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uchwaliła ratyfikację umowy gospodarczej z Niemcami 

Prawdopodobnie głosowanie za ra- 
tyfikacją umowy gospodarczej z Niem- 

cami kłubu rządowego, wywoła niesły- 

chane ataki ze strony prasy endeckiej 

na rząd, na BB., na członków komisji 

spraw zagranicznych. Z pianą na u- 

stach będą nas oskarżać o zdradę na- 
-odową. — Bardzo dobrze! Doskona- 

le! Nareszcie opozycja zaczyna speł- 

mia“ pożyteczną rolę. Nareszcie, po 

tyłuset latach mamy rząd, który może 

się nie liczyć z demagogją i nie kosz- 

lawić interesów państwa przez obawę 

utraty popularności. 

Umowa gospodarcza z Niemcami 

ma braki. Każda umowa je posiada, bo 
każdy traktat nandlowy jest zbiorem 

vstępstw obustronnych, ale dobrze się 

starie, że opozycja te braki uwypukli, 
uplastyczni, spopularyzuje, okrzyczy, 

ubarwi wszelkiemi kolorami tęczy. Raz 

jeszcze powtórzę: nareszcie opozycja 

będzie spełniała pożyteczną rolę. Ta 
*rytyka opozycyjna niechże będzie tem 

jasnem płomieniem, oświetlającem 

prawdę, że Polska dla pokoju, dła nor 

małnych warunków, dła europejskiej 

współpracy gospodarczej ponosi duże, 

duże ofiary. 

7. drugiej strony rząd doskonale 
zrobił, że umowę gospodarczą ratyti- 

kuje. Stawia wyraźnie Niemcy wobec 

pytania: pokój, czy wojna. Ofiarowując 
im współpracę gospodarczo, zmusza 

:ch do przyznania się, że są burzyciela 

mi pokoju w Europie, skoro spotykają 

się ze strony polskiej li tylko z naj- 
większemi wysłkami w kierunku nor- 

małizacji pokojowych sąsiedzkich sto- 

sunków. 

Zresztą nie wszystkie, oczywiście, 

zarzuty opozycji będą słuszne, czy pół 

słuszne. Będą takie, które nie mają za 
grosz sensu. Do tych należą alarmy, 

iakoby po podpisaniu traktatu handlo 

wego były zabór pruski zostanie mo- 

mentalnie z powrotem zniemczony. De 
magogja wyprawia tu obłąkańcze tań- 

ce. Oczywiście, że traktat handlowy 

misiał przyznać niektórym kategorjom 
obywateli niemieckich prawo zamiesz- 
kivsania w Polsce. Ale Niemcy ed cza- 

sów wojny zawarły dużo traktatów 

handlowych z państwami aljanckiemi. 

Wszędzie otrzymały ją nawet we Fran 

cji. Wiadome jest przecie, że Francja 
się wyłudnia i že tam raczej imigra- 
cja niemiecka powinna budzić. obawy, 
zwłaszcza przy istnieniu Alzacji. My, 

Polska, w wyścigu ludnościowym bi- 

jemy Niemców ra całego. Teraz nawet 

zamieszkuje obywateli polskich w 

Nienczech 8 razy więcej, niż obywate- 

li niemieckich w Polsce. Traktat Nie- 
miec z Połską jęst jedynym traktatein, 

który Niemcy zawarły, nie uzyskując 
całkowitego prawa osiedlania się dla 

swoich obywateli, a tylko częściowe. 

Pertraktacje o umowę gospodarczą 
2 Niemcami trwały lat 5. Podpisano 
ia estatecznie w Warszawie rok teniu, 

to fest dnia 17 marca 1930 roku. Pod- 
pisał ją. p. Twardowski z naszej stro- 

ny. a śp. Ulrich Rauscher, poseł Rze- 

szy Niemieckiej w Warszawie, ze stro- 

ny niemieckiej. Niemcy dotychczas jej 
nie ratyfikowały. My nie mieliśmy wte- 
dy Sejmu zdolnego do pracy. Obrady 
nad ratyfikacją w komisji spraw zagra- 
niczych trwały dwa dni:  wczo 

iaj 25-go lutego i dziś 26-go lutego. 

Za 1atyfikacją głosował klub BB przy 

«wstrzymaniu się od głosowania reie- 

jenta posła Jeszkego i poseł Czapiń- 
Ski w imieniu socjalistów. Przeciw ra- 

tyfikacji głosowali endecy i przedsta- 
wieiele grupy chłopskiej. 

Ci ostatni zachowali się przytem 
bardzo zabawnie. W poprzednim Sej- 

em: pos. Dąbski, waląc pięścią w stół, 
domagał się finalizowania umowy z 
Niemcami, wygadując przytem argu- 
Menty, które utrudniary p. Twardow- 

(Telefonem z Warszawy) 

skiemu targowanie się z kontrahentem. 

Wczoraj p. Wyrzykowski imieniem gru 

py cnłopskiej, kierowanej przez tegoż 
p. Dąbskiego, w sposób niesłychanie 

ostry wystąpił przeciw umowie gospo- 

darczej z Niemcami. Nazwał ją polity- 

ką samobójczą. Postępowanie Niemiec 

nazwał wyciąganiem porfelu i zegar- 

ka z kieszeni. Dzisiaj na komisji spraw 

zagranicznych przyszło 4 członków tej 

grupy, najwidoczniej z nieustalonem 

przekonaniem, czy mają być za umo- 
wa, czy przeciw Dyskusja, której wy- 

słuchali, nie zdołała tych wątpliwości 
w ich głowach rozproszyć. Gdy prze- 

wodniczący wezwał, aby ci, którzy są 

przeciw, wstali. panowie z grupy 

chłopskiej, wpierw siedzieli. Gdy ksią- 
żę Radziwiłł, obawiając się nieporozu- 

mień, raz jeszcze powtórzył, aby ci, 

któ.zy są przeciw, powstali z miejsc, 
posłowie z grupy chłopskiej zaczęli 

wstawać i siadać, pozostając w ruchu. 

Wtedy odezwa! się przewodniczący, 
który liczył głosy: 

„Przepraszani panów, panowie to 

ciedzą, to siadają, a ja chciałbym po- 

liczyć głosy”. 
Wtedy cała komisja  wybuchnęła 

śmiechem, a zawstydzonych 4 przed- 

stawicieli, interesujących się polityką 

żagianiczną grupy chłopskiej powsta- 

je z miejsc. 

Daleko przyzwoitsze stanowisko 
zajęli socjaliści. Sprawa umowy gospo 

dasczej z Niemcami może być na wie 
cacl. niepopularna i socjaliści mogliby 

z łatwością ubiegać się o tanie gesty 
odrzucenia w Sejmie tej umowy. Nie 

zaszkodziłoby to nawet samej sprawie, 

gdyż oczywiście nikomu na tem nie 

zależy, aby umowa gospodarcza z 

Niemcami miała za soba w Sejmie pol-- 

skim głosowanie jednomyślne. Wystar 

czy, aby przeszła jednym głosem. So- 
cjaliści jednak na tę tanią popularność 

nie poszli i głosowali za umową, zgod 

ne ze swojemi pryncypjami. Chcę ich 

га to pochwalić, bo suum cuique. Cho 

ciaż tłumaczona mi stanowisko socja- 

stów o wiele mniej wzniośle, a mia- 

nowicie zależnością ich od drugiej niię 

dzynarodówki. 

Wreszcie stanowisko p. Jeszkegoa, 

poznańczyka, członka klubu BB., gru- 

py tzw. naprawiaczy. Wyraził on przę 

konanie, że parlament niemiecki odrzu- 

ci ratyfikację te; umowy i że to będzie 

dobrze. Nie mogę tego stanowiska po- 

dzielić. Mimo wszystko, mimo wszyst- 

kie minusy umowy gospodarczej nie- 

miecko - polskiej dla nas, wolałbym, 

aby pariament niemiecki ją ratyfikował 
żeby wieszcie zaczęła się normalniej- 

sza wpółpraca gospodarcza z Niemca- 
mi. Niech się wreszcie zaczynają przy- 

mvykać te nożyce w stosunku francu- 

sko - niemiecko - polskim! Poseł ]esz- 

ke w swem końcowem pizemówieniu 

złożył referat i oświadczył, że się po- 
wstrzymuje od głosowania w tej spra 
wie. To także jest dobrze. Jeszcze do- 

hitniej podkreśla, że Polska ponosi 

wielkie ofiary dla ratyfikacji tej umo- 

wy dla normalizacji stosunków  pot- 

sko - niemieckich. Pozatem trzeba, aby 

prawdy wychodziły na jaw. Stanowi- 

sko posła jeszkego podkreśliło tę praw” 

ję, że metoda zapatrywania się grupy 

*':zw. nąprawiaczy na stosunki polsko- 

niemieckie iest bardzo podobna do me . 

tody endeckiej. Z tego dobrze jest so- 

bie zdać sprawę, mając tak wybitne- 

go urzędnika z tej samej grupy, mia- 

rowicie wojewodę Grażyńskiego w 

Katowicach. Cat. 

Przebieg obrad w Komisji 
WARSZAWA. (PAT). — Sejmowa ko- 

misja spraw zagranicznych na posiedzeniu 
w dn. 26 bnt. przystąpiła do dałszej dysku- 
sji nad traktatem handlowym z Niemcami. 

Pes. Czapiński (PPS) uważa uniowę za 
pierwszy krok ku porozumieniu, przyczem 
zwraca uwagę na nasze meuregulowanc sto- 
s unki handlowe z Rosją i Niemcami, co od- 
bija się ujemhie na życiu gospodarczem. Zda 
niem mówcy, uchwalenie traktatu mcy:ob! 
wzmóc żywioły pacyfistyczne w Niemėze 
i dlatego kłub głosować będzie za ratyfika- 
cją ustawy. 

Pos. Mackiewicz BB pokreśla, że statysty- 
ka uczy, iż wielki proces ludnościowy mię- 
dzy nami, a Niemcami, raczej my wygrywa- 
my, anie oni. Mówca oświadcza iż klub BB 
bedzie głosował za ratyfikacją nie dlstego, 
że uważa ten traktat za bezwarunkowo ko- 
rzystny dla nas pod względem  gospodar- 

IE Eo: że dak uchwała iest 0$- 
zeniem się za polityką pokojową. 

Pos, Lewandowski (Klub Narodowy), na- 
nawiązując do słów referenta, | že 
polska racja stanu wymaga zawarcia tego 
traktatu zaznacza, że polska racja stanu wy 
maga raczej, aby rząd polski starał sie u- 
gruntować byt połskich kupców i wogóle 
pode! ludności byłej dzielnicy pruskiej. 

ziś, kiedy mamy wolność polityczna, nie- 
wolno nam lekkomyślnie zawierać traktatu, 
m zdaniem posła, rujnował tę lud- 

Naczelnik wydziału Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych p. lipski omawia historję u- 
ciążliwych r»kowań co do uprawnień  o0- 

sób fizycznych i prawnych. Rząd polski po- 

twierdził zasadę, że przyznaje wprawdzie u- 

prawnienia lecz tylko = klauzulę najwięk 

szego uprzywilejowania. Tej zasady deiega 

cia polska broniła z całą stanowczością i 
przeprowadziła ja w Berlinie. Drugą trud- 
ność stanowiły specyficzne warunki polsko- 
niemieckie w dziedzinie obrotu ludności. 

Wiceminister przemysłu i handlu Dołeżal 
odpowiadając na szereg zapytań i wątpli- 
wości, podkreśla, że dziś w Europie nie mo- 
żra załatwiać traktatu handlowego bez о- 
dustronnej klauzuli największego uprzywile- 
jowania. 

Jako ostatni przemawiał sprawozdawca 
poseł Jeszke (BB), który podtrzymuje zda- 
nie, że sprawa raczej powinna być odroczo- 
ma. Jako przedstawiciel dzielnicy zachodnie 
mówca oświadcza, że nie może głosować 
za a) osp traktatu i prosi o przydziele- 
nie referatu komu innemu. Pos. Stanisław 
S'roński zgłasza wohec tego wniosek o od- 
toczenie ay. ratyfikacji. W głosowaniu 
wniosek ten odrzucono. 

zy jęto ustawy raty- a erą 
i Naro- 

Ni 
Н 

IL rona aa Chioekiego i Klubu Ni 
dowego przy wstrzymaniu się od głosowania 
Dos. e. 

Referat na plenum przydzielono Wa: 
iewskiemu. Na tem zamknięto GWSAY, 

  

Debata konstytucyjna w Sejmie 
ROZPOCZNIE SIĘ WE WTOREK 

WARSZAWA. 26. II. (tel. wł. , 
rozpoczynającej się w nadchodzący 

„Słowa”). Dowiadujemy się, że w toku 
wtorek dyskusji nad wnioskiem klubu BB 

o zmianę konstytucji przemawiać będzie z ramienia wnioskodawców szereg 
mówców a mianowicie pos. Jędrzejewicz, Hołówko, Car i prof. Makowski. 

Dyskusja zajmie prawdopodobnie kilka dni Bedzie to debata ogólna 
nad zgłoszonem wnioskiem poczem wniosek skierowany zostanie do komi- 
sji konstytucyjnej. 

Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok skazujący 
POSŁANKĘ IRENĘ EKOSMOWSKĄ 

‚ WARSZAWA. 26. II. (tel. wł. „Słowa”). Sąd Najwyższy rozpatrywał 
dziś sprawę b. posłanki z Wyzwolenia Ireny Kosmowskiej oskarżonej O to, 
że na wiecu odbytem w dniu 14-go września 1930 r. w I ublinie w przemowie 
niu użyła zwrotów obrażających ówczesrego piezesa Rady Ministrów Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał p. Kosmowską za przestępstwo nie- 
poszanowania władzy na karę 6 miesięcy więzienia. Sąd Apelacyjny wyrok 
ten zatwierdził i wreszcie dziś wyrok został zatwierdzony przez Sąd Naj- 
wyższy a więc instancję ostateczną. 

P. Irena Kosmowska przytrzymana była w areszcie śledczym 7 dni i 
obecnie będzie musiała odcierpieć resztę wymierzonej kary. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DUKSZTY — Bnict Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — W. Wiodzimierow 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — uł. Swwalska 13 — S$, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

WARSZAWA — I 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia F-wa „Rach”. 

OSZMIANA —- Księgarsia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK -— Księgarni» Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
STOŁPCE — Kslogarcis T-wa „Ruch“, 
ST. SWIĘCIANY — uł, Rynek 9 — N. Taresiejski, 
WILEJKA POAIATOWA — ul. Mickiewicza 74, F. juczewsze 

"wo Ksieg, Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia f-wa „Ruch“.    

z płykiego w Dost 
Nota polska de Sowietów 

WARSZAWA. (PAT). — Dnia 25 

bm. charge d'afiaires Rzeczypospolitej 

Połskiej w Moskwie przesłała komisar 
jatowi ludowemu spraw zagranicznych Dnia 16 lutego rb. zakradł się do posel- 
ZSSR notę słowną treści następującej: stwa złoczyńca, który zamknąwszy się w 

pokoju jadalnym, usiłował kłuczem z sobą 

PO WYJEŹDZIE POSŁA PATKA.  pPrzyniesionym otworzyć drzwi do gabinetu 
posła. Przy tej właśnie robocie o godz. 22.45 

Polski minister pełnomocny Stanisław Został ujęty in flagranti przez członków po- 
Patek wyjechał z Moskwy do Warszawy Selstwa. Poselstwo miało trudności z natych 

dnia 11 lutego rb., wskutek czego frontowe miastowem wezwaniem odpowiednich orga- 
pokoje pierwszego piętra domu, zajmowane- nów władzy, gdyż telefony działały niespraw 
go przez poselstwo polskie przy ul. Wo- nie. Milicja na wezwanie nie reagowała, a 

rowskiego nr. 21, zostały zupełnie niezamie- 

szkałe. Wśród tych pokoi znajduje się gabi- Talony 
Złoczyńca podał się za Dymitra, syna Sie 

net służbowy pos. Patka. Dostęp do niego 
jest z jednej strony z narożnego sałonu, a | ю 
z drugiej od jadalnego pokoju. W gabine- "ona, „Pietrowa. Był ubrany czysto, nawet 
„cie tym znajduje się biurko posła i szafa z dostatnio. Niektóre części ubrania, jak spod- 
urzędowemi papierami. nie i buty robiły wrażenie, że pochodzą z 

kooperatywy wojskowej. Czapkę nosił mar- 
ETAPAI SISTEMŲ į Kooperatywy wojskoweį wspėlpracowni- 

- ków OGPU. W kieszeni iadał kartki (ta- Konferencja agrarna &* ооа ст lony) także kooperatywy OGPU. Miał torbę 

Ujęcie tajemniczego 

listonosza, która miała znak moskiewskiej 
w Pa ryżu poczty nr. 114. W torbie tej miał pusty skó 

„PIERWSZE OWOCE FEDERACJI  rzany postiet do dokumentów, trzy  zakte- 
EUROPEJSKIEJ jonc depsze, nadane w Leningradzie i zaa- 

W ubiegły poniedziałek 23-go bm. *resowane „Worowskiego nr. 21“, t.j. gdzie 

nastąpiło w Paryżu otwarcie Konfe- Się mieści poselstwo, do osób zupełnie pa- 
iencji Rolnej europejskich państw na- Sęłstwu nieznanych. Czwartą depeszę — w 
leżących do Ligi Narodów. Konferen- kieszeni. Pozatem odnaleziono przy nim całe 
cję zagaił w ministerstwie spraw zagra Paki różnorodnych krajowych i zagranicz- 
nicznych Arystydes Briand. nych kluczy, obcęgi, nożyk, pilnik, małą pi- 

W konferencji udział bierze 24 
państw, kak tylko Prztugalji, Litwy i 

anji. W Paryżu uważają, jakoby ta , ‚ 
pierwsza deklaracja solidarności była Bezpośrednio po pojmaniu złoczyń 
jednym z konkretnych skutków idei ca stwierdził, żi: jest listonoszem, -po- 
Paneuropy Brianda. Uważają dalej, że tem zaś, że jest zwykłym złodziejem, 

sięw wje rawa najt. Eta pezyjecnał do Nótkwy stęps a Vi а |- i 
trudnieiszych zagadnień rolnych w A PM Z: 
zwiazku z grożącemi walkami celnemi *Z2ł że nie zosfał przez nikogo do po- 
i taryfowemi. selstwą podesłany, a działał na własną 

Przewodniczącym konferencji a- sękę i wyłącznie w cefu kradzieży. 

7" Pomimo tego twierdzenia wygłąd grarnej w Paryżu obrano podsekreta- 
rza stanu Franciszka Ponceta. Prze- EPE 8 

złoczyńcy, zachowanie się oraz zespół 

nadawały 
mówienie powitalne wygłosił Briand. S Ę 
Podkreślił on że obrady konferencji Pozostałych okoliczności 
władne są wzmocnić myśl porozumie- sprawie zupełnie inny wygląd i znacze 

nia narodów. Konferercja ta jest bo- pie, Złoczyńca pozostawał w siedzibie 
wiem wyrażnem świadectwem wzajem 
nej solidarności. Teraz poczucie solidar 
ności to wystawione być ma na próbę. 
Idzie mianowicie o rozwiązanie pierw- 
szego konkretnego zagadnienia komite 
tetu studjów Uni: europejskiej. Tak się zdecydowany charakter. Z okoliczności spra- 
złożyło, — wywodził Briand — że za- wy wynika, że złoczyńca miał wspólników, 
gadnienie to rozpatrywane ma być w obmyślony w szczegółach płan działania 0- 
zakresie. produkcji rolnej. Będzie to tyl raz miał sposoby do wykonania tego planu. 
ko jedna ze stron ogólnego problematu Twierdzenie złoczyńcy, jakoby dostał się na 
jakim komisja będzie musiała się za- teren poselstwa przez patkan od sąsiedniej 
jąń: mianowicie problematu ogólnego posesji, po natychmiastowem sprawdzeniu 
przesilenia gospodarczego w Europie. sytuacji przez władze na miejscu okazało 
konkretnych punktach programu obrad. się fałszem. Natomiast niektórzy członkowie 
w dalszym ciągu wspominał Briand o 
Są nimi: sprawa kredytów rolnych i 
sprowa zbytu zapasów zboża. Pierw- 
sza Część obrad zająć ma się sprawa- 
mi temi dotyczącemi Europy  Środko- 
wei i Bałkanu. W dniach następnych Władze sowieckie dotychczas nie 
zajmie się komisja problemem trwałe- wykazują w tej sprawie w stosunku do 
go uregulowania sytuacji gospodarczej „nsęjstwa dostatecznej aktywności, 
w. krajach naddunajskich. = Ę 

Wreszcie zwrócił Briand uwagę na ne propwsiniąc aa WADZE 
to, ze obecne obrady w Paryżu wciąż gółowego śledztwa i nie informując о- 
"a oku mieć muszą sprawę pokoju ficjałnie poselstwa o przebiegu spra- 
aiski ri i pamiętać winne o du- wy, 
chu wzajemnych ustępstw. Rekojmi: tantui: wyższe fakty, 
sukcesów obrad będzie tylko SEA — =" : pa 
nad konsolidacją pokoju w tych częś- 
ciach Europy, które uchronić trzeba od 
politycznych i społecznych skutków 
przesilenia gospodarczego. Znaczenie 
solidarnej akcji tkwić będzie też nietyl 
ko w jej bezpośrednich wynikach, ale 
i w  impulsie trwałej europejskiej 
współpracy. 

Po Briandzie przemawiał p. Fran- 
cois Poucet, podnosząc konieczność u- 

stalenia ilości zboża i jego jakości, 
które posiadają państwa rolnicze co 

da podstawę do rozwiazań, jakie środ 
ki są niezbędne dla ułatwienia zbyta 
fvck zapasów. й 
“Po przemėowieniu  delegata Polski 

p. Sokołowskiego pierwsze inaugura- 
cyjne posiedzenie zostało zamknięte. 

Praca konferencji będzie toczyła się 
w komisjach, które następnie złożą 
sprawozdania na plenarnem posiedze- 
nin konferencji. 

)890.098 POLAKÓW EMIGRUJE 
©OROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! . 

EŁ6ż grosz ma „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Wałki o Szkołę Polska. 

Incydent powyższy ma zupełnie inny i 

wa“). Ze Lwowa nadeszła dziś wieczo 
rem wiadomość, iż w godzinach p.po 
łudniowych zmarł tam w 71 roku życia 
długoletni parlamentarzysta i jeden z 
czołowych przywódców PPŚ CKW 
Herman Diamand. 

Herman Diamanad rozpoczął kar- 
jerę parlamentarna w roku 1902 kie- 
dy wybrany został do parlamentu au- 
strjackiego. Od tego czasu piastował 

Skazańcy częstoch 

Czyżewską. Fem zbrodni była podobno zyžewską. 
się do komisarjatu i Leśniewska udała po 

a SET E Szer As noryc! zyk i Czę y 
rzec sa skąd odwieziono ich do więzienia śledczego w Piotrkowie. 

Żona kapitana zamordowała rywalkę 
TRAGICZNE STRZAŁY W POZNANIU 

POZNAŃ. (PAT). — Prasa donosi, że wczoraj południu 
A zastrzeliła dwoma k dele z ы 

zazdrość. Po dok: 
złożeniu 

  

złoczyńcy — Władze 
nie reagują 

dyżur nocny w komisarjacie ludowym spraw 
zagranicznych został skasowany, o czem po 

selstwo nie było poinformowane. Dopiero jo 
dłuższych poszukiwaniach członkowie posei- 
stwa odnaleźli szefa protokułu p. Fioryńskie. 
go, który wezwał do poselstwa władze mi- 
licyjne. P. Fioryński przybył — samochodem 
poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej na ul. 
'Worowskiego nr. 21 o godz. 1.45 Władze 
milicyjne zjawiły się tamże o godz. 2.15. 

6. Р. U. 
lę i inne przedmioty, siužace do precyzyjūe; 

roboty włamywania. Obok tego posiadał nie- 
zapisany notatnik i ołówek. Miał wreszcie 
dwie kułki woskowe dla robienia odcisków z 
kiuczy. Przy robocie złoczyńca najwidocz- 
niej pomylił się w wyborze kłucza — usiło 
wał otworzyć gabinet posła od strony po- 

koju jadatnego kluczem niewłaściwym, który 
się zaciął, zgiął 1 utrudnił niu narazie dal- 
szą penetrację. Klmcz ten, jak się następ- 
nie okazało, pasował doskonale do drzwi, 
prowadzących do gabinetu posła od strony 
narożnego salonu. 

Pomimo stwierdzenia tej okoliczności w 
obecności władz związkowych, władze te u- 

ч 

chyfły się od wypełnienia prośby członków | 
poselstwa co do zaznaczenia powyższego w 
protekułe. 

Chodziło o wykradzenie dokumentów 
poselstwa czas dłuższy w takich poko- 
jach, gdzie znajdowały się kasy, drogo | 

cern przedmioty leżały niezamknięte | 
ua stołach, półkach i witrynach. Obek 
gokoju jadałnego, w którym go ujęto, | 

stał otworem pokój ze zbiorami posel- 
stwa i bezpośrednio za nim sypialny 

pokój posła, w którym znaleźćby mo- 

žma wiele do zabrania. Złoczyńca ie- 

dnak nie poszedł nawet w tę stronę, 

nie ruszył nic cennego i dobierał sie 

do zamkniętego gabinetu posła, gdzie 

drogocennych rzeczy nie było. Nie o 
uie przecie mu chodziło. 

Jak zorganizowano włamanie 
posełstwa zwrócili uwagę, że w godzinaci: 
między 22.30 a 23.15 kręciło sie około posel- 
stwa kilku podejrzanych postaci oraz, że na 
ulicy Borysoglebskiej w pobliżu gmachu po- 
zelstwa stała dość długo pusta dorożka 54- 
mochodowa nr. 1117. Z chwiłą gdy osobni 
cy ci spostrzegli, że są obserwowani, znik- | 
nęli. Prawie iednocześnie odjechała również 

doreżka samochodowa. 7 

Poselstwo polskie domaga się wyświetlenia 
sprawy 

stwo Rzeczypospolitej Polskiej w Mo- 

Skwie, zwraca na nie specjalną uwagę 

władz sowieckich i domaga się nale- 
żytego ict: wyświetlenia, satysfakcji o- 

raz przedsięwzięcia wszelkich kroków, 

ażeby podobnego rodzaju incydenty 
nie powtarzały się w przyszłości. 

  

Zgon D-ra Hermana Diamanda 2 
WARSZAWA. 26. II. (tel. wł. „Sło bez przerwy prawie mandaty w par- % 

lamencie austrjackim, a następnie w | 
trzech Sejmach w Polsce. Do Sejniu 0- 
becnego dr. Diamand nie został wy- 
brany. jeszcze przed kilku dniam, di. 
Diamand brał udział w posiedzeniu 
Egzekutywy Il Międzynarodówki w 
Zurychu skąd powrócił przedwczoraj. 
Dr. Diamand cierpiał od dłuższego 
czasu na sukrzycę. 

owscy w więzieniu 
w Kasie 

eskortą Palais aš zostali na dwe- 

onannu      pk 
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4 gdy doczekaliśmy się Ziemi  Obieca- 

| nei, wyśnionej w snach od lat dziecięcych, 

| spodziewając się . że z chwilą odrodzenia 

: się jej z popiołów i zgliszcz, zagoją Się 1 

: « zrikną nazawsze rany bołesne, Cierpienia 

n:oralne, niepewność jutra, lecz.. 1 

jutrzenki radosnuei doczekaliśmy się po- 

mad siły i środki walki o byt, będąc Sil- 

mi w polit, a słabi na własnej ziemi, 

przeto eksperymentalne od łat „kilkunastu 

c'osy, zadawane nam przez licytujące się O 

władzę rządy, spowodowały wędzę, zuboże- 

nie się i szybkim krokiem zbliżającą się 

ruin: в 
3 Katastrofalna ano: jest sytuacja wła- 

ścicieła tolwarki, skoro tuż po zbiorach nie 

jest w stanie pokryć swoich zobowiązań 

za rawozy sztuczne, narzędzia rolnicze, i 

t p., nie mówiąc już o naieżytościach po- 

datkowych, które zwiększyły się o 50 рг . 

w stosunku do roku ubiepiegc, a cena żyta 

w tym okresie spadła do 100 proc. V 

tych warunkach najwspanialsze urodzaje nic 

nie pomogą : będą nieopłacalne dla właści- 

cieła, , trzeba więc pożyczyć , następnie je 

szcze pożyczyć i tak dalej, až do przyjazdu 

komornika, bo wciąż pożyczać nie można, 

a gospodarować bez kapitału obrotowego 

- nie sposób, Prawda, w latach ostatnich Ban 

ki Gosp. Kraj. i Rolny wydatnie, lecz nie 

wystarczająco, użyli znacznie sytuacji zie- 

-niar drogą udzielenia kredytów, lecz i tu- 

taj, stopa procentowa była za wysoka i 

iorma udzielenia kredytów niewygodna, cho 

ciażby z racji ciągłych zmian weksli, nad- 

płat kapitału, odsetek, tych samych ży- 

rantów i t. d. Szczególnie żyrowanie Cu- 

dzych weksli wytwarza sytuację dość ory- 

inalną i nie do pomyślenia, bo skoro po- 

 deimuje się jakąś akcję gospodarczą, to 

bezwzględnie pow'nna ona opierać się na 

podstawie korzyść: własnej, nie zaś na u- 

przejmości towarzyskiej. Tak zwane  „po- 

Žvezii siewne” iniały stanowić pomoc го!- 

mictwu ze strony Rządu w walce z kryzy- 

sem gospodarczym, wyglądało więc. tak na- 

przykład, 'w roku 29 otrzymało się takiej 

pužvezki 1,000 zł., t 

po 6 zł. pud żyta równowartość 165 pud. 

W roku 30 oddając tę pożyczkę ziemianin 

zmuszony jest już spieniężyć przy cenie za 

61 złotego za pud-400 pud. zboża, w roku 

R przy cenie 1,70 za pud odaać nałeży 

czyłi nieraz cały urodzaj żyta 

Prawda , dopuszczalne są spłaty ratalne, 

lecz, czy to w czemkolwiek ulży losowi 

zelnika, czy ma odrazu stracić cały mają- 

urodzaj, czy go oddać częściami i w ten 

iw inny sposób zbiór się odda i pozo- 

stanie się przy plewach. Przecież, na mi- 

łość Boską! Wołać musimy głośno, miała 

ło być przecież pomoc "ządowa dla rolni- 

ka, dlaczegoż więc później przeistoczyła się 

jakby w _ formę spekulacyjną za 

którą rzad obywateli swoich karze i o0- 

sadza za kraty, bo jakże inaczej taką tran- 

zakcje nazwać, skoro udzielając rzekomej 

„oomocy* rolnikom, obciąża się go 100 

pudaimi żyta, zaś przy zwrocie pożyczki, 

zmusza się go do wyzbywania się 600 pu- 

dów ziarna, czyli władze nie ponosząc żad- 

nych konsekwencyj dalszego kryzysu, spy* 

chając cały ciężar na barki i kieszeń rolni- 

ka, skazując go do ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za spadek cen na zboże 
i wyszukanie innego źródła do spłacenia 

„pomocy siewnej'. Ё 

Mówi się, czyta się w dziennikach, oma- 
wia się „pomoc”* dla rolnictwa, odbywają 

'_ się zjazdy zagraniczne, konferencje, zebra- 
mia, audjencje, wszędzie mowa o jutrze, po- 

_ zostawiając „dziś” własnym siłom. Rołnika 

nie ęci to jutro, skoro tego „dziś” nie mo- 
że wytrzymać, wolałby nie prosić o żadne 
„pomocy siewne”, żyć o czarnym chlebie i 
samodzialc, chodzić piechotą, by nie raziło 
niczyjego oka, nie czytać gazet, książek i 
wogóle wyzbyć się przyjemności tego šwia- 
ta, byle raz nazawsze ten stosunek do nie- 

o przeróżnych władz i urzędów, te ich wa- 

sy, błędy i przyzwyczajenia w nich zakorze 
nionc, zostały złamane i zmienione, jak na 
państwo, dbajace o dobrobyt swoich oby- 
wateli przystał. DU kogo i gdzie 

- tę pomoc ma znaleźć rolnik, gdzie jej szukać 
skoro gdy zwraca się uwagę mówiąc o 
ciężkim stanie rolnika, słyszy się odpowiedź, 
-— „tak, to rzeczywiście prawda, no — ale 
cóż zrobić, pieniądze nam są bardzo po- 
trzebne, wreszcie wszystko to dla państwa, 
dla powiatu, dla gminy" i . d i głos rol- 
nika w tym wypadku staje się głosem wo- 

na puszczy. Dzisiejszy bezrobotny 
, popierany w żniactwie zasiłkami 

przez resztę obywateli kraju, ubezpieczony 
Gd wszelkich złych konjunktur życiowych 
zaś przez organy bezpieczeństwa od zbyt- 
mego nerwowania się, dzisiaj każdy ka- 
prvs pięciu, dziesięciu leniuchów, jest dopu- 
 szczany przed jasne oczy przeróżnych dy- 
gnitarzy, wysłuchtwany z przyjaznym uśmie 
chem i potakującem skinieniem głowy. Na- 
tyckmiastowa telefoniczna  dwuminutowa 
konferencja, powoduje, że pieniądze są, na- 
tychiniast wypłacają się, byłe siedział cicho 
* Ba grzeczny. = Rolnika == zmusza 
się do prośby po wyczerpanej walce, 
"po stracie, po cierpieniach moralnych w wal- 
ce c swoją i rodziny egzystencję, w obli- 
czu zbliżającej się materjałnej ruiny, pomi- 
mo nadludzkie wysiłki mózgu, rąk, zdro- 
wia. jest wysłuch'wany jako natręt, żegna- 

"my przyrzeczeniam. że trzeba naradzić się, 

zasięgnąć opinii tego, tamtego i że musi 

НО 

Berlińskie sensacje 
JEDEN Z BOHATERÓW REMAR 
ЭЦЕА — NIEMIECKI MISTRZ ТЕ- 

NISU PRZED SĄDEM. 
Ogromna większość uważa Remar- 

que'a dlatego za autora wybitnie an- 
tywojennego, że napisał „Na Zacho- 
dzie Bez Zmian“. Poprawdzie rzek!- 
szy, nowa książka jego jest wybilnie 
już antymilitarvstyczna, jednakże mi- 

_'_ mo urzędowego piętna , wyciśniętego 
ia „Na Zachodzie”, część krytyków 
uznaje, że książka ta nie posiada żad- 
mef tendencji, a przedstawia tylko w 

 nmiczwykle mistrzowski — sposób 
prawde. Dlatego — według tych zdań 

-- „Na Zachodzie Bez Zmian* uwa- 
žač można również za propagandę 
antywojenną, jak za apoteozę wojny. 
Co kto woli, i co kto lubi. Tego 
zdaje się — zdania, jest wielu z pośród 
prawdziwych uczestników wojny, naj 
bardziej zaś zwalczają książke Rema: 
<ue'a... przyszli bohaterowie przy- 

_ szłych wojer. Ten, kto wojny nienawi- 
dzi, odtwarzając i rozpamiętywując ca 
łą jej nagą prawdę w tej książce pod- 
ieca w sobie tę nienawiść jeszcze 
ardziej; kto wojnę kocha i kogo 0- 
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Ww smętne tony mełodji marsza żałobnego, 

obciążając tem, licząc * 

   
   

  

    

   

    

czekać i czekać aż pod koniec siewów wio- 
sennych, otrzymuje „pożyczkę siewną“, 

której też właściwie nie ctrzymuje, bo po- 

chłoneły ją nieopłacone ratówki, pożyczki 

długoterminowe, lub spłata, nieraz przed 

terminem kredytu zastawowego, wygląda 

więc to na pomoc rzucenia brzytwy tonące- 

Rozpaczliwie straszna jest dzisiejsza tra- 

geja ziemianina, trzymającego się kurczo- 

wo ojcowizny, z której winien dać naukę 

dzieciom, gdy niema za co bucików ich zre- 

perować, utrzymać własną rodzinę, gdy w 

sklepach kredytu już odmawiają, opłacie 

podatki, służbę, najem, repedację walących 

się budynków, spłatę wekselków  prywat- 

nych i multum tych wydatków trzeba opia- 

cić, ale tylko kolejnym, nowym wekslem, 

bo z gospodarstwa wziąć niema Z czego. 

Dramat życia ziemianina kresowego szyb- 

kient już tempem zbliża się do rozwiązania, 

ostanie sceny ostatniego aktu, tyłko, ze 

wzomiar oklasków widzów, usłyszy się 
o 

gdy nie stanie nas — nie stanie i was! 

Gwa!t zaborców, ucisk najeźdzców były ro- 

zumiane, wreszcie walczyło się przeciw nim, 
lecz obywatelowi odrodzonej własną krwią 

i życiem Ojczyzny, tracić siły, zdrowie i ca- 

le swoje pozostałe mienie dła uzyskania 

prawa bytu i egzystencji, jest straszliwą 

grozą, godzą w całość i moc państwa, 
grozą utraty zdobytej wolności. O tem po- 
inyśłeć, nad tem dłużej zastanowić się win- 

ni ci, w czyich rękach leży prawo rządze- 

nia krajem. Średnie i większe warsztaty 
rolne Wileńszczyzny w większości już swój 

żywot produkcyjny, O ile nie uzyskają raz 

cszcie należytej opieki i wydatnej pomo- 
ze strony władz miarodajnych, doszczęt- 

nie wyczerpały, nowych i Świeżych sił i 
środków do zasiłenia gospodarstw im brak. 
Z czem wyjdziemy na wiosnę, skoro wy- 

przedaje się za bczcen konie i resztę in- 

wentarza, czem obsiejemy pola, skoro na- 

siona już wysprzedawać musimy z braku 

innych artykułów dła spłacenia ratówek dłu- 
zoterminowego kredytu, zaciągniętego przy 

ie zbóż i inwentarza o 150 — 300 proc. 
i ni iej. Z kim pracować i 

я uchyla się "d 
j roboty bo „za darmo" służy, bo 

zbcże tanie, widzac w tem jedynego wino- 
wajcę swego pracodawcę, zaś dziewczyna 
do świń żąda opłacenia swojej pracy rów- 

jącej się pensji bony-francuzicy przy dzie 
'ch w mieście. Zboża wyprzedane, poszły 

i nasiona, siła pociągowa częściowo zlikwi- 
dowana, robotnik żłe opłacany pracuje nie- 
chętnie, na ziemie nabywców brak, jakże 
tragiczny poczatek zbliżającej się wiosny. 
Dawniej protesty, komornik, sady, licyta- 

cje należały do rzadkości w życiu ziemiani- 
ne, dzisiaj nastąpiło przewartościowanie 

pojęć moralnych, gdyż to, co ongiś bvło 
ruiną moralną, dzisiaj stało się nieuniknio- 
nvm i nieubłaganym dramatem duszy. Dzi- 
s'ai doszlišmy do kresu, dalej krok i runie- 
ту w przepaśc, dotychczasowe próby, me- 
morjały, deleg. nie bvły i nie sa zrozumiane 
tak, jak interes i čobro kraju tego wymaga, 
zaś obowiązek obywatela nakazuje, by nas 
zrozumiano i wreszcie uwierzono, bo pra- 

cując na tych rubieżach Ojczvzny naszej, 
jesteśmy nie mniej za ich polskość, całość 
i dobrobvt mieszkańców odpowiedzialni niż 
ci, eo siedząc we wspaniałych gabinetach 
stolicy, golgoty naszego życia nie zaznali. 

Na widok. zbliżającej się katastrofy, 
słatku naszej pracy i bytu, na rozszalałem 
morzu kryzysu rolnego, wołamy o pomoc 
ślac sygnał ratunku S.O.S! Nie czas dziś 
na teorję, krytykę, narzekania, lub opuszcza- 
nie rak, ale czas i to już dawny czas na 
wspólne zajęcie wyraźnego i stanowczero 
starowiska przez nasze organizacje zawodo- 
we i ziemiańskie, by całość naszych for- 
tecznych płacówek uratować i zachować. 
Kto chce żyć — musi walczyć, lecz nie ko- 
sztem podpisywania weksełków, lub wyzby- 
wania się dobytku, lecz wolą stanowcza 
oparrą na wyraźnie obronnem stanowisku, 
zapewniającem pewne prawa i dającem 
možnošė w tvch czasach, prowadzenia na- 
szych warsztatów tak potrzebnych dla roz- 

oju państwa. Michał Łaszkiewicz. 
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Z dziejów pracy katolicko- 

oświatowej i polskiej w Świę- 
cianach 

Głównem źródłem, z którego rozwijała 
‚ i powiększała bibljoteka parafjalna im. 
„Teresy w Święcianach — — był aparat 

helnv kina wędrownego, ktore cieszyło 
; coraz większem powodzeniem nietyiko 

w pow święciańskim. lecz i w całem woje 
wództwie, mimo rywalizacji z  innem.... któ 
re mrządzało przedstawienia nawet darmo. 

Kino pracowało 3 lata, wyświetlając kil 
kanaście razy filmy bezpiatnie w ochronce 
święciańskiej, w niektórych szkołach, coś 5 
razy oddało cały Zysk na cele wycieczki 
szkcły AA w Šwiecianach ina 
inne cele. 

Kierownictwo  bibljoteki otrzymywało 
stale pozwolenie z Urzędu Wojewódzkiego, 
na ekspłoatacię szkolnego aparatu kinowe- 
g 

złoży, osobiście podanie w Urzędzie Wo- 
O prosząc o wznowienie pozwo- 
leń. 

Po licznych naleganiach kilku osób o 

na pociąga — ten będzie czytał książ 
„ę Femarque'a z miłością. jak własne 
wspómnienia, jak niepisany pamięt- 
nik, Ałe oczywiście opinja... Nie o Re- 
marqie'a właściwie tu chodzi, a o jed 
nego z bohaterów, który w powieści 
właściwie nie figuruje, zato mieszka 
przy jednej z ulic w Wilmesdortie. 

Że przeszedłszy wojnę, można siik 
sować, 0-tem każdy wie, ale każdy iik 
suje na swój sposób, tak samo, jak 
różnie traktuje się książkę „Na Za- 
chodzie Bez Zmian*. Właśnie na tym 
„Zachodzie“ całą wojnę przebył nieja 
ki inżynier Johann Lauktien. Kiedyś, 
podczas huraganowego ognia artyle- 
iji francuskiej, skierowanego w oko- 
py, w których siedział, uderzył ogrom 
ny pocisk. Betony, żelazo, piasek, lu- 
dzie i kulomioty, żołnierze i ich karabi 
ny — wszystko przeistoczyło się w 
niekształtną masę, bluzgającą ktwią. 
<auktien nie został ranny, ogólne ude 
rzenie kontuzjowało go i ponoć kilka 
dni przeleżał nieprzytomny pod ziemią 
nim oddziały sanitarne tam się do- 
'kopały. Ktoś po wyjściu z takiej opre- 
sji cierpiałby na manję antywojenną, 
a Lauktien przeciwnie, dostał manii ... 
iilowojennej. Oto od roku w zacisz- 
nym gabinecie pracował nad skonstruo 
waniem własnego pomysłu armaty. 

0, 
9 Xli. — 1936 r. kierownik  bibljoteki w 

UCHY KOMUNISTYCZNE w NIEMCZECH 7 
STARCIA ULICZNE. — ARESZTOWANO 100 OSÓB. 

BERLIN. PAT). — We środę w godzinach wieczorowych powtórzyły 
się w Berlinie rozruchy komunistyczne. lun: bezrobotnych w ilości około kil- 
ku tysięcy osób demonstrował na Kurfiirstendamm, wznosząc okrzyki: „Precz 
z rządem. jesteśmy gtodni!“ W śródmieściu policja starła się z bezrobotnymi. 
W dzielnicy robotniczej bezrobotni splondrowali kilka sklepów z żywnością. 
W jednym z szynków policja aresztowała 52 komunistów, podejrzanych o 
organizowanie napadów rabunkowych na sklepy. W ciągu całego dnia are- 
sziowano ogółem przeszio 11%) osób. 

ZABICI I RANNI W CAŁYCH NIEMCZECH 

BERLIN. (PAT). — Wiadomości, (irzymane w ciągu ubieg.ej nocy, świadczą że 

wczorajsze demonstracje bezrobotnych, urządzore przez komunistów na obszarze całej 

Rzeszy Niemieckiej, miały przebieg niezwykle ostry i krwawy. Ofiarami krwawej środy 

padły 4 osoby. Są ponadto ranni, w Magdeburgu i Halberstacie doszło do poważnych 

wykroczeń, których dopuścili się bezrobotni. Policja strzelała. Szereg osób jest rannych. 

W Kołoaji tłum, złożeny z kilku tysięcy manifestantów, obrzucił policję kamieniami, Ró: 

wnież ulicami Drezna przeciągały przez cały dzień pochody demonstracyjne. W Bremie 

aemonstranci natarli na policję. Wywiązała się ciężka walka wiiczna. Policjanci zmusze- 

ni byli uzyć pałek gumowych. Jednego z policjantów raniono sztyletem. Utarczki powia- 

rzały się późno w nocy. W Monachjum, gdzie komuniści urządzili również pochód, do- 

szło do krwawych starć z policją. Wyjątkowo ostry charakter miały demonstracje bezro- 

botnych w miejscowości -badeńskiej Fryburgu. 

Wielki proces kontrrewolucyjny w Moskwie 
MOSKWA. (PAT). — W dniu 1 merca rozpocznie się w Moskwie no- 

wy wielki proces polityczny, przewyłszający rozmiarami swemi znany pro- 

ces partji przemysłowej. Na ławie oskarżonych zasiada 15 osób, pod zarzu- 

iem należenia do organizacji mienszewickiej : prowadzenia akcji konirrewo- 

lucyjnej i sabotażowej. Organizacja posiadać miała swoich zwolenników 

wielu instytucjach sowieckich, nie wyłączając instytucyj centralnych, 
w 

jak 
Wyższa Rada Gospodarstwa Narodow2go, różne komisarjaty ludowe, bank 

państwa, centralny związek kooperaty / { *.4. Oskarżenie wnosi prokurator 

Krylenko, znany z procesu szachtyńskiego i procesu partji przemysłowej. 

  

Polski lot 
WARSZAWIA. (PAT). — W związku z 

Gomošci co (do przylotu kpt. Skarżyńskiego i 

nad Afryką 
podanem przez nas sprostowaniem wia- 

por. inż. Markiewicza do stolicy Abisynji 

Addis - Abeba dowiadujemy się, że defek* silnika. który zatrzymał naszych lotników w 

Atbarze, da się wkrótce usunąć i lot będzie dalej kontynuowany. Lotnicy nasi uzyskali 

pomoc mechaników angielskich z lotniska w Atmarze przy pracy nad usiinięciem defek- 

tu silnika. 

Zasypanie czterech robotników 
KATOWICE. (PAT). — W wapienriku w Strzelcach na Sląsku Opol- 

skim wskutek odwilły oderwały się masy ziemi, zasypując 4-ch robotników. 

Mimo energicznej akcji ratunkowej nie zdołano zasypanych z pod ziemi wy- 

dobyć. Akcja ratukowa trwa. 

2 miljony dolarów za życiorys M. Capone'a 
KRÓL BANDYTÓW NIE PRZYJĄŁ PROPOZYCJI 

CHICAGO. (PAT). — Król bandytów Al Capone oświadczył, że otrzymał propo- 

zycję napisania swego życiorysu z prawem 
muljonów dolarów. 

Ostatnie przedstawienia w „OGNISKU'" Wielka 24 

EB $SZOPĘA AKADERICKA 
Dziś o godz. 20-€i 

przyśpieszenie wydania pozwolenia, oraz po 

ocobistej bytności kierownika biblioteki w 

U-zędzie Wojewódzkim --- dopiero na _ 46 

dzień otrzymaia bibljoteka = „pozwolenic“., 
ale tylko na powiat święciański. ię 

Punkt 2 owego „pozwołenia" głosi, że: 

„Przedsiębiorstwo może być prowadzo- 

n> tylko w pomieszczeniu, odpowiadającem 
przepisom o kinematografach po uprzedniem 
uznaniu go za „odpowiednie przez specjal- 

ча komisję techniczną, delegowaną z ramie- 
nia władz administracyjnych. 5 

Dia kina wędrownego jest to oczywiście 
niemożliwe de wykonania, gdyż przedsta- 

wieria odbywają się w miasteczkach i wio- 

skneh, a dla kina szkolnego zupełnie bez- 

podstawne! Sołtys, który na nieszczęście w 

danym wypadku umie Czytać i zna swe 0- 
bowiązki — pyta o pozwolenie. 

— Proszę. 
Czyta warunki pozwolenia i żąda uzu- 

pełrień; następuje dalsza indagacja. 
— (idzie jest numer rejestrowy 

Sądzie Okręgowym? 
—- Gdzie jest eświadczenie specjalnej ko 

misi: technicznej? 
— Gdzie są legitymacje? i t. d. i td. 

-- Nie pozwałam. Sprawa skończona. 
Urząd Wojewódzki dyplomatycznie  za- 

łatwil sprawę, nie udzielając żadnych wy- 
i zh, z jakiego powodu zaszła taka zniia 

wi porównaniu z 

przy 

    

a w stosunku do kina, 
glemi latami? 
erownik biblioteki zwrócił się do p. sta 

rosty Mydłarza, prosząc go o wyjaśnienie, 
1627 p. starosta zaznaczył, że Urząd Woje- 

ki sam decyduje (na czyjej opinji de- 
ta się opiera?) i że mówio mu w Wo 

jewództwie o tem, że bibljoteka nie otrzy= 
ma pozwolenia wojewódzkiego, lecz tylko 
ra powiat, P. starosta nie obiecał nawet, że 

1а 

  

  

  

   

Nie nikt o tem nie wiedział i policja 
również. Kontuzjowany inżynier zbu- 
dował prymitywną armatę, ustawił 1а 
na kółkach dziecinnego wózka, dostał 
skądvś 19-milimetrowe pociski i 
dopiął swego dzieła. Kiłka dni temu 
otworzył balkon, wycelował w dach 
przeciwległego domu i — gruchnął so 
bie pięcioma pociskami, jeden po dru- 
gim, a huk wystrzałów  przyponniał 
mu .. okcpy zachodniego frontu. Don: 
omal się nie rozwalił. Sensacja obiegła 
w ciągu kilku godzin niemal całe 
Niemcy. Nowy zamach? Stahlhelm? 
Hitlerowcy, czy komuniści? Czy co in 
nego! Himmel! Zum  Teufel Donner- 
wetta noch a mał, was ich den noch? 

Niefortunnego inżyniera zabrano do 
urzędu policji politycznej, a następnie 
odesłano go do lekarza. Zachodzi bo 
wiem uzasadnione przypuszczenie, 
że dawna kontuzja wywołała w nim 
zaburzenia umysłowe. Lauktien oświad 
czył wprost, że od czasu wojny ma ni 
czem  niewytłumaczony pociąg do 
strzelania i że skonstruował jeszcze 
edno takie działo, które schował w Je- 

sie w Griinewald. Naležy niewatpliwie 
oczekiwać procesu, godnego powieści 
Remarque'a 

, Tymczasem opinja publiczna Nie- 
miec zainteresowana jest ogromnie in 

      

„posiadający 

przeróbki na scenarjusz iilmowy za cenę 2 

poprze sprawę kinową w Urzędzie Woje 
wódzkim. 

Bibljoteka została narażona na stratę, 
gduż dla ekspłoatacji kina utrzymuje konia 
i obsługę. 

Na podanie, złożone do Starostwa, o 0d- 
powiednie pozwolenie powiatowe na szkolny 
kinowy aparat, — odpowiedziano  posłanco 
wi: 

-—- „Sprawy na kołanie nie załatwia się. 
Decyzji Urzędu Wojewódzkiegc Starostwo 
nie może zmienić”. 

To nie błędne Koło, — tylko niechęć do 
katolickiej pracv, z którą się wciąż stykamy. 
To ieden „kwiatek. jest ich więcej, lecz 
narazie wystarczy. 

Dziwne są, zaiste, warunki pracy społecz 
nej katolickiej w Święcianach / Dziwniejszą 
jest logika niektórych ludzi w Święctanach 
—bibljoteki nie popierają, bo określii ją, 
jako „katolicką, antyrządową”. 

Х. ©. 5. 

ropozycję tę Al Capone miał odrzucić. 

Pragnąc udostępnić każdemu nabycie 

DOBRYCH MEBLI 
PO CENACH NISKICH 

Firma 

LOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23 

iejs e: zawiadamia, iż obecnie w 
> swom CENY na wszystkie 
IACZNIE OBNIŻYŁA i sprze- 

daje na dogodnych warunkach. 

  

nym procesem, którego tło w niczem 
nie przypomina tragicznego echa. za- 
chodniego frontu. Odkąd sport w Eu- 
sopie przybrał rozmiary teraźniejsze, 
sensacja sportowa jest równocześnie 

sensacją najszerszej publiczności. Bo 
later procesu? — Prenn, pierwsza ra 
kieta Niemiec, jedna z najlepszych w 
świecie, zwycięzca wielu: turniejów 
międzynarodowych. Właściwie Rosja- 
nin, pochodzi z rodziny, która emigro 
wała z południowej Rosji podczas ie 
wolucji. W gimnazjum, gdzies w 0- 
desie, nazywali go zapewne koledzy: 
Daniłka -- dziś to sława Niemiec. 
Daniel Prenn, chluba białego sportu, 
absolwent politechniki w Monachium, 

rozłegłe stosunki wśród 
najlepszych sier niemieckich, zaakli- 
inatyzowany, zniemczały. Coby było, 
gdyby nie umiał tak dobrze grać w 
tenis?! Hm, a nasz Stolarow?... Mniej 
sza z tem, Prenn jest człowiekiem sław 
nym i bardzo widać Niemcom załeży 
na jego osobie, skoro się tak interesu- 
ją jego karjerą i jego obecnym proce- 
sen. 

Prenn w ostatnich zawodach teni- 
sowvch o „Puhar Davisa* uległ zaled 
wie Francuzom, zwyciężywszy wWszy- 
stkie narody Europy. jedzie sobie naj 
spokojniej po nowe łaury na jakiś no- 

Cała 
najtańszym i najlepszym 

DE 
zatwierdzonym przez 

    
ъ 
  

I. H. E. 193 
WYPRAWA HIMALAJSKA NA TRZE- 
“I SZCZYT SWIATA, KANCHEN- 

DZENGA. 
Przed paru dniami wygłosił w Wie 

dniv odczyt znakomity podróżnik nie- 
miecki, prof. Dyrenfruth o rezuliatach 
wyprawy himalajskiejj dokonanej w 
ubiegłym roku pod jego przewodnict- 
wem, celem zdobycia trzeciego pod 
względam wysokości szczytu świata, 
Kańcheńdzenga w Himalajach. 

Wyprawa ta, nazwana krótko 
J. *:. F. 1930" skupiła na sobie uwa- 
ge całego Świata. Wszystkich alpini- 
stów było 10, w tem jedna kobieta, 2 
Anglików, 2 Szwajcarów, resztą Niem- 
ców. 

Kańcheńdzecga wznosi się w głów- 
nym łańcuchu himalajskim na wyso- 
kości 8.602 metrów. Po raz pierwszy 
w dziejach tych wypraw ekspedycja 
niemiecka otrzymała pozwolenie podró 
żowania przez Nepal, niezależne pań- 
stwo hinduskie. Należy dodać, że lva- 
jaj Lama, najwyższy zwierzchnik reli- 
gijny i świecki Tybetu, rezydujący w 
Lhassie, zakazał wdzierania się na naj 
wyższy szczyt świata. 

Czomolungma czyli Mount Everest 
(8.822), jeszcze w r. 1324 po ostatniej 
nieszczęśliwej wyprawie angielskiej, 
fodczas której ponieśli śmierć w nie- 
znanych okolicznościach  Malłory i 
Irvine. Zakaz ten zostal wydany celera 
zapewnienia spokoju „bogini - matce 
gór”, która króluje nad ludem tybetat- 
skim z wysokości Czomolungma. 

Ekspedycja 1930 mimo kilkakrot- 
nych usiłowań nie zdołała wedrzeć si 
na szczyt Kańcheńdzengi. Aby doi 
Dardżilingu do zachodnich stóp potęż- 
nego masywu Kańcheńdzengi — trze- 
ba było trzech tygodni uciążliwej dro- 
gi przez „kraj tysiąca jezior”, Sikkim, 
przez malaryczne, wilgotne doliny, 
gdzie upał przyprawiał człowieka 0 
mdłości, a następnie przez 5 zlodowa- 
ciatych przełęczv górskich, położonych 
wysoko nad granicą wiecznego śniegu. 

Największą trudność w dochodze- 
niu do masywu sprawiała przełęcz 
graniczną między krajem Nepalu, a Sik 
kim. 350 kulisów brnęło w śniegu po 
piersi. Po 15 dniach . dotarła „NIE 
19309“ do północno zachodniej flanki 
u stóp Kańcheńdzengi: A 

Szczyt tonął w chmurach. Widocz- 
ne było, że szalała tam burza śniego- 
wa, gdyż w powietrzu unosiły się pie- 
rzaste obłoki śnieżycy. Podczas pierw- 

szego wypadu na ścianę lodową, ławi- 

na zmiotła jednego kulisa. Również za 
wiodła próba wdarcia się na zachod- 
nią turnię; cofnięto się z wysokości 
6.500. Zwrócono tedy ataki na północ 
ne rozgałęzienie góry. Osiągnięto Ram- 
tang - Peak (7.070 m.) Nepal Peak 
i Dodang Nvima Peak (obydwa po- 

nad 7.00) m.) Największy sukces wy- 

prawy zaznaczył się w osiągnięciu 
Dżonsong Peak (7.459 m.) Jest to naj 
wyższy dotychczas osiągnięty Szczyt 
w świecie. Wprawdzie Anglicy osiąga 

li wyższe cyfry na M. Everest (ponad 
£.000 m.!), ałe idzie tu o osiągniecie 
szczytu. W drodze do Dźonsong Peak 

   

AS AE TESTAI S TEN KKI OIS TSRS TAI NIKE SYSAS TI ETD ESTA INS INS DOP TIE T EISS i ION STAI = 

Dziś uroczysta premiera najnowszego przeboju dźwięk. „SERCE na ULICY" w kinach „Helios“ i „Hollywood“ Parc iv si. Ho 
„ACRPDPĘPCZ PJEĆ RAB TE SRO WORKA OCZ AO EZ Z KZ ERONSES TENS ARITE SRS ESS RTN ст OS RISE TPS ESA 

wy międzynarodowy konkurs do 
Monte - Carlo, gdy nagle... sensacja:; 
Bardzo bolesna, ale czy tylko plotka? 
Podobno ten wirtuoz  najszlachetniej- 
szego sportu związany jest z pewną 
niemiecką firmą, wyrabiającą rakiety, 
jakąś tajemniczą umową. W pismach 
sportowych zaroiło się od różnych 

sprzecznych wiadomości, które przedo 
stały się na łamy prasy ogólnej. 

Ktoś wymienił nawet sumę — tak jest 

30006 marek niemieckich, otrzymaną 
przez Prenna za propagandę rakiet, 
wyrabianych przez tę firmę niemiecką. 

Eardzo nieprzyjemny incydent, 
szczególnie w tak arystokratycznem ©- 
czeniu, jak zawodnicy  tennisowi 
Monte-Carlo, gdzie nawet sam król 
szwecki Gustaw staje do zawodów. 

Prenn się zapiera, oświadcza pub- 
jicznie , że firma „skłamała*. To bo- 
leśrie zadrasnęło przemysłowców nie- 
mieckich i ci występują z nowemi re- 
welacjami: owszem, Prennowi propo- 
nowano reklame pewnych rakiet, ale 
zażądał takiej sumy, że tranzakcja nie 
doszła do skutku, wtedy on zawiera 
umowę z jakąś firmą francuską i pro- 

paguje na terenie Niemiec wyroby tej 

tirmy. Ta wiadomość zadrasnęła zko- 
łei nacjonalistyczne koła niemieckie, 
które wielkiego sportowca popierały, 

NAJWIĘKSZA RADJOSTACJA ŚWIATA j 

OLBRZYM RASZYŃSKI 
przemówił! 

Polska może nareszcie odbierać audycje radjowe 

  

TEFON 
Polskie Radjo, 

polskiej sieci nadawczej, 

Kompiet: odbiornik, słuchawka, antena kosztuje 39 złotych 

  

Polskie Radjo, Wydział „DETEFON'* Warszawa, Zielna 30. 

Polskie Radjo Rozgłośnia w Wilnie, Witoldowa 21. 

    

  

    

    

   

   

    

   

  

    

   

   
   

   
   
    

   

   
   

   

  

   

    

     
    

   

  

   

   

   

      

cdbiornikiem detektorowym 

dostosowanym do 

W WIRZE STOLICY. 

URZĘDNICY PRACUJĄ. 
Narzekają ci i owi, że w Połsce jest za- 

dużo urzędników, że drogo kosztują, że nic 
nie robią. 

Trzeba zaprotestować. Kłamstwo wie- 
rutne. Nasi urzędnicy pracują — i to solid- 
nie, inna sprawa, że dobry odsetek ich czyn- 
ności jest najzupełniej zbędny, że nieraz le- 
biejby było, gdyby zamiast robić — nic nie 
robili. Ale to już trudno, taka pracowita 
kasta! 

Z ministerstwa pracy i opieki społecznej 
rozesłano ostatnio do województw okėlnik 
w sptawie dostarczenia ociemniałym inwa- 
lidoa wojennym psów — przewodników na 
koszt skarbu państwa. 
‚ — Jakiż tu sens, zawoła malkontent, 
inwalidzi wojenn: nie czekali przecie jede- 
nastu lat na psa. Komu był bydlak potrzeb- 
ny, wystarał się on oddawna — cały ten 
okėlnik niema sensu. 3 

Ma sensi W ministerstwie głowiono się 
nad wymyśleniem projektu przez pół roku, 
potem zredagowanie, przepisanie,  rozesła- 
nie. W województwach będą musieli prze- 
prowadzić dochodzenie, gdzie są ocieniniali 
4 czasów wojny, rozesłać im kwestjonarju- 
szę, czy chcą otrzymać psa z kasy państwa, 
potem będą radchodziły odpowiedzi, które 
irzeba będzie czytać i klasyfikować. 

— Nie chcę psa; nie wpuszczę psa do 
d nie potrzebuję psa — mam wnuczkę; 
de djabła z psem skarbowym; oto szereg 
odpowiedzi. lecz cóż to? brak wiadomości 
od kilkunastu inwalidów — niema rady, - 
tzena wysłać do nich specjalnego urzędni- й 
ka samochodem (z dietą 20 zł. dziennie). 

_ Wszystko poniyślnie zakończone. Tygod- 
niowa objażdżka urzędnika wydała owoce. | 
Wprawdzie saniochód roztrzaskał się © 
drzewo, ale papiery ocalały. Są dane O 
bralujących ociemniałycii! Nareszcie! Co 
się okazuje: Piętnastu umarło od siedmiit | 
łat, (psy ich żyją), trzech nie chce psów, 
swóch stanowczo wzbrania się od nowych 
psów, bo ma ich każdy po dziesięć, wresz 
cie jeden nie życzy sobie psa, ale prosi 
czyby nie mógł dostać krowy, bo sekwe- 
stratr zabrał mu jego jedyną przed part 
miesiącami — nie uwzględnione! 

ojewództwo wysyła plikę odpowiedzi 
de ministerstwa. Tam rozpatrują je znowu, 
klasyfikują inaczej — w bardziej nowoczes- 
ny, racjonalny sposób, zamykają w szaiach 
1 — koniec. Trzeba będzie wymyśleć coś 
nawego. 

Mo co, niepotrzebny był ten 
kram? Paruset urzędników  zapełniło nim | 
sabie parę tysięcy godzin. Czyż nie o to | 
chodziło? ! 

A!łbo te nowe formularze meldunkowe. | 
Dokładność, szczegółowość — to  grunti 
Jest kilkadziesiąt rubryk — trzeba je wypeł- 

   

cały psi - 

riać. Wzorowy rządca domu, jakim jest 
pan Wiwulski z ul. Marszałkowskiej meldu- 
jąc służącą napisa! w rubryce: „Stosunek 
o wojskowości” —- Bardzo życzliwy. 

By zaś nie posądzono go o gołosłow- 
ność zrobił odsyłacz i zaznaczył: — Już na 
drugi dzień po objęciu posady poszła do 
kint z o majora P. iż 

Pana Wiwulskiego skazano na grzywnę. 
Co? jak? zaco? Napisał przecie wyraźnie: | 
na drugi azień po objęciu posady... a trze- 
ba meldowač w ciągu 24 zin. Co to za 
czekanie trzeciego dnia. Biedny Wiwulski 
wpadł. Nawet gorliwość nie popłaca. Ku. | 

założono 47 obozów wysokogórskich, 
aż 1opiero wdzierający się w te regjo 
ny monsun, czyli wiatr deszczowy zny, 
sił ekspedycję do powrotu. В 
„Do szczytowej piramidy Kańcheń- 

azengi biakio jeszcze wyprawie przesz 
ło 1000 metrów. Pomimo to ekspedy- 
cia zgromadziła szereg pierwszorzęd- 
nych materjałów, które posłużą do iep- 
szego zbadania największych gór świa 
ta i położą grunt pod niedalekie już | 
może ostateczne ukoronowanie wysił- | 
ków alpinistycznych: zdobycie naj- | 
wyższych szczytów. 

ы
 

zamykając oczy na jego rosyjskie po 
chodzenie. Cała sprawa znajduje swój | 
epilog w sądzie, bo firma niemiecka | 
pociągnęła Prenna do odpowiedzialno= 
ści za słowo: „skłamała”. Sąd uznaje 
winę Prenna i skazuje go na та- 
rek grzywny. Ten nie uznaje tak krzyw 
dzącego dla siebie finishu i apeluje. 

W apelacji sprawa nie była jeszcze 
rozpatrywana, ale świat sportowy Nie 
miec stara się ią wogóle zatuszować. 

W międzyczasie gruchnęła nowa 
sensacja, że Prenn, zniechęcony całą 
sprawą, a jednocześnie olśniony ba- 
iecznemi honorarjami, otrzymywane- 
mi przez amerykańskich zawodowców | 
nisowych, zamierza porzucić szere- | 

gi amatorów, przenieść się do Amerv-_ 
ki, gdzie nowy „zawodowiec*, a wie- 
lokrotny mistrz świata Tilden wyraził 
chęć grania z Prennem. Gdyby  po- 
głoski te się sprawdziły, Niemcy W 
przyszłych spotkaniach tenisowych. 
hęda musiały ustąpić swe dotychcza- 
sowe zaszczytne miejsce w między” 
narocowej klasyfikacji i usunąć się || 
dałeko wstecz. $ 

Cóż 'to jednak Prenna obchodzi? | 
--- On jest Rosjaninem, on zapewue 
nie będzie nawet oczekiwał wyroku 
sądu apelacyjnego w swojej sprawie- 

uż. 
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Emeryka hr. 

WYSOKA KOMISJO! 

7 chwiłą, gdy ustały walki orężne 
© granice Polski Qdrodzonej i rozpo- 
częto prace organizacji życia państwo- 
wego, Rząd Rzeczypospolitej w  zro- 
zurnieniu tego ngromnego znaczenia, 
jakie ma religja w życiu jednosiki i 
społeczeństwa podjął prace w kierun- 
ky uporządkowania stosunków religij- 
1ych swych obywateli. 

Zawarto Konkordat ze Stolicą Apo- 
stolską, stworzono podstawy stosun- 
ku Cerkwi prawosławnej do Państwa, 
uregulowano stosunek do Państwa in- 
nych wyznań, nie wyłączając staro- 
obrzędowców, mahometan, karaimów. 

Rzecz zrozumiała iż koniecznością 
było zajęcie się przez rząd również 
kwestją wyznania mojżeszowego, któ- 
lego !iczni wyznawcy Polskę zamiesz- 
kują. 

Wydano szereg przepisów, m. in. 
iozporządzenie Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 14-10 1927 r. 
wreszcie 24-10 30 r. rozporządzenie 
p ministra wyznań religijnych i oświe 
cenia publicznego. 

To ostatnie rozporządzenie doty- 
czy regulamin: wyborczego dła wy- 
boru organów gmin wyznaniowych 
żydowskich oraz rabinów i podrabi- 
nów. 

Wniosek Koła żydowskiego prze- 
kązany Komisj: Oświatowej na 3 po- 
siedzeniu Sejmu w dniu 16-12 30 r. 
dotyczy wyżej wzmiankowanego roz- 
porządzenia p. ministra W.R. i O. P. 
z dnia 24-10 30 r. i domaga się zmia- 
iy szeregu przepisów. 

Przedewszystkiem wnioskodawcy 
żądają, by w następującem zdaniu 
rozporządzenia „przy tworzeniu konii- 
syj wyborczych należy uwzględnić 
istn ce w gminie poważniejsze UgruU 

powania religijne skreślić słowo „„reli 
gijne', a napisać słowo „lub stron- 
nictwa'. Rozporządzenie Pana Prezy- 
denta z dnia 14-10 27 r. wyraźnie 
wskazuje nawet w swej nazwie, iż do- 
yczy wyłącznie organizacji życia reli- 
inego wśród Żydów, Czyli wyzna- 
a mojżeszowego, gdyż  religja ży- 

"owska nie jest określeniem ścisłetm. 

Wśród żydowskich organizacyj po- 
litycznych i stronnictw niejedno zaj- 
muje w stosunku do wyznania mojże- 
szowego stanowisko nietylko bierne, 
lecz wręcz wrogie, powoływanie więc 
do komisyj wyborczych reprezentan- 
tów stronnictw politycznych i organi- 

yi niereligijnych byłoby sprzeczne 
uchem-rozporządzenia Pana Pre- 

żydenia i zamiast organizowania ży- 
a religijnego wśród ludności żydow- 
iej niewątpliwie tworzyłoby podłoże 

do tarć i nieporozumień z religją nie- 
mających nic współnego. 

Następnie wnioskodawcy domaga- 
ją się skreślenia zatwierdzania przez 
władze nadzorcze składu komisyj wy- 
borczych. Ponieważ władze państwo- 
we winny cztwać, by komisje wybor- 
cze zdolne były wykonywać swe czyn- 
ności publiczno-prawne, muszą więc 
one mieć prawo zatwierdzania tych 
komisyj, Dalej wnioskodawcy  sprze- 
ciwiaja się przybieraniu przez komi- 
sje wyborcze poszczególnych wybor- 
ców dla różnych czynności, jak utrzy- 
manie spokoju, układanie spisów wy- 
borców i t. p. Jeżeli uprzytomnimy 
sobie podniecenie tak zwykłe podczas 
każdvch _ wyborów, a“ tembardziej 
wśród ludności o temperamencie po- 
iudniowym, przytem małe wyrobienie 
w takich pracach, jak spisywanie wy- 

„>orców i -t.p., dojść musimy do prze- 
konania, iż przepis ten nie powinien 
bvć usunięty. 

Wkońcu wnioskodawcy domagają 
się usunięcia uprawnienia komisyj wy- 

rczych do Opuszczanią w spisie 
» publicznie występujących prze- 

ciwko wyznaniu mojżeszowemu. Żąda- 
nie to ze stronv wnioskodawców wy- 
sttnięte jest w oczywistej łączności z 
ich żądaniem wprowadzenia do ko- 
iaisyj wyborczych osób reprezentują - 
cych organ. ipartje polityczne i jest dal 
szeim uwypukleniem dążności wniosko 
dawców do nadania gminom wyzna- 
niowym charakteru politycznego, gdyż 
rzeczą zrozumiałą jest, iż wróg religii 
mojżeszowej nie wahający się publicz- 
nie przeciwko niej występować, nie 
przyczyni się do dobra wyznania moj- 
żeszowego. 

We wniosku Kola Żydowskiego 
im. in. czytamy „aczkolwiek dotych- 
czasowa gmina żydowska posiada de 
jure charakter prawie wyłącznie reli- 
giiny, gminy, zwłaszcza wielkie, roz- 
szerzają de iactn ramy swej działalno- 
sci i rozwijają dość rozgałęzioną dzia- 
lałność na polu  kulturalno-oświato- 
wem ect.'* a dałei następuje wzmian- 
ką o skreśleniach przez władze z bud- 
żetów gmin wyznaniowych pozycyj 
na popieranie emigracji do Palestyny. 
W ten sposób sami wnioskodawcy 
siwierdzają, iż obecny stan rzeczy jest 
niewłaściwy, gdyż stan de jure nie 
pokrywa Się ze stanem de facto, a też 
widzimy, iż potrzeby religijne są trak- 
towane obok zagadnienia takiego, jak 
emigracja do Palestyny, nie przeczę 
bardzo interesującego ludność żydow- 
ską, lecz z religją luźno związanego. 

Rozporządzenie ministra W.R. i O. 
P. z dnia 24-10 30 r. wyraźnie podkre- 
śła wyłączność zadań religijnych gmi- 
nv żydowskiej, co nie przeszkadza tak 
iicznym organizacjom żydowskim spo- 
iacznym i politycznym pracować i roz- 
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Czapskiego 
na Komisji Oświatowej dn. 24 lutego r. b. 

wijać się zgodnie z ogólnie obowiązu- 
jącemnł przepisami. lecz nie pod firmą 
gminy wyznaniowej. 

Nie sądzę, by słuszne było twier- 
dzenie Koła Żydowskiego — nawia- 
sem mówiąc, reprezentującego część 
opinji żydowskiej w Polsce, iž wpro- 
wadzenie omawianego rozporządzenia 
ministra W. R. : O. P. uważane będzie 
jako koncesja dla najbardziej  ciem- 
nych i zacofanych elementów  społe- 
czeństwa żydowskiego. Sądziłbym od- 
wrotnie, iż odłączenie od zagadnień 
ściśle religijnych kwestyj społeczno- 
gospodarczych, łączących się zawsze 
ze stroną materjalną życia, musi byś 
uważane za wynoszenie relgiji ponad 
Sprawy materjalne, na miejsce, które 
jej się nałeży, a z zacofaniem nie ma 
nic wspólnego, gdyż organizacja ży- 
cia duchowego w Państwie jest za- 
gadnieniem znacznie  donioślejszem, 
niż organizacja życia gospodarczego. 

Skorzystam z okazji, by przypom- 
nieć słowa Napoleona I-go: 

„Żadna społeczność nie może ist- 
nieć bez moralności, niema prawdzi- 
wej moralności bez religji; a więc je- 
dvnie religja daje Państwu podstawę 
mocną i trwałą”. 

Ze względów formalnych wniosek 
ten Koła Żydowskiego jest też nie do 
przyjęcia, gdyż drogą ustawy nie 
zmienia się rozporządzenia wykonaw- 
czego ministerjalnego. 

Komisja wnosi: 

Wysoki Sejn. uchwalić raczy: Sejm 
przychodzi do porządku nad wnio- 
skiem Koła Żydowskiego. 

#      

Nowość! 

JULJAN EJSMOND 

„Patrząc na moich 
syrkėw...“ 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbićr utworów prozą i 

wierszem o dzieciach 

Wy dzenie pośmiertne 

Cena zł. 8. 

Nakładem Ju'janowej Ejsmondowej 

Czerwonego Krzyża 25, Warszawa 

Do nabycia w księgaraizch 

O Tj 

Ważne uzgodnienie przewidu- 

je nowy rozkład jazdy pocią- 
gów z dniem 15 mała r. b. 

Dowiadujemy się, że w nowym rozkia- 
dzie pociągów, który jak wiadomo będzie 
ohowiązywał z dniem 15 maja r. b. przewi- 
dywany jest cały szereg zmian, wśród któ- 
rych najbardziej ważne dlą obszarów pół- 
nocno-wschodnich Polski są następujące: 

Fociąg odchodzący obecnie z Białego- 
stoku o godz. 8 m. 15 z przyjściem do War- 
szawy o godz. 12 m. 15, będzie odchodził z 
Białegostoku o godz. 7 m. 50 i przychodził 
d> Warszawy o godz. 11 m. 25. 

Poc. Nr. 71 (Warszawa Wil. — Biały- 
stok) odchodzący obecnie z Warszawy o 
godz 16 a przychodzący do Białegostoku 
e godz. 20 m 20 będzie odchodził z War- 
szawy 0 godz. 15 i przychodził do Białego- 
stoku o godz. 18 m. 25. Zmiana ta ma na 
celu utrzymanie połączenia w Białymstoku 
z pociągami w kierunku Baranowicz, Gra- 
jewa i Śwwałk. 

Pociągi pośpieszne Nr. 703 — 704 Pa- 
tyż -— Warszawa — Stołpce) będą kurso- 
wały według następującego rozkładu jazdy: 
poc. Nr. 703 odj. z Warszawy Gł. o godz 
% m. 10 przyjazd do Białegostoku o 10 m. 
14 i do Stołpców 14 m. 20. Poc, Nr. 704 
odj ze Stołpców 14 m. 50, przyj. do Białe- 
yostoku o 18 m. 45 i Warszawy o 21 m. 
54 Bieg tych pociągów zostanie bardzo 
znacznie przyśnieszony tdk, iż zamiast obec- 
nego biegu 8 godz. 40 min. poc. Nr. 703 
(Warszawa -— Stolpce) będzie przechodził 
całą przestrzeń w przeciągu 7 godz. 10 nin. 
a p'ciąg Nr. 704 Stołpce —. Białystok — 
Warszawa) — 7 godz. 4 min. 

Pociąg pośpieszny Nr. 707 Warszawa 
Gi. -- Wilno będzie odchodził z Warsza- 
wy o 35 min. później t į o godz. 0 m. 20, 
przychodził zaś do Wilna tak, jak obecnie o 
„odz. 8. Pciag pośpieszny Nr. 708 Wilno — 
farszawa Gł. będzie odchodził z Wilna o 

25 min. później, niż obecnie t.j. o godz. 23 
m. 15 i przychodził do Warszawy jak obec- 
nie o godz. 6 m. 30. 

Pociąg Nr. 241 — 244 Suwałki — Biały- 
stok, przychodzący obecnie do Białegostoku 
o godz. 7 m. 20 bedzie dchodził z Suwałk 
c godz. 6 m. 10 i przychodził do Białesto- 
ku na godz. 10 m. 35. Taka zmiana da 
możność podróżnym z Suwałk dziennego 
przejazdu do Grodna i Białegostoku. 

Oprócz powyższych zmian projektują się 
nowe pociągi pomiędzy Białymstokiem i 
Grodnem, Grodnem i Wilnem, Oraz” przedłii- 
żeni: do (ran kursującego obecnie pocią- 
gu. Grodno—Marcinkańce. 

Rozkład jazdy projektowanych pociągów 
byłby następujący: l: Z Białegostoku odj, o 
godz 8, przyj. do Grodna 9 m. 40, odj. z 
Grodna 16 m. 30 i przyjazd do Białegostoku 
18 m. 10. 

2: odj. z Grodna 8 m. 50 przyj. do Wil- 
ra 1: m. 45, odj. z Wilna 17 m. 20, przyj. 
do Grodna 20 m. 20 

W rozkładzie jazdy wskazanych wyżej 
projektowanych pociągów mogą zajść pew- 
re zmiany, których narazie przewidzeć nie 
Fadobna natomiast zmiana rozkładu jazdy 
imuyrh pociągów będzie nieznaczna,  Wyni- 
kająsa przeważnie naskutek częściowego 

przyśpieszenia ich biegu. 

Jek widzimy zmiany na terenie Oddziałi: 
Ruchu Białostockiego są znaczne i dla pu- 
bFczrości bardzo dodatnie. Zawdzięczać io 
należy staraniem Naczelnika Oddziaru Bia- 
łostockiego p. inż. Fedorowicza. 

Ewent. zmiany w rozkładach jazdy po- 
ciąg A innych linjach podamy  dodat- 
kowo. L. 

  

OFIARY 
K. Karpińska dla byłej nauczycielki zło: 

tych — 3.   

SŁ O w 

PRZEMÓWIENIE POSŁA SŁONIMSKIEGO Zabójca Rutsztejna skazany na rok tw erdzy 

о 

Wszyscy pamigtamy tragiczny wypadek Kiedy 10 wywiadowca Urzędu Śledczego 
Feliks Turkowski pełniąc wraz z innym jeszcze iunkcjonarpiuszem policji stužbę na ul. 
Słowackiego zabił wystrzałem z rewotweru kupca Rutsztejna. 

Sprawa była wówczas głośną, mówiono o nej w całej Polsce, a nasze stanowisko 
znane jest czytelnikom „Słowa* z artykułów na ten temat zamieszczonych wówczas. 

W Sądzie Okręgowym Turkowski został całkowicie uniewinniony a wczoraj zasłach 
na ławie oskarżonych w Sądzie Apelacyjcym, któremu przewodniczył p. sędzia Suszcze- 

wicz. 
Obrońca oskarżonego mec. Jasiński w mowie swej podkreślił, że w tym wypadku 

interes prywatny musiał być poświęcony interesom państwowym, wiadomem bowient 

„est, że w dniu krytycznym policja oczekiwała de:nonstracyį komunistycznych i Rutsztejn 
traxtowany był przez Turkowskiego jako kolporter ulotek. 

Popierający, z ramienia żony zmarłego, powództwo cywilne, mec. Kulikowski wy- 
sunął przeciwko temu twierdzeniu inne, a mianowicie, że nałeży przeciwstawić ustrojo- 

   
  w: nat 

interesów państwowych) ustrój państwa praworządnego, które broni mawa, życia i 

ycznemu (gdzie interesy publiczne deptane są stale i bezlitośnie dla dobra 

smienia swych obywateli. W takim państwie przy takim ustroju funkcjonarjusż policji 
powołany do tego, aby stać na siraży łaau nie może strzelać do ludzi tylko dlatego, że 
coś mu się tam przywidziało. 

Sad Apelacyjny przychylił się do tego twierdzenia i uznał, że w omawianym wy- 
padku nie było potrzeby strzelania. 

Rutsztejn podejrzany przez wywiadowców o rozrzucanie odezw komunistycznych 
podczas ucieczki przed wywiadowcami zgubił zawartość niesionej paczki (bieliznę) je- 
dnak ci nie uznali za wskazane sprawdzić co ta było i mimo, że nacierali we trzech 

ttrzecim był stróż) na jednego a.b. bezbronnego, Turkowski zaczął strzelać. 
Uznając winę za udowodnioną Sąd Apelacyiny skazał furkowskiego na rok twier- 

dzy przysądzając jednocześnie powództwo cywilne (zwrot kosztów pogrzebu) w wyso- 
kości 500 zł. 

Zbiegowie z Sowietów 
Koło Dołhinowa przedostali się na naszą stronę dwaj mieszkańcy Borysowa Ma- 

rynowski i Palasz, którzy ostatnio przebywali 57 więzieniu sewieckiem, aresztowani za 

wysyłanie listów do rodziny do Białegostoku. Oskarżono ich nasamprzód o szpiegowstwo 
a gdy to zbyt jaskrawo okazało się bezpodstawnem Marynowskiego i Palasza za „akcię 
kontrrewolucyjną” skazano na wygnanie. Zbiegł: oni jednak z obozu i zdołali przedostać 

się do Polski. 

  

Koliu o godz, 4 m. 45 

sęg,6 m 21 

ZAKŁADU METEGRO 
5. В, W WILNIE. 

SPOSTRZEŻENIA 
LGGII U. 

  

   

      

Tempe atura 

4 mm. 4.5 

tr: południowy 

a: spadek 

zi pochimurno, śnieg 

    

      

URZĘDOWA 
—- Audjencje u p. wojewody. P. wojewo 

da Kirtikhs przyjął w dniu 26 b. m. m. in. 
posła Stanisława lvobosza w sprawie obcho- 
du imienin Marszałka Piłsudskiego. 

—- Dyrektor departamentu sztuki bawi 
w Wilnie. W dnin RE S Jost łaa So Wil 
na w sprawach służ rektor аг- 
н-тепптш!‹і Min. WR i O.P. prof, Wie 
dysław Skoczylas. Dyrektor Skoczylas Бе- 

dzie przyjmował interesantów w Oddziale 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w piątek 
dnia 27 b. m. od godz. 12 do 13. Tegoż 
dnia prof. Skoczylas złożył wizytę p. wo- 
jewcdzie Kirtikliscwi. 

— Konfiskata „Togu* została: zatwierdzo 
na. Sąd Okręgowy w Wilnie, na posiedze- 
niu gospodarczem w dniu 31-1 1931 r. za- 
twierdził zajęcie przez Starostwo Grodzkie 
Nr. Nr. 9 i 16 czasopisma „Wiłner Tog". 

MIEJSKA 
— wa doksztalcania pracowników 

mieįskich. Swego czasu Magistrat uruchomi 
specjalne kursy dukształcające dla pracowni 
ków miejskich. Upłynęło kilka miesięcy i 
oto słuchacze tych kursów wysiosowali do 
Pana Prezydenta Folejowskiego pismo, w 
którem zaznaczają, że jaxxołwiek z wiel- 
kiem uznaniem powitali wiadomość o kursie 
to nbecnie organizację wykładów i dobór 
prelegentów wskazują wyrażnie na to, że... 
szkoda pieniędzy miejskich, marnowanych 
niepotrzebnie, wobec czego proszą 2 uwol- 
nienia ich od obowiązku uczęszczania na- 
wykłady. 

jako na jaskrawy przykład nieodpowied- 
niego doboru wykładowców wskazują w 
tym liście, na p. Ciuńskiego, „doskonałego 
urzędnika” ale złego wykładowca. 

Sprawa ta ma być poruszona na jed- 
nem z posiedzeń Rady Miejskiej. 

-— Szoierzv  „Spółdzielni* proklamują 
strejk. Jak nas informują związek zawodowy 
szofcrów wysunął pewne żądania poprawy 
warunków płacy w stosunku do  szoferów 
zatrudnionych na autobusach komunikacji 
miejskiej. 
‚ Jednocześnie z tem wysunięte też zostały 
żądania podniesienia wysokości płac kon- 
duktorom autobusowym. 

Ponieważ „Spółdzielnia* 
znania podwyżek w dniu 1 
wybuchnąć strejk. 

Е Przedstawiciele pracowników domagają 
się: ustalenia pensyj szoferom na 300 į, 
kcnduktorom 200 zł. przyznania im po 2 wol 
ne dni w miesiącu i wypłacania połowy pen 
sji w wypadkach powołania szofera lub kon 
duktora na ćwiczenia wojskowe. 

AKADEMICKA 
— Zebranie Konierencji Akademików 

T-wa Św. Wincentego a Paulo.. W sobotę 
28 lutego r. b. o godz. 6 min. 30 wiecz. od- 
będzie się przy uł. Dominikańskiej 4 

odmówiła przy- 
marca rb. ma 

Z (mieszk. ks. kan. A. Kuleszy) zebranie Kon- 
a. Akademików T-wa Św. Wincente- 
s a Paulo, mającego na celu niesienie ma- 
terjalnej i duchowej pomocy bliźnim. 

‚ Obecność sympatyków, interesujących 
się dziełem miłosierdzia  chrześcijańskiego, 
mule widziana. Tamże będą przyjmowane 
zapisy na członków konierencji. 

WOJSKOWA 
— Nowy numer dziennika  personalne- 90 M. S. Wojsk. Dowiadujemy się, że w 

ciącu najbliższych tygodni ukaże się nowy 
Wojsk „Dziennika Personalnego" — М. $. 
5*'\%;\\'7'ізёшеъаі]ёсу гечте przesunięcia na 

dowódców boli 0% pe 
A „Personalny“ 

rozporządzeń © obniżeniu stanowisk ofi 
О sw sk ofice - rów wyższych, gdyż w kilku rozporządze- niach, zawartych w ostatnich 

nie będzie zawierał 

„Dziennika Personalnego" M, 5; Wojska ob sada tych stanowisk została załatwiona. Nowy numer „Dziennika 
ie będzie również zawierał 
cerskich. 

‚ — Zjazd delegatów kół Stow. Rezerwi- 
stów i b. wojskowych. W dniu 1 marca rb. 
o godz. Il w łokału Kasyna Garnizonowe- 

Personalnego" 
awansów oii-. 

  

ONIKA 
go (Mickiewicza nr. 13) odbędzie się zjazd 
okręgowy delegatów poszczególnych człon- 
ków Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych 
Wojskowych. Po części uroczystej nastąpi 
'Woiskowych. Po części uroczystej nastąpia 
ścisłe obrady z następującym porządkiem 
dzieenym: 1) sprawozdanie ustępującego 
zarządu i komisji rewizyjnej, 2) referat o za 
gadnieniach organizacyjnych wygłosi p. 
major Bombiński, 3) referat o pracy ošwia- 
towej w kołach Stowarzyszenia wygłosi n. 
por. rez. (iryglewski, 4) zagadnienia pomo- 
cy koleżeńskiej w Stowarzyszeniu wygłosi 
p. Fopławski, 5) wybory zarządu, komisji 
rewizyjnej, sądu honorowego i 6) wolne 
wnioski, 

— Nowy referent PW i WF. Federacji. 
Na stanowisko retvienta PW. 1 WF. Federa- 
cj PZOO. powołano kpt. Tomanowicza i 
ki drugiego inspektora — W. Lemiszew - 
skiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-- Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnią 27 b. m. o godz. 19 min. 30 w lokalu 
przy ul, Przejazd 5 (Antokol), rozpocznie 
się 46 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
—= Goście mile: widziani. - + 

Na porządku dziennym referat dr. Wik- 
tora Sukiennickiego p. t. Wrażenia z poby- 
tu w Wiedniu i miastach włoskich. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Okuli- 
stycznego łącznie z Psychjatrycznem i Ota- 
laryngologicznem odbędzie się w piątek dnia 
27 lutego r. b. o SE 7 wiecz w sali wy- 
kładowej Kliniki Okulistycznej U.S.B. 
Antokol. 

Porządek obrad: 
* Pokaz chorych, 

L'enseignement de  I"ophtałmologie aux 
Etats—Unis et en Belgique, doc j. Hu- 
tynowicz: Zastosowanie chronaksji w oku- 

listvce, prof. St. Wiadyczko: W sprawie 
itczenia  chorcby  Basedowa, prof. I 
Szmurło: Menigocele et sinus frontalis, “ 
doc. A. Safarewicz: Druki szkolnych ksiąžek 
doc I. Abramowicz: O własnym sposobie 
operacji zaćmy w torebce, prof. j. Szy- 
mański: Uwagi o leczeniu rzęrzączkowego 
zapalenia oka u dorosłych. 

— Zebranie sekcji wioślarsko-| 

dr. Elsa Claes: 

- Zel ś wackiej. 
w niedzielę, dnia 1-Ш 31 r. o godz. 12 na 
przystani wioślarskiej przy ul.  Pióromont, 
odbędzie się walne zebranie członków sek- 
„Ci wioślarsko-pływackiej W. K. S. „Pogon“. 

Przejazd na przystań sekcji — łodzią z 
przystani Wil. Tow. w. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 
ko. ze względu na specjalną ważność 
obrad. 

‚ ;— Prot. Wł, Skoczyłas u Literatów. Dzi- 
siaj o godz. 8 wiecz. w siedzibie Zw. Za- 
wodowego Lit. Pclskich (ul. Ostrobramska 
9) odbędzie się kolejna „Środa Literacka", 
ua której dyrektor Departamentu Sztuki, 
znakomity artysta prof. Władysław Skoczy- 
las poruszy bieżące zagadnienia z zakresu 
opieki władz państwowych nad sztuką i lite 
raturą. Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
p żul sku 

= Zza ola skiego T. N. S. W. 
(Tow. Naucz. Szk Średn i Wyż.) podaje 
do wiadomości swoich członków, że w dn. 
27 b m. w piątek o godz. 19 m. 15 odbę- 
dzie się kolejne zebranie w gimn. im. A. Mickiewicza. Dziekan USB. dr. S. Glixelli 
wygłosi referat: „Jakie wymagania stawia 
maturzyście Szkoł+ wyższa”. Goście — mi- 
le widziani. 

POCZTOWA 
‚ — № będzie agencji pocztowej w Jere 

siczach. Dyrekcja poczt i Telegrafów za- 
wiadamia, że uruchomienie agencji poczto- 
wej Jeremicze n-Niemnem z dnia 25 M b. r. 
wstrzymuje się. 

RÓŻNE: 
— Wstrzymanie wymiany dolaró- 

weX na okres ciągnienia. W dniu 2 
marca r. b. odbędzie się, jak wiado- 
ino, pierwsze ciagnienie nowych do- 
larówek. Ze względu na  ciągnienie, 
wymiana obligacyj Il serji premjowej 
pożyczki dolarowej na serję HI będzie 
wstrzymana na przeciąg dwu dni, t.j. 
nie będzie dokonywana w dniach 2 i 
3 marca r. b. i rozpocznie się nano- 
wo w dniu 4 marca. Komunikują o 
tem wileńskie oddziały Banku Pol- 
skiego i Pocztowej Kasy Oszczędno- 
ści. 

— Czarna Kawa na cześć prof. W. Sko- 
czytasa, P. wojewoda Kirtiklis i p. Janina 
Kirtiklisowa podejmować będą w pałacu w 
piątek, dnia 27 b. m. o godz. 17 p. dyrekto- 
ra departamentu sztuki Min. W. R. i O. 
prof. Władysława Skoczylasa czarną kawa. 
W. przyjęciu tem wezmą udział  przedsta- 
wiciele miejscowego Świata literackiego i 
zrtystycznego. 

— Koło Wileńskie Związku Oficerów Re- 
zerwy. zainicjonowało wydawnictwo albumu 
pamiątkowego z powodu 10-lecia wyzwole- 
nia Wilna. Całkowity dochód, osiągnięty ze 

    

  

z Sumoroków 

nltnina ParkieWiCZOWA 
uko.hara nasza M-tka 
W sobetę 28- lutego o godz. 9-ej od gdzie sie w kościele Św. Trójcy przy 
ul. Dominikańskiej 

przyjaciół i znajomych 

zma'ła 28-go stycznia b. r. w maj. 

nabożeństwo żałobne na ktore 

Hryhorowicze. 

zaproszają krewnych, 

Córki i Zięciowie 

Apel do wszystkich byłych 
wojskowych 

W całej Rzeczypospolitej Polskiej, 
prawie w każdem mieście i po wsiach 
istnieją Stowarzyszenia Rezerwistów i 
Byłych Wojskowych, które mają na 
celu rozszerzać i pogłębiać wiedzę i 
sprawność wojskową wśród członków 
i szerszych masach społecznych, aby 
wszystkich uczynić gotowymi do od- 
parcia wrogich ataków na naszą Nie- 
podległość. 

Do stowarzyszenia należą nielicz- 
ni byli żołnierze ideowo związani z 
Ojczyzną, którzy dobrowolnie chcą 
stać na straży największego dobra, ja- 
kiem jest wolność Polski i jej obywa- 
teli. 

Nie wszyscv jednak byli żołnierze 
zdają sobie dokładnie sprawę z gro- 
żącego nam niebezpieczeństwa. Dziś 
duże się mówi ? pokoju, a sasiedzi na- 
si z zachodu i ze wschodu robią sza- 
lone wysiłki zbrojne. Niemiecki Stahl-- 
helm liczy trzy i pół miljona doskonale 
wyčwiczonych członków, umunduro- 
wanych, uzbrojanych w najnowsze 
techniczne środki bojowe j podnoszą 
yłośny krzyk o odwecie. Sowieckie 
kadry przysposobienia wojskowego, 
liczą cztery miljony ludzi zorganizo- 
wanych, pod terorem, służących obo- 
wiazkowo, jako pomoc armji, przy 

przyszłych zbrojnych zatargach z są- 
siaaami. 

My byli wojskowi musimy zdac 
sobie sprawę z grożącego niebezpic- 
czeństwa i być dobrze przygotowany- 
mi do obrony kraju. Nam nie wolsio 
liczyć na żadną obcą pomoc, a wie- 
rzyć we własne siły. ) 

Armja nasza choć jedną z najlep- 
szych armij świata, nie daje nam do- 
statecznej gwarancji obrony kraju, 
gdyż wojna przyszłości, będzie nie 
wojną armij, lecz wojną narodów. 
O zwycięstwie będzie decydował ca- 
ły naród, który musi wcześnie być zor- 
ganizowany i zapoznany z najnowsze- | 
mi środkami bojowemi. 

Zarząd Koła Stowarzyszenia Re- 
zerwistów i Byłych Wojskowych w 
Wilnie, apeluje do wszystkich byłych 
wojskowych, Którym leży na sercu 
dobro Państwa, aby wstępowali w 
szeregi naszej organizacji i przystąpili 
2 nami do wspólnej pracy nad za- 
gadnieniami obrony Państwa. ? 

Zarząd Koła mieści się przy ulicy 
Żeligowskiego 4, w lokalu Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny. Sekre- | 
tarjat czynny codziennie z wyjątkiem 
dni świątecznych od godziny 17 do 
godziny 20-ej. 

sprzedaży albumu, przeznaczony został na 
cele Przysposobienia Wojskowego i Wycho 
wania fizycznego. oraz kulturalno - oświa- 
towe. 

Album, zaopatrzony na wstęnie w świet 
nie odzwierciadlający charakter Wilna wiersz 
raszcgo poety por. rez. Łopalewskiego, za- 
wiera szereg artystycznych zdjęć fotogra 
ficznych, jak portrety: Pana Prezydenta Rze 
czypuspolitej, Marszałka lózefa Piłsudskiego, 
generała Lucjana Żeligowskiego, i ks. bisku 
ua Kandurskiego, charakterystyczne widoki. 
miasta oraz fragmenty z uroczystości ob- 
cnodn rocznicy i łącznie z artystycznie wy 
konaną oprawą « dermatoidu stanowi bar- 
"dzo wartościową rzecz tak pod względem 
artystycznyn: jak i pamiątkowym, 

Wzgłędy powyższe przemawiają za tem, 
że wydawnictwo to zostanie przyjęte przez 
społeczeństwo nasze jaknajserdeczniej, zaś 
jego inicjatorzy zdobędą aależyte uznanie za 
przyczynienie się do wzbogacenia dobytku 
srtystycznego Wilna. 

ZS la. Z dniem 1 marca r. b. roz 
poc”na się w sali „Sokoła” uł. Wileńska 10 
awiczenia w walce japońskiej „Dżiu - dźi- 
ist" pod kierownictwem fachowego instruk 
tora. 

Zapisy na te ćwiczenia przyjmuje sek- 
retacjat Gniazda w godz. 19 — 20 do dnia 
zR lutego r b. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, o 

godz 8 wiecz. „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy” 
dwie świetne jednoaktowe komedje współ- 
czesne Molnara, w  reżyserji i z udziałem 
dyr. Zelwerowicza, w otoczeniu całego ze- 
społu. Oba te utwory cieszą się. wielkiem 
powodzeniem i zyskały ogólne uznanie pu- 
bliczności. 

-— Teatr Miejski w „Lutni* Dziś o godz. 
S wiecz. „Noc Sylwestrowa”, najnowsza 
komedja S. Krzywoszewskiego, w režyserji 
vr. 7etwerowicza. W głównych rolach uka- 

žą się: Niwińska, Sawicka, Szurszewska, 
Ralcerzak, Ciecierski, Jaśkiewicz, oraz Wyr- 
wicz- Wichrowski. 

—. Niedzielne przedstawienia -- 
wę. W nadchodzącą niedzielę w obu Tea- 
trach Miejskich odbędą się przedstawienia 
popoludriowe po cenach zniżonych. 3 

Teatrze na Pohulance ukaże się o 
godz. 3 m. 30 p. p. „Papa-kawaler“, šwiet- 
na Котефа Carpentera, w  reżyserji i z 
udziałem Wyrwicza-Wichrowskiego. W „Lut 
ni“ ujrzymy o godz. 3 min. 30 po poł. „In- 
teree z Amervką* Francka i Hirszfelda, w 
reżyserji R. Wasilewskiego. 

‚ — „Sztuba“ K. Leczyckiego. W Teatrze 
„_utnia” ukaże się w najbliższym czasie 
„Sztuba”, oryginalna sztuka pióra p. K. Le- 
czyckiego, osnuta na tle stosunków w szko- 
1«_ współczesnej. Reżysernie dyr. Zetwern- 
wicz. Zainteresowanie wielkie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hoilywood — Serce na ulicy. 3 
Kino Miej SE ienka 

kółkach, 06 — Panienka Z barėni na 
Casino — Poganin, 
Stvlowy — Piongcy step. 
Heljos — Serce na ulicy. 
Pan — Miłość w pustyni. 
Światowid — Królowa jego serca. 
Wanda — Pat i Patachon w obliczu 
ZE nad program — Romans  uwodzi- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciagu doby. Od dn. 25 

de dnia 26 bm. zanotowano w Wilnie wy- 
padków różnych 30, w tem kradzieży 4, o- 
pilstwa 4, przekroczeń administracyjnych 7. 

— śmiertelny upadek z II piętca. 
Przedwczoraj wieczorem zdarzył się 
przy ulicy św. Mikołaja 7 tragiczny wy 

P. padek: Jedna z lokatorek tego domu 
62 tetnia Gołda. Chajecka zamykając 
okno straciła równowagę i spadła z 
wysokości 2 piętra na bruk. 

Nieszczęśliwa doznała tak ciężkich 
obrażeń głowy, że nim przybyła po- 
moc wyzionęła ducha. 

FILM i KINO 
HOLLYWOOD: ANIOŁ POD SZMIN- 
KA. W ROLI GŁÓWN. BILLIE DOVE 

Billie Dove gra w tym filmie role 

  

* tanceski i śpiewaczki z Broadway'u -— 
* gra ją dobrze, albowiem fiłm ten w 
najważniejszyc|, momentach jest od- 
tworzeniem jej własnego życia. Ona 
to właśnie, skromna i uboga Lillian | 
Bokney ze 114-tej ulicy w New-Yorku, | 
uciekając od rodzinki i ciężkich wa- 
runków życia, znalazła się, dzięki 
sprzyjającemu przypadkowi, w zespo- 
ie jednego z teatrzyków na Broad- 
way'u — i zabłysła odrazu jako świet 
na tancerka Billie Dove. Była skrom- 
na i cnotliwa: po przedstawieniu szła 
wprost do domu, bo lubi sypiać jede- 

sze w dobrej „tormie". Dlatego też 
rmiała zatarg z jednym z dyrektorów, 
który zbyt natarczywie starał się o jej 
względy. 

Ten właśnie autobiograticzny wą- 
tek mamy w „Aniele pod szminką”. A | 
rien: jego — i życie zewnętrzne, tak 
rzekłszy reprezentacyjne, i życie zaku- 
'isowe nocnego teatrzyku. To też więk : j 
szość scen — to różne szlagiery re- 
włowe, muzyczne i taneczne, w któ- 
rych” możemy podziwiać całe huice 
idealnie zbudowanych, akrobatycz- 
nych i mniej, lub więcej nagich girls. | 
Możemy oglądać także z zazdrością 
przepych apartamentów prywatnych 
Billie Dove, wspaniałe kobierce, mar- 
:nury, futra i pyjamy; babiłoński zby- '- 
tek i heliogabalową ucztę; możemy | 

x doznawać dreszczu rozkoszy i zawiści, 
słysząc, że taki nocny ansztalt na 
Brcadway'u daje rocznie 300 tysięcy 
dolarów na czysto (co pan na to, pa- 
nie Kneblewski?); możemy się zdu- 
miewać i oburzać, że piękna Billie 
odrzuca miljonera, który jej ofiarowu- 

  

ie siebie, stado bawołów w Texasie i _ 
20 miljonów... 

Cóż jednak począć: Billie znudziło | 
się to wszystko. Pragnie ciszy, spoko- 
lu « szczerej, prawdziwej miłości. I 
aczkolwiek jej wybrany ma uschnię- 
ią lewą rękę — woli pójść z nim, niż 
nurzać się w bogactwie miljonera. 

T'iękna Billie ma rację. Po  roz- 
krzyczanych iazzach i „oszalamiają- | 
cvcn rewiach — trochę ciszy i spo- | 
koiu nie zawadzi | BROSS 

 ROERRZEOZEEE PORZECZEK TETNNSISAS TDESTA TORESS IESNCES 

— Funkcionarjusze IV komis. za- 
trzymali wczoraj na ul. Wiłkomierskiej 
pewną kobietę, przy: której znaleziono 
iransport sacharyny pochodzenie za- 
granicznego. 

я — 
, Przemytniczkę osadzono w aresz- 

cie, zabraną zaś u niej sacharynę о- 
desłano do urzędu celnego. 

— Jak lidzka wiešniaczka da- 
sa się wziąć na stary kawał 
Dość rozsądna gospodyni Józefa Fiedorowi- 
czowa mieszkanka wioski Fursie, gminy Наг 
r R M w dniu 23 łutego na 
arg krowę i przy poniocy 'О sąs 

udate się jej krowę Sprzedać za dość pokaż 
ną sumkę 179 zł. Usłużny sąsiad odpr Я 
Fiedorowiczowa 2 targowiska do miasta i 
przestrzegając ja, by dobrze pieniądze scho 
wała udał się sam dła załatwienia własnych 

(dalszy ciąg kroniki am str. e) 
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sprawunków. Nie uszło to oka sprytni 
sa którzy od S 2 

ойс Suwalskiej i (że wskiej, zaczepił rie 
ooo k zło- 

ego zegarka za do: wał a bo 
też 7» za 120 zł. Fiedorowiczej zaświeciły 
się uczy do sporej ilości złota jaką stanowiły 

zegarka. Targ zatem w targ i nabyla 
zeg: za 100 zł. 

Po upływie paru godzin Fiedorowiczowa 
Pia się ze swoim sąsiadem i oczywiś- 

prowadzi, poż S ami pojrzał = |Asz 8 па 
złoty zegarek podejrzuwem okiem i wyraził 
powatpiewanie co do jego wartości. Dla pe- 
wmości udali się we dwójkę uv rzeczoznaw 
cy i tutaj dopiero nasza gospodynia ku 
wielkiemu przerażeniu przekonała się, — аК 
ssoriotnie dała się uszukać. Zegarek bowiem 

wart jest nie więcej jak 5 zł. 
W te para wieśników udała się do 

kemisarjatu PP w Lidzie, gdzie złożyła za- 
mekiowasie o niefortunnej tranzakcji. 

Czy uda się ich złapac zachodzi wątpii- 
wość, gdyż taki kupiec migdzi. długo miej- 
sca nie zagrzeje. 

— Transparent komunistyczny. Na Zwic- 
„ rzyńcu komuniści wywiesili czerwoną płach- 
tę z napisami z okazji „dnia bezrobocia”. 

Transparent policja natychmiast usunęła. 

— Burzliwy sąd nad rewiz; i w Li- 
dzie. Dn. 22 lutego w sali kinoteatru. „Edi- 
sen" w lidzie odbył się sąd publiczny nad 
Nani, w którym wzięło około 400 
osób. 

Sjoniści wystąpili tutaj z oskarżeniem 
przeciwko rewizjonistom, zarzucając im, że 
kierunek, jaki sobie obrali, godzi w sjonizm 
ł społeczeństwo żydowskie oraz wywiera de 
morelizujący wpłvw na masy sjonistyczne. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia kołejno 
przemawiali oskarżyciele np.: Milkanowski i 
Bareńczuk, którzy zarzucali  rewizjonistom 
Ra mac fac beka ne żydow- 
skich, ując równocześnie ich wystąpie- 
nia „burzycielskie“ | SĘ 

Na skutek tych przemówień na sałi po- 
wstał hałas i krzyki, a równocześnie z po- 
śród publiczności wyrzucono kilka zepsu- 
tych jaj w stronę prezydjum. 

Рога jednak został wkrótce przywró 
pe do Койса nie było żadnych eks- 

o skcńczeniu sądu publicznego, któ 
ry wydał potępiający wyrok na rewizjoni- 
stów, publiczność w skupieniu odśpiewała 
pieśni „Techeraksa” i „Hałikwa”. 

—„Pajęczarz". Kozłowskiej Helenie, Szka 
płerna nr. 25 skradziono z niezamkniętego 
strychu bieliznę wartości 300 zł. 

Na szkodę Wazelińskiei Anieli, Mickiewi- 
cza nr. 22 dokonano kradzieży bielizny. 

— Włamanie do sklepu. W dn. 
25 bm. Łaban Chaia, Sawicz nr. 7 zamekio- 
wał policji że nieznani przy pomo- 
Sy dabrznego klucza przedosta się do jej 

spożywczego, mieszczącego się w 
tymże doma skąd skradli ióżnich as 

imę 1500 zł. Kradzie- 

ceny i 
© o 

łów spożywczyi 

R, u Jdnęgo. kradzione ais ans nr. 7, u skra. - sie rewizji OdRAJEZIONO. A 
— Złamał nogę na sanecz- 

kach. W dniu 25 bm. Łaniewicz Ryszard 
Kalwaryjska nr, 113 saneczkując w Katwarji 
"na Górze Oliwnej złamał sobie nogę. Pogoto 
wie Sis odwiozło Łaniewicza do szpi 
tała 

— ywy bilon. W dniu 25 bm. Ma- 
kowska Marjanna, zaść. Wierszoły, gm. mic 
kuńskiej przy kupnie artykułów  spożyw- 
z usiłowała wręczyć fałszywą jednozło 

©. 

RADIJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 27 LUTEGO 

a: R 
„5 — 12.50: Koncert popularn = 

ty) 1. Moniuszko — Połonez z op. Ka 
2. Giordano — arja z op. „Andrea Chenier" 
(A. Gruszczyński) 3. Różycki — walc z op. 
„Casanowa”, 4, Leoncavallo —. Mattinata 
I. Dygas), 5. Grieg — taniec arabski, 6. 

onod — arja Walentego z op. „Faust“, 
7. Saint-Saens „Labędž“  (wiól.  Michalo- 
wicz). 8. Strauss — Odgłosy wiosny walc, 
9. Moniuszko — Pieśń wieczorna (Faiiszew- 
ski), 10. Wertheimer — Nie rzucaj mnie 
madame — tango. 11. Agar — Powrót szczę 
śliwych dni (foxtrott) : 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 
= 15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 

arszawy. 
16.25 — 16.30: Program dziennv. 
16.30 — 17.15: Koncert życzeń (płyty). 
17.95 — 17.40: „Opera na rozdrożu * --—- 

odczyt wygłosi Stanisław Węsławski Tran- 
smisja na całą Polskę. 

17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
1845 — 19: Komunikat L.O.P.P. 
19 — 19.10: Program na sobotz i rozm. 
1910 — 19.35: Komun. rolniczy z War- 

10.25 — 19.40: Rezerwa 
> 19.40 — 19.55: Pras. dziennik radjowy z 

arszawy. 
20 — 20.15: Pogadanka m Wa g uzyczna Z 

L L Link i SS 

SHFRIDAN. 

„ Tajemnica amuletu 
— O, dziękuję, — rzekł serdecznie 

wzruszony King. — Nie zapomnę tych 
słów pani, jestem wdzięczny z całego 
serca. Odejdę, pełen nadziei, a raczej 
pewności. że przepowiednia pani się 
spełni. Wierzę głęboko, że Bóg dopo- 
może mi zdobyć ten cenny dar. 

Wstał z wyrazem godności i dumy 
której nie może zasłonić ani osłabić 
najbardziej nawet wymiety i niedbaly 
ubiór i z uczuciem ucałował rękę pa- 
nienki. 

Odszedł, a Elly długo jeszcze sie- 
"ziała w tem samem miejscu, pogrążo- 
"a w marzeniach, które wywołały uś- 
3 na jej rozpromienioną twarzycz- 

е 
S 2 

Panie zebrały się w saloniku, są- 
siadującym z wielką salą balową, w 
krórej kończono przygotowywania do 
balu, wydanego na cześć księcia R. 

Tommy odrazu poczuła wrogi na- 
strój z jakim przyjęły ią obecne damy. 
Skiręło głową kilku znajomym, ale nie 
odpowiedziały na jej powitanie, pa- 
wząc na nią zimnemi, niechętneini -- 
czyr:a. 

Oczy Tommy błysnęły gniewnie, a 
usta zacisnęły się. Ujrzawszy w kąciku 
Elly Theese. podeszła do niej. 

-— Widzę, że nie cieszę się zbyi- 
nią sympatją tych dam, Elly. Czy $Па 
wyiechał? 

-— Tak, wrócił do swej ukochanej 
„pracy. Ach, jestem tak szczęśliwa 
Fommy! 

Miasto, które znika 
z powierzchni ziemi 
ZMIERZCH NADDUNAJSKIEJ WENECJI 

Wielki rumuński ośrodek przemysłu ryb 
nego w dolnym biegu Dunaju, miasto Wil- 
kowo, przeżywa w tych dniach katastrofal- 
ną powódź, która grozi zagładą całemu mia- 
stu. Lód zatarasowawszy odpływ Dunaju 
pod Wilkowem spowodował wzrost wody 
ponad normalny poziom tak, że wszystkie 
domy znałaziy się pod wodą. Szkody wyno- 
szą ponad 80 milionów lei. Domy podmyte 
wodą runęły w fale wezbranego żywiołu. W 
mieście jest w tej chwili 2.000 domów zupeł 
nie zburzonych. Zdaje się, że nadszedł czas, 
gdy Wilkow zniknie zupełnie z powierzchni 
ziemi, Miasto to, które słusznie otrzymało na- 
zwę Wenecji naddunajskiej,j ma za sobą 
sławną przeszłość. 

W roku 1775 zaciekawiła kozaków za 
poroskich, uciekających z Ukrainy, wielka ob 
śitość ryb w wodach Dunaju i znaczna ilosč 
dzikiego ptactwa w okolicach rzeki. Opuści- 
li przeto swe dotychczasowe siedziby i całą 
niemał Sicz Zaporoską, wybudowali tu swo- 
je craty, których szczątki zachowały się do 
dzisiaj. Z biegiem lat Wilkowo rosło liczeb- 
nie * finansowo i w krótkim stosunkowo cza 
sie, stało się ośrodkiem przemysłu rybnego 
ua Pumaju. Sama nazwa Wilkowo jest po- 
chodzenia Słowiańskiego, a zródłosłow jej 
znalazł swoje brzmienie od widłastej formy 
delty dunajskiej (Wilka, znaczv po rosyjsku: 
wid.lec). W roku 1806 przywędrowali tu 
za kozakami zaporoskimi, kozacy kubańscy. 
Osiedlili się oni na wybrzeżu kanału, który 
ohecnie nosi nazwę kanału kubańskiego. Wil- 
kowo liczy obecnie 7.800 mieszkańców i po- 
siada 2.000 domów, rozsianych na przestrze 
ni 264 hektarów ‚ zaś maiątek rolny miasta 
synosi 11.227 hektarów. ludność trudni się 
przeważnie rybołostwem, a miasto jest me- 
trop lią państwowej administracji rybołostwa 

Katastrofa, która ostatnio nawiedziła to 
spokojne miasto, nie przyszła niespodzianie. 
luż w ubiegłą niedziełę wody Dunaju zale- 
wały ulice miasta. w czem jednak nie do- 
patrywano się żadnego niebezpieczeństwa i 
nie zwracano na to szczegółniejszej uwagi. 
W paniedziałek wada cokołwiek się podnio- 
sta ale i to nie obudziło czujności miesz- 
kańców. Dopiero następnego dnia wieczo- 
rem gdy poziom wody, przybrał straszliwe 
rozmiary, wybuchła  każastrota.  Paniczny 
strach objął całe miasto. Ojcowie, matki i 
dzieci, wszvstko to zgromadziło się na jed- 
nym z placów, oczekując swego losu. We 
środę rano woda zalała już dolne przedmieś- 
cia UE się wkradać do centruni mia- 
sta. Władze miejskie bezskutecznie próbowa- 
ły uspokoić mieszkańców, którzy domagali 
sie ratunku. Powódź z każdą chwiłą przy- 
wiereła coraz ero”niejsze rozmiary. Woda za- 
iewa'a w szybkiem tempie całe miasto. 

Dopiero w piątek nadeszła nieszczęśliwej, 
zgłodniałej ludności Wilkowa pomoc. Naj- 
pierw ewakuowano z zagrożonych terenów 
kcbiety i dzieci, które przebywszy na mro 
zie kilka dni, nabawiły się grypy. Wieczorem 
skonstantowano, że ofiarą tej choroby padło 
3.000 osób, przeweżnie kobiet i dzieci. Obec 
nie mieszkańcy Wilkowa ze zgrozą spoglą- 
daią na szalejące żywioły, które stare miasto 
pogryżają w brudnych, skłębionych wodach 
Dunaju, niosąc zagładę naddunajskiej We- 
necji, 

“ 
Naležy zapamię- SŁOWA” 

tać że, do 33 

Nekrołogi, komunikaty 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

rekłamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 62. 

Kosztorysy na każde żądanie 

o REZERWA WZOOZAOPCIRERKGZ 

20.15: Koncert symfoniczny (solista A. 
Hoehn —- fortep.) W przerwie „Przegląd 
filmowy” ze studja R. W. Po koncercie ko- 
munikaty z Warszawy. 

23 — 24: „Spacer detektorowy po Euro- 
pie* — retransm z salonu wystawy Philip- 
są w Wilnie. 

SOBOTA, DNIA 28 LUTEGO 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Koncert popułarny (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.25 — 15.30 Program dzienny. 
15.30 — 15.50: „Co nas boli?" —. prze- 

chadzki Mika " mieście. 
.10: Skrzynka techniczna z 15.50 — 1 

Warszawy. 
16.15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy. 
17.15 — 17.40: „Swawołne komety" -— 

odczyt z Warszawy głosi F. Burdecki. 
11.45 — 18.45: Audycja dla dzieci np 

  

Tommy roześmiała się uradowana: 
-— Gdzież się podziała twoja nie- 

śmiałośc, Elly? Dzięki Bogu, ciesze 
sie z tego bardzo! Jakież są twoje dal- 
sze plany, na tei nowej drodze życia? 

— Tak dłużej być nie może! Czu:ę 
że powinnam coś zrobić. Nie chcę już 
dłużej udawać lalkę, pozbawioną wo- 
li i mowy. 

Nagle rozmowę przyjaciółek przer- 
wała mrs. Dernfod Theese, która szyb 
kim krokiem podeszła do córki. Drogie 
kamienie, wszelkiego rodzaju ozdo- 
by i biżuterja, błyszczały na niej i mie- 
niły się, jak tęcza, ale spojrzenie mia- 
ła suche i okrutne. 

= Proszę nie rozmawiać z moją 
córką, — wycedziła surowo przez zę- 
by. — Mogę oświadczyć pani, w imie- 
niu wszystkich pa, zebranych tutaj, 
że nie życzymy sobie jej towarzystwa. 

-— Dlaczego? — zapytała spokoj- 
nie Tommy. 

—- Bo należymy do  szanującego 
się towarzystwa Córka moja wyjdzie 
zamaž za francuskiego arystokratę... 
Nie, proszę cię, Elly, nie mieszaj się 10 
iozmowy! Nie chcemy mieć nic wspól- 
nego z dziewczyną, która mieszka sa- 
ma w hotelu i razem z młodym męż- 
czyzną wybiera się w podróż po Afry- 
CE 

——Ach tak? Pani się nie zagniewa, 
gdy jej powiem, że nic a nic nie intere 
euje mnie zdanie pań o mojej osobie! 
Co mnie to może obchodzić? Jestem 
Готту Veston i to mi wystarczy! 

Wyprostowałą się dumnie i obrzu- 
ciła obecnych wzrokiem, pełnym god 
ności. ‹ 

5 ® 

  W KRAJU SKOROPJONÓW, 
MOSKITÓW i MALARIJI 

W. Kurdystanie, którego głównem mia- 
eter. jest Diebekir, miasto czarnych murów, 
czarnych ścian i ciemnych, ponurych ludzi, 
żyje dziś zaledwie kilkunastu  Europejczy- 
ków, przeważnie Niemców, Austrjaków i 
Szwedów. Pomiędzy Agra Mardi a Mossu- 
łem, daleko od zatrutych móczarzysk Eloglu, 
pracują ci ludzie przy budowie kolei żelaz- 
nych, tuneli lub w kopalniach, cierpliwie i 
po hohatersku pokonując trudności, o ile nie 
ulegną straszliwej malarji. 

ajwiększem _ niebezpieczeństwem — @ 
Europejczyków są tu upały słoneczne i mo- 
skity, przed któremi mają paniczny strach. 
Można bowiem uniknąć ukłucia skorpjona, 
ale nikt nie jest pewien, czy za sekundę nie 
zada komar straszliwej rany człowiekowi, 
wystawionemu ustawicznie na to niebezpie- 
czeistwo, 

Tubylicy ustanowili tu specjalny zakon, 
do którego obcokrajowcy odnoszą się bar-j 
dzn sceptycznie. Do najważniejszych prze- 
pisów tego zakonu należy przekazanie: nie- 
Śpij nigdy we dnie, a w nocy tylko wów- 
czas, gdy upadasz ze znużenia. W przeciw- 
nym bowiem razie doznasz gorączki, prędzej 
riż s.ę spodziewasz Nie spożywaj jaj przed: 
zachodem słońca, ponieważ jajami żywi się! 
demon zła, Śpij na dachu domu, a nie w na 
miocie, a jeżeli tak spać nie możesz, wybu- 
duj na wolnem powietrzu rusztowanie, ро- * 

    

  

   
   

   

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

(eny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 26 lutego do dsia | marca I9dl r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

PARIENKA Z BAREĄ KA KÓLKACH 
Wesoła komedja natle modnej plaży amerykańskie. Aktów 10. W roli łównej COOLLEN MOORE. 

Nad pregram: 1) „Konkurs Narodów! film s.ortowy w 2 aktach 2) „„Safanduła w zalotach * komedj. w 2 zki. 

  

  

K«sa czynna od g. 3.30. P czątek seansów od g 4-ej. Następ.. program: „Nowe ży le 

Dżwiękowy 46 Dziś uroczyste prem;erał Dźwiękow 
kino-te tr „HELIOS Największy sukces doby obecnej | kino-teate/ „HOLLYWOOD“   

  

  

  

Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kiedrzyńskiego 

SERCE 

FH norowe bilety nieważne 

  

Film demonstruje się jednocześnie w kinach 
„MHELIOS" | „BOLLYWOOD 

x ULICY 
Dramat miłośny. W rol. gł. asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, HARKA 

ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZIELEWSKA i inni. 
„Serce na ulicy" jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Apolio*. Dodatki dźwiękowe. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. | 

Początek o godz. 2, 4,6, 8 i MMI5 

  DŹWIĘKOWE KinQ 

CGJING 
Dziśl Cudo film swiata! Supertilm 

tj RAMON NOWARQ 
Całe Wilno będzie śpiewać „Miłośną Pieśr *. 

P czątek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.30 

  

R 
8    В е б Ё BR sów 

    

dź» ękowy! 

Ceny z iżone tylko na l-szy seans. 

  

  

  kryj je gałęziami drzew figowych, a potem 
rołóż się na tem NIO 0 ŠU Г 

Przepisy te są w istocie bardzo madre,V 
stosując się bowiem do nich można ujść 
WCM CZE Wójn. Na przestrzeni SE | 
ek mil nie ujrzy się człowieka i ie 

krzyk wielbłądów, a AE 
jest to kraina umarła dla świata. Mieszkańcy 
Kurdystanu tak, jak wszystkie ludy Wscho- . 
an, są nadzwyczaj gościnni, ale gościna za 
stołem Kurda jest cla Europejczyka prawdzi 
wą męczarnią, podawane bowiem potrawy 
wywołują przez długi czas potem boleści żo- 
lądka. Najpiekniejszą porą roku jest 11 wic- 
sna. kiedy słońce nie dojrzało jeszcze do 
upałów, kiedy niema komarów, skorpjonów 
. mie drzemie w moczarach straszliwa ma- 
larja. Kto spędził wiosnę w tym kraju, ten 
nigdy nie zapomni rozległych obszarow, po- 
krytych czerwonym makiem, ołeandrami i 
mirią, wśród których uwijają się stada cza- 
poli, mieszkańców kwiecistej prerji. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
z dnia 26. II. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,00 — i trzy czwarte — 8,82 i 
trzy czwarte — 888 i trzy czwarte. Belgja 
124,71 — 124,09 Londyn 43,34 i ćwierć -— 
43,45 — 43,23 i pół Nowy York 8,913 — 
5.893 Nowy York kabeł 8,922 — 8,942 — 
8,902. Paryż 34,97 — 35,06 — 45,88. Praga 
26.42 i pół -— 26,49 — 26,36. Szwajcarja 
171.37 — 172,50 —- 171,44. Wiedeń 125,33 
125,64 —- 125,02. Włochy 46,72 i pół 46,34 
— 4€,61. Berlin w obrotach prywatnych 212 

PAPIERY PROCENTOWE 
‚ 3 proc. pożyczka budowlana 50. 4 proc. 
inwestycyjna 96 — 95,75. 5 proc. konwer- 
syjne 50. 6 proc. dolarowa 71,50 — 72,75 
10 oroc. kolejowa 103. 8 proc. LZ BGK i 
BR obligacje BGK 94 Te same 7 proc. 83,25 
£ proc. TK Przem. Polskiego 83. 4,5 proc. 
ziemskie 52. 5 proc. warszawskie 56,50. 8 
proc. warszawskie 71,75 — 72,75. 8 proc. 
Częstochowy 63. 8 proc. Kalisza 62,50. 8 
pioc. Piotrkowa 63. 

AKCJE 
B. Polski 136,50 — 135 — 135,50. Mo- 

drzejów 7,75. 

całą Polskę: 1. „Dzień Pana Moniuszki” — 
opowiadanie Witolda Hulewicza. Il. Pieśni 
St. Moniuszki w wyk. Zofji Wyležynskiej, 
a) Dziadek i babka, b) O Zosi  Sierotce, 
c) Wiosna. d) Krakowiak. e) Rybka. t) Dą- 
browa. Akomp. I Szabsaj. Ill Słuchowisko 
dla dzieci młodszych: „O zajączku sprawie- 
dliwym* baśń Adolfa Dygasińskiego, zra- 
djofonizowana przez Haline Hohendlinge- 
równę. 

1845 — 19: Komun, Wił. Tow. Org. i 
Kół. Rolniczych. 

19 — 1020: Program na tydzień nast. 
19.20 — 10.35: Recital skrzypcowy Fritza 

Kreisłera (płyty) 1. Bach — Partita g-moll 
2. Kreisler — Kaprys wiedeński. 3. Oranados 
— Taniec hiszpański. 

19.40 — 10.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. 

2G -— 20.15: „Inteligent w wojsku” —— 
felj. z Warszawy wygł. płk. J. Ulrych. 

.115 — 20.30: „Feljeton humorystycz- 
ny” — w wyk. Wacława  Malino' go 
art dram. 

20.30 — 22: Muzyka lekka z Warszawy 
22 — 22.15: „Pokarnawałowe refleksje" 

feljcton ze Lwowa wygłosi Rita Roy. 
22.15 — 22.35: Koncert chopinowski z 

Warszawy. в 
22.35 — 23: Transm. szopki połitycznej 

z małej sali „Cołeseum* w Warszawie. 
23 — 24: Komunikaty i muzyka taneczna 

z Warszawy. 

— Nie będę narzucała się osobom, któ- 
1e nie chcą mnie widzieć i odchodzę. 
Mam nadzieję, że nie spotkamy -się 
więcej. 

7 wysoko podniesioną głową, skie 
rowała się ku wyjściu, ale stało się coś 
uieprawdopodobnego, co zatrzymało 
ia. Do salonu wszedł szybko wysoki 
"mężczyzna i zamknął drzwi na klucz. 
Gdy odwrócił się do zgromadzonycn 
pań. ujrzały maskę na jego twarzy, a 
rewolwer w ręku. 

— Milczcie i nie ruszać się! — roz 
kazał ostrym głosem, Pierwsza, któ- 
ra się odezwie, będzie zabita. Zdej- 
muicie biżuterję i wkładajcie do tego 
worka. ja nie żartuję! Prędzej! 

Człowiek w masce posuwał się na 
przod, trzymając w jednym ręku wo 
rek, a w drugim rewolwer. Pobladłe 
ze strachu i oniemiałe kobiety, zaczę 
ły zrywać z siebie klejnoty. Kilka ze- 
irdlało. ale inne, zamagnetyzowane 
błyszczącą lufą rewolweru, nie śmiały 
nawet im przyjść z pomocą. Dysząc 
ciężko, wytrzeszczonemi oczyma wpa- 
trvwaly się w człowieka, w masce. 

-— Hej, staruszko! — zwrócił się 
zbó, do mrs. Dernfold - Theese. —- ru 
szai się prędzej! Zdejmij ze swej gru 
bei szyi te zabawki.! 

Wyrwał z jej rąk brylantowy na- 
Szyjnik, i wrzucił do worka, potem u- 
czynił to samo 2 bransoletami i pier- 
ścieniami. 

— Teraz ta panienka, — rzekł do 
Elly. — prosze o ten łańcuszek, i to, 
co na nim wisi! 

Elly cofnęła się i załamała z roz- 
paczą ręce. 

-- O, proszę... proszę tego nie 

mogłoby się wydawać, że / 

  

V LKA 47. 

- į yczaj >, 5 i o ama je wałki paw | rem” MIŁOŚĆ W PUSTYME Unyniayc2ć 
Ы ° = В 

Wielka 42. I anei Olive Borden i Noah Berry Dia młodzieży dozwolone. 

    

  

  

Dziś! Najpiękniejszy Kino-Teatr 
film sezonu! 

| „STYLOWY 
WIELKA 36.   

PŁONĄCY $TEP 
Jack Holt, Oiga Bakłanowa I Nora Dane. 

Kemedja farsa w 6 kt W roli gł. 
Nad pr gram: Godzina huraganowego Śmiechu! Zakięty krąg. 

    

  

wzrn zający potężuy dramat w 10 al. 
Według powieści Zane Gray w rot. gł. 

Harry Joid. 
  

  

LĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach epiecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

    

© 

Kto chce kupič 
solidny towar po najnižszej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
pony), towary bieliźniane 

WILEŃSKA 27. 

  

A i MM i НЕВАОЫ 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
1X rewiru Konstanty Karmejitow, zam. w 
Wilnie przy ul. RZ Nr. 6 — 12 
na zasadzie art. 1030 U.P.C. podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 4 marca 1931 
r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. 
GCarbarskiej Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji mienia ruchomego, należącego do 
Marjana 1 Zofji Chełchowskich, składające- 
go się z umeblowania domowego, oszaco- 
wancgo na sumę 820 zł. za zaspokojenie 
pretensjj Antoniny Anusewiczowej, Jana 
Nordego i D. H. Bunimowicz w sumie 4690 
zł. z %%, i kosztami. Spis rzeczy i szacit- 
nek takowych przejrzany być może w dniu 
licytacji zgodnie 7 art. 1046 U.P.C. 

omornik sądowy K. Karmelitow 
717—9 

i At M) M M) il 

EH] 
Były nauczyciel 
gimnazjum udziela kore 
petycji i przygotowuje 
do egzaminów 
pia przedmio- 
tów w zakresie gim- : » 
nazjum. Łaskawe zgło- RZE 
szenia do Adm. ło r 

pod „nauczyciel 

Ogrodnik- 
pszczelarz 

2nający się na rolni 
ctwie z dobr. świade- 
ctwami, poszukuje po- 
sady zaraz lub od LIIIJĄ 
Szeptyckiego 16 m. 13 
dla ogrodnika. Wilno.] ŚJ 

     

Nauczycielka 
poszukuje posady w 
mieście lub na wsi 
może przygotować do 
IV klasy gimnazjalnej 
włączn.e ze wszystł ic 
przedmiotów, zna ję- 
zyki irancuski i łacinę, 

Dowiedzieć się w 
„Słowa 

wa* 
  

  

  

  

    

  

brażl Oddam panu wszystko, wszy- 
stko, co nam, tylko nie to! 

-— Dziękuję, zaśmiał się drwią 
co, --- niczego więcej nie chcę. No, 
prędzej, bo sam zdejmę! 

Ze łzami w oczach zdjęła Elly a- 
mulet i rzuciła na wyciągniętą dłoń 
opryszka. 

Nagła zmiana, jaka zaszła w jego 
twarzy zdziwiła ją. Niedowierzająco 
podniósł amulet do oczu., zaklął pół- 
głosem i położył rewołwer na „stole, 
aby móc lepiej obejrzeć kryształowy 
amulet. Zdawało się, że nagle zapom- 
niai, gdzie jest, stracił poczucie rze- 
czywistości,, Wpatrzone w amulet о- 
czy pałały. 8 : 

Oprzytomniawszy, zaklał i wyciąg 
nał rękę po rewolwer. | ko 

Ale było już za późno: odwrócił 
się . ujrzał przed sobą opanowaną twa 
rzyczkę Tommy Veston. Przed jego о- 

czymą zamigotał jej własny rewolwer, 
a na twarzy dziewczyny wyczytał sta 
nowczą decyzję. 

-— Ręce do góry! — rozkazała spo 
kojnie. — Proszę cofnąć się do ścia- 

ny. O. tak! Nie ruszać się. Chciałabym 
spojrzeć na twarz pana. Proszę zdjąć 
maskę. Zdaje mi się, że już spotykali 
śmy się. 

Maska osłaniała twarz bandyty, a- 
le znać było, że ogarnęła go niepoha- 
mowana wściekłość. Ze zręcznością 
nantery uskoczył na bok, wsunął rę 
ke do kieszeni i wyjął drugi rewolwer. 
Rozległ się wvstrzał, _ przeraźliwy 
krzyk kobiet i... bandyta wyypuścił ze 
zranionej ręki broń. 

— To nauczy pana posłuszeństwa 
względem Tommy Veston. 

  
  

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych w Wilnie ni- 

riejszem ogłasza przetarg nieograniczony na budowę parowo- 
zowni na st. Stołpce 

Warunki przetargu, rysunki, ślepe kosztorysy, 
techniczne na urządzerie wodociągów i kanalizacji, oraz wa- 
runki ogólne wykonywania przez przedsiębiorców robót bu- 
dowlanych w Dyrekcji Okręgowej Kołei Państwowych w Wil- 
nie, są do przejrzenia w dnie urzędowe od godz. 
w Wydziale Drogowyn' Dyrekcji Okręgowej Kolei 
wych w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2, drugie piętro, 
Nr. 3. Tam również można otrzymać wszełkie informacje, do- 
tyczące wymienionej parowozowni. 

Zainteresowani moga nabyć pełny 

15 zł. lub też sporządzić z tych materjałów 
notatek zezwala się tyłko w lokalu Dyrekcji i 
wyżej terminie, z 

Wysyłanie poczta materjałów 
Dyrekcję nie obowiązuje. 

Oferty winny być nadesłane, lub złożone do specjalnej 
skrzynki, znajdujacej ssę w Prezydjum Dyrekcji do godz. 12-ej 
dnia 31 marca 1931 roku. 

Wadjum w wysokości 3000 zł. winno być. 
sposób ustałony przez Ministerstwo Skarbu w kasie dyrekcyj- 
nej w Wilnie, lub przekazane do P.K.O. na rachunek 
kwit za$ o złożeniu wadjum winien być dołączony do oferty. 

  

DYREKCJA OKRĘGOWA EN a E Zb zatrudni pei 

= —272 płatną biurową w 
sklepie technicznym 

r. madycyny 

LEKARZE |A. Cymbier 
RZEEGREROCENIEMMIĆ C;;oroby weneryczne, 

DOKTÓR czowego. Miekłewicza 

Zeldewicz "Teza Pe 
chor. skórne,  wene- Tel. 15-64, 
Tyczae, Naržgdow "Mor OZ AA” 

czowych, od 9--do 1, ————— 
*  5—8 wiecz, 

  

  

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH GABIRET 
od 12—2i od 4—6 Rationalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Micziewicza 31 

у = 4. 

k Dr Ginsberg Urodę 

ul. Mickiowicza 24. 
tel. 277. 
  

kobiecą 

neryczne i moczopłcio- ?%, asuws jej skazy 
ы gi braki, 

=> a. Tel, twarzy i ciała (panie) 
Sr gczne opalenie ce 
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167. t reguluje. Maqulliage. R za 
ry. Wypadsnie włosów Gabinet . ПО:ЁЁЕЮЗЁЁ;‘:‚ + DOKTOR i łapież.  Nainowzze Kosmetyki Cedi6 ip adebycze kosmetyki 14- | sesniczej ie Szyrwindt | gone". yryslewiczese. POPIERAJCIE 

choroby weneryczne, Cadsiennie YA: > ul, WIELKA JA R m$, Т skórne i moczopłciowe н Ртку!. ® @. Ю - 11 4-7 | Wielka 19, od 9 do 1 37 W. Z. P. 30.26. bma pól - FZP. ой @ё “а 

Poceszła i odrzuciła nogą leżący na 
podłodze re:vo!wer.. r 

-- Zdjąć maskę! Zrozumiano? 
—- Bądź przeklęta! — zgrzytnął 

ze wściekłością bandyta. 
Zdrową ręką zerwał maskę, a 

wszystkie obecne panie wydały okrzyk 
zgrozy i zdumienia. 

— Hrabia Verneuil?! 
7. histerycznym krzykiem mrs. Dern 

fołd - Thcese upadła zemdlona. 
— Francuski arystokrata, — mruk 

nęła z pogardą Tommy. i zwróciła się 
do pań:—Panie pozwolą, że im przed 
stawię brabiego  Aristyda Gustawa 
Henryka Antoniego Verneuil. znanego 
pod nazwiskiem... 

Nagła błyskawica  rozjaśniła jej 
mózg. Przypomniała sobie szkołę, w 
której się uczyła, i człowieka, który od 
wiejzał często jej ukochaną dyrektor 
ke. Tommy była jeszcze dzieckiem. a- 
łe czuła, instynktownie, że ten czło- 

wiek męczy swoją ofiarę. Odwiedzał 
ja w celu szantażu. . 

Zakończyło się tragicznie i niespo 
dziewanie: pewnego dnia dyrektorka, 
w czasie lekcji w klasie, spojrzała na 
szklane drzwi. zbladła śmiertelnie, 
przycisnęła ręce do serca i upadła na 
podlogę. „Niecn Bóg cię osądzi*, 
szepnęła, tracąc przytomność. i wyma 
wiając nazwisko stojącego — we 
drzwiach mężczyzny, który. uśmiechał 
się złośliwie. 

W. tej chwili nazwisko to wypłynę 
19 w świadomości Tommy: 

„„pod nazwiskiem Antonio Pareiry, 
- szantażysty i mordercy. 

Żaczynały się już tańce, gdy nag 

komplet wykazanych 
wyżej danych technicznych po wpłaceniu do kasy dyrekcyjnej 

dotyczących przetargu 

skórne i narządu mo- 

12, róg Tatarskiej przyj- €T* 

  

oustrwa- 

Choroby skórne, we-le, doskonali, ediwie- 

asaż 

LR LL L L i | ż 

    
    

   

     

       

    

   
    

  

     

    

      

   
    

    

     

    

  

Zegar | 
szafaowy 
staroświecki kupię, 

Wiadomość do- Adm. 
„Słowa* pod S. M. 

Pianino 
w dobrym stanie eka- 
zyne do sprzedania. 
Mickiewicza 33, m. £. 

warunki 

. 9 do 12-ej 
Państwo- 

pokój 

  

notatki. Robienie 
w podanym 

FOLWARK 
sprzedamy 22 ha, z 
zabudowaniem — 2а 

14.000 złotych 
Dom H.K. „Za 
cheta“ Mickiewt- 

złożone w cza 1, tel. 9-06.   

  

rekcji, 4 
Za wypožyczenie 

na krótki okres 1000 

  

odpowi-dnią pracowni” 
c kę. Inform. Wino; 
ul. Węgłowa 15 — 29 

od 6—8 wiecz. 

    
Akuszerki 

KRUSZERRA 

ŚMIAŁÓWSKA 
Uabinet Kotm“ 

iyczny, R+8W2 zimarszc, 
+, piegi, wągry, łapie 
Erodawki, xmrzajki, wy 
poóanie włosów. Mic 
tiewicze 46. 

    

  

Magi-trat m. ра 
unieważnia  zgahioną 

przez p. Gawkowskiego 
Czesława legitymację 
wydaną mn jaka rewi- | 
dentovi podatkow emu | 
przez Wydział Podai- 
sowy tut. Magist'atu | 
w dn. 18, JX. 1938 r. 
za Nr. 45679. I. Pokój 

do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wygodami i tele- 
tonem. Antokolska 6,7 ecka 
m. 1-a. a 

  

Dnia 26. Ii. b. r. prze+ 
jezdżając ulicami Nie- 

Wileńską do || 
Micki wicza, wypadły | 
z sanek buty z chełe- 

+ 472687 wami giemzowe.lczci- | 
Br wi dėmgotrwa Wego Znalazcę preszę | 

m przyclemnia henną 0 onie p Anio 4 

  

  

le orkiestra umilkła i do sali weszła 
dziwna procesja. Na czełe szedł wy || 
soki, szczupły mężczyzna, oglądając | 
się z nienawiścią na wszystkie ztro- | 
ny, jakby szukał sposobności do #- 
cieczki, jak złapane do klatki zwierze. 
Wślad za nim szła młoda panienka w 
bałowej sukni, z rewołwerem w rękui. 

Fommy obejrzała się po sali i 
zwróciła się do starszego pana o woj- 
skowej postawie. | 

-- Panie majorze, dalszy ciąg na 
Jeży już do pana. Przedstawiam pam 
irabiego Vernenil, czyli Antonia Parei 
re. Właśnie miał on ochotę odebrać 
biżuterję od pań, Wszystkie: rzeczy; 
które on im zabrał, znajdują się w tym 
oto worku. . 

__ — Dziękuję. miss Veston. Pysznie! 
Nie wiem, jak mam pani dziękować. 
informowano ras, że on się tu kręci, 
w naszych okolicach. ale nie, mogli- 
śmy wpaść na jego Ślad. Widzę, że | 
"est ranny, jak się to stalo? 

Tommy rozešmiala się: 
-— To moja wina. Musiałam ska 

jeczyć go, aby nie narobił głupstw. | 
(te jego rewolwer, muszę zaznaczyć, | 
że jest fatalny. | 

Zimnemi, spokojnemi oczyma оё) 
prowadziła „hrabiego”, wychodzące 
go w otoczeniu ludzi, wezwanycii 
przez majora. 

— My się jeszcze policzymył 
krzyknął ze wściekłością, odwracając 
się na progų. 

Dziewczyna 

    

  

   

    

ja 

obojętnie odwróciła 
się. & 

Zmieszane panie ruszyły ku miej, . 
a dziękować, iecz znajomy głos zapy 
tał: : 

  
‘а инутса Binnietaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylło  Brukarnja Wydawnictwa „Słowe” Zamkowe U    


