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niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDBSTAWICIELSTWA: 
DIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk. I 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY —- Bufet Kolejowy 

sięgarnia 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
URÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. ! 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK —. Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

K. Smarzyński. 
Zwierzyński. 
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; SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
| ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja 8. 

| WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni iiol. „Ruch“ 
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insygnja królewskie [le statwitko Francji w sprawie odszkodowań 
„Wola Niemiec nie może decydować o wszystkiem" 

"_ OŚWIADCZENIE PREMJERA LAVALA 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że 

możemy dziś — po raz pierwszy w 

prasie — podać naszym Czytelnikom 

reprodukcje wileńskich insygnjów kró- 

lewskich. 

  

Insygnja króla Aleksandra Jagjeliończy- 
ka, królowej Elżbiety Austrjaczki i królo- 
wej Barbary Radziwiłłówny, odnalezione w 
krypcie Bazyliki wiłeńskiej przy szczątkach 
królewskich mają charakter pogrzebowy. 

Nie były używane za życja lecz sporzadzo- 
ne zostały po Śmyercj w celu wicżenja do 

" 

Insygnja Króla Aleksandra, 

Czy trzeba mówić, jak są drogie 

sercu Polaka te symbole  majestaty 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która 

iozkwitła i szczytów potęgi sięgnęła 

pod beriem genjalnej dynastji Jagiel-- 

lonów?.. 

Gdy po wielowiekowym 

ciasnej krypcie katedralnej, zbudzono 

śnie w 

_wręggcie cienie królewskie, gdy przez 

zrobiony otwór w ścianie zajrzało oko 

współczesnego człowieka wgłąb ta- 

tajemniczego grobu—wówczas w blade 

macki elektrycznej latarki uderzył gorą 

cy błysk złocistej korony królewskiej... 

Pierwsze, co zobaczyli wzruszeni 

badacze, była korona królowej Elźbie- 

ty, —- korona, symbol władzy monar- 

szej i dzieło sztuki. 

Synom odrodzonej Rzeczypospoli- 

tej w okresie największego wysiłku w 

poszukiwaniu najtrwalszych i najmoc- 

niejszych podstaw, na których ma się 

wznosić gmach państwowy, — ukaza- 

ła się korona krółewska, symbolizują- 

ca złoty wiek Polski. 

Artystom, zdajacym sobie sprawę z 

rozdroża, na którem się znajduje 

współczesna sztuka, —- ukazała się ko 

rona — złote cacko renesansowe. 

rzemówiła epoka Renesansu, ta 

epoka,, która spopularyzowała hasło, 

jednoczące wszystkie młode, twórcze 

jednostki wszytskich wieków i naro- 

dów: 

Renovare in novitate vitael 

Tak: należy się odradzać w nowo- 

ści życia! Ódradzać się, lecz nie ro- 

dzić się wciąż na nowo, nie pamięta- 
iąc swego poprzedniego życia. Trzeba 

żyć dniem dzisiejszym, łącząc prze- 
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Fot, J. Bulhak, 

trumien, To też są stosunkowo skromne — 

nieozdobione drgłemj kamieniami, wykona 
ne uje ze złota, lecz z miedzi poziacanej, 
Łańcuchy j pierścienie królowych wykona- 
ne są ze złota, a pierścienie ozdobione dro 

glemi kamieniami — niewątpliwie stanowi- 
ły własność osobistą królowych j noszone 

były za życia, Zachował się opis złożenia 

do trumny zwłok królowej Barbary Ródzi- 
wiłłówny w liście Zygmunta Augusta, da- 
towanym w Krakowie dn, 14 maja 1551 r., 
a więc pisanym w 6 dnj po śmiercj kró- 
lowej, W liście tym wspomina król j 0 od- 
krytych teraz insygniach: „Ciało Królowey 
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Główka rękojeści wskutek przegnicia drew 
nianej oprawy odpadła, 

Na ryc, 2 widzimy: Koronę królowej 
Elżbiety, pierwszej żony Zygmunta Augu 
sta, łańcuszek, medal, pierścień i tabliczkz z 
wieka trumny. Korona, łańcuszek i tablicz- 
ka w chwili odkrycja krypty znajdowały 
się na przymurku obok szczątków krlóowej 
— widocznie więc trumna była uszkodzona 
już w czasje przenoszenia do odnalezionej 

PARYŻ, (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu Izby Deputowanych po 
przemówieniu premjera Lavala prze- 
wodniczący odczytał porządek dzien- 

obecnie krypty, Korona zachowała się w ny Herriota, który stwierdza, ** "=. 
ardzo dobrym stanie, ponieważ złożenie na ny rząd Lavala jest w gruncie rzeczy 
przymurku uchroniło ją od szkodłiwego taki sam, 
dzjałanja wody, Na złotym medalu, wybi- 
tym w r, 1533,  uajednej stronie znajduje 
się wizerunek króla Zygmunta Starego, z 
drugjej strony wizerunek Zygmunta Augu- 

jak rząd poprzedni, z wy- 
jątkiem ustąpienia Brianda, — dalej 
porządek dzienny socjalistów, który 
charakteryzuje doktrynę socjalistycz- 

sta. Medal ten nosiła królowa Elžbieta na ną i wreszcie trzeci porządek dzienny, 
odnalezjonym, złotym łańcuszku W złotym 
pierścieniu umieszczone są 4 djamenty, uło- 
żone w kształcie lili, Tekst napisu na srebr 
nej tabliczce zgadza się z tekstem, poda 
nym przez Kraszewskiego w  monografji 
Wilna, Na skrzydełkach tabliczki wyryte są 
herby rodowe królowej, 

Ryc, 3, Korona, berło i jabłko insyg- 
ujalne królowej Barbary  Radziwił- 
ióvg/, tabliczka z wieka jej trumny, tab- 
liczka, wydobyta z wnętrza trumny, 3 pier- 

ścienie j złoty łańcuch — wszystkie przed- 
mioty zachowane w dobrym stanie, odnale 
zione przy szczątkach królowej w masje po 
piolu j wapna, którą zasypane było ciało 
po złożeniu do trumny, Pierścień po lewej 
stronje z 3 kamieniami. rubinem, szmarag- 
dem į djamentem, posjada piękny ornanient 
na otoku. W środkowym pitrścjeniu z 2 dja 
mentami brak środkowego kamienia. Pier- 
ścionek po prawej stronie, najskromniej.. 
szy, ma kształt plecjonki, Tekst napisu na 
srebrnej tabliczce, która była przybita do 
wieka trumny, znany był z dzieła Starowol- 
skįego „Monumenta Sarmatorum““, Na srebr 
nych guzach, umieszczonych na skrzydeł- 
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Insygnja Królowej Elżbiety, 

ley M, z sobą do Litwy przewiedzioney i 
tam je w onym Państwie naszym z takową 
łako przystoj uczcjwością pochowamy, ia- 
kożeśmiy tu już w przeszłą sobotę jedną se 
pulturę jey K, M. ciało kładąc w trunę u- 
czyni, a udziałaliśmy soleniter, bo włoży” 
wszy na cjało insignia regaie, to ięst nay- 
przód wiełką szatę atłasową, czarną, potym 
koronę, iabłko į sceptrum cum his quae eo 
convenjunt ceremoniis, które tu ieden z Bi- 
skupów administrował", 

Ryc, I przedstawia koronę i miecz 

ZER: 

Insygnia Królowej Barbary. 

szłość, z której się on wyłonił, z przy- 
szłością, którą się stanie! 

Insygnja królewskie —- symbole 

władzy i dzieła sztuki — jakże są wy- 
mowne!.. 

co one nam 
W. Ch. 

Słuchajmy uważnie, 

mówią... 

Fot, j, Bułhak, 

króla Aleksandra Jagiellończyka, Wskutek 
zalewania przez wodę skrypty, mieszczącej 
szczątki królewskie, trumna króla Aleksan- 
dra zbutwiała j rozpadła się, a czaszka w 
koronie, kości króla, miecz i okucia trum- 
ny spoczywały w: wilgotnej ziemi. Wilgoć 
spowodowała znaczne nadwątplenje korony, 
na której widać było szereg drobnych uszko 
dzeń, Poważnym uszkodzeniom uległ miecz, 
silnie przeżarty prze rdzę; ze skórzanej po- 
chwy pozostały tylko zbutwiałe resztki, — 

rot, J. Bułhak, 

kach tabliczki, wycyzełowane są pod koroną 

królewską na 3 tarczach herby Polski, Lit- 

wy i Radziwiłłów, Obok guzów wybite są 

Łtery: B(arbara) D(omina) R(egina) P(0- 

loniae), Druga tabliczka wykonana prawdo- 

podobnie z cyny, z częściowo uśzkedzeńym 
napisem, przymocowana była pierwotnie do 
szaty па piersiach i ma charakter metryki 

Zgofiu, 

W tekścje tej tabliczki podane są tytuły 
królowej, wymienione jest pochodzenie jej 
z rodu Radziwiłłów j oznaczona jest dokład 
nie data šmiercį (w Krakowie dnia 8 maja 
1551 r, o godz, 18 — według dzisjejszej ra 
chuby — 12 w południe), Oraz określony 
jest wiek królowej (zmarła w dwudzjestym 

ósmym roku życia jeszcze nie ukończo- 

nym), 

który stwierdzając, że rząd jest wier- 
ny polityce współpracy międzynaro- 
dowej i organizacji pokoju na pod- 
stawie istniejących traktatów, wyraża 
temu rządowi zaufanie. Izba 303 gło- 
sami przeciwko 265 odrzuciła pierw- 
szy porządek dzienny, poczem rząd 
postanowił kwestję zaufania. Votum 
zaufania dla rządu uchwalono 312 
głosami przeciwko 261. 

Następnie Laval w gorących  sło- 
wach złożył hołd Briandowi, który u- 
siłując nie narazić na szwank intere- 
sów Francji, dąży do ujęcia wybuchu 

wojny w sieć usładów. Laval oświad- 
czył, że będzie starał się prowadzić 
tę politykę w tym samym duchu, 
Sprawa pokoju—oświadczył Laval — 

+ est monopołem żadnego stron- 
nictwa. Po krótkiej charakterystyce 
planu Younga i moratorjum Hoovera 
Laval nawiązał do oświadczenia Bru- 
eninga wobec ambasadora Francji co 
do konferencji lozańskiej. Francja — 
oświadcza Laval-zgodzi się na 
redukcję reparacyj jedynie w ta- 
kim stopniu, w jakim stopniu 
ogół zainteresowanych zgodzi 
się na redukcję długów wojen- 
nych. Przypominając stanowisko 
Francji co do transzy nieuwarun- 
kowanej, mówca zaznaczył, że 
zobowiązania, wynikające z pla- 
nu Younga mają charakter defi- 
nitywny. > 

Francja nie mceże się zgodzić 
ahy © wszystkiem decydowała 
wola Niamiec. W stosunkach mię- 
dzynarodowych powinny pano- 

——TS = 

Sprawa zabezpieczenia kredytów prywatnych 
w Niemczech 

BERLIN, (Pat), W dniach 23 bm. 
zakończone zostały obrady finan- 
sistów w Sprawie zabezpieczenia 
zagranicznych kredytów prywat- 
nych niemieckich w wysokości 6 
miijardów mk. Część tych kredy- 
tów prolcngowana została na 
jeden rok. Dia reszty przewi- 
dziano spłaty na dłuższe ter- 
miny. 

Zawarcie umowy uzależnione 
zostało ze strony wierzycieli za- 
granicznych od warunku, że wy- 
konanie jej postancwień zagwa- 
raniują Niemcy drogą ustawy. 

Wierzyciele zastrzegii sobie 
również wypowiedzenie umowy 
na wypadek, gdyby Kredyt, u- 
dzielony Bankowi Rzeszy przez 
Bank Wypłat Międzynarodowych, 
nie został wznowiony oraz gdy- 
by specjalne wydarzenia finan- 
sowo-gospodarcze na terenie 
międzynarodowym, według ©- 
pin]ii zagranicznych komisyj ban- 
kowych, miały zagrażać wyko- 
naniu umowy. Umowa automa- 
tycznie kończy s'ę z chwilą ©- 
głoszenia przez Niemcy mora- 
torjum zagranicznego. 

  

STRAJK PRZĘDZALNI W ACHMEDABADZIE 
Echa represyj argielskich w Indjach 

ACHMEDABAD, PAT, Wszystkie 

przędzalnje w okręgu Achmedabad w ilości 

70 są od paru dni zamknięte z powodu straj 
ku członków stowarzyszenia robotników, © 

którem Gandhi powiedział w swojm czasie, 

że jest wzorem związku zawodowego dla ca- 

łego świata, 

jak się dowiaduje agencja Reutera, zgórą 

  

Paul -BONCOUT 
PARYŻ. PAT, — Paul-Boncour, któ 

teińu rząd polecił objąć prowizorycz- 
nie w zastępstwie Brianda przewodnie 
two na na;błiższej sesji Rady Ligi Naro 
dów, udzielił dziś wywiadu przedstawi 

cielom prasy. 
Jadę do Genewy — powiedział Paul- 

Boncour — wcześniej, niż przypuszcza 

Spotkanie Lavala 1 ег - Dopaliem 
NASTĄPI W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

PARYŻ. (Pat). Potwierdza się 
wiadomość o rokowaniach po- 

między Paryżem a Londynem w 
sprawie spotkania Lavala z Mac 

Donaldem. Wydaje się jednak 
rzeczą nieprawdopodobną, aby 
spotkanie to miało nastąpić wcze” 
śnie] niż w przyszłym tygodniu. 

LONDYN, PAT, — „Daily Majl* w ar- 
tykule wstępnym wita życzliwie decyzję La- 
vała spotkania się z Mac Donaldem, podkre- 
ślając, iż tego rodzaju spotkanie jest obec- 
nie specjalnie pożądane wobec stanowiska, 
zajętego przez Niemcy, które odrzuciły pro- 
pozycję brytyjską przedłużenia moratorjum 
Hoovera, Stanowisko to zaskoczyło angiel- 
ską opinję publiczną jako nierozsądne j źle 
obliczone ze strony Niemiec, Akcja, jaką win 
my podjąć Anglja i Francja w obliczu nje- 
mieckiego sprzeciwu, musj być — zdaniem 
dziennika — ostrożnie rozważona. Jest rze- 

czą drugorzędną — pisze „Daily Mail“ — 

gdzie nastąpi spotkanie premjerów, Zależy 
to od wzajemnej zgody, albowiem gdy sytua 
cja staje się tak poważna, żaden z premije- 
rów nie będzie upieruł się dla uczynienia za 
dość własnej ambicji, 

POSIEDZENIE SEJMU 
WE WTOREK 

WARSZAWA, 23.1 (tel. własny). Najbliž- 
sze pcsiedzenie Sejmu odbędzie się we wto» 
rek 27-go stycznia o godzinie 16 tej. Na po- 
rządku dziennym między innemi znajduje się 
sprawozdanie komisji spraw zagranicznych o 
rządowych projaktach ustawy w sprawie ra- 
tyłikacji konwencji o traktowanin jeńców 
wojennych podpisanej w Genewie oraz w 
sprawie ratyfikacji umowy o ubezpieczeniach 
społecznych pomięczy Polską a Niemcami 
podpisanej w Berlinie w czerwcu 1931 г., 
Sprawozdanie komisji prawniczej i nietykal' 
ności posejskiej w sprawie wydania sądom 
dwóch posłów z Klubu Narodowego i jedne- 
go komunisty. 
m m 

70 tysięcy pracowników strajkuje w celu za 
protestowania przeciwko uwięzjeniu sekreta 
rzy Organizacji na zasadzie zarządzeń, wy- 
danych z racji nadzwyczajnych okoliczności. 

Policję skoncentrowano w okręgu, w którym 

znajdują się przędzalnie, Naczelnik okręgu 

wydał zakaz urządzania zgromadzeń i pocho- 

dów, 

łem, Musiatem się tam udać ż okazji 
konierencji rozbrójeniowej, która ma 
się zebrać 2 lutego, lecz Rada Ligi Na- 
rodów rozpoczyna się w przyszły po- 
niedziałek, a tym razem kolej przewod- 
niczecia przypada na Francję. 

Na zapytanie vo do konferencji roz- 
brojeniowej Paul-Boncour odpowiedział 
Jest ona rezultatem długich prac, w któ 
rych brałem udział w charakterze dele- 
gata Francji do komisji przygotowaw- 
czej, Wystarczy podkreślić ten fakt, a- 
byście panowie zrozumieli, z jakim za- 
pałem przystępuję do pracy. Zresztą 
po wielomiesięcznej pracy specjalnej ko 
misji, zbierającej się w pałacu Inwali- 
dów, w której brałem udział, opraco- 
wano staranie pozycję, jaką zamierza 
Są, Francja na konferencji w Gene- 
wie. : 

Już na konferencji przygotowawczej 
stanowisko te było elementem decydu” 
jącym przy opracowywaniu programu, 
który teraz stanowić będzie istotną 
podstawę prac konferencji. 

Czy będzie pan pracował solidarnie 
z ministrem Tardieu — zapytuje jeden 
z dziennikarzy, 

Tak jest—odpowiedział Paul-Bon- 
cour. — Mieliśmy już raz sposobność 
pracować razem przed laty mniej wię- 
cej 32-ma, kiedy obydwaj byliśmy mło 
dymi sekretarzami Waldeck-Rousseau. 

Jakiego rodzaju idee będą bronione 
na konferencji przez Francję? №е за о- 
ne konsekwencją — odpowiedział Paul 
Boncour — tego lub owego rządu, tej 

wać te same zasady, co w Sto- 
Ssunkach pomiędzy poszczególne- 
mi ludźmi. 

Omawiając sprawę rozbrojenia, 
Laval zaznaczył, że teza francuska 
jest zgodna z odnośną klauzulą pak- 
tu Ligi Narodów. Francja pozostanie - 
przy swem stanowisku i nie zgodzi 
się na kompromisowe wnioski, nara- 
żające na szwank jej bezpieczeństwo. 

W końcu Laval zwrócił się z ape- 
lem do wszystkich stronnictw, aby 
popierały politykę zagraniczną rządu. 

ETJZZWENEALISPRZIEPTTSTA TORT RZS WZORORSSE 

MONOPOL TYTUNIGWY PRZED- 
SIĘBIORSTWEM PAŃSTWO- 

WEM 
WARSZAWA, 23 I. (tel. własny). 

Do Sejmu wpłynął dziś projekt usta- 
wy o utworzeniu naństwowego przed- 
siębiorstwa pod nazwą „Polski Mo- 
nopoł Tytuniowy*. W uzasadnieniu 
Ministerstwo Skarbu zwraca uwagę, 
że dotychczasowa organizacja mono- 
polu skrępowana była szeregiem prze- 
pisów obowiązujących urzędy adm:ni- 
stracyjne, co utrudniało swobodę dzia- 
łalności i odbijało się ujemnie na in- 
teresach monopolu. Aby nadać orga- 
n'zacji większą elastyczność koniecz- 
$ą rzeczą jest danie jej osobowości 
prawnej. 

Najistotniejszą częścią projektu 
ustawy jest zapewnien'e przedsiębior- 
stwu możności dokonywania opera- 
cyj kredytowych i zaciągania krótko- 
terminowych pożyczek spłacanych z 
dochodów tej instytucji. 

KOMISJA DLA NAPRAWY |60- 
SPODARKI KOMUNALNEJ 
WARSZAWA, 23. I. (tel. własny). 

Premjer Prystor powołał komisję któ- 
rej zadaniem będzie uzgodnienie wszy- 
stkich wniosków zmierzających do na- 
prawy gospodarki komunalnej. W 
skład komisji weszli podsekretarze 
Stanu Kazimierz Stamirowski, Stefan 
Starzyński, Władysław Korsak oraz 
b. min. Ignacy Matuszewski, dr. Zy- 
gmunt Wasserap, dyrektor departa- 
mentu obrotu pieniężnego min. Skar- 
bu Baczyński. Na przewodniczącego 
kómisji premier Prystor powołał dr. 
Maurycego Jaroszyńskiego. 

Pierwsze posiedzenie komisji od- 
było się w sobotę 23-go b. m. 

o konferencji rozbrojeniowej 
lub ówej polityki, lecz dają świadec- 
twó ciągłości polityki irancuskiej, bro- 
nionej w Genewie" od szeregu lat. 

Czy nie uważa pan, że w obecnych 
okolicznościach naieży mieć sporą do- 
zę optymizmu, by udać się na konieren 
cję rozbrojeniową? 

To prawda — odpowiedział Paul- 
Boncour. Nigdy może od wojny tak 
czarne chmury mie zasłaniaty khoryzon- 
tu, lecz dlatego właśnie należy tam u- 
dać się z całym zasobem dobrej woli i 
chęci uczynienia wszystkiego, co jest 
w naszej mocy, aby uniknąć fiaska, któ 
re przy obecnym stanie nastrojów, mo- 
głoby mieć straszne konsekwencje. Na 
leży uczynić wszystko, by doprowadzi- 
ła ona przynajmniej do pierwszego e- 
tapu — do wstrzymania się w tym wy- 
ścigu zbrojeń, który może doprowadzić 
świat do nowej katastrofy, zwłaszcza 
tych zbrojeń tajemnych, których dopu- 
szcza się pewien kraj, a które są tem 
bardziej niebezpieczne ze względu na 
ich nieuchwytność, 

Na konierencję tę przygotowała Fran 
cja swoim zwyczajem idee jasne, logi- 
czne i sprawiedliwe. Podobnie jak w 
dziedzinie reparacyj utrzymuje, że nie 
powinniśmy płacić więcej, niż otrzymu 
jemy, tak samo gotowiśmy do wszel- 
kich redukcyj zbrojeń, które będą mo- 
żliwe wskutek gwarancyj bezpieczeń- 
stwa międzynarodowego. Ostatnie sło- 
wa wygłoszone zostały przez Paul- 
Concoura 7 wielkim naciskiem i ener 

sia.



ADOLF HITLER 
NAJWPLYWOWSZY POLITYK WSPOL- 

CZESNYCH NIEMIEC 

I 
Hitler mie jest jeszcze dyktatorem 

w Niemczech, może nawet nim nie bę- 
dzie, nie zajmuje dotąd żadnego ofi- 
cjalnego stanowiska w rządzie niemie- 
ckim, jest przywódcą partji de jure nie 
uznanej, de facto najsilniejszej, stąd 
wpływy Hitlera są we wszystkich waż 
niejszych sprawach Niemiec niemal de 
cydujące. Hitlerowcy nie dopuścili ra- 
tyfikacji traktatu polsko-niemieckiego, 
ostatni t. zw. Notverordnung, dekret 
prezydenta w sprawie zmniejszenia 
stopy procentowej był odbiciem postu 
latów hitlerowskich. Deklaracja kan- 
clerza Brueninga o niepłacenie przez 
Niemcy nałożonych na nich opłat re- 
paracyjnych, pochodzi z postulatu daw 

"no głoszonego przez Hitlera i jest już 
wielkim triumfem jego polityki. Obec- 
nie sprawa przedłużenia prezydentury 
Hindenburga jest uwarunkowana od 

decyzji Hitlera. Któż jest ten potężny 
człowiek, skąd przyszedł do tych 
wpływów, do tej władzy? 

Prasa żydowska całego Świata go 
szkaluje; prasa polska przejawia naj 
zupełniejszą dezorjentację, co do sto- 
sunków Niemiec, wogóle, osoby Hitle- 
ra w szczególności. We Francji Hit- 

ler jest uważany za polityczne niebez- 
pieczeństwo i gdy hitlerowcy jesienią 
1930 roku zwyciężyli przy wyborach, 
Francuzi .wycofali z Niemiec swe po- 
życzki krótkoterminowe, co wywołało 
popłoch w dziedzinie międzynarodo- 
wych finansów. Wycofano wówczas 

kredytów na sumę 500 miljonów mk. 

Obecnie jednak postulat Hitlera przy 

jęty prze oficjalną politykę Niemiec, 

niepłacenie rat reparacyjnych, wywo- 

łał podniesienie się pożyczek gospo- 

darczych Niemiec na giełdach amery- 
kańskich o 50 proc. 

Nie ulega wątpliwości, że człowiek 

posiadający taki olbrzymi wpływ w 

Niemczech i wywołujący takie zanie- 

_ pokojenie we Francji, w Polsce i in- 
nych krajach, jest czemś wyjątkowem, 

przeciętną normę ludzką znacznie prze 

rastającem. 
Do wpływów swych Hitler doszedł 

nie przez urodzenie, ojciec jego był 
drobnym urzędnikiem celnym na grani 
cy austrjacko-bawarskiej. Żadnego ma 
jatku Hitler nie odziedziczył, rozpo- 
czął karjerę życiową w głodzie i nędzy 
Niema ukończonych studjów nawet 
średniego zakładu naukowego. 

Pisze Hitler jasno, lecz nie ma ta- 
lentu pisarskiego Mussoliniego. 

Biografja Hitlera jest ciekawa. Oj- 

ciec chciał go wykształcić na urzędni- 
ka państwowego, lecz Hitler czuł 
wstręt do karjery urzędniczej, Oddany 
do szkoły realnej, porzuca ją po śmier 
ci rodziców, mając około 16 lat. Ra- 
chował wówczas na swój talent malar 

ski, odznaczał się bowiem w szkole 

zdolnościami do rysunków. Porzuciw- 
szy rodzimy Linc z 50-ma guldenami 
w kieszeni udaie się do Wiednia, ma- 
jąc nadzieję wstąpienia do Akademii 
Sztuk Pięknych, będąc pewny, że zo- 
stanie przyjęty dzięki swym rysun- 
kom. Nastąpiła jednak odmowa w 
przyjęciu ji rektor Akademji powie- 
dział mu, że rysunki jego zdradzają 
duże zdolności architektoniczne i ra” 
dził udać się do szkoły architektów. 
Tam zainteresowano się jego rysunka- 
mi, lecz nie przyjęto go z powodu bra 
ku matury gimnazjalnej lub ukończe- 
nia szkoły budowniczej. Po wielu la- 
tach Hitler oburza się na te formalne 
przeszkody, które stanęły na drodze 

młodemu, zdolnemu człowiekowi do 

kształcenia się w dziedzinie jego wr 
zdolnień. 
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Alchemik XX wieku 
Jedną z najgłośniejszych sensacyj 

o europejskiej skali jest sprawa inż. 

Zbigniewa Dunikowskiego oskarżone- 
go o oszustwo przez grupę kapita- 
listów z którą zawarł kontrakt, że po- 
trafi dzięki swemu wynalazkowi me- 
todą chemiczną otrzymać złoto. 

Od szeregu tygodni prasa europej- 
ska, a w szczególności paryska "zaj- 
muje się tą dziwną sprawą, poświę- 
cając jej niemniej miejsca niż najbar- 
dziej aktuainym wydarzeniom  poli- 
tycznym. 

Bohaterem afery jest Polak, lwo- 
- wianin inżynier Zbigniew Dunikowski 

syn profesora Emila Dunikowskiego, 
któremu polski przemysł naftowy wie- 
le bardzo zawdzięcza. Sprawa Duni- 
kowskiego nabrała rozgłosu przed 
paru miesiącami na skutek skargi 
grupy kapiłalistów i osądzeniu: w jej 
rezultacie genjalnego wynalazcy lub 
oszusta w paryskim więzieniu „La 
Sante". 

Ponieważ Dunikowski twierdzi, że 
posiada tajemnicę otrzymywania zło- 

ta umożliwiono mu pracę w labora- 
torjum „Ecole de Sciance" dokąd co- 

Mickiewicza 11, tel. 5-93. 

W ŚWIETLE SWEGO DZIEŁA „MEIN KAMPF“. 

Hitler zostaje pomocnikiem murar- 
skim, następnie zarabia, jako rysow- 
nik. Zarobki jego były niestałe i nie- 
znaczne. Kupiona książka, pójście do 
opery lub do teatru skazywały go czę- 
stokroć na dnie głodu. Mieszkał w 
owym czasie w przeludnionych miesz- 
kaniach robotniczych. Poznał wówczas 
życie ludności robotniczej i niezamoż 
nych warstw Wiednia. Chciwie rzuca 
się na prasę robotniczą. Zrazu jego 
sympatje zjednywa socjalna demokra 
cja austrjacka dzięki swej walce, ja- 
ką wówczas prowadziła o powszechne 
prawo wyborcze. 

Hitler pragnął powszechnego pra” 
wa wyborczego dla Austrji, gdyż czuł, 
niechęć ze względu na jej słowianiza- 
cję. Habsburgów, popierających ów 
proces słowianizacji, uważał za zdraj- 
ców sprawy niemieckiej i upatrywał 
w nich tez przeszkodz do ostateczne- 
ga zjednoczenia Niemiec, t. j. przyła 
czenia Austrji do Rzeszy Niemieckiej. 

Austrjacka prasa socjalno-demokra- 
tyczna wzbudziła w Hitlerze, z powo- 
du swego psychicznego semickiego za ' 
barwienia, niechęć do socjalnej demo- 
kracji i niechęć do Żydów, których 
uznał za pierwiastek rozkładowy. 

Zainteresował go ruch antysemicki 
i ruch wszechniemiecki w nowoczesnej 
Austrji. 

Lueger wydawał się mu materjałem 
na wielkiego męża stanu i mógłby 
nim zostać, gdyby terenem jego dzia- 
łalności była nie Austrja, lecz Niemcy. 
Luegera cenił za jego znakomitą tak- 
tykę, za jego zdolności organizacyjne, 
zarzucał murtylko, że nie posiadał wiel- 
kiego celu. Cel wielki, zdaniem jego, 
mieli wszechniemcy z Schonererem na 

czele, przyłączenie Austrji do Niemiec 

było zawsze ulubioną ideą Hitlera. 
Wszechniemcy — zdaniem Hitlera — 

popełnili błąd zasadniczy, że nie sprzę” 

gli swej idei ze sprawami społecznemi, 
że przez to nie wycuodzili poza sferę 

inteligencji. nie przenikali, nie mobili- 
zowali szerokich warstw ludowych 
Błędem taktycznym  wszechniemców 

byla propaganda „Los von Rom“. 

Katolicyzm, jak twierdzit Hitler, w 

Czechach stał się narzędziem nacjona- 
lizmu czeskiego, czechizował pierwia- 
stek niemiecki, Reakcją na to -bylo 
owe porzucanie katolicyzmu, lecz ruch 
ten nie mógł osiągnąć znaczniejszych 
rozmiarów. Odebranie 100 tysięcy 

przynależnych do Kościoła katolickie 

go, nie znaczyło wiele, gdyż oficjalnie 
porzucali katolicyzm ci, którzy. faktycz 

nie nie byli katolikami. Ruch politycz- 
ny w naszych czasach nie może być 

połączony z reformacją religijną, lecz 
ze sprawą społeczną — oto konkluzja, 
do jakiej przyszedł Hitler wobec ru- 
chu przedwojennego, wszechniemiec- 
kiego w Austrji. 

Samodzielne badanie stosunków 
Austrji było dla Hitlera szkołą polity- 
czną. Organem państwowym, najbar 
dziej uszkodzonym przez walki naro- 
dowościowe i będące czynnikiem roz- 
kładu państwa austrjackiego był par- 
lament. Walki i intrygi stronnictw, ko 

rupcja parlamentarna, obstrukcja tamu 
jąca normalny przebieg życia państwo 
wego — wszystko to wytworzyło w 

Hitlerze wstręt do współczesnego par 

lamentaryzmu. 
Stan rzeczy w Austrji wydawał mu 

się beznadziejnym. Z jednej strony 
Habsburgowie — zdrajcy sprawy nie- 
mieckiej, z drugiej — rozkładający się 
parlament. Hitler nie czuł się dobrze 
w Wiedniu z jego licznym  pierwiast- 
kiem żydowskim, czeskim i innemi, nie 
niemieckiemi narodowościami. Przeno- 

  

dziennie jeździ dla zmontowania po- 
trzebnego aparatu do wydobywania 
złota. 

Ostatnio właśnie jak doniosły dzien- 
niki, miał Dunikowski dokonać próby 

  
Dunikowski w Laboratorjum I'Ecole 

Centrale", 

wobec ekspertów, 
nie 

ale z 
dopuszczenia 

' powodu 
jezo obrońców 

Iza gę 

SŁO 

udżety (Min. Komunikacji i Min. Pracy i Op. Społoczncj 

wo 

w selmowej Komisji budżetowej 
WARSZAWA, PAT, — Na wstępie sobot- 

niego posiedzenia komisji budżetowej Sejmu 
przydzielono referat projektu ustawy o połą- 
czeniu Polskiej Agencji Telegraficznej z Wy 
dawnictwamj Państwowemj pos, Hutten- 
Czapskiemu, zaś nowelę do ustawy o zaopa- 
trzeniu emerytalnem  funkcjonarjuszy pań- 
stwowych i wojskowych — pos. Polakiewi- 
czowi, 

W dalszej rozprawie nad  preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Komunikacji prze- 
mawiał pos, Rybarski (Ki, Narodowy), sto- 
jąc na stanowisku, że nfje można oczekiwać, 
ażeby koleje w dzjsiejszych specjalnie cięż 
kich warunkach dały duże dochody, Mówcy 
wydaje sję, že preliminowana suma docho- 
dów w wysokoścj przeszło 2 mjljardów zł. 
jest zbyt wielką, W końcu mówca zaznacza, 
że dopóki nie zmieni się polityka gospodar- 
cza w opólnym kierunku, nie można liczyć 
na zwiększenie się ruchu na kolejach, 

W odpowiedzi pos, Rybarskiemu mini- 
ster oświadcza, że nie może się zgodzić na 
jego pogląd, że koleje są deficytowe, Samo 
zrównoważenie budżetu kolejowego stanowi 
już pewną rentowność kolei. Kryzys gospo- 
darczy niewątpiiwie objawia się bezpośred- 
nio na kolejach drogą spadku przewozów: i 
przejazdów, Taryfa nasza niewątpliwie ma 
swoje braki i prace nad nią w Ministerstwie 
są nieustanne, Jesteśmy w stałym kontakcie 
z organizacjami gospodarczemi j w grani- 
cach możliwości taryfę się reguluje, Biorąc 
pod uwagę cjężki stan na kolejach, nie mógł 
by 'minjster z czystem sumieniem powie- 
dzieć, że dziś jest pora na obniżenie taryfy 
w stosunku do spadku cen płodów  rolni- 
czych, Co do taryfy pasażerskiej, to zasad- 
niczo musjałby minister zgodzić się na to, 
że powinna vna być obniżona, ale nie ma prze 
konanja, że wskutek tego zmniejszyłyby się 
przejazdy i dlatego uważałby taką próbę 0- 
becnie za wielkie ryzyko. 

Minister sądzi jednak, że stan kryzysu 
aczkolwiek prędko nie minie, musi wkrótce 
złagodnieć j z tego powodu uważa za możli 
we przyjęc:e na rok 1932 dopłaty do skarbu 
którą proponuje referent, jakkolwiek pełnej 
osobistej wiary w taki rezustat nie ma, W 
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si się więc do Bawarji, do Monachjum 

miasta, w którem duch niemiecki zna- 
lazł swój wyraz w sztuce niemieckiej. 
„Ten nie widział Niemiec, kto Mona- 
chjum nie poznał; ten nie zna sztuki 
niemieckiej, kto Monachjum nie wi- 
dział* — pisze Hitler, wspominając o 
silnem wrażeniu, jakie sprawiła na nie 
go czarodziejska rezydencja Wittelba- 
chów, przemawiająca nietylko do u- 
mysłu, lecz do uczucia”. 

ilitler niedługo bawił przed wojną 
w Monachjum. Przeniósł się tam na 
wiosnę 1912 roku. W sierpniu 1914 
roku wybuchła wojna światowa, Hit- 
ler pod wpływem patrjotycznego unie 
sienia chciał wziąć w niej udział, lecz 
wolał walczyć w szeregach bawar- 
skich, niż austrjackich. Na podanie, 
które wniósł do króla bawarskiego, o 
pozwolenie wstąpienia w charakterze 
ochotnika do pułku bawarskiego, 0- 
trzymał pomyślną odpowiedź i szczę- 
śliwie odbył kampanję. Pisząc o woj- 
nie, Hitler przedewszystkiem zwraca 
uwagę na propagandę, prowadzoną 

przez państwa Ententy dla zdezorjen 
towania opinji Niemiec, dla zniechęce- 
nia do walki z nią. Z aeroplanów roz- 
rzucane były proklamacje, dowodzące, 
że koalicja nie prowadzi wojny z na- 
rodem niemieckim, lecz tylko z milita- 
tyzmem i absolutyzmem pruskim,, że 
zwycięstwo Ententy da Niemcom praw 
dziwą wolność. Te odezwy nie spra” 
wiały wrażenia na początku wojny, 

Dancing-czarna kawa” | ogol. 
podczas doświadczenia, próba 
doszła do skutku. 

Na czem polega wynalazek Duni- 
kowskiego? 

„ Według oświadczenia obrońcy Du- 
nikowskiego, głośnego adwokata pa- 
ryskiego Torresa, zasadniczą tezą na- 
ukową jest twierdzenie, że w naturze 
istnieje tylko jeden prawdziwy  pier- 
wiastek a mianowicie tlen i że to co 
nazywamy pierwiastkami jest niczem 
innem jak skutkiem zmian tlenu pod 
wpływem promieniowania ziemi, 

Teza jak widzimy rewolucyjna, je- 
żeli bowiem Dunikowskiemu uda się 
jej dowieść cała nauka chemji zosta- 
nie wywrócona dogóry nogami, a 
Mendelejew z swoją tablicą podziału 
na pierwiastki będzie należał do 
wspomnień naukowych. Wychodząc 
z tego założenia Dunikowski twierdzi 
iż wszystkie znane materje są różno- 
rodnemi przemianami tlenu, Soie mi- 

neralne, których znaczne ilości znaj- 
dują się w terenach obfitujących w 
metale należą do jedaej z faz przej- 
ściowych, stanowiąc jakby półdrogi 
pomiedzy tlenem a metalem. Ażeby 
je zamienić w metale pod wpływem 
promieniowania ziemi trzeba tysiącie- 
cia, tymczasem według metody Du- 
nikowskiego może on w niespełna 60 

ne 

    

  

każdym razie rok ten zamknięty zostanie ja 
kąś nadwyżką, 

Budżet Ministerstwa Komunikacji wraz z 
planem  fjnansowo-gospodarczym Polskich 
Kolei Państwowych przyjęto, 

Na popłudniowem posiedzeniu komisji bud 
żetowej Sejmu przystąpiono do obrad nad 
budżetem Ministerstwa Pracy į Opieki Spo- 
łecznej, Sprawozdawca budżetu pos, Goetel 
(BB) oświadcza, że przy ustalaniu wysoko- 
ści tego budżetu nie może uwzględnić po- 
dział kredytów na dwie kategorje: kredyty 
na zaspokołejnie stałych potrzeb oraz kredyty 
na walkę z bęzrobociem, Wydatki przewi- 
dziane w tym preliminarzu wynoszą ogółem 
87,502 tysiące zi, Jeżeli wyeliminujemy kre- 
dyty na walkę z bezrobocjem, pozostanie 
27,502 tysiące, Drugą kategorję kredytów 
starowią wydatki na walkę z bezsobociem. 
Wynoszą one w tym prełiminarzu 60 miiljo- 
nów, Gdy Polska na 32 miljony mieszkań- 
ców 'mijała na dzjeń 16 stycznia rb, 309,038 
bezrobotnych oraz 153,574 czasowio zatrudnio 
nych, to Niemcy, mające niespełna dwa ra 
zy więcej mieszkańców, liczyły na dzień 1 

  

stycznia rb, 5,566 tysięcy bezrobotnych, Nie 
mujej musimy bezrobocje części naszej lu- 
dności uważać za objaw niebezpieczny dia 
wyczerpania kraju. Ogółem na akcję zasiłko- 
wą wyasygnowano w ubiegłym roku 98 mi- 
ljonów, Prócz tego na pomoc specjalnie dla 
osób, nieuprawnionych do ustawowych zasił 
ków, skarb wyasygnował 26  miljonėw, 
Środki powyższe nje wystrczają, to też po- 
wołano do życia naczelny komitet dla spraw 
bezrobocja, którego zadaniem jest niesienie 
pomocy bezrobotnym i ich rodzinom bez róż- 
nicy wyznania, narodowości j przekonań po 
litycznych, 

Po przemówjeniu referenta zabjeraj w dy 
skusji głos posłowie Rozmarjn (Koło Żyd.), 
Rzóska (BB), Wagner (BB), Do głosu za- 
pisanych jest jeszce kjlku posłów, Po prze- 
mówieniach poselskich zabjerze głos min, 
Hubjcki, który omówi działalność Minister- 
stwa i odpowie na zarzuty, postawione 
przez posłów, Obrady komisji przeciązną 
się poza północ. Koło godz, 12 będzie prze- 
mawiał prawdepodobnie min, Hubjcki, 
B9C? pkzźża  Fk yh?ąd 22 

  

DUNIKOWSKI WYKONA NOWĄ PRÓBĘ 
PARYŻ, (Pat). Wczoraj o godz. 15 

inż. Dunikowski przesłuchany był przez 
sędzi*go śledczego Ordoneau. Wynik 
przesłuchiwania dotychczas nie [est 
znany. Wladomo tyiko, że chodziło o 
uzyskanie Informacyj co do zniknięcia 
ampułki magnetycznej, której brak 
stwierdzono przed kilku dniami, Dunil- 

Dwumiljonowa kradzież w 

kowski miał oświadczyć swoim obroń 
com, že skoro sprawa zazwolenia na 
uczestnictwo obrońców w dośwladcze- 
niu jege zostanie przychylnie załatwio- 
na, to o ile maszyna pozostała dotych- 
czas nie narusz»na, gotów jest wyko- 
nać bezzwłocznie demonstrację. 

Krakowie 
120 TYSIĘCY NAGR. ZA WYKR. SPRAWCÓW 

WARSZAWA, 23 I. (tel. wł.), Z Kra- 
kowa donoszą o niebywale zuchwałej 
kradzieży dozenanej Grand Hotelu na 
sumą 2 miljonėw złotych. 

Do hotelu przyjechała z Paryża stale 
tam zamieszkują.a znana z zamołności 
p. Ciulkiewiczewa. Dziś reno p. Ciulkie- 
wiczowa zawiadomiła policję, że doko- 

ważnie o uprawianie szpiegostwa, 
W wyniku przeprowadzonych rozpraw 

lecz w miarę trudności aprowizacyj- 
nych coraz bardziej oddziaływały — 
wprawdzie nie na front — lecz na ty- 
ły armji niemieckiej, bardziej na spo- 
łeczeństwo niż na armję. Demoraliza- 
cja polityczna zaczęła szerzyć się w 
szpitalach, Stamtąd przenikać na front. 
Hitler przyszedł do przekonania, że 
Żydzi byli tym pierwiastkiem rozkłado 
wym, który wyrwał zwycięstwo naro- 
dowi niemieckiemu. 

Jeżeli wykształcenie polityczne Hit- 
lera rozpoczęło się przez obserwację 
stosunków politycznych Austrji, to za- 
kończyło się przez obserwację wypad- 
ków wojennych i zniweczenie tego u- 
stroju Niemiec, dzięki któremu były 
one potężne i dobrze urządzone. Hit- 
ler uznawał, że ze wszystkich państw 
Niemcy przedwojenne były najlepiej u- 
rządzone. 

Po wojnie 30-letni Hitler rozpo- 
czyna swą działalność polityczną, 
przemawia najpierw na wiecach i po 
jednem przemówieniu zostaje zaproszo 
ny do wstąpienia do partji politycznej. 
która wówczas liczyła 6 członków. 
Hitler został siódniym, w kasie było kil 
ka marek,.. Gdy na pierwszem posie- 
dzeniu partyjnem Hitler dowiedział się 
o tem, że partja, do ktorej był zapro- 
szony, składa się zaledwie z kilku lu- 
dzi i nie posiada żadnych zasobów 
materjalnych, nie zniechęciło go to do 
wstąpienia do tej partji. przeciwnie— 
pomyślał, że taka grupa jest najlepszą 

nano włamania do jej kufra i skradzio- 
no kilka cennych futer, b żuterję araz 
znaczne sumy waluty obcej ogólnej 
wartości około 2 miljonów złstych. 
P. Ciulsiewi:zowa wyznaczyła 122 ty- 
sięcy złotych nagrody za wykrycie 
sprawców kradzieży. 

  

__№ spraw rozpatrzyły Sądy Doraźne 
WILNO, — Wprowadzenie w miesiącu 

wrześniu rb, Sądy Doražne zdołały rozpa- 
trzyć w ciągu niespełna czterech miesięcy 
około 20 spraw o różne zbrodnie, a prze- 

wydano 15 wyroków šmierci, z których 12 
zostało wykonanych, Są to dane z terenu 
działalności Wileńskiego Sądu Okręgowego, 
Dotychczas wydano ogółem 32 wyroki śmier 
ci z wyraźną przewagą skazanych szpiegów. 

  

dla rozpoczęcia w niej działalności po 
litycznej, gdyż nie jest skrępowaną ru 
tyną, utartemi doktrynami, że daje 
możność realizowania w całości jego 
idei i pomysłów. 

Ciężkie były początki nowego u- 
grupowania. Na zgromadzenie, na któ 
re zapraszali członkowie swoich zna- 
jomych i przyjaciół, przybywało kilka 
osób. Nie pomogiy nawet ogłoszenia 
w prasie monachijskiej, o mającem się 
cdbyć zebraniu. Hitlerowi jednak uda- 
ło się, jako dawnemu wojskowemu, 
który następnie brał udział w prowa” 
dzeniu śledztwa co do rewolucji ba- 
warskiej, zorganizować bojówkę. Na- 
stępnie urządzono zebranie, przyczem 
sprowokowano socialną demokrację do 
próby rozbicia tego zebrania. Wów- 
czas bojówka hitlerowska spełniła swe 
zadanie ,pobiwszy niemiłosiernie so- 
cjal - demokratów. .Prasa socjałno - 
demokratyczna zrobiła gwałt na całe 
Niemcy, Była to reklama dla hitlerow 
ców. Odtąd zaczęli wzrastać w siły. 

Hitler jest umysłem samodzielnym. 
Umiał krytycznie odnieść się do socjal 
nej demokracji austrjackie,, do antyse 
mitów wiedeńskich , do wszechniem- 
ców przedwojennych. Lecz poglądami 
swemi wyraża uczucie i nastroje ogrom 
nej większości powojennych Niemiec 
i to stanowi o jego sile politycznej. 

Władysław Studnicki. 
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BAL MASKOWY 
za zaproszeniami 

. W s'ęp dia Pan 4 zł dla panów 6 zł. 

Proces o zniesławienie 
Sieroszewskiego 

W ubiegly piatek w warszawskįm sądzie 
ęgowym ukończył się nader ciekawy pro 

ces pomiędzy „Gazetą Warszawską* a pisa- 
rzem polskim Wacławem Sjeroszewskim, 

„Gazeta Warszawska* oskarżyła Siero- 
szewskiego 0 „donosicielstwo wobec władz 
austrjackich*. Jakże to wygląda, 

Oto Wacław Sjeroszewski 12 i pół lat 
siedział wśród Jakutów, na wygnaniu, 

Siedząc na wygnaniu słyszał o niejakim 
Machajskim, który był „teoretykiem ekspo- 
priacyj'*, Poglądy jego usprawiedliwiały zwy 
czajny bandytyzm, Uważał, že proletarjat 
powinien napadać na ludzi bogatych i zabie 
rač im pieniądze i towary, aby dzieńić się 
niemi między sobą, 

Z Sybe-jį Sieroszewski pojechał do Pa- 
ryża, w Paryżu dowiedział się, że ten Ma- 
chaiskį pod fałszywem nazwiskiem  Kizło 
dostał posadę u dr. Dłuskiego, przyjaciela 
Sieroszewskiego w Zakopanem,  Sieroszew- 
ski uważał za swój obowiązek przestrzedz 
dr, Dłuskiego o poglądach rzekomego Kizły, 
albowiem dr. Dłuski, jakkolwiek sympatyk 
socjaiizmu jednak eweniualnie wolałby nie 
stanąć pewnego ładnego zakopiańskiego po- 
rankų nad rezprutą kasą, 

Dr. Diuskį (jak przypuszczam postąpiłby 
každy, ktoby się dowiedzjal, že ma tego ro- 
dzaja wroga własności u siebie)... dziū, 
dzia do policji, Policja austrjacka (lecz in- 
nej nie było, był to rok 1910) czcigodnego 
Kizię za łeb i do ula. 

Potem się wykryło, że  Machajskij—Kizło 
jakoklwiek jest zwolennikiem bandytyzmu, 
kradzieży itd, tecz nie jako złodziej, tyiko ja- 
ko świetlany ideowiec, Ckazało się nawet, 
że razem z Romanem Dniowskim był zało- 
życielem orjentacjj wszechpolskiej w r, 1888, 
Można tu powiedzieć, iż ta. spółka Romana 
Dmowskiego z Machajskim była zapowiedzią 
późniejszego paktu stronnictwa p. Dmow- 
skiego ze stronnictwem reformy rolnej, bar- 
dzo blisko do ducha Machajskiego pojmo- 
wanej, Przyjacielem Machajskiego był także 
Żeromski, który portretował Machajskiego 
w wiełu swych ksjążach, jak „Syzyfowe Pra 
се““, „Andrzej Radek* jtd, Ale zdaje się, że 
Zeromski inaczej pojmował  Machajskiego, 
bo malował go jako marzyciela, tyrsczasem 
Machajski był założycielem „mšcicielį“ orga- 
nizacji będącej „na lewo“ od samego Leni- 
na i których założenia istotnie od zwyczaj- 
nego bandytyzmu trudno było odróżnić, 

Dr. Dłuski jednak był skrupulantem, Kie- 
dy się dowiedzial. że chodziło tu o bandytę 
„ideowego* a nie normalnego, to jeździł aż 
do Szwajcarji, aby tam ubłagać Paderew- 
skiego, aby ten ubłagał znów arcyksięcia 
Krola Stefana z Żywca, by tylko Machaj- 
skiego Rosji nie wydawano, Później Diuski 
dopomógł jeszcze Machajskiemu znalezjenie 
posady w Paryżu, Dziś Machajski żyje w 
Rosji jako holszewik, 

Jako świadek w tyr1 ciekawym procesie 
zeznawał b, premjer Sławek, który powie- 
dział, że nikt nie oskarżał Sieroszewskiego o 
ten czyn, raczej uważano, że dr, Dłuski po- 

pełnił „blad“, 
Proces zakończył się skazaniem „Gazety 

Warszawskiej”, Miejmy nadzieję, że następ- 
ne po nas pokolenie nie będzie już Bogu 
dzjęki asystowało przy procesach, w któ- 
rych gazeta „prawicowa“, „katolicka“ i 0- 
mal že „ziemianska“ oskarža lewicowca © 
to, że przyczynił się do wydania bandyty 
w ręce policji. Miejmy nadzieję, że w przy- 
szłem pokoleniu gazety prawicowe raczej bę- 
dą oskarżały o to, że ktoś nie wyda: 
bandyty do rąk władz bezpieczeństwa, 

PE ML 
maże „MRCYDLIEŁO 

Cena detaliczna 55 groszy. 
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Dekoracja artystyczna 
ВЕЬ р. Е. Dangla. 

sekund dokonać tej olbrzymiej tran- chemików nie potwierdzą stusznošci nikowski jest genjainym wynalazcą 
sformacji. 

"Maszyna wykonująca tę pracę, 
składa się z ampuli, napełnionej zmie- 
szanemi metalami, których cząstki 
podlegając szybkim wstrząsom, naby- 
wają cech radoaktywaych, Zderzenia 
inolekularne atomów wydzielają z nich 
promienie identyczne, tylko nieskoń- 
czenie silniejsze od promieni wydzie- 
lanych przez ziemię. 

Te nowe promienie nazwał wyna- 
lazca promieniami Z lub promieniami 
synthenicznemi. Są one zupełnie różne 
od wszystkich innych znanych dotych- 
czas. Aby działalność ich na sole mi- 
neralne była skuteczna, musi być ona 
skombinowana z prądami elektryczne- 
mi: prądem 0 wysokiej często tli- 
wości, prądem statycznym i promie- 
niami foletowemi. 

Rezultaty tego zabiegu mają być 
nadzwyczajne. Jeżeli minerał zawiera- 
jący złoto poddany zwykłej analizie 
dajs 36 gramów złota z tonny to 
według metody Dunikowskiego otrzy - 
mać można 350 gr. 

Dunikowski zazdrośnie strzeże swe- 
go sekretu w obawie przed konku- 
rentami. Dopóki jednak przeprowadzo- 
ne próby przez wynalazcę przed are- 
opagiem odpowiedzialnych fachowców 

jego metody dopóty kwestja czy Du- 

  
  

obserwują Dziennikarze 
przez zakratowane okno laborato- 

paryscy 

rjum Ecole Centrale jak pracuje 
Dunikowski, 

czy też mistyfikatorem i 
pozostaje otwarta. 

Narazie wskutek przeszkód formal- 
nych próby te nie doszły do skutku. 
Dunikowski podobno ma żądać wyłą- 
czenia niektórych ekspertów którymi 
ma dokonać próby ponieważ są oni 
przedstawicielami koncernów chemiez- 
nych pracujący.h w tym samym kie- 
runku co więzień wynalazca. Obrońcy 
Dunikowskiego złożyli skargę na po- 
stępowanie sędziego śledczego który 
ch nie dopuścił na próbę. 

Zanim spór formalny zostanie roz- 
strzygnięty warto przypomnieć, że 
przeszłość Dunikowskiego nie jest 
bynajmniej nieskazitelna. Przed wojną, 
jako młody student Dunikowski ope 
rował już na polu wynalazczości. 
Do spółki z niejakim  Eustachym 
Białobrewką zgłosił dzisiejszy więzień 
„La Sante* w urzędzie  pateato- 
wym w Wiedniu wynalazek p, t. 
„Ogaiwo elektryczne o wspólnej cie- 
czy”, Wynalazek ten sprytnie rekla- 
mowany przed jego opatentowaniem 
miał rzekomo spowodować przewrót 
w elektrotechnice. Skonstruowane przez 
młodych „genjuszów* baterje elektry- 
czne, zasilane zwykłą wodą morską 
miały posiadać ogromny zapas eurgji. 
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Sprawa nowych nawierzchni ulic w Wilnie 
We środę 20 stycznia odbyła się w 

Izbie Przemystowo-Handloweį w Wil- 
nie, konferencja poświęcona aktualnej, 

obecnej w Wilnie kwestji wyboru ma- 

terjału dla budowy nowych gładkich 

nawierzchni ulic (kostka drzewna, lub 

asfalt). . 

Na zebraniu przewodniczył prze 

wodniczący Komisji Drzewnej Izby p. 

Bohdanowicz. 
Dyrektor Izby p. Barański wyświe- 

tlił gospodarcze znaczenie sprawy, pod 

kreślając w szczególności całkowitą 

niemal utratę przez drzewnictwo pol- 

skie dotychczasowych możliwości zby- 

tu na rynkach zagranicznych, oraz spe 

cjalny w związku z tem wzrost znacze” 

nia dla drzewa rynku krajowego. Wska 

zując następnie, iż Wilno jest najpo- 

ważniejszym ośrodkiem produkcji ma” 

terjału dla kostki drzewnej, p. dyrektor 

Barański nadmienia, iż zaniedbanie ko- 

stki drzewnej właśnie w Wilnie, stano” 

wiłoby dotkliwy cios dla całej wszczętej 

na rzecz drzewa akcji w skali ogólno- 

państwowej, zastrzegając się, że Izba 

Przem. Handl. może wypowiedzieć się 

w tej sprawie tylko pod kątem widze- 

nia gospodarczego, nie zaś techniczne- 

go jej znaczenia, dalej zaznaczył, że 

opinje wypowiedziane pod tym wzglę- 

dem w referacie stanowią tylko przy- 

czynek do wyświetlenia tej sprawy, nie 

są natomiast žajęciem stanowiska 

przez lzbę P. H. 
Referat, wyświetlający sprawę z 

punktu widzenia technicznego, wygło” 

sił inż. Guchman, zaprzysiężony  rze- 

czoznawca do spraw drzewnych przy 

Izbie Przemysłowo-Handlowej. Refe- 

ferent podkreślił bezwzględną koniecz- 

ność układania bruku tak z kostki drze 

wnej, jak też z asfaltu na podłożu be- 

tonowem, co do czego są zgodne opi- 

nje wszystkich fachowców. W. śletle 

tej prawdy istniejące projekty wykony” 

wania w Wilnie bruków asfaltowych 

wprost na podłożu z „kocich łbów*, 

wzbudzać powinny najdalej idące za- 

strzeżenia jako niebezpieczne, mogące 

narazić miasto na wielkie straty. W 

dalszym ciągu referatu p. inż. Guch- 

man dał szcegółowy przegląd historycz 
ny rozwoju techniki wykonania bruków 

z kostki drzewnej, wykazując jak w 
wyniku szeregu prób, a nieraz i roz- 

czarowań, które trwały w przeciągu 

dziesiątków lat i dokonywane były w 

najrozmaitszych warunkach, osiągnięte 

zostały wreszcie rezultaty bardzo po- 
myślne, które pozwalają uważać bruk 
z kostki drzewnej, wykonany natural- 

nie nie prymitywnie, lecz z uwzględ- 
nieniem wszystkich wymagań technicz 
nych — za rzecz absolutnie pewną i 
odpowiadającą wszystkim wymaga- 
niom, stawianym nowoczesnym jezd- 
niom miejskich. Mówiąc o jezdniach 
asfaltowych, referent poza wspomnia- 
ną już bezwzględną koniecznością wy- 
konywania ich tak samo, jak bruków z 
kostki drzewnej na podłożu betono- 
wem, wskazał na trwającą dotąd nie- 

jednolitość pogladów co do tego, jaką 
z bardzo licznych odmian astaltów na- 
leży uważać za dobrą. Pewnem jest w 
tej dziedzinie, tymczasem tylko to, że 

* względnie ustaloną markę posiadają 
narazie tylko asfalty zagraniczne, do- 
świadczenia zaś z asfaltami krajowemi 
świeżej daty — wypadły narazie na 
ich niekorzyść. 

Trwałość bruku z kostki drzewnej 
magistraty wspomnianych miast okre- 
ślają na 15 — 25 lat. W Paryżu prze- 
szło połowa ulic jest zabrukowana ko- 
stką drzewną, w Londynie — około 
75 proc. 

Następnie głós zabrał wiceprezy- 
dent miasta p. Czyż, który odczytał 
przygotowany referat, stanowiący odpo 
wiedź na umieszczony przed kilku mie 
siącami w Słowie* artykuł inż. Solca 
w sprawie bruków z kostki drzewnej, 

oraz na złożony w tymże mniej, więcej 
czasie memorjał przemysłowców drze- 
wnych Wilna, który miał na celu do- 
piero postawienie kwestji kostki drze- 
wnej na porządku dziennym i trakto- 
wał tę sprawę tylko w ogólnych zary- 
sach. 

Radny miasta p. inż. Wańkowicz 
wyraził zdanie, iż bruk z kostki drze- 
wnej jest luksusem, na który mogą 
sobie pozwolić bogate miasta zachod- 
nio-europejskie, niedostępny jednak 
dla Wilna; p. Wańkowicz uważa, że 
<Па bruków z kostki drzewnej szkoali- 
wy będzie znaczny u nas ruch konny i 
surowy klimat, czem się różnią nasze 
warunki od warunków miast, z których 
Izba uzyskała informacje. 

Radny miasta p. inż. Zasztowt w 
bardzo rzeczowem przemówieniu pod- 
kreślił, że wszystkie zarzuty przeciwko 
kostce drzewnej zawarte w literaturze, 
na którą powołuje się p. Czyż, oraz w 
danych, dostarczonych przez magistrat 
warszawski, odnoszą się niewątpliwie 
do bruków, wykonanych bez zachowa- 
nia wymagań technicznych, o których 
mówił w swym referacie inż. Guchman. 
Zatem p. Zasztowt uważa, że stupro- 
centowa pewność, z którą p. Czyż wy” 
powiada swoją ujemną opinję o kostce 
drzewnej, jest nieuzasadniona i że przy 
toczone na konierencji w obronie kost- 
ki drzewnej dowody natury technicz- 
nej i gospodarczej, przemawiają CO- 
najmniej za tem, ażeby sprawa została 
zbadana głębiej. 

Wreszcie inż. Guchman krótko od- 
powiada na zarzuty pod adresem bru- 
ków z kostki drzewnej cytując opinje, 
z których widać, iż bruki te nie boją 
się ruchu konnego. Prostując twierdze” 
nie wiceprezydenta Czyża, co do do- 
brej jakości asfaltów krajowych p. inż. 
Guchman powołał się na proces sądo- 
wy, prowadzony przez Magistrat z fir- 
mią, która wykonała odcinek jezdni 
asfaltowej na ul. Mickiewicza przed 
gmachem Sądu, z tego właśnie powo- 
du, że firma ta użyła wbrew umowie 
zamiast asfaltu zagranicznego częścio- 
wo też asfalt krajowy. 

Jako dodatni wynik konferencji, ur 
ważać należy zapowiedziane zaprosze- 
nie przedstawicieli życia gospodarcze- 
go do udziału w omawianiu tej sprawy 
na terenie Magistratu, oraz oświadcze” 
nie p. wiceprezydenta, iż przy jednako- 
wych warunkach gwarancji finanso- 
wych, czyli gdyby miał przekonanie, 
że miasto na tem nie ucierpi finanso- 
wo, Magistrat prawdopodobnie nie od- 
niósłby się całkowicie negatywnie do 
koncepcji bruków z kostki drzewnej. 

  

Przybył do Wiina 
i rozpoczął przyjęcia chorych 

Prof. dr. 

D. Krzyżanowski 
(choroby wewnętrzne) 

w godz. 12—1 i 4—7 codziennie prócz 
dni świątecznych. 

Wileńska 28 m 9. tel. 700. 

  

  

Bacznošč! Związek Gastro- 
nomiczny w Ba- 

ranowiczach przy ul, Koszarowej 3, 
przyjmuje obstalunki na urządzanie 
zabaw, przyjęć, bankietów, wieczo:- 
ków i t. p. jak również udziela do 
pracy swych członków kuchmistrzów i 
kelnerów.       

э ОМО 

KRONIKA 

NIEDZIELA 

    zs 24 Wschód słońca g. 7.26 
Tymet 
jatry Zachód słiń a g. 1629 

N. Św. Pawła 
“2 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 23 stycznia 1932 reku, 

Ciśnienie średnia 778, 

Temperatura Średnia 0. 

Temperatura najwyższa +-1, 

Temperatura najniższa —4, 

Opad w mm.: ślad, 

Wiatr: zach. 

Teneencja: saby wzrost, 

Uwagi: mgł'sto, deszcz, 

MIEJSKA 
— Place na terenie miasta, Magjstrat o- 

pracował wniosek uznania wszystkich pla- 
ców znajdujących się na terenje Wilna jako 
terenów budowłanych, W ten sposób podnie 
sie się ich wartość pod względem podatko- 
wym, Wniosek ten musį uzyskać zgodę Ra 
dy Miejskiej, 

—- Kino miejskie, Kolegjinm magistratu о- 
mawiało sprawę zwiększenia dochodowości 
kina miejskjego. Wysunięto ponownie pro- 
jekt ustawienja w sali miejskiej aparatury 
dźwiękowej, Czy władze nadzorcze zgodzą 
się na to okaże się w najbljższej przyszło- 
ści. 

— Stan bezrobocja. — Na terenie Wilna j 
powiatów mamy obecnie 5319 bezrobotnych, 
w tem 1500 pracowników umysłowych, 

W stosunku do tygodnia ubiegłego buz- 
robocie cokolwiek wzrosło, 

-— Choroby zakaźne, Urzędowo zareje- 
strowano wcjągu tygodnia 122 zasłabnięcja 
na choroby zakaźne, 

W tem nyio 17 chorych na gružžicę, 8 na 
tyfus, 15 na świnkę jtd. 

Dane te dotyczą całego województwa, 

AKADEMICKA 

— Studenci-.żydzi u Rektora, Akademicy- 
żydzi byli przyjęci przez J, M. Rektora USB. 
prof, Januszkiewcza w sprawie zamieszek 
podczas wykładów, 

Žydoni chodziło o t, zw, piątki żydow- 
skie", bowiem w te dnj niektórzy studenci 

MIERWICZY 
PRzysiĘGŁY MIOŃLMIBIL BOfGAIECKI 
Wilno, ui. Beliny 16, m. 5, tai. 15-43. 

(Obok mostu kolejowego) 
Konto czek. w P. K.O. Nr. 82008, 
Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7. 

SPORT 
DZIŚ .MECZ BOKSERSKI 
WARSZAWA -— WILNO 

Przypominamy, że dziś o godz. 6 
po poł. w sali teatru przy ul. Ludwi- 
sarskiej 4 rozpocznie się bardzo cie- 
kawa impreza sportowa, mecz bokser- 
ski Warszawa — Wilno, 

Ze względu na wysoki poziom re- 
prezentacjj Warszawy (najsilniejszy 
skład stołecznej Polonii) oraz na in- 
tensywne przygotowania naszych za” 

wodników, pragnących za wszelką ce- 
nę uzyskać jaknajlepszy wynik, mecz 
zapowiada się interesująco. 

Kierownictwo meczu organizując 
mecz w sali teatru zapewniło publiczno 
ści wygodne obserwowanie walk. 
Miejsc siedzących 1100. (t) 

sabotują wykłady, bv żydzi byli sami“ 
Anormalja ta będzje usunięta. 

ROZNE 
— Sprawy Róemieślnicze, _ Wieczornica 

Rzemieślnicza. Dnia 36 stycznia w Małej Sa 
5 Mieiskie' przy ul, Kcńskjej 3, odbędzie się 
wielka pierwsza doroczna włeczornica rze- 

Inicza, Po przedstawjenu i dziale kon- 

  

          
wać można u sekr. zeniamį, k 

25, Rzembank ji u Resursy Rzem, Niemie 

starszych cechów, ы 

Pomimo cięż czasów całe Rzemiosło 

e zapowiedziało przyjęcie udziału 
» się zapozrania, Dochód prze- 

znacza sję na cwie  kulturalno-oświatowe 
wśród szerszych mas rzemieślniczych, 

— W Kole Pol. Mac, Szk, im. T, Koścju- 

szki'w Wilnie przy ulicy Turgielskiej 2 od- 

będzie sję dziś obchód rocznicy powsta- 

nia styczniowego z programenu: 1) odczyt 

dyr, St, Ciozdy, 2) przedst, fragm, sztuki 

Wł. Syrokomli pt: „Wyrok Króła jana Kazj- 

mierza”, 3) Dział kuncertowy, Początek © 

godzinie 6 wiezz, Wstęp bezpłatny, 

| — Sekcja Kultaratuo - Oswijatowa Rodzi- 
ny Wojskowej zawiadamia, że przy Rodzinie 

Wojskowej (ul. Mickjzw cza 13) została 0- 

twarta czytelnia, ktora jest czynna codzjen- 

nie wie wtorki i prątki od godz, 5 —7 wicz,” 

— Wina hiszpańskie, — Stowarzyszenie 

Kupców i Przemysłowców Chrześcjan w 

Wilnie otrzyma!o z Polsko-Hiszpańskiej Izby 

Handlowej «* Barcelonie wykaz firm, ekspor 

tujących wina hiszpańskie. Osobom w spra 

wje tej zajnterezowanym udziela szczegóło- 

wych jnformacyj biuro Stowarzyszenia (Bak 

szta 11 -— godz, 12—2 i 5—8 w, Tel, 10-30) 

— Zarząd Koła Miejskiego Peowiaków w 

Wilnie zawiadamia członków Koła, że zgło- 

szenia o nadanie Krzyża Legjonów, przysłu- 

gującego peowiakom, przyjn.uje Sekreta- 

rjat Koła w środy, czwartki i piątki od 18 

do. 20 w Federacji, 
BALE I ZABAWY 

— Dancing —- Bridge Patronatu Wię- 

ziennego i Kuratorjum nad Ocjemniałymi w 

dniu 1 lutego odbędzie się w salonach ho- 

telu Georges'a, Początek o godz. 22. 

TEATR I MUZYKA 

-- Ostatni występ gościnny Operetki 

Warszawskiej Dziś w niedzielę dnia 24 bm. 

o godz, $ m. 30 w, — nieodwołalnie ostatni 

raz gościnny występ Operetki Warszawskiej 

„Nowoścj”, z przepiękną, niezwykle melodyj 

ną opereiką ,„Czar walca“ Oskara Strussa, 

w wykonaniu najwybitniejszych sił zespołu. 

Ceny specjaine, 
Jutro w poniedziałek, 25 bm., o godz 

8 w. po raz drugi „Panna Maliczewska”, 

po cenach o 50 proc, niższych, . 

— Ostatnie przedstawjenia „Hulla dį Bul 

ta“ — w Lutni, — Dziś, w niedzielę, dnia 

24 bm, o godz, 8 w, przedostatni raz nie- 

zrównana w swym humorze farsa „Hulla di 

Bulla“, $ 2 

Jutro, w poniedziałek 25 bm., o godzinie 

8 w. -— na żądanie publicznoścj po raz '0- 

statnj „Tak: się zdobywa kobiety", po ce- 

nach propagandowych od 20 gr. do 2 zł. 

Bajka „Królewna Śnieżka” — w Lutni, — 

Dziś, w niedzielę, dnia 24 bm., o godzinie 

12 w poł, Teatr w Lutni daje widowisko dla 

dziecj — ślicznej bajki „Królewna Śnieżka” 

— go cenach b, niskich, Dziecj z zachwytem 

przypatrują się przygodom uroczej królew- 

ny, którą ratują krasnoludki, : 

Rėwja Sylwestrowa — na Pohułance. —- 

Dziś, w niedzielę, dnia 24 stycznia o godzi- 

nie 4 pp., wesoła rewja karnawałowa, pełna 

temperamentu i beztroskiego humoru, Jest to 

ostanie przedstawienie rewji w Teatrze na 

Pohulance, Ceny miejsc zniżone, 3 

— Operetka „Królowa Nocy““ popołudniu 

w Lutni, — Dziś w niedzielę, dnia 24 bm, 

w godzinie 4 pp. -—-- jedyny raz jako popo- 

łudniówka —- dana będzje wesoła, urocza 0- 

peretka „Królowa Nocy”, Ceny miejsc zniżo- 

ne, 

      

    

  

— Dzieci dia dzieci, —- "Ve wtorek dnia 

2 lutego rb., o vodziaie 12 w południe da- 

ne będzie w» Teatrze Miejskim „Lutnia“ juž 

po raz ostani, $Нсхле  przedstowienje „dla 

dzieci j młodzieży pt, „Zaczarowana fujar- 

ka“ į „Zima“, 
Stowarzyszenie „Ozka Polska nad Ro- 

  

„Martwe dusze” RADNEGO Р. Р. 5. 
РОНЕНЕТНИННЯ ост WRYJDZEREY 

FAŁSZERSTWA I DEFRAUDACJE.—WIELKA AFERA w DYR. KOLEJOWEJ 
WILNO. — Niespodziewane aresz- 

towanie asesora Stępniaka, wywarło w 
sierach kolejowych wielkie wrażenie. 
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Dyrekcja kina „CASINO“ RR publiczność, 

te ». . Bomby nad Monte-Carlo 
z pewodu braku terminu będzie wyświetlany tylko dziś i jutro 

Z poważaniem Dyrekcja. 
ТР 

Stepriak odegrywai w partji PPS wy- 
bitną rolę i był uważany za „specjali- 
stę* w organizowaniu jaczejek socja- 
listycznych na terenie związków urzęd- 
niczych. Stępniak po Pławskim, gdy 
ten wyjeżdżając do Stanisławowa 
zrzeki się mandatu, wszedł na jego miej 
sce do wileńskiej Rady Miejskiej, 

Jako mąż zaufania inteligencji socja 
listycznej był wysunięty na posła do 
Sejmu, 

i S aa 
Baterje možna byto wykorzystač przy 
poruszaniu okrętów, młynów i t. p. 
co przy darmowej wzdzie moskiej 
wywołałoby przewrót we wszystkich 

p”alkułacjach. 
Dunikowski ze swym przyjacielem 

potrafili zainteresować kilku zamoż- 
nych ludzi, którzy łatwowiernie dali 
im pieniądze na cele eksploatacji „wy- 
nalazku*. Być może wyłudzenie tych 
sum ułatwiło Dunikowskiemu jego na 
zwisko ze względu na powszechnie 
znanego i cenionego jego ojca. 

W międzyczasie obaj wynałazcy 
złożyli podanie do urzędu patentowe- 
go w Belgji. Formalności z zatwier- 
dzeniem odkrycia przeciągały się bar- 
dzo długo i to zaniepokoiły osoby fi- 
nansujące „wynalazek*. Zażądano ka- 
tegorycznie dokonania próby. 

Dunikowski bez słowa žgodzit się. 
Zaproszono powagi naukowe i 

techniczne, reprezentantów miasta i 
władz. Pokaz ku wielkiemu zdumieniu 
zebranych udał się doskonale. 

W dwa dni później wybuchła bom- 
ba: atesztowano dwóch monter6w 
elektrowni za przeprowadzenie kabla 
do stołu na którym wykonano do- 
Świadczenie i połączenie go z miejską 
siecią elektryczną. 

Oszustwo było wyrazne. 
Było to w ostatnich dniach lipca 

1914 roku. Wojna Światowa i gorącz- 
ka jaka objęła społeczeństwo i rządy 
uratowała Dunikowskiego. Nie było 
czasu zastanawiać się nad oszustwem 
przy akompanjamencie huku armat. 

„Wynalazca* wraz ze swym kom- 
panjonem Zginął na pewien czas, 

Po wojnie Dunikowski znalazł się 
znowu we Lwowie. Po krótkim poby- 
cie jedzie do Wiednia gdzie zajmuje 
się konstruowaniem filmowego apara- 

tu dźwiękowego. Aparat ten—jak opo- 
wiada— był już gotów, ale finausišci 
przed którymi demonstrował swój wy- 
nalazek, zabrali jego sekret do Ame- 
tyki i teraz nauczony smutnym do- 
świadczeniem jest dlatego tak ostroż- 
ny i niechce zdradzić tajemnicy złota. 

Przeszłość Dunikowskiego scep- 
tycznie usposabia do jego nowego 
wynalazku. Być może nowość polega 
tylko na zmianie tematu oszustwa. 
Gdyby tak było, co nie daj Boże, pol- 
ska uczciwość i porządne polskie na- 
zwisko zostanie mocna skompromito- 
wane, co rzecz jasna będzie krzywdą 
wyrządzoną całemu polskiemu społe- 
czeństwu, Esquire. 

DIE 
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w dniu 1 lutego rb. 
odbędzie się 

w Salonach Kasyna Oficerskiego. Zaproszenia można otrz 
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Jak sie obecnie okazuje, po aresz- 
towaniu cie przyznawał się narazie do 
zarzucanego mu przestępstwa i zapew” 
niał, że zaszło nieporozumienie. Dopie- 
ro gdy okazano mu dowody fałszerstwa 

zrezygnował z wykrętów, a nawet u- 
dzielił pewnych wyjaśnień. Manipulacje 
fałszerskie, jakich się Stępniak dopu- 
szczał, były nangół nieskomplikowane. 

Sporządzane przez niego wykazy 
dzieci kolejarzy, pobierających naukę 
w różnych zakładach naukowych, za- 
wierały nazwiska uczniów, którzy wca 
le nie istnieli. 

Na podstawie tego wykazu odpo" 
wiednie sumy przekazywano poszcze- 
gėlnym gimnazjom. 

Rožnice pieniežną Stepniak następ- 
nie z gimnazjów wycofywał, tłóma- 
cząc, że wypłacono ją przez omyłkę. 

Traf chciał, że jeden z zakładów 
naukowych zainierpelowany o zwrot 
kiłkuset złotych, przesłał te pieniądze 

mie na ręce Stępniaka lecz do dyrek- 
cjł. 

Narazie nie wzbudziło to podejrzeń. 

Dopiero zachowanie samego Stępnia: 
ka i jego niewyraźne tłomaczenia spo” 
wodowały wyłonienie komisji, która po 
zorjentowaniu się w księgach doszła 
do przekonania, że ma do czynienia z 
nadużyciami, jak się potem okazało, 
sięgającemi sumy 9 tys. złotych. 

< m 
  

Т. 
MARIJA z KIERBEDZIOW 

WŁADYSŁAWOWA KOMAR 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sakramentami, spoczęła 

w Bogu dnia 20 stycznia 1932 r., przeżywszy lat 78, 

Wyprowadzenie zvłok z kaplicy domowej oraz pogrzeb na cmentarzu 
rodzinnym w maj. Aleszewicza odbędzie się dnia 23 stycznia przed połud 
niem. Nabożeństwo żałobne w Kościi ele św. Jerzego w Wilnie tędzie od- 
prawione w poniedziałek 25 stycznia o godz. 830 rano, 

o czem zawiadamisją pogrążone w najgłębszym smutku 

Córki, Synowa, Wnuczki | Prawnuczki 
Oscbne zawiadamienia rozsyłane nie będą. 

Bezczynno 
WILNO. Dochodzą nas wieści, 

że prokurałura przy Sądzie Okręgo- 
wym w Wilnie po zbadniu całokształtu 
miaterjałów zebranych w sprawie pa- 
miiętnych zajść listopadowych, postano 
wiła wszcząć dochodzenie przeciwko 
b. staroście Iszorze, jego zastępcy pułk. 
Giżyckiemu oraz trzem oficerom poli- 
cji, komisarzom: Matysiewiczowi, ko- 
nientantowi rezerwy Р. Р., Dowojnie— 
kier. I kom. P. P. i Gruszczyńskiemu — 
kier. 2 kom, P. P. 

Wszyscy wymienieni, prócz pułk. 
Giżyckiego, mie pełnią już swych po- 
przednich funkcyj. Oficerów policji 
przeniesiono do innych województw. 
Dochodzenie prokuratury w tej spra- 
wie będzie się toczyło w ramach art. 
639 K. K., który mówi o bezczynności 
i nadużyciu władzy przez funkcjonarju 
szów państwawych. 

Przypisek redakcji, Zapewniają nas, że 

wniosek o pociągnięciu do odpowiedzialno 
ści wyżej wymienionych osób już jest wygo- 
towany. Musimy tu zaznaczyć, że pan staror 

sta Iszora cieszył sę ogólną i bardzo szcze- 

та sympatją całej !udności wileńskiej, a w 

czasie powodzi dał się poznać jako energi- 

czny i zapobiegliwmy urzędnik, Tak samo ży- 

wą sympatję mieć należy do p, pułkownika 

Giżyckiego, który i obecnie zajmuje swe 

stanowisko, 
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ŚĆ władzy 
Wsponiniany w notatce artykuł K, K. 

brzmi jak następuje: 

Art, 639, Urzędnik, obowiązany z mocy 
ustawy, otrzymaaego zlecenia lub z tytułu 
swojego stanowiska służbowego do zapo- 
biegania lub niedopuszczania do szkody, za- 
grażającej zarządowi państwowemu lub in- 
teresowi skarbewemu, społecznemu łub pry- 
watnemu, winny nieprzedsięwzięcia, wbrew 
swojm obowiązkom służbowym, właściwych 
środków lub niewykonania czynneści, które 
takiej szkodzie mogły zapobiec lub do niej 
niedopuścić — za taką bezczyaność władzy, 
bądź uimyślną, bądź dopuszczoną przez nie- 
dbalstwo i powodującą znaczną szkodę dła 
zarządu państwowego lub dla interesu skar- 
bowego, społecznego lub prywatnego, ule- 
gnie karze: aresztu. — jeżeli unsyślna bez- 
czynność władzy spowodowała znaczeą szko- 
dę dła zarządu państwowego, lub dla inte- 
resu skarbowego, społe.znezto lub prywatne- 
go, albo miała na celu zysk, winny ulegnie 
karze. więzienia na czas od roku 1 do lat 3 
(d, p.) lub więzienia, 

Ježeli istotnje dojdzje do procesų, to bę- 

dzie on bardzo ciekawy dła prawa admini- 

stracyjnego, Ludzie naukowo zajmujący się 
prawem administracyjnym z zaintersowaniem 

będą czekali wyroku. Okaże ten wyrok, kto 

dźwiga odpowiedzialność za soekój w sto- 
licy województwa, Czy są  odpowėcdzialni 

komsjarze policji za porządek w swoich cyr- 

kułach, czy starosta grodzki, czy też od- 

powiedzialność ta sięga wyżej j obejmuje 
np, także wojewodę, Г 
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Wileński Dom Tewarowo-Przemysłowy 

„B* JabłKOWSCY” s>. akc 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Dnia 29 stycznia b. r. rozpoczynamy nasz tradycyjny 

YDZIEŃ 68 
  

ałych, ceny bardzo niskie. 
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dakami na Obczyžnje“ prosi wszystkich Ro 
dziców, zwłaszcza tych, których dzjecj je- 
szcze nie widziały tego widowiska, o zrobje 
nie przyjemności młodzieży wysłaniem jej 
we wtorek w dniu 2 lutego rb, do „Lutni“, 
na godzinę 12-tą į tem samem przyczynje- 
nia się do powodzenia funduszów Towarzy- 
stwa, 
  

Przy bólach łub zawrotach głowy, szu- 
miie w uszach, bezsennoścj, ziem samopo- 

czuciu, pobudzeniu należy natychmiast za- 
stosować wypróbowany przy tych doleglį- 
woścjach środek — wodę gorzką Francjsz 
ka - Józefa, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Przechodzień pod dorożk:e 

W dniu 22 bm, Władysław Grygorowic: 
zam, we wsi Jerozolimka, powožąc dorož! 
konną przy zbiegu ulic Szklanej i Wielkie 
najechał na przechodzącą przez jezdnię Hc 
lenę Maciejewską (Wielka 14), która doznu 
ła ogólnego potłuczenia, Pogotowie ratunko- 
we odwiozło ją do mieszkania, 

— Uderzył policjanta, — W dniu 22 bm. 
post, 4-g0 kom, PP, m. Wilna Bartłomiej 
Piosik w czasie doprowadzania do komjsja- 
rjatu Henryka Stępkowskiega (Wiłkomier- 
ska 45) za zakłócenie spokoju został przez 
tegoż uderzony pięścią w pierś, Stępkow 
skiego zatrzymano. 
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SEEN „KARE 
Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą mło« # 

dzieży akademickiej U. $.B. i chcesz * 
wesoło spędzić czas przyjdź * 

na XIII Bai Ogėlnoakademicki 
w dniu 1-go łutego 1932 r. w Sałonach 

Oticerskiego Kasyna Garnizonowego. 

LAT 

ŽENALN TS 
THE 

CHAMBARD 
jest najlepszym /rodkiem4 
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W- Źra, Р., 

OFIARY | 
W, Puczettowa na wykupienie maszyny 

A. Z. zł, 2,50; da wysiedlonej z Litwy. T, 
zł, 2,50 

Bezjimiennie 
223: 
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W jaki sposób pewien kolejarz uleczył 
z reumatyzmu 

Dla kolejarza rzeczywiście niepojętnem 
jest, gdy nagle przy wskakiwaniu ne stopnie 
wsgonu druga ncga odmawia posłuszeństwa 
i równocześnie odczuwa jakąś niesamowitą 
sztywność w stawach i krzyżu. To są pierw- 
sze objawy reumatyzmu, „Nie mogłem po- 
prostu zrozumieć" pisze nam pan A. Buk, 
Siemianowicze, Matelki 14, „skąd nagle wzię- 
ła się taka sztywność w krzyżu i kolanach. 
Gdy chciałem jak zwykle wskoczyć do rusza- 
jącego pociag, zaledwie z wielkim wysił- 
kiem udawało mi się utrzymać na stopniu. 
Początkowo przypuszczałem, że przyczyną 
tego jest zwykłe nadwyrężenie mięśni, ale 
nacierania i rozmaite wypróbowane przere- 
mnie lekarstwa nie przyniosły mi żadnej ulgi. 

Przeciwniel Szczególnie słotne i zimne 
dnie dawały mi sę we znaki — bóle byly 
wprost ne do zniesienia. Na służbę szedłem 
wówczas jak na tortury. Latami całemi mę- 
czyłem się tak okropnie, dopóki pewnego 

Rod. brotókiśretuco Brażaca AA i o a i i A i k i k i I ii k ki i a 
od protektoratem Prezesa Rady Naczelnej do Spraw Pomocy Młodzieży Akademickiej Pana Marszałka Senatu Wł.Raczkiewicza, oraz J. M. Rektora U. $. B. Prof. Dr. Al. Januszkiewicza 

XII-ty DOROCZNY BAL OGÓLNOAKADEMICKI 
ymać w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka24) codziennie w godzinach 13—15 i 19—21. Wstęp 8 zł. dla akademików 4 zł. 
A4 UAAAKAAAAAASAAAAAAMAAAA LAS AAAAAAAAAAA AA AAA AA AAA A AAA AAAAAAAAAAAAA AAS AAAAAAAAAAAAA AAM AAA GAAAASABAAAA AAA AAA, 

  

razu nie zwrócono imi uwagi na Toga'. Za- 
wiedziony jednak tyloma prėbami, naturslnie 
odniosłem się z niedowierzaniem do iego 
zalecanego mi leku. Lecz dzięki Bcgu dziś 
nie załuję doprawdy tej ostatniej próby, gdyż 
odrazu po zażyciu odczułem dobroczynne 
działanie tych tabletek. Wkrótce też powoli 
bśle ustąpiły, a teraz jnż zupełnie pozbyłem 
się tej straszliwej choroby. Tzk więc dzięki 
Togalowi odzyskałem swe zdrowe!* Podob- 
ne doświadczenia poczyniło tysiące cierpią. 
cych, którzy przyjmowali Togal przy reuma- 
tyzmie, podsgrze, reaniu w stawach, bólach 
w krzyżu, bólach nerwowych i głowy, gry- 

pie, o ja cciac i pokrewnych  cierpie- 
niach. Ponieważ Togal w zarodku zwalcza 
te niedomagenia, przeto nawet w chronicz- 
nych wypadkach osiągnięto przy gamos 
tego środka nadspodziewanie pomyślne rezni- 
taty, Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 
organów.  [(K. Rz. m. st. W. — 16.-X1 31). 
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Štiganego morderce zastrzelono na granicy 
WILNO, — Koto Iwieńca w chwili prze- 

kraczanja granicy do Bolszewjij został za- 

strzelony przez żołnierzy KOP, Wincenty Bur 
lik, mieszkaniec zaść. Grzybowo pod Woło- 

żynem, parobek zamożnego chłopa Jana 
trąckiewicza, Rurlik kochał się od dawna w 

córce swego chlebodawcy, lecz gdy się 0- 

negdaj oświadczył o jej rękę został nietyl- 

ko odtrącony lecz w dodatku wyśmiany 

przez rodzinę, 

Drwiny tak na niego podziałały, że w no- 
cy zakradł się on do izby, gdzie spała Frąc 

kiewiczówna i zadał jej kilka ciężkich cjo- 
sów, zabijając na miejscu, Uciekając, zorod 
niarz stoczył walkę z bratem Frąckjewiczów 

ny, który słysząc hałas w pokoju siostry 

udał się tam, by ustalić powody. Burlik po- 

rzuciwszy rannego przy łóżku zamordowanej 

siostry, ucjekł w okołjczae lasy, 

Po dwóch dniach przedostał się pod Iwie 

niec i wiedząc, że w razje ujęcia czeka go 
szubienica, pod osłoną nocy usjłował uciec 

do Rosji, 

Nowy śmiertelny wypadek 
NA NIESTRZEŻONYM PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM, 

WILNO, -— Wczoraj w dniu na szlaku 
Wilno — Lida, koło stacji Zjelonka pędzą- 
cy pociąg wpadł na przejeździe kołejowyn: 
na furmankę Marjana Weronisa, mieszkańca 
wsł Kowale, gminy bienijakońskiej, 

Kola pociągu zmasakrowały nieszczęśli- 
wego chłopa, wóz j konia, i 

Wyrok „dintojr 

W bieżącym nijesjącu zanotowano aż 10 
nieszczęśliwych wypadków na przejazdach 
wa" w obrębie tut, dyrekcji kolejo- 
wej, 

Władze kolejowe wydały podlegtym so- 
bje organom ua linjach jaknajdokładniejsze 
instrukcje co do przestrzegania ruchu na 
przejazdach, 

y' złodziejskiej 
KRWAWY NAPAD NA RZEKOMEGO KONFIDENTĄ POLICYJNEGO 

WILNO, — Wczoraj na krótko przed pół 
nocą na try Żydowskiej dokonano napadu 

na przechodzącego tamtędy Aleksego Korol- 
kowa, zamieszkałego przy ulicy Subocz 55. 
Dwóch ososrików podbiegło do idącego i 
nim ten zdołał rozjentować się, otrzymał kil 

ką cjosów nożem w głowę į bok, 

Gdy ranry tracąc przytomność padł na 

jezdnię, napastnicy szybko oddalili się, zni- 
kając w 'abuyncje ciemnych uliczek, Korol- 
kowa » sluuje bardzo ciężkim, odwieziono 

do szpitala św, Jahóhz, 

  

Wilcze zęby 
Od Redakcji „Wilczych bów* — Ze 

względów technicznyca Nr 5 „Wilczych Zę- 

bów* nie mógł sę ukazać w r'udz;ele 24.II 

1932 r. Numier ten ukaże sję w dniu 26 м- 

tego 1932 r. 

Redakcja „W iiczych Zębów, 

— £ Kota Medyków, — W poniedz'ałek d, 
25 bm,, o godz. 13, w lokalu Kota M, Wjel- 
ka 24, odbędzje się zebranie PP, Absołwen- 
tów z łat ubiegłych i z roku cbecnego, 

Na zebraniu tem poruszana będzje spra- 
wa doktoratów, w związku z mającym się od 
być Zjazdem PP. Dzickanów w dniu 31,1 
1932 r. w Poznaniu oraz w związku ze zja- 
zdem OZATM, który się odbędzie dnia 30— 
31,1 rb, 

Ze wzgię:lu na ważność sprawy Zarząd 
Koła Medyków uprasza wszystkich PP, Ab- 
sołwentów o iaszawe stawiennictwo, 
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Zarząd Koła Medyków komunikuje, iż ma 
jący sę odbyć w Wilnie w dn, 24—25 bm, 
Zjazd OZATM, został odłożony na dzień 30 
--31 bm, į dbadzie sję w Poznaniu, 
1 — Kronika Akademicka, Podaje się do 
wiadomości człoaków j sympatyków Myśli 
Mocarstwowej, że w niedzielę, dnia 24 bm,, 
© godzinie 16, w Ibkali własnym Kota Wileń 
skiego przy ul, "Jniwersyteck'ej 6-8 m. 8 od- 
będzie się zebranie d iSyjne, Referat pt, 
„Nacjonałjizm a moca”stwowa racja stanu" 
wygłosi kol, E. 'skierko, 

— Koto Etnołogiczne Studentów USB,— 
Dnia 25 I. 32 r, w poniedziałek o godzinie 
16 wi Zakładzje Archeologjj Klasycznej — 
(Zamkowa 11) odbędzje się zebranie nauko- 
we Koła z referatem kol, Irmy Kucharsk'oj 
pt. „Muzeum wśród przyrody” (Saurasaari 
w pobijżu Hełsjingforsu), Wstęp wolny — 
goście mile widziani, 

— Koło Chemików Studentów „USB, — 
urządza doroczne walne zebranje w dn, 27 
stycznia br, o godz, 19 w salį bibljotekį wi 
gmachu Jędrzeja Śniadeckiego — ul. Newo- 

ódzka 22, 

  

   

  

Otrzymujemy pismo następujące: 

W związku z wiadomościami, poda 
nemi w „Słowie w nr. nr. 16 i 17 0 
działalności, rewizjach i aresztowaniu 
członków T-wa ,Rytas* w powiatach 
święciańskim, wil. - trockim i suwal- 
skim w imieniu Centralnego Zarządu 
Towarzystwa Oświatowego „Rytas* w 
Wilnie podaję do wiadomości Redak- 
cji „Słowa” i Sz. Czytelników, co na- 
stępuje: 

1. Istnieją dwie organizacje litew- 
skie pod nazwą „Rytas%: a) jedna z 
centralą w Wilnie, której terenem 
działalności jest całe państwo, b) dru 
gie „Rytas* z centralą w Święcianach 
działa na terenie powiatu święciańskie 
go i ma swój odrębny statut f osobną 
organizację. 

2. Litewskie Towarzystwo Oświato 
we „Rytas“ w Wilnie nie ma oddzia- 
łów 'w gminie gierwiackiej, pow. wil.- 
trockiego, w powiecie święciańskim i 
suwalskim i żaden z członków Twa 
„Rytas” tam nie zamieszkuje. 

3. T-wo „Rytas“ zajmuje się pra 
cą wyłącznie oświatową i organizacją 
szkoły, które zresztą są pod dozorem 
władz szkolnych, Towarzystwo zaś 
Świętego Kazimierza jest organizacją, 
która się opiekuje młodzieżą litewską 
w wieku przedszkolnym i pozaszkoł- 
nym i te dwie organizacje są zupełnie 
odrębne. 

Prezes T-wa „Rytas“ 
A. P. Kraujalis. 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYVYYYYYYYYYYYYYY 
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“LL YORKE 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Lekarze pr. przep:owadzonej konsultacji 
orzckli, że korolkow ma głęboko przebite 
płuca i uszkodzone oko, które grozi wy- 
płynięcjem, Z kilku zdań wypowiedzjanych 
Piret sorawców poranienja w chwili gdy 
się zvlizali Ha Korolkowa, można wywnio- 
skować, że tyl to samosąd złodziejski na po 
dejrzanym o współpracę z policją w dziale 
wykrywania przestępców kryminalnych, Na 
rzekomego konfidenta został wydany wyrok 
wykonanie którego nastąpiło właśnie wczo- 
raj, 

Policja jest już na tropie winnycr, 

Eli ii. PREY EO ORODYIA 

KOMUNIKAT 
KOMITETU LIKWIDACYJNE 
DO SPRAW B. Ros, OSÓB. 

PRAWNYCH 
, Wobec ukazania się w prasi - dziennej niezgodnych 3 ód A niczem nie opartych i niepokojących 

informacyj o stanie likwidacji mienia b. Tow. Ubezpieczeń „Rosja“, Komi- 
tet Likwidacyjny do Spraw b. rosyj- skich osób prawnych wyjaśnia co na- 
stępuje; 

: Prace, związane z przerachowa- 
niem i przyjęciem około 9000 го- 
52с2ей, są o tyle zaawansowane, że 
pozostaje już tylko nieznaczna ilość 
roszczeń, niezałatwionych definityw- nie ze względu na niezłożenie przez 
zainteresowanych koniecznych dowo- 
dów. 

Wobec niemożności zbycia w 
chwili obecnej należącego do b. Tow. 
„Rosja* domu w Warszawie przy ul. 
Marszałkowskiej, wartości zgėrą 7 
miljonów złotych, Komitet Likwida- 
cyjny zamierza przystąpić do wypłat 
zaliczkowych z upłynnionych już akty- 
wów masy w wysokości około 2 
miljonów złotych, 

Obecnie Komitet Likwidacyjny jest 
w toku opracowania takiej formy za- 
liczki, któraby dała możność defini- 
tywnego załatwienia wszelkich for- 
malności przy pierwszej zaliczce i 
sprowadzenia dalszych wypłat 9 000 
wierzycielom jedynie do czynności 
raczej kasowych. 

To ostatnie pozwolłoby uniknąć 
dalszego utrzymywan'a niezbędnego 
biura lkwidacji, sprowadzając cały 
personel do kilku osób, a to przez 
ewentualae wydanie wierzycielom spe- 
cjalnych książeczek likwidacyjnych, 
na których podstawie, w miarę @1 
szego upłynniania aktywów, wszyst- 
kie roszczenia byłyby procentowo za- 
spakajane. ar ABE 

  

Nowość! Radjo Nowość! 
Dość siedzieć ze słuchawkami na głowie! 

Każdy może słuchać radjo na głośnik. 
Polecamy aparaty kryształkowe wraz ze 
wzmaczniaczem, zasilanym z sieci oświet- 
leniowej. Czysty i silny odbiór. Łatwa 
oobsługa, Aparaty te nadają się do szkół, 
kasya, Świetlic, szpitałi, restauracji, ka- 

wiarń i do domu. Ceny niskie, 
Wileńska Pomoc Szkolna 

Wiłno, Wileńska 38. Tel. 941. 

Radjo wileńskie 
Niedziela, dnia 24 stycznia 1932 r. 10,15 

Tr. nabożeństwa z Katedry Wileńskiej, Chór 
pod dyr. prof, Wł, Kalinowskiego. 12.15 Po- 
ranek z Filharmonji Warszawskiej. 14.00 
„Oświata a konkursy w przysposobieniu rol- 
niczem* — odczyt wygłosi inž, Jan Czer- 
niewski. 1555 Avdycia dla dzieci z Warsz. 
16.40 1655 „O bólu głowy" — udczyt z War- 
szawy wygł. J. Szpakowski. 16.55-17,15 Mu- 
zyka z płyt. 18.15 Tr, z meczu bokserskiego. 
Reprezentacja Wilna z mistrzem drużynowym 
Warszawy, K. S. Polonia, Reportaż prowadzą: 
Józet Lewon i Jarosław Nieciecki, 19.00 1) 
Litewska audycja literacka, 2) Pieśni litew- 
skie w wyk. Reginy Bilinisówny. Przy tortep. 
Walentyna Czuchowska. 19.20 „Poradnia wy* 
chowawcza Nr. 6* — prowadzi wizytator 
Jerzy Ostrowski. 19.45 Słuchowisko *kabare- 
towe z Warszawy. 21.40 Kwadr. liter. z War- 

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Walerjan Charkiewic> 
Zmierzch Unjł Kościelnej na Litwie 
1 Białorusi—szkice historyczne zł, 6.— 
Płacyd Jankowski (Johu oł Dycatp)-— 

życie i twórczość | „. Zł 18— 
Bez steru | busoił (Sylwetxa 

x prof, Michała Bobrowskiego) 
Ostatnie lata Alumnatu Pa- 

  

    

piesklego w Wilnie . 0.56 
„Żyrawice—łask krynica 0.58 
Plerwsza trudy | walki w!- 

ieńskich kolejarzy 0. |, 3.30 
SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 

ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
NN, 

SŁOWO 

TEESATETS EET 
KONKURS FILMOWY 

„CASINA“ 
Dyrekcja kina „Casino“ pragnąc nawią 

zać kontakt z publiczaością i poznać jej upo- 

dobania, organizuje, za naszem pośrednictwem 
od vtorku 26 bm począwszy, konkurs na 
najl*pszy film z trzech kolejno wyświetla- 

nych w „Casino*. Sprowadzone będą trzy 

charakterystyczne filmy: 1) produkcji amery- 

kańskiej genjalnego reżysera Cecile de Mil- 

lea „Madam Szatan*, +2) produkcji polskiej 

„Cham* i 3) produkcji czeskiej „On i jego 

siostra" z dcskonałym Burianem (bohater 
„С. K. Feldmarszałka*), 

Ażeby ułatwić wszystki:s obejrzenie po- 

wyższych filmów zamieszczane będą w na- 

szem piśmie kupony, na podstawie których 
kasa kina „Casino* wydawać będzie bilety 

po znaczaie zniżonej cenie. 

Z nadesłanych odpowiedzi z uzasadnie- 
niem który film i dlaczego najwięcej się po- 

dcb.ł, wybrans będą przez specjalny sąd 

konkursowy najtrafniejsze, wyróżnione cen- 

naemi n+grodami, 
Szczegóły techniczne konkursu i wykaz 

nagród podamy w najhli*szyh numerach. 

DZIECI DLA DZIECI 
W Wilnie daje się bardzo odczuwać brak 

częstych widowisk i zabaw dziecięcych z 
uwzględnieniem programu odpowiedniego 
dła dzieci cd 4 do 12 lat, To też rodzice z 
radością powitali w zeszłym roku jnicjaty- 
wę teatrów miejskich, które dość często da- 
ją przedstawiema dla najmłodszych, a tak 
wdzięcznych widzów, 

Brak za to prawie zupełnie wielkich za- 
baw dziecjnnych, które skupiałyby te naj- 
młodsze dziecjakj 1 dały jm możność nietyl- 
ko zabawienia sję i dużo radosnych chwil, 
ale użyły również dzieci jako aktorów, Urzą 
dza sję dosć częste zabawy  dzjecinne w 
zamkniętem kólku: szkołe, żłobku, czy przed 
szkslu; ogólne zabawy dla wszystkich dzje- 
ci Wilna są bardzo rzadkjem zjawiskiem, 

To też z przyjemiością zawiadamiam 
wszystkich mjlusinskich, że w dniu 31,1 (w 
niedzjelę) o godz, 4 punktualnie odbędzie 
się wielka zabawa dzjecjnna, urządzana do- 
rocznym Zwyczajemi Dizez Rodzinę Wojsko- 
wą w Kasynie Garnizonowem, Mickjewicza 
Nr 13, Zabawa kędzie nosjła nazwę „Dzieci 
dla dzicci*, Gospodyrjami j gospodarzami 
tędą dzieci ze szkół j przedszkoli Rodziny 
W jskowej. 

W sekrecje powiem milutkim małym go- 
ściom, że gospodarze szykują cały szereg nie 
sposziańch, Jur: Odemanie komedyjki, tance, 
<zklamacje j wiele innych, ; 

Wstęp dla dziecj wojskowych i cyw- 
<ych — 50 gr., dla dcrosłych: wojskowych 
— 50 gr., cywilnych zł, 1. ZL 
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Poszukuję mieszkania 
z wygodami, łazienką, 3 pokojami w 

mieście lub na Zwierzyńcu. 
Oterty do Adm. „Słowa* pod T. T. 

'WYYYYYVYYYYYVYYYYYVYYVVT 
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FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. | 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesta, dębo- 
we i t. p. Dogedne warunki i na raty 

1 K wawy 4 
2122-2242 2 224244 

Jedwab naturalny, 
„sukno, wełna, 

"”materjały meblowe, 
serwety 

Najtańsze źró_ło zakupu 

L. Kazaski 
Wilno, Wielka 36. 

Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsy- 
gnacyjny Dom Towarowy fabryk włó: 

kienniczych 

Ceny ściśle fabryczne 

  

SKLE> SUK*A i JEDWABIU 

ALEL NÓŻ Niemiecka 19, 
telef. 890. . 

Ostatnio otrzymano w wielkim wybo- 
rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykła niskie. 
Prosimy przekonać się! 

OB%IESZCIENIE £r. spr. Z 3695/31 r. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział Vi cy- 
wilny, obwieszcza, że decy-ją z dnia 9 stycz- 
nia 1932 roku postanowił: ogłosić upadłość 
w handlu frmy „Sklep galanteryjny Zachęta YYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYVYYVYYVYYVYYYYYVYYYY: 
wyrobów Serca Jszusswego* i kuratorem 
masy usadłościowej wyznaczyć adwokata Jó- 

przy ulicy Mickiewicza Nr. 15 m. 5. 
Wskutek powyższego wszyscy wierzy- 

ciele i dłużnicy upadłej firmy obowiązani są BREME 
w terminie czteromiesięcznym od daty wy- 
drukowania niniejszego obwieszczenia w Do- 
datku do Dziennika Urzędowego Minister- 
stwa Sprawiedliwości donieść Sądowi Okrę- 
gowemu w Wilnie o swoich pretensjach do 
upadłej firmy i o należnościach, które jej Choraby nerek, 
przypadają, chociażby terniny płatności nie cherza i dróg moczo- 
nastąpiły. Sprawy Nr. Z-3696/31 r. 

St. Sekretarz (—) podpis nieczytelny. 

Skład Fortepiagów, Piania, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“.   

AAŁA 
zefa Zmitrowicza, zamieszkałego w Wilnie, owe NERKA 

  

  

  

  

  

KINO Od poniedziałku 25 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 

MIEJSKIE Iwan Petrowicz I Lil DagOWer „tini p. « 
ua ucsa | NOCE BEZ$ENNE, NOCE $ZALOKE 

re 
Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dzis premjera! UWAGA! Wielka areacja Sensacyjna! Cud techniki Pgcy! Humor! Werwa! 
Džwiekowy z 

оЛЕМ KARŻEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI а6 
„H ELIOS Miłość i tańce, życie, zwyczaje i obyczaje ludzi przęsz!ości, Lot rakietowy na Marsa. Cudowne piosenki. Wizja 

przyszłości! Bogata wystawa. W rol. gł. Et. Brendel, Maureen Osuliivan i John Garrich. 
Na 1-szv seans ceny Zniżone Seansy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz od g. 2-ej. 

Premjera! Ulubieniec publiczności w Swej najnowszej kreacji dźwiękowej p. t. 
Dźwiękowy R, JORBN GILBERT : Н 1& 

t Kabarety paryskie! Taūce! Spiewy! 

KOLLYCORE U e Ė © R P A 4 8 Ž % Nad progr. Atrakcje dź «iękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżore, Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. 2 ej.   
  

  

Tylko dziś i jutro. Słynny 100 proc. film špiewno-džwiękowy p. t. 

BOĄBY RAD ĄONTE CARLO 
Megane, Sari Maritza i Hans Aibers. pięknej muzyce. W rel. gł 

Przepych wystawy! Tańce! Muzyka! Śpiew! Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4,6, 8i10.15, w dnie świąt, o godz. 2-ej. Na zgl-szy seaus ceny zniżone. 

Wkrótce „łładame Szatan* 

DZWIĘKOWZI KIED 

CGJ/ING 
WIELKA 47. tai. 18-41 

  

Dziś 10) proc, dźwiękowiec, cały mówi ny po polsku. — Polska wersja dźwiękowa 
= „. Przepiękne arcydzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania, 

AFRYKA ĄDWE bywalców kinowych. Rzecz dzieje się na obszarach „Czarnego 
“ Jądu* od Atlantyku. do indyjskiego oceanu. Fauna i flora 

dźungli Atryki ożyły i przemówiły w tym f.lmie. Cudo-techniksł Zadziwiające mcmenty! Napięcie! 
Dla młodzieży dozwolone, Nad crogram: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. seansów o godz 4, 6, 8 i 10.30 
Aby dać możność wszystkim oglądać to niezwykłe arcydzieło urządza się dziś PORANKI 
po cenach zniżonych od 30 gr. ANONS: Wkrótce na nowsze arcydzieło dźwiękowe „Cain*. 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 

  

Dziś! Największe i najpiękniejsze 110 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie Dźwięko ' 

Кіп.о-Т:?('{ D Potężny dramat wschodu w 14 zkt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć 
= A żywicłów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- 

„STYLOWY pię.niejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD. $ 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała i2 mil. dol. i 6-ty miesiąc rekord powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Kułt ciała. 

ES ii i i, 

OSTRZEŻENIE! | 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewsją l E 

msłowartościowe piwo w używane bnielki 

Patent"  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
<w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

"o opmaee Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed lalsylikaiami I 
prosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę I korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlinc, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

E mmmmmmmmnm IMIM 

| NRAOMTKOGYE Z AKEGYIFA 

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego poleca 

OLDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 
po cenach niebywaie niskich 

znana fm B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23, "e eo" od r. 1890 

Duże kołdry od 12 zł. Również w:rabia się kołdry na puchu. 

  

    

    
        

  

  

OGŁOSZENIE 

KURSY RADJOTECHNICZNE 
5 miesięczne 

dla amatorów i pracowników przemysłu radjotechnicznego 
otwiera z dniem 1 lutego b. r. Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych w Wilnie. Zajęcia teoretyczne będą połączone z zajęciami 

warsztatowemi (budowa aparstów) oraz w doświadczalni, 
Podania przyjmuje i informacji udziela kancelaja Kursów 
Hino,) Wiolendernia 12, gmach Państwowej Szkoły Technicznej, 

w godzinach 17—19. 

  

„KOWALSKINA 
2 ГАЛ УРОЙ ТОН Яе 
LPS Г 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
In „AP.KOW) /ALSKI 'waRszAwA. 

    

          
             

    

  

  

      

  

     

      

    

    

— ПАА 
s | Es En" 

| M. .. į NERZY UWAGA! Do wynajęcja KuPno 
Ceny SĘGU zniżone + || AKUSZErKI B. nauczycieka gimna-ówa pokoje ma pieiw. ; SPRZEDAŻ 

zjum państwowego u szem pietrze, łącznie i WE 
W związku z urządzeniem własnych WYYYYYYYYYYYYYYVYYYY, dziela lekcy j języka nie- lub pojedyńczo, Z wy- FvyvvvYYYYYYYYYYYYYYT 
składów połączonych z torem ko- AKUSZERKA  mieckiego ifrancuskie-godami, Jagiellońska, 
lejowym mam możność ŚMIAŁOWSKA żk lė iais Pianino 

° przsprowadzila 516 ul z zagraniczne do sprze- obniżenia cen Węgla I koksu] Zemtowa 3 т 2 da miotów w. zakresie  Mleszkanie aga niedrogo. Domi-     binet kosmetyczny, u szkoły średniej. Nauka 7—9 pokojowe nadają- 

suwa zmarszczki, piegi, SUmienna. _ Łaskawece się pod biuro do 
wągry, łupież, brodaw- Zgłoszenie Słowiańska wynjęcia, Domin kań- 

z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- nikańska 13—8, 

skich konc. „Prograss" 

  

    

  

  

  

    

    

2-a m. 14. ka 8 m. 2, Tel. 11-80, Przedsięb. Handl. Przem. е ‘“’1‘‚'„11:1;6;”'6“‘{' ŻE is S 

M. DEULL wwo ||; a mszana DYYYVYWYY poszukuje zajęć z 3 14 pokoi ze a 3 WILNO sz OtÓynaiję lub pensję. wszełkiemi Śyśó dni 

  

    Zna wszystkie prace z Biuro — Jagiellońsk: tel. 8-11. 
Apiellonska: 3,1 ь zakresu swego fa'hu 

Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 
nowoczesnemi, wanna 

"na miejsca do wyna- 
poczta Rysonty kclo- jęcia, Vilna“ ni, Sło- 

Kosmetyka     
   

   

    

Ramincy „Karaciszki Jai macklego 17 ia de S 

GABINET Si Mieszkania 7 ge Kijowska 4—10 
k Racjonalnej Poszukuję 6 pokojowe do wyna- Z 

о 5 m e f y k I posady rządzy lub €ko- jęcja, centialne dobre Do kotki 
ieczniczej noma, mam ukońszoną ogrzewanie, wszelkie pu charskiej poszukuję 

WILNO, szkołę rolniczą i 3 wygody, spytać dozor- rasowego Kętą, 

Wiwulskiego 8—1, 

Mebie 

Miekiewicza 314 Ietuia praktykę, Łaska- cy, Gdańska 6, 
Urodę kobiecą WS zgłoszenia do re- 

konserwy. dakcji pod „Rządca*. 

je, dosk: „Ly; a a a; 7-miop kojowe do wy- й 
nali,-odšwiežs, nsawa U WAG A! natėcii pat ul. Gim. okazyjnie „do nabycia, 
Jej skazy i brzki, Masaż Sumienny, energiczay, nazjalnej 4 (xoło Sądu) CONV Hiskie. Oglądać 
kosmetyczny twarzy. Zdolay podolicer rez. Może być pod biuro,“ dziennie od godziny 
Masaż ciała, elekirycz- z wykształceniem 4 kl Dowiedzieć sie ul. Gim- JAA 18, Mostowa 5 
ny, wyszczupłający (pa- gimnazjum, w wieku nazjalna 4—4, od 479 
nie), Natryski oni lat 25, kawaler. Da 100 go : BS a ec róż 
na* według prof. Spuh- zł. za wyrobienie po- Z powodu wyjazdu 
la, Wypadanie włosów, sady niższego urzęd- sprzedaje się 
łupież. Indywidualne nika, względnie woź- 5-cio lampowe radjo 
dobieranie kosmetyków nego, zgodzi się na z 2-mi lampksmi ekra- 
do KA cery. Ostast- wyjazd Łaskawe oferty PEL z apsratem ano 
nie zdobycie kosmety. kierować proszę pod S owym i z głośnikiem 
_ , kl racjonalnej, A. Kondratowicz Wilno O ZA SML Philipsa. Dzielna 30, 

» Codaiesnie cd g. 10—8 Potok 7 m. 3. Na miejscu radjo, Ad. 1 0d 2 — 5-ej. 

W. Z. P. 48 - "* res w Redakcji, 
KTS Sprzedaje się okazyj Mieszkanie „R: tanio, dowie słoneczne dwupokojo- dzieć się Skład Apt. 

  

Mieszkanie 

We dworze 
wydają się osobne po- 
koje z całodziennem 
dobrem utrzymaniem 

Br. SZYRW:NDT 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe. 

vrvvyyę Wielka 19,0d 9-1 i3-7. 

  

Matura 
Przygotowywanie ze 
wszystkich  przedmio- 

  

3Jłlosa' 

  

Pianine 

  

Lekarze rąk cser- 

wsnaźć, 

  

zmarszczki, wągry, tów do egzaminów w WS # kuchnia odre- pruzana telefon 4- Em.Chole DOKTOR MED. z kurzajki usewa zakresie szkół średaich i mej A waze. m abinet » p Języki obce: francus- BLE ° — mSzredera" Urolog R. LYMDIET wazy Gedi6 I ien aras oe PSE. = 1 i - okaz P€- Choroby weneryczne, J. Hryntewiczowej. grecki, Lekcyj udziela- Mieszkanie spód, WE 
skórne i narządu mo- ięciopokojowe za 120 czowego, ul. WIELKA Aż 18 m$, j4 rutynowani korepe- Pięciopokoj 

= torzy b. nauczyciele Zł. mies. do wj najęcja 
Przyj.w g. 10-11 4-7 gimn. mag. filozotji i Mickiewi za 1—6. 

W. Z. P. M 38. spec matematyki. Zgł. 
do Adm. „Słowa* pod 2 pokoje 

umeblowane, ze wszy- „Matura“, 
stkiemi wygodami do 

Ochmistrzyni wynajęcia. Pańska 4—2 
w starszym wieku, Zig o 
mleczarstwo, praktycz- Pokój 
ne, poszukuje posady do wynajęcia. 
za skromne wWsnagro» ska 3, m, 12, 
dzenie Łokieć 3—1. 

wych pr. pa 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 Mickiewicza 12, 
tel.10-63. róg Tatarskiej Tel, 15-64 nn "Przyjmuje 0—2 1-58. 

Dr.Ginsberg DOKTOR 
yczne i moczopkio. ZOŁdOWICZ eryczne i moczopłcio- 

we. Wileńsk56 3, od chor, skórne, wene- 

RE == ryczne, narządów то- “ 
DOKTOR czowych, od 9—do 1, _ Poszukuję 

Blumowicz > wee posady 
Gaara do majątku jako och- 

Za! SE we DOKTOR mistrzyni, Świadectwa 

WIELKA 21 JELDOWICZOWA i referencje b. dobre. 
tel, 921, sdB_1 13—8 KOBIECE, WENE- > 4—6. 

W 2 P 28 RYCZNE NARZĄDÓW 

skiego 3, m. 3, 

Era: 

Sprzedaje Gonty Ti: 
POLSKI LLOYD 

ni. Kijowska, 

          

Ake TS IAE O 
Posady 
TDL Okazyjnie 

palta, futra, ubrania 
Garbar- obuwie, pianina i wiele 

innych pozostałych z 
zma licytacji rzeczy sprze- 

= Lokali daje tanio LOMBARD, 
Rządca-Rolnik 15 pokojowy, całe pięt- ul. Biskupia 4, tel, 14-10 

bezdzietny z dłogolet-ro, system korytarzo-(od 9 do 2 p.p. i od 
nią praktyka, doskona-wy, centralue ogrze-5 do 7 w.). 
žemi z»Świadczeniami wanie natychmiast do mom. kz 
poszukuje posady, ma wynaję ia. Z dniem Okazyjnie 

            

  

  

    

Dr Wolfson MOCZOWYCH POPIERAJCIE 47 ist. Adres: majątek 1-go kwietnia następne sprzedaje się koncer- 
a od 1-2 i ed 4—8 M. Możejków, poczta piętro 14 pokoi i wan-towe pianino Bechstej- weneryczne, moczopi, si Kšisklawlera 24. L o p p Skrzybowce B:rnato- na. Tamże do wyusję- na, Piwna 2, dozorca skórne, nl. Wileńska tei 27,7 a e až wicz, cia sklep z piwnicą, wskaże, 
  

   

  

7, tel. 10-67—1 1—8 Ul. Ad. Mickiewicza 23 
  

  

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


