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PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu МБ г 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 

Paryż, 11 lutego. 
Rokowania francusko - polskie w 

predmiocie pożyczki  kołejowej, jaką 

Połska zaciąga na rynku pieniężnym 

francuskim w kwocie miljarda fran- 

ków, dobiegają końca. Już w końcu 

stycznia eksperci francuscy, którzy 

sprawę omawiali w Wars zawie, wyda- 

łi o projektowanej operacji zdanie, 

bardzo przychylne. W tym samym cza 

sie pržybyt do Paryża dr. Roman Gó- 
iecki, prezes Banku Gospodarstwa 

Krajowego, aby wespół z p. Korwin - 

Szymanowskim, jednym z dyrektorów 

tegnż Banku, już od dłuższego czasu 

nad Sekwaną przebywającym, rozpo- 

cząć z zainteresowanem konsorcjum 

irancuskiem ostateczne w przedmiocie 
pożyczki rozmowy. W tych dniach 
wreszcie przybyli do stolicy Francji p. 

Barański, dyrektor departamentu obro 
tu pięniężnego w Ministerstwie Finan- 
sów, ora p. Kirkor, naczelnik wydzia 
łu kredytowego tegoż Ministerstwa, w 
celu ustalenia zarezerwowanych  je- 
szcze punktów umowy o pożyczce. W 
Skład konsorcjum francuskiego wcho- 

„Banque des Pays 

du Nord“, „Sociówe Gźntrale" , oraz 
iirma „Schneider et C-ie". 

lak wiadomo, pożyczka ta ma cel 

bardzo określony: chodzi 0 szybkie 
dokończenie wielkiej magistrali ko- 
lejowej sląsk -— Gdynia.. Jeśli kapitał 
Tramcuski koleją tą się zainteresował, 
ło przedewszysikiem dlatego, że widzi 
w tem swój interes. Opłacalność tej 
linji jest zapewniona. Będie ona naj- 

krótszą drogą, łączącą z morzem, nie 
lylko nasze zagłębie przemysłowe, ale 
lakże sąsiadujący z Polską czeski 0- 
kręg przemysłowy; Austrja i Węgry 
iówiież z tej linji korzystać będą. 
Fakt, że Polska posiada terytorjalny 
słostęp do morza, nietylko dla | niej 
jest gwarancją istotnej niepodległości: 
Czięki temu dostępowi kraje Europy 
srodkowej nie mają do czynienia z 
niemieckim monopolem' komunikacji 
morskiej na Bałtyku. jak naturalną i 
jak żywotaą dla Polski potrzebą są 
iej dwa porty, tego dowodzą cyfry 
abrotu towarowego za rok 1930. Na 
całym świecie był to rok kryzysu gos 

bodarczego, spadku produkcji, zwięk- 
Szonego bezrobocia. Kiedy wielkie 
borty europejskie jak Hamburg, Rot- 
lerdam i Antwerpja, straciły w roku ze 
szłym po trzy miljony tonn przeładun- 
ku, Gdańsk spadł tylko z 8,5 na 8,2 
miljonów tonn, a ponieważ Gdynia 
wzrosła z 2,8 do 3.6 milionów  tonn, 
Prz'? wywóz i przywóz przez te na- 
Sze porty, w porównianiu z 1929 ro 
kien. wzrosły w roku zeszłym z 11,3 
do 11,8 miljonów tonn. Skoro takie wy 
niki dał „chudy“ rok 1930, lata , tłu. 
Ste," jakie niewątpliwie nadejdą. — 
žaznaczą dalszy rozwój obu portów, 

a także rozwój wiodącej do nich ko- 
lei. Głównym artykułem „wagowym”* 
obrotu towarowego Gdańska i Gdyni, 
„est węgiel śląski. Węgiel ten usado- 
wił się solidnie na rynkach skandynaw 
sach ł bałtyckich: o iego przyszłość 
może Polska byc spokojna. 

Cały. miljard franków, cyli 40 mil- 
ionów dolarów wpłynie do kas Banku 
Polskiego w obcej walucie. Jeśli doda 
My do tego 32 miljony dolarów pożycz 
Ki, świeżo uzyskanej od szwedzko - 
amerykańskiego trustu zapałczanego, 
P. Ivara Kreugera, to razem * wpłynie 
do Polski w roku bieżącym 72 miljo- 
Ay dolarėw walut w formie pożyczek 

*iiygoterminowych. Stanowi to aku- 
at tyle, ile wyniosla požyczka stabili 
žacvina w 1927 roku, z tą jednak róż- 
"lcą, že tym razem cala ta suma zužy 
la zostanie na cele gospodarcze. Nie 
Potrzeba być wielkim finansistą, aby 
*tozumieć, jakie to ma znaczenie. Jed 
vVm z warunków francuskiej pożycz- 

jest wydzierżawienie kolei Śląsk --- 
Vnia konsorcjum francuskiemu na 

lat 30 tub 40. Administracja pozosta 
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nie w ręku polskich kolei państwowych 

o których eksperci francuscy wydali 

ocenę bardzo pochłebną, a tylko ra- 

chunkowość będzie wydzielona. Ale 

rzeczą najważniejszą jest to, że bu- 

dowa kolei będzie nadal prowadzona 

polskiemi siłami przy pomocy polskich 

materjałów. 

Nakoniec podkreślić należy polity- 

czne znaczenie uskutecznianej opera- 

cji. Zbiegiem okoliczności w 1930 ro- 

ku wpływa do Polski w postaci po- 

życzek długoterminowych akurat tyleż 

pieniędzy, (a może i więcej, ale tu po 

trącamy już o plany dalsze), ile wp.y- 

nęło w 1927. Dowodzi to, że kredyt 

państwa polskiego zagranicą nie zma 

lał bynajmniej. Pozatem każdy widzi, 

jak cenny jest fakt zainteresowania 

się przez kapitał francuski właśnie tą 

linją kolejową, która Śląsk z naszem 

wybrzeżem morskiem łączy. Żaden ka 

pitalista nie lokuje peniędzy w przed- 

siębiorstwach, których przyszłość jest 
niepewna. Widocznie kapitaliści iran- 

cuscy nie biorą naserjo niemieckiej 

propagandy „korytarzoweį“, widocz- 
nie przynależność Pomorza do Polski 

wydaie się im mocno zagwarantowa- 

na, skoro w „korytarzu swój miljard 

1okują. Staloweini szynami i złotemi 
gwcźdźmi polski brzeg morza skuty 

jest z macierzą. 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

HITLER I BRUENING 
BERLIN. Pat. „Welt am Abend* 

w sensacyjnej formie ogłasza infor- 
macje o pouinych pertraktacjach, ja- 
kie miały się odbywać ostatnio mię- 
dzy czołowymi politykami centrowy- 
mi a umiarkowanym odłamem hitle- 
rowców. 

Kanclerz Bruening przed niedaw- 
nym czasem miał starać się za pośred- 
nictwem min. Treviranusa o nawiąza- 
nie kontaktu z Hitlerem. Dojść nawet 
miało do poninej konferencji między 
Treviranusem a Hitlerem, w czasie 
której omawiane były możliwości 
wstąpienia hitlerowców do rządu. Tre- 
viranus przekonał Hitlera, że partja 
jego uzyska pewne teki w rządzie. 
Narazie tylko nie mogłaby otrzymać 
jego partja teki spraw wewnętrznych i 
i Reichswehry. 

KARNAWAŁ KOMUNISTYCZNY 
W BERLINIE 

BERLIN. PAT. Krwawy karnawał 
urządzili we środę komuniści berlińscy, 

pocho- 
dem przez główne ulice miasta. 

Tłum napadł na przechodzącą ko- 
Dietę, zdarł jej suknię i usiłował zmu- 
sić ją, ażeby maga stanęła na czele po- 
chodu. Demonstranci nieśli trumnę, 
opatrzoną hitlerowskiemi Hackenkreu- 
zami. 

Policja zmuszona była interwenjo- 
wać, przyczem dła rozpędzenia demon 
strantów użyła białej broni. W starciu 
z tłumem 15 policjantów zostało ran- 
nych. 

SZANTAŻE | WYMUSZANIA POLICJI 
NOWOJORSKIEJ. 

WIEDEŃ. PAT. „Neues Wiener Ta- 
geblatt" donosi o szantażach policji 
nowojorskiej, która wymuszała od ko- 
biet z towarzystwa, prowadzących 
się nienagannie, znaczne sumy pienięż- 
ne. 

Jeden tylko.7 poruczników policji w 
ciągu pięciu lat, wymusił od kobiet 
100 tysięcy dolarów. Wysyłał on do 
zakazanych restauracyj Swoich agen- 
tów, którzy zapisywali nazwiska obec- 
nych tam kobiet, a następnie zarzucali 
im niernoralny tryb życia. 

llub kobiet w Brooklynie wydał 
odezwę, wzywającą do zebrania 25 
tysigcy dolarów na przeprowadzenie 
w tej sprawie dochodzeń. 

WYBUCH NA STATKU. 
_ RYGA. PAT. Na statku niemieckim 

„Leandra”, znajdującym się na wodacii 
zatoki Ryskiej z ładunkiem benzyny, 
nafty i smarów; wybuchł pożar, który 
strawił cały ładunek i zniszczył statek. 
Załoga zdążyła się uratować na ło- 
dziach ratunkowych. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, Е 
Redakcja rękopisów niezamówienych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

DUKSZTY — Bnfet Kołejowy. 

KLECK — Skiep „Jednošė“. 

  

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Laszuii. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

GRODNO -—- Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGROÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy CY 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewssa 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

   

    

ODPRĘŽENIE SYTUACJI W HISZPANJI 
RZĄD UTWORZYŁ ADMIRAŁ AZNAR 

MADRYT, PAT. Król powierzył misję tworzenia rządu admi- 
rałowi Aznarowi, byłemu ministrowi w gabinecie, obalonym przez 

dyktaturę Primo de Rivery. Admirał Aznar uformował gabinet, 

w którym tekę ministra spraw zagranicznych objął Romanones. 

PARYŻ, PĄT. Skład nowego rządu hiszpańskiego jest nastę- 

pujący: prezesem rady ministrów jest admirał Azner, tekę spraw 
zagranicznych objął Romanones, sprawiedliwości — Garcia Prieto,. 

spraw wewnętrznych — de Hoycs, wojny — gen. Berenguer, go- 
spodarstwa — de Bugaliai, pracy — książę Domaura, finansów — 
Ventosa, robót publicznych — Ia Cierva. 

OWACJE DLA KRÓLA ALFONSA 
MADRYT, PAT. Królowi, który wychodził z pałacu królew- 

skiego w otoczeniu członków nowego rządu, zgotowano gorącą 
owację. Następnie Król w towarzystwie prezesa rady ministrów 
admirała Bznara złożył wizytę gen. Berenguerowi. Wszędzie lud- 
ność witała króla owacyjnie. " 

Spotkanie Gandhiego z lordem Irvinem 
LONDYN. PAT. — Lord irvia, wicekról indyj, przyjął w New Delhi, 

w swojej rezydencji mahatme Gandhiego. Rozmowa trwała przeszło 4 godz. 
Dotyczyła ona przedewszystkiem przerwania kamipanji biernego oporu. Spot 
kanie posiadaio charakter jaknajzupełniej nieoficjalny. Nie został 'wydaav 
aden komunikat. Gandhi, opuszczając o godz. 17.10 rezydencję wicekróla, 
zdawał się być nastrojony optymistycznie. Gandhi konierować ma obecnie 
z innymi leaderami indyjskimi, zaś w ciągu najbliższych dni, odbyć się ma 
nowa konierencja z wicekrólem. 

Prześladowanie księży w Moskwie 
ARESZTOWANIE KS. ŁAPINOWICZA 

MOSKWA. PAT. — Według krążących pogłosek, władze sowieckie 
dokonały nowych aresztowań wśród duchowieństwa katolickiego: Między 
innymi zaaresztować miano w Moskwie, ks. Łupinowicza, proboszcza miej- 
scowego kościoła przy zaułku Miliutińskim. 

Król Karol wśród swych poddanych 
BUKARESZT. PAT.— Król Karol przerwał na okres dwutygodniowy 

audjencje, pragnie bowiem osobiście przekonać się © sytuacji obywateli 
swego państwa. : 

W tym celu w dniu wczorajszym odwiedził niespodziewanie jeden z 
okręgów policji miasta, interesując się szczegółowo tokiem urzędowania, żą- 
dając informacyj o pracach bieżących, raz wydając zarządzenia w sprawie 
przyśpieszenia biegu prac. (ról rozmawiał z urzędnikami na temat ich sy- 
iuacji, uposażenia, oraz trudności, z jakiemi walczą wszyscy obywatele. 

Z kolei król udał się do urzędu skarbowego, gdzie zasięgnął informa- 
cyj w sprawie działalności komisyj podatkowych, oraz położenia podatni- 
ków każdego okręgu. Król przeszedł następnie różnenii ulicami miasta, zwie- 
dził hale centralne, interesując się ilością bezrobotnych, cenami żywności 
i przedmiotów pierwszej potrzeby, poczem wstąpił do jednej z piekarń, a 
wreszcie zajrzał do jednego domu na przedmieściu, w którym rozmawiał z 
iokatorami. Nakoniec król zatrzymywał się przy grupach osób, zgromadzo- 
nych na ulicy i rozmawiał z niemi przez dłuższy czas, rozpytując się ich o 
zajęcie i udzielając im szeregu życzliwych rad. 

W powyższy sposób król pragnął przez osobisty kontakt z obywatelami 
przekonać się o ich sytuacji. Gorąco żegiranv przez olbrzymie rzesze ludności 
król Karol opuścił zwiedzaną dzielnicę. 

Prezydjum poprzedniego Sejmu domaga się 
wypłaty djet za okres wyborczy 

WARSZAWA. 18-11 (tel. wi. „Slowa“). We wrześniu ub. roku aktual- 
na była sprawa wstrzymania przez Ministerstwo Skarbu wypłacenia djet 
dla marszałka Daszyńskiego i wice-marszałków. Rząd stał na stanowisku, 
że w okresie pomiędzy rozwiązaniem jednego Sejmu a zebraniem  następ- 
nego djety dla prezydjum Sejmu nie powinny być wypłacane. 

Marszałek Daszyński uważał. że iego mandat poselski, oraz mandaty 
wice-marszałków nie wygasają wraz z rozwiązaniem Sejmu i trwają aż do 
ukonstytuowania się nowego Sejmu i za ten czas nałcżą się im djety. 

Dziś sprawa djet częściowo ożyła, gdyż pięciu wice-marszałków po- 
przedniego Sejmu a mianowicie wicem. Czetwertyński, Róg, Dąbski, Zahaj- 
kiewicz i Żuławski, zwrócili się z urzędowem pismen. do ministra skarbu, 
w którem przytaczając liczne artykiy Konstytucji i regulaminu sejmowego, 
dumagają się wypłacenia im djet za trzy miesiące okresu wyborczego, co 
wynosi dla każdego zgórą po pięć tysięcy zł. 

Chrakterystycznem jest, że b. marszałek Daszyński pisma tego nie 
f odpisał. > 

Płace robotnicze w Łodzi nie będą zniżone 
WARSZAWA. 18-1I (tel. wł. „Słowa”*). W łódzkim okręgu przemysło- 

wym spodziewano się wypowiedzenia przez przemysłowców  robotnikon: 
dotychczasowej umowy cennikowej i zaproponowania ohniżenia płac robot- 
niczych o 15 proc. Pesymistyczne przewidywania nie sprawdziły się, w dniu 
bowiem 15 b. m. minął termin wypowiedzenia umowy cennikowej, a ponie- 
waż wypowiedzenie jej nie nastąpiło, oznacza to, że w ciągu najbliższych 
"miesięcy płace robotnicze obniżone nie będa. 

Bezrobotni żydzi zdemolowali lokal gminy 
żydowskiej w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. 18-11 (tel. wł. „Slowa“). Gmina żydowska w 
Warszawie od kilku dni zaprzestała wydawania bezpłatnych obiadów bez- robotnym wobec chwilowego braku tunduszów: ; 
в Dziś, przed lokalem gininy zgromiadził się tłum kilkuset bezrobotnych 
Żydów, którzy wtargnęli do lokalu gminy i doszczetnie go zdemolowali. 
Porządek przywróciła dopiero policja. 

  

  

DEMONSTRACJE STUDENTÓW 
W MADRYCIE 

MADRYT. Pat. Wczoraj o godzi- 
nie 22 liczna grupa młodych ludzi, 
wśród których znajdowało się wiele 
studentów, przebiegała głównemi uli- 
cami śródmieścia, wznosząc okrzyki: 
„Omierć królowi! Niech żyje republi- 
kal“. Policja szarżowała, używając 
białej broni i płazując szablami. Uda- 
ło się jej rozproszyć manifestantów, 
którzy niebawem poczęli zbierać się 
w innem miejscu. Wiele osób zosta- 
ło aresztowanych. Kilka osób w cza- 
sie zajść odniosło lekkie rany. Mani- 
festanci przewrócili powóz, który na= 
stępnie podpalili. 

ZEBRANIE PRZYWÓDCÓW 
MONARCHISTÓW 

MADRYT. Pat. Dzisiaj w nocy 
odbyło się pod przewodnictwem Be- 
reuguera zebranie przywódców mo- 
narchistów, na którem omawiano 
sprawę utworzenia gabinetu koncen- 
tracji monarchistycznej. _ Uczestnicy 
zebrania postanowili oddać się do 
dyspozycji króla. Król został poiafor- 
mowany o zebraniu _ monarchistów. 
Romanones oświadczył, że w ciągu 
środy będzie utworzony nowy  gabi- 
net, złożony ze zwolenników .zwoła- 
nia Kortezów jako konstytuanty. Jest 
prawie rzeczą pewną—zaznaczył Ro- 
manores--iż na czele tego rządu 
stanie gen. Berenguer. 

STRAJK GENERALNY 

MADRYT. Pat. 
botnicze proklamowały strajk 
ralny. 

Organizacje ro- 
gene- 

Obrady nad budżetem 
POSIEDZENIE SENACKIEJ KOMISJI 

BUDŻETOWEJ. 

WARSZAWA. PAT. -- Senacka 
komisja skarbowo-budżetowa obrado- 
wała w dniu 18 b. m. nad budżetem 
Ministerstwa Reform Rolnvch. Sprawo- 
zdanie złożył sen. Wańkowicz (B.B.), 
który omówił szczegółowo prace Mini- 
sterstwa, oraz scharakteryzował po- 
zycje budżetu i zmiany, wprowadzone 
przez Sejm. 

Referent zaproponował przyjęcie 
budżetu w brzmieniu sejnowem, jed- 
nakże z dokoniuiem jednego virement 
w wysokości 1 miljona zł. Następnie 
przemówił minister reform rolnych Ko- 
złowski j rozwinęła się dyskusja. Na 
tem posiedzenie zamknięto. 

UŁASKAWIENIE ZAMACHOWCA 

LWÓW. PAT. Roman Bida, skaza- 
ry swega czasu w procesie ukraińskiej 
howy na Targach .Wsch. na karę 
rajszym Bida, przebywający w więzie- 
śmierci, został ułaskawiony przez Pa- 
ia Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
xarę Śmierci zmienił mu na 15 lat wię- 
zienia. 

„Chwiła* donosi, że w dniu wczo- 
rajszym Bi'a, przebywający w więzie- 
niu Iwowskiem, został. o tem powia- 
domiony. 

MJR. KUBALA APELUJE 
Dowiadujemy się, że w sprawie 

mjr. lotnika Kazimierza Kubali, ska- 
zanego w ub. tygodniu przez Sąd 
Wojskowy na 1 rok więzienia i wy- 
dalenie z korpusu oficerskiego za pi- 
sanie anonimów 0 płk.  Rayskim, 
obrońca skazanego, adw. Sobotkow- 
ski wniósł do Najwyższego Sądu 
Wojskowego zażalenie nieważności 
co do zapadłego wyroku i skargę 
apelacyjną od wymiaru kary. 

SAMOCHÓD NAJECHAŁ' 
NA SANKI 

POZNAŃ. Pat. Na szosie w pobli- 
żu Poznania samochód osobowy  na- 
jechał wczoraj na saneczki, w których 
było troje dzieci. 

Wskutek zderzenia 15-letnia Marja 
Nowicka poniosła śmierć na miejscu, 
dwoje zaś młodszych dzieci odniosło 
ciężkie obrażenia cielesne. 

na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Uras 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację znae 

uiane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 4U gr 

  

Nowy prezydent Fin- 
iandji Svinhuvud 
Wybory prezydenta Finlandji 22 

kończyły się zwycięstwem Svinhu - 
wuda. Przy ostatecznem głosowaniu 
otrzymał on 151 głosów i jego kontr 
kandydat Stahlberg 149. Przeciwko 
Stahlbergowi, jako zarzut , podnoszo- 
ny był traktat rosyjsko-finlandzki w 
Dorpacie, który nie zaspokajał terytor- 
ialnych postulatów Fnłandji w stosu! - 
ku do Karelji i zmuszał Finlandję Go 
zniesienia pogranicznych fortec. So-- 
:alna demokracja i stronnictwa lewic 
we popierały kandydaturę Stahlberga. 
Svinhuwud należy do — гдесуйо- 
wanych przeciwników _ bołszewizmu, 
zbliżony jest do grupy lappowców i 
był popierany przez konserwatystów. 
Urodzony w roku 1861, ma obecni< 
blizko 70 lat. 

Po ukończeniu uniwersytetu w Hel 
singforsie, pracował w sądownictwie 
sinlandzkiem, jako sędzia i prokurator. 
"W 1905 roku, gdy Finlandja wprowa- 
dziła powszechne prawo głosowania, 
zamiast dawnego sejmu stanowego, 
Svinhuwud zostaje jego przewodni- 
cym następuje okres reakcji w Rosji 
' nowa dążność do naruszenia auto- 
nomji firlandzkiej. Stałypin rozwią- 
zuje sejm finlaadzki i pragnie wpro- 
wadzić deputatów Finlandji do dumy 
"osyjskiej. _ Svinhuwud występuje 
wówczas przeciwko tym projektom i 
staje na czele iegalnej, lecz zdecydo- 
wanej opozycji Finlandji. W 1914 ro 
ku na początku wojny  Svinhuwud 
uważany przez rząd rosyjski za prze 
ciwnika Rosji, zostaje aresztowany i 
wysłany na Syberję. W 1917 roku 
vraca do kraju, korzystając z rewohi- 
cji rosyjskiej.  Svinhuwud _ zostaje 
wkrótce generalnym prokuratorem fin 
landzkiego Senatu i stoi na straży fin. 
jandzkiej odrębności państwowej. Po 
przewrocie bolszewickim Finlandja о- 
głasza się niezależnem państwem, ko- 
runikuje o tem centralnemu komiteto- 
wi ludowych komisarzy w Moskwie i 
ten wydaje dekret, że w odpowiedzi 
na żądanie rządu finlandzkiego 0 u- 
znanie niepodległości finlandzkiej Re- 
publiki, rada narodnych komisarzy, 
zgodnie, z zasadą samostanowienia 
narodów o sobie, uznaje państwową 
niezależność Republiki Finlandzkiej. 

Pomimo _ uznanie niepodległości 
rząd bolszewicki usiłował zaprowadzić 
w Finłandji ustrój sowiecki. W tym to 
okresie Svinhuwud bezwzględnie 
zwaiczał bolszewizm w _— Finlandfi. 
Svinhuwud opierał się o pomoc Nie- 
miec w walce z Rosją bolszewicką. 
Po przegraniu państw — centralnych 
Svianuwud ustępuje z kierownicze- 
go stanowiska Fińlandji i jego miejsce 
zajmuje generał _ Manerheim. Svinhu 
wuć porzucił na pewien czas życie po 
lityczne, łecz wrócił do czynnej po- 
lityki latem roku zeszłego, gdy przy- 
szedł do przekonania, że rozwój bol- 
szewizmu zagraża Finlandji i gdy w 
miałem mieście Łapoa powstała organi 
zacja, założona przez Wiktora Kosola 
dla walki z bolszewizmem Finlandji. 
Svinhuwud stanął na czėle rządu, 
lecz odrazu odsunął się od lappow- 
ców, którzy swą metodą działania nie 
odpowiadali prawniczej naturze S vin 
huwuda. Pomimo to, lappowcy _po- 

pierali kandydaturę Svinhuwuda 
Imię Svinhuwuda jest politycznym 
programem, streszczającym się w połi 
tyce wewnętrznej do wałki z bołsze- 
wizmem w Finłandji, w polityce ze- 
wnetrznej w szukaniu oparcia w Rze- 
szy Niemieckiej. 

CELMINSZ GROZI DYMISJĄ 
RYGA. PAT. — Jak donosi „Sie- 

wodnia Wieczerom“, premjer Celminsz 
ma zamiar w nadchodzący piątek po- 
dać się do dymisji, o ile partje, wcho- 
dzące do koalicji rządowej, nie coiną 
swych żądań, których w obecnej sy- 
utacji nie da się wprowadzić w życie. 
jako przyszłych kandydatów na stana- 
wisko premjera wymieniają posła ze 
związku chłopskiego p. Ulmanisa, oraz 
obecnego ministra spraw wewnętrz- 
nych p. Lajrinsza. 

KU. CZYŚ 

  

/TWOJE DZIECI U 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiege | 
Szkolnictwa zagranicą”, na Lonte | 
P. K. O. 21895, Komitetu ©bcho- - 
du 25-iecia Walki o Szkołę Polską. 

  

   



ECHA KRAJOWE POLSKI LOT DOOKOLA AFRYKI 
Kpt. pilot Skarżyński i inż. Markiewicz wylądowali w Kairze 

SŁO Ww u 

BÓJKA W RADZIE NARODOWEJ 
W WIEDNIU. 

WIEDEŃ. PAT. —. Na posiedzeniu 
rady narodowej w dniu 18 b. m. do- 
szło do burzliwych zajść pomiędzy 
członkami klubu Heimwehry a socjal- 
demokratami. Mianowicie. kiedy za- 
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Guy wieś za parę butów musi oddać 
płon żyta z hektara. 

  

„М0 warszawiak w rozkosznej Adcji 
za pół czarnej z ciastlden. płaci dwa 

pudy żyta. 
  

Wilejka i Mołodeczno tworzą papierowe 
spółdzielnie 

Umieszczając poniższą korespondencję, 
wważamy, iż myśli w niej poruszone stano: 
wią nadwyraz aktualny temat dyskusyjny. 
Powstawanie w momencie dzisiejszej sta- 
qnacj' gospodarczej nowych spółdzielni rol.- 
nandlowych w Wilejce i Mołodecznie sclio- 
dzi na plan dałszy. wobec dowodzen auto- 
ra o bezsilności już egzystujących spół- 
dzielni w pośrednictwie sprzedaży płodów 
rolnych, jak również łączności handlowej z 
interdenturą — tym naturałnym odbiorcą 
naszych spół. rol.-handlowych. Zwałając je- 
dnak całą winę na  „etatyzm*. zapomina 
uutor o wychowawczej roli spółdzielni, któ 
'a w naszym kraju różnopłemiennym zasłu- 
guje na szczegółna uwagę ze względu ra 
cechy sprawicdliwości i miłości  bliżniego, 
które do życia krajn wnosi. Zdaniem naszem$ 

_ utworzenie złotego środka pomiędzy życiem 
- & ideą — mówiąc konkretni: — pomiędzy 

rolnikiem a administracją, powinno w dzi- 
siejszym okresie kryzysu ekonomicznego być 
iegulatorem poczynań spółdzielczości  rol- 
handl Bezwarunkowo sciśiejsze wniknięcie 
w stan ohecny i warunki powinno zaintere 
sowac władze Banku Rol. i Związku Kewi- 
zyjnego. (Przypisek red.) 

W tym samym dniu 13-go lutego 
jednocześnie w „Słowie i „Kurjerze 
Wileńskim", podano do wiadomości 
ogółu decyzję zapadłych uchwał o za- 
łużeniu w Wilejce Powiatowej i Molo 
decznie spółdzielni rolniczo - handlo- 
wych. Korespondenci obu pism wyle- 
waią na papier strumienie zachwyuu 
dia inicjatorów tych wielce korzyst- 
nych dla ogółu rolnictwa imprez, roz- 
iaczając przed czytelnikami perspekty- 
wę niedalekiej przyszłości, kiedy to rol 
mk „wyrwie się ze szponów lichwia- 
rzy” i kiedy spółdzielnie „dostarczą 
wszystkiego, potrzebnego w gospo- 
darstwie rołnem najtaniej i na dogod- 
ny kredyt". 

| A więc naczelnem hasłem doby obec 
"ej jest zorganizowanie spółdzielni zby 
tu produktów rclniczych, przy popar- 
ciu Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

'_ Rolniczych i Państwowego Banku Rol 
"nego. Korespondent . „Kuriera Wileń- 

skiego* swoją entuzjastyczną — Коге- 
spordencję zamknął serdecznem życze 
niem: „szczęść Boże nowej placówce *. 

- U ludzi, chodzących po ziemi, a nie 
_bujających po obłokach, powstaje py- 
lanie, czy „szczęść Boże 'rozumieć na 
ieży jako pobożne życzenie przypływu 
nojrych kredytów z Banku Rolnego — 
czy też jako życzenie pomyślnej pracy. 

: Q pierwszy postulat nie będę kru- 
szył kopji -—— gdyż hojność Banku Rol 
nego, to łaska pańs ka, która na pstrym 

"koniu jeździ. Jeżeli jednak mam mówić 
_ 9 pomyślnej pracy to muszę zgłębić ie 
wszystkie contra, które, przeciwko ini- 

" prezom Wilejskiej i Mołodeczańskiej 
rzucają się w oczy tak silnie, że tyi- 
ko ślepy tego nie widzi lub widzieć 
nie zechce. 

Więc przedewszystkiem pytain: -— 
<zy moment obecnego kryzysu gospo- 
darczego odpowiada imprezom Wilej- 
ki i Mołodeczna? 

Na takie zapytanie 

    

_ Wyszła właśnie w połskim przekła- 
dzie jedna z najciekawszych i najgłęb- 
szych książek ostatnich czasów. To 
książka Dymitra Merežkowskiego o 
Napoleonie. Przetłumaczył ją z niepo- 

__ spoltym talentem na język 
"polski + znany krytyk i my- 

; Pawel Hulka  Laskow- — Śliciel 
ski. Wydała z całym pietyzmem w 

postaci wielkiego tomu z licznemi re- 
produkcjami firma Trzaska, Evert i 

_ Michalski. Książkę tę powinien każdy 
_ myśłący człowiek (należałoby dziś mo- 

dnie powiedzieć: każdy intelektualista) 
przeczytać. Powinien ją przeczytać 
tem bardziej, jeżeli czytał poprzednio 

  

'  okrzyczaną i hałaśliwą biografję Na- 
— ро!еопа pióra Emila Ludwiga. 

Wytknięto to już Ludwigowi, że 
wypaczył on Napoleona, że przedstawił 
go zupełnie fałszywie. Nadomiar przed 
stawił go jednostronnie: dał Napoleona 
w pantoflach i w szlafroku, podkreśla- 
jąc w Cesarzu ze szczególnem upodo- 
baniem wszełką małość i ułomności 
ludzkie, odzierając go niemał z wiel- 
kości, czyniąc z niego zwykłego mizer- 

_ nego śmiertelnika. : 
х Andre Maurois podczas swej po - 

" dróży po Ameryce zauważył chłopca 
od windy, zagłębionego w książce Lu- 
dwiga. — Co cię w niej tak zajmuje? 

_ -— zapytał. Chłopiec odpowiedział: — 
" Ta książka przekonała mię, że Napo- 

leon był takim samym człowiekiem, 
jak ja. — Oto ostateczny efekt książki 
Ludwiga, pomniejszycieła olbrzymów, 
autora biografij psychologicznych i 

    

    

  
   

   

wiedz: właśnie obecnie w okresie nie- 
możliwości zbytu płodów rolnych, bez 
vominięcia wyzysku pośredników, stwo 
'zenie spółdzielni roln. - handl.  wy- 
suwa się na „plan pierwszy. W odpo- 
wiedzi tego rodzaju stale omija się nio-- 
ment kryzysu, wysuwa się natomiast 
pot-zeba obrony rolników od paskar- 
stwa pośredników: 

A jakżeż ta walka z paskarstwem 
pośredników obecnie wygląda w 
powiatach lub w samem Wilnie, gdzie 
spółdzielnie rol. - handłowe posiadają 
swe dawne aparaty handlowe? Te sa- 
mie spoółdzielnie, z tego samego Zw. 
Rewizyjnego i kredytowane przez tea 
sam Bank Rolny, jakie dają korzyści 
rolnikom w zwalczaniu paskarstwa po- 
średniczego? A więc spółdzielnie w 
Głębokiem, Biasławiu, Oszmianie, 
Święcianach, — a nawet największa 
Centrala Rol. Handl. w Wilnie. Czy pp. 
entuziaści nowa powstających imprez 
sądzą, że rolnicy mający na sprzedaż 
płody rolne, w osodach pp. dyrekto- 
rów wyżej wymienionych spółdzielni 
znajduja chętnych nabywców, szcze- 
gółriej gdy chodzi o żyto, owies lub 
kartofle, czyli główne płody naszycn 
oiednych  wileiskoz mołodeczańskich 
pół?!... 

Q święta naiwnościi mogę wyliczyć 
nie wypadki lecz dziesiątki wypadków, 
gdy rolnik chcący sprzedać wagon ży- 
ta nie znajduje nabywcy ani w. Syndy- 
kacie, ani w Centrali R. -Handl. w Wil 
nie. Wprost spoółdzielnie te są zbyt 
biedne, by mogły prowadzić handel 
zbożowy, tą najtrudniejsza gałęź han- 
dlu jaka na Świecie egzystuje. A 
dzieje się to w Wilnie w mieście z in- 
tendenturą o 150.000 ludności i kilku 
młvnach. 

W jaki sposob spółdzielnie w Wiiej 
ce i Mołodecznie mają zamiar zbywac 
zbore swoich <półdzielni* Jeżeli ma- 
ją być pośrednikami Centrali Rol. - 
Handl. — to stworzenie jednego zbęd 
nego ogniska pośredniczego spacza ca 
łą akcję, i czyż nie lepiej w takim ra- 
zie prosić Centralę, by otworzyła swo- 
je filje tak jak to robi w Oszmianie? 

A teraz zapytanie czysto lokałnej na- 
iury. Jakie wartości handlowe przed- 
stawiają z siebie Wilejka i Mołodecz- 
no? Czy są to miasta, które zdobyły 
sobie drogi handlowe? Gdyż droga 
do starostwa nie zawsze da się połą- 
czyć z drogą na rynek. 

Jako urodzony w tych stronach, a 
jeszcze przed wojną pracujący przy 
skspłoatacji lasów —znam te dwa po- 
wiaty jak swoją kieszeń. I wiem jedno- 

- iż am Wiłejka, ani Mołodeczno nie 
były i nie są punktami handlowemi. 
kurzeniec o kiłkanaście kilometrów od 
'Mileiki odległy, Lebiedziew też o kilka 
kilometrów — od Mołodeczna, stale w 

: słyszę odpo-dJnie rynkowe są w stanie zakupić kil- nut swego trudu a zadowalając 

Człowiek przeznaczenia 
psychoanalitycznych: Napołeon na po- 
ziomie chłopca od windy*), Umie bo- 
wiem Ludwig biegle podgłądać przez 
dziurkę od klucza intymnostki wielkich 
ladzi, ale nie umie, mówiąc о Маро!ео- 
nie wznieść się na wyżyny choćby owe 
go żołnierza angielskiego, a więc wro 
ga cesarza, który, żegnając zwłoki Na- 
poleona, tak rzekł do swego małego 
synka: 

— Przypatrz mu się dobrze: to naj 
viększy człowiek świata. 

f Mereżkowski nie ukrywa wad Na 
połeona. I on nie omija zarzutów, sta- 
wianych _ Wielkiemu  Imperatorowi 
przez jego większych i mniejszych prze 
c'wników. Zagadnieniu temu jest po- 
święcony cały długi rozdział p.t. „Do- 
bry czy zły?” A na to pytanie odpo- 
wiada tak: Napoleon nie był ani dobry 
ani zły, w naszem — zwykłych czło- 
wieczków — pojęciu. Był inny. Niet - 
tzsche powiedziałby o nim, że był poza 
dobrem i złem. 

„Jego twarz po śmierci — to jed- 
na z najpiękniejszych twarzy ludzkich. 
jest ona czysta i jasna jak niebo. Twarz 
ta mówi nam, że człowiek ten, jeśli nie 
w życiu, to w śmierci zło pokonał 
przez dobro; wypełnił on miarę czło- 
wieczą, która jest miara / Aniołowa. 
Śpiący półbóg i Anioł zarazem; Cheru- 
min mocy i światła, spadły z nieba na 
ziemię”. 

Tak mówi głęboki myśliciel i arty- 
sta Mereżkowski i dodaje: ! 
  

*) Patrz „Przeglad Literacki“ nr. 11 — 12 

byšmy przez nierozwažne 

KAIR. Pat. Lolnicy polscy kpt. Skarżyński I por. Markiewicz 
wylądowali szczęśliwie we wtorek w godzinach popołudniowych 
łotnisku tutejszem po przebyciu 
szącego 1500 klm., w tem około 400 kim. nad morzem 
ziemnem. 

Start nastąpił przy pięknej 

etapu Ateny—Kair, = 
ród- 

pogodzie o 8-mej rano w Bte- 
nach. Z powodu ziych warunków atmosierycznych na morzu 
aródziemnem Start z Aten doznał kilkudniowego spóźnienia. 

Guiot do Khartumu nastąpi w czwartek o świcie. 

Krwawy dramat rodzinny 

  

LWÓW. PAT. — Noc 
dia we Łwowie, rozegrał się 

  

dzisiejszej w mieszkaniu rodziny Szapirów na Zniesie- 
wawy dramat rodzinny. ° 

Najstarszy syn Szapirowej 32-letni Mołżesz wystrzałem z browninga w skroń 
zabił śpiącego brata 20-letniego Samuela, następnie trzema strzałami w szyję, policzek 
i rękę ciężko zranił drugiego brata 22-leliniego Abrahama, poczem wymierzył broń 
przeciwko siostrze swej Klarze, która przybiegła na odgłos strzałów. 

Ww wyniku wałki między siostrą a braieni przy pomocy domowników udało się 
rozbroić i obezwładnić zabójcę. Morderstwo dokonane zostało na tie niesnase< i rodzin 
nych. Ciężko rannego Abrahama Szapiro odwieziono do szpitała powszechnego. 

Mojżesza Szapiro osadzono w więzieniu śledczem. Zwłoki Samueia Szapiro od- 
wieziono do instytutu medycyny sądowej. 

ROZWIĄZANIE RADY MIEJSKIEJwKRAKOWIE 
KRAKÓW. PAT. Urząd wojewódzki komunikuje: W dniu 18 b. m. p. 

wojewoda krakwski dr. Kwaśniewski doreczył p. prezydentowi m, Krakowa 
sen. Rołle decyzję, rozwiązującą radę miejską, powierzając aż do ukonsty- 
tuowania się nowej reprezentacji gminnej. załatwianie bieżących spraw 
gminnych prezydentowi miasta i urzędującym wiceprezydentom. 

  

ka wagonów żyta, gdy na rynku w Wi- 
lejce i w Mołodecznie z trudem można 
zdobyć 200, 300 pudów! Takie Bucław, 
Gródek, Raków, Lebiedziew, Kurzeniec 
oosiadają conajmniej po dziesiątku kup 
ców zbożowych, gdy Wilejka i Molo- 
deczno razem posiadają dwie spółki 
zbożowe. 

Mówią mi zwolennicy nowych spół 
dzielni: „Nawiążemy stosunki handło- 
we z intendenturą 86 pp. i z KOP-em“. 
A czemu nie widzimy takich stosunków 
z intendenturą w innvch  spółdziel- 
niach? Takie przypisywanie sobie z gó 
гу nadprzyrodzonych uzdolnień, bez 
czerpania wzorów z rzeczywistości, 
zakrawa na tupet nic nie mający współ 
nego z zapałem. A ponieważ dzieje sie 
to w chwili ogó!nego b. ciężkiego kry 
zysu gospodarczego, w chwili gdy rzu 
cen jest hasło: „Wszyscy na tront 
gospodarczy*, obowiązkiem naszym 
jest przestrzec i otoczenie i władze — 

dziecinne 
projekty nie zasłużyli na miano papie- 
towych ludzi zrodzonych z panoszące- 
go sie etatyzmu. Niech Związek Rewi- 
zvjny pierwszy wypowie swe zdanie 
szczerze nie obwijając prawdy w ba- 
wełr.ę. Wilejczuk. 

MOŁODECZNO 

'— „Tonogcv brzytwy sie chwyta”. 
“W Motodecznie dn. 18 bm. mają się 
«ebrać rolnicy dla omówienia sprawy 
zbytu swej produkcji (której choć dar- 
mo oddać — nikt nie bierze) — ewen- 
lualrie utworzenia jeszcze jednej pla- 
cówki, pośredniczącej między produ-. 
centem, a konsiimentem. 

Ponący brzytwy się chwyta; tą brzyt 
wą dła nas, rolników polskich, są 
wszzystkie instytucje, normujące współ 
życie obywateli, a które to instytucje, 
wraż z p. ministrami, senatorami, po 
słami, na woźnvch w urzędach kończąc 
pochłaniają taki ogrom wysiłków rolni 
ctwa, że maluczko, a ta wielka, chuda 
kobyła, na której wszyscy jadą, mo- 
nopulami i tiskiem poganiajac, odmówi 
posłuszeństwa : wyciągnie nogi. 

Wszyscy rolnicy, jak jeden mąż, win 
niśmy żądać od reszty społeczeństwa, 
bv za radą przodujących. a naszym 
przykładem, pocisnęło dobrze pasa, za 
kasało rękawy * wzięła się -do pracy, 
bv nie obliczajac tak skrupulatnie mi- 

się 

-—- Potępienie bohatera - człowie- 
Ka jest potępieniem całej ludzkości. 

Czytając tę niezwykłą książkę, mu- 
simy pamiętać o jednem: Dymitr Me- 
reżkowski —- to nietylko wielki pisarz, 
historyk, erudyta i filozof. To — mistyk 
i myśliciel religijny. A prócz tego -- 
to człowiek, który utracił dziś swą oj- 
czyznę; to nieszczęsny emigrant ro- 
syjski. W mistycyzmie zaś swoim --- 
io pielgrzym, wędrujący do Ziemi O- 
biecanej. Pielgrzym i mistyk, który tak 
przecie o nas powiedział: 

— Jakże szczęśliwi są Polacy, któ 
:ут Bóg na tirmamencie ich nieba wy- 
kreślił trzy ogniste A: Adam Mickie- 
wicz, August Cieszkowski, Andrzej 
Towiański. 

I jakimkolwiek może być nasz sto- 
sunek do wszelakich mistycyzmów -— 
zgódamy się, że przy takiem ujęciu Na- 
połeona, przez książkę tę  przełata 
wiew nieskończoności. 

Hulka Iaskcwski, tłumacz dzieła, 
z całym naciskiem podkreśla pewien 
ważny szczegół. Oto Mereżkowski — 
oliara rewolucji rosyjskiej, wielkiego 
oezładu dzisiejszości — ma dla Napo- 
eona kult i cześć religijną za to prze- 
dewszystkiem, że był on Organizato- 
rem chaosu, był tym, który wyprowa- 
dził Europę na nowe wielkie drogi jej 
rozwoju. 

„To właśnie pociąga ludzi ku Na- 
poleonowi: stare marzenie o raju utra- 
conyim, o królestwie bożem na ziemi, 
jako i w niebie, o ludzkiem królestwie 
wolności braterstwa i równości”. 

Dla nas Polaków nie jest to rzecz 
nowa: podobne było stanowisko na- 

o wiele mniejszemi zarobkami, dosto- 
sowało się do możliwości, na jakie dzi 
siejsze ekonomiczne warunki kraju po- 
zwalają. 
Słyszymy, że zmniejszenie budżetów sa 
mocządowych jest możliwe w nieznacz 

nej tylko mierze, gdyż koszta adnii- 
nistracji, zależnie od stopni urzędni- 
ków, przez ustawy przewidziane, nie 
dadzą się zmienić. Narzekamy na te 
ustawy, które obmyślane i tworzone w 
ciągu lat dziesięciu, skrępowały nasze 
życie — niechże siły, kierujące nawą 
państwową, wejrzą w to i zniszczą, 
zburzą płoty i przeszkody,  tamujące 
nasze wysiłki i dążenia do poprawy oy 
tu, niech z tem pośpieszą dziś, bo nie- 
daleka przyszłość może wysunąć nowe 
Siły, które dążąc do lepszego jutra, 
mogą narazić cały kraj na nieprzewi- 
dziane następstwa. 

Mówiny i piszmy wszędzie, gdzie 
nas chca i nie chcą słyszeć i słuchać, 
o naszych gospodarstwach i niemożli- 
wościach płatniczych, by ta ludność 
kraju, która nie zastanawia się nad 
położeniem rolnictwa, tworzącego fun 
dament państwowego dobrobytu, zro- 
zumiała sytuację i to, że właśnie ona 
najwiecej ucierpi w przyszłości w razie 
upadku rolnictwa. 

Koledzy Rolnicy” w  Molodecznie, 
bądźmy ostrożni z tworzeniem nowej 
placówki — za wiele nas kosztuje po- 
średnictwo! Nie powinniśmy rozdrab- 
niać naszych sił na tworzenie nowych 
'nstytucyj i ponoszenie kosztów ich u- 
trzymania, lecz od już istniejących, 
szeroko i wygodnie rozsiadłych, mało 
produkcyjnych, a czasem szkodliwych, 
winniśmy wymagać, bv zadowoliły na 
sze potrzeby. 

Jest bank komunalny, z młodym i 
energicznym kierownikiem — możnaby 
przytem stworzyć jakąś sekcję pośre- 
dnictwa; jest syndykat rolniczy i spół- 
dzielnia „Zorza”. a w całvm powiecie 
są Kasy Stefczyka i inne spółdzielnie, 
których zarządy bez nadzwyczajnych 
nowych wypadków mogłyby dużo — - 
'. robić w dziedzinie pośrednictwa 
zbytu. 

W tak ciężkim przełomowym okre- 
sie naszego 
oszczędność, pracą i wytrwałość win- 
ay być naszem hasłem. 

Mołodeczanin. 

  

szych mesjanistów i ich kuit dla boga 
wojny. ё 

Nawiązując do dzisiejszej Rosji, 
tak mów: Mereżkowski o Napoleonie, 
mistycznie i tajemniczo: 

—- I dzisiaj widzą Rosjanie coś, 
czego Europejczycy nie widzą: straszli 
wie wysoko ponad nami — według tej 
wysokosci możemy osądzić, jak nisko 
upadliśnty, w jaką przepaść stoczyliś- 
my się — straszliwie tedy wysoko nad 
nami, na górach Zachodu, widzimy 
jeźdźca, którego sylweta ostro odcina 
Się od tła nieba. czerwonego jakby od 
łuny pożaru. Któż to jest? |akże mo- 
żnaby go nie poznać? 

Ma na głowie trójgraniasty 
kapelusz 

I szary mundur żołnierski. 

Jedzie stępa, spogląda ku Wscho- 
dowi, w ręku trzyma obnażoną szpa- 
ае — i czuwa. Czegoż strzeże i przed 
kim? Europejczycy tego nie wiedzą. 
Rosja wie: strzeże świętej Europy 
przed czerwonym szatanem. — 

* & * 

Książka Mereżkowskiego składa się 
z dwóch części. Część pierwsza nosi 
tvtuł „Życie Napoleona", część dru 
ga — „Napoleon Człowiek”. 

Część druga —- to charakterystyka 
Napoleona, to jego mistyczna apologja. 
Najciekawsze w niej rozdziały noszą 
nagłówki: „Organizator chaosu“ 1 
„Przeznaczenie. 

Oto fragment z niego. 

—- Napoleon powiedział o sobie: 
„Przez całe życie składałem w ofierze 
wszystko -— spokój, korzyści, szczęś- 

bytowania — rozważna 

Rozpoczęty w niepomyślnych warunkach 
atmosferycznych lot dzielnych naszych iot- 
ników dokoła Afryki na samolocie turystycz- 
nym „Ł 2% odbywa się obecnie bez więk- 
szych przeszkód. Kair, gdzie ostatnio wylą- 
dowali jest z kolet 8-ym etapem podróży. Са 
lą trasa lotu podziełona jest na 24 etapy, a 
więc trzecią część raidu nasi mają już poza 
sobą. Kolejnemi ctapami podróży są: Khar- 
*um, Addis, Abbeba, Daressalam, Elisa- 
hethville, Dualla, Dakar, Casablanca, Paryz, 
Medjołan, Wiedeń, Warszawa. Ogółem trasa 
wynosi 25.000 klm. i 

Samolot „L 2“, na którym lecą kpt. Skare 
żvńsi i inż.Markiewicz konstrukcjii inž. D4- 
browskiego, wykonany został w państw. za- 
kładach lotniczych. jest to dwupłatowiec, 
wykonany z metalu, pokryty płótnem. Sa- 
molet ten wystawiony był w z. r. na XII wy- 
stawie lotniczej w Paryżu.. Silnik Wright 
Skoda, siła 200 4 M., wykonany również w 
kraju w polskich zakładacii „Skody”* па Okę- 
ciu pod Warszawą. Tak płatowiec, jak i sil- 
uik jest sprzętem seryjnym przystosowanym 
jedynie do dalekich lotów. 

brał głos poseł socjalistyczny Wallis, 
rozpoczęli posłowie bloku Heimwehry 
haiaśliwą obstrukcję, oświadczając, 
że nie pozwolą na to, aby przemawiał 
były członek rządu komunistycznego 
na Węgrzech. 

Socjał-demokraci stanęłi w obronie 
Wallisa. Skutkiem tego doszło do bój- 
ki między obu grupami. Prezydent mu- 
siał przerwać posiedzenie. Członkowie 
imnych ugrupowań Izby rozdzielili wał- 
czących. 

Pos. Wallis oświadczył, że zarzu- 
ty, czynione mu przez Heimwehrę, są 
obecnie przedmiotem procesu sądowe- 
go. Po ponownem otwarciu posiedze- 
nia, gdy prezydent udziełił głosu po- 
słowi Wallisowi, posłowie. Heimwehry 
opuścili demonstracyjnie sałę obrad. 
Pos. Wallis mógł spokojnie dokończyć 
swego. przemówienia. 

  

„owy biskup w Polsce”. „Czy Ukrainiec ? 
Zapewne dość nieprzyjemnie musi zra- 

Żić każdego katolika nie nacjonalistę taki ar- 
tykuł, jak np. „Czy Ukrainiec?" Cata (w nr. 
24 „Słowa z dn. 30. 1. 1931). gdyż odrazu 
noniinację przez Ojca Świętego wizytatora 
Apostolskiego dia katolików obrz. wschod- 
niego, poza  diecezjami gr.-kat w Gaiicji 
Wschodniej, wita szowinistycznem pytanien!: 
„Czy Ukratniec?".. 

Kiedy Stolica Apostolska stwarza hierar 
chję tubylczą dla Japończyków, Chińczyków, 
Murzynów i in. cały świat katolicki cieszy 
się, rozumiejąc, że tylko przez hierarchię i 
duchowienstwo miejscowe Kościół katolicki 
utwierdzi się silnie w krajach pogańskich. 

Kiedy Stolica Apostolska mianuje bisku- 
pów obrz. wschodniego dla emigracji gr. 
katolickiej w Kanadzie i w Stanach Zjedno 
czdnych, to wszyscy przyznają, że to bar- 
170 sprawiedliwe. 

Kiedy Ojciec Święty mianuje ks. Buczy- 
sa biskupem dla Rosjan emigrantów we 
wszystkich państwach Europy zachodniej, 
ie żadne z tych państw nie sprzeciwiło się 
woli Ojca Świętego. 

. Kiedy Stolica święta wyznacza osobnych 
biskupów dla Polaków amerykańskich, nie- 
jednokrotnie zaniedbanych przez kler irlanaz 
kc-amerykański nikt nie podnosi głosu 
sprzeciwu. 

Lecz skoro Stolica Apostolska naznaczy- 
ia swoim wizytatorem biskupa Czarneckiego, 
ze Zgrom. OO. Redemptorystów, dia katoli- 
ków wschodniego obrządku na Wołyniu, 
Eolesiu, Podlasiu, Chełmszczyźnie, Białorusi, 

i Litwie Środkowej... których nalicza się juz 
do 20.000, oprócz 20.000 gr. - katolickich ko- 
tłonistów, wychodźźców z Galicji Wschod- 
niej, to czy katolicka Polska ma być w tym 

    

wypadku gorszą względem bratnich naro-- 
dów. Ukrańców, Rosjan, niż świat cały 
wzylędem Chińczyków, Japończyków i t.d.? 
Czy dła nich miałaby istnieć inna logika? 
Czy przeciwnie polska katolicka społeczność 
nie powinna raczej cieszyć się z tej szczę- 
sliwei nominacji, którą Opatrzność boska 
jakby chciała zetrzeć pe win w historji 
olski wzgledem Unji? Czy nie wolno już 
szukać więcej dróg 1 sposobów do Unji św., 
czyli do Zjednoczenia w wierze i miłości 
biizko 4 miljony braci prawosławnych w 
Polsce?!... 

Naprawdę, musimy szczerze z radością 
przyznać, że to nie jest brak zainteresowa- 
nia się, jak twierdzi Cat, ale to znak zrozu- 
mienia i przychylności polskiej społeczności 
katolickiej dla unji św., że od dnia noniina- 
cji ks. biskupa Czameckiego, t. j. od 19. I. 
obok kilku głosów dysonansu w rodzaju p. 
Cata. dało się słyszeć i więcej entuzjastycz- 
nych głosów gratulacyj i powitań dla no- 
wego biskupa ze strony Polaków, Ukraiń- 
ców, Białorusinów, Rosjan, tak katolików, 
jak prawosławnych i to nietylko w Pol- 
ste lecz po całym świecie. Pochodzą one о- 
czywiście od ludzi, dla których obcy: jest 
nacjonalizm. Jednocześnie chcemy zaspokoić 
tu ciekawość Cata, udzielając bliższych infor 
macyj co do personaljów nominata. 

Naejprzewiel. ks. biskup nominat Mikołaj 
Czarnecki, wizytator apostolski, wysłannik 
Stolicy św. do Polski, ur. 14. 12. 1884 r. w 
diecezji Stanisławowskiej w rodzinie naro- 
dowości ukraińskiej. Gimnazjum kończył w 
Stanisławowie. Wyższe studja teologiczne w 
Rzymie, gdzie otrzymał stopień doktora fi- 
lozotji i teołogji. Po wyświęceniu na kapia- 
na w 1909 r. był przez dziesięć lat profeso- 
rem filozofji i teologji, jak również ojcem 
duchownym w wyższem Seminarjum  Du- 
chownem w Stanisławowie. W r. 1919 wstą- 
pił do OO. Redemptorystów wsch. obrz., któ 
rzy specjalnie oddają się pracy nad zjedno- 
czeniem wsch. Kościoła. Z początku zajmuje 
się w zgromadzeniu wychowaniem i ki a 

cie przeznaczeniu swemu“. Oto jest 
twarz Napoleona bez maski, bezgra- 
niczna prawda jego, bezgraniczna 
szczerość. Gdy mówi: przeznaczenie-— 
daie nam klucz do tajnych drzwi zam- 
kniętych; ale klucz ten jest dla nas 
zbyt ciężki. Drzwi są nadal zamknięte, 
Napoleon pozostaje nieznany. Cóż 10 
jest przeznaczenie? Przypadek rządzą- 
cy światem, le hasard qui gouverne 
e monde, jak to się niekiedy wydaje 
s€mb samemu? Pzypadek — to ślepy 
djabeł? A Napoleon, władca świata, 
to tylko niewo!nik tego djabła? Czy 
leż jest coś wyższego widzącego i zgod 
tego z wolą bohatera? Być może, iż 

sam on nigdy o tem nie rozmyślał, ale 
prawdopodobnie myśli jego krążyły ko 
ło tego. Zdaje się, że wszystkie jego 

myśh  grążyły się w ołębinie, która 
chroni tajemnice ludzkiego przezna- 
czenia. Bezpośrednio w twarz Sfinksa 
nie spoglądał nigdy, ale zawsze czuł, 
e Sfinks patrzy mu prosto w oczy, i 
wiedział, że jeśli nie rozwiaże jego 
zagadki, to potwór go poźre. Twarz 
Edvpa, stojącego przed Sfinksem, jest 
pełna zadumy, : twarz Napoleona tak 
samo. Zdaje się. że najistotniejsze, co 
twarz tę odróżnia od wszystkich in- 
nych twarzy ludzkich, to bezgraniczna 
zaduma. Im dłużej wpatrywać się w 
nia, tem głębsze ma się wrażenie, że 
zadumał się on nietylke nad sobą, ale 
nad całą chrześcijańską ludzkošcia, 
która w wielkie: swej herezji odrzuciła 
lekkie brzemię Jezusa i dostała się pod 
żelazne brzemię Przeznaczenia... 

..Fatalizm, religję losów gwiezd- 
nych orzejał dzisiejszy Wschód od sta 
rożytnego Babilonu, on zaś otrzymał 

ceniem młodzieży na przyszłych misjonarzy, 
dopóki biskupi łacińscy nie wezwali OO. 
Redemptorystów do pracy unijnej w die- 
rszjach Łuckiej, Podlaskiej, Pińskiej, Lubel- 
skiej... Pierwszym wysłany był O. Czamnec- 
ki który jako misjonarz przez 5 lat gorliwie 
pracował i przez swą wiedzę, takt i gorli- 
wość zjednał sobie wiełką sympatję wśród 
wszystkich bez różnicy wyznania i naro- 
dowości. Zgounie z życzeniami Stolicy Apo- 
stołskiej, trzymał się zawsze skrupulatnie 
obrządku wschodniego w tej formie, w jakiej 
znałazł go na terenie swej pracy. Pracował - 
5 lat na naszym wołyńskim terenie i chociaż 
Ukrainiec, nie Ściągnał ani jednego zarzutu 
z jakiejbądź strony dla swej pracy i osoby, 
bo nasamprzód był zawsze katolikiem... i 
dzisiaj, įeželiby z którejbądź strony politycz 
nej chciano sprowckować nowego biskupa, 
on odpowie śmiałó: „Moja polityka, to ewan 
gełjum Chrystusowe, gdyż nasam- 
przód biskupe:ęxatolickim, a potem dopiero 
Ukraińcem, jednak tego, żem Ukrainiec, nie 
odczuje ani Połak, ani Rosjanin, gdyż wszyst 
kich miłuję, jak braci w Chrystusie. 

Najprzewiei. ks. biskup nominat Czarnec- 
ki, który będzie wyświęcony w Rzymie dnia 
6 lutegorb. przez Najprzewiełebniejszych hi- 
skupów Chomyszyna, obrz. gr.-kat. ze Sta- 
nisławowa, Buczysa obrz. rosyjskiego z Rzy 
mu i trzeciego biskupa (reka, włada języka- 
mi: połskim, ukraińskim, rosyjskim, trancu-- 
skim, niemieckim, włoskim... i pewnie, że ks. 
biskup wyuczy się prędko i języka białoru- - 
skiego, by do każdego móc przemówić w 
jego własnym języku i tą drogą stać się, jak 
mówi Apostoł św. Paweł „wszystkiem — @а 
wszystkich..." (1 do Korynt. IX. 22). 

Wołyniak. 
* * 

Bardzo chętnie zamieszczamy głos 
wWołyniaka w sprawie nominacji bi- 
skupa Czarneckiego. (to jeszcze je- | 
den dowód nieznajomości naszych sto- 4 
sunków i wskutek tego —- pomiesza- 
nia pojęć. З == 

Odnosiniy się bardzo krytycznie do 
metod współczesnej akcji unijnej (nie 
do idei Unji!), a że mamy rację, do- 
wodem niech będą uwagi p. Wołynia- 
ka. 

Powołuje sie on na przykłady ja- 
pończyków, Chińczyków, Murzynów i 
wołe z łezką: „czy katolicka Polska ma 
być w tym wypadku gorsza, wzglę- 
dem bratnich narodów: Ukraińców, 
Rosjan, niż świat cały wzgledem Chiń- 
czyków, Japończyków i t. d.“ 

Lecz - na mily Bóg! — któż mo- 
wi © wrogim stosunku do Ukraińców 
lub Rosjan? Lecz nie szukajmy na- 
gwałt tych Ukraińców i Rosjan... w 
Albertynie!... 

Wiemy, że są tam Ukraińcy osobli- 
wego importu, ale przecież o nich le- 
piei nie wspominać! 

I jeszcze jedno: p. Wołyniak sam 
stwierdza, że bp. Buczys jest kapła- 
nem obrządku rosyjskiego. A 'wiec 
niechże kapłani obrządku  rosyjskie- 
go pracują w Rosji i dla Rosjan, bo 
ich praca w Polsce wprowadza tylko 
ogólny zamęt i wywołuje roznamiętnie 
nie . rozgoryczenie tak prawosławnych 
jak katolików. Red. 

ją od czasów jeszcze starszych, dla 
nas niedostępnych, być może przedhi- 
storycznych, które u Płatóna. nazywa- 
ją się Atlantyda. a w Genesis ludzkoś 
cią przedpotopową.  Gwiażdzistemi 
więzami zwiazany jest Napoleon z о- 
wemi zamierzchłemi czasami. Można- 
by o nim, ostatnim bohaterze ludz- 
kości, powiedzieć to samo, co zostało 
powiedziane o jej pierwszym boha- 
terze Giłgameszu: 

Przyniósł nam wieści z prastarych | 
CZASÓW... | 

A droga Gilgamesza - Napoleona 
Fo dzień dzisiejszy nie jest przebyta. 
wiecznie wędruje on i wędruje, jąkby 
niezmożoną siłą gnany. a przystanąć 
nie może, jak Ahaswer. Droga jego —- 
*o droga całej ludzkości. Wędruje nie 
z własnej woli: ktoś rzucił go w prze 
strzeń jak się kamień rzuca. „Je suis 
uae parcelle du rocher lancėe dans 
espace", powiedział o sobie. Jestem 
odłamkiem skały rzuconej w przestrzeń. | 
Xla ziemi kontynuuje on tylko ową nie- 
szończoną przypowieść, zaczętą w nic- 
znanych przestworach, z których zo-/ 
stał wyrzucony, a naszą ziemską strefę 
przelatuje jak meteor. 
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I dziš, po stu latach, od šmierci wiel | 
kiego cesarza, w czasach, które są ró- 
wnież epoka dezorganizacji i chaosu, 
trzeba zamyślić się nad mądrą książką 
Mereżkowskiego o tym największym 
bohaterze ludzkości, dla którego jego 
prości żołnierze znaleźli największe 
imię: nazywali go także poprostu! 
I Homme —- Człowiek. Wysz. 

  

  

     



Czekamy samobójstwa 
Powołany przez Kuratora Bratniej Pomo- 

cy Zarząd Komisarski, w osobach :gów 
Jana Rutskiego i Witołda Nowodworskiego, 

_ zwołał na dzień 21-go lutego Walne Zgroma- 
dzenie Bratniaka, które przez obiór nowych 
władz statutowych zamknie istniejący obec- 
nie okres zawieszenia w powietrzu. у 

Wszyscy jednak winni raz nareszcie zdać 
sobie sprawę, ze nowy Zarząd i nowa komi- 
sja rewizyjna to nie wszystko. Gdyby się 
na tem tylko miało skończyć, Bratniak za- 
miast wisieć w powietrzu, leżałby znowu. 
Byłby 1o ponowny upadek w zatęchłą kałużę 
starego systemu rządzenia i kierowania insty 
„icją samopomocowa. Społeczeństwo akade- 
mickie po dostatecznie namacalnych dowo- 
dach szkodliwości form dotychczasowych, 
musi nareszcie zrozumieć, że Bratnią Pomoc 
trzeba popchnąć nowemi drogami, że for- 
my domagają się reformy, że stwardniałą ru 
tynę należy przełamać. Bowiem delikatne pró 
by oriawiania potrzeby reorganizcji a nawet 

' djagsostyczne opukiwanie bardziej skostnia- 
łych miejsc So organizmu Bratniaka — 
zawodzi. () reorganizacji mówi się oddawna, 

'ą krzyczy się od przeszło dwóch lat. I od 
dwóch lat decydująca na walnych  zebra- 
niach większość nie słyszy nic, oprócz ha- 
łasu, panującego na sali podczas sprawozdań 
1 nie patrzy dalej, niż na personalja kandy- 
datów do Zarządu. Walne zebrania mają 
prawo decydować o wszystkiem, 5а аНа i 
Gmegą całej działalności Stowarzyszenia, 0- 
perującego dziesiątkami tysięcy złotych. Na 
wainych zebraniach i na ich postanowieniach 
opierają się i pożyczki i mensa i Legaciszki ł 
„Czwartki” i Ognisko, i bursa akademicka i 
kasa chorych. Wałne zebrania dają dyrekiy 
wy zarządom i komisjom rewizyjnym, kie- 
rują personaljami tych władz, przyjmują i od 
rzucają sprawozdania... 

I właśnie walne zebranie — to jest tłum 
który jest ślepy i głuchy. To zdanie nie jest 
połajanką. Od suwerennego uczestnictwa 
walnego zebrania nie możemy nawet wyma- 
gać, żeby się orjentował w całokształcie prac 
takiego koloru, jakim jest Bratnia Pomoc. 

' Człowiek, który się Bratniakiem zajmuje 12 
godzin w A roku (tyle mniej więcej cza 
su zajmuje Walne Zebranie), może mieć pra 
wo decydowania o rzeczach dla stowarzy- 
szenia najważniejszych, ale pojęcia o jego 
działalności mieć niestety, nie może. Mamy 
doń pretensję nie o to, że się nie orjentuje, 
tylko o to, że ma prawo głosu decydującego. 

Sprawozdania, które się na walnych ze- 
braniach odczytuje, stwarzają fikcję poin- 
rmowania ogółu o stanie spraw fikcję 

dostępną wyłącznie dła umysłów  prawni- 
Czych i wyłącznie im wystarczającą, są one 
jednak tylko komedja, bardzo męcząca dla 
odczytującego je prezesa, a nudną dla ogółu 
który się niemi nie chce zajmować. 

Lus i prawo zrządziły, że walne zebrania 
odgrywają w życiu bratniaka rolę ogromną. 
Widzimy jednak, że są one tylko klapą bez 
pieczeństwa dla prawnego zucia obywa 
teli rzeczypospolitej akademickiej. Student 
Powiada sobie: walne zebrania mają ołbrzy- 
mie uprawnienia, świetnie mogą spełniać fun 
kcję czynnika kontroli i nadzoru, wszystko 
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   est w porządku. Niestety, tłum kontentuje 

Się uprawnieniami, ale nie jest w stanie prze 
Prowadzać kontroli. Z powagą kontempluje 
Ałasną wiełkość, ale nie sprawuje nadzoru. 

osuje suwerennie za wnioskiem, przeciw 
wnioskowi, za kandydaturą, przeciw kandy- 
daturze, ałe nie wie, o co Chodzi. 

Czas skończyć z hipokryzją, z fikcją kon 
troli. Kontrola powinna istnieć nietylko w 

__ Statucie, ale i w rzeczywistości i w kierunku 
ie] wzmocnienia powinny iść pi szę relor 
my istniejącego systemu. Mieliśmy możność 

/ Sprawdzić, że kontrola komisji rewizyjnej 
j łest niewystarczajaca, należy ją bezwzględ- 
_ mie wzmocnić. I niestety, mustmy się wy- 

rzec statułowego podwyższania odpowied- 
nich kompetencyj walnego zgromadzenia, 
chociaż może zaspokoiłoby to prawnicze su 
mien,.e. To bowiem nie wystarczy. Wprost 
Przeciwnie mastodoutowy mechanizm wal- 

_. Mych zebrań z jednej strony, a brak rzeczy- 
4 wistej wartości z drugiej, nasuwa raczej myśl 
EJ © przykrem uszczvpieniu ich uprawnien. 

Czy na najbliższem zebraniu sprawozdaw 
czem będę, czy nie, czy ludzie będą krzy- 

| czeli więcel, lub mniej — to nie jest kwestja 
zasadnicza 

Chodzi o co innego —- o stanowisko za- 
sadn:cze dła rozwoju Bratniej Pomocy, ktore 
ma zająć najbliższe walne zgromadzenie. 

tur musi przestać być tłumem i ujrzeć 
wreszcie potrzebę reform. Szwankuje gospo- 

ta pieniężna, gospodarka mensy, system 
awansów, wydawanie zapomóg — zmienić 
Iš. Walne zebrania nie mają kwalifikacji do 
Stanowiska organu władzy — zmienić je. 
Właśnie paradoks sytuacji polega na tem, 
że o konserwatywnym, czy  reformatorskim 
Kierunku dalszej działalności Bratniaka ma 
zdecydować *„alne zebranie, które jest pod 

'а starego systemu. Czekamy pierwszego 
4 kroku walnych zebrań w stronę reorganizacji 

ni ш 

į 

  

Pratuiej Pomocy, + nadzieją, že będzie + 
krok samobójczy: zę R 

„ Oczywiście to nie wszystko. To tylko 
Pierwsze posunięcie. I to jeszcze nie program 
"- to pierwsza litera programu. 

Wojciech Dąbrowski. 

PRZED WYBORAMI 
DO BRATNIAKĄ 

N Dowiadujemy się, że na czełe listy kół 
aukowych, która wysunięta zostanie przy 

hodzących wyborach do Zarządu Brat- 
Pomocy, stanie kol. Henryk Dembiński, 

wofram reform, jakie lista zamierza przepro 
adzić w ustroju Bratniaka, zostanie ogło- 

por w specjalnych ulotkach, po skonkre- 
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zowaniu g0 „w szczegółach, które nastąpi 
iš po poludniu. 

astroje przedwyborcze nie wykazują roz- 
wiem zań = ogół wi jest RE zebra 

$ *resowany ; wencja prawdopo- dobnie będzie duża. > 

Z Kół Naukowych | 
nia 74080 Prawników. Dn. 23. Ii. br. w po- 
siedziałek o godz. 20 odbędzie się w lokalu 
oła prawników (Zamkowa 11) pokazowy 

Drzewód sadowy. Za temat posłużył epizod 
2 „Przedwieśnia” Żeromskiego — otrucie ry 

galka. Na przewodzie odbędzie się badanie 
wiadków i uwzględniona zostanie eksper- 

tyzą lekarska. Po zamknięciu przewodu za- 
Padnie wyrok. 
RW: zvch dniach marca odbędzie się 

Eniej kras”mówczy dla studentów prawa 
7388 па ktėrym SE udzielone ca na- 

ły za awie nzjlepsze mowy. i 
W kole w godzinach dyżurów | od 5 do 7, 
Sedą przyjmowawe do Ż. III. włącznie. Wa- 
jum obowiązuje w wysokości 5 zł. 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 
KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Cena5zł 

KOMUNIKATY 
— Praca społeczna Akad. drużyny har- 

cerskiej. Dwie sekcje Akademickiej Drużyn 
obeimują swą pracą tereny zewnętrzne 
možkwie najszersze masy: odczytowa 1 sce 
niczra, pierwsza w swoim dotychczasowym 
aorobku ma 15 odczytów w R 3 
punkrach naszego województwa, jak ur 
mont, Dukszty, Mosty, druga — ro: zeta 
ew tournėe z Frearowską komedją „Damy i 
huzary”, dając pierwsze przedstawienia w 
landwarowie, w którem młodzież akademic 
Ya z podobnemi imprezami dotąd nie wystę- 
powa. 

Dochód przeznaczono na miejscowe dru 
żyny harcerskie, które wykazują znaczną 
żywotność nu miejscowym gruncie — one 
też OR stronę techniczną przedsta 
wienia. Sala była wypełniona dosłownie po 
brzegi, szczególnie licznie stawiła się mło- 
dzież. Po odegraniu sztuki dziarskie tany i 
zabawy, któryni cchoczo przewodzili „artyś- 
ci** trwały do godz. 6 r. 

— Szonka akademicka przenosi się obec 
nie do Ogniska, gdzie będzie dawała przed- 
stawienia codziennie o wodz. 8ej wieczo- 
rem, od najbliższej niedzieli począwszy. W 
niedzielę dwa prze dstawienia: o 4ej i o 8 ej 

— Wobec tego, że proponowany przez 
Wił. K. A. statut Sądu Koleżeńskiego dopu- 
szczu pojedynki, z inicjatywy Koła Prawni- 
ków nastąpiło porozumienie akademickich 
organizacyj antiduellanckich, cełem opraco- 
wania staiutu Sądu kol., któryby pojedynki 
wykduczał. Koło Prawników zaprosiło w tym 
celu przedstawiciel! konwentów Conrada i 
Sniadecia, oraz Odrodzenia. 

SŁ O W O 

AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
KRONIKA „ODRODZENIA 
W niedzielę 15 bm. odbyło się zebranie 

Sekcji liturgicznej z referatem koł. Arcimo- 
wicza p.t. „Mistycyzm*. : 

W poniedziałek 16 odbyło się zebranie 
Sekcii Fiłozoficznej z referatem kol. Korowaj 
czyka p.t. „Odrodzenie fiłozocji scholastycz- 
nei“, 
"W sobotę 21 bm. z powodu Walnego Ze- 

trania Bratniej Pomocy zebranie Sekcji Za- 
gadnień Prawno - społecznych i Narodo- 
wych nie odbędzie się. ь 

W niedzielę 22 bm. odbędzie się zebranie 
Sekcji Liturgicznej z referatem kol. Gołu- 
biewa p.t. „Pierwiastek religijny we współ 
czesnej poezji akademików wileńskich”. 

W niedzielę 22 bm. w mieszkaniu p. Mie- 
czysławowej jeleńskiej odbędzie się zebranie 
Koła Kołeżanek z referatem kol. Minkiewi- 
zówny p.t. „Kobieta w życiu domowem i 

publiczneni”*. Początek o godz. 16.30. 
Zebranie Zarządu: we środę dn. 25. II. 

o godz. 19 w lokalu ,Odrodzenia”. 
— Dnia 24. I. rb. w sałonach Kasyna Gar 

nizocowego odbył się Drugi Doroczny Bał 
Prawników, urządzony przez Koło Prawni- 
ków Stud. USB. Obecnie po zamknięciu ra- 
chunków możemy podać wyniki finansowe: 

Dochoa brutto — 3476 zł. Wydatki -— 
2431,25 zł. Dochod netto — 1004 zł. 75 gr. Z 
poycyi rozchodowych w cełu wyjaśnienia tak 
w'ełkiej jakby się zdawało, a jednak koniecz 
nej kwoty wydatków podajemy najważniej- 
sze: sala — 600 zł. orkiestry — 760 zł. deko 
racje i kotyljony — 290 zł dekoracja kwiato- 
wa — 13€ zł. ogłoszenia w prasie i lista g0- 
spodarzy honorowych 295 zł. Podatek w ma 
g'stracie — 114 A. 

Dechód z bału został obrócony na wy- 
dawnictwa własnych skryptów i zakup 
p z dziedziny prawa do bibljoteki 

a 

  

Rezygnacja vice-prezydenta Czyża 
ZE STANOWISKA PRZEWODNICZĄCEGO KOM. ROZBUDOWY 

Na wczorajszem posiedzeniu Ko- 
mitetu Rozbudowy wvstąpił na wstę- 
pie przewoaniczący Komitetu wice- 
prez. Czyż, który powiadomił, że po- 
wtórnie rezygnine ze stanowiska prze- 
wodniczącego, a to wobec nienależy- 
tego ustosunkowania się do potrzeb 

budowlanych Wilna władz centralnych 
i Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który przyznaje Wilnu kredyty całko- 
wicie nieodpow iadające potrzebom 
miasta Komitet po krótkiej dyskusji 
nieprzyjął rezygnacji p. Czyża, wyra- 
zając mu pełne zaufanie. 

  

Tajemnicze porwanie ucznia 
w krytej limuzynie 

NIEZWYKŁE ZDARZENIE Z UCZNIEM 8-Ej KLASY GIMNAZJUM 
ZYGMUNTA-AUGUSTA 

Wczoraj wydarzył się w Wilnie niezwykły wypadek. Uczeń 8-ej klasy 
gimnazjum Zygmunta-Augusta, Władysław Mikutowicz, lat 17-tu udał się o 
zwyczajnej porze na korepetycję, które daje kołedze swemu z klasy 3-ej te- 
goż gimnazjum. Było kilka minut po czwartej. Mikutowicz przechodził 
właśnie ulicą Wiwulskiego na rogu ul. Piłsudskiego, gdy poczuł raptem z 
tyłu uderzenie w głowę. Uderzony został zapewne jakłemś ciężkiem narzę- 
dziem tępem, z taką siłą, że stracił przytomność padając na chodnik. Co 
się dalej działo niewiadomo, ocknąt się zapewne po kilkunastu minutach i 
ku swemu przerażeniu stwierdził, że leży w krytej limuzynie, na ziemi, Sa- 
mochód miał zasłonięte firanki i wewnątcz było zupełnie ciemno. Mknął 
gdzieś z wiełką szybkością. Koło chłopca klęczał jakiś mężczyzna, którego 
z powodu ciemności rysów nie mógł dojrzeć, ani też widzieć jak jest ubrany. 
Tajemnicza ta postać rozwiązywała chłopcu buty. Mikutowicz instynktownie 
szarpnął się w tył, pchnął nieznajomego i całym ciężarem oparł się o boczne 
drzwiczki samochodu. Widocznie jednocześnic nacisnął klamke, drzwiczki 
się otworzyły i chłopiec wypadł z auta na Śnieg. 

Ku swemu wiełkiemu ździwieniu stwierdził, że znajduje się już poza 
miastem na szosie. W pewnym momencie nadjechała chłopska furmanka, 
Okazało się, że porwany znajduje się na szosie do N. Wilejki, w odległo- 
ści 4-ch kilometrów od Wiina. Auto pomknęło dalej nie zatrzymując się. 
Spotkaną 
nem potłuczeniu 

furmanką chłopiec powrócił do domu wieczorem. Uległ on ogól- 
wypadania z auta i mh zranioną głowę. — Matka podczas 

chłopca Jadwiga Mikutowiczowa zamiełdowała o zajściu połicji. 
Niewątpiiwie sensacyjna ta sprawa zostanie wyświetlona. 

NIEUDANE WYSTĘPY KOMUNISTÓW 
W związku z wyznaczonym z komintern na 25 b. m. „iniędzynarodowezo przez 

dnia bezrobotnych”, jaczejki komunistyczne czynią próby agłtowania wśród robotników 
i pozostających bez pracy. 

Jednocześnie na dzień 17 b. m. był 
próbne zainscenizowanie demonstrac: 

wyznaczony „dzień próby”, co niało na cełu 
УР 

W Wilnie i prowincji rozbici z powodu ostatnich aresztów komuniści nie zdołali 
ujawnić żadnej działałności organizacyjnej. Jedynie w dzielnicy żydowskiej kilkunastu 
młodych Żydów usiłowało wywiesić transparent komunistyczny, lecz po: która by- 
ła w pogotowiu, wysłanników „próby* aresztowała. Osadzono ich w areszi 

DALSZE 
Akcja likwidująca jaczejki komu- 

nistyczne i P. P. $. Lewicę dobiega 
końca. . 

Na terenie powiatów i miasta 
rozwiązano 9 komitetów rejonowych 
P. P.S. Lewicy i aresztowano kilka- 
naście osób hędących mężami zauia- 

le centralnym 

ARESZTY 
nia K. P. Z. B. 
wano kilkanaście 
wywrotowej. 

Ponadto w pobliżu Postaw zatrzy- 
mano 3 emisarjuszy z Mińska przy- 
byłych na agitację 
„dniem bezrobotnych*. 

Przytem skonfisko- 
pudów literatury 
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Rzeczy zapomniane 
Byłem bodaj w 4-ej klasie szkoły 

realnej, gdy całe Wilno zostało poru- 
szone wiadomością o odkryciu olbrzy- 
mich lochów i korytarzy podziem- 
nych w Cielętniku, a więc działo się 
to w 77, czy 76 roku zeszłego 
stułecia. 

Rzecz się miała tak: Przy studni 
zwanej „lL.ewek", gdyż woda ze źródła 
ciekła przez kolumnę i paszczę lwa, 
w miejscu, przez które wchodzi się 
obecnie do Cielętnika, koło domu 
Burhardta, stał zwykle stójkowy. 

W owe czasy ta część Cielętnika, 
która leży pomiędzy Katedrą a Wilją, 
była dziką przestrzenią,  porošniętą 
zielskiem, Otóż o zmierzchu zapada- 
jącym zauważył stójkowy, że z po- 
między wysokich badyli wylazł czło- 
wiek. 

Zaciekawiony tem zjawiskiem pod- 
szedł „gorodowik* obejrzeć miejsce, 
z którego ów, jak się okazało „Žu- 
lik* wyjrzał na świat. 

Był tam otwór sięgający w głąb 
ziemi. 

Naturalnie stróż bezpieczeństwa 
dał znać władzom, na skutek cze- 
go zostało zarządzone zbadanie te- 
renu. 

Okazało się, że otwór prowadzi 

do podziemi, w których opryszkowie 
założyli sobie domicjum. 

Na rozporządzenie władz zaczęto 
rozkopywać Cielętnik mniejwięcej w 
środku pomiędzy głównemi alejami, 
odkrywając cały szereg korytarzy, 
biegnących od głównego, sklepione- 
go a tak szerokiego, że czwórka koni 
mogłaby się pomieścić. Ten kory- 
tarz szedł w kierunku Wilji. 

Mówiono, że jest to połączenie 
podziemne Zamku Dolnego z Zam- 
kiem w Trokach i wskazywano, że 
jest też połączenie z gmachem uni- 
wersytetu, do którego to połączenia 
miały prowadzić drzwi żelazne z ko- 
rytarza idącego ze skrzydła pod ze- 
garem, 

Niemal codziennie  biegališmy 
patrzeć na roboty wykonywane przez 
katorżan, aż raptem przyszedł rozkaz 
z Petersburga] by roboty przerwać a 
odkryte lochy zasypać. 

Dziwne wydaje się, że nasi 
archeolodzy i konserwatorzy o tem 
odkryciu nie wiedzą, czy też wiedząc 
nie przeprowadzają badań. Są to przecie 
rzeczy niezmiernie ciekawe, zbadanie 
których stanowiłoby znakomity przy- 
czynek do historji Wilna i królew- 
skiej rezydencji. Koszty tych badań 
nie byłyby tak wielkie, więc co tym 
badaniom staje na przeszkodzie? 

St. Wańkowicz. 

w związku z, 

Dnia 20 b. m, jako w pierwszą rocznicę zgunu 

Wandy Sz 
odbędzie się w kościele św. Jerzego o godzinie 9-tej rano nabożeństwo 
żałobne 

* 7 
pilewskiej 
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Zjazd Wileńskiej Grupy Regjonalnej B.B.W.R. 
Pod przewodnictwem posła Br. 

Wędziagciskiego odbyło się dnia 18 
b. m. w lokalu Sekretarjatu w Wilnie, 
przy ul. Zawalnej |, posiedzenie 
członków Wileńskiej Grupy Regjonal- 
nej Bezpartyjnego Bloku Wspołpracy 
z Rządem. 

Większą część posiedzenia zajęły 
Sprawy organizacyjne. Po zaznajo- 
mieniu się ze stanem obecnym orga- 
nizacji terrnowej członkowie Grupy 
podzielili pracę w terenie między sie- 
bie według poszczególnych  powia- 
tów. 

W dniach 22 b. m. oraz 1 marca 
r. b. we wszystkich ośrodkach po- 
wiatowych odbędą się zgromadzenia, 
na których posłowie i senatorowie 
Bloku wystąpią 2 referatami politycz- 
nemi i gospodarczemi. 

W związku ze zbliżającym — 516 
dniem imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego Grupa 
Wileńska zainicjowała powołanie 
Obywatelskiego Komitetu Wojewó 'z- 
kiego Obchodu  Imienin w Wilnie 
oraz takichże Komitetów Powiato- 
wych. 

Dalej omawiano sprawy samorzą- 

dowe oraz bieżące sprawy gospodar- 
cze i społeczne, przyczem uchwalono 
Starać się o usunięcie całego szeregu 
bolączek bądź przez przedstawienie 
ich p. wojewodzie, bądź władzom 
centralnym. 

Między innemi poseł Kwinto po 
ruszył sprawę emigracji do Łotwy. 
Nasi włościanie m:eszkający na po- 
graniczu, nie _ dostają paszportów 
emigracyjnych na roboty do Łotwy. 
Jest to wychodźtwo sezonowe, które 
niewątpliwie może przynieść ulgę 
ludności nękanej przez kryzys eko- 
nomiczny. Sprawa jest paląca i wy- 
maga szybkiego załatwienia. 

W sprawie „Tygodnika Rolnicze- 
go*, wychodzącego od 20 lat w Wil- 
nie, na wniosek ministra Staniewicza 
postanowiono prosić p. ministra rol- 
nictwa o przedłużenie subsydjów dla 
tego wydawnictwz. 

Poseł Polkowski poruszył ciągle 
bolesną sprawę asekuracji przymuso- 
wej od ognia. Szacunek budynków 
ciągle się podnosi, a wieśniacy stale 
muszą zalegać ze składkami. Jest to 
najuciążliwszy obecnie ciężar, który 
spoczywa na ludności. 

X-lecie samorządu święciańskiego 
W niedziełę, dnia 22 b. m. samo- 

rząd święciański obchodzić będzie 
uroczyście dziesięciolecie swego ist- 
ienia Po nahożeństwie w koście!le pa- 
rafialnym w Święcianach odbędzie się 
uroczyste poświęcenie sejmiku zagajo- 
ne przez przewodniczącego wydziału 
powiatowego. 

Na jubileusz Sejmiku święciańskie- 

go przybyć ma wojewoda  Kirtiklis, 
raczelnik wydziału Bruniewski, ispek- 
tor związków komunalnych Żyłko, in- 
spektor starostw Lemieszewski i inni. 
Z racji jubileuszu Wydział powiatowy 
w Święcianach wydał jednodniówkę 
p. t. „Samorząd święciański — zarys 
pracy od 1920 do 1930 roku“. 
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SruaIRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S, B. W WILNIE. 
z dnia 18 II. 31 r. 

Cišnienis šiednie w mm. 766 

Temperatura średnia — 4 

Temperatura najwyższa —- 1 

Temperatura najniższa — 7 

"Opad w mm, — 0,3 
Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: wzrost, potem stan stały 
Uwsgi: pochmurno; 

W. sł: AL AU 

4 mw 28 £. słońca o god: 

URZĘDOWA 
— Kary za  obdzieranie a ych i 

sprzcdaž kuropatw. Starosta gr. = Wi 
m.e ukarał Józefa Kołasowa, właściciela skła 
du węgla przy ul. Antokolskiej Nr. il za 
pobieranie od ludności biednej, zamieszku- 
jącej na krańcu miasta cen za węgiel wyż- 
Stych od uchwalonych przez komisję rzeczo 
znawców. Kołasow został ukarany grzywną 
w sumie 500 zł. z zamianą na i4 dni aresztu. 
oraz Chonona Ajzynkopa, Zawalna Nr. 66 
za sprzedaź xuropatw i cietrzewi w czasie 
cchronnym, grzywną w kwocie 225 zł. z 
zomianą na 14 dni aresztu.  Kuropatwy i 
cietrzewie skonfiskowano i oddano do za- 
kładow dobroczynnych. 

MIEJSKA 
— Potrzeby budowłane Wilba. Do władz 

centralnych. Magistrat wystosuje memorjał, 
w. kłóryn* szeroko omówi potrzeby budo- 
włane Wilna, z zaznaczeniem, że w związku 
ze zbliżającym się sezonem wiosennym po- 
trzera jest 16 miłjonów zł. na pożyczki bu- 
dowiłane, podania. o które wpłyneły już do 
Komitetu Rozbudowy. 

Jednocześnie chrąc zaznajomić samorzą- 
Gy ianych miast z potrzebami Wiłna, czło- 
nek delegacji na zjazd zw. miast polskich, 
p. Zasztowt został gė do poru- 

ia tej sprawy na zjeździe, który odbę- 
dzie się w niedzicię w Warszawie. 

Sprawa rzeźni dla Wilna. W dniach 
rajbliższych odbędzie się posiedzenie komi- 
sji budowy rzeźni w Wilnie. Jak wiadomo 
istnieje projekt w;budowania kosztem prze- 
szło 5 miljonów zt. rzeźni eksportowej, któ- 
taby obsługiwała bliższe i dalsze — ОККСе. 
inny znowu projekt przewiduje budowę 
izeźni przystosowanej jedynie do potrzeb 
lokalnych. Koszty budowy wynosiłyby w ta- 
Kim razie 3 miljony zł. : 

-— Pożyczki na remont domów. Komitet 
Rozbudowy przyznał 27 i pół tys. zł. 44 
właściciełom nieruchomości w Wilnie na 
przeprowadzenie remontów swych domów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Stowarzyszenia Kobiet z 

wyższem wykształceniem. odbędzie się dn. 
20 lutego o godz. 20 w Seminarjum Muze- 
um Etnograficznego (Zamkowa 11). 

(Program zebrania: 
1» Sprawy organizacyjne. 
2)Dyskusja o ,Międzynarodówce drzwi 

otwartych““ — zagai dr. Marynowska. 
350 powszechrej obywatelskiej służbie 

kobiet -- p. Bałtutisówna. 

SZKOLNA 
— Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego podaje do wiadomości że gimnazjalny 
egzamin dojrzałości dla eksternów rozpocz- 
nie się dnia 21 lutego 1931 r. w gmachu 
mrazjum państwowego im. Joachima Le- 

ewela w Wilnie. 

   

LITERACKA 
-— Ze Zw. Literatów w _ Wilnie. 

Wczoraj 18 b. m. w lokalu Zw. Lite- 
ratów, w murach pobazyłjańskich, od- 
było się doroczne walne zebranie Zw. 
Po zagajeniu zebrania przez preze- 

NIKA 
sa Zw., rektora M. Zdziechowskiego, 
zebranie pod przewodnictwem p. W. 
Piotrowicza wysłuchało sprawozdań 
ustępującego zarządu i w ożywionej 
dyskusji omówiło sprawę ewentualnej 
reorganizacji Związku, poczem doko- 
nano wyborów. Nowy zarząd staowią: 
prezes — rektor Marjan Zdziechow- 
ski, wiceprezes Witold Hulewicz, se- 
kretarz — Tadeusz Lopalewski, skarb- 
nik Wanda Niedziałkowska-Dobaczew 
ska, bibłjotekarz Walerjan Charkie- 
wicz. Zastępcy: Wiktor Piotrowicz, 
oraz Helena Romer-Ochenkowska. Da 
Komisji Rewizyjnej weszli: p. Halina 
Zawadzka, prot. Mieczysław Limanow 
ski, oraz p. Stanisław Węsławski. 

RÓŻNE 
towanie. W numerze wczoraj- 

szym „Słowa”, w artykue „W epoce bez- 
robocia" wkradł się błąd: napisano 
50 za centnar szli — winno być 33 zł. Za- 
miast w Birmie repisano w Birenie. 

— Uroczysta akademia papieska. W 
niedzielę dnia 22 lutego o godz. 12 m. 50 
w sali teatru „Lutnia* odbędzie się uroczy 
sta akademja ku czci Ojca Świętego Piu- 
sa XI z okazj: 9 rocznicy koronacji. 

Program przewiduje.: 
przez p. S. Białasa, prezesa Arch. Inst. A. 
K. 2) Orkiestra wykona: hymny: Papieski 
Narodowy. 3) Referat wygłosi p. prot. U. 

S. B dr. S. Gilazer. 4) Chor akademicki wy 
kuna piešni religijre 5) Drkiestra pod Зуг. 
p. Szczepańskiego. 6 ) Deklamacje. 7) Or 
kiestra odegra hymn: „My chcemy Boga“. 

Peszczgėlne organizacje są proszone 0 
delegowanie pocztów sztandarowych na 20 
dzinę 12 m. 30 do sali teatru „Lutnia“. 

„— „Magiel w Centralnem Biurze 
Adresowo-Meldunkowem trwa nadal. 
Iaspekcja odpowiednich czynników 
o której donoszono wczoraj, nie wie- 
łe zdziałała w sensie usunięcia tłoku i 
chaosu, jaki panuje przy składaniu 
„deklaracyj i zobowiązań* w sprawie 
prowadzenia meldunków. Wprawdzie 
na schodach przed drzwiami, prowa- 
dzącemi do biura wyznaczono poste- 
runek policyjny, lecz jeden policjant 
nie może opanować sytuacji i dać so- 
bie rady z tłoczącymi się „kamienicz- 
nikami“. 

Zamieszanie powoduje również 
ogłoszenie Magistratu w sprawie naby 
wania nowych ksiąg meldunkowych, 
które sprzedaje Centr. Biuro Meldun- 
kowe. W ten sposób liczba interesan- 
tów powiększa się jeszcze bardziej. 

czy nie byłoby o wiele prościej, 
ogłosić, że nowe książki meldunko- 
we, tudzież formularze sprzedaje kilka 
skłepów z materjałami piśmiennemi w 
miescie, zmniejszyłoby to lczbę intere- 
santów w Biurze Meld. Oprócz tego 
dla uniknięcia tłoku przy składaniu de- 
klaracyj, czy nie byłoby celowe, ogło- 
sić, iż w danym dniu składają swe 
deklaracje właściciele nieruchomości, 
zam w obrębie np. - II komisarjatu, 
których ulice rozpoczynaja się na lite- 
ry A, B, C, w następnym na dalsze 
cztery litery alfabetu i t. d. Nie są to, 
zdaje się, żadne odkrycia Ameryki, 
ale gdyby to astosowano, udałoby się 
  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 
i wątroby. kamieniach żółciowych i żółtacz- 
ce, naturalna woda gorzka  „Franciszka- 
Józefa", znakomicie ułatwia trawienie. Żą- 
dać w aptekach i drogerjach. 

1)Zagajenie | 

Sędzia Miłaszewicz 
Patrz „Słowo” z dnia 18 lutego 

П 

Wczoraj zainieściliśmy opis wyda- 
ienia z sali sądowej na rozkaz p. sę- 
dziego Miłaszewicza naszego sprawo- 
zdav'cy sądowego i rysownika p. F. D. 
przez wożnego sądowego. 

Mamy wszelkie dane do przypu- 
szczenia, że ten właśnie opis, a nie co 
innego spowodowało ponowne  naru- 
szerie wyraźnych przepisów ргесейи- 
ry karnej przez p. sędziego Miłasze- 
wicza. 

Mianowicie, wczoraj, dnia 18 lute- 
go stały nasz sprawozdawca sądowy 
p. W. T. zamieszczający na łamach 
naszej gazety sprawozdania sądowe od 
blisko sześciu łat, bez najmniejszej 
dotychczas kolizji czy to z władzami 
sądoweini, czy z adwokaturą, czy z 
kimkolwiekbądź, zbliżył się do stolika 
dziennikarskiego i chciał zająć należne 
mu na podstawie zwyczaju miejsce, 
zbliżył się do niego woźny sądowy i 
wezwał go do opuszczenia sali sądo- 
wej. 

Mamy więc ponowne stwierdzenie 
faktu, że p. sędzia Miłaszewicz dąsa 
się za umieszczenie jego karykatury. 
Zaznaczamy raz jeszcze że zamie- 
szczając jego karykaturę nietylko nie 
chcieliśmy go obrazić (nie mając zre- 
sztą do tego żadnego powodu), lecz 
przeciwnie, sądziliśmy, że populary- 
żując wśród publiczności prace Są- 
downictwa — oddajemy tej pracy 
usługę, którą w zakresie naszych mo- 
żliwości oddać rnożemy. Powstrzymu- 
jemy się od wypowiadania poglądu, 
czy tego rodzaju dąsanie się może 
podwyższać powagę sędziego, zwła- 
szcza jeżeli wywołuje u tego sędzie- 
go czyny. sprzeczne z prawem obowią- 
zującem. 

Twierdzenie p. sędziego Miłasze- 
wicza, że jest na tej karykaturze „po- 
dobny do świni” jak się wyraził, — w 
niczem jego postępowania nie uspra- 
wiedliwia. Przedewszystkiem „podob- 
ny do šwini“ nie jest, po-drugie naj- 
złośliwsze karykatury są rysowane na 
ministrow i nikomu do głowy nie 
przychodzi się o to obrażać, po-trze- 
cie, jeżeli p. sędzia Miłaszewicz, czuje 
się obrażony, może nam wytoczyć po- 
wództwo sądowe, a nie chwytać się 
tych środków, które użył. 

Ani się nam śni wyrzekać prawa 
obienia karykatur z kogokolwiekbądź, 
prawa, które posiada prasa całego 
świata cywilizowanego, do którego 
Wilno chyba należy. 

Zwracamy jednak uwagę, że p. sę- 
dzia Miłaszewicz przez 1) wydalenie 
z sali sądowej naszego rysownika p. 
F D. 2) przez zakaz wpuszczania do 
sali sądowej p. F. D., 3) przez wyda- 
lenie z sali sądowej naszego sprawo- 
zdawcy p. W. T. naruszył art. 315 ko- 
deksu postępowania karnego, oraz 
szczegółowo określające wypadki wy- 
dalenia z sali sądowej art. 60, art. 61, 
art. 62, art. 63, art. 64 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 
lutego 1928 o prawie o ustroju sądów 
powszechych. Wszystkie te przepisy | 
w sposób zupełnie ścisły określają, że | 
przewodniczący może z gali wydalić 
wyłącznie za „zakłócenie porządku” 
w sali sądowej. Wyrysowanie zaś ka- 
rykatury, a tem mniej kolegowarie 7 
tysownikiem karykatury w jednej re- 
dakcji w żadnym wypadku za zakłó- 
cenie porządku na sali sądowej uwa- 
żane być nie mogą. | 

U nas stosunek do instytucji trak- 
tuje się często, jako sprawę personalną 
vice-versa stosunek do osoby, jako 

kwestję związaną z instytucią. : 
gamy się najwyrażniej przeciwko prze- 
noszeniu sprawy p. Miłaszewicza na 
całe sądownictwo wileńskie. Pracuje 
ono w ciężkch warunkach, pracuje cza 
sami heroicznie i niemoże być odpowie 
dzialne za nietaktv. czy wykroczenia 
jednostki. Zresztą rozumiemy, że w 
tych ciężkich warunkach pracy i sę- | 
dzia. który jest tylko człowiekiem, 
może unieść się niepotrzebnie, że jego 
system nerwowy  przeciążony pracą | 
może czasami zawieść. Nihil humani... 
'1o też z przyjeinnością konstatujemy, 
że nasz sprawozdawca p. F. D. po | 
p'erwszem wydaleniu jego z sali prosił 
p. Miłaszewicza o przyjęcie go dla wy- 
jaśnienia nieporozumienia. W  odpo- 
wieazi na to, p. sędzia Miłaszewicz © 
nietylko, że go nie przyjął, lecz wydał 
zarządzenie „tego ryżego sprawozdaw 
cy 5lowa nie wpuszczać do sali sądo- 
wej”, — a potem nastąpiły represje 
tak wyraźnie sprzeczne z literą ustawy. 
To już trudno. Byłoby małodusznością 
ze strony redakcji nie dać swoim 
współpracownikom i kolegom w pracy 
tej ochrony, na którą nas stać przeciw 
represjom spadającym na nich za speł- 
nianie ich znowuż pracy zawodowej. 
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uniknąć narzekań ludności a Biuro 
Adresowo-Meldunkowe 
normalny widok instytucji a nie jakie- 
goś djabelskiego magla. 

— Z lzby Przemysłowo - Handłowej w 
Wilnie, Izba przemysłowo  -handlowa | 
Wilrie komunikuje , że począwszy od dnia 
15 lutego 1931 r władze francuskie wyma 
gają $wiadectw pochodzenia przy przy! 
zie do Francji muęsa wieprzowego, ochło-- 
azonego i mrożonego, jaj, słomy lniane] i й 
czesanego A 

  

miedlonego, trzepanego 1 pa- 
kuł oraz drzewa  żywicznego w okrągła: 
zach. Świadectwa pochodzenia są wydawa- 
ne przez lzhę Przemysłowo - ą w 
Wilnie ul. Trocka nr. 3 i podlegają w 
niu przez Konsulat Francuski w 
— Aleja Róż 2. 

Brak świadectw 
wymienione towary 
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Wyrok w sprawie podpalenia fabryki 
W.zoraj w południe zapadł wyrok w sprawie podpalenia fabryki farb przy 

ulicy subocz 73, będącej własnością Jannla Karngolda I Samuela Waranyroma. 
wysnienieni zo>tali uenani za winnych podpalenia i skazani na 6 lat więzienia 
hcżuy 
zosta uniewinniony. 
wuwPOdpałenie zosiało dokonane w celu 

Żony ich otrzymały ka ę rocznego więalenia. Piąty oskarżony Anohk 

otrzymania polisy ubezpieczenio- 
weż; w Wysoności 20 tys. dularow I 15 tys. złotych. 

Niesamowite wizje histeryczki 
„STRACHY" PRZY UL. WILEŃSKIEJ 3. 

Wczoraj wieczorem lokatorzy domu Nr. 3 przy ul. Wileńskiej zostałi zaałarmo- 
wani 
pewną rodzinę żydowską. 

przerażiiwenu krzykami, jakie dochodziły 7. mieszkania Nr. 4, zajmowanego przez 

Lopie'© po pewnym czasie wyjaśriły się powody tych niepokojów, które dały 
tema różnym wersjoim, a m. in., że dom „nawiedziły duchy", 

Ukoio godz. Y wiecz, słuząca z wymienionego mieszkania 16-1etnia Marja Rac- 
kiewiczowna, pozostawiona sama w pewaym momencie gdy przechodza przez kuchn., 
zauważyła ku swemu wielkiemu przerażeniu, jakąś ciemną postać wyrzucającą z pod 

zwrócić stóp snopy iskier. widziadło wskazywało w kąt w pokoju, jakgdyby chcąc 
na to uwagę ANY: Trwało to sekundę, bowiem postać, w chwili, gdy Rachiewi- 
czówna krzyknęła, 

Dziewczyna tak się strasznie przeraziła, że dostała ataku nerwowego, ktory mi- 
ngł po udzieleniu pomocy iekarskiej. Porwała ona na sobie ubranie i w przystępie szału 

ZMISZCZ. a krzyżyk, który miała na piersiuch. 
osób musiał trzymać, 

„strach zapowiedział, 0 Razcja przyjdzie”. 
jak widać ze wszystkiego jest chorą nerwowo 

bowiem usilowala ona zbiec, twierdząc, że 

i to spowodo- wa, 
wało u niej wizje, a że atak był ciężki, więc nic dziwnego, że hali w eg! lucynacje wystąpiły 

irzymanie towaru na granicy francuskiej już 
04 dnia 15 b. m. 

— & Instytutu _Naukowo-Badawczego 
Europy Wschodniej. Dyrekcja Wyższej Szko 
ły Instytutu podaje do wiadomości słucha- 
czy, iż dziś, we czwartek odbędą się tylko 
lektoraty języków niesłowiańskich, w godz. 
«4 7 do 8 wiecz. W piątek wykłady nor- 

— Zebranie absolwentów kursu OPG. 
We czwartek 19 stycznia r. b. w lokalu 
Komrtetu Wojewódzkiego L.O.P.P. o godz. 
19 odbędzie się zebranie absolwentów kur- 
sów OPG. Na porządku dziennym prelekcja 
inspektora wojewodzkiego OPG. L. Koro- 
wajczyka n. t. „Ostatnie typy masek prze- 
rrwgazowych w Niemczech" (z pokazem), 
oraz omówienie spraw, związanych z propa- 
saa i szkołeniem w zakresie obrony prze- 
«wgazowej szerokich rzesz. ludności cywil- 

— Sprostowanie. W związku z notatką P 
р. & „Zajście w szpitalu Sawicz, umie- 
szczeną w Nr. 39 „Słowa”* z dnia 18 lute- 
"SAI r. Zarząd Szpitala Sawicz na zasa- 

Ustawy Frasowcj uprzejmie prosi o 
zamieszczenie następującego sprostowania: 

1. Prawdą jest, że w nocy około go- 
dziny 2-eį 14 b. m. została dostarczona cho- 
ra p. J. P. do tut. szpitaia z kartką wysta- 
wiorą przez p. dr. Legiejkę, w której roz- 
poznanie choroby brzmiało „pneumonia cen- 
tralis sinitra" ze znakiem zapytania nato- 
miast nieprawdą jest, że wymieniona cliora 
awstała dostarczona z gorączką, bowiem ie- 
karz dyżurny takowej nić stwierdził, . jako 
%eż i objawów zapalenia jpłuc,zaś chora zdra 
dzała wyrażne objawy cnoroby umysłowej. 

2. Prawdą jest, że chora została lekko 
przepasana  prześcieradłem przez biodra, 
gdyż wciąż wstawała i zrywała się z łóżka 

nocny personel dyżurny pomimo cią- 
głego czuwania przy łóżku chorej, nie był 
w Stanie jej upilnować i zapobiec ewentual- 
ncmu wypadkowi, natomiast nieprawdą jest, 
że chorej nałożono kaftan bezpieczenstwa. 

3 Prawdą jest, że ordynator p. dr. Pa- 
włowski nazajutrz rano, badając szczegóło- 
wo chorą również nie stwierdził objawów 
zapaicnia płuc i gorączki, stwiefdzii nato- 
miast objawy choroby umysłowej przy zu- 
pełnie zadowalającym stanem fizycznym 
natoraiast nieprawdą jest że tak p. dr. Pa- 
włowski jak i cały personel obchodzili się z 
chorą brutalnie, co stwierdzili lekarze ргак- , 
tykujący w szpitalu i asystujący ordynato- 
rcwi przy obchodzie, jako też i inne chore 
z tej samej sali. 

4, Prawdą jest, że p. dr. Pawłowski, roz- 
mawiając z córką chorej w obecności Na- 
eaelnego lekarza i personetu kancelaryjnego 
żądał zabrania chorej do domu motywując 
tem, że chora zupełnie nie gorączkuje, nato- 
miast zdradza objawy choroby umysłowej, 
zaś dla takich chorych szpital Sawicz nie 
jest przystosowany, — że p. dr. Pawłowski 
dawał rady i wskazówki dokąd należy skie- 
rować i sam telefonicznie interwenjował w 
sprawie przyjęcia chorej do szpitala miej- 
skiego żydowskiego, gdzie istnieje odpo- 

weta dział, —- natomiast nieprawdą jest, 
że sposób rozmowy miał jakiekolwiek cechy 
brutalności. lub kpin i że dr. Hawłowski 
groził wyrzuceniem chorej na ulicę. 

Naczelny Szpitala Sawicz 
dr. Dgnibrowski. 

— Echa tragicznej šmierci š. p. J. Bu- 
12anowskiego. W sprawie notatki o tragicz 
nvm zgonie Ś. p Jana Burzenowskiego о- 
trzymujemy następujące wyjaśnienie: 

W świetle prawdy omawiany tragiczny 
wypadek przedstawia się następująco: Šš. p. 
Jan Burzanowski od roku uskarżał się na 
cierpienia żołądkowe, Ponieważ porady le 
karskie — jak twierdził zmarły — nie po- 
mgely mu przetc szukał on innych šrod- 
ków i sposobów. Leczył się ziołami, 
również bezskutecznie. Przed dwoma tygod 
niami ktoś mu poradził stopniowe ogrzewa 
nie żąłądka prądem elektrycznym Pc 
specjalnego przyrządu (opornika). Przyrząd 
ten sporządził Š. p. Jan B. sam, stosując 
przy tem, jako izolację „papier azbestowy 0- 
raz płyn „szkło wodne”. Gdy przyrząd ten“ 
był już gotów i został uznany przez zmar- 
łego za możliwy do użytku Ś. p. Jan roz- 
począ! ełektryzację. Dwie próby takiej elekt 
„Jyzacji wypadły dobrze, natomiast trzecia 

ba dokonana 9 IJ. b. x. o godz. 8 1 pół, 
nieco później, zakończyła się — jak 

wiadomo — bardzo tragicznie. 
©О wydarzeniu się z janem B. nieszczę- 

śliwego wypadku  zorjentowaliśmy się od- 
_ razu, bowiem znajdując się w momencie 
krytycznym w sąsiednim pokoiku, usłyszeli 
śmy łoskot padającego na podłogę ciała. 

Po rychłem przedostaniu się do we - 
wnątrz tego pokoiku, ujrzeliśmy, że brat 
nasz leżał nieprzytomny na podfódze obok 
łóżka, na którem elektryzował się, dając 
słabe znaki życia, przyczem przyrząd był 
jąż od sieci elektrycznej wyłączony, co — 
Aajprawdopodobniej — zdążył jeszcze  u- 
czynić sam Wówczas podjęliśmy go z pod- 
iogi ' położyliśmy na łóżko, pocżem jeden 
ż nas powiadomił o wypadku policję, tudzież 
pogotowie. Karetka pogotowia _ przybyła 

„dc szybko, jednakże  lekarź stwierdził 
Oni. 
Przeprowadzone w tej sprawie docho- 

dzenia policyjne nie stwierdziły, aby v- 
mawiany wypadek był aktem samobójstwa. 
Sekcji zwłok nie dokonywano. jako przy- 
czynę Śmierci oznaczono 'w Świadectwie le 
karskiem „porażenie prądem wskutek  nie- 
szczęśliwego wypadku”, 

Ze swej strony zaznaczamy, że nie było 
żadrego powodu, skłaniającego go do popeł 
mienia samobójstwa. Uważamy, iż zmarły 
padł li tylko ofiara wadliwie sporządzonego 
przez sieoie przyrządu. 

Nadn'ieniamy, iż przyrząd, którym elekt 
ryzował się (ogrzewał się) Ś. p. Jan oddano 
„policji Nie ma on nic wspėlnego z „krzes- 

m elektrycznem“, o którem tak sensacyj 
wie wspominano w notatkach . „Dziennika 
Wileńskiego" az: ża bę nie 
przemawia za tem, aby on szykowany 
to samobó) 

Alfons i Peliks Burzanowscy. 

iecz P 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Specja!tne zapomogi dla bezrobotnych. 
Stosewnie do art 5 ustawy v zabezpiecze- 
niu na wypadek bezrobocia, w roku bieżą- 
A została zawieszona wypłata zasiłków 

la bezrobotnych robotników sezonowych, 
t. j, budowlanych, ziemnych, brukarskich i 
cegielnianych w okresie t. zw. sezonu mart- 
wego odl» grudnia 40 2 marca. 

Liczba tej kategorji robotników na tere- 
uie m. Wilna wynosiła przeszło 1000 osób. 

P. wojewoda Kirtiklis biorąc pod uwagę 
ciężk stan materjalny tych bezrobotnych, 
spowodowany późnem rozpoczęciem robot 
budowlanych: w r. 1930, niskiemi stosunko- 
wo zarobkami. oraz, że na skutek teog nie 
mieli możności poczymenia  jakichbądž 
oszc”ędności dla zabezpieczenia się na zimię 
— zarządził wypłacanie im specjalnych za- 
omóg. 5 

Wypłacanie tych zapomóg _polecil Pań- 
stwowemu Urzędowi Pośredn. Pracy w Wil- 
nie, oraz powołał specjalną kcmisję dla do- 
konywania kwalifikacji osób ubiegających 
sę o te zapomogi. = 

Stosownie do decyzji p. wojewody, wy- 
sukość zapomogi wynosi: 25 zł., 35 zł. i 45 
zł. miesięcznie, zależnie od stanu rodzinne- 
go bezrobotnego. Wszyscy bezrobotni przed 
wydaniem zavomogi są poddawani specjal- 

nej kontroli celem stwierdzenia ich stanu 
materjalnego i rodzinnego. 

W miesiącu styczniu z tego tytułu wy- 

płacono zapomogi dla 708 osób na ogólną 

sumę 19.110 zł. OdóWIOŃA, 180 osobom ze 

względu na ich stan materjalny. W m-cu 

imtym akcja ta jest w dalszym ciągu kon- 

tynuowana i do dnia dzisiejszego z zapomo- 
gi tei skorzystało 436 osób na sumę 12.460 
złotych. 

TEATR I MUZYKA 

—- Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz trzeci „Bankiet” i „Raz, dwa trzy” Mol 

nara dwie świetne komedje jednoaktowe, 

które cieszą się zasłużonem powodzenie. 

Pobliczność oklaskuje gorąco wszystkich wy 

kontwców z dyr. Żełwerowiczem na czele, 

którzy mają świetne pole do popisu w sze 

tegu komicznych ról. Nowe dekoracje projek 

tu J. Hawryłkiewicza. A 35 
— Teatr miejski w „Lutni* Dziś 0 go- 

ie 8 w. odbędzie się premjera najnow 

komedji  Krzywoszewskiego., ciesząca 

ca sę obecnie kołesalnen: powodzeniem w 
Warszawie— „Noc Sylwestrowa“. | | 

Nowość tę wprowadza na scenę wileńską 

dyr. Zełwerowicz. W rolach głównych uj- 

rzymy Niwińską, Sawicką,  Szurszewską, 

Bałcerzaka, Ciecierskiego, Jaśkiewicza Wyr 
wicza Wichrowskiego. i 

Cryginalne dekoracje, pomysłu J. Haw- 

ryłkiewicza, przenoszą widza z eleganckiej 

willi podmiejskiej do roztańczonej sal redu- 

towej. Ё 

—- Niedzielne przedstawienia popoładnio- 

we. W nadchodzącą niedzielę dnia 22 b. m. 

w cbu teatrach miejskich odbędą się przed 

stawienia popołudniowe po cenach zniżo- 

nych 
" W teatrze na Pohulance ukaże się o go- 

dzirie 3 m. 30 p. p. „Papa kawaler" Саг- 

pentera, jedno z najbardziej udanych przed 

stawień w tym sczonie. 
Reżyseruje Wyrwicz-Wichrowski. ; 
W: teatrze „Lutnia“ ujrzymy о god. 3 

m. 30 „Interes z Ameryką" , najnowszą ko 
medję Francka i Hirszfelda, w reżyserji R. 
Wasilewskiego. Nowość ta cieszy się za- 
służonem powodzeniem. 

— Audycia połsi Towarzystwa Mu- 
zyki Współczesnej. I)ziś odbędzie się w sie- 
dzibie Związku luiteratów (Ostrobramska 
©) audycja Wileńskiego 'Jddziału Tow. 
Muzyki Współczesnej przy współudziale 
oi. Swięcickiej (śpiew). p. Hleb - Koszań 

(fortepian) i prof.  Kontorowicza 
programie nieznane utwo- 

  

skie: 

(skrzypce). 1 я : 
ry Szymanowskiego , Poulenc"a, Fautiego, 

Riettiego iinnvch. Na audycję tę, która się 
rozpocznie o godz. 8-mej wiecz. Towarzy- 
stwo zaprasza wszystkich miłośników mu- 
zyki. : 

! — Ewa Bandrowska - Turska jest nietyl 
ko najwybitniejszą polską śpiewaczką Goby 
obecnej, jest fenomenem śpiewaczym o głę 
bokiej kulturze, podziwianym w stolicach eu 
ronejskich. Iie, do Wiłna po raz 
pierwszy, by śpiewać z orkiestrą w sobotę 
na wielkim kcncercie symfonicznym w Kon 
serwatorjum, pod batutą dyr. Wyleżyńskiego 
Nic dziwnego, że ruch sprzedaży biletów w 
biurze „Orbis** jest niezwykłe ożywiony. 
Dyrekcja Konserwatorjum poczyniła zarzą- 
dzenia, aby usunąć ciasnqtę w szatni. W 
programie koncertu: Dworzak, Donizetti, e 
libes, Opieński i in. 

cO GRAJĄ W KINACH? 
Helios - Syn bogów. 
Casino -— Senor Ariericanu. 

Holi — Biedny Gigolo. 
šwiatowid — Golebica, 
Ognisko — Studentka 
Stylowy — Kłejnoty Światyni Opar 
Kino Mieiskie — Krzysztof Kołumb. 
Pan — Słodycz zwycięstwa. 
Wanda — Miłość hiszpańskiej beduinki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 17 do 18 

b. m. zanotowano w Wilnie wypadków róż- 
mych 59, w tem kradzieży 5, opilstwa 9, 
przekroczeń administracyjnych 29. 

— Skutki nieostrożnego 
strzału. Malinowski Mieczysław, 
Majowa Nr. 69 wskutek nieostrożnego 
odchodzenia się z bronią wystrzelił. 
Kula ugodziła Icka Klapsztejna, Jero- 
zolimska Nr. 26 w prawy obojczyk. 
Klapszejna odwieziono do szpitała ży- 
dowskiego w stanie niezagrażającym 
życiu. Malinowski zbiegł. 

— Śmierć samobójcza pod pocią- 
gier. Rrzuciła się pod pociąg osobo- 

| «.rdawca Steoisław Mekiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło || 

Nowe książki 
= „Biala maipa“, War- 

John Gałsworthy — „Srebrna łyżka”, 
Warszawa, 1931, str. 377. Е 

Po „Posiadaczu“, „Babiem lecie ostatnie 
ko Forsyta" i „Przehudzeniu”, książki te 
stonowią 1V i V cześć „Kroniki rodu For- 
sytów. —- wielkiej epopei mieszczańskiej 
współczesnej Anglji Następna VI częśc p. 
t. „Łabędzi śpiew” — w druku. 

Dos Passos. — „Manhattan Trans- 
ter“ ‚ Warszawa, 1031, str. 405: 3 

edzona rozległą przedmową Si - 
chara Levisa, tegorocznego laureata Nobla, 
ksiązka ta jest „gigantyczną wizją Nowego 
Įorku“, 

Feliks v. Luckner. — „Djabet morski.“, 

Warszawa, 1931, str. 208. O 

Sa S pir o niemiec- 

kiego, który pod postacią żaglowca norwe- 

skiego korsarzował w czasie wielkiej woj- 
ny po wszystkich oceanach, zatapiając о- 

kręty. 
Lpton Siaciair — „Boston“ t. III, War- 

szawa, 1931, str. 187 AE : 
Jest to trzeci tom powieści, osnutej na 

siekiai sprawie Sacco i Vanzetti egow której 

czytelnicy znajdą błyskotliwy, płastyczny 
onraz rzeczywistości amerykańskiej. 

Zofja Meisnerówna. —- „Otwórz, to ja" 

Warszawa, 1031, str 193. i 
Pa debiucie w powieści „Wielkie święto" 

jedna z najmłodszych heletrystek polskich: 
kreśli w swym ostatnim utworze dzieje „Li 

młodej dziewczyny, borykającej się mężnie 
z przeciwnościami losu 

M. Zoszczenko. — „Agitator“, Warsza- 

wa, 1931, str. 197. 
W tym zbiorku ponurych satyr na Ro- 

sję sowiecką znalazł miejsce i autor „Kwad 

1atury koła”, Katajew, którego żart scenicz 

ny, grany jest obecnie w Warszawie, Łodzi, 

Krakowie, Poznanin i Lwowie. 

Tadeusz Michał Nittman. — „Cień po- 
rucznika Guardo“. Warszawa, 1931, str. 

219, 
Nowa powieść T. M. Nittmana, który 

d»ł się poznać swą barwną opowieścią „Mój 

przyjaciel łger", wrażeniami z podróży | do 
Marokka, („W cieniu palm i minaretów") i 

in., to dzieje Połaka na cbczyźnie, który po 

skwitowaniu ze służby w marynarce hand- 
Jowej, gdzie przez lat wiele objeżdżał dale- 

kie lądy i morza. zatrzymuje się w drodze 

powrotnej do kraju w Paryżu. Tu poznaje 

młodą dziewczynę, a fakt ten decyduje O 

jego dalszych losach. | : 
Powieść rozgrywa się częściowo w Pa- 

ryżu, częściowo na południu Francji. 

RADJO WILEŃSKIE 

CZWARTEK. DNIA 19 LUTEGO 

11.58 —. Czas. 
12.35 — 14.00 Poranek szkolny z Warsz. 

(utwory Mozarta * Beethovena) 
14.30 — 14.35 Kącik dla Pań z Warsz. 

15.50 -— 16.10 „Uprawiajmy turystykę 

samochodową w zimie“  —odczyt Zz War- 
szawy., wygł inž. Horsztyn. 

16.35 — 16.30 Frogr. dzienny. 
16.30 —- 17.15 Koncert symfoniczny (pły- 

ty) Utwory Pimskij - Korsakowa. Słowo 
wstępne S. Węsław'skiego. „Szeherezada“ -— 
poemat symf w wyk. lond. ork. symi. 

1715 — 17.40 „Roła owoców i jarzyn w 

John 
szawa, 1931, str. 

odżywianiu człowieka" — odczyt wygł. dr. 
Jan Muszyński prof. USB w Wilnie. Tr. na 
całą Połskę. 

17.45—18.45 Koncert popołudniowy. Wy- 

konawcy: Chór synagogi wileńskiej pod dvr. 

Durm'aszkina i ork. pod. dyr. Michała Szab- 

sa 
*Płogram: 1) Lewandowski — Ki Kazi- 

sucho. Durmaszkin — Achejmu koł bajs 
isro*l (chór). 2) Hajevy ——Fantazja z op. 
„Żydówka” (ork.) 3) Engel — Koteł maava- 
ri. „Chaluc buej” — meł. wschodnia (chór) 
4) Lampe — Wizia Sałome Poppy — Suita 
wschodnia (ork). 5) Raskin — Ich wejs nit 
Gelbert - Zi Gołub -. Karszu rajsu (chór). 

18.45 — 19.00 Kom. Akad. Kola Misyj- 
nego. 

516.00 — 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 
144“ — listy radjostuchaczów omówi Witoid 
Hulewicz, dyr. progr. R.W. 

19.20 — 10.30 Progr. na piątek i rozm. 
1530 —- 19.40 Rezerwa. 
13 40 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.00 — 20.15 „Żywioły i praca w lapo- 

nii" — felj. z Warsz. wygł. min. Z. Okecki 
20.15 — 20.30 Ciotka Albinowa mówi! 
20.30 —- 21.50 Audvcia liter. z Warsz. 

(„lryssa z Dzikiej Wody* — Sałińskiego) 
22.15 — 22.35 Koncert solisty z Krakowa 
22.50 —- 24.00 Komunikaty i muzyka ta- 

reczna z Warszawy. 

wy Nr. 432. zdąžajacy do Wilna, na 
przejeździe Bobrujskim, Bobrykówna 
Aleksandra, Ludwisarska Nr. 4 pono- 
sząc śmierć na miejscu. Powód —- Н0 
crotyczne. 

‚ — Pożar. We wsi Kulbaki, gm. Ttarnow- 
skiej, wybuchł pożar, skutkiem którego spa- 
lit się dom mieszkałny i komora, nałeżący 
do |ana Kuźmicza 

Straty wyrządzone pożarem dochodzą 
de sumy 5 tysięcy zł. Przyczyną pożaru 
była wadliwa konstrukcja komina. 

— Samobójstwo. We wsi Kiemiej- 
sze, gminy Raduńskłej, popełnił samobój-' 
stwo przez powieszenie się 70-letni Jan 
Zegctyn, który od dłuższego czasu zdradzał 
objawy umysłowo-chorego. 

— Ciężko poraniony nożem. W 
dniu 17 b. m. na tle porachunków: osó 
histych pomiędzy Galińskim Francisz- 
kiem, a Królem Pawłem, Chocimska 
Nr. 63 wynikła bójka w czasie której 
Galiński zadał kilka ran w głowę Kró 
lowi. Pozotowie Ratunkowe odwiozło 
Frólą w stanie bardzo ciężkim do 

szpitala żydowskiego. 
— Fałszywy biłon. Bogumił Stanisław 

usiłował wręczyć sprzedawcy gazet fałszy- 
wą monetę 2-wu złotowa. 

Również Kac Izrael, kupując papierosy 
w kiosku przy uł. Wielkiej usiłował wręczyć 
jedn złotową fałszywą monetę. 
— Casus na turniej krasomówczy. jan 

Orzecki z zawodu murarz dnia 28. I. 1931 
r został wypuszczony na wclność z więzie 
nia w Święcianach po odsiedzeniu kary za 
kradzież. Z więzienia udał się do domu na 
ulicę Zarzecze 7, gdzie mieszkała jego żo- 
na 7 trojgiem dzieci. W domu zastał nędzę, 
żona od miesiąca nadaremnie szukała zaje- 
cia, jako służąca, żyła z 'aski sąsiadów. Od 
dwóch dni nie miała co jeść. Orzęcki na- 
daremnie szukał pracy — nikt nie chciał 
rrzvjąć człowieka, który był w więzieniu. 
Dnia 2 IL 1931 Orzęcki zgnębiony wałęsał się 
po uiicach, wreszcie wszedł do kościoła. Po 
pewnym czasie rozległ się cichy stuk rozbi 
je skrzynki z pieniędzmi dla biednych. 
słyszawszy to zakrystjan zdążył jeszcze 1- 

<iekającego człowieka złapać w drzwiach 
kościoła, Orzecki stanął przed sądem, jako 
Adas oskarżony o kradzież pieniędzy 

z a 

го WOD 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 17 do dnia 20 lutego I93l r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KRZYSZTOF KOLUĄB:* 
Aktów 10. W rołach główn: Carola Toelle i Albert Basserman. Nad am Tygodnik film N668 —1 

K»sa czynna o g. 3.30.  Póczątek seansów od g 4--. Nieba a = a 

Niebywały film sensacyjny. 
Osnuty na tle odkrycia Ameryżi. 

«am: „Pies Baskerw'ilów* 

  

Ceny zniżone od 60 gr. 
Dziś! 

KINO-TEATR Przebój dźwiękowy! 

„KELiOS“ 
mi, WILEŃSKA 38, 

Tel 026 

„SYŃR BOG 
dozwolone. Nad program: 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

6 < Porywający konflikt dwu ras: 
białej i zółtej 

W rol. gł. Ryszard BerthelemeSS ; urocza Constance Bennett. 
Wobec wysokiej wartości artystycznej filmu dła młodzież 

dzwiękowe. Śeansv o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Atrakcyjne dodatki 

  

  

Dźwiękowe Kino 

0 LLY WOOD: 
Mickiewicza 22, 

śpiewu i 
tańca p. t 

  

Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający dramat serc krwawiących ranami mił ści wśród blasków kinkietów, 

„BIEDNY GIGOLO* 
n ajwdzięczniejszym głosie i najpiękniejszych nóżkach, Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwiękowego. 
Nad program: Dodatek dźwiękowe-śpiewny. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.30 Ceny zniżone na 1-szy sezms 

86 Wielki fim śpiewno-dźwiękowy. W roł. 
głównych Marie Saxon — kobieta o 

  

DŹWIĘKOWE Kina 

CGIJING 
WIELKA 47. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej hiszpaaki 

$SEROR AKERICAKO 
KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa się na tle 

pięknych plenerów hiszpańskich. Nad program: Rewelacyjne atrakcje dźwięk we. 

W rol. gł. nieustraszony i bez- 
konkurencyjny mistrz sensacji 

  

  

KINO 
jez we wspaniałym 

„P AN dramacie p. t. 
Wielka 42. podług _ głośnej 

Dziś premjera! Poraz pierwszy w Wilnie! Posągowo piękna Giga Czechowa oraz igo Sym i Ernst Wachham 

s$ŁODYCZ ZWYCIĘSTWA” 
powieści „Studentka Chemji" Heleny W ..... U. Ceny od 40 gr. 
  

  

P. P. Właścicielom domów oraz 
Zakładom instalacyjnym 

POLECAMY 

Wodomierz? 
Wyłączna sprzedaż w firmie 

$.H. Kulesza 
Wilno, Zamkowa 3. 

Wodomierze urzędowo zalegalizowane — stale na składzie 
  

  

  

1929 1. niu w 

K. DĄBROWSKA „z. 
"PRZEDA? WYNAJĘCIE 

LEKARZE [roszernaj| 

O | GABINET 
Zeldowicz Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Miczewicza 3! 

m 4 

Urodę 

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

5—8 wiecz. 2 

DOKTOR ża, 

ZELDOWICZGWA i 
KOBIECE, 

braki. Masaż 

syst. Siemensa 

— różnej wielkości 

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechsteiu etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopł i Sya, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych fachow= 
ców ua Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

i w Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

Niemiecka 3, m. 5. 
CENY FABRYCZNE. 

w dobrym stanie oka- 
zyjnie do sprzedania 
ul. Jagie'lońska 3, m. 
27, (w podwórku) 

UWAGA 
8 zł. 1 m.p. 

   

    

      
        

- Pianino 
koncert. zagr. firmy 
w majlepszym stanie 
okazyjnie do sprzeda- 
nia niedrogo, ul. M. 
Stefańska 23, m. 9. 1930 

  

ILNO,   

_— JLOKALE 

Pianino 3 pokojowe 
mieszkanie 

do wynajęcja na Za- 
rzeczu na I piętr.e, 
frontowe wejście b. 
ładne, odpowiednie dla 
lekarza Dowied ieć się " Miłosierdziu 

ь naszych Sz. Sz. Czy- Mickiewicza róg Gar- 
kobiecą telników polecamy b. barskiej w piekarni od 

konserwu- nauczycielkę, pozosta- 4 do 5.30. 
je, doskonali, sńświe- jącą w nędzy, chorą, 

usuwa jej skazy pozbawioną możności 
zarobkowania, 

WENE- twarzy i ciała (panie) przyjmuje Administra- z wygodami do wyna- 

  

2 pokoje Ofiary 

RYCZNE NARZĄDÓW Sz zczne epalenie ce cja „Słowa* dla „b. jęcia. Jagiellońska 6, 

MOCZOWYCH i łapież. Najnowsze 
od 12—2i od 4—8 dobycze kosmetyki ra- 
ul. Mickiawicza 24. cjonałnej 

tel. 277. 

DOKTOR 

Blumowicz ; 
choroby weneryczne, / Masaże rzy 
skórne i moczopłciowe ręczne, wibracyjne i pia- 

WIELKA Zi styczne. Epitacje. 
tel. 921, od9—113--9 Gabinet ° W Z.P. 26. Kosmetyki © e diÓ 
— Leczniczej 
Dr. Kenigsberg; Hryniewiczowej, 
choroby skórne, wene-a/, WIELKA AG 16 mQ. 
ryczne i moczopłciowe Przyj. wg. 10-11 4-7 

Mickiewicza 4, W. Z. P. № 55. 

[cze] 

Od 9—12 i 4—8 

Zegar 
[Akuszerki| 

ŠMIALOWSKA SZafkowy 

\. & Р. 4 
  

    

AKUSZERKA 

aras Osbinet Kssime- staroświecki kupię. Nauczania się języ- wania 
aż RS zaj obcych sLiagna wrazie potrzeby zajmie 

one“, 
Sięckć 3, m. 6. 

a Wio RI Wiadomość do Adm. 
<i, piegi, węgry, łanie: ° ы brodewki, karzajki, wy- PWSM, 
gadanie włosów. Mic- 

  

ry. Wypadanie włosów nauczycie.ki. 

Cedziennie od g. 10—8. ; 

Wilnie do sprzedania. 
Plac + koto 10.000 mtr. 

twe kwadratowych (parter 
i trzy piętra) nie, od- 

e: a 1o- 
atorów, 4 domy dre- 

wniane, ogród. Donio O 
dzieć się. Wilno Nowo- 
świecka 3, m. 5. Jaro- referencjami 

m. 2. 

  

Okazyjnie - —— 
adna nieruchomść w KEUWWNKUNWONNCA 

E POSAD i 

Ekonom 
z wieloletnią 

p'aktyką i doświadcze- 
dniem z  poważnemi 

poszukuje 

  

  

  

szewicz. od 1 kwietnia r.b. odpo- 
wiedniej posady. Ła- 

BEZPŁATNIE |skawe zgłoszenia do 
mieszkania wynai- 
mujemy poważnym 
i solidnym lokato- 
rom. Wolne lokale 

zgłaszać. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 

Administracji „Słowa 
pod A. B. 

  

Leśniczy 
ze szkołą, kilkuletnią     cza 1, tel. 9 65. |praktyką wzorowego 

  

Najłatwiejsza 

gospodarstwa leśnicze- 
go, w większych la 
sach a przedewszyst- 
kiem, prowadzenia 

i najprędsza metoda szkółek kuliury hodo- 
bażantów 

  

  

ilno, ui.Nie- się rolnictwem, przyj- 
mie posadę, oteity pro- 
szę do Redakcji Słowa.   

  

  klewicza 46, 

  

SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
Travers otworzył już usta, by wy 

powiedzieć te podejrzenia, ale Tommy 
w porę zatrzymała go, targnąwszy za 
rękaw i wysuwając się naprzód. Do- 
piero wtedy zorientował się, że zbyt 
nią gadatliwością popełniłby czyn, któ 
ryby się zemścił na nich, pozwolił 
więc dziewczynie wziąć sprawę we 
własne ręce . > 

Z podziwem przyglądał się tej mło 

dej. dziewczynie, która umiała się tak 
zmienić: nigdy jeszcze nie widział jej 
takiej. Przybrała wyraz osoby wielce 
dostojnej, a śmiertelnie obrażonej. 

— (o to ma znaczyć? — zapyta- 
ła ostro. — Jak pan miał odwagę tak 
2 nami postąpić? 2 
— Proszę się nie denerwować, pięk 

na pani. la nie będę przebierał w środ 
kach, aby dowiedzieć się, jak się ma 
rzecz w istocie. W jakim celu śledziliś- 
cie nas? : 

Tommy przybrala wyraz zdumiony 
i obrażony. 

— Nikt nikogo nie śledził. Szliśmy 
za wami, bo nasza motorówka się ze- 
рзша i potrzebowaliśmy pomocy . Po 
stąpiliście z nami bezczelnie. Poskar 
żę się ojcu i będziecie surowo ukara- 
ni! 

— O proszę. pięknotko, skarż się, 
ile cj się podoba! Ale wbij to do swe 

go kurzego łebka, „że nie wyjdziesz 
Stąd, zanim ja cię nie wypuszczę. la 
nie wierzę ani jednemu słowu z całej 
bajki. Jeżeli motor się zepsuł, a my 
przechodziliśmy koło was, to czeniu 
nie zawołaliście nas? 

° — Bo byliśmy zajęci reparacją mo 
foru i zauważy liśmy was dopiero 
wtedy, kiedy byliście daleko. 

Pobiegliśmy za wami i weszliśmy 
tutaj. 

— To wszystko brzmi dosyć praw 
dopodobnie, ale ja nie wierzę. Nie na- 

leży nigdy wierzyć kobietom. A co 
pan powie, mój młody panie? A może 
pan woli, żeby mówiła panienka, bo 
lepiej i zręczniej potrafi kłamać? 

Travers poczerwieniał i otworzył 
usta, ale oburzona Tommy powstrzyma 

ła go. 
—- Niech pan z nimi nie rozma- 

wia, Traversie! Ten człowiek postępu 
ie podle, a rozmowa z nim poniża na- 
szą godność. 

— Ach, poniża waszą godność? — 
drwił człowiek w masce. — Obawiam 
się. że godność panienki może być je 
szcze więcej poniżona. Piękna dziew- 
czynka może mieć niejedną przygode, 
jeże się znajdzie nocą w arabskiej 
dzielnicy sama, wśród mężczyzn, któ 
1zy nie są przyzwyczajeni do wielkich 
ceregieli z kobietami. Kai 

Tommy drgnęła „ale odpowiedzia- 
ła dumnie:. 

—- Nie przestraszą mnie żadne 

brzoza, sosna, cisza 
Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych 

przy D. L. P. Wilno, Wieika 66, tel. 14-49 

Składy: 
Stale suche deski 

«wołna droga, wykręcaj się sam, 

il 
Po gėrna Nr. 7, tel. 18-37, 
Piłsudskiego Nr. 67 

    

we wszystki 

składach apieczn 

środka od cdcisków 

3 Prow. A. PAKA Žž 

TOWARY WIDZEWSKIE 
na bieliznę męską i damską — 

ceny niebywale niskie, oraz towary 

żyrardowskie w w ielkim wyborze, pol ea 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 

666e68646666660 
Sąd Grodzki w Wilnie, zgodnie z art. 

94 ust. weksiowej z dn. 21 istopada 1024 r., 
wzywa c weksli zaginionych, aże- 
by vw terminie dniowym, od dnia miniej- 
szego ogłoszenia, stawili się w sądzie grodz- 
kim w Wilnie przy ul. 3-go Maja Nr. 4 i 

      
  

      

okazali zaginione weksle: 5 weksłi po 210) 
zł. każdy, wystawione przez Szmueła Fajn- 
berga na zlecenie Calela Genzeła, 
jeden 25 stycznia 1925 r., drugi 26 stycznia 
1925 r., trzeci 27 stycznia 1925 r., czwarty 
29 stycznia 1925 r. i piąty 31 stycznia 1925 
roku, w sprawie z podania firmy Majde i 
S-ka w Warszawie o umorzenie wspomnia- 
nych weksli. W razie nieprzedstawienia za- 
ginionych weksłi w oznaczonym terminie, 
będzie powzięta odpowiednia decyzj-a. 

Sędzia Grodzki (podpis) 

*60666650%009 

ARARAT NA 
OBWIESZCZENIE 

„‚ Na zasadzie art. 1030 PC obwieszcza się, 
%% \ dniu 20 lutego 1931 r. od godziny 10-ej 
rano w majątku Chożów, gminy и 
skiei naležącym do Eugenjusza Cheichow- 
skiego to jest w miejscu przechowania za 
jętych za długi przedmiotów, odbędzie się 
sprzedaż przez publiczną licytację oszacewz- 
nych na 10500 zł. a należących do Eugenju- 
sza Chełchowskiego maszyn młynarskich i taf 
tacznych: dynamomaszyny, gatru, gomeiar“ 
ki, cyrkularki, krupierni i walców. < 

Komornik sądowy 
Sędziwój Zieliński - 

nina 
e©000000008099 

POPIERAJCIE L.0.P.P.) 
groźby, Gdyby mi się coś. przydarzy” 
ło, ojciec mój, gubernator,  przeszu- 
ka całe miasto, aby mnie znaleźć | 
drogo zapłacicie za najmniejsze uchyj. 
bienie mi. 

-— Ach, puść ich, Toniu!, — wtrą 
cił drugi człowiek w masce — nie na 
Jeży zaczynać kłótnię z gubernatorem: 
Po pierwsze, to, co mówi, wydaje sie 
prawdziwe, a po drugie — gdyby na 
wet to nie było prawdą, jakie niebez- 
pieczeństwo może nam grozić od nich? 

Wyższy mężczyzna zwrócił się ku 
mówiącemu: Nie można było rozróżnić 
„ego rysów, ale w głosie syczała wściek | 
lość. 

— A ciebie kto pyta o radę?... Jė 
żeli nie podobam się tobie, to mj 

ja 
możesz. Ale na moją pomoc liczyć nie 
możesz. 

Nieznajomy wybełkotał jakieś prze 
prosiny i odsunął się nabok. 

-— Jeszcze porozmawiam z мат 
zawyrokował szef, — i może poflirti/ 
ję z panią. To panią rozerwie trochę: 
zanim ostatecznie zadecyduję, co 7 
wami zrobię. Wyprowadź ich. 

Podwładny wstał posłusznie i wy 
prowadził jeńcow do małego pustego 

н
 

A 

płatne: K 

a
 

A
K
   składzika na końcu korytarza. J 

-— Ładnie wpadliśmy, -— szepnęłź 
Tommy, — wstrętna kompania 
ków. Jak my się stąd wydostaniemy* 

  

  

  

Drukarnia Wydzwnictwa „Słowao” Zamtowe + 

  

   


