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Wypadki w Hiszpanji są żywo je- 
szcze komentowane w prasie. Aby jed- 

nak je ocenić, nie sposób nie zaznajo- 

mić się chociaż pobieżnie z jednej stro- 

ny z chronologją wydarzeń, z drugiej 

zaś z tłem niedoszłej „„rewolucji". 

Rząd generała Berengeura ustąpił 

w dniu 14 lutego, po roku sprawowa- 
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KRÓL ALFONS XIII 

nia władzy. Zasadnicza linja politycz- 

na generała Berengeura polegała na 

Stopniowem złagodzeniu systemu wpro 

wądżonego przez dyktaturę Primo de 
Rivcry. Powszechny kryzys gospodar- 

Czy nie oszczędził również Hiszpanii. 
Kurs pesety zaczął spadać, drożyzna 
i bezrobocie wzrastać. W tych warun- 
kach . zniesienie niektórych ograniczeń 

swobód obywatelskich odniosło wręcz 

przeciwny skutek, partje antyrządowe 

bowiem zrozumiały zniesienie tych 
ograniczeń jako słabość władzy i je- 

szcze bardziej intensywnie rozwinęły 
agitację antyrządową. Rezultatem tej 

działalności stronnictwa  republikań- 

skiego, popieranej przez socjalistów, 
anarchistów i komunistów, jako zwo- 

lenników wszelkiej akcji wnoszącej do 

życia państwowego zamęt, był bunt 
wojskowy w jaca, energicznie stłumio- 
ny przez gen. Berengeura. Trzeba za- 
znaczyć, że masy hiszpańskie, mało 

_ uświadomione politycznie, w tych wy- 

darzeniach udziału nie brały, ludność 
hiszpańska obojętnie odnosi się do za- 
gadnień politycznych i jedynym impul- 

sem, który może popchnąć je i to na 
(krótko na ulicę, są zagadnienia eko- 
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Tomiczne. Źródłem fermentu jest inte- 
ligencja. To też zarówno bunt w Jaca 
jak ; ostatnie wypadki w Madrycie by- 
ły wyłącznie dziełem grup  inteligenc- 
kich. Tę stronę wydarzeń hiszpańskich 
oświetlił _ wyczerpująco wczorajszy 
nasz artykuł. 

Rząd Berengeura po stłumieniu roz- 

Iichów w laca przywrócił ponownie 
Cofnięte ograniczenia, jednakże ogłosił, 

Wybory do kortezów. 

Sprawa kortezów spowodowała 
sstąpienie rządu gen. Berengeura, żad- 
ne bowiem stronnictwo nie chciało 
brać udziału w wyborach, żądając zwo 
łania konstytuanty, któraby wypo- 
Wiedziała się o dalszym ustroju Hisz- 
Panji, To było początkiem kryzysu 
Ilinisterjalnego. Wiadomo, że każda 
<miana rządu dla państwa jest choro- 
% jest pewnem osłabieniem. Moment 

ego osłabienia ponownie chciały 
Wykorzystać te same siły, które już 

laz próbowały szczęścia w |aca. Ra- 
Chunek okazał się zawodny. 

Król Alfons XIII powierzył misję 
zenia rządu leaderowi konserwa- 

tystów Sanchezowi Guerra, - który nie 
Okazał się jednak na wysokości zada- 
"ia, poddał się bowiem sugestji rzeko- 
lnych sił rewolucyjnych w kraju i uwa- 
ża, że najlepszem wyjściem z sytua- 
Gli jest ustępliwość. W trakcie swej 
"zmowy z królem Alfonsem, żażądał 

› абу monarcha zrzekł się swych 

a wypowie się w kwestji ustroju. 
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cja nie uwzględn'a 

Na to król Alfons odpowiedział, że 

o iłe Guerra może zagwarantować spo- 

kój w kraju, wówczas król Alfons po- 

dobny dokument podpisze. Guerra 

gwarancyj tych dać nie mógł i zrzekł 

się misji. Król Alfons okazał się lep- 

szym psychologiem, zdając sobie spra 

wę, iż dokument podobny zostanie 

zrozumiany jako oznaka słabości i za- 

j miast złagodzić, zaostrzy apetyty. Po 
- krótkiej naradzic z przywódcami stron 

nictw monarchicznych i liberałów, król 

Alfons powierzył misję utworzenia ga- 

binetu admirałowi Aznerowi. 

Admirał Azner nie jest „stupajką“, 

jest tylko człowiekiem energicznym, 

rozumiejącym, że w chwilach kryzy- 

sów najgorszą rzeczą jest brak zdecy- 

dowania i odwagi. 

Powstanie gabinetu nazwane zo- 

stało w prasie jako powierzchowne 

rozwiązanie kryzysu, chyba 'tylko dla- . 

tego, że jasną rzeczą jest dla wszyst- 

kich, że admirał Azner nie potrafi od- 

razu usunąć kryzysu ekonomicznego, 
który jest źródłem częstych zaburzeń 

w Hiszpanii, ponieważ przesilenie go- 

spodarcze Hiszpanii jest cząstką kry- 

zysu europejskiego. 

Program polityczny nowego  rzą- 
du w zasadniczych swych zrębach jest 
programem gabinetu gen. Berengeura, 

t. zn. polega na dążeniu stopniowego 

likwidowania systemu dyktatorskiego. 

Najlepszym tego dowodem. jest udział 

poprzedniego premjera w rządzie. Jed- 
nem z zadań gabinetu admirała Azne- 

ra będzie zwołanie kortezów, które 

posiadając charakter konstytuanty ma- 

ja przeprowadzić reformę - konstytucji 

z r. 1876. Socjaliści i republikanie 

ustosunkowali się do rządu admirała 

Aznera wrogo. Obie partje postanowi- 

ły utworzyć blok, który będzie bojko- 

tował wybory do kortezów, natomiast 

wziąć ma udział w wyborach do rad 

komunalnych. 
Na marginesie ostatnich wydarzeń 

w Hiszpanji, które zwłaszcza w pra- 
Sie polskiej zostały wyolbrzymione, 

warto zaznaczyć, że w czasie „naj- 

  

Adam  Azner 

większych starć ulicznych" w Madry- 

cie, giełda, ten najczułszy barometr, 

nie reagowała zupełnie. Kurs pesety 

był taki sam, jak w pierwszych dniach 
lutego, kiedy u władzy był gen. Be- 

rengeur i ani na moment nie uległ ob- 

niżoniu. Już ten fakt świadczy, jak 

wydarzenia hiszpańskie są dalekie od 

przykładów rosyjskich. 

Rozłam w Labour Party. Depesze 
doniosły o opuszczeniu szeregów La- 

bour Party przez sir Oswalda Mosley'a 
i utworzeniu nowej grupy politycznej. 
Powodem tego kroku jest różnica po- 
gladów w kwestji zwalczania bezro- 
bocia. Latem ubiegłego roku sir 
Oswald Mosley opuścił gabinet Mac 
Donalda! po złożeniu projektu zwalcza- 
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DUKSZTY — Bnfet Kotejowy. 

GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“, 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

EE 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA DZIš WYROKwPROCESIE CZĘSTOCHOWSKIM 
PROKURATOR ŻĄDA SUROWEJ KARY 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — Wtorkową rozprawę przeciwko Kaczyko- 
wi i Czeplińskiemu, oskarżonym o współudział w tragicznych wypadkach 
w październiku roku ubiegłego, wypełniła nowa prokuratora, który w dłuż- 
szem przemówieniu udowodnił, że zbrodnia popełniona przez Kostrzewskiego 
nie płynęła z pobudek natury osobistej, a miała wyraźne podłoże polityczne, 
9 czem świadczy fakt, że ludzie, du których strzelał Kostrzewski, byli wybit 
nymi działaczami B.B.W.R. Zb.odni Kostrzewski dokonał z premedytacją, 
czego dowodem są zariądzenia Kostrzewskiego na wypadek Śmierci, jak 
i pełne magazyny rewolweru. 

W dalszym ciągu prokurator odtwarza szczegóły zbrodni, świadczące, 
że chociaż Kostrzewski liczył się z ewentsalnością Śtnierci, nieszniej jednak 
chciał się ratować ucieczką i usiłował wydostać się nazewnątrz i tylko wte- 
dy, gdy go osaczono i uj.zał odciętą drogę do odwrotu, oddał ostatni strzał 
samobójczy. Dłuższy ustęp przemówienia poświęcił proku:ator Świadkoim 
obrony, którzy zdaniem przedstawiciela oskarżenia publicznego, nie zasłu- 
gują na zaufanie. — Są to przeważnie ludzie z tego sasiego obozu politycz- 
iiego co i oskarżeni. : - + : 

Konkretyzując winę oskaržonych, prokurator mowi, že wspėlnie dzia- 
lali z Kostrzewskim i okazali mu pomoc obiecując ułatwić ucieczkę i towa- 
rzysząc mu na miejsce zbrodni. Prokurator żąda surowego wymiaru katy 
dla obydwu oskarżonych z a:t. 51 i 455 K.K. ь 

Q godz. 10 wiecz. obrońcy zakończyli swoje przemówienia. Pierwszy 
przemawiał adwokat . Łamzaki, drugi adw. Jan Dabrowski, ostatni adwokat 
Hionigwili. Wszyscy zakończyli swe mowy prośbą o wyrok uniewinniający. 
Wyrok zostanie ogłoszony we środę. 

Obrady komisjidla usprawnienia 
Administracji i dekoncentracii 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 23 b. m. odbyła się w Komisj; dła Uspraw 
nienia Administracji Publicznej przy prezesie Rady Ministrów konferencja, 

poświęcona sprawom dekoncentracji w zakresie administracji spraw wew- 

uętrznych. Zebraniu przewodniczył Włądysław Raczkiewicz, miarszałek Se- 
natu, jako przewodniczący sekcji do spraw dekoncentracji, W zebraniu wzię- 
ło udział szereg wyższych urzędników Ministerstwa spraw wewnętrznych, 

oraz władz drugiej i pierwszej instancji, Na konierencji rozważono i dyskii- 
towano możliwości deękoncentracji całości kompetencyj administracji spraw 

wewnętrznych z wyjątkiem spraw nadzoru nad samorządem terytorjalnym, 

oraz spraw, dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku służby woj. 

skowej. Sprawy te bęcą przedmiotem obrad następnej konferencji, która bę- 
dzie ostatnią konierencją sekcji do spraw dekoncentracji. 

Wydanie posła komunistycznego 
POSIEDZENIE KOMISJI REGULAMINOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komusja regulaminowa o nietykalności posełskiej 
pod przewounictwem pos. Podoskiego (B.B.) rozpatrzyła wniosek ministra sprawiedli- 
wości o zezwolenie na ściganie karno-sądowe Tkaczowa (Frakcja Kom.) Wnio- 
sek ten referował pos. Walewski (B.B.). Po krótkiej dyskusji komisja większością gło- 
sów uchwaliła wniosek reierenta o wydanie sądom pos. Tkaczowa, oskarżonego z art. 
123 i 129 K.K. o podburzanie do czynnego oporu władzy, skutkiem czego nastąpił fak- 
tycznie opór władzy, oraz o wygłaszanie przemówień, wzywających co obalenia 
ubecnego ustroju państwa połskiego i niepłacenia podatków. 

Następnie komisja przystąpiła do rozważania wniosku Klubu Chłopskiego w sprawie 
zawieszenia postępowania karno-sądowego i uwolnienia z tymczasowego aresztu pos. 
Dobrocha (Ki. Ch.). Po dyskusji komisja” przyięłja wniosek wicemarszałka Cara o przej- 
ście do porządku dziennego nad wnioskiem Klubu Chłopskiego, wraz z motywami tego. 
wniosku. 

Komisja wychodzi z założenia, że w zasadzie wnioski zarówno o wydanie sądom 
posłów, © zawieszenie przeciw ninr postępowania nie mogą być ponawiane, ani 
przez Sejm, ani przez rząd, o ile nie zajdą w danej sprawie nowe okoliczności, upoważ- 
niające w myśl zasad prawa do reasumpcji poprzedniej uchwały. a 

Pomoc rządu dla bezrobotnych 
WARSZAWA. 24-II (tel. wł. „Słowa”*). W myśl uchwały sejmowej, 

wzywającej rząd do przyśpieszenia możliwie najwydatniejszej pomocy do- 
rażnej bezrobotnym, nie pobierającym zasiłków z Funduszu a 
w szczególności robotnikom sezonowym. Min. Pracy i Opieki Społecznej 
pragnąc jaknajszybciej pomoc sę okazać, zwróciło się w tej sprawie w spe- 

- €jalnem pismie okólnem do wszystkich wcjewodów. 
W okólniku tym ministerstwo poleca wszystkim wojewodom, aby wo- 

Įewodowie udzielali jej jaknajszerzei w Szczególnośc: dla robotników sezo- 
nowych, którzy z powodu sezomu martwego nie mogą pobierać zasiłków 
ustawowych z Funduszu Bezrobocia. ‚ 

„„ Zgodnie z uchwatą Sejmu, Ministersiwo Pracy i Opieki Społecznej 
zwiększyło w miesiącu bieżącym sumy asygnowane p. wojewodom na po- 
moc specjalną dla bezrobotnych. Sumy te zostały wydatnie zwiększone w 
okręgach szczególnie dotkniętych przez klęskę bezrobocia. 

Jak Stany Zjednocz. zwalczają bezrobocie? 
DEPORTACJA BEZROBOTNYCH CUDZOZIEMGÓW DO KRAJÓW 

RODZINNYCH. 

WARSZAWA. 24-11 (tel. wl. „Stowa“). Z New Yorku donoszą, że pre- 
zydent Hoover podpisał ustawę w sprawie wyasygnowania pół miljona doła- 
rów dla Biura do spraw imigracji w cełu dokonania szybkiej deportacji cu- 
dzoziemców z kraju. 

Nowa ustawa o bezrobotnych orzeka, iż cudzoziemcy, którzy tracą 
piacę i stają się ciężarem dla państwa, mają być przymusowo deportowani 
do krajów macierzystych. 

Ustawa ta jest dotkliwym cicsem dła wielu emigrantów, którzy 
stali się obywatelami Stanów Zjednoczonych i ostatnio utracili pracę. 

Skazanie defraudanta w Święcianach 
Bołesława Kowalczyka, oskarżonego 0 deirau- 

aa Ux wami 

nie 

  

i 
oraz 

nia bezrobocia, który przez jego mini- OESTE WW WZZOWTWOOOACTOOPSREOOZROH 
sterjałnych kolegów nazwany został pozostawaniu u władzy, jak Zabłocki 

dałszy krok, na mydle. utopją, teraz nastąpił 

opuszczenie szeregów stronnictwa i za- 

powiedź zwalczania dawnych swych ją coraz częściej liczne wypadki nie- 

żałby do przeszłości. 
Wystąpienie sir Oswalda Mosley'a z 

Lab. Party będzie miało przykre konse 

kwencje, utrudni bowiem jeszcze bar- 

Kroniki parlamentarne Angiji notu- 

BGARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiodzimierow. 

HORODZIEJ] — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOLODECZNO — Msiegarnia T-wa „Ruch“, 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy Z 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr a 4 г p ' ; 

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

niane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

przyjaciół politycznych w parlamencie. subordynacji partyjnej stronnictwa po 
Wszystko to jest skutek fermentu, ja- pierającego rząd. Gdyby nie liberało- 
ki oddawna w łonie Labour Party ist- wie i to, że opczycja konserwatywna 
nieje, a który raz poraz doprowadza nie dąży do obięcia fatalnej sukcesji, 
do ujawnienia, że partja wychodzi na gabinet Mac-Donalda dawno już nale- 

dziej sytuację parlamentarną Mac-Do- 

nalda, która nie jest do pozazdroszcze- 

nia wobec stałe wzrastającego bezro- 
bocia i perspektywy zakończenia roku 

olbrzymim deficytem. Sz. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — nsięgurnia |-wa „Ruch”. - 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarni: Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia F-wx „Ruch“, 

STOŁPCE — Księgarria T-wa „Ruch”. 

       

    

na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komumkat, 
gr. W numerach świątecznych oraz » prowincji 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiepski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczewska 
WARSZAWĄ — F-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia F-wa „łłuch”. 
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nozwój wewnętrzny W Finlandji 
Helsinki, w lutym 1931 r. 

Większością dwóch głosów — па- 
stąpiła elekcja obecnego premjera 
Pelr Evmd Svirhuwuda af Qvalstad . 
piczydenta Fir!andji na 1astępny оК- 
res sześcioletni. Dwa glosy z trzystu 
zadecydowały c wytycznych następ- 
"ego etapu rozwojowego młodej re- 
nnbliki finlandzkiej, rzucając zarazem 
snop światła na głębokie przeciwień- 
stwa i rozbieżności, jakie od roku zgó 
rą hvły i są żródłem zan:ętu, zgiełku 
walk partyjnych i ogólnego, ciężkiego 
przesilenia wewnetrznego. 

Nowoobrany prezydent kandydo- 
wa! z ramienia  finskich konserwaty 
st6w i t. zw. „ruchu Lappo* przeciw 
b. prezydentowi K. Į. Stahlbergowi, 
kandydatowi partji postepowej. Kan 
dviiatury pozostałych stronnictw, ag- 
raryuszów, a zwłaszcza socjalistów, w 
istviejących warunkach były raczej nia 
rifestacyjne. Bojowość zaś wymien: 
nych przeciwników sztandarowych po- 
Gvktował bvł rozwój wypadków we- 
wiiętrznych w ostatnich miesiącach. 

Pod hasłen: czynnej i skutecznej 
walki z komunizmem „ruch Lappo'* 
sj owodowa? był ustąpienie agrarnego 
vządu Kallio, zastąpienie go rządem 
Svmhuwuda, międzypartyjnym, lecz 
nie koalicyjnym, oraz rozwiązanie par 
lamentu. W wyniku nowych wybo - 
rów na jesieni 1. ub. zmienił się cał- 
kowicie układ ił w parlamencie. Ko 
riiniści stracili wszystkie mandaty, 
socjaliści zdcbwli ich część tylko, —а 
stronnictw: obywatelskie uzyskały 
większosć kwalifikowaną i nowy par- 
lameut uchwalii wszystkie ustawy an- 
tykomunistycznę, których żądali lap- 
powcy. Ci jednak wystąpili z szere- 
ziem nowych żądań. rsiłując utrwalić 
niejako nadrzędne swoje stanowisko 
wobec władzy ustawodawczej i wyko- 
nawczej, z żadną niepoł?c7one odpo- 
w'cdzialnością, od waiki z komuniz- 
men: przechodząc do walki ustrojowej 
wybitnie  przeciwparlamertarnej, za- 
тахет zaś nie chcąc, czy nie umiejąc 
wstrzymać i zaniechać metod walki 
czynnej, gwałcenia: obowiązujących u- 
staw i praw. Doszło do nieudanego 
zamachu na b. prezydenta Stahlberga. 
Z wyjątkiem prawicowej wszystkie 
gruby parlamentarne wszczęły alarm 
na nutę zagrożonej demokracji i pra- 
vorządnošci, pod ich hasłem i sztan- 
darem odwołując się do wyborców w 
sprawie elekcji prezydenta. Wszy- 
stkie partji, z wyjątkiem szwedzkiej, 
zamianowałv swych kandydatów: soc- 
jaliści  leadera swego Tannera, ag- 
rarjusze prezesa parlamentu Kallio, po 
stepowcy K. Į. Stahlberga, i konserwa 
tyści P. E. Svwinhuwuda. 

Wybory elektorów w styczniu r. b. 
poprzedziła gwałtowna kampanja pra- 
sy partyjnej za poszczególnymi kan- 
"łyvdatami. W walce tei rei wiodła pra 
sa konserwatystów i lappowców, skie 
rowując ją całkowicie przeciw Stahl- 
bergowi i stosując w niej środki nie- 
słycnanie napastliwe i niewybredne. 
Agitacji stronnictw pozostałych współ 
ne były hasła obrony demokracji 1 pra 
worządności. 

W wyniku wyborów z 300 manda- 
tów elektorskich 90 zdobyli socjali- 
ści. 52 — postępowcy. 69 — agrarju- 
sze, 64 — konserwatyści, i 25 — Szwe 
dzi. Podział ten nie zapewnił więk- 
szości żadnemu z kandydatów. Stahi- 
herg mógł liczyć z pewnością na socja 
listów , postępowców i mniejszej gru 
py Szwedów, miał więc szanse najwięk 
sze. Svinhuwnd do głosów własnych 
dodać mógł pewnie 18 głosów szwęc- 

kich, nie niiał więc nawet szans, 
że dojdzie do decydującego głosowa 
nia trzeciego, wrazie taktycznego po 
parcia przez obóz przeciwny kandyda 
tury Kallio. Wybór ostateczny Kallio 
"riemożliwiliby Szwedzi, ze wzgłęd- 
dów narodowošciowych.. Pozostawalo 
zwycięstwo Stahlberga i — możliwość 
wysunięcia w ostatniej chwili kandy- 
"ata nowego, za którym stanęliby !a- 
wą elektorzy agrarni. 

Trzytygodniowy okres, dzielący ti- 
stalenie powyższych wyników wybor- 
czych od dnia elekcji, wypełniły na- 
pastliwe, pełne gróżb ataki prasy kon- 
serwatystow i lappowców na Stahl- 
berga. wywołując widmo akcji zama- 
Chowej i wojny domowej. W najwyż- 
szem naprężeniu nadszedł dzień elek- 
cji. Do ostatniej chwili gubiono się w 
domysłach i przypuszczeniach , któ- 
rym kres położył dopiero wynik trze- 
ciego gołsowania. Okazało się, że e- 
lektorzy agrarni poszli ławą i za Svin 
nuwudem i tak dwoma głosami prze- 
ważyli jego szalę. й 

Nie ulega wątpliwości, iż w innych 
warunkach prezydent Svinhuwud ; o0- 

  

beimujący swój urząd z początkiem 
marca r. b., byłby mógł być wybrany 
nawet jednomyślnie. jako jeden 2 
twórców niepodległości Finlandji i 
ieden z zasłużonych jej mężów stanu, 
iest ogromnie popularny, uchodzi za 
człowieka silnego i światłego, przeko- 
nanego demokratę i zdecydowanego 
zwolennika praworządności. Cieszy się 
szacunkiem i zaufaniem wszystkich 0- 
bozów politycznych. Osobiście nie był 
zwalczany, lecz miał poniekąd  nie- 
szczęście być kandydatem obozu skraj 
nego, opanowanego przez konserwaty- 
stów, a namiętnie zwalczanego. przez 
wszystkie pozostałe ugrupowania poli 
tyczne. : 

Walka z tym obozem skrajnym nie 
jest ukończona. Najbliższym jej etapem 
będzie powołanie nowego rządu po ob- 
sęciu funkcyj przez nowego prezydenta. 
Wszelkie w tej mierze przewidywania 
byłyby przedwczesne. Pewne  wyda- 
ie się jedynie, że decydujący wpływ 
na skład i charakter nowego: rządu 
mieć będzie stronnictwo agrarne. Bez 
agrorjuszów żaden rząd pomyśleć się 
nie da, a chyba też stanowisko, jakie 
zajęli w elekcji, ma pewne odnośne ku- 
lisy i duże w tej mierze znaczenie. Stwo 
rzenie koalicji rządowej stronnictw 
obywatelskich tatwem nie będzie. Roz- 
bieżności jest dużo, a bardzo jaskrawe 
w dziedzinie zagadnień 
wysuwanych nieustannie przez ruch 
Łanpo i jego konserwatywnych protek 
torów. Ale jest również i zaostrza się 
stale kryzys ekonomiczny. Płynie stąd 
nakaz dążenia do uspokojenia i kon- 
solidacji wewnetrznej, który być może 
złagodzi przeciwieństwa i pozwoli choć 
w części zaniechać jałowych wałk par 
żyjnych. Zwolmenie energii ich dla pra 
cv twórczej i produktywnej, której Fi- 
"owie nader łatwo i prawie chętnie nie 
dosizegają w innych krajach, -przy- 
dałeby się przedewszystkiem też Finlan 
dji. Observer. 

Sowiecka flota wojen- 
na gotowa do wojny 

W OCZEKIWANIU ROZKAZU 

W tych dniach odbyło się w Mo- 
skwie pierwsze posiedzenie nowo obra | 
rego sowietu, które miało charakter 
manifestacji, z powodu wystąpienia na 
niem dowódcy floty sowieckiej na Bał 
tyku, Wiktorowa. Przed wygłoszeniem 
mów okelicznošciowych, przeprowa- 
dzo10 wybory wladz sowieckich. Prze 
wodniczącyin sowietu, t.j. naczelnikiem 
Leningradu, wybrany został komunista 
Kadackij. jednym z pierwszych mów 
ców był wspomniany wyżej dowódca 
iloty baityckiej Wiktorow,  powitany 
przez zebranych burzą oklasków. Zło- 
żył on sprawozdanie z działalności flo- 
ty. którego wysłuchano, stojąc by za- 
znaczyć tem, jak wielkie znaczenie 
przypisuje się armji morskiej. W prze 
mówieniu swem wskazał Wiktorów, 
że flota bałtycka „kroczy drogą, wiodą 
cą do wzmocnienia swej zdolności bo- 
jowej. Wszystkie okręty wykonały prze 

ustrojowych, | 

  

    

  

pisaną ilość ćwiczeń i podróży po ob- | 
cych morzach, zwiedziły porty w Niem 
częch, Danji, Norwegii i Łotwie. Po- 
dróże te wykazały poziom i wzrost czer_ 
wonej floty, która wśród swej załogi 
posiada obecnie 50 proc. komunistów 
Wiktorow przyrzekł, że flota sowiecka 
będzie utrzymywała jaknajściślejszy 
kontakt z leningradzkim sowieteia. 
„Piąty rok piatiletki zamknie morskie 
przejście do Leningradu obcym flotom 
2 jeżeli dany będzie rozkaz walki, zo- 
stanie on natychmiast wykonany”. Na 
stępnie wysłano pozdrowienia do Sta- 
Jina, Kalinkina, Woroszyłowa i Gor- 
kiego. W telegramie do Stalina powie 
dziano: „Dzieło Lenina znajduje się w 
zaufanych rękach proletariatu. Nasze 
sukcesy na polu industrjalizacji pań- 
stwa i burzliwy wzrost rewolucyjnego 
nichu w państwach kapitalistycznych, 

przyśpieszą zwycięstwo światowej re- 
wolucji proleta-jackiej“. 

PRZENIESIENIE W STAN SPOCZYN- 
KU URZĘDNIKÓW M.S.Z. 

WARSZAWA. 24-I (tel. wł. „Sło- | 
wa'*). Dowiaduiemy się, że w dniach 
ostatnich przeniesiono w stan spoczyn 
ku kilkunastu urzędników M.S.Z. Prze- 
niesienie w stan spoczynku nastąpiło z 
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powodu przekroczenia granicy wieku, 
a dotyczy przeważnie urzędników, 
którzy od dłuższego czasu nie pełniki 
żądnych funkcyj, pobierając uposaże- | ś 
nie. 

Między innvmi przeniesieni zostali 
b. min. Karol Bertoni i Leon Wasilew- | 
ski, $  



1 Pankiewczowa. 

ECHA KRAJOW 
  

NIEŚWIEŻ. 

— Z Niešwieskiego Koła Gospodyń Wiej 
skich. 12-go odbyło się się wałne zebranie Po - 
wiatowego Koła «jospodyń Wiejskich. —: Do 
konane na nim zostały wyborv do Zarządu, 
nraz wybrano delegatki do OTO i KR. — 
Dotychczas prezeską była p. |. Szałewiczo- 
wa i w:ceprezeską p. Halina Czarnocka; 
checnie wybrana została jako druga wicepre 
zeska p. Hanna Woyniłłowiczowa; prócz te- 
go warbniczką jest p. Miłkowska i członki- 
nia p. Kuroczyńska. — lako delegatki do 
ЭТО i KR wesztv pp. Szalewiczowa, Wov- 
udłcwiczowa, Ziemacka, Żałnierkiewiczów na 

— Uchwalenie budżetu. Stał się nieby- 
wały w historji Nieświeża fakt, że budżet 
sniegski przyjęty rostał po jednem posiedze- 
эн komisji budżetowej i iednem plėnum Ra- 
jyt w dodatku przeszedł wszystkiemi głosa- 
mi cbecnych radnych. — Zawdzięczać to trze 
ba bardzo dobremu i starannemu opraco- 
waniu przez Magistrat, jako tez i zostosowa- 
nei zasadzie największej oszczędności; nie 
Łyło nic do podziełu i zdobycia dla poszcze- 
gólnych ugrupowań radzieckich, to też i nie 
ovłe zwykłych walk. — ;edynie na poczat- 
«u obrad opuścił posiedzenie radny Kagan, 
niezadowolony z pewnych rzeczy formalnych, 
w czasie zaś dyskusji paru przedstawicieli 
iewicy żydowskiej — Ci ostatni w kilku obli 
<zonych na efekt przemówieniach stawali w 
o5rnnie „uciśnionel* jakoby ludności żydow 
skiej, w rzeczywistości zaś chcieli, by czy- 
mione oszczędności objęły wszystkie pozycje 
z wyjątkiem zapcmóg na instytucje żydow- 
"tie. — Niesłuszni i bezpodstawne pretensje 
zostały stanowcze odparte przez przedsta: 
de: ugrupowań chrześciajńskich, nie zna- 

łarły też poparcia ze strony umiarkowanych 
zadnych żydowskich. — Słowem nie udało 
się zaszczepić polityki na grunt samorządo- 
wy. —- Ostateczńie Rada przyjęła budżet 
przedstawiony przez Magistrat z kiłkoma 
małemi zmianami, na ogólną sumę 144.550 
zł. stronie dochodów i wydatków zwy- 
czajnych i 100.000 zł. nadzwyczajnych. —- 
Na zakończenie radny Szymanowski w imie- 
via całej Rady wyraził podziękowanie bur- 
mistrzowi n. Hensicemu i Magistratowi za tak 

  

_«łobrze opracowany preliminarz. 

moża 

KOBYLNIK 
— 0 „Przysposobienie wojskowe”. Są 

rserzy, które poruszać jest przykro ze wzęlę 
du ra ich spłeśniały zapach, ale że zgniłe 
kartofle czy jabłka wyrzuca się „won* gdzie 
diugo świecą swemi zepsutemi bokatni, dla- 
icgo to i kadrę instruktorską w Postawach 
“5 pewien czas należy wyprowadzać na 
swiatło dzienne, ażeby jej nadobne strony 

a było zobaczyć. Dość znane jest czy 
ielnikom Ech Krajowych kilkakrotne odwo- 
ywanie się do społeczeństwa tą drogą o pro- 

    

   

wadzenie ćwiczeń PW w SMP Kobyluickiem 
które w maju 1930 r. zgłosiło swój hufiec 
vczący przeszło 20 osób do Kadry instr. w 
Posttwach. 

Dziś, pomimo, że ćwiczeń nie prowadzo- 
io, byłoby chętnych około JU czł. SMP do sy 
stematycznego odtywania przyspos. woj- 
«kowego ałe Kadra Instr. w Fostawach odgro 
dziła się chińskim murem 1 słyszeć nawet o 
tem nie chce. Może ktoś by się łudził, że ta 
praca w Kobyłniku jest prowaczona, bo na- 
wet wynajęty jest specjalny łokał na Świe- 
Wicę dla Strzelca za 30 zł. miesięcznie. W 
sm wypadku radziłbym ciekawemu posie- 
dzieć dzień i noc przez dwa tvgodnie w tym 
łekaiu, a żywej duszy tam nie zobaczy na 
pewno. Zastrzegam się, że org. Strzeleckiej 
radbym nteba przychyłić, sam do niej należa- 
iem kończąc przysposobienie woj. ale sko- 
ro w Kobylniku tz org. trzeba się narzucać, 
io pocóż się ośmieszać i prowadzić org. dez 
<członwów rzeczywistych, co clkyba zaszczytu ( 
dla samego związku nigdy nie przyniesie, 

į 

3 odwrctnie. Czas najwyžszy podać rękę wy- 
+i9gnietej dłoni SMP Kobylnickiemu, zorgani- 
żować hufiec PW w Kobviniku nie bawiąc 
se w sentymenta, a młodzież napewno bić 
sie ze sobą nie będzie jeśli połączą SMP ze 
S*rzelcem dla wspólnych ćwiczeń. To jest 
iedyna dobra droga do pomyśłenia. Pojęcie 
zag kadry Instr. były wręcz przeciwne. Mia- 
uewicie chce nakazać należenie członkom 
SMP do Strzelca. a że w tym Ra ci 
czł. nie mają racji należeć do SMP więc nie 
cncąc p: się do innej org. są pozba 
wieni korzyści płynących z odbytego PW 
przeć wojskiem. 

Tvmczasem Kadra Instr. w Postawach 

Nowość! 

JULJAN EJSMOND 

| „Patrząc na moich 
: synków..." 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 

wierszem 0 dzieciach 

Wydanie pośmiertne 
: Cena zt. 8. 

Nakładem Juljanowej Ejsmondowej 

Czerwonego Krzyża 25, Warszawa, 
Do nabycia w księgarniach 

  

Patronat więzienny w Wilnie 
Działalność patronatów więziennych 

spotyka się u nas z brakiem zrozumie- 
mia, co wytwarza brag zainteresowa- 
nia się i pomocy dla tej, mojem zda- 
niem., ważnej dziedziny pracy społecz- 
nej. Niektórzy wyczerpują swój stosu- 
nek do więźniów przez stanowisko, że 
kto popełnił przestępstwo niech ginie, 
niech cierpi, zasłużył sobie. Taki po- 
gląd bezpośrednio odpowiadał epoce, 
kiedy przestępców čwiartowano, palo- 
no, łamano kołem, wbijano na pal lub 
„w diodze łaski darowując życie wrzu- 
cano do lochów ciemnych, zimnych, 
wilgotnych i brudnych, gdzie często nie 
można było przyjąć pozycji stojącej. 
U nas do końca Rzeczypospolitej kara 
„wieży dolnej* groziła niebezpieczeń- 
stwem dla zdrowia i życia skazańca. W 
takiej atmosferze jedynie Kościół zwró- 
cił uwagę na więźniów. Początkowo 
zaczął się zajmować stanem materjal- 
nym i obroną przed karami swoich 
wyznawców, pozbawionych wolności 

za rależenie do religji „„pokoju, miłości 
i ogólnego braterstwa”, później prze- 

niósł swe starania wogóle na wieżniów, 

a sobór w Nicei powołał do życia pro- 

čuratores pauperum, do których nale- 
- żały również sprawy, dotyczące pozba 
wionych wolności: staranie o zwolnie 
nie niewinnie zamkniętych, dostarcza- 

    

   

  

cieszy się, że sprawa śpi, sama śpi 
snem niedźwiedzia, a że jeszcze końca zimy 
nie widac więc i przebudzenie dalekie. Oby 
tylke nie przespano przyszłego sezonu !et- 
niego i drugiej z kołei zimy jednym: snem, 
gdyż wtedy i PW dła czł. dzisiejszego SMP 
w Kobylniku nie potrzebne będzie. 4. 

Akcja kult.-ošwiatowa 
$zk. Rein. w Antonowie 

(POW. OSZMIANSKI) 

Od niedawna bo zaledwie od roku ist- 
niejąca szkoła rolnicza w Antonowie gor- 
Ywie krząta się dokoła podniesienia kuitury 
relniczej na terenie nie tylko swojego okrę- 
gu, słe na cały powiat oszmiański. Niedaw- 
no odby: się tuta; 5-dnicwy .kurs rolniczy 
«а nauczycielstwa szkół powszechnych, któ 
ry miał stać się (poza teoretycznem uświa- 
domieniem nauczycielstwa w kierunku rol- 
n'czym) początkiem zadzierzgnięcia serdecz 
negń węzła koleżeńskiego pomiędzy nauczy 
cielem wsi kresowci a nauczycielem  rolni- 
czym. 

Dn 15 bm. staraniem miejscowego koła 
Macierzy Szkolnej z pp. dyrektorem szkoły 
rolniczej p. Jełeniewskim zostało odegrane w 
tutejszej świetlicy 4 akt. sztuka Zeromskiego 
„Dla świętej ziemi”. Miejscowe koło. amator 
skie w osobach p. dyr. Jeleniewskiej i p. dyr. 
Lurcwej, personalu Seminarjum Nauczyciel- 
skiero w Borunach pp. Mroszczyka i Doma- 
1adzkiego, kierownika szkoły powszech- 
nej p. Nazaruko, p. Wolskiego, p. Olchy, 
oraz przy łaskawym udziałe p. Nowosielskiej 
i innych wydało z siebie co mogło najlepsze- 
ge ptzy odgrywaniu tej zbożnej sztuki, aby 
dać wyraz idei przepalającej serce każdego 
szczerego Połaka jaką jest miłość do kawałka 
ziemi, do ojcowizny . Ze szczególniejszą u- 
wagą podkreślić należy grę p. Otłowskiego, 
profesora szkoły rolniczej, który w roli sta- 
fegv gospodarza, zmuszonego odsprzedać 60 
zagonów ojcowizny, dał widzom moc wra- 
żeń 1 pozwolił przeżyć tragedję serca chłop- 
skiego, które przeboleć nie może utraty ka- 
wałka ziemi dziadewskiej. Nadmienić również 
nałeży iż samo ilo dekoracyjne tak pod 
wzę'ędem scenicznym, jak też bajecznych 
strojów aktorów, aało całkowicie efektowne 
wrażenie. jedyną usterką w grze aktorów by- 
'a wzorowa styłowoeść gry przez co miejsca 
mi nisktóre zbiorowe sceny traciły na siłe 
żywotnej. 

Cel rozsiewania idei miłości ku roli zo- 
stał osiągnięty. Aktcrów wynagrodziły rz 
sie brawa licznych widzów rekrutujacych się 
tak z pośród ludności miejscowej, jak też i 
z pośród licznie zebranej okolicznej inteli- 
gencji. Po przedstawieniu odbyła się huczna 
zabawa taneczna, trwająca do białego rana, 
bo przecież to zapusty. 

  

     

Peregrinus. 

POLSCY SPORTOWCY 
ZWYCIĘŻAJĄ 

MOTYKA WYGRYWA BIEG 50 KLM. 

WISŁA. PAT. — jako ostatnia konkuren 
cja mistrzostw narciarskich Połski odbył 
się w Wiśle w poniedziatek bierg narciarski 
na dystansie 50 klm. 

W biegu wzięło udział 25 zawodników, 
warunki atmosferyczne bardzo nieprzychyl- 
ne. 

Już na pierwszym odcinku biegu wy- 
wiązała się zacięta wałka między dwoma 
najlepszymi  długodystansowcami  Musilem 
C. S. L. Czechosłowacja) a Zdzisławem 

Motyką (Wisła — Zakopane). Na mecie 
zawodnik połski zakończył bieg z przewa- 
gą 13 min. Na 15 klm. przed metą drugie 
miejsce odebrał Musilowi doskonałe zapo- 
wiadający się młody zawodnik zakopiański 
Władysław Berych z sekcji narciarskiej P. 
T. N. z Zakopanego. _ 

Ostateczna klasyfikacja biegu jest nastę- 
pująca: pierwsze miejsce — Motyka z cza 
sem 5:28:17, drugie miejsce — Berych Wła 
dysław 5:35:6, trzecie miejsce — Musił 
5:41:10, czwarte miejsce — Michalski. W 
czasie biegu odstąpiło 5 zawodników tak, 
że tyłko IT narciarzy doszło do mety. Wśród 
wycofanych znajduje się również Czech 
Vrana, Stanisław Motvka, oraz inni. 

Cgėlnie zawodnicy twierdzą, że długość 
trasy przenosiła 50 klm. O tym samym -fak- 
cie świadczyć również może bardzo wielki 
czas. uzyskany przez zwycięzców. 

POLSKA — AUSTRJA 13:3 

W. sobotę rozegrany został w Królewskiej 
Hucie drugi międzypaństwowy mecz bok- 
serski — Austrja -— Polska. Spotkanie za- 
kończyło się -druzgncącem zwycięstwem Pol 
Ski w stosunku 13:3. 

„Polacy górowali bezapełacyjnie nad Au- 
strjakami zarówno techniką, jak i celniejsze- 
mi i skuteczniejszemi ciosami. 

POLSKA — NIEMCY 9:7 

Robotnicza reprezentacja bokserska Pol- 
ski cdniosła zwycięstwo nad reprezentacją 
robotniczą Niemiec, wygrywając 9:7. 

Zawody te stały na stosunkowo niskim 
poziomie. 

  

nłe więźniom jedzenia, odzieży i obrony. 

Od tych czasów stosunek do kar 
się zmienił. Kara nie jest uważana za 
„Wet za „wet“, za odpłatę złem za złe. 
Wysiuwane są inne zadania dla kac, w 
szczególności poprawienie przestępcy, 
staranie o to, abv nie powrócił na dro- 
gę brzestępną. Coprawda rozlegają się 
głosy, biorące swój początek jeszcze 
ze stanowiska Talmudu, že wymierze- 
nie zła za zło posiada wartość moralną. 
Nie będę poruszał sprawy. że odpłata 
sama przez się, mojem zdaniem, nie 
posiada wartości moralnej, zaznaczę 
tvlko, że wydaje się dziwne , czemu 
wyłącznie przestępca ma być przedimio- 
tem stosowania tej „„wzniosłej* zasady 
moralnej, gdy tymczasem w życiu spo- 
jeczeństw jej się nie stosuje. Jeśli czło- 
wiek jest w zgodzie z prawem karneni, 
to może nie spodziewać się odwetowa- 
nia, chociażby popełnił podłości moral- 
ne, był nieuczciwy, marny. Jeśli się na. 
wet zjawi niechęć społeczna w stosun- 
ku do takiego „człowieka”, to wyraź- 
ność jej i długctrwałość będą uzależ- 
nione bezpośrednio od siły społecznej, 
stanowiska, stosunków, przynależnoś- 
ci partyjnej takiego „biedaka”. Jedynie 
przestępca jest tym, do którego zasa- 
Ja sprawiedliwości ma się stosować w 
całej pełni i bez zastrzeżeń. Dziwne, 
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Ę Czy zamach na Hindenburga? 
TAJEMNICZE ZAJŚCIE W PAŁACU PREZYDENTA 

BERLIN. PAT — We wtorek w południe miasto zostało zaałarmowane wiado- 
mošcią o zajściu, którego widownią był pałac prezydenta Hindenburga. Wiadomość ta 
wywołała powszechne zdenerwowanie, © godzinie 11 min. 30 w pokoju, przyłegający:a 
do poczekalni pałacu prezydenta, gdzie znajdowali sie portjer i urzędnik policji krynii- 

ualnej, zjawił się nagie nieznajomy osobnik, który w 

  

zwrócił się do obecnych z prośbą o z 

stanie silnego zdenerwowania 

ilek Ponieważ zachowanie się nieznajomego 
Łyło podejrzane, urzędnik policji oświadczył, że prośbę o zasiłek powinien wnieść na 

pismie. W odpowiedzi na to nieznajomy ›м 
kač nie może, poczem błyskawicznym ruchem de 

chwili, zanim jeszcze padł strzał, urzędnikowi poli 

go i wyrwać mu z ręki rewolwer. 

najwyż 

  

podnieceniu oświadczył, że cze- 

jł z kieszeni rewolwer. W ostatniej 

cji udało się obezwładnić nieznajome- 

      

    

Po zaprowadzeniu sprawcy, zajścia do peiicji, okazało. się, że jest nim 25-letni 
pomocnik handlowy Ałojzy Broll, który niedawno przybył z Górnego Śląska do Berli- 

na. Do pałacu Broil przedostał się wejściem bocznem przez ogród. 

Prasa tutejsza wyraża zdziwienie, że nieznajomemu nosobnikowi udało słę wejść 
niepostrzeżenie do pałacu. Wypadek ten je: st już drugim z kolei w ostatnich dniach. 

Nowa fala prześladowań religijnych 
OPODATKOWANIE ŚWIĄTYŃ W SOWIETACH. 

MOSKWA .PAT. — Ludowy komisarjat finansów wydał nowe rozpo- 
rządzenie o opodatkowaniu Świątyń i duchownych wszystkich wyznań. Roz- 
porządzenie postanawia, że stowarzyszenia religijne, które otrzymały prawo 
nia mocy specjalnego kontraktu do korzystania z gmachów świątyń, opłacają 
trzech rodzajów podatek: premię asekuracyjną, podatek od budowli i rentę 
od placu zajętego przez gmach światyni, Wysokość podatku asekuracyjnego 
i renty gruntownej regulują specjalne 
wy ckreślają lokalne władze sowieckie 
podatku przemysłowego, dochodowego i rolnego, jak również od 
datkowania się. Jeżeli w ciągu dwóch 

ustawy, zaś normy podatku od budo- 
. świątynie zwolnione są od opiaty 

miesięcy od otrzymania nakazu płatni- 
czego, stowarzyszenie religijne nie uiści nałozonych podatków, władze so- 
wieckie mają prawo zerwania kontraktu i odebrania Świątyni wraz z całym 
inwentarzem i przedmiotami kultu. Opieczętowanie świątyni ma być doko- 
nywane na skutek decyzji miejscowego sowieckiego komitetu wykonawczego. 

Nowy Massenmórder w Ameryce 
WASZYNGTON. PAT. — Trup białej dziewczyny, wykryty przez pewnego 

Murzyna na drodze z Richmondu do Waszyngtonu jest czwartym z koleł trupem ko- 
biety zamordowanej przez tajemniczego mordercę w ciągu paru ostatnich tygodni w 
okolicach Waszyngtonu. 
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Niemieccy nacjonaliści wrócili do Sejmu 
HITTŁER O PRZYGOTOWANYCH PRZEŚLADOWANIACH HACKEN- 

KREUZLERÓW. 3 

Sejm rzesży niemieckiej zagaił we 
czwartek nowe posiedzenie sejmu, po- 
święćone obradom nad budżetem mini 
sterstwa komunikacji. Pewnego  ro- 
dzaiu niespodzianką dla stronnictw 
koalicyjnych było, że nacjonaliści nic- 
mieccy zdecydowali się wrócić do sej- 
nu i wziąć udział w obradach plenar 
nyc! jakoteż w komisjach, skąd demon 
siracyjnie odeszli po uchwaleniu zinia- 
nv regulaminu parlamentarnego. Przy 
czyny nieoczekiwanego powrotu nacjo 
nalistėw do sejmu należy dopatrzyć się 
w riepewności i braku zdecydowania, 
iaki obiawia się w kierownictwie pai- 
ii. rlugenberg uprzytomni! sobie, że z 
+adykalnych akcyį publicznych, korzy- 
sta nie jego partja, ale przedewszyst 
kiem Hittlerowcy, z którymi nacjoną- 
"iz niemiecki nie może w radykaliż- 
mie konkurować. 

Hittlerowcy natomiast trwają nacial 
na dotychczasowem stanowisku i nie 
można przewidzieć, kiedy gremjalnie 
znów wrócą do sejmu. W samej partji 
wynikł ostry spór o metodę dalszej tak 
tyki. Niektóre pisma niemieckie zdra- 
izają interesujące szczegóły z posiedze 
aia zarządu partji hittlerowskiej, na 
którem decydowano o dalszych  kro- 
kaca partji. Uchwała o demonstrącyj- 
nem odejściu z parlamentu zapadła je- 
lnogłośnie, natomiast obóz hiitlerow- 
ców rozdwoił się w dyskusji nad tem, 
czy ma zostać wydany manifest naro- 
aowej opozycji do narodu i wezwanie, 
aby parlament partji radykalnej tj. 

ckenkreuzlerow i niemieckich nacjo 
nalistów zebrał się w Waimarze, jako 
kotrparłament, reprezentujący właści- 
wą wołę ludu. Większość członków za 
rządu patji głosowała wprawdzie za 
tym wnioskiem, ale definitywnie o tem 
zadtcyduje sam Hitler. Do niego też 
wydelegowano przywódcę hackenkrelz 
lerów, Kosenberga, który na Hittlerze 
miał rzekomo wvmusić podpis manifc- 
® ; zgodę na zwołanie kontrparlamen 

  

  

chociaż może praktyczne, bo gdyby za- 
sada sprawiedliwości karzącej była 
stosowana i w życiu  pozakryminał- 
nem, to mogłaby powstać trudność 
znalezienia odpowiedniej liczby osób, 
któreby mogły z czystem sumieniem 
wymierzać odwet, sami nie zasługując 
na karę. 

Pomijając nawet uprzywilejowanie 
przestępcy pod względem doświadcza- 
nia wyłącznie ra nim „wzniosłej* za- 
sady odwetu, wielowiekowe doświad- 
czenie wskazało, że odpłata złem za 
złe, czystą represją nic albo bardzo 
niewiele da się osiągnąć na terenie wał 
ki « przestępczością, i wysunięty zo- 
stał pogląd, że trzeba dążvć do popra- 
orienia przestępcy w drodze wycho- 
wawczego oddziaływania, a dalej zabez 
pieczyć od niego społeczeństwo, o ile 
na drodze zwykłych środków nie da 
go się przystosować do życia (domy 
pracy, zakłady dla alkoholików, za- 
kłady lecznicze). Społeczeństwo win- 
no iść po tej samej drodze i pomagać 
w zamierzeniach, które wymagają od 
państwa dużo pieniędzv, pracy i odpo- 
wiednich ludzi. W tej płaszczyźnie 
znaczna rolę winny odgrywać patro- 
naty więzienne. Obok tych zadań wy- 
stępuje szara praca opieki nad więż- 
nien. i jego rodziną, którą należy po- 
dejiiować nie 7 uczucia litości, (rzecz 
zinienna i okolicznościowa), lecz opie- 
tając się na rozumieniu podejmowa- 

tu do Waimar. Jest rzeczywiście za- 
dziwiające , że Hittler zamieścił w 
organie swej partji protest przeciw 
przygotowanyni planom i oświadczył 
3е partja jego powinna iść jedynie 
drogą legalną. Przeciwnej stronie nie 
wolno dać sposoLności do interwencji 
przeciwko partj: hittlerowskiej. W Ber- 

linie i Monachjum oczekują gwałtow- 
nych wystąpień hackenkrenzlerów. ja-- 
kikolwiek konflikt z władzą państwo- 
wą, dałby możność władzom państwo 
wym wszczęścia prześladowania ruchu 
nackenkreuzlerowskiego. Władze nie- 
mieckie pragna za wszelką cenę po- 
zbyć się Hitlera i wydalic go z granic 
Rzeszy. Ponieważ Hitler nie może po- 
wrócić do Austrji, skąd pochodzi, zniu 
czony byłby udać się do Włoch, skąd 
nie mógłby kierować ruchem politycz- 
rvm swej partj*. Twierdzenia takie po 
iawiły się w prasie demokratycznej a 
okoliczności same wskazują, że twier 
dzenia te nie mijają się z prawdą. W 
tych dniach zameścił Hittler w organie 
swe] partji „Vólkischer Beobachter" 
charakteystyczny artykuł, w którym 
zabrania swym zwolennikom przecho- 
wywania jakiejkolwiek broni i wzywa 
to ostrożności przed prowokacją, ja- 
ka niewątpliwie zakradła się w szeregi 
parti. Hittler potępia gwałtowne wy- 
stapienia hackenkreuzłerów w Berli- 
nie i zaów nawołuje do lojalności i 
spokojnego oczekiwania wyborów w 
których osiągnie decydujące zwycięst- 
wo. Pozatem przywódca narodowych 
socjalistów nie porusza kwestij aktuał 
nych, usiłując zachować tajemnicę par 
iyjno - polityczną. Nie wspomina na- 
wet czy jego partja ma uczestniczyć 
we Volksbegehren i czy będzie doma- 
gała się rozwiązania sejmu pruskiego, 
ak kolwiek w tych dniach wręczył 
Staklhelm ministrowi spraw wewnętrz- 
nych petycję, podpisaną przez 90600 
wyborców. 

  

mvch czynności i uznaniu ich za po- 
trzeone. 

Chodźmy do życia i weźmy zwykłą 
sytuację, która, jak zobaczymy, jest 
puaktem wyjścia codziennej pracy pa- 
ironatów, a jednocześnie oświetla kie- 
ninek ich ważniejszych czynności. 
Więzień opuszcza mury więzienne. 
wielkiej ilości wypadków nic nie ma: 
pieniędzy. ubrania, - obuwia, środków 
do życia. Wśród nich są tacy, którzy 
chca szczerze pracować i-zarobkować. 
Nigdzie go do pracy nie chcą przyjąć: 
nikt nie ufa w poprawę przestępcy. 
Rodzina w nędzy, gdyż on — žywi- 
ciel -— ją porzucił, a jednocześnie przez 
piętno przestępcy stworzył trudność 
zarobkowania i dla rodziny. A jak na 
ironję rodzina więźnia jest zwykie li- 
czna: szereg dzieci. Znikąd pomocy. 
Koniec zwykły: nowa kradzież i droga 
įowrotna do więzienia. Błędne koło, 
pośrodku którego stoi kodeks karny i 
„wzniosla“ zasada odwetu. Trzeba 
więc dać za wszelką cenę pracę byłe- 
mu więźniowi. „Jakto? dawać pracę 
przestępcy, zbrodniarzowi, kiedy jest 
tylų bezrobotnych, ludzi uczciwych?" 

słyszymy takie zdania. Znów się 
odzywa efemeryda sprawiedliwości, 
której w życiu niema, lecz która obo- 
wiqzuje bezwzględnie w stosunku do 
przestępców. Zapomina sie o tem, że 
przy dzisiejszym stosunku do wiežnia, 
pracownik będący -w zgodzie z kode- 

W_WIRZE STOLICY. 

WIESZCZ — CZY ATLETA. 

Przystojny lgnaś Mokradło zgłosił się u 
pewnego wydawcy i przedstawił mu swą 
sprawę obrazowo 

-- jestem proszę pana młodym, bardzo 

utalentowanym poetą. Od stu lat Polska nie 
niiała prawdziwego genjuszu _ poetyckiego, 

nūjwyžszy czas temu zaradzić Oto zbiorek 

mych poematów — pan go wydrukuje, lud- 

ność przeczyta, Świat się dowie, że Polska 

ma nowego wieszcza! 

Ponętna propozycja nie uczyniła na 

wydawcy należytego wrażenia. Miast entu- 

zjazmu i wdzięczności zaczął mówić o kry- 

zvsic, o antypatji publiczności do wierszy 

wogółe, a do złych w szczególności, wresz- 
cię wskazał adres innego wydawcy, swego 

konkurenta, radząc wieszczowi udać się do 

11870. 

— Włeśnie idę cd niego, — rzekł Ignas, 
przysiegłem sobie, że u pana zostawię swój 
zbiorek, nie chcę dalej kołatać. Czytaj pan i 
zachwycaj się. 

Nieszczęśliwy wydawca roztworzył gru- 

by foljał na chybił - trafił i natknął się na 

wiersz pod tytułem: Królewskie Orły: 

Ptaszek skaka 
Obok ptaka 

Podšpiewuje: 

tiu, tiu, ka, ka. 

— Rzeczywiście piękne, oświadczył, ale 
czy nie lepiejby było zamienić ka, ka na 
kwa, kwa — tytuł zaś przerobić: Swawolne 

kaczki. 

— Bydlę! — krzyknął utalentowany poc- 
ta — i w przystępie oburzenia począł grzmo- 

ciś wydawcę pieściami, demolując jedno- 

cześnie cały gabinet. Trzeba było 4 poli- 

cjan*ów, by uspokoić krewkiego  lgnasia. 

Wsadzono go narezie do paki gdzie rozniy- 

śią nad przerzuceriem się de walki francu- 
skiej — od czasu Cyganiewicza Polska prze- 
cie » w tej gałęzi nie ma godnego герге- 

zentanta. 

BOLAŁ GO ZĄB—WIĘC WTARGNĄŁ 

DO ADWOKATA. 

Adwokat Krawiecki jest wicice podejrzii- 

wym człowiekiem Nigdy nie był obrabowa- 

ny, ale skąd pewność, że nie zdarzy się to 
w przyszłości. Chcąc się zabezpieczyć od 

przykrych ewentuelności kazał zmontowac w 

swym mieszkaniu skomplikowany aparat 

sprawiający, że za dotknięciem  kłamki u 

drzwi wchodowych silny dzwonek  terko- 

tał mu tuż nad łóżkiem. 

Onegdaj o 5-ej rano odgłos dzwonka о- 
budził pana mecenasa. „Nareszcie — po- 

lał —- po trzyletniem oczekiwaniu 
*. Wziął rewo!wer i stanął w przedpa- 

koju przy drzwiach wejściowych, do których 

ktoś pracowicie się dobierał. 

"Po chwili drzwi się otworzyły i stanął w 

nich jakiś drab, Ftóry zdrętwiał, ujrzawszy 

na wysokości nosa otworek lufy rewolwero- 

wej. 

— Witam pana, — odezwał się uprzej- 

mie 'necenas, Cc kochanego pana o tak 
wczesnej porze . sprowadza? 

— Hm, he, tego, ja... ząb mnie strasz- 

wie boli i myślałem, że tu mieszka dentysta! 

— Niestety, omylił się pan Ale to dro- 

biazg, niech szanowny pan zechce spocząc 
zaraz pana sam zaprowadzę dc zakładu den- 

tystycznego. 

Ujmująca grzeczność gospodarza i wyce 

'owsny rewolwer sprawiły, że gość czekał 

spokojnie zanim się pan mecenas nie ubrał 

i również spokojniutko powędrował do ko- 

misarjatu. Tam ptzyjęto go jak starego zna- 
jomego i mimo stanowczego oświadczenia, 

że ząb go już nie boli, wobec czego chętnie 
Ldalby się do dormu — zatrzymano w aresz- 
«ie. 

Adwokat jest uradowany, alarmowy me- 

chanizm się przydał! K. 

   

  

krem karnym może znaleźć zajęcie przy 
odpowiednich warunkach rynku pracy, 
dla byłego więźnia zaś jest to całkiem 
wykluczone. Nie dając mu pracy, ska- 
zuje go się już bez sądu ra więzienie. 
Jeśli chodzi o dzisiejszy stan bezrobo- 
cia, to na terenie Wilna jedyną uciecz- 

W ką w tej dziedzinie jest wysoce rozum- 
ne stanowisko Magistratu m. Wilna, 
który stara się zatrudnić bezrobotnych 
5. więźniów. Lecz przecież ta pomoc nie 
inoże rozstrzygnąć zagadnienia pracy 
b. więźniów. Jedynym wyjściem z iej 
sytuacji jest urządzenie Domu Pracy, 
gdzie mogliby eni znależc zarobek, a 
przez swoje zachowanie się stwierdzić, 
że chcą pracować, co może wzbudzić 
do nich zaufaaie ze strony prywatnego 
pracodawcy, a następnie da możność 
Patronatowi gwarantować i polecać 
pracownika. co jest warunkiem sine 
Gua non przy wszelkich staraniach ze 
strony Patronatu o pracę dla b. wię/- 
nia. 

‚ Lecz co tu mówić o pracy, jeśli 
często iść do niej więzień, szczegółniej 
zimą, nie ma w czem. W tej płaszczyż- 
nie pomoc okazywana przez Patronat 
sprowadza się do zaopatrzenia więźnia 
w bieliznę, ubranie i obuwie w tych 
wypadkach. kiedy więzień którejś z 
ych rzeczy literalnie nie posiada lub 
posiada w takim stanie, że należy go 
zabezpieczyć w jakiś sposób przed 
mrozem. W. pierwszej chwili po wyjś- 

chłodnicy swegoautadolejdo wody 

SPIRYTUSU DENATURO 

Teodor hr. Batthyany 
W Tow. Przyj. Węgier odbyło się po- 

siedz.nie z referatem pana ładysława 
Studnickiego o hr. Theodorze Batthyanym, | 
wybitnym pelityku węgierskim, niedawno | 
zmarłym, w okresie wojny światowej bar- 
dzo energicznie występującym w sprawie 
niepodległości Polski. 

Niedawno batthyany ogłosił w języku 
niemieckim książke „Fiw Ungam gegen 
Hohenzoliern*, w której skoncentrował swe 
wyznanie polityczne i dał zarys swej dz 
łalncści tak w okresie wojny, jak i prze 
wojennym, oraz w chwili katastrofy węgi 
skiej. 

Fan Władysław Studnicki dał zarys 
łalności Bbatthyany ego na tle stosunków 
politycznych Węgier. Batthyany, Synowiec 
skazanego na Śnuerć naczełnika rządu pow- 
stania 1848 roku hr. |.udwika Batthyany' ego | 
ze względu na tradycje rodzinne nałeżał do 
partji niezawisłości. Tkwił też całe życie w 
ideologji 1848 roku, co wpłynęło u 
peglądy z zakresu polityki zewnętrznej. Był 
przeciwnikiem trójprzymierza, przeciwnikiem 
ugody austro-węgieiskiej 1867 roku. Przed- 
stawiciel partji niepodległości Węgier, МР 
cha! Karolyi przed wojną przebywał we 
Francji, mając styczność z lożami masońskie- 
mi fiancuskiemi, oraz z bankami  francu- 
skiemi, przy pomocy których  reperował | 
swe zrujnowane finanse. już w 1910 roku 
występował przeciwko trójprzymierzu, аК- 
kolwiek wiełu członków stronnictwa nieza- 
wisłości było zwolennikami trzyjprzymierza, 
odczuwając, że Węgry są zagrożone przez 
dążności pansiewistyczne Rosji. 

W okresie wojny Batthyany nie wierzył 
w powodzenie. Na początku wojny pragnął 
sąamodziełnej akcji dyplomatycznej Węgier, 
w 1916 roku w maju był na udjencji u kró- 
!a Karola, tłomacząc, że wojna jest prze- 
graną, że należy zawrzeć odrębny pokój, со 
obecnie pociągnie nieznaczne ofiary: odda- 
nie Galicji, Oraz *nieznacznych — terytorjów 
na południu na rzecz Włoch. Było to po 
rewo!ucji rosyjskiej i manifeście rządu tym- 
czasywego, prokiamującego niepodległość 
Polski. Galicja więc prawdopodobnie mu- 
siała być cddana wówczas Polsce. 

We wrześniu w 1916 roku w Sejmie wę- 
gierskim Batthyany wystąpił z wiełką mo- 
wą w sprawie polskiej i przez to zapocząt- 
kował debatę polską, podczas której szć- 
reg wybitnych węgierskich polityków wy- 
powiedziało się za budową  niepodlegtego 
państwa polskiego: | 

„W kwestji ukształtowania się Europy 
po wojnie sprawa polska jest najdrażliw- 
szym i najtrudniejszym problematem”. 

„0) wszystkich innych sprawach rozstrzy- 
gać będzie oręż, sprawę polską powinniśmy 
teraz uporządkować, stworzyć do pewnego 
stopnia fait accompli". | 

. „Królestwo Kongresowe należy i trze- 
ba rozwinąć w jednolite i narodowe  pań- 
stwo, о tem niema chyba co mówić. Natu- 
ralną tęsknotą i życzeniem każdego Polaka, 
jest, ażeby odbudowane zostało dawne pań- 
stwo polskie, ażeby wszystkie polskie kraje 
zostały połączone w narodowem państwie | 
ażeby wszyscy Połacy znaleźli się w jedne 
narodowem państwie i by odzyskali dawne 
samodzielne życie państwowe. Przez poję- 
vie „oswchodzenie" nie mogę zrozumieć in- 
nego rozwiązania”. 

VM mowie swej Batthyany żądał, aby rządy 
austriacki i niemiecki przez odstąpienie nie- 
których terytorjów stworzyły  niepodlegie 
państwo połskie, niezawisłe państwo naro-- 
dowe, któreby było połączone z monarchią 
odpowiędniemi węzłami przez dynastję. 

Jakkolwiek ze względu na tradycje Bat 
thyrnv nie mógł bvć zbyt gorącym zwołen- 
nikiem Habsburgów, nieprzyjemnie „go razi | 
order Św. Jerzego, noszony przez Francisz* 
ka Józefa, a otrzymany od Mikołaja I за 
uśmierzenie powstania węgierskiego, jednak 
ze względu na rację stanu węgierską, prag” 
nał utrzymać Habsburgów na węgierskim 
tronie i pragnął ich widzieć na tronie pol- 
skin. Z powodu abdykacji króła Karola 
Batthyany ubołewa, że nie zrzekł się on 
tront' na rzecz syna swojego Ottona. 

Patthyany był ministrem spraw wew- 
nętrznych w rządzie Karoly' ego i porzucił 
tekę ministerįalną, Edy upadi jego wniosek 
o aresztowanie Bela Kuna. 

Pan Władysław Studnicki porównywał 
koncepcje polityczne  Batthyan; 'ego i An- 
drassego, uważając tego ostatniego za znacz 
nie głębszy umysł polityczny. Batthyany 
był człowiekiem dużego temperamentu, wiel- 
kiego» serca i bezwarunkowo jesteśmy win-- 
ni jego pamięci. 

Po wykładzie pana Władysława Studnic- 
kiege przemawiał pan rektor Zdziechowski. 
Podnosząc charakterystyczne cechy wypad- 
ków politycznych węgierskich w okresie 
wojny i katastrofy. Profesor Franciszek Bos- 
sowski mów!ł o kształtowaniu się sprawy 
polskiej w okresie wojny i o stosunku do 
niej dynastji Habsburgów, Węgrów i Rze- 
szy niemieckiej. 

  

    
   

       

  

   

     

   

    

    

     

  

    

  

   

  

    

   
        

   

  

    
     

     
   
   
    

   

    

   
      

    
   

   

        

     

   

            

   

    

    

   

        

   

    

   

  

ciu z więzienia często więzień nie ma 
26 do ust włożyć. Ma to miejsce w tych 
wypadkach, kiedy więzień nie był za” 
trudniony w murach więzienia i nie 
mógł nic zarobić. Trudno nie dać mit 
wówczas chłeba Następnie pewien 
odsetek b. wiefniów chce udać się do 
miejsca swego stałego zamieszkania, | 
sam mu jest zwykle łatwiej się urzą” 
dzić. lutaj przychodzi z pomocą Ma” 
gistrat, który pokrywa koszta przejaz- 
du, ściągając je następnie od gminy 
przynależności, co zresztą nie zawsze 
się udaje. Trzeba zaznaczyć, że Patro- 
nat nie daje byłym więźniom zasiłków 
pieniężnych, jedynie w wyjątkowyci 
wypadkach udziela pożyczek na celė 
konkretne, pomoc okazuje się w na- 
turze. 

W tej płaszczyźnie spotykamy sić | 
ze zdaniem: „cóż to? przestępcom po” 
magacic? mało jest nędzy na świe- 
ciec?" Rzeczywiście nędzy jest wie 
na świecie. Wszystkim się nie pomoże 
a trudno jest czasem zdecydować, ka” 
mu się bardziej pomoc należy. Wiem? 
sylka, że najchętniej. pomaga się tel 
nędzy, której przyczyny wzbudzają ii 
tość i są, o ile się tak można wyrazić. | 
sympatyczne. Nędza b. więźnia nie na” | 
łeży w oczach ogółu do nedzy tego ro” ; 
dzaju. na pomoc więc z tej strony Ii 
czyć nie można. Stąd wniosek, że Pa 
ironat musi rarować tę nedze, która 
nie może liczyć na szerszy oddźwięk 

  



   

Ukazał się w druku IV-ty Rocznik 
Ubszpieczeń społecznych, wydawany 
przez Ministersrwo Pracy i Opieki Spo 

czej. Zawarie w nim materjały do- 
4 1918 roku 

Podajeniy tu -garść iniormacyj (0 
ubezpieczeniach od wypadków celem 

zego zobrazowania tei dziedziny 
ubezpieczeń. 

P Jbezpieczenia od nieszczęśliwych 
wypadków sprawują cztery zakłady: 
na terenach woiewództw zachodnich -- 
wydział ubezpitczeń od wypadków U- 

     
Woj. Zachodni: przeniysł 

: rolnictwo 
Górny Sląsk przemysł 

rolnictwo 
Womi Centralne, Poł przemysł 

Wschodnie roinictwo 
Cata Połska przemysł 

rolnictwo 

uje Gospodarczy Żem Wychoni 
UBEZPIECZENIA OD WYPADKÓW 

hezpieczalni Krajowej w Poznaniu v- 
raz Zakład Ubezpieczeń od wypadków 
w zolnictwie, na górnośląskiej części 
województwa Ś'ąskiego — Zakład U- 
lezpieczenia oi wypadków w Królew 
sk:»i Hucie, na reszcie zaś obszarów 
Jaństwa -- Zakłąd Ubezpieczenia od 
wypadków we Lwowie z oddziałami 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi. 

Rozwejowo liczba osób ubezpieczo 
nych w ciągu 3-ch lat przedstawiała 
się następująco: 

LICZBA UBEZPIECZONYCH W TYSIĄCACH 

1928 r. 
250,1 

1926 r. 

   
  

= Ogėlna suma opiat za ubezpiecze- 
nie wynosiła w roku 1928 — złotych 
48.288,037, z czego 3,5 milj. zł. onłat 
bylo wymienionych za lata poprzedt.ie, 

woj. Zachodni przemysł 
rolnictwo 

Górny Śląsk prz: myst 
rołnictwo 

Woj Centralne, Poł przemysł 
Wschodnie rolnictwo 

tak, że za sam rok -1928 suma opłat 
stanowi 42.8 milj. zł. 

Przeciętna składka roczna na 1 u- 
bczpieczonego w złotych w okresie 
lat 1926 — 28 wynosiła: 

1926 r. 1927 r. 1928 r. 
20.49 17,54 13.09 

2,29 3,70 353 
42,13 54,00 49.39 
597 5.23 5.59 

16,43 16,36 15.54 

  

Wydatki na świadczenia wynosiły 
w r. 1028 ogółem 26,1 milj. zł., czyli 
w stosunku do składek 54 proc.. gd" 
©» roku 1927 wydano na Świadczenia 
21.3 milj. zł., czyli 48,5 proc. składek. 
Tylko nieznaczna część świadczeń u- 
dziełana była w formie pomocy leczni- 
czej, główną zaś ich pozycję (ponad 
25,9 milj. zł.) stanowią świadczenia 
rentowe. 

Koszty administracji wynosiły w 
«+. 1928 — około 5 milj. zł, a w sto- 
sunku do skłacek — 10,3 proc. (1,3 
proc. w r. 1927). 

Bilans Zakładu Lwowskiego wyk - 
zuje na r. 1928 — 88,3 milj. zł. akty- 
wów i 7,2 milj. zł. pasywów. Wśród 
aktywów najpoważniejszą pozycję sta- 
Rowią należne opłaty (28,1 milj. zł.) 

Przechodząc teraz do statystyki wy 
padków, należy znaznaczyć, że „Rocz 

  

  

  
nik” podaje tysko wypadki odszkodo- 
wane przez renty Zakłacew, nie poda- 
je natomiast ani statystyki wypadków 
zaszłych, ani statystyki wypadków 
zgłoszonych. 

7 ogólnej liczby wypadków od- 
szkadowowych w r. 1928, wyynoszą- 
cej 18871, -—— wypadków śmiertelnych 
było 1058 czyli 5,61 proc. ogółu. 

Uwzględniając podział na przemysł 

  

. rolnictwo, nieszczęśliwych wypad- 
ków. było: 

1926 r. 1927 r. 1928 r. 
w przemyśle || 9652 12,338 14,944 
w tem śmier- 

telnvch 663 679 751 

w rolnictwie 3,094 3,452 3,927 

w tem šmier- 
telnych 250 267 297 

Razem 12,747 13,790 18,371 
  

Na 1000 ubezpieczonych wypad- ków odszkodowowych było: 

  

Wysiedłono go z powodu rzekomych 

Na odcinku Suchodowszczyzna koło 
terytorjim trzech osobników, którzy 

szewicz popełnił samobójstwo 

Z drugiej strony, żeby więzień nabrał 
chęci do porządnego życia, żeby nabrał 
hartu na chwile zmagania się z niem 
Po wyjściu z więzienia, trzeba mu coś 
więcej dać w czasie odbywania kary 
niż samą represję. Ważne jest, aby 
ten zdeklasowany cztonek spoleczei - 
stwa poczuł, że są ludzie, którzy mu 
chcą pomóc podnieść się z upadku. 
jest to rzecz ważna z tego względu, 
łe więzień, który siłą rzeczy jest pod- 
dany dyscyplinie i zamknięty w jedno- 
stajnych i wyliczonych warunkach ży- 
<ią więziennego, z reguły zaczyna od- 
czuwac wrogość w stosunku do lu- 
dzi będących na wolności, do społe- 
czeństwa, któremu przypisuje wine 
swego położenia. [est to nastrój, który 
zasadniczc przeszkadza i uniemożliwia 
roprawę więźnia. Tutaj najdrobniej- 

_. Szy wyraz zainteresowania się więź- 
wata ze strony kuratora więziennego, 

UŁ ałającego z 1amienia Patronatu, mo- 
że wiele zdziałać. Ą wyrazem tej opieki 
„est wiele rzeczy: dostarczenie książ- 
ki. pisma, danie zeszytu, ołówka, kar- 
ty pocztowej, koszuli ciepłej: ieśli w 
celi jest zimno, a stan zdrowia wyma- 
ga ciepła, okularów, środka lecznicz=- 
80, którego więzienie nie może dostar- 
czyć, cukru, którego brak najsilniej się 
odczuwa, machorki, dalej poparcie 
Srzedterminowego zwolnienia, staranią 
9 łaskę, porady prawne i t.d. To jest 
opieką okazywana jednostkom. Poza- 

  
        

- 1926 r. 1927 r. 1928 r. 
Erze- rolni- prze- rolni- prze- roini- 
mysł tcwo mysł ctwo mysł ctwo 

Cała Polska 8.71 186 8,56 1,87 2,02 
z iw т (:о::гй)н % 416 1,84 338 195 431 2,10 

y Šias rółewska Hu 1547 3,28 15,34 3,46 ; 3,56 
|. Centralne, Wschodnie i . > o” 

udniowe (Lwów) 830 1,54 350 1,26 8,51 1,50 

Podajemy tu wreszcie przecietną uła asceden. 15.03 1574 21.07 
wysokość renty miesiecznej w zło- = gi 15,08 154 21,07 
tyc? ю е renia cz uwzgł. ych dla Zakładu we Lwowie: podziału) 19,55 20,28 228 

RENTY 1926 r. 1827 r. 1928 r. 
wła wokódz. 2004 2009 2200 W. następnych numerach podamy 
dla wdów 22,06 2418 2345 cyfry, dotyczące innych dziedzin  u- 
dia sierot 16,75 18,47 24,93 "ezpieczen socjalnych. h. 

KDS PE 2 TA NPD OEB CEA IO ISK 

Wysiedienie dziatacza „Pochodni“ 
| Do Wiłna przybyt wysiedlony oneg-daj z granic Litwy długoletni nauczyciel 

gimnazjum polskiego w Poniewieżu p. Terczyński, dzłałacz tow. „Pochodnia*, 
nietormalności paszportowych, podobno 

jEdrak p. Terczyński uległ represji z powodu swej działalności oświatowej. 

Desperacki czyn dezertera 
OE wc nasze 

okazali zbiegłymi z pod Prużan rekrutami. 
W areszcie, w chwilę po osadzeniu tam zbiegów jeden z nich, Wacław Stani- 

przez yod-cięcie sobie gardła brzytwą, którą miai u 
zy w ubraniu. Powodem tego kroku była obawa przed odpowiedzialnością za dezer 

© = 

  

tem Patronat pomaga przy organizo- 
Waniu przedstawień teatralnych, urzą- 
dza odczyty i pogadanki dla więźniów, 
zainstalował aparaty radjowe w wię- 
żienia na Łukiszkach i Stefańskim. 
Jeśli wiadomośc o tego rodzaju dzia- 
salności Patronatu przypadkowo prze- 
dostanie się do poszczególnych osób z 
miejscowego społeczeństwa (na waine 
zebranie nikt z reguły nie przychodzi ) 
to Patronat Spotyka się z zarzutem 
że  uprzyjemnia czas więźniom. Jest 
naturalne, że takie zdanie wygłaszają 
ci, którzy nie rozumieją, co ma na celu 
opieka nad więźniem, a przytem nie 
zdają sobie sprawy, nie odczuwają cię- 
Żaru życia więziennego. Jak 20 mają 
odczuć, skoro znajomość tego žycia 
polega na przypadkowem przejściu ko- 
te murów więzienia oraz na wiadomoś- 
ci, że teraz jest dobrze w więzieniach 
„nie biją tak jak to dawniej”. Trzeba 
jednak do tych wiadomości dodać, że 
* każdym człowieku jest silny pęd ku 
wolności , że jei brak specjalnie cięży 
па duszach więźniów, że w najlepiej 
„rządzonych reformatorjacn amerykań- 
skich odzyskanie wolności jest taka 
potrzebą, jak zaspokojenie głodu, tem 
cardziej ma to miejsce u nas. Wieiki 
odsetek więźniów myśli stale o uciecz- 
cs, a nie ucieka się chyba od dobrych 
warunków, przytem ryzykując życiem 
przy pościgu. W tem położeniu „przy- 
jemności*, dostarczane wieżniom przez 

urzędy starościńskie, obecnie zaś Izby Prze- 

85Ł U W O 

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODU IMIENIN 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Społeczeństwo Ziemi Wileńskiej 
czyni rozległe przygotowania do ob- 
chodu imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Na zapro- 
szenie wileńskiej grupy  regjonalnej 
posłów i senatorów B.B.W.R. odbyło 
się w dniu 24 lutego w wielkiej sali 
Urzędu Wojewódzkiego bardzo liczne 
zebianie przedstawicieli wszystkich 
sfer społeczeństwa naszego. Przyby- 
ło przeszło 200 osób, ponadto szereg 
osobistości zgłosiło swój akces do ko- 
mitetu, usprawiedliwiając swą nieobec 
ność na zebraniu. 

Zebranie zagaił p. poseł prof. Wi- 
told Staniewicz, mówiąc m. in., że sko- 
ro Polska cała obchodzić będzie uro- 
czyście dzień imienin Wodza Narodu, 
to jest tembardziej zrozumiałe , iż 
Wiłeńszczyzna z jeszcze większem sku 
pieniem i wzruszeniem da w tym dniu 
wyraz swym serdecznym uczuciom dla 
Ukochanego Marszałka, któremu Wil- 
no zawdzięcza, iż jest dziś wołne. 

Na przewodniczącego zebrania za- 
proszono p. woj. Kirtiklisa, który po- 
wołał do stołu prezydjalnego p. p. b. 
ministra Aleksandra Meysztowicza, b. 
min. prof. Witolda Staniewicza, J. M. 
prof. dr. Aleksandra  |anuszkiewicza, 
J. E. arcybiskupa Teodozjusza, płk. 
Schróttera, jako przedstawiciela woj- 
ska, pos. Wędziagolskiego i na sekre- 
tarza pos. dr. Brokowskiego. 

Pos. dr. Brokowski w pięknem 
przemówieniu zwrócił uwagę, iż dzień 
imienin Marszałka winien być okazją 
skupienia myśli całego narodu okolo 
osoby Marszałka, winien być okazją 
do zwrócenia tem większej uwagi na 
tę wielką postać, którą każda chwila 
jeszcze bardziej wyołbrzymia, — do 
zrozumienia jego wielkich zamierzeń i 
czynów. 

Następnie pos. dr. Brokowski prze- 
dłożył projekt programu obchodu, na 
który złożą sie nabożeństwa, defilada 
wojsk, akademja, koncerty i szereg in- 
nych uroczystości. . 

Dyskusję wywołała sprawa prze- 
niesienia obchodu z czwartku 19 mar- 
ca na najbliższą niedzielę, t. į. na 22 
marca, cełem umożliwienia tem szer- 
szym masom społeczeństwa wzięcia 

  

udziału w obchodzie. Decyzję w tej 
sprawie poweźmie komitet wykonaw- 
czy. 2 

Zebrani uchwalili zaprosić do prezy- 
djum honorowego Komitetu 
obchodu imienin Marszałka 
Pilsudskiego następujące 950 
bistošci: 

Sen. Abramowicza Witolda, Į. E. ks: bi- 

skupa Władysława Bandurskiego, inspekto- 

ra acnji gen. dyw. Stefana Dab-Biernackic- 

go, prezesa Sądu Apelacyjnego „Kazimierza 

Bzowskiego, prezydenta m. Wilna Jozeia 

Folejewskiego, prezesa wiłeńskiej grupy re- 

gijonalnej posła Tadeusza  Hołówkę, J M. 

U. S. B. proi. dr. Aleksandra Januszkiewi- 

cza, woj. Stefana Kirtiklisa, prezesa wojew. 

Sara P.Z.0.0., gen. bryg. Aleksandra 

Łitwinowicza, dowódcę okręgu korputsit Nr. 

III, b. min. Aleksandra Meysztowicza, wice- 

marszałka Sejmu Jana Piłsudskiego, ministra 

przem. i handlu Aleksandra Prystora, mar- 

szałka Senatu Władysława  Raczkiewicza, 

b. min. prof. Witolda Staniewicza, kuratora 
okręgu szkołnego wileńskiego Kazimierza 

Szelagowskiego, gen. broni Lucjana Zeli- 

gowskiego. 

Do Komitetu wykonawczego st 
obchodu imienin Marszałka 

wybrani zostali: prezydent miasta 

Józeś Folejewski jako przewodniczący, oraz 
ae członkowie pos. dr. Stefan Brokowski, 
nacz. wydziału bezpieczeństwa Urzędu Woj. 

Tadeusz Bruniewski, pos. Stanisław Dobosz, 

— yrezes ki acji Vilnensia Franciszek 
Dziakowicz, — dyrektor P.K.P. inż. Kazi- 
wierz Faikowski, prezes korporacji Aquilania 

Menryk Fijas, — wiceprezes Federacji P.Z. 
0.0. dr. Edward Góra, — zastępca starosty 
grodzkiego wo Giżycki z ramienia Federa- 
cii P. Z. O. O. — dyrektor Polskiego Ra- 
dja Witold Hulewicz, — starosta grodzki 
Waciaw Iszora, komendant P.P. insp. Leon 
Izydorczyk, — referent Urzędu Woj. Paweł 
ankowski, — naczelnik wydz. urzędu woj. 
onrad Jocz, —- komendant płacu mjr. Adam 

Kozlowski, -— przedstawiciel Legjonu Mlo- 
dvch Leon Krawacki, — konserwator dr. 
Słanisław Lorentz, — ławnik magistratu 
Jan Łokuciewski, — p. Tadeusz Łopalewski, 
— васг. wydz. kuratorjum Tadeusz Miod- 
kowski, — prezes korporacji Cresovia Piotr 
Orciuch, — radca O Wiktor _Pio- 
trowicz, — sekretarz Federacji P. Z. O. O. 
Wilhelm Popławski, — wiceprezeska Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet Helena Profico- 
wa. — komendant Zw. Strzeleckiego kpt. 
*Wacław Ptaszyński — prof. U.S.B. Ferdy- 
nand Ruszczyc, — prezes Izby Rzemieślni- 
czej Władysław zumański, — dyrektor 
P. A. T. Marjan Szydłowski, — pizedsta- 
wicieł młodzieży demokratycznej Hieronim 
Sergjałs, — dyrektor Teatrów Miejskich 
Aleksander Zelwerowicz, — prezes Dyrekcji 
Poczt i Tel. Karol Zuchowicz. 

KRONIKA 
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Temperatura 1 

Opad w 
poł 

ŻAŁOBNA 
— Za duszę śp. Anny Pławskiej, członka 

Katolickiego Związku Połek odbędzie się 
Mezo żałobna dnia 26 bm. we czwartek o 
godz. 8.15 w kaplicy Serca Eucharystycz- 
nego Mickiewicza 19 — 2 na które zaprasza 
krew'tych i znajomych Zmarłej oraz człon- 
xów K. Z. P. 

Zarząd Katolickiego Związku Polek 

MIEJSKA 

— Starania o pożyczkę inwestycyjną. Ma 
gistrat m. Wilna poczynił starania » przyzna- 
nie pożyczki inwestycyjnej w sumie 145000 
zł. «a roboty inwestycyjne i rozbudowę e- 
lektrowni. 

— lzby Przem. - Handlowe otrzymały 
nowe uprawnienia. jak wynika z tekstu trak- 
tatu handlowego kupcy, przemysłowcy i ko- 
miwoiażerowie połscy udający się zagranicę 
powinni mieć legitymacje uprawmiające ich 
do zbierania zamówień 1 przewożenia bez 
cła próbek i wzorów towarowych. 

Dotychczas zaświadczenia te wydawały 

  

Patronat, nie są chyba karygodne, jeś- 
Ii nawet nie patrzeć na nie jako na Śro- 
dek konieczny dla uzyskania wpływu na 
więźnia: podaniem myśli i rozbudze- 
iiem serca można dąleko więcej zdzia- 
łać, niz męczeniem i zastraszaniem. 
iać, niż męczeniem i zastraszaniem. Z 
in. rodzajów działalności Patronatu wa- 
więźniów. Tutaj  przedewszystkiem 
chodzi o ratowanie dzieci od złych 
wpływów i nędzy. Wydawałoby się, 
że chociaż ten rodzaj działalności Pa- 
*roratu nie będzie kwestjonowany, lecz 
i tutaj nieufna myśl ludzka znajduje 
sprzeciw: „oni udają nędzę, chcą Oszi- 
kać, mało nakradli, a gdzież się to po- 
działo? Innej odpowiedzi dać nie.noż- 
na, jak tylko poprosić, aby dana 0s0- 
bu sama poszła i zobaczyła tę udaną 
nędzę. Patronat stara się umieścić dzie- 
€! we własnem schronisku (Rossa 37) 
pozostałej rodzinie dać pomoc żywnoś- 
ciową. Są wypadki, że trzeba okazać 
DOMOC w in. formie, bądź dostarczyć ©- 
dzieży, bądź opłacić norę (trudno jest 
mówić o mieszkaniu) dla uniknięcia wy 
izucenia na bruk. Trudno jest inaczej 

postępować, jeśli się nie stoi na sta- 
rowisku średniowiecza, że żona i 
dzieci odpowiadają łącznie z winowaj- 
cą. Należy dodać, że, jeśli rodzina 
więźnia znajduje się poza Wilnem i 
prosi o pomoc, to po zebraniu przez 
urzędy gminne wiadomości co do jej 
sytuacji materialnej, pomoc jest okazy- 

* Ъ 
mysłŁowo - Handłowe zostały upoważnione 
do. tego. 

-- Na drodze do uzdrowienia stosunków 
w wydz. opieki społecznej Magistratu. W 
dniu wczorajszym 7 polecenia p. wojewody 
udała -się do wydziału opieki społecznej Ma- 
gstratu m. Wilna komisja, złożona z naczel 
nika wojewódzkiego wydziału pracy i opieki 
„śmoł. p. Konrada Jocza, radcy tegoż wydzia- 
łu p. Aleksandra Trockiego, starosty grodz- 
kiego p. Wacława Iszory, komendanta P.P. 
inspektora p. Leona izydorczyka i kierowni- 
ka P. Urzędu Pośrednictwa Pracy p. Ba- 
ranowskiego. 

Komisja w której uczestniczył, udzielając 
wyjaśnień, szef sekcji Magystratu dr. Male- 
szewski, miała na celu wyjaśnienie trybu 
załatwienia interesantów oraz zapewnienie 
możności nracv urzędnikon: wydziału opie- 
ki społecznej Magistratu. Knmisja powzięła 
postanowienia, zmierzające do uregulowania 
przyjęć interesantów i zapobieżenia większe- 
mu ich skupieniu w niedostatecznie obszer- 
dnym lokalu. 

— Karty do gry drožcją. Dotychczasowe 
ceny na karty do gry ulegną w najbliższych 
dniach zwyżce, gdyż podatek wynoszący 
dotychczas 50 gr. dla Skarbu i 75 gr. dla 
Czerwonego Krzyża od talii podnieswny zo- 
stanie do 2 zł. dla Skarbu i I zł. dla Cz. 
Krzyża. 

szystkie karty muszą być zaopatrzone 
stemplem urzędowym oraz banderołą. 

Jest to obecnie, w dobie powszechnego 
obniżania cen, jedyny artykuł,  drożejący. 
Całe szczęście, że chodzi tu o karty. 

, — Automat telefoniczny w Gmachu Sądu 
Niedawno. zainstałowany został automat ie- 
lefoniczny w gmachu Sądu Okręgowego w 
Wilnie przy ul. Mickiewicza 36 i oddany do 
użytku publicznego. Automat umieszczono w 
kabinie telefonicznej. 

7 automatu tego mogą być prowadzone 
tylko rozmowy miejscowe, (-minutowe, po 
wrztceniu do skrzynki automatu 15 groszy 
w trzech monetach 5-cio groszowych. 

Ustalenie siedzib pow. urzędów ziem- 
skich. Siedziby powiatowych AG ių 
Skich i ich właściwości terytorjalne na te- 
   

  

waną, w szczególności rodzinom skła- 
dającym się z matki i drobnych dzieci. 
„Co do Schr. Patronatu słyszy się zda- 

nie, że powinny tam być umieszcza- 
ne wyłącznie dzieci więżuiów. Zdanie 
ze stanowiska wychowawczego słusz- 
ne, ale przyjmowaniu dzieci z innych 
rodzin stoi na przeszkodzie brak miej- 
sca. Zgodnie że swemi bezpośredniemi 
zadaniami Patronat musi uwzględnic w 
o'erwszym rzędzie dzieci więźniów i 
jedynie w nielicznych wypadkach mo- 
gą być przyjęte dzieci nie-więźniów. 
Nie jest to więc sprawa zasady, a kwe- 
stja braku miejsca, co da się uniknąć, 
gdyż w najbliższym programie Patro- 
natu leży rozszerzenie Schroniska, 
obliczonego obecnie na 25 miejsc. 

Chciałbym w końcu nadmienić, że 
przedstawiona w grubym zarysie dzia- 
lalość Patronatu w Wilnie jest jesz- 
cze daleko od zamierzonych celów, ale 
trudno jest: są u nas działy pracy cięż- 
kiej i odpowiedzialnej, a niewdzięcznej 
i nieefektownej, potrzeba więc ludzi 
prawdziwego poświęcenia, cichej a 
źmutdnej pracy, a dalei trochę więcej 
zrozumienia i serca ze strony miejsco- 
wego społeczeństwa. Jest znacznie ie- 
piei pod tym względem, niż było trzy 
iata temu, kiedy Patronat stawiał pier- 
wsze kroki, a otrzymał radę, że właści- 
wie najprościej byłoby wszystkich 
więźniów „pod stienkę*, bo co tu się 
ceremonjować. Br. Wróblewski 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny: Panie Redaktorze! 

Ijprzejmie proszę Szanownego Pana | 
daktora o łaskawe podanie do wiadomości 
tzytelnikow „Słowa”* następującego koinu- 
nikatu: 

Pragnąc zobrazować życie i czyny ks. |. 
Skorupki, który poległ pamiętnego dnia 14 
sierpnia 1920 r. na połach Ossowa pod War- 
szawą i swoją bohaterską Śmiercią przypie- 
czętował „Cud nad Wisłą”, z drugiej 
strony wiedząc, że dotąd niema poważn 
szej pracy o tym bohaterze z dziejów wałk 
naszych z bolszewikami, powziąłem kilka lat 
temu zamiar napisania o nim monografji, by 
dać społeczeństwu polskiemu Świadectwo je- 
go zbożnej i patrjotycznej pracy i stworzyć 
przyczynek do historji dobrze zasłużonych 
miłej Ojczyźnie mężów. е 

Jako b. ochotnik 236 pp., którego kapela 
nem był ks. j. Skarupko i jaka jego bliski 
osserwater i współtowarzysz z tych czasów, 
posiadam znaczną część materjału własnego 
1 zebranego od znaj acych go ludzi. 

Cheąc iednak, by książka o nim była mo- 
żkwie wszechstronnie i wyczerpująco napi- 
sana, niniejszem cdwołuję się do wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych ks. ;. Sko 
rupki, do jego współdziałaczy na niwie dusz- 
asterskiej i współuczestników bitwy pod 
ssowem, by zechcieli łaskawie przyjść mi 

z pomocą w pracy, dostarczając wszelkich, . 
jakie tylko znają, wiarygodnych danych o je- 
"go žvciu i działalności kapłańskiej i obywa 

*ej tak w Połsce, jak i w Rosji, poczaw- 
Szy ©d przyjścia na Świat do odejścia na 
wieczny spoczynek. 

W nagrodę niciako za dostarczenie mi 
tych wiadomości nie omieszkam wymienić 
wszystkich łaskawych współpracowników w 
przedmowie lub indeksie książkowym i po- 560 
dzięrcwać im za przyczynki do tej pracy, д0 
której materjały proszę nadsyłać pod adre- 
sem: prof. Stefan Szarecki, Poznań, ul. 
Strzelecka 29. 

Dziękując uprzejmie Sz. Panu Redaktorowi 
ża umieszczenie tego komunikatu w swoje 
szanownem piśmie, proszę również wszystkie 
*nne pisma o jego przedruk oraz łaskawe wy 
słanie mi numeru, w którym ukaże się ni- 
niejsza notatka. 

Raczy Szanowny Pan Redaktor przyjąć 
wyrazy prawdziwego szacunku i poważania. 

Stefan Szarecki, 
Pcznań 19. II. 

  

CYJNYM PANSTWA 

3 

   

  

   

  

   
   

          

   
   
   

  

   

    

   

  

  

ZSĄDÓW 
  

TESTAMENT, KTÓRY PRZYNIÓSŁ NiE- 
SZCZĘŚCIE 

We wsi Szeszki pow.  wołożyńskiego 
mieszkał zamożny gospodarz Rymkiewicz. 
Przed śmiercią sporządził on testament, za- 
pisując cały swój majątek 60-ciołetniemu bra 
łu Józefowi oraz synowi, który nb. znany był 
w cniej okełicy jako utracyusz. 

Po śmierci ojca obiecująca latorośl soho 
wała testament wydziedziczając w ten spo- 

ja. 
Na tam tle powstało u pokrzywdzonego 

pragnienie zemsty, cóż jednak mogł zrobić, 
vn, schorowany starzec. 

Znałazła się, rada. Nienawiść, ten лар 
gorszy doradca, podsunął Rymkiewiczowi 
Szatański płan zemsty. Podkupiony za pie- 
niądze parobczak Leon Rulkowski celnemi 
strzałami zamordował śpiącego. Krzywda zo 
stała pomszczona, jednak obaj współnicy zo- 
stali zdemaskowani i tralili za kraty więzie- 
nia. 

Sad Okręgowy skazał józefa Rymkiewi- 
cza na 15, a Leona Rulkowskiego na 10 tat 
ciężkiego więzienia. 

  

PROJEKT ZMIAN W PODZIALE ADM NISTRA- 
NIE DOTYCZY ZIEMI 

WILEŃSKIEJ 
Według uzyskanych ze źródła miarodajnego informacyj, w podziale 

administracyjnym Ziemi Wileńskiej nie zajdą żadne zmiany. 
W ten sposób wiadomości o rzekcmo zamierzonej likwidacji powia- 

tów Postawskiego i Mołodeckiego, przez przyłączenie ich terenów do po- 
wiatów sąsiednich, uważać należy za pozbawione wszelkich podstaw. 

  

Mitache wojskowi dziesięciu państw. 
ZWIEDZAŁI WCZORAJ WiLNO 

W dniu wczorajszym przybyła z 
Warszawy do Wilna wycieczka atta- 
che wojskowych 10 obcych państw, 
która dąży na ćwiczenia wojskowe 
zorganizowane przez 19 dywizję. 

Wycieczka zatrzymała się na jeden 

dzień w Wilnie dla zwiedzenia 
sta i jego osobliwości. Wycieczkę 
oprowadzał p. prof. Ruszczyc. Po obie 
dzie. wydanym przez dowódcę garri- 
zonu na cześć gości, odjechali oni w 
dalszą drogę. 

  

Wybory do Rady Miejskiej m.Wilna odłożone 
Dowiadujemy się ze źródeł miarodajnych, że wbrew  kursującym od 

dłuższego czasu pogłoskom, wybory do Rady Miejskiej m. Wilna zostały 
odłożone i odbędą się najwcześniej w jesieni r. b. 

Zwłoka w rozpisaniu wyborów pozestaje w związku z wniesieniem 
do ciał ustawodawczych projektu ustawy o ustroju samorządów w Polsce. | 

KES ASS DIT IIS AIA I EISS 

rsnie woj. wileńskiego ustalone zostały w 
ten sposób, że mieścić się one będą w 
miastach powiatowych. Jedynie dla pow. 
Wileńsko=Trockiego urząd pow. ziemski bę- 
dzie mieścić się w Wilnie. 

- — Komisja wojewódzka w 
stracie. Komisja wojewódzka bada po- 
szczególne agendy Magistratu w celu 
wypowiedzenia się co do  ceaicwości 
rozbudowy aparatu urzędniczego. 

Komisja zapoznaje się jednocześnie 
z zadaniami poszczególnych wydzia- 
iów interesując się czynnościami wciio 
dzącemi w zakres tych biur. Łustracja 
tasjest związana z układaniem nowego 
budżetu miasta i Województwo chce 
być należycie zorjentowane w celowo- 
ści przedkładattych danych. 

SĄDOWA 
-- Nominacje w sądownictwie. Wicepre- 

zesem Sądu Okr. w Nowogródku został mia- 
nowany p. Pius ł.uczaj -— sędzia S O. w 
Siedlcach. 

Podprok. T. Hejbert otrzymał nominację 
na wiceprokuratora $. O. w Wilnie. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Prof. Wł. Skoczylas ną ,Środzie liże- 

rackiej*. Dzisiejsza „Środa literacka" prze- 
niesicna zostaje na piątek najbliższy, t.zn. 
27 bm. W tym dniu Związek literatów goś- 
ciś hędzie w swej siedzibie znakomitego ar- 
tystę, dyr. etamentu sztuki proi. Wł. 
Sxoczylasa, który mówić będzie o działal- 
ności i zamierzeniach władz państwowych w 
dziedzinie opieki nad literaturą i sztuką. 

— Ze Stow. Techników. We czwartek 
dnia 26 bm. o godz. 8 wiecz. w sali Stowa- 
rzyszenia Techników Polskich w Wiłnie (Wi 
ieńsza 33) kol. inż. Merson 1 kol. inž. Woj- 
ciechowski wygłoszą sprawozdanie ze zjaz 
du w Warszawie wy! 
żelbetowych. Ponadto kol. inż. Cywiński 
omówi sprawę reorganizacji szkół _ mierni- 
czych. Ze względu na aktualność tematów 
goście mile widziani. 

*— Czarna Kawa Klubu Społecznego Dnia - 
1 marca rb. (niedzieła) o zod z. 18-ej w sie- 
dzibie Klubu Społecznego w Wilnie (mała sa 
la Pałacu Reprezentacyjnego) odbędzie się 
trzecia w tegorocznym sezonie „Czarna Ka- 
LR 2 i i 

  

Pragnąc udostępnić każdemu nabycie 

DOBRYCH MEBLI 
PO CENACH NISKICH 

SirmA 

ŁOKUCIEWSKI 
Wiino, Wileńska 23 

niniejszen zawiącamia, iż obecnie w 
składzie swoim CENY na wszystkie 
meble ZNACZNIE OBNIŻYŁA i sprze- 

daje na dogodnych warunkach, | 
„RZEC: 

kładowców konstrukcji bi 

wa" z referatem p. posła Bogusława Mtiedziń 
skiego p.t. „Czy mamy progrant*? 

Po referacie nastąpi dyskusja. Zaprosze- 
nia zostały już rozesłane, pozostałe zaś w 
niewiełkiei ilości można otrzymać w Sekre- 
tarjacie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
ul. Cstrobramska nr. 19. 

— Odczyt o Estonji. We środę dnia 25. 
H rh. o godzinie 18 (6 wiecz.) w sali Ka- 
syna Garnizonowezo odbędzie się zorganizo- 
wany przez Kołę Wileńskie Zw. Ofic. Rez. 
edczyt red. Bolesława Wita- Święcickiego pt. 
„Jak Europa zorganizowała obronę swych 
granic". 

as Ee który niedawnó wrócił z pod- 
róży po Estonji, mówić będzie o organizacji 
armi. i wyszkoleniu wojskowem oraz o Kai- 
selicie — organizacji w której ręku spoczywa 
<prawa przysposobienia wojskowego i ob- 
rony granic. L = 

— 46-te Posiedzenie Naukowe Wil. T-wa 
Ginekolog. odbędzie się dnia 26. Il. br. o 8. 
20 w łokalu Kliniki Położn. Ginekołogicznej 
'JSP z następującym porządkiem dziennym: 

Dr. Tyszkówna -— Aktinoterapja w gine- 
kołogii. Część Il. Dr. Abramowicz — Przy- 
czynek do Hyperemesis gravidarum. Poka- 
zy chorych. у 

  

— Odczyt. We czwartek dnia 26 bm. 0 | 
godz. 18 w lłokału przy ul. Zawałnej I — 
4 odbędzie się kołejny z cykłu, piką 
wanego przez Sekcję Kulturalno - Oświato 
wą Gospodarczych Związków Zawodowych, 
odczyt p.t: „O umowach o pracy”, który wy 
głosi Inspek tor Pracv p. Umi Ь, 

Wstęp dla cztorkėw i sympatyków wolny 

‚ — Komenda „Legjonu Młodych* Akade- 
mickiego Związku Pracy dla Państwa, po- 
wiacamia swych członków, że w dn. U. 
r. b (czwartek) o godz. 20 w lokalu Le, 
11 Młodych odbędzie się zwyczajne wałne 
zabranie członków, 

Obecność wszystkich konieczna. 
RAE zawiadomienia  rozsytane | 

edą. 

— Kolo Prawnikėw. Dnia 2511 0 godz. 
2) w lokalu Koła (Zamkowa 11) je 
się odczyt kol. Surcža p. t.: „Państwo a 
prostytucja". Wstęp wolny. 

— Odczyt prof. USB S - 
galewicza Dnia 27 łutego br. w sali 2 kich Uniwersytetu odbędzie się ciekawy xd 
czyt prof. S. Szylling - Siengalewicza p.t. 
„Problem starzenia się w šwietle nauk bio- 

AS 
oczątek o godz. 7 włecz. W: й 

dla młodzieży 50 gr. е 
„— Z Kola Historykėw USB. W so 

ania 28 lutege 1931 o w sali sekiaiosa S я 
minarjum Historycznego (Zamkowa 11) w 
I-szym terminie o godz. 18, w Il-gim 

nie 

= 

o godz. Iš m 15 odbedzie się Nadzwyczaj | 
re Walne Zgroniadzenie Koła History 
St USB. ; pi 

Porządek dzienny: 
1)Wybór prezydjum. 
,2) Odczytanie 

Walnego Zgroniadzenia. 3 
35 Sprawozdarie ze Zjazdu Związku Kół 

Historyków st. U. R. P. 
4)Memorandum koł. Krawca Lucjana w 

sprawie likwidacji Związku 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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5)Dyskusja nad sprawozdaniem ze Zja- gra wykonawców z L Żurowskim na czełe, а < Эа 

NODE gp aby i ania r na ny RADJO WILE "KIE eine EL Prz Piz I JJ KOK AA wnioski. Jowcipną i interesującą © й $ : 3 
SZKOLNA — Teatr miejski w Lutni. Dziś z powo- ŚRODA, DNIA 25 LUTEGO UŽ ienė SDE ES B ASKERWI LE ów Najpotężniejsza powieść sensacyjna 

sa du przygotowań technicznych do najbliższej 1158 Czas Conan Doyle'a ktėw 10. 

— Stypendjum dia ucznia. Szkolne wła- .remiery, teztr nieczynny. T 1250 Muzyka hiszpańska (17 Ostrobramska 3 W rolach głównych Ałeksand»' Murski, Betty Bird, Livio Pavanelli, C. Blackwell. 
dze centralne ustanowiły stypendjum im. аеа deal Kukas a > L AA iszpanska (47 Nad pr. gram: „Warjat na wolności” Komedja w 2 a tach, — 

mo e” p dł A ŚW W we. 'W nadchodzącą niedzielę w obu teatraci 1850: > 16.10 Radjokronika z Warsz. K sa czynna o e, 3.30 czą<* sesnsó od g 4-0. Następ:v © wra :  „Banienka z harem "' kółkach” 

rie lub Nowogródku (i z terenu tych wo- Tiefskich odbędą się przedstawienia popołu / 16.10 — 16.15 Progr. dzienny. ; 
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przyborani: produkcji firm krajowych. 
Otwarcie Wystawy nastąpi 10 niaja 1b. 

mai składania deklaracyj upływa dn. 0 
iv. ю 

Zeinteresowanc w Wystawie Hrmy, wy- 
tabicjące jakiekolwiek maszyny, narzędzia i 
inne przedmioty dla rzeniiosła, zechcą zgła 
-zać Się po dodatkowe informacje do Biura 
lzby Rzemieślniczej w Wilnie w godzinach 
urzędowych (ul. Niemiecka nr. 25 tel. 359 
od godz. 9 do 15.) 

-— Potziękowanie. Zarząd Koła Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowo- 
Wilejce tą drogą składa serdeczne podzię- 
kowanie W. P: Arnoldowi Mozerowi za ofia- 

" rowanie 50 zł. na cchronkę im. ks. biskupa 
Włacysława Bandurskiego, oraz za udziełe- 
nie sałi na urządzenie imprez dochodowych 
na rzecz tejże ochronki 

Zarząd Koła Zw. Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w  Nowo-Wilejce. 

Tablica RPA OWA w domu przy ul. 
Piłstwiskiego. dniu 18 b. m odbyło się 
posiedzenie prezvdjum zarządu wojewó- 
dzkiego Federacji PZOO., na którem omó- 
wiono cały szereg spraw natury organiza 
cyinej. Vrezydjum postanowiło rozpocząć 
wydawanu organu prasowego Federacji w 
postaci dodatku do jednego z czasopisma 
mrejscowych. Szeroko omówiona została 
działalność i płan pracy na przyszłość sckcyj 
pomocy kołeżeńskicj i PW. i WF. 

Uroczystości, związane z obchodem imie 
nn Marszałka, Józefa Piłsudsziego, posta- 
nowiono przenieść na niedziele 22 marca r. 
b. i zrealizować oddawna istniejący projekt 
wmurowania tablicy pamiątkcwej w domu 
przy ul Piłsudskiego, w którym ongiś wydru 
kował Marszałek pierwszy numer „Robotni- 
ka“ i GEM i zwrócić uwagę na zorgani- 
zowanie wśród iederantów akcji wysyłania 

- Marszałkowi na Maderę pocztówek z życze 
niami, które poza sentymentem dła osoby 
Wodza, nieją olbrzymie znaczenie propagan 
dowe wobec zagranicy. 

— Podziękowanie. Ustępująca ze stano- 
wska przewodniczącej tutejszego Koła p. 
kapitanowa Jadwiga Adamusowa, jako jed- 
na z głównych założycielek Koła Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowej-Wiłej- 
ce, wykazała niestrudzoną energję przy or- 
ponizowaniu i rozszerzeniu działalności Koła. 

ając się z licznemi trudnościami, opie- 
rając stronę finansową na datkach prywat- 
nych, apelując do ofiarności społeczeństwa, 
zdobywa możliwość prowadzenia ochronki, 
dającej opiekę materjalną i moralną 30-gu 
dzieciom, pochodzącym z najbiedniejszych 
warstw miejscowej ludności. W paždzierni- 
ku =. ub. dzięki staraniom p. Jadwigi Ada- 
mtsowej została ctwarta 4 klasowa szkoła 
"łozwojowa w Nowo-Wilejce. Prócz tego p 
Jadwiga Adamusowa poczyniła w Głównym 
Zarządzie Z.P.O.K. starania o otwarcie Sta- 
cji Opieki nad Matką i Dzieckiem, placówki 
tak i m c! dła rozwoju fizycz- 
nego ch obywateli państwa. Zarząd 
Koja Zwiytu Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w. Nowej-Wilejce tą drogą składa p. Jad- 
wsdze Adamusowej w imieniu swojem i ca- 
łego Koła serdeczne podziękowanie i wyrazy 
O —— uznania dla jej - pracy i dzia- 
lalności społecznej. 
żę Zarząd Koła Zw. Pracy Obywatel- 

skłej Kobiet w  Nowo-Wilejce, 

—. Podziękowanie. Komitet Rodziciełski 
Szkcły Powszechnej wr. 29 na Antokolu, skła 
da tą drogą serdeczne podziękowanie zv- 
społowi chóru „Hasło” z p. lanem Żebrow- 
skim na czele, oraz pp. Wandzie Byszew- 
skiej, Janinie Kamińskiej, Zofji Lubowiczów- 
nie » Michałowi Łuczko, za ich bezintere- 
sowne wzięcie udziały w występach na Po- 
ranku w Sali Miejskiej w dnm 25 stycznm 
rb. na rzecz Koła Młodzieży Polskiego Czer- 
won:go a przy wyżej  wymiienionej 
szkołc. kak —- przewodniczący 

Gołeniowski — sekretarz 

TEATR i MUZYKA 
i na Pohulance. Dzisiej- 

po cenach naj- 
młtstych. Pra znąc umożliwić Biz ózym 
warstwom _ icznośći wileńskiej obejrze- 
nie świetnej komedji Haseka: „Dzielny wojak 

| Szwejk". dyrekcja teatrów miejskich wpro- 
wadza sztukę tę na afisz 1az jeszcze, dziś o 
godz. 8 w., po cenach najniższych od 30 
gr. Reżyserja dyr. Zełwerowicza, świetna 

  

— Teatr mie, 
sze 

| SHERIDAN 

-.„ Tajemnica amuletu 
_. zmiana, która zaszła w wyglądzie 

i zachowaniu profesora, była tak na- 
gła, że Tommy z trudnością powstrzy- 
mała się od Śmiechu. Odrzucił hełm 

__ korkowy na podłogę, schwycił się obu 
_ rękami za włosy i patrzał na Tominy 

z niedowierzaniem i oburzeniem. | 
|. — Riner?—powtórzył zdławionym 

głosem. — Jak: Riner? 
/ /— Zdaje mi się, że jest on profe- 
surem archeołogji na uniwersytecie w 
Thorton, -- cdpowiedziała Tommy, 
bxz zająknienia. 
se 482 16 warjat.... - warjatl —+ 
iazyknął profesor, bezlitośnie targając 
swe rozwichrzone włosy. — To zbrod- 
nia dawać katedrę takiemu blagierowi, 

_ który wbija w głowy młodzieży takie 
uonsensy! jeżeli pani pozwoli mi 

„asiąšč miss... mis Veston, to wytłoma- 
| cze pam w kiłku słowach, że ten pani 
_ Riner, to  bezwstydny, szkodliwy 

oszust. 
Usiadt na kanapie, a Tommy zasta 

niając twarz ręką, mrugnęła do Tra- 
versa: „mam go!“ Te „kilka słów* 
profesora trwały godzinę z najwyż- 

'szeni przejęciem i przekonaniem mó- 
_wił e rzeczach zupełnie dla słuchają- 

cych go osób niezrozumiałych. Popro- 
wadzili go na śniadanie. posadzili 
przy stole, ale on nie przestawał mó- 
wić, jedząc wszystko, co mu podawa- 
ac. Tommy i Travers zamieniali pół- 
łosem uwagi, które nie przerywały 

ani na chwilę potoku wymowy proie- 

  

   

        

    

  

wicz. „Sztuba* ukaże się w pierwszych dn. 
marca. 

Premjerą w tcatrze na Pohułance będzie 
„Salome” Oscara Wiłde'a, w inscenizach p. 
W. Dziewulskiego, wystawiona z ołbrzymim 
nakładem pracv 1 kosztów Niewątpliwie tak 
ciekawa sztuka wzbudzi wielkie zaintere- 
SOWainie. 

—- Ada Sari neįlepsza kołaturowa śpie- 
waczka wystapi dziš o godz. 20 w sali Kon 
serwatorjum muzycznego (ul. Wielka 47 wej 
ście od uł. Końskiej)., Występ Ady Sari 
wzbudził w naszem mieście kolosalne zainte- 
resowanie — to też miłośnicy jej talentu po- 
wini wcześniej zaopatrzyć się w „Orbisie” 
(ul Mickiewicza lia) w bilety, aby unik- 
rać iak w ubiegłym roku natłoku przy kasia, 
od k*órej wielu odeszło z powodu kompłe- 
tu, nie mogąc się dostać na salę. Ceny bila- 
tów znacznie zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Czarne Domino 
Hollywood — Anioł pod szminką. 
Światowid — Królowa jego serca. 
Stylowy — Płonący step. 
Kino Miejskie res basker Wilłów. 
Casina — Poganin, 
Wanda — Pat i Patachon w obliczu 

śmierci, nad program — Romans uwodzi- 
cłelki. 

pan — Słodycz zwycięstwa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 23 
do 24 b. m. zanotowano w Wilnie wypad- 
ków różnych 36, w tem kradzieży 4, opil- 
stwe 2, przekroczen administracyjnych 18. 

-- Wypadek samochodo- 
wy. Szofer Dziewa.towski Stanisław 
Jasna Nr. 34, prowadząc autobus na- 
jechał na uł. Kościuszki na pzzejeżdża- 
łące sanie, które połamał  kalecząc 
równocześnie konia, należącego do 
Michałowskiego Piotra, Antokolska 
Nr. 120. 

---. Kradzieże. Dykierowej Szprincy, Wi- 
leńska nr. 25 skradziono z niezamkniętego 
mieszkania dywan Kradzicży dokonała Wo- 
łosewiczowa Rozalja, Wileńska nr. 25. — słu- 
żącn. 

— Z mieszkania Iwilskiej Marji, W. Pohu 
łanka nr. 27 skradzione zostały zł. przez 
Bełińskiego  Stantsława, W. Pohulanka 20. 

— Fałszywy bilon. Wołożyński Dawid, 
Ludwisarska Nr. 1 usiłował wręczyć fałszy- 
wą iednozłotową monetę przy kupnie arty- 
kułów spożywczych. 

Usiłowanie samobójstwa. 
W dniu 23 b. m. Łunkiewicz Józei, z za- 
wodu szofer, Tartaki 2 zażył trucizny. Po- 
gotowie Ratunkowe odwiozło go do szpitala 
żydowskiego w stanie niezagrażającym ży- 
CH. 

— Podrzutek. Przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 5 znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 3 tygodni, którego umieszczo- 
no w przytułku. 

— Zatrzymany 7 indykami, Radziuk Da 
niefa, ul. SS Miłosierdzia 17 skradziono + 
indyki wartości 50 zł. Kradzieży tej doko 
nała znana zawodowa złodzicika Tereszko 
Zofia, Kalwaryjska nr. 107, ztórą ze skra- 
dzioaemi indykami zatrzymano. 

— Potokarz. Na szkodę Kochanowskie- 
go Wincentego, zam. w folw. Duha, gm. 
Krewo, pow. oszmiańskiego pod Halą Miiej- 
ską z wozu został skradziony kogut. Usta- 
sono, że kradzieży tej dokonała Majnowicz 
Kazimiera Szkaplerna nr. 32 ktėrą zatrzy- 
mano. Koguta zwrócono poszkodowanemu. 

-- Znaczne kradzieże.  Grzybowskiemu 
Frarciszkowi, Mostowa Nr. 1% skradziono z 
jego mieszkania yarderobę damską i męską 
«wartości 3000 zł. 

Szmidtowei Chai, Wiłkomierska Nr. 40, 
skradziono z mieszkania garderobę damską 
1 męską wartości 1600 zł. 

OFIARY 
Dia uczczenia pamięci nieodżałowanego 

PAS a s pod O iuesienak iego dia 
biednyc| zii, pozostając ką 
Związku Kresowców Zły Mie 
dają d-rostwo Syciankowie 40 zł. 

sora. Tylko raz jeden profesor oprzy- 
tomniał, obejrzał się i gładząc włosy, 
zapytał: 

— A gdzie jest miss Theese? Czy 
nie zje z nami śniadania? 

— Ona je śniadanie z matką, -- 
cdpowiedziala Tommy. 

— Szkuda. To taka rozumna i sym 
patyczna kobieta, potrafiłaby napew- 
no ocenić i zrozumieć moje argumenty. 

I dalej zwalczał teorję sir Rinera, 
z całym zapałem oddanego swej idei 
uczonego. 

-— Dziwny człowiek, — szepnął 
Travers do Tommy. Przestališmy ist- 
nieć dla niego. To nie jest dla nas 
zbyt pochlebne! . 

-— To nic, Traversie, on mi się bar- 
dzo podoba. Gdyby się udało wyle- 
czyć go od nieśmiałości i roztrzepa- 
nia, stałby się prawdziwym mężczyz- 
ną. Trzeba go trochę  ucywilizować 
zewnętrznie i wzbudzić pewne ludzkie 
uczucia. Zdaje mi się, że znam. osobę, 
która potraii tego dokonać. 

Spojrzała poprzez stół na uśmie- 
chającą się błogo Elly. Travers zau- 
ważył to i zapytał: 

— Czyżby ana? 
Tommy skinęła głową. 

, — Pysznie! --- pokiwał głową zdzi 
wiony. — Ale wątpię czy jej mama na 
to pozwoli! 

ROZDZIAŁ. VI 

Spotkanie z księciem R. 

—Nic nie rozumiem, sir. Nigdy mi 
się to dotąd nie zdarzyło. 

Curtis Like był szczerze zdziwiony 

inrze — odczyt wygł. Antoni Bohdziewicz. 
4.15 — 20.50 „Od Mitry do corridy“ -- 

eli. z Warszawy, wvgł. W. Rogowicz. 
20.30 —- 22.15 Koncert Stow. Mił. Daw- 

nei Muzyki z Warsz. 
22.15 — 22.35 „Tęsknota za słońcem" — 

ielj. z Warsz. wygłosi J. Targ 
22.50 — - 24.00 Kom. i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

AAB 
O0OGŁOISZENIĘ 

Kemornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Antoni Maciejowski zauneszk. w Wilnie, 
przy ul. Piłsudskiege 6, na zasadzie rt. 1030 
U.P.C., ogłasza, że w dniu 25 lutego 1931 r. 
od oGdz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Św.- 
lańskiej Nr. 6, m. 3, odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, nale- 
żących do Mowszy Cześli i składających się 
ż umeblowania mieszkania, oszacowanych 
na sumę 1320 zł. 

Wilno, dnia 16 lutego 1931 r. 

Komornik A. Maciejowski. 

LDB ikainiai Za 
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OEWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiezo w Wilnie V 
1ewi/u Juljan Mościcki, mieszkający w Wil- 
n'e przy ul Wileńskiej 25 m. 10 zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości pub- 
iiczrej, że w dniu 4 marca 1931 roku cd 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Makowej 
nr. 5 m. 14 odbędzie się sprzedaż z licvta- 
cji, należącego do Morducia _ Koryskieo, 
maiątku ruchomego, składającego się z u- 
rządzenia domowego, oszacwwaunego na <u- 
mę z!otych 1.010 na zaspokcjenie pretensji 
firmv „Arensherg i Sekkel" w Hamburgu w 
sumie 63 funtv 18 szył. i 4 pensy z procen- 
tami i kosztami. 

Komornik Mościcki. 

Ak iii A ab S) 

OBWIFSZCZENIE 

    

Komornik Sądu Grodzkiego w  Wiinie 
IX. rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w 
Wiłnie przy ul. Gimnazjalnej nr. 6 — 12 na 
zasadzie art. 1030 UPC podaje do wiado- 
mości publicznej, że w Ати 2 тагса 1931 
roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ulicv Subocz nr. 19 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji, należącego do Żyd. Tow. Szk. 
Zaw „Pomoc Pracy", skiadającego się z 
szaf 1óżnych, biurek, foteli, żyrandolu, mą- 
szyny do pisania, maszyny do mereżki, sto- 
łów i dużo innych rzeczy. oszacowanego 
na sumę złotych '660, na zaspokojenie pre- 
tensį: Kasy Chorych m. Wina w sumie zł. 
6073 gr. 60 z procentami * kosztami, 

Opis rzeczy i szacunek tzkowych przej- 
rzany być nioże w dniu licytacji zgodnie z 
art. i046 UPC. 

Komornik ma 
Karmelitow. 
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5 OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Winie 
IX rewiru Konstanty Karmclitow, zam. w 
Wiłrie przy ul. Gimnazjalnej nr. 6 —- 12 na 
zasadzie art. 1030 UPC podaje do wiado- 
mośc: publicznej, że w dniu < marca 193) 
roku o godzinie 10 rana w Wilnie przy 
ułicy Wielkiej 21 —- 4 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do 1ei Fejnsznejdor 
majstku ruchomego składającego się z 2 
raowych męskich rowerów, oszacowanych na 
sumę zł. 500 na zaspokojenie pretensji Kasy 
Chorych m. Wilna, w sumie zł. 488 gr. 70 
z procentami i kosztami. 

> s, i ateis takowych przej- 
rzany byc może w dniu kc;tacji zgodnie z 
art. 1046 UPC. ; 

Komornik sądowy 
K. Karmelitow. 

  

i zaskoczony. Dumny był zawsze ze 
swej reputacji doskonałego strzelca, 
?e znajomości kraju i miejscowych 
obyczajów, a cuma ta była uzasadnio 
na. Teraz naglc znałazł się w sytua- 
cji. której nie mógł sobie wytłumaczyć 
Stał więc ponwy i niezadowolony, о- 
bok księcia R. * gryzł wargi. 

— Zawsze sądziłem, Like, że me 
iest rzeczą trudną zebrać krajowców 
niezbędnych do ekspedycji, Wszyscy 
rio. przyjaciele twierdzili, że nie mieii 
pod tym wzgledem najmniejszych trud 
ności. Ta niecheć krajowców do mojej 
osoby nie jest mi miłą... Czem mogłem 
<ię im narazić? Może bezwiednie ob- 
raziłem ich? 

-— Nie, nie o to chodzi, sir Jest 
w tem jakiś inny powód. Musze przy 
znać, że dziwi mnie to niezmiernie 
Zwykle moje nezwiskc stanowi tak. sil 
ry magnes, że arnatorzy zbiegają sic 
setkami. Ale oto idzie jeden z :noich 
starych tragarzy, zaraz go wypytam 
a wszystko. 

Właśnie mijał ich nawpół nagi 
krajowiec. Na wołanie Curtisa Like, 
zatrzymał się i złożył niski ukłon, ale 
widać było, že špieszyt się bardzo. 

Curtis Like zadał mu kilka pytań, 
w miejscowem narzeczu, usłyszał na' 
nie kilka szybkich odpowiedzi i tra- 
garz pobiegł dalej. 

Curtis Like gwizdńął i uderzył się 
dłonią w czoło: 

— Chodźmy, sir. Teraz wszystko 
stało się jasne. Pokażę księciu ciekawe 
widowisko -— Wsiedli do samochodu 
i wyjechali z dziedzińca domu gu- 
bernatora w - kierunku ho- 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
Dziśł Cudo film świata! Sup rlilm dź : ęsowy! 

POGANEM moe 
Całe Wilno będzie śpiewać „Miłośną Pieś" *. 

RAMON NOVARO 
Ceny z iżone tylko na |-szy Seans. 

Początek seansów o godz. 4,6, 81 !f.'' 
  

  

  

  

WIELKA 47. 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wil ie! Posągowo piękna Qlga Czechowa oraz igo Sym : Ernst Wachbam 

Р we wspaniałym я „P AN ien „„AŁODYCZ ZWYCIĘSTWA 
Wielka 42. podług głośnej powieści „StudentkŁa Chemi!** Helery W. .... U. Ceny od 40 gr. 

Kiuo-Teati Dziś! Najpiękniejszy wzru:zający potęż v dramat w 10 akt. 
STYLOWY” film sezonu! PRO RĄCY TE Według powieści Zane 6r-y w rol. gł. 

L > 

WIFI KA 35. ® 

  

Jack Holt, Oiga Bakltanowa I Nora Dine. Nad pr gram: 

K.nedja farsa v 6 kt. W roli gt. 

G>izina huraganowego Śmiechu! Zakięty krąg. 
Harry Jold 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA* 

Wielka 30. Tel. 14-81   
ij V V) M NY 

  

Elizabeth Arden 
LONDON 

Niezrównauej dobroci oreparaty 
„Venetian* do pielęgnowania i 

udelisatniania cery 1 poleca 

ė Wyłączna Agentura w Wiinie 
В Perfumerja ? Р = 

J. Pružan 
Mickiewicza 15 

vis-a-vis Hotelu „Georges* 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 
Sprzedaż d talicznawed ug c nnika 

nego, 

LNT) 
  

    
NAJKORZYSTNIEJ. 

kupu e s'ę towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ». Polecamy na 
sezon zmowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach 

UWAGA 
ё 

— WILENSKA 27. 

"Fabryka I skład mebii 

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

wino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

telu Norfolk. W miarę, zbliżania się do 

hotelu, musieli przedzierać się po 
przez coraz większe tłumy. Hałas pano 
wał tu nie do «pisania: śmiechv, gard 
łowe okrzyki, głośne rozmowy. wszy 
stko zlewało sie w jeden chór, niezbyt 

harmonijny. Wreszcie tłum stał się tak 
zwarty, że nie było sposobu jechać da 
lej Obaj panowie wysiedli z sanioci:o 

du i pieszo skierowali się ku hotelowi. 
Kilku sporniałych policjantów u- 

siłowało gumowemi pałkami utorować 

im przejście, ale były to beznadziejne 

wysiłki. Tymczasem z głebi hotelu wy 
szli na werandę dwaj tubylcy, niosąc 
nieduży stolik, który postawili przy 

balustradzie i z dumą stanęli po obi: 

jego stronach. : 
“Co to wszystko znaczy, Like? 

Nie wiedziałem, że macie tutaj tylu 
bezrobotnych! | ` 

-— Zaraz książę zobaczy, dlaczego 

nie mogliśmy w żaden sposób dostać 

iudzi do naszej ekspedycji. Będzie 

ksiażę bardzo zdziwiony. 
Tłum zakołysał się i zamarł na chwi 

le. Na werandzie ukazała się młoda pa 
nierka w kostjumie kolora khaki, za 
nią szedł jakis młodzieniec. Podeszła 
do stolika i lekko wskoczyła "ań. 
Tim poruszył się i wydał okrzyk, pe 
łen uwielbienia. 

— Mem - sahib, Tommy! 
— Kto to jest, Like? — zapytał 

ks'ażę. — Dlaczego oni witają ją z ta 

kim szacunkiem? 
— Miss Tommv _ Veston posiada 

*ajemnice zdobywania serc tych czar 

noskórych ludzi. Nie wiem, na czem 

cna polega. Może to jej biała płeć | 

arcyzabawna komedia farsa w 10 akt. 
Nad pregram: Putężne arcy dzieło 

   

  

        
    
    

    

Romans uwodz 
W r li głównej Lya de Putti 

Ró O 

  

ARUSZERRKA 

ŚMIAŁOWSKA 
era Jabinei Kosme 

tyczuy, озн ма smar*:c2 
ui, piegi, węgry, łepież 
brodawki, karzajki, wy 
padanie włosów Mu 

kiewicza 46. 

Zegar 
szafkowy 
starośw:ecki kup ę. 

Wiadomość do  1dm. 
„Słowa* pod S. M. 

Szafka 
bibijoteczna 

w dobrvm stamie, So- 
lidn., ladna, niedrogo 
io sprzedania. Wiado- 
mość w Administracji 
pod C. M. 

я Mitosierdziu 
naszvch Sz. Sz. Czy- 
telników polecamy b. 

= nauczycielkę, pozosta- 

kobiecą 1404 W nędzy, chorą, 
Urodę konserwe Pozbawioną możności 
je, doskonali, adśw» Zarobkowania, Ofiary 
ša, ssaws lej sasz: Przyjmuje Administra- 

17 braki,  Masażcja „Słowa* dla „b. 
twarzy | ciała (panie, Uauczycie ki. 

  

  

KOSMETYKA 

SABINET 
Racjenalne| Kesme 

tyki Leczniczej. 

Wilno. M: 

  

Sz ncrue epslenie ce 7 ET“ 
rr Wypadanie słosó 
# ]-ріеі‘. ‘?\Ёяіпо::ш- ы OBIADY 
debycie kosmetysi + Wiwul-kiego 6 <, m. 14 

cionalnei r $ SE 
o » z Pianina, 

fortepiany 
Masaże fe nowe, używane Sp <€- 

ra, daję na raty. kijowska 

ręczne, wibracyjne i pie 4—10. 
czne. Epllacje. 
abinet W i 

5 Po 4 Ce dió „WSP 0 nika 
miejską 5 — 10 tysięcy 

J. Hryniewiczowej. złotych do Św etnego 
ml, WIELKA Ak 18 m.9. interesu poszukuję. 
Przyj. w g. 10-11 4-7 Zgłoszenia Admini: tra- 

W. Z.P. 6%. Са Slowa T. K. S. 13 

Niedrogo 
do 'sprzedania różne 
;meble, dowiedzieć się 
Zarzecze 16 m. 15, od 
godziny it-ej do 18-ej 
<«dziennie prócz . nie- 
dzieł i świąt. 

Bryczka 
do sprzedania ul. Za- 
walna I. 
Autobusow. 

      

  
riłodość w połaczeniu z umiejetnością 
strzelania z fuz'i i rewołweru wywie- 
1a na nich tak silne wrażenie. A mo- 
fe tę popnlarsość zawdzięcza ten, 
że całe życie spędziła tutaj, zna każ- 
dego z tych ludzi, i umie postępować 
z temi dorosłemi dziećmi. Dosyć, że 
nikt w całej Afryce nie cieszy się ta- 
piem uznaniem i szacunkiem, a 
imię jej jest znane w każuej naymniej 
szej nawet wioseczce murzyńskiej. 
Widocznie wyrusza w nową podróż i 
ta jest przyczvną, że nie mogliśmy w 
żaden sposób zwołać tragarzy i prze- 
wodników dła naszej ekspedycji. Zbliż 
mv się i przyjrzyjmy się, jak ona wy- 
biera tych ludzi. Jest to nader pocią 
gający widok. 

Przecisnęli się więc naprzód i sta 
nęli za plecami stojącej na stole panien 
ki Książe z wieiziem zainteresowaniem 
rrzyglądał się tej scenie. Tubylcv pod 

chodzili gęsiego do stolika i Tommy 
wybierała potrzebnych ludzi ze stanow 
czościa i pewnością siebie, wzbudza- 
jacemi podziw u obecnych. Wybrani 
przez nią ludzie, z dumnie podniesio- 
demi głowami. ustawiali się na stro- 
nie a pozostali odchodzili, kłaniając 
się upiżenie. . 

Curtis Like pociagnął Tommv 
sukienkę, 

— Hallo, Curtis! — zawołała, uj- 

za 

rzawszv go. —. Czy pan chce mi coś 
doradzić? й 

— Broń Bože! Czyż mógłbym 
coś pani poradzić, czegoby pani sa 
ma nie wiedziała? _ Ale pani skrzyw- 
dziła mnie dzisiaj. Kazałem zwołać 
iudzi do naszej ekspedycji, dla księcia 

——L.O.P.P. 

Dziś! Nieby wały przepiękny program! Wiecz.» humoru, satyry i Śniechu! Najp puł rniej i nom<y świata 

PATIPATACHOK W OBLICZU ŚĄIERCI 
icielki 
Ben Lyon 

wzruszający dramat w 10 akt. 
Z życia kobiet p łświatka 

    WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - ZASTAWOWE 

LGABARO 
zawiadamia, że w dn. 11,12i 13 marca 
w [o-alu lombardu przy ul.Bi kupiej I2 
o godz 5 tej po połudn. cdbęd/ie się 
licytacja zastawów od Nr. +5574 do 
Nr 87688, «p'axonvch do listopada 

1930 r 

Należy zapamię- SŁO WA” 

° - tać że, do ” 

Nekrologi, komunikaty 

  

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośredni: twem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie Ž 

SESI RTN AAS 

Za 4.500 cya а% 

dolarów PGSAU E 
majątek 2iemski 

ry stacji + olejo- 
a 95 ha z Ak Były nauczyciel 
pletuemi  zabudo- | Stun-zjum uozieła kore 
wansami, raz n-|peycj: i piz: gotowuje 
wentarzem  spr'e- |do egzaminów ze 

damy okazy jn e wszysikich przedmio- 
Dom H.K. „Za- |(ÓW w zakresie gim- 

cheta“ Mic-lewi. | nazjum. Łaskawe zgło- 
cza 1, tei 9-05 zenia do Adm. „Sło-   zn KE pod „nauczgciei“ 

LOKALE 

Pokój 
do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wygodami, z 
meblami lub bez. Ogłą- Ogrodnik- 
dać od 4—7 pp. Wileń- ska 22-57 7 pszczelarz 

2nający się ua rolmi- 
ctwie z dobr. šwiade- 
ctwami, poszukuje po- 

— sady zaraz lub od LU 

POPIERAJCIE Szeptyckiego 16 m 13 
dla ogroduika, Wilno: 

Pierwszorzędna 

kucharka 
poszukuje posady w 
mi ście lub na wy azd, 
zauł<k _ Beruardyński 
4, m, 3 

    

  

  

        

Ri nie mogłem znalezć ani jednego 
człowieka. 

— Bardzo mi przykro, — roze- 
śmiała się Tommy. — Nie wiedziałam 
o tem, 

— O, proszę, niech się pani rie 
*himaczy. — wmieszal się książę, | 
zdejmując hełni korkowy r głowy. — 
Za nic w Świecie nie chciałbym być 
pozbawionym iaożności oglądania tej 
sceny. której jestem świadkiem. 

— Oto książę R.. — przedstawił 
Curtis Like. 

-- Dzieńdcbry, —  зкте!а głową 
Tommy, przyglądając się ciekawie 
młademu ksiecin. — Pierwszy raz w 
życiu widzę. prawdziwege europejskie 
go księcia, nie znam się więc na tem, 
ale znam się na mężczyznach i uwa- 
žam, že pan roh: dobre wrażenie. 

Wybiore panom ludzi odpowied- 
rich, jeśli nie macie nic przeciw temu. 
Kandydatów wystarczy tu nietylko 14 
dwie ekspedycje! 

Zwrócilą sie do tłumu i powiedzia 
ła kilka zdań w miejscowem narzeczt 
wskazując na księcia i Curtisa Like .>. 
Tłum mruknął potakująco 1 wkrótce 
druga partja wybranych do podróży 

ludzi stanęła opodal pierwszej. Ksią- 
żę był oszołomiony. 

Zdziwiło go niezmiernte to, że 
wszystkich prawie kandydarów, któ- 
rych — jego zdaniem — należało 
przyjąć, Tommy odrzucała bez namvY 
słu. 

-— Skad ona zna ich wszystkich? 

  

    
w sonewca Alamisiaw Mackiewicz. Кедактет ndpawiedziaty Wiota woyaysto Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamow:   

 


