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Notatki polemiczne 
Przed kilkoma dniami polemizowa- 

łem z pierwszym artykułem p. W. L. Ever 

ta, zatytułowanym „Tezy i aforyz- 

my I“, a będącym odpowiedzią na moj 

artykuł zamieszczony w „Wiad. Liter.'". 

Teraz spróbuję się zająć artykułami „Te 

zy i aforyzmy 1" i „Tezy i aforyz- 

my III“ zamieszczonemi w następnych 

numerach „Polski Zbrojnej. 
Co do drugiego artykułu. Rozwija tu 

p. Evert myśl, że na przestrzeni wieków 

„od czterech tysięcy lat'* dadzą się zau- 

ważyć prądy historyczne czterech rodzai. 

Trzy z tych rodzajów wylicza, i twie:- 

dzi, że tak samo dobrze można mówić o 

konsolidacji państw; o zrastaniu się po- 

szczególnych organizmów państwowych 

w całości większe, jak rozpadaniu się du- 

żych państw na mniejsze. 

Tak jest. Bardzo słuszna uwaga. Aie 

my mówimy o czem innem. Nie o teo- 

rjach syntezy i analizy w życiu państw, 

ale o zupełnie konkretnym przykładzie, o 

zupełnie konkretnych faktach z doby bie- 

żącej. Ktoby prorokował w 1913 r., że 

nadchodzi epoka, w której dużo znaczy: 

będą państwa małe, tenby się nie mylił. 

Wiemy, jak wybitną rolę odegrały pod- 

czas wojny nawet państwa najmniejsze. 

Belgja, Rumunja, Bułgarja, jak wielkie 

znaczenie było takiej Grecji! 

Nie chodzi mi wcale o powiększa- 

nie się państw, czy ich rozsypywa- 

nie się. Chodzi mi o to, że w danej 

chwili, żyjemy w epoce, w której zna- 

czenie państw małych, jest stosunkowo 

bardzo nieduże, znaczenie mocarstw ol- 

brzymie. Dążą one do dyktatury nad Eu- 

ropą i trudno im z punktu widze- 

nia europejskich interesów odmówić 

politycznego i moralnego uzasadnienia 

tej dyktatury. jeśli p. Evertowi nie wy- 

starcza obserwacja tego, co się dzieje: w 

Genewie, jeśli mu nie wystarcza oficja!- 

na już wiadomość o porozumieniu 5 mo-- 

carstw, to niewątpliwie w  najbliż- 

szych czasach stanie mu przez oczami 

wiele innych faktów potwierdzających ię 

moją tezę. 

Moja teza nie jest z gatunku historjczo 

ficznych. Cyrus i Hannibal są tu niepo- 

trzebni, jak panowie we frakach na her- 

batce poobiedniej. Jest tezą realnie i 

konkretnie polityczną. „C'est la rėalitėe 

des choses, qui commande'* — jak powia 

da p. Evert. 

W trzecim swoim artykule p. Evert 

nawiązując do mego zdania, że Polska 

w danej chwili nie powinna być leade- 

rem państw małych, twierdzi, że prze- 

ciwnie, że owszem, że taka rola Polski 

bardzo mu przypada do przekonania. 

Ale ułatwia mi z sobą dyskusję, wypo- 

wiadając swe myśli w sposób następuja- 

cy: 

Im więcej jest miejsc, na których może- 
my zamierzeń naszych bronić i — użyjmy tu 
wyrazu, którego się boją ludzie, kryjący głowę 
pod skrzydio — im więcej jest miejsc, na któ- 
rych, i im więcej jest środków, któremi może- 
my pofrzebom naszym nakazywać posłuchi i 
poszanowanie interesów naszych narzucać — 
tem lepiej dla nas, tem lepiej dla spokoju Eu- 
ropy. 

Polska ma i mieć może pokrewne i  bli- 
skie cele z państwami mniejszemi. Państwa te 
muszą szukać oparcia, bowiem bez oparcia te- 
go będą skazane na łaskę i niełaskę zachłan- 
nych sąsiadów. Oparciem takiem może stać się 
Polska — a może w imię interesów własnych, 
interesów państw tych, i interesów Europy. 

Gdzież jest tu szanowny panie kole- 

90 — ta realitće des choses, która stano- 
wi i decyduje? Gdzież są te państwa 

„pokrewne*, które szukają u nas oparcia, 

które bez tego oparcia będą skazane na 

łaskę i niełaskę? Może mój atlas geo- 
graficzny jest niekompletny, ale tych 

państw nie widzę. Myśląc o jednej Esto- 

nii chyba liczby mnogiej używać nie nio- 
żna. Finlandja? Łotwa? — zdaje się, że 
10, że 12 lat doświadczeń powinno by: 
ło wyleczyć nas z wszystkich złudzeń 
na ten temat. Nietylko te państwa nie 
szukają u nas oparcia, lecz my od 10 lat 

tam szukamy, nie wiemy coprawda cze- 
go, ale to wiemy napewno, że nic nie znaj 

dujemy. Litwa? — to chyba zawcześnie. 

Rumunja?—Ma przecież Małą Ententę, a 
stosunki z Polską w ostatnich czasach 

nie poszły tam po linji, którą p. Evert 

wskazuje. 

Tak jest dość często u Polaków. Mó- 

wi się, i nietylko mówi się, lecz fila- 

zofuje i peroruje o rzeczach, które w 

realności nie istnieją, zamyka się oczy 

na rzeczy, fakty i zjawiska, które na- 

prawdę istnieją, i o których krzyczą 

nam wszyscy. Niektórzy Polacy mówią- 

cy o polityce zagr. sprawiają wrażenie 

neurasteników. jak wiadomo, jednostki 

obciążone tą chorobą cechuje bardzo 

zmienny sąd o własnych zdolnościach, 

możliwościach, humory bardzo zmienic. 

To taki neurastenik, wykrzykuje że jest 

wielki, że jest wiekszy od wszystkich, że 

ma talenty kolosalne, to znów wpada 

depresję i zawodzi, że jest cymbałeim, 

pętakiem i durniem. Słowo daję, że j=- 

dnego i tego samego dnia, nieomal w 

ciągu jednej i tej samej rozmowy sły- 

szałem od jednego ze współroda- 

ków, że po-pierwsze armja na- 

sza pobije i rozbije armję niemiecką w 

razie wojny, bez żadnych sprzymierzeń-- 

ców i po-drugie, że dla Niemców jeste; - 

my quantitć negligeable, że wszelkie ofer 

ty porozumienia z Niemcami, muszą 

być przez nich z wszelką pewnością oć!- 

rzucone, bo Niemcom absolutnie na do- 

brych stosunkach z Polską nie zależy, 

bo Niemcom takie dobre stosunki nic 

nie dają. 

Muszę powiedzieć, że wdzięczny - 

stem p. Evertowi za jego artykuły pole- 

miczne. Mój artykuł w „Wiad. Lit.* był 

tylko usystematyzowaniem tego, co stale 

tutaj piszę. Twierdziłem, że polityka 

polska usiłuje płynąć „pod prąd* ponie- 
waż: 1) staje na amatora w obronie ni<- 

naruszalność traktatu wersalskiego w ca- 

łej jego rozciągłości; 2) bo nie dyskon- 

tuje należycie konieczności zbliżenia fran 

cusko-niemieckiego; 3) bo nie docenia 

konieczności i znaczenia konsolidacji 

mocarstw. Pan Evert zajął się tylku 

trzecim argumentem, ale odpowiedzia! 

argumentami, a nie uczynił tego, co czy- 

nią inni stale zwalczający mnie i . moje 

poglądy, systemem przekręcania i pced- 

suwania mi myśli, których nie mam. jest 

to przykre, zwłaszcza w chwili obecnej, 

która wymaga poważnego zastanowienia 

się nad naszą sytuacją międzynarodową 

Nie twierdzę, żeby Niemcy nas napadły, 

lecz niewątpliwie nacisk niemiecki bę- 

dzie się zwiększał, a charakter stosur- 

ków w Europie jest ten, iż należy się 

obawiać, że pretensje niemieckie niu 

spotkają się z dostateczną przeciwwagą 

i mogą doprowadzić do izolacji 

dyplomatycznej Polski. Wbrew całej pra 

sie i wszystkim partjom w Polsce twier- 

dzę, że najprawidłowsze, najnormalniej- 

sze dla nas wyjście, polega na pokoja- 

wem porozumieniu się z Niemcami bez- 

pośrednio. 

Na zakończenie tej polemiki w spra- 

wach polityki zagranicznej, ciśnie mi się 

uwaga, nie mająca coprawda nic wspói- 

nego z p. Evertem, ani z treścią jego ai- 

tykułów. Oto p. minister August Zaleski 

wygłosił ciekawy odczyt o antypolskiej 

polityce Niemiec podczas wojny. Kiedy 

się dowiedziałem o tym odczycie, pomy- 

ślałem sobie: Trudno o bardziej frapu- 

jący przykład tego, co Francuzi okre- 

ślają wyrazami I'esprit d'escalier. Cat. 
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Narodowa partja chłopska 
akceptuje politykę Vaidy Vojevady 

BUKARESZT PAT. — Na posiedzeniu cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego Narodowej 
Partji Chlopskiej premjer Vaida wygłosił ex- 
pose o sytuacji politycznej, podkreślając, że 
gabinet jego prowadzi dalej politykę poprzed- 
niego rządu. 

Komitet wykonawczy po wysłuchaniu prze- 

Reorganizacja policji w Prusach 
BERLIN PAT. —* Roz) * 

reorganizacją i rozbudową * policji polit aż 
w Prusach. Policja polityczna ma u н 

bezpośrednio ministerstwu spraw wewnętrz- 
nych. Otrzyma ona specjalne funkcje w zakre- 
sie ochrony interesów państwowych. Do dys- 

pozycji jej oddane będą specjalne oddziały po 
mocnicze, wyposażone w najnowsze Środki 

techniczne. Kierownictwo polityczne policji о- 

bejmie nadradca rządowy Diels. 

Dzisiaj ogłoszono rozporządzenie komisary- 

cznego eż spraw wewnętrznych Goerin- 

    

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń, Н 

fr RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

URODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 

MORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch* 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

"ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
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— Kiosk St. Michalskiego. 
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1е Narodów potępia stan 

PRZEDSTA 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 ićsięg. W. Włośzi: 

-—— Księgarnia T-wa „Ruch” 

. Ratuszowa —- Księgarnia Jażwińskiego. 

NY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

POETKA RKT P AUKAITAS 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jeduoszpaltowy na stronie Z-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Krenika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowiacji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku ssogą być przez. Administację zinieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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Historyczne posiedzenie w Genewie. — Jednemyślne przyjęcie raportu 
komitetu 19-tu. — Exodus delegacji japońskiej 

GENEWA PAT. — Nadzwyczajne od głosowania, a japonja wypowiedziała 
Zgromadzenie Ligi Narodów zebrało się się przeciwko raportowi. 
w dniu 24 bm. dla przyjęcia końcowych Wobec tego, że głosy stron nie są 
zaleceń co do sporu japońsko-chińskiego. brane w rachubę, raport zostaje przyję- 

Posiedzenie to, powszechnie uwaza- ty jednomyślnie. 
ne za historyczne, rozpoczęło się od de- Widocznie wzruszony, przewodniczą- 
klaracji przewodniczącego Hymansaą, za- nego faktu. Przypomniawszy , że wed- 
bierającego głos w imieniu komitetu 19. cy Hymans podkreśla doniosłość dokona 
Hymans oświadczył, że członkowie tego ług paktu członkowie Ligi mają obowia- - 

komitetu, przestudjowawszy starannie u- zek nie uciekać się do wojny przeciw 
wagi rządu japońskiego, nie widzą po- państwu, które stosuje się do uchwało- 
wodu do zmiany raportu. Ze względu na nych zaleceń, Hymans wyraził nadzieję, 
to, że raport jest wynikiem drobiazgo- że chociaż dziś Japonja odrzuca raport, 
wych studjow — członkowie komitetu to jednak kiedyś przyjdzie chwiła, że 
nie zabierają głosu w dyskusji. raport ten będzie przyjęty przez obie 

Jako pierwszy zabiera głos delegat strony. Użycie siły nie może przyśpie- 
Chin, który daje wyraz swym uczuciom szyć, ani ułatwić sprawy. Liga Narodów 
ulgi i zadowolenia, ulgi — że pogwał- musi kontynuować swe dzieło stwarzania 
cenie pokoju zostało potępione i że ja- porządku międzynarodowego, opartego 

ponja na skutek uzurpacji władzy przez gą zgodzie i sprawiedliwości. 
swych szefów wojskowych, znajduje się 
w całkowitem odosobnieniu, zadowole- 
nia — że cierpienia narodu chińskiego 
w ciągu ostatnich 17 miesięcy nie były 
daremne. Poddawszy następnie analizie GENEWA PAT. — Urzędowe zawie- 

poszczególne części raportu, delegat domienie japońskie o wystąpieniu. z Ligi 
Chin wyraził całkowitą zgodę na zawac- Narodów oczekiwane jest za 7 — 16 
te w nich opinje i zalecenia i oświad- dni po powzięciu ostatecznego postano- 

czył, że Chiny głosować będą za rapo"- wienia przez cesarza i Radę Korontią. 

tem i że po jego przyjęciu przyjmą bez jax wiadomo, dymisja członka Ligi sza- 

zastrzeżeń zawarte w nim zalecenia. je się faktem w dwa lata po notyfikacji 
Reprezentant Japonji Matsuoka na zamiaru dymisji, pod warunkiem wypeł- 

wstępie dłuższego przemówienia oświad- nienia wszystkich zobowiązań międzyna- 
czył, że rząd japoński z wielkim żalem rodowych, łącznie z zobowiązaniami, 
powziął decyzję odrzucenia raportu. — wynikającemi z paktu Ligi. Matsuoka о- 
Komitet 19-tu nie zrozumiał obecnej sy- raz reprezentant Japonji w Radzie Ligi 

tuacji na Dalekim Wschodzie, której ciia ambasador Nagaoka wyjeżdżają z Gene- 

rakterystyczną cechą jest anarchia w wy jutro. Delegaci na konierencję rozbro 

Chinach. Scharakteryzowawszy sytuację: jeniową ambasador Matsuideira i Sato, 

wewnętrzną Chin, Matsuoka zaznaczył, wyjadą w: najbliższych dniach. Japonija 
że ten stan rzeczy, jak również sytuacja będzie reprezentowana na konferencji 
drugiego sąsiada Japonji, to jest Rosji tylko przez obserwatorów. 

Sowieckiej, stanowi dła Japonji od 20 _ GENEWA PAT. — Podsekretarz ge- 
lat przyczynę troski i głębokiego niepo- neralny Ligi Narodów narodowości ja 
koju. Niepokój ten jeszcze nie minął.— pońskiej Sugimura podał się dziś do dy- 
Japonja spogląda w ponurą przyszłość, misji. 

RC a Płotycząca zaówio _ POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE — gata Japonji, dotyczące zarówno 
Chin, jak i ZSRR, zwróciły powszechną KOMITET DORADCZY 
uwagę, przyczem były zestawiane z de- GENEWA * PAT. — Nadzwyczajne 
klaracją Matsuoki z listopada ub. roku, Zgromadzenie Ligi zebrało się po połu- 
kiedy delegat Japonji zapowiadał rychłe dniu. Miejsca delegacji japońskiej były 
zawarcie paktu nieagresji z Sowietami. puste. i 

Matsuoka omawia następnie tenden- __ Przewodniczący przedstawił projekt 
cje niepodległościowe  Mandżurji, wyra- "ęzolucji, w której — Zgromadzenie, T 
żając ubolewanie, że komitet 19-tu nie "3% pod uwagę że według art. 3 paktu 
znalazł słowa uznania dla działalności jest kompetenine we pk spra- 
cywilizacyjnej japonji w Mandżurji. Mó- Wach, dotyczących pokoju świata, i że 
wca wyraża wątpliwość, czy członkowie wobec Ер е Н przestać zajmować 
Zgromadzenia przeczytali historję Chin, Sie dalszym rozwojem zatargu chińsko - 
gdyż nawet raport Lyttona — zdaniem я 
mówcy — nie był starannie przeczytany. 
Zdaniem delegata japonji, nie zrozuimia- 
no, że proklamowanie w raporcie Lytto- 
na zasad międzynarodowej współpracy 
przy odbudowie Chin, oznacza w prak - 
tyce międzynarodową kontrolę nad Chi- 
nami. W konkluzji Matsuoka zapewnia, 

= „pragnieniem В Japonii jest dopomóc wicz otworzył posiedzenie o godz. 15.30. Se- 
Chinom i kieruje do Zgromadzenia pa- nat przystąpił do sprawozdania komisji skarLo- 
tetyczny apel, aby nie przyjmowało ra: wo - budżetowej o preliminarzu budżetowym 
portu. Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Referent 

Po tem ostatniem słowie wygłosiii budżetu senatorka Hubicka podkreśla, że bud- 
лана ее . żet MSZ w porównaniu z rokiem 1929 —. 50 

krótkie przemówienia delegaci Wenezu- ujegł w roku bieżącym skurczeniu dochodzące 
eli, Kanady i Litwy. mu do 25 proc. Z aktualnych spraw MSZ se- 

przeczytanii odniczą- natorka zwraca uwagę na rokowania o trakla- 
5 > ekstu a + 7 Ry ty ekonomiczno - polityczne, stwierdzając, że 
cego teks powiednich Dparagrałów nowa taryfa celna musi spowodować szereg 

Nadzwyczajne Zgromadzenie przy zasadniczych zmian w traktatach handłowych. 2 y : : 
stąpiło do głosowania. Omawiając wydatki, związane z Kon 8 

2 5 rozbrojeniową, referentka zauwaža, že dotych- 

W głosowaniu wzięły udział 44 pań- czasowy przebieg konferencji nie” pozwala 0- 

stwa. 42 państwa głosowały za rapor- kreślić ani wysokości tych wydatków, ani cza- 
tem, a w ich liczbie jedna ze stron, mia- su trwania konferencji. Mówczyni przypomiaa 

ici i jam jie ważniejsze momenty, związane z ostatnim о- 

R powstrzyma e kresem konferencji, jak również fakt, że prace 
UWETRUZEPEWEEWNENE NKK EKG komisji są stale odraczane i nie dochodzą do 

wyników konkretnych. W końcu podkreśla 
znaczenie ostatniej deklaracji, delegata polskie- 
go. 
W dyskusji, jaka się wywiązała, przemawiał 

pierwszy sen. Loewenherz, który, nawiązując 
do faktu dojścia do władzy w Niemczech Ни- 

. lera, omawia możliwe konsekwencje tego wy- 
mowy premjera przyjął rezolucję, stwierdzają darzenia, podnosząc, że urzeczywistnieniu nie- 
cą, że rząd Vaidy pracuje w pełnej harmonji i mieckiego programu rewizji granic przeciwsta 
solidarności z Narodową Partją Chłopską, cie- wilby się z bronią w ręku cały naród polski. 
sząc się pełnem zaufaniem króla i narodu. -- wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej bez róz- 
Pozatem Komitet postanowił wysłać depesze z nicy przekonań. Polska przyjęła zwycięstwo 
wyrazami czci do Maniu i Michałake. Hitlera — zdaniem mówcy — ze spokojem, a- 

partym na przekonaniu o słuszności i  sile.— 
Mówca uważa to zwycięstwo za fakt ra- 

czej korzystny, niż szkodliwy, gdyż konczy ©- 
no okres dwuznacznej gry polityków niemiec- 

kich. W konkluzji senatorka sa się Za 
< ‚ jęci 7 rzedłożonej wy- 

ga, zarządzające utworzenie t. zw. oddziałów a Rz M LB 
pomocniczych do wspierania akcji potitycznej. Ź > B 
W zakres obowiazkėw  oddzialtow policyįnych = Sen. Kozicki (KI. Nar.) w dlužszem przeiiė 

wchodzi między innemi ochrona zgromadzeń wieniu omawia zasadnicze konieczności — we- 

publicznych oraz lokali organizacyj politycz. dług mówcy — polskiej polityki zagranicznej, 
nych. Na wypadek rozruchów policja politycz- a mianowicie oparcie się o. dobre stosunki z 

na objąć ma straż nad instytucjami użytecz- Rosją Sowiecką i zwrócenie uwagi na akcję 
ności publicznej i  gmachami rządowemi. — rewizjonistyczną w Niemczech. 

Do służby w tych oddziałach dopuszczeni bę- Sen. Dębski (PPS), omawiając politykę za 
dą tylko obywatele niemieccy 0 wypróbowa- graniczną, nawiązuje do polityki wewnętrznej. 

nychi przekonaniach narodowych. "Sen. Kulerski (Str. Lud.) zatrzymuje się ob 
szernie na stosunkach polsko - niemieckich.-— 

PER е 

Dyskusje nad po! 
WARSZAWA PAT. — Marszałek Raczkie- 

  

16. plenarne posiedzenie Senatu 

Przy niestychasem  naprężeniu ogół- 
nej uwagi, wchodzi na trybunę Matsuo- 
ka. Delegat Japonji w krótkiej deklaracji 
wyraża głęboki żal, że raport został 
przyjęty. Rząd japoński musi stwierdzic, 
że Japonja i inni członkowie Ligi mają 
rozbieżne poglądy na sposób zapewnie- 
nia pokoju na Dalekim Wschodzie i że 
Japonja znajduje się u ostatecznego krań 
ca swych wysiłków współpracy z Ligą 
Narodów w dziedzinie problemów japoń- 
sko - chińskich. Niemniej Japonja uczyni 
wszystko dla zapewnienia pokoju na 
Dalekim Wschodzie i będzie kontynuo- 
wać swą politykę współpracy w dziele 
powszechnego pokoju. 

Po złożeniu tej deklaracji Matsuoka 
i inni członkowie delegacji japońskiej 
wśród głębokiej ciszy opuszczają gie- 
mjalnie salę obrad. : 

Japonja wycefuje sie z Ligi Narodów 
japońskiego, postanawia utworzyć komi- 
tet doradczy, który będzie śledził sytua- 
cję dla ułatwienia Zgromadzeniu wyko- 
nania jego misji. Komitet będzie składał 
się z członków komitetu 19-tu oraz repre 
zentantów Kanady i Holandji i zaprosi 
do współpracy rządy Stanów Zjednoczo 
nych i ZSRR. 

Dłuższe przemówienie, poświęcone 
położeniu w Dżehol, wygłosił przedstawi 
ciel Chin Wellington Koo. Podkreślił on 
że chodzi tu o terytorjum większe od 
Czechosłowacji, zamieszkałe przez 3.5 
miljona Chińczyków. jeśli Dżehol bę- 
dzie zdobyte przez Japonię, to całe pół- 
nocne Chiny będą narażone na inwazję 
Japońską. 

Diatego też Chiczycy będą bronić 
Dżehoi do ostatka. Operacje w Dżehcl 
— dodał Koo — będą groźniejsze, niż 
wszystkie inne, które się widziało od 
cząsu istnienia Ligi Narodów. Welling- 
ton Koo wzywa Zgromadzenie, aby na- 
dal zajmowało się położeniem na Dale- 
kim Wschodzie. Tyiko działając szybko 
i zgodnie z paktem, który przewiduje 
sankcje właśnie na wypadek takich sy- 
tuacyj, jak obecna na Dalekim Wscho- 
dzie, Liga przekonać może świat, że nie- 
tylko dba o sprawiedliwość ale że jest 
zdecydowana wypełnić swą misję utrzy- 
mania pokoju. 

Zgromadzenie przyjęło rezolucję za- 
proponowaną przez przewodniczącego. 
Nowoutworzeny komitet zbierze się w 
najbliższym czasie. 

BROWNE STS SEB 

  

ityką zagraniczną 
Ponieważ mówca stale zbacza z tematu, na- 
wiązując do zagadnień politycznych, nie mają* 
cych nic wspólnego z polityką zagraniczną, 
marszałek Senatu przywołuje go do porządku 
W. dalszej dyskusji sen. Thullie zgłasza rezo- 
lucję następującą: 

„Senat stwierdza konieczną potrzebę kolo- 
nij dla Polski i wzywa rząd, by w chwili, gdy 
sprawa rozdania mandatów kołonjalnych sta- 
nie się aktualną na forum międzynarodowem, 
przedstawił żądanie Polski do odpowiedniego 
mandatu kolonjalnego“. : 

Sen. Wielowieyski (BB) reasumuje wyni- 
ki dyskusji i zaznacza, że właściwie w dysku 
sji tej nie było żądnych istotnych rozbiežnosc“ 
o ile chodzi o politykę zagraniczną. Określenie 
naszej polityki w stosunku do Niemiec, dane 
przez p. ministra Becka w Sejmie, — że bę- 
dzie ona taką, jaką będzie polityka Niemiec, 
w stosunku do Polski, mówcy wydaje się naj 
trafniejsze. Stwierdza dalej, że sojusz Polski z 
Francją jest jednym z zasadniczych filarów 
nietylko polityki polskiej, ale 1 polityki Fran- 
cji w Europie. Uważamy ten sojusz za nie- 
wzruszony, mimo różnych cieniów, jakie czę- 
ściowo przechodzić nad nim mogą. Zasada, że 
dobra polityka wewnętrzna ułatwia zagranicz- 
ną, znajduje u nas potwierdzenie, gdyż posia- 
damy atut — trwały rząd. 

Zazdroszczą nam we Francji tego, że zaw- 
sze wiemy, kto nas na wewnątrz i na zew- 
nątrz reprezentować będzie. 

Następnie sen. Skoczylas zreferował budżet 
Ministerstwa Komunikacji. Sen. Lempke omó- 
wił budżet Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 
poczem przystąpiono do budżetu Ministerstwa 
WR i OP. 

_ Sprawozdawca sen. Ehrenkreutz. Obóz j:0- 
lityczny, w imieniu którego sprawozdawca 
przemawia, całkowicie popiera zamierzenia M.- 
nisterstwa i metody przez nie stosowane. W 
społeczeństwie takiem, jak nasze konieczne jest 
jeszcze wpajanie w obywateli przedewszys:- 
kiem świadomości obowiązków, a potem dopie 
ro należy mówić o prawach. Kończąc reierat, 
1 prosząc o przyjęcie budżetu w brzmieniu 
proponowanem, sprawozdawca wyraża nadzie- 
ję, że rezultaty reform obecnie przeprowadzo- 
nych przekonają z czasem ich przeciwników 
o słuszności tych reform. 

Dalszy ciąg dyskusji jutro. 

IELSTWA: 
DRUJA —- Kov*in. 

MIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Prz: BE 
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Liverman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Komunikaty oraz 

TELEGRAMY 
DZIEŃ ZADUSZNY W KOŚCIELE 

PRAWOSŁAWNYM 
WIARSZAWIA PAT.  Symłod kościoła 

prawosławnego: w, IPolsce ma posiedzeniu w 
dniu 17 b. m. uchwalił ustalić w kościele 
prawosławnym w Polsce specjalny dzień 
zaduszny ku uczczeniu pamięci wszystkien 
męczenników za wiarę, którzy ponieśli 
śmierć męczeńską wi Rosji Sowiieckiej, — 
Specjalne modły w tym celu mają być 
odprawione eonocznie dnia 1 listopada. — 
Zamazem Symod polecił metropolicie Dyo- 
mizemnu, by zwmrócił się w tej sprawie ze 
specjalinem  (orędziem do głów wszystkich 
autokefalnyich kościołów prawosławnych, 

> ich o przyłączenie się do tych mo- 

15-ta ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI 

ESTONII 
WARSZAWA. (PAT W dhniiu 24 b. m. 

z okazji 15-tej mocznicy;  pnoklanaowania 

niepodległości: Republiki Estońskiej odbyło 
się w igościnniych salomach poselstwa €s- 
tońskiego. przyjęcie towarzyskie, wydane 
przez p. ministra Pustę. * 

NOWY PREZYDENT KRAKOWA 

KRAKÓW. PIAT. W dinin 24 ib, m. o go- 
dziaie 12 w sali obrad Rady Miejskiej od- 
było się unoczyste zaprzysiężemie nowóo- 
obranego prezydeniia: miasta Krakowa dr. 
Mieczysława Kaplickiegto. 

KONIEC STRAJKU KONSUMENTÓW 

PRĄDU ELEKTR. W LUBARTOWIE 

LUBLIN. PAT. W: Lubartowie został 
zakończomy strajk  komsumenitów prądu 
elektrycznego Konsumenci w wymiku 2- 
tygodniowej akcji! strajkiowiej uzyskali ob- 
niżkę cen. prądu o: 15 proc. 

STAN ZDROWIA CZERMAKA 

(MIAMI. PAT. Stan zdmowia burmistrza 

mocy, był dziś z rama lepszy. Chory sam 
stwierdził, že |odczujwa zmaczną poprawę. 
W godzinach popołudniowych nastąpiło 
jednak znowu pogorszenie. Obecnie stam 
chorego jest niepokojący. Stam zdrowia 
pami Gill jest lepszy. 

MIAMI. PAT. Prezydent Roosevelt na 
zapy tamiie © e burmistrza. Czermaka 
otrzymał odpowiedź, że stam chorego jest 

krytyczny. › 
BUDŻET MARYNARKI STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH 
WASZYNGTON. PAT. Izba Reprezen- 

tantów przyjęła budżet marynacki ma rok 
przyszły, wynoszący 315,419 tysięcy idola- 
rów. Przeiwiidziane wydatki ma budowę 
nowych jednostek morskich wymoszą 
58.345 tysięcy: (dolarów. 

ZAWALENIE SIĘ DACHU W TEATRZE 

SIENA. (Włochy) (PAT. W! teatrze del- 
la Lizzą ma krótko przed  mozpoczęciem 
przedstawienia zawalił się nagle pod napo- 
rem śniegu dach mad! sceną, powodując za- 
padnięcie się równiież sceny. Skutkiem wy- 
padku 3 artyści z Floremieji, bawiący na 
gościnnych występach, odnieśli obrażenia 
Pozatem jeden student i wioźny teaitmu są 
lżej pokaleczeni. 

FAŁSZYWE DOLARY MADE IN ZSRR. 

NOWY JORK. PAT. „Niew; Jorik Times“ 
domiosi: Jak stwierdzono, w obiegu pienięż- 

nym znajdłują się zniakiomite falsyfikaty — 
benknotów studolanowych (100 dol.), po- 
chodzące z Rosji sowieckiej. Banknoty te 
zaczęły kursować w Chicago w: styczniu b. 
r. pozatem przedostały się również do 
Chin. Rządy obeych pańsiw zostały 0 
tym falkcie powiadomione, 

ECHA AFERY KREUGERA 

STOKHOLM. PAT. W pmocesie prze- 
ciwko członkom radły admimistracyjnej — 
koncernu Kireuger - Toll, oskarżonym 0 nie 
uregulowanie cpłaty sztemplowej od wiek- 
Szości: akcyj towanzystwa kiopalū złota, — 
trybumal! w pienwszej instancji skazał dy- 
rektorów towarzystwa — Ahlstnoema i 
Sjostroema na grzywny w wysokości 1.455 
tysięcy konom, zaś innych członków rady 
uniewinnił. Są to majwiyższe grzywny, ja- 
kie kiedykolwiek nałożone były pnzez iny- 

REDUKCJE BUDŻETÓW WOJSKO- 
WYCH WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Ostateczne cyfry glo- 
sowania w Senacie mad redukcją budżetów. 
wojskowych, proponowaną przez rząd, są 
następujące: przeciwko redukcji głosowało 
168 senatorów, za redukcją 129, Rząd nie 

wysuwał kwestji zaufania. 

WSTRZĄSY PODZIEMNE W CHILI * 
NOWY JORK. PAT. W północnej czę- 

ści Ohili odczuto dwukrotnie sine wstrzą- 
sy podziemme, którym towarzyszyła gwał- 
towna bumza. Wiele domów sunęło w gru- 
zy. 

TURNIE] POCIESZENIA W PRADZE 
PRAGA. PAT. W piątek nozpoczął się 

w Pradze czeskiej t. zw. turmiej poeie- 
szenia. Biorą w nim udział Niemcy, Polska, 
Szwajcańja, i Węgry. 

Pierwsze «dwia. mecze nozegrane zostały 
podczas śnieżycy i były ciągle przerywane 
celem zamiatęmia śniegu. Wyniki obu me- 
czów: (były dość mliespodziewame Belgja — 
walczyła ze słabą  Rumumją, przegrywa 
jąc 2:3 (2:2, 0,1, 0:0). Rumumi umieli się 

lepiej pnzylstosować do ciężkiego terenu. 
Łotwa wygrała również miespodziewanie z 
Włochami 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Gna stala 
na. bardzo miskim poziomie. Oba te mecze 

    

miie wywołały większego zaliniteregowania.
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_ ofiarą padł J. Lorentowicz, 

SILYA RERUM 
Galileu Że... Aż dziw ogarnia, jak są 

oni niepopularni wśród rodaków!... Dla- 
czego tak się dzieje? Uprzejme to prze- 
cież tak, aż się zażenować można, wy- 
mowne, aż dziw.ogarnia. I rączki całuje, 
i do stupeczek pada, — a wzamian za 
to — niewdzięczność czarna''.. 

lądytby na „galiieuszy'* narzekali tył 
ko nieskruszeni „tutejsi“, — ale okazuje 
się, że nie brak Konradów Wallenrodów, 

* działających wśród „„galileuszy*. 
W Krakowie od lat bodaj kilkudzie- 

sięciu mieszka prof. J. M. Rozwadowski, 
— profesor uniwersytetu, członek i b. 
prezes Akademji Umiejętności, — perso- 
na grata. 

Cóż on mówi na łamach Wiadomości 
Literackich (10) o swych, zdawałoby 
się ziomkach? 

Nie pochodzę z Krakowa i nie lubię go, 
chociaż przyszło mi prawie całe życie w niem 
spędzić, i gdyby kiedyś doszło do tego, żeby 
w myśl życzeń Świętochowskiego, a może i 
innych ludzi, rodowity krakowianin był obo- 
wiązany, przedstawiając się urzędowo, doda- 
wač do swojem nazwisku: „przepraszam, kra- 
kowianin*, jak to bywało niegdyś na Litwie 
(„winowat, Poljak"), to jabym nie był zmu- 
szony do takiego okropnego wstydu... < 

Ja w každym razie nie potrzebowalem po 
wskrzeszeniu Polski dopiero przerabiać się z 
Galicjanina na Połaka. . 

No-nó!..  „Okropny wstyd”... 
„Przerabianie się z Galicjanina na Pola- 
ka*... Nie profesorski to objektywizm. Ale 
skąd takie zacietrzewienie?.. 

Nowiny Codzienne (59) opowiadają 
o charakterystycznem oszustwie, którega 

jako autor 
„Literatury polskiej od r. 1863. 

W roku 1931 zwrócił się do Loren- 
towicza przedstawiciel wydawnictwa „Wiedza 
© Polsce" z prośbą o współpracę, mianowicie 
© napisanie -dwu samodzielnych spraw do wy- 
«ania zbiorowego o charakterze encyklopedy- 
cznym. W poszczegółnych działach miała być 
omówiona sztuka, literatura, historja, teatr i 
filozofja, przyczem Jan  Lorentowicz zgodził 
się na napisanie dwu obszernych rozdziałów, 
noszących tytuły: „Literatura połska od 1863 
„roku* i „Zarys dziejów teatru w Polsce". 

O nakładzie nie było mowy, bowiem zgod- 
nie z nowemi przepisami, honorarjum  autor- 
skie dotyczy tylko pierwszego wydania (0 ile 
niema zastrzeżeń w kontrakcie) wydania, któ- 
re nie może przekraczać dwu tysięcy egzem- 
plarzy. W omawianym wypadku  honorarjura 
miało wynieść 7 i pół tysięca złotych. 

Umowa została zawarta w sposób о- 
gólnie przyjęty; z odbioru należności au- 
tor wydał należyte pokwitowanie: 

Na kwicie, pod znaczkiem  stemplowym 
był niejasny przypisek „zrzekam się pretensyj 
z racji napisanej pracy". : . 

jeszcze niżej, na co Jan Lorentowicz nie 
zwrócił uwagi, było nieco pustego miejsca, a 

-niem widniał wyraz: „podpis”. Tu właś- 
nie podpisał się autor, nie podejrzewając pod- 
stępu. с и 

Kawał polegał na tem, że wydawca 
„Wiedzy o Polsce' nieco uzupełnił po- 
kwitowanie: 

Po zdaniu tai się pana z racji 
napisanej pracy*, przerobi ę na pize 
cinek i i „na wypadek sprzedawania jej 
jako oddzielną, lub łączną całość pod dowol- 
mym tytułem i w dowolnej oprawie". 

wynika z przeprowadzonego śledztwa, 
praca jana Łorentowicza była odbita w 12,890 
egzempiarzach, podczas, gdy umowa dotyczy- 

000. ła 2. 
Na podstawie art. 62 prokurator zarządził 
Z książki. Policja wkroczyła do siedziby 

ы y o Polsce", przy ul. Górnośląskiej, oraz 
do zakładów graficznych Braci Koziańskich, 
gdzie 0] towano książki, arkusze i kładki. 

Nie udało się... Jan Lenartowicz mie 
może jednak narzekać: przecież zawdzię- 
czając pomysłowemu oszustowi z „Wie- 
dzy o Polsce* pogłębił on swoją... „wie- 
dzę o Polsce współczesnej*, w której 
niestety, obok najuczciwszych i najszla 
chetniejszych ludzi kręcą się całkiem szj:2 
tne indywidua. 

To już dziś 
  

  

    

Sensacje są zawsze jednakie: miłość, 
pieniądze, karjera. Niezwykłe wypadki 
polityczne, zboczenia seksualne, morder- 
stwa, samobójstwa, zuchwałe napady 
bandyckie, bo ja wiem zresztą... wszyst- 
ko się da, koniec końców, sprowadzić 
do tych trzech pierwiastków. — Туп: 
wspólnym mianownikiem są niezmienne 
prawa, kierujące ludzką osobowością. 
Tak zwana sensacja jest tylko przeja- 
wem, niezwykłym wykwitem ludzkiej 
namiętności, wybuchem energji, lub splo 
tem szeregu wypadków, ale w gruncie 
rzeczy jest zawsze życiem.Każde zjawisko 
można traktować, jako poważny pro- 
blem, a można go podać w formie „sch- 
sacyjnej'. Sensacją jest właściwie forma 
podania, a nie treść. Prasa sowiecka na 

przykład brzydzi się sensacją, pozosta- 
wiająć ją „żółtej prasie"  bulwarowej, 
państw kapitalistycznych. „Bulwarszczi- 
na” jest tam surowo prześladowana na- 
równi z „mieszczanstwom“. Ale gazety 
sowieckie nie odzwierciadlają życia. 
Przez wykreślenie ze swych szpalt bie- 
żących wiadomości dnia codziennego, 
nabrały charakteru zupełnie specyficzne- 
go. Olbrzymie płachty gazet sowieckich 
zawierają wyłącznie sprawozdania, ode- 

zwy, mowy. Ani my tu, ani oni tam mie- 
szkający nic się © życiu dowiedzieć z 
gazet nie mogą.. 

Więc wróćmy do sensacji. Każde pań 
stwo, każde miasto ma specyficzny го- 
dzaj sensacyj. Przed kilku dniami zamie- 
ściliśmy wiadomość, że porwany został 
przez bandytów amerykańskich, przyja- 
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Śladem apostołów 
W niedzielę 19 lutego rb. odbyła się w do- 

mu głównym Księży Misjonarzy w Krakowie 
na Stradomiu wzniosła uroczystość: Sześć: 
młodych księży otrzymało uroczyste błogosi 
wieństwo na wyprawę misyjną do dalekich 
Chin, dokąd wyruszają z Marsylji, by 14 kwiet 
nia stanąć w Szanghaju. Czterech młodziutkica 
apostołów zaśsiii posterunek misyjny w Szun- 
tehfou w północnych Chinach, a dwóch osia- 
dzie we Wenchów w Chinach południowych. 
W prowincji północnej Szuntehfou pracuje ju 
od 4 lat dwóch księży Misjonarzy z Wil: 
ks. Wacław Szuniewicz i ks. Franciszek Sta- 
warski. Zwłaszcza ks. Szuniewicz, znany wi- 
leński doktor medycyny rozwinąt niesłychanie 
pożyteczną działalność lekarską: założył i 
rozwinął Świetnie misyjną stację medyczną, w 
której wykształcił kilkudziesięciu higjenistów i 
pielęgniarek zarówno zakonnych, jak i šwiac- 
kich, którzy w charakterze katechistów prac '- 
ją po stacjach misyjnych rozległej  diecezii 
Szuntehfou i pielęgnują chorych, zwłaszcza 
dotkniętych egipskiem zapaleniem oczu, 1a- 
gminnie tam panującem z powodu pyłu Iesso- 
wego. Prowincja Szuntehfou zostanie wkrótce 
wyodrębniona i superjor polskich misjonarzy 
ks. Krauze zostanie wikarjuszem apostolskini, 
będzie to pierwsza polska misja chińska, ob- 
sługiwana przez pracowników polskiej prowin 
cji księży Misjonarzy, tj. 17 księży, 4 braci i 
9 sióstr miłosierdzia — Szarytek z prowincji 
warszawskiej. W Szuntehfou, oddałonem od 
6 godzin jazdy koleją od Pekinu, dawnej stoli- 
cy Chin, tworzy się zwolna ognisko towarzy- 
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WEGIEL górnośląski 

po cenach zńiżonych 
polece 
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skie inteligencji polskiej i chińskiej. W okre- 
sie świąt zjeżdżają się rodacy i goście z Fe- 
kinu i konsulatu polskiego dla stacji misyjnej 
w Szuntehfou, gdzie w gronie chrześcijańskiej 
inteligencji chińskiej mile spędzają czas. Zwia- 
szcza p. Wifold Jabłoński, młody badacz kul- 
tury chińskiej, odbywa często uroczyste roz- 
prawy z dyrektorem szkoły misyjnej, niegdyś 
wysokim mandarynem chińskim, dziś już na- 
wróconym. Wielkie niebezpieczeństwo zagraż t- 
ło misji polskiej w lipcu: i sierpniu 1931 +, 
kiedy to zbuntowane wojsko jednego z gene- 
rałów chińskich oblegało miasto: i misja poi- 
ska ucierpiała wiele, wiele cennych przyrzą- 
dów lekarskich zginęło. ks. Szuniewiczowi, po- 
raniono wiele osób z personelu misyjnego, lecz 
zimna krew i przytomność ks. doktora urato- 
wała sytuację, choć zagrażało mu niebezpie- 
czeństwo utraty życia. Lista nawróconych do- 
chodzi już do 20 tysięcy na 1 miljon 400 ty- 
sięcy pogan. jakich liczy ten obszar misyjny 
Misjonarze polscy zyskują wśród ogółu ludno- 
Ści coraz większe uznanie, a chrześcijańska 
młodzież chińska, coraz liczniej nawołuje się 
imionami polskich świętych, któremi hojnie sza 
fują przy chrzcie nasi misjonarze. Oby tylko 
obecne wypadki wojenne i 
nach nie zaszkodziły tej tak Świetnie się za„o 
wiadającej polskiej pracy apostolskiej. 
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Święto narodowe w Estonii 

  

podległości, największego Święta 

   
polityczne w Chi- W dniu wczorajszym Republika Estońska obchodziła uroczyście rocznicę ogłoszenia swej nie- 

państwowego i narodowego. W związku z tem podaje 
my na zdjęciu naszem piękny widok na górę Zamkową w Tallinie. 

  

Nyktyde olirzymiej alery komnnistycznej w Warszawie 
Donoszą z Warszawy: Opieczętowanie dru 

karni przy ulicy Długiej i aresztowanie jej 
właścicieła, Abrama Hendlera, o którem dono- 
siliśmy onegdaj, jest jednem z ogniw wielkie- 
go łańcucha akcji przeprowadzanej przez wła- 
dze bezpieczeństwa, już od sierpnia ub. r. i 
zmierzającej w kierunku zlikwidowania działa- 
jących na terenie stolicy jaczejek komunistycz- 

  

Hokejada w Pradze 
Wyniki naszej reprezentacji hokejowej w 

Pradze są akurat takie jak się spodziewaliśmy. 

2 bBelgami, niemowlętami hokeja, nikłe, ledwo 

wyduszone zwycięstwo 1:0. Niemcy dali tym- 

że Belgom 6:0! 
Z dobremi drużynami europejskiemi prze- 

grywamy w niewielkim stosunku, ale zupełnie 

pewnie bo — do zera. Impotencja naszych na- 

pastników ujawniona w Krynicy nie była przy- 

padkowa, nikt u nas nie umie strzelać bramek, 

  

žynie istotnie transformuje ją całkiem. Co 
dwóch, jeden mistrz podciąga cały zespół i wy- 

wałcza zwycięstwo. W żadnej grze zespołowej 

indywidualności tyle nie znaczą, co w hokeju. 

Marchewczyk i Nowak grają w Cracovii, 
która nawet nie zdobyła mistrzostwa swego о- 

kręgu ulegając Sokołowi, który z kolei też od- 

padł od finału. Gdyby Marchewczyk i Nowak 

byli rzeczywiście fenomenami, albo choć dosko- 
nałymi, talent ich wystarczyłby zupełnie na po- 

Na zdjęciu naszem widzimy fragment walki między drużyną polską a niemiecką 

nie mamy zatem żadnych szans na wygraną 

z odrobinę iepszym przeciwnikiem. Twarda o- 

brona ta zamało by zdobywać laury, nasi ho- 

keiści umieją tylko murować swą bramkę. 

Denerwujace są stękania, iż reprezentacja 

nasza jest osłabiona, bo niema Marchewczyka 

i Nowaka, gdyby oni byli — ha! wtedy byś- 
my wszystkim pokazali. 

Dwóch naprawdę dobrych graczy w dri'- 

  

konanie Sokoła, który ma jednego tylko gra- 

cza — Wołkowskiego. Jeśli Cracovia przegry- 

wa ze słabiutkiemi krajowemi drużynami, to 

niema żadnych wątpliwości: Marchewczyk i 

Nowakż są szaremi, przeciętnemi, na ogólnie 

naszym niskim poziomie, patałaszkami. Nie 

przeszkadzaliby w Pradze, ale i nic nie pomo- 

gli. Trzeba przyznać: w hokeju nie poprawia- 

my swej klasy. K. 
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nych. Zakończona częściowo wczoraj akcja da- 
ła sensacyjne wyniki. 

W sierpniu ub. r., kiedy policja zlikwido- 
wała drukarnię komunistyczną Klimaszewskie- 
go przy ul. Długiej 40, zwrócono uwagę na 
podejrzanego osobnika, który pozostawał w 
styczności z Klimaszewskim i który był praw 
dopodobnie łącznikiem pomiędzy drukarnią a 
partją. Osobnika tego nie aresztowano, podda- 
jąc go natomiast dyskretnej obserwacji. Po 
dłuższym czasie udało się zauważyć, že nie- 
znajomy wszedł w kontakt z drugim wiaści- 
cielem drukarni — Hendlerem. Zkolei drukar- 

nia . Hendlera stała się przedmiotem bacznej ob- 
serwacji. Stwierdzone zostało niezbicie, że w 
drukarni odbywa się masowe drukowanie 
odezw wywrotowych, jednak władze nie prze- 
szkadzały narazie temu, chcąc trafić na ślad 
działaczy. Pewnego dnia zauważono, że do 
drukarni przychodzi i kieruje robotami wybi- 
tny działacz Komunistycznej Partji Zachodniej 
Ukrainy, Lieber-Muszyński. Działacza tego šci- 
gano już przez czas dłuższy na terenie Maio- 
polski Wschodniej, oraz na Pomorzu, skąd u- 
ciekł: do Gdańska. 

Lieber-Muszyński stykał się z komumstaimni 
Kałmenem Potokiem i Jankiem  Mandeibau- 
mem, a teń znów, zkolei miał łączność z „teci- 
nikiem“ Abramem Orleanem. 

Dnia 20 b.m., jak już donosiliśmy, zosta- 
ła przeprowadzona rewizja w drukarni Hendie 
ra, w czasie której znaleziono moc druków an- 

  

typaństwowych, m. in. odezwy nawołujące do 
strajku powszechnego. Drukarnia została opie- 
czętowana, Handier, jego żona, oraz dwaj pra- 
cownicy drukarni: Stanisław Motylewski i A- 
bram Bergenkrautz (Gęsia 57-a) zostali aresz- 
towani. Następnie aresztowano Liebera-Mu- 
szyńskiego w jego mieszkaniu przy ulicy Wspól 
nej 13. Znaleziono przy nim 5600 zł. i 800 dol. 
ameryk. gotówką i różne kompromitujące no- 
tatki. 

Wślad za Muszyńskim w więzieniu znale- 
źli się Potok, przy którym znaleziono 1600 zł. 
i 300 dol. ameryk., członek partji K.P. Zachod 
niej Ukrainy Mandelbaum i kurjer do spraw 
szczególnej wagi pomiędzy Komunistyczną Par 
tją Polski i Zach. Ukrainy — Orlean. 

Na podstawie znalezionych u nich notatek 
policja przeprowadziła 40 rewizyj i areszto- 
wała 12 osób. M. in. przedstawiciele Urzędu 
Śledczego wkroczyli do mieszkania Mindli Mi- 
nek przy uł. Nowolipki 58, gdzie znajdował 
się skład literatury K.P.P. Do przewożenia bi- 
buły wywrotowcy używali własnej dorožki. 
nabytej i utrzymywanej specjalnie w tym ce- 
lu. Dorożkarzem był Lejb Miotełka (Nowolipki 
58). Pozatem zostali aresztowani: Złata Korn- 
iełd, członek okręgowego komitetu K.P.P., Cha 
skiel Lauierd (Miła 41), łącznik z K.P. Zachod- 
niej Ukr. Moszek. Akermani in. 

Z polecenia sędziego śledczego 12 osób z 
pośród aresztowanych zostało osadzonych w 
więzieniu. 

Likwidacja afery hirtenberskiej 
WIEDEŃ. PAT. Dzisiejsza prasa wie- 

deńsika stwileridzia, że afera hirtenberska 
zestała (pomyślnie dla Austrji zlikwidowa- 

nai, 
Kaacienz Dolfusis 

stów finameusikiego li amgiiell: 

poiiałfoninaojwuł  po- 
iego o treści 

  

    

   
   

odpowiedzi rządu  ausinjackiego, Poseł 
amgielski oznajmił kanielerzowi, że nząd an- 
gi mnie widzi maruszenia: postanowień 

  

atów pokojowych przez rząd austrja- 
eli broń z Włoch przeslano do 

Austejii dyliko w celu przeprowadzenia na- 
prawy” f jeżeli odesłana będzie ona z po- 
wrotem dlo. Włoch. 

Posel francuski przyłączył się do sta- 
acjwiska posła angielskiego i wytraził ma- 
dzieję że sprawa będzie uregułowana rv 
duchu tak przyjaznym, jaką była interwen- 
cja mocarstw. Wolbee tych oświadczeń — 
kamelerz wistrzymał doręczenie odpowie- 

  

dzi idkiej aż do czasu. kiedy poseł 
amgie rozmówi się telefenieznie z Lon- 
dymem. 

Na ponaewnej kontferencji kamclerza z 
posłami: fnameuskim i angielskim poseł. an- 

leki poimiformowałł kamclerza o dysku- 
ji, prowadzonej w. angielskiiei Izbie Gmin, 

  

   

  

Wobec zm. jej sytuacji kanelerz zwo- 
łał ponownie posiedzenie Rady Ministrów 
która przyjęła do wiladomości jągo info: - 
macje, 

Na posiedzeniu komisji głównej kan- 
oświadczył: Jest już ustalone, że 

Francja, i Anglja uzniają nasze stanowi- 
siko prawne i  zrzeką się żądamia zaprzysię 
żomej deklamacji i że mie obsiają już przy 

terminie dwutygodniowym. Wobec tego 
stanu rzeczy msąd austrejacki wogóle nie 
dk odpowiedzi na motę obu mocarstw. 

  

  

  

  

w WIRZE STELICY 
JAK WYGLĄDAJĄ LUDZIE CO WYGRALI 

NA LOTERIJI. 
Niesłychanie jest trudno znać człowieka, 

co wygrał na loterji. Ma się ten tysiąc — dwa 

znajomych, każdy ma ćwiartkę i nic — żaden 

nie wygrywa. Czyż wogóle nikt nie wygrywał? 

Pani Buk mocno się denerwowała. Służą- 

ca jej poszła z bielizną do magla, zwykle trwa 

ło to 4 godziny, dziś upływało sześć, a po Mar- 

cysi ani śladu. Wreszcie przyparta. 

— Czemu tak długo? 

— A bo proszę pani chodzę do innego 

magła, do tego, co aż na Koszykowej. 

— Po djabła tak daleko, na trzecią ulicę 

drałuje Marcysia mając magiel w sąsiedniej bra 

mie. 
— Kiedy tamten magiel szczęśliwy, wy- 

grany na loterii... 

Pobiegłam i ja do cudownego magla. Scho 
dzą się tam kucharki z całego  komisarjatu, 

tlok niebywały. — Moja pani, opowiedźcież ja- 
keście wygrali... 

Historja bardzo prosta. Ona była służącą 

u skromnych urzędniczków, mąż jej woźnym 

w małym banku. Gospodyni jej poradziła: — 

„kupcie sobie ćwiartkę, za dwa dni ciągnienie*. 

Mąż jako biegły w tranzakcjach finansowyci 

podjął się nazajutrz zakupić bilet. Ale dzień 

miał wyjątkowo zajęty, wpadł do kolektury na 

chwilę, nie miał czasu wybrać odpowiedniego 

numeru, schwycił pierwszy z brzegu i z po- 

wrotem do banku. Nazajutrz paf — 100.000 z.. 

Wypadło na ich ćwiartkę 20 tysięcy zł. rzuc ii 

swe zajęcia, kupili ten oto magiel, który pro- 

speruje doskonale: 

Zobaczywszy jednych szczęśliwców, wnet 

natknąłem się na drugiego. Młody lekarz po- 

wiatowy w Starej Wilejce, doktór Saw.cz, cd- 
dawna miał nabożeństwo do loterji, nie kupo- 

wał sam biletów, ale przesyłał pieniądze ojcu, 

by ten w Wilnie dokonywał stosownego wybo- 

ru. Ojciec nie brał się do dzieła lekkomyślnie, 
obchodził wszystkie kolektury, macał wszyst- 

kie bilety, rozmyślał nad wszystkiemi numera- 
mi analizując wartość poszczególnych cyfr i 

wreszcie — kupował jedną ćwiartkę. Syn był 

powiadomiony o numerze i śledził z napię- 
ciem wyników losowania. 

Co za radosna emocja. Doktór Saw.cz wy- 
czytawszy w gazecie o sukcesie swej ćwiartki, 
przyleciał do Wilna jak strzała. Siostrom, bra- 

ciom, rodzicom dał po dwa tysiące zł. Sam po- 

biegł czemprędzej do znanej mu miniatury Mon 

te Carlo i zasiadł do pokera. „Jestem w fazie 

szczęścia, myślał, trzeba to wykorzystać”. 

— | czy uwierzy pan, opowiada on teraz 

spokojnie, nigdy w życiu nie miałem, nie wi- 

działem, nie przypuszczałem, by mógł być ta- 

ki pech! Sklecenie fula było niedościgłem ma- 

rzeniem, jedenaście razy pod rząd nie zdoby- 

łem się na nic — 5 bezsensownych kart, na- 

wet bez dwóch par... 

Przegrał tego wieczoru trzy tysiące zł. w 

rezultacie ze swych 20 tysięcy został mu wla- 

ściwie guzik. Rodzina i partnerzy od pokera 

byli bardzo zadowoleni. 

Najciekawsze, że doktór Saw.cz dobrze 
gra w pokera. Łupimy w bridża, karta mu nie 

idzie, nie może cyknąć ani jednego robra, jest 

dalej zrównoważony, nie złości się. Taki gracz, 

by zgrać się w pokera, musiał mieć rzeczywi- 

ście straszliwą dewenę. Karol. 

Pogrzeb w-g ceremonjału badaczy Pisma Św. 
Onegdaj odbył się w Sasowie koło Zło- 

czowa pogrzeb 9-cio miesięcznego dziecka Mi- 
chała Wasyliszyna z zawodu rolnika, członka 
sekty badaczy Pisma Św., przy udziale około 
25 członków tej sekty z okolicznych wsi. 

Pogrzeb odbywał się według seremonjaiu 
tej sekty, t.j. zwłoki niesiono na cmentarz, śpie 
wając pieśni religijne. W chwili, gdy orszak 
znalazł się na rynku, zgromadzony tam tłum w 
ilości około 300 osób, narodowości polskiej i 

  

ruskiej, zwłoki džiecka odebrał siłą i  zanióst 
do cerkwi, gdzie miejscowy ksiądz grecko-ka- 
tolicki dokonał pokropienia zwłok, które na- 
stępnie przy udziale bractwa cerkiewnego po- 
chowano na cmentarzu w Sasowie. Dziecko to 
w połowie b. m. bez wiedzy ojca zostało 0- 
chrzczone przez matkę w cerkwi w Sasowie. 

W czasie odbierania zwłok, kilku członków 
sekty badaczy Pisnia św. zostało pobitych. Zaj 
ście . zlikwidowała policja. 
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— DANCING KO$TIWĄOWO - ŃA$SKOWY 
Artystów Teatru Muzycznego „LUTNIA*. Salony izby Przemysłowo-Handiowej. — ATRAKCJE! HUMORI NIESPODZIARKII 

ACJE 
ciel Lindbergha, miljoner amerykański 
Karol Bótcher. Najwidoczniej bandyci, 
uprawiający swój niecny proceder, kpią 
sobie nietylko z policji amerykańskiej, 
ale z opinji i oburzenia całego świata. 
Taki się hałas podniósł po znanej trage- 
dji Lindbergha, tyle gromów ciskano pod 
adresem bandytów, tyle przekleństw 
zaklęć, iż zdawało się, nie znajdzie się 
ani jeden człowiek na globie, który о- 
śmieli się rzucić na się choćby cień po- 
dejrzenia. Aż tu kilku panów zajeżdża w 
eleganckiem aucie pod garaż  Bótchera, 
oświadcza jego żonie, że są tymi, któ- 
rzy zamordowali małego Lindbergha, za 
bierają Bótchera, który właśnie chciał 
był swoją maszynę dostać z garażu, i 
znika. Pozostała młoda, zrozpaczona ż»- 
na.— „Tylko proszę nie mówić nic po- 
licji!* Stereotypowe słowa bandytów, w 
których dotrzymanie sami nie wierzą a- 
ni na jedną chwilę. Widocznie jednak nie 
boją się tej policji, skoro porywają lu- 
dzi. Miał być złożony okup. 

Pani Bótcher gotowa jest wszystko 
zrobić, by uwolnić swego ukochanego 
małżonka. Tem niemniej dała zaraz znać 
policji. 

Upłynął tydzień. Co się dzieje w tej 
chwili z młodym miljonerem? — Może- 
my śmiało puścić wodze fantazji. Nie 
wie o tem nikt, prócz jego samego i 
tych, którzy go porwali. A policja? Cóż 
policja. Dowiedziała się tyle, że siedzibą, 
niejako centralą bandy, jest Chicago. Te 
go się można było domyślać odrazu! 
Prócz tego, że są to ci sami, którzy po- 

  

    STOCZNI 

rwali Lindbergha. Nic więcej. — Tego 
też wcale nie skrywali. — Jednem sło: 
wem, policja jest bezsilna. Natomiast w 
gazetach amerykańskich pojawiło się o- 
głoszenie treści następującej: „Gotowa 
jestem powrócić — Mabel. — Takie u- 
mówione zdanie wygłosić miała nie- 
szczęsna małżonka, gdy się zgodzi zło- 
żyć okup. Zgodziła się więc. Ale bandy 
tom chodzi o to, by ten okup złożony zo 
stał bez porozumienia się z policją. Mu- 
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{ 523 mieć gwarancję. Zapewne też dużo 

  

Żoną Karola Bótchera 
porwanego przez bandytów. 

wody upłynie, zanim pertraktacje uwiei - 
czone zostaną skutkiem. Życie miljonera 
wisi na włosku. Cóż mu po' tych miljo- 
nach, które go... zgubiły. 

Taką sensacją zajmuje się teraz Ame 
ryka. 

+ * z 

Wiedeń ma swoją. Znana literatka 
Róża Meller, zawiadomiła prezydjum po 
licji, iż dokonano na nią napadu. Nie był 
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to napad zwyczajny. Członkowie polity- 
cznej organizacji Hackenkreuz mieli rze- 
komo dokonać na nią napadu za akcję 
polityczną. Panna Meller okazała na po 
licji rękę, draśniętą do krwi nożem: „to 
oni uczynili". Zrobił się gwałt, Prasa le- 
wicowa była oburzona, prasa prawicowa 
również się oburzała na „oszczerstwo“ 
panny Meller. Wreszcie zdecydowała, 17 
skoro ją pobito, to dobrze zrobiono. 
Meller jest działaczką szkodliwą. Raj:- 
tem bomba pękła. Policja, która wdroży 
ła energiczne śledztwo, ustaliła, że ze- 
znania literatki nie odpowiadają praw- 
dzie. Nikt na nią nie napadał. Cały na- 
pad był symulacją. Dla reklamy to zro- 
biła, z przewrażliwienia. Ot, poprostu hi 
steryczka. Obie walczące strony znalaziy 
się w niewyraźnej sytuacji. Jakkolwiek 
panna Meller nie wskazała konkretnie 
na sprawcę zamachu, wszakże policja a- 
resztowała ją „za wprowadzenie w błąd 
władz”. Podobno szereg innych osób 
miał być w całą aferę wmieszany. Sensa 
cja rosła z dnia na dzień. Nagle zaintc- 
resowania czytelników „żółtej prasy 
skierowane zostały w inną stronę. Nowy 
żer. 

Znakomity aktor Burgtheatru Alired 
Lohner, aresztowany pod zarzutem  de- 
prawacji nieletnich dziewcząt! „— jak 
się to stało? Lohner był ulubieńcem pu- 
bliczności, zwłaszcza ideałem pensjona- 
rek. Zjawiały się doń całemi tuzinami z 
prośbą o autograf, o fotografję, o kilka 
chwil rozmowy. Do mieszkania prywat- 

SERGI rzez 

  

że wcale od nich nie uciekał. Czyż wła- 
dze szkolne mogły wiedzieć, że založo- 
ny został specjalny Lohner - Klub“, 
przez wychowanice średnich zakładów 
naukowych, gdzie zapraszano ukochane- 
go aktora na biesiady? Skandal! Sam 
Lohner twierdzi, że nic o tem nie wie- 
dział, że wszystko jest nieprawdą, wy- 
mysłem, złem oszczerstwem, owocem za 
zdrości i intrygi. Jednakże na śledztwie 
dziewczęta mówią zupełnie co innego. 

  

Róża Meller. 

Niebawem rozpocznie się proces w tej 
sprawie. Tem żyje. Wiedeń, 

ж ок + 

Kto jest spadkobiercą Brianda? Pan 

  

   

  

jaciółkę? — Hm.. Od tego jest Francia, 
od tego jest Paryż. Stanowisko przyjacio 
łek uświęcone zostało nietylko przez 
zwyczaj, ale nawet przez sąd. Rok temu 
odbywała się rozprawa, kiedy kochanka 
jakiegoś przemysłowca obaliła testament 
i uzyskała część spadku, zapisanego wy 
łącznie żonie zmarłego. Zachęciło to 0- 
becnie panią Jeanne Nouteau. 

Pani Jeanne stała się przyjaciółką 
Brianda jeszcze za czasów, gdy ten był 
nieznanym adwokatem w St. Nazaire. 
Od tego czasu 30 lat przeżyła z nim ra- 
zem w zgodzie i miłości. W te dawre 
lata pomagała mu materjalnie. Później, 
gdy ten dochodził do sławy, władzy i 
potęgi, porzuciła męża i przeniosła się 
z Briandem do Paryża. Ponoć jednak 
Briand ochłódł nieco do starzejącej się 
pani. Nie porzucił jej jednak. Tymcza- 
sem przez długi czas toczył się w Sq- 
dach proces rozwodowy. Mąż pani je- 
anne uzyskał rozwód z winy żony. 

Gdy Briand zachorował w swej po- 
siadłości w Cocherel, pani Nouteau pie- 
lęgnowała chorego. Nie opuściła go aż 

do śmierci. Briand umarł, ale zapomniał 
w testamencie o swej długoletniej przy- 
jaciółce. Zapisał wszystko siostrzeńcow!. 

Obecnie pami Jeanne Nouteau, staru- 
szka 72-letnia, wytoczyła sprawę do są 
du o obalenie testamentu. Jednakże nao- 
gół panuje przekonanie, że procesu tego 
nie wygra. 

Opinja paryska niezmiernie jest poru 
szona mającym się odbyć w niedalekie: 

nego, za kulisy, przyłapywano go po dro Karol Billau, siostrzeniec wielkiego mę- już przyszłości procesem. — Oto sens>- 

dze do teatru. Jak na to reagował aktor? 

Sam on na śledztwie stwierdził, że zmu 

szony był uciekać przed swemi wielbi- wiekiem. Innej bliższej 
cielkami. Natomiast wielbicielki twierdzą 

ża stanu. Briand zapisał mu kilka miljo- 
nów franków, był bowiem bogatym czło 

rodziny nie po- 
siadał. Żonę? — Nie. Więc może przy- 

cja Paryża. až. 

p 
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о: 25 Wschód słońca g, 6,22 

: |... Zachód słońca g 4,43 

Zygłryda    
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE: 
Z DNIA 24 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura średnia: —3. 

"Temperatura najniższa: —10. 

Temperatura najwyższa: 0. 

Opad: 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno z zanikającemi opa- 

dami. Nocą lekki mróz. Dniem ocieplenie. Sła- 

be wiatry wschodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— Rekolekcje wielkanocne. — SM. A-czek 

USB. odbędą się w Domu Sodalicyjnym (Kró- 

lewska 9 m. 5). Początek rekolekcyj w sobo- 

tę, dnia 25 lutego, o godz. 20-15, zakończenie 

we środę, dnia 1 marca o godz. 8. Goście— - 

akademiczki mile widziane. 

MIEJSKA 

— Nowy radny. — Były poseł socjalistycz- 

my, radny Pławski, przebywający obecnie sta- 

łe w: Stanisławowie, zrzekł się mandatu do ka 

dy Miejskiej, tak, że na jego miejsce wszedł 

z listy socjalistycznej radny Jacobini. 

— 0 autobusach elektrycznych dla Wilna. 

Magistrat otrzymał informacje, dotyczące auto 

busów proponowanych miastu przez firmę „Ši 

mens“. Są to wozy poruszane elektrycznością, 

zwane na zachodzie „Trolleybusami”. | 

Wprowadzono je w Poznaniu dopiero w 

roku 1926, podczas Targów, gdzie dotychczas 

kursują tam cztery takie wozy. 

Uruchomienie autobusów elektrycznych w 

Wilnie wymaga w pierwszym rzędzie gładkich 
jezdni, a następnie budowy przewrotnic i ka- 

bli napowietrznych. (elektrowozy nie potrzebu 

ją szyn). 
Na ostrej jezdni autobusy elektryczne pod- 

skakiwałyby i nie utrzymywałyby przez to 

łączności z przewodami. 

Gdyby firma własnym kosztem i w szyb- 
kiem tempie zgodziła się na ułożenie w całen: 
śródmieściu gładkiej jezdni, wprowadzenie elek 
trobusów można byłoby uważać za możliwe. 

— Szalei miejski na Łukiszkach, — Reali- 
zując ostatnią uchwałę R. M. magistrat już z 
wiosną roku bieżącego przystąpi do budowy 
pierwszego w Wilnie szaletu podziemnego. -- 
Stanie on na rynku Łukiskim kosztem 36 tysię 
cy złotych. 

— DOROŻKI SAMOCHODOWE. Obee- 
nie nia terenie Wiilna i województwa kur- 

suje 84 taksówki. (W! stosunku do roku u- 
biegłego liczba  doriożek samochodowych 

zmniejszyła: się o 40 proc. 
— PRZEPISY O ANTENACH. Wia- 

dze miejskie mają opracować specjalne 

przepisy o antenach. 
W pierwszym nzędzie magistratowi cho- 

dzi o zabezpieczenie przewodów  komiuo- 

wych, młakryć dachowych i t. id. Anteny 
wiłane być umieszczane zdała od komi- 

nów. 
SKARBOWA 

— PODATKI NA RATY. W wymiiku ob- 
rad prezesów lzb Skamboawych w majbliż- 
szym czasie mastąpi uporządkojwianie po- 
boru zaległych podatków. Należności, se- 
kwestratorzy będą rozkładali mia dłuższe 
waty, w' zależności od możliwości płatni- 
czych płatnika, 

— NIEWYKUPIONE PATENTY, Wiła- 

dze skarbowe skierowały do Sądu około 
80 spraw. przeciwko  przedsiębiorstwom, 
które w! ustalonym (terminie miewykupiły 
patenty na rok 33. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Koła Mat.-Przyrodniczego USB 
w Wilnie. — Dnia 26 (niedziela) o godz. 12 
odbędzie się zebranie naukowe Koła Mat. - 
Fizycznego USB przy ul. Zamkowa 11 (sala 
seminarjum mat.) z referatem kol. A. Szataj- 
kowicza pod tytułem „Pewne twierdzenia 0 
kontinuach“. 

— Sodalicja Marjańska Akademików USB 
zawiadamia, że w niedzielę dnia 26 bm. odbę- 
dzie się zebranie sekcji Akcji Katolickiej 0 
godz. 16 w lokalu własnym (Wielka 64). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Polskie T-wo Pedjatryczne. — Dnia 27 
bm. w sali szpitala Sawicz (ul. Bakszta 2) o 
godzinie 20 odbędzie się posiedzenie Wil. Od- 
działu Polskiego Twa Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie protokułu 
poprzedniego posiedzenia; 2) dr. ]. Zienkiewicz 
—Przyczynek do kazuistyki gruźlicy nerek u 

dzieci; 3) dr. E. lszora: — Zasady odżywia- 
nia dzieci starszych; 4) Wolne wnioski. 
Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Honorowi członkowie Aeroklubu. — Na 
ostatniem walnem zebraniu członków Aeroklu- 

bu Wileńskiego zatwierdzono mianowanie 

przez zarząd w dn. 8 9. ub. roku Ś. p. po”. 
Franciszka Żwirki i ś. p. inż. Stanisława Wi- 

gury, członkami honorowymi Aeroklubu Wileń- 
skiego, w uznaniu ich zasług, przysparzają- 
cych chwały lotnictwu 

zebraniu zostali mianowani członkami honoro- 

wymi Aeroklubu Wileńskiego, inż. Wiodzi- 

mierz Butkiewicz, prezes Komitetu Kolejowego 
LOPP, oraz ppłk. pil. Wacław Iwaszkiewicz, 
dowódca 5 pułku lotn, — w uznaniu ich życz- 
liwej i pożytecznej dła Aeroklubu Wileńskie- 
8o działalności. 
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LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ KOKLUSZ, SRA Gad BN osła ża RK, А 
TYLKO GRUZLICĘ! CHROŃ SWE. DZIEC? 

TĄ PLA! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 

|] NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE! 

polskiemu. Na temże . 

— Komitety powodziowe. — Podobnie, jak 

w Wilnie, we wszystkich miastach powiato- 

wych na terenie województwa utworzyły się 

komitety powodziowe, które czynią już odpo- 

wiednie przygotowania na wypadek wylewu 

rzek. 

W skład komitetów weszli przedstawicieie 

władz administracyjnych, wojska, straży pożar 

nych, KOP-u i organizacyj społecznych. 

— Umowa w piekarnictwie. Zatarg w prze 

myśle piekarskim został wreszcie zlikwidowa- 

SS URowa zbiorowa została podpisana na wa- 
runkach kompromisowych. 

— WYCIECZKA ŻYDÓW DO KOWNA. 

Zapowiedziana: wycieczka żydów: do Kowna 

odjedzie z Wilna wi pierwszej połowie 

manca. Wśród wycieczkowiczów znajdują 
się również przedstawiiciele sfer hamidlo- 

wych i przemysłowych, któnych celem bę- 
dzie zaznajomienie Się z życiem gospodar- 

czem. Litwy. 

— PRZEDSTAWICIELSTWO SOWIEC- 
KIE W WILNIE. Przed niedawnym czasem 
miotowaliśmy, że „Mongpredstwo“  sowiec- 
kie projektuje utworzyć w Wilmie swój 

oddział. Ostateczna decyzja  uzałleżmioma 
jest jak się okazuje cd przebiegu pertrak- 

tacyj w sprawie wiywozu mierogacizny i 

sumoiwca z Wileńszczyzny i import towarów 

sowieldkiich. Jeśli jporozumiemie zostanie o- 
siągnięte otwarcie oddziału nastąpić mo- 

że jeszcze w marcu. W! związku z tem 

spodziewany jest przyjazd do Wilna — 
pirzedstawiiciela ,Torepredstwa* w celu 
odbycia rozmów w wiymienionych spra- 
wach. е 

— WYWOZ LNU. Eksport lnu z Wi- 
leńszczyziny coraz bandziej zwiększa: się. 
Nadchodzą liczne zamówienia z Łotwy i 
innych państwi balłtyckieh. Również naszym 
mem interesują się elkspontenzy francuscy 
i mliemieeccy. 

(Z wilosną mają być nawiązane pertrak- 
iacje z państwami skiandymawskiemi, 

— TURNIEJ O MISTRZOSTWO WIL. 
TOW. SZACHOWEGO. Dorocznym zwycza 
jem Wil, Dow. Szachowe (Miekiewticza 11) 
onganizuje tumiiej o mistrzostwo  T-wa 
na r. 1933. Turaliej zapowiada się nadzwy- 

czaj ilniteresująco ze względu ma dužą M- 
czbę uczestników, wśród których są cze- 
low gracze wiilleńscy.  Durmiej nozpoczniie 
się w sobotę 25 flutego «0: godz. 19-tej. 

— ODWIADNIANIE TERENÓW NAD- 
GRANICZNYCH. Z wiiogną mroku bieżącego 
ma skutek porozumienia władz gralaicz- 
mych ma pograniczu sowiedkiem będą pod- 

jęte zmaczne roboty meljoracyjne na tere- 
miach malleżących do 50 wsi a położonych 

w pow. idziśmieńskim, wiilejskiim, mołode- 
czańskim, wołożyńskim į t. d. 

Odiwiodiniiontych ma być przeszło — 350 
ha gruntów. 

  

BALE I ZABAWY 

— Bal kostjumowy Koła słuchaczy wydzia 
łu Sztuk Pięknych i Klubu Włóczęgów ściąg - 
nie dziś do sali Georges'a całe artystyczne Wil- 
no. Początek o godz. 22. Wstęp 4 zł., akademic 
ki 2 zł. Kostjumy pożądane, ale nie obowią- 
zujące. 

— Dancing Tow. Opieki nad Psychicznie 
Chorymi dziś w sobotę dnia 25 lutego 1933 r. 
o godz. 23 w lokalu Czerwonego Sztralla (róg 
Mickiewicza i Tatarskiej). Doskonała orkiest- 
ra. Bufet obfity i tani. 

Bilety w cenie 2,40 zł.. akademickie 1,20 zł. 
— „Tańczący śledź. Chcesz za 1 zł. 50 gr. 

lub za 2 zł. 50 gr. otrzymać tytuł porządnego 
człowieka zaopatrz się więc w dowód obywa- 
telstwa akademickiego, albo w kartę wstępu i 
przyjdź na Tłusty Wtorek 28 b.m. o godz. 19 
do Ogniska Akademickiego na „Tanczącego 
Śledzia”. W sympatycznej, udekorowanej sali 
czas urozmaicą liczne atrakcje. Karty wstępu 
można nabyć w Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24). 

TEATR I MUZYKA 

-— Teatr Wielki na Pohulance. Jedno 2 о- 
statnich przedstawień „Pocałunku przed lust- 
rem" odbędzie się dziś 25 Il. o godz. S-ej w. 
w teatrze na Pohulance. 

— Premjera „Don Carlosa“ — jutro! — 
Jutro, w niedzielę 26 H. o godz. 8 wiecz. pre- 
mjera poematu dramatycznego w 5 aktach 
Schillera „Don Carlos" (Infant Hiszpański). w 
artystycznym przekładzie laureatki Wilna Iłłako- 
wiczówny. Reżyserja dyr. Szpakiewicza. Role 
główne grają: p.p. Braunówna (ks. Eboli), 
Trapszo (Królowa), Łodziński (Król), Szymań 
ski (Poza), i Preiss (Don Carlos). Koncerto- 
wy zespół obok ról głównych tworzą: p. p. 
Szpakiewicz, Trembińska, Paszkowska i  caiy 
zespół męski. Pomysłowe dekoracje Makojn - 
ka. 

— Niedzielna niespodzianka dla dzieci! — 
Jutro w niedzielę 26 IL. o godz. 4-ej po połud- 
niu w teatrze na Pohulance zostanie odegrana 
przepiękna bajka Stanisławskiej „W szponach 
czarownicy”, która cieszyła się ogromnem p>- 
wodzeniem na wielu scenach. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. — gra dziś 25 II. „Kuzynkę 
z Moskwy w Brześciu, w Kossowie — 27 If., 
w Prużanach —28 II. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Ostatnie wy 
stepy J. Kulczyckiej, — Dziś po raz 15-ty — 
wspaniała operetka Lehara „Carewicz“, ktėra 
odniosła wielki triumf artystyczny i cieszy się 
coraz większem powodzeniem. Będzie to jed-. 
nocześnie jedno z ostatnich przedstawień z u- 
działem znakomitej artystki J. Kulczyckiej, -— 
Ceny miejsc znńiżone. Osoby posiadające blocz 
ki zniżkowe korzystają z 33 proc. ulgi od cen 
normalnych. 
— Widowiska niedzielne w Lutni. — Jutro 

w niedzielę dwa przedstawienia. Po południu 
o godz. 4 ukaże się po cenach zniżonych ope 

retka Lehara „Carewicz“. Wieczorem grana bę 
dzie po raz ostatni o godz. 8.15 barwna i me 
lodyjna operetka Falla „Róże z Florydy". --— 
Ceny miejsc zniżone. — W obu operetkach wy 
stąpi w rolach głównych Janina Kulczycka. 

— Pożegnałny występ J. Kuiczyckiej odbę 
dzie się w najbliższy poniedziałek na przedsta- 
wieniu propagandowem. 

— „Peppina* — oto tytuł najbłiższej pre- 
mjery teatru muzycznego Lutnia, która stano- 
wić będzie niewątpliwie ewenement w pozy- 
cjach repertuarowych tego teatru. 

— Dancing kostjumowy. — Artystów tea- 
tru muzycznego Lutnia, ta najweselsza zabawa 
karnawału, odbędzie się już dziś w salonach 
Izby Przemysłowo - Handlowej. Moc atrakcyj 
świetne zespoły orkiestrowe, udział artystów 
teatru muzycznego Lutnia konkursy — wszyst 
ko to wróży tej zabawie „murowane* powo- 
dzenie. Wejście za zaproszeniami w cenie 5 zł. 
(akademickie 3 zł.) Celem uniknięcia natłoku 
przy wejściu, Komitet uprzejmie prosi o łaska 
we wcześniejsze zaopatrywanie się w bilety, 
które nabywać można przez cały dzień w ka- 
sie teatru Lutnia za okazaniem zaproszeń. 
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LIST OTWARTY 
Do Pana Prezydenta m. Wilna D-ra Wiktora 

Maleszewskiego 
Wizorajszu uchwała Rady Miejskiej po- 

wzięta, większością  endecko-żydowsko-pe- 

peesowską wywiera. macisk ma Pana Prezy- 
dienta w kierunku nozwiązania stosunku 

pracy między mną,, a Magistnatem m. Wii- 
wa. Pomijam niesporny przepis ustawowy, 
że przyjmowanie tub zwialniamie pracow- 
ników należy wyłącznie do Prezydenta. mia 
sta, a Rada Miejska, jako ongan uchwala- 

jący i kontrolujący mile ma w. tej mierze 
mie do powiledzeniia. Zwrócić muszę jednak 
uwagę ma wytworzoną sytuację, którą 

wspomniana większość może wykorzystać 
do utrudnienia Panu Prezydentowi praca 
podejmowanych z wielkim włysiikiem i po- 

żytkiem dlla miasta. Nilechcąe pnzedłużać 
sporu, w którym miikt nikogo nie jest w sta- 
mie przekonać, mając na względzie tę oko- 
liezniošė, Że przez pewiien okres czasu 

siłą rzeczy (Pan Prezydent. będzie musiał 

mieć do czynienia z Radą Miejską o obec- 
rym składzie i załatwiać wiele ważmych 
spraw dla miasta,  płowiadamiam Pala 

Prezydenta, że złożyłem na Jego imię w 

przepiseiniym trybie pismo powiadamiające 

Go o rezygmacji z zatrudnienia .w dziale 
higjemy szkolnej w (charakterze specjali- 

sty lekiarza, 
Wybaczy Pan. Prezydent, że informuję 

Go. o tem publicznie. Czynię to celowo. — 
Społeczeństwo imteresowiało się tym zatar- 
giem i było błędnie informowane przez pra- 
sę opozycyjną. Niektóre momenty należy 
wyjaśnić. Mój stiosumek prawny do Magi- 
stratu m. Wilna określa artykuł 16 Kom- 
stytudji, przewidujący dla pracownika 

miejskiego wybranego ma posła bezpłatny 
urlop. Z urlopu tego korzystam „Ponieważ 
zajęciem moim zawodowym jest higjena 

   

szkofma, który lto zawód na. stanowisku 
etatowym mw Magistracie wykonywałem 
przed wyborem nia posła. Dalej, ponieważ 
żaden przepis mie zabrianiia posłowi wyko- 
niywania swego zawod, przeto w chwilach 
wolnych od prak parlamentarmych wyko- 
nuywałem czynności z zaknesu higjeny szkol 
nej, jako pracownik majemmy, talk jak mo- 
gą wykonywać swój zawód adwokaci, im- 
żynienowie i inni fachowcy wiytbnani: na po- 

słów. Sprawę tę w ubiegłej kadencji Sej- 
mowej wyjaśniał były marszałek Daszyń- 
ski swoim towarzyszom, którzy do miego 
zamosilii Skangę ma łamanie konstytucji — 
Dziś te same żale podnosi „Dziennik Wi- 
leūski““ w Nr. z dnia 24. II. r. b. wystę- 
pując znowuż :w: obrojnfie kionstyttucji. Oczy 
wiście są to wiszystikio. pozory, maskujące 

znaną taktykę polityczną opozycji przy 
każdej okazji i z każdego powiodu, atako- 
waaia rządu i ludzi z obozu pronządowego. 

Wspomniana spółka polityczna na tere- 

mie Rady Miejskiej emdecko - żydowsko - 
pepeesowskia usiłuje stworzyć suggestję, że 
stalle atalkowałem Radę Miejską i podry- 
wałem jej autorytet. Jiest to mała conaj- 

  

  

MILION OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywatel Państwa składa swe oszczędności | 

„P. K. 
Obrót roczny P.K.O. wyniósł w roku 1932 

23 MILJARDY ZŁOTYCH? 
P. K. ©. jest osobą prawną I ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

  

  

muiej nieścisłość. Moi antagoniści zapomi” 
niają, że od! roku 1924 infformowaiłem lojal- 
nie Radę Miejską o wymilkiach mych prae 

na polu higjcny szkolnej przez rozsyłanie 
sprawozdań rocznych poszczególnym Rad- 
nym. Panowie Radni powinni byli wile- 
dzieć © istnieniu art. 30 obecnie obowią- 
zującej ustawy, miejskiej, który zaleca u- 

rzędnikom Magistratu dawać rzeczowe wy- 
jaśnienia 7 pomierzonego działu pracy ma 
posiedzeniiadh Rady Miejskiej, Nikt się tem 
nie interesowiał, a zawsze gotów byłem 

dawać odpowiedzi na pytania, gdy takie 
były stawiane. Wychodząc sćisle z założeń 
higjeny, której przedmiotem badań i tno- 
ski są masy ludzkie zamieszkujące dany 
terem, jednakowo tmakitorwałem dzieć: ży- 
dowskie i chrześcijańskie. W moku 1925 
milałem odczyt na temat higjeny szkolnej 
dla nauczycieli szkół żydowskiich. P.oszcze- 
gulne ustępy mojego referatu były tloma- 

czone ma. język żydowski, Nie robiono wów 
czas ze mnie wroga ludiniości żydowskiej. 
Kiedy jednak poszczególni  człomikowie 
Rady Miejskiej z tych lub inmych powo- 

dów zaczęli wygłaszać knytyczne, a mie- 
ikompetenitne uwagi, zmuszony byłem wy- 
stępować iw! prasie przeciw miewłaściwemu 

i mierzeczowemu stawianiu spnawy. Potem 
na skutek zaostrzenia się antagonizmów 
politycznych, opozycyjne ugrupowania z 
Rady Miejskiej uczyniły punikt oporu dla 
walki z rządem i działaczami prorządowe- 
mi. Atalkowano mmiie już coraz ostrzej i 
'w. końcu poczęto obrażać. Zmuszomy byłem 
zareagować, 

Zastrzegłem się przeto, przeciw imputo- 
waniu mi braku szacumiku dla całej. Rady 
Miejskiej, jako ongaintu uchwralającego i 
kontrolującego samorządu: Krytyka moja 
byla wymierzomia zawsze pod właściwym 
adiresem i nie dotyczyła nikogo z radnych. 
którzy do wspomnianej wspólki politycznej 
nie wależeli, 

Słyszalem niejedjiokroinie oburzenie 
małych szarych ludzi z powodu podry- 
wamia  autortytetu  przedstawicielstwa 
miejskiego przez znanych przywódców 0- 
pozycyjnych w Radzie Miejskiej.  Možna 
było. narzekać i biernie oczekiwać  jakie- 
goś końca. Nie mależę do ludzi! biernych. 
Uważam, że jeżeli funkcjonarjusz pań- 
stwowy, czy samorządowy podlega karze 
za bezczynność władzy — to podobnie i 
obywatel winien mieć wyrzuty sumienia, 
sikiomo 'widząe zło, złu temu mie przeciwidzia- 
la. Spelniałem przeto swój obowiązek o- 
bywatelsiki i pełnić go będę nadal dopóki 
jednio z większych i stamszych miast w 
Polsce, Wilno, nie uzyska w swoim samo- 

rządzie 'talkiego przedstawicielstwa, jakie 
jest miezbędne dla pomyślności i rozkwitu 

Dr. Stefan Brokowski. miasta.      
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PRZESYBKI do ROSJI 
Żywnościowych i odzieżcwych po cenach obniżonych, wysyła 

wa BR. STRAKUN 
„TORGSIN“ oraz p:zyjmuje się 

przesyłki sitandardowe na 

CO GRAJĄ W KINACH£ 
REWJA — Złoty moloch. 
CASINO — Mężezyźni w: jej życiu. 
PAN — Gasnące płomienie. 
LUX — Dziewczę z nad Wołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia niczyja 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatrzymanie złodzieja. — Złodziej za- 

wodowy Gabalis Jan (Śniegowa 3) skradł na 
szkodę Szachowiczowej Martji z jej niezan- 
kniętego mieszkania przy ul. św. Jańskiej 6 gar 
derobę damską i różne drobiazgi łącznej war- 
tości przeszło 150 zł. Złodzieja wraz ze skra- 
dzionemi rzeczami zatrzymano. 

— WŁAMANIE NA UL. LEGJONOWEJ.-— 
W nocy z 22 na 23 bm. nieznani złodzieje do- 

stali się po usunięciu sztaby żelaznej do skle- 
pu Zlasynowskiej Kazimiery, przy uł. Legjono 
wej 27, skąd skradli różne towary galauteryj- 
ne. Następnie złodzieje przeszli do sąsiadujące 
go ze sklepem mieszkania i stamtąd również 

różne drobne rzeczy. — 
'gają ca zł. 

— SAMOBÓJSTWO ŻOŁNIERZA. — W o- 
ie Bernardyńskim wiec 42 p. p. 

Antonowicz Franciszek w celu pozbawienia się 
życia wypił esencji octowej. Lekarz pogotowia 
udzielfi desperatowi pierwszej pomocy i od- 
wiózł go w stanie ciężkim do szpitala wojsko 
wego na Antokolu. Przyczyna  targnięcia się 
na życie nieustalona. 

WILNO — TROKI 
— POŻAR. — W nocy z 22 na 23 bm. 

we wsi Stepary gminy mejszagolskiej spalił się 
dom mieszkalny Feliksa Wołejszy. Pożar po- 
wstał wskutek zapalenia się sadzy w kominie. 
O drugim pożarze donoszą z kołonji Poręby- 
Rękaciszki, gminy mickuńskiej, Spalił się tam 
dom mieszkalny i część stajni Jana Andrze- 
jewskiego. Podczas gaszenia pożaru Andrze- 
jewski doznał oparzeń. Straty wynoszą 3500 
z Przyczyną pożaru była wadliwa budowa 
omina. 

POSTAWY 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — We wsi 

Daszki, gminy postawskiej 18-letni włościanin 
mieszkaniec tej wsi, postrzelił 
samobójczych z obciętego karabinu w lewą 

Ku a TA Seas . ny. 
miał miejsce 20 ba. A 

Wilno, 
Niemiecka 22 

tel, 2 93 
Intormacje 

zdaziela się listownie i czobiście 

BRASŁAW 

— NAPAD NA DRODZE. — Maksym Bie 
siedzin, mieszkaniec Borówki, gminy woropa- 
jewskiej, doniósł policji, że w nocy dnia 20 b. 
m. kiedy jechał na targ do Mior, zatrzymany 
został na drodze z Szarkowszczyzny do N. 
Pohostu przez trzech mężczyzn. Z gotówki, 
którą miał, w kwocie 17 zł. 50 groszy kazali 
mu oddać 15 zł. i jechać dalej. 

Z SĄDÓW 
SZPIEG 

Młody, bo zaledwie 24 tata liczący, o 

wybitnie imteligentiniej, a zarazem pięknej 

twarzy stał się szpiegiem. Być może, że 

nigdy mie przypuszczał iż mim „ostemie 

wówezas, gdy z innymi: kolegami uczęsz- 

czal jeszcze do gimniazjam rosyjskiego w 

Rydze. 

Grzegorz Oldenburg, był Łotyszem a 

szpiegował w (Polsce ma rzecz państwa oś- 

cienmego. Wczoraj przeto zasiadł ma ławie 

oskarżonych w Wileńskim Sądzie Okręgio- 

mym. Rozprawa odbyła. się przy drzwiach 

zamkniętych. 

Otrzymał surowy wyrok ośmiu lat wię- 
wienia. Młody szpieg, о inteligentnej twa- 

rzy został wyprowadzony przez policjan- 

taj, unosząc z sobą tajemnicę swej zbnodni- 

czej działalności. 

  

я 
z JAŁOWIECKICH ' 

KAMILLA STECKIEWICZOWA | 
Po dingich i cigžkich cierpieniach zmarta 15 b. m. w majątku Jodzie- 

niany ua Litwie w wieku lat 72, 
w Janiszkach. 

pochowana w giobach rodzinnych 

O czem zawiadamisją krewnych. przyjaciół i znajomych pogrążeni 

CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ i WNUKI 
w głębokim smutku 

  

Samobójstwo po wyroku sądowym 
WILNO. — Przedwczoraj Sąd Grodzki ska 

zał za kradzież drzewa na 1 miesiąc aresztu i 

150 zł grzywny mieszkańca Nowej  Wilejki 

Piotra Karoła. Skazany tak dalece przejął się 

wyrokiem, że po powrocie do domu posta10- 
wił popełnić samobójstwo. W nocy ромлезй 

się w swem mieszkaniu i rano znaleziono już 
zimne zwłoki, 

Sprawa Taraszkiewicza przed Sądem Apelac. 
W dniu wczorajszym w Sądzie Apela- 

cyjuym odbyła się rozprawia przeciwko 
eaposłowi ma Sejm B. Daraszkiewiczowi i 
Reszeltowii. Jak wiadomo Taraszkiewicz 
oraz Reszetow zostali w listopadzie ub. r. 
skazalni przez Sąd Okręgowy za działalność 
antypaństwową przyczem pierwszy na 3 
8 lat drugi zaś ma 1 rok i 6 miesięcy wię- 
ziemia. 

Wobec tego, że pozostali skazani w 

owym patocesie w: liczbie dwuch osób zrezy- 
gmowali z apelacji, wezoraj mia ławie oskar 
žonych zasiadł tyliko Taraszkiewicz i Re- 
szetow. Na wstępie mozprawy oskarżony 

Reszetow również zrzekł się Apelacji, — 
wiobec ezego Sąd przystąpił do rozpatrywa- 
mia wyłącznie sprawy Taraszikiewicza. 
Przewodniczył rozprawie Suszczewicz w. 
towarzystwie sędziów  Jodziewiicza i 
Kwiatkowskiego, (oskarżał zaś (wiceproku- 
rator Parczewski! W obronie oskarżone- 
go występował adwokat warszawski Du- 

TACZ, 

W wyniku kilkugodzinnej rozprawy za- 
padl wymok, mocą którego poprzedni wy- 
rok Sądu Okręgowego został zatwiendzo- 

  

Przed drugim dniem mistrzostw narciarskich 
Dziś mamy dalszy ciąg marciarskich za- 

wodów. Kilkadziesiąt zawodników: stanie o 
godzimie 13-tej ma starcie, Jednocześnie 
odbędą się dwie konkurencje. Na tej sa- 
mej (trasie 18-kilometnowej walczyć będą 
„kombinatorzy” i stający tylko do ibiegu 
ma tym dystansie. Walka zapowiada się 

rych czy do miłych ? — Zależy od sympatyj 
klubowych i indywidualmych. 

* % a 

Zgłoszemia, do biegów szkolnych 
(dla chłopeów: i dziewcząt)  przyjnaowane 
będą dziś do godz 17-ej w Ośrodku W, F. 
poczem nastąpi tosowanie kolejności star- 

ostra, z powodu wzmożonej konkurencji. tu. 
Elita namcianska Wiilna otrzyma doping 
od zawiodników _ zakiopiańskich, którzy 
wczoraj wieczorem przyjechali wireszcie na 
masze mamcianskie święto. 

Czasy uzyskame iw. biegu na 30 kim, 
mie zdradzają bynajmniej zwycięzcę 18-ki: 
różmica czasów między czołowymi zawod 
mikami była minimalna. Pozatem trzeba 
pamiętać o tych, którzy jeszcze mnie mieli 
okazji do zademonstrowania swoich możli- 
wości zawodmniiczych. : 

Przypuszczać iwięc należy, że jutirzej- 
sza przeszło głodzimina. walka przyniesie za- 
rówmo klubom jak i publiczności wiele niie- 
spodzianek. Слу je zaliczymy ido przyk- 

Ciekawi jesteśmy startu dziewcząt, 
któe dotychczas mie miały okazji do wy- 
ładowamia energji zawodniczej, bo w za- 
ramach nawet. mistrzostw szkolnych mie 
było biegu dla uczenite, a wiemy skąd inąd 

że są wśród nich jednostki zdolme do współ- 
Zawodinictwa. 

Mamy w tym wypadku jedno zastrzeże- 
mie: należy unikać przemęczenia młodzie- 
ży, każąc jej stamtować na dystansie ra- 
czej krótszym miiż dłuższym. IW tea tylko 
sposób zaichęcimy młodzież do udziału w 
zawodach — najlepszym sprawdzianie zdoł 
zdolności narciarskich. * 

Ia ES so A 

Szkoła handlowa hokejowym mistrzem szkolnym 
, Wczoraj został rozegrany ostatni, decydu- 
jacy mecz hokejowych drużyn szkolnych о 
puhar Ośrodka P Wi WF. Zainteresowanie 
meczem wśród młodzieży szkolnej było ogrom 
ne ze względu na stosunkowo niedużą przewa 
gę „Handlówki* w ostatnich swoich spotka- 
niach z PST.. Mogły być niespodzianki. Mecz 
rozpoczął się w atmosferze naprężonej. — An- 
drzejewski (czołowy gracz Szkoły Handl.) 
przeszedł od początku do ataku:. przez li II 
tercję gra była skoncentrowana około bramki 
PST. Szkoła Techniczna zajęła pozycję obron- 
ną. Świetna obrona bramkarza PST w: głów- 
nej mierze przyczyniła się do bezwynikowcgo 
zakończenia drugiej tercji, chociaż i inni gra- 
cze Szk. Technicznej grali z dużem poświęce- 
niem. Taka sytuacja zadrasnęła ambicje Szk. 
Handlowej, dotychczas uważanej za pewnego 
zdobywcę puhara. Tempo gry w lll-ej te1cji 
stale wzrastało, a gracze często zapominali "ię 
że są na boisku. Wynikiem tego było poważne 
potłuczenie dwu graczy Szkoły Technicznej — 
W ostatnich minutach kiedy tempo gry prze- 
szło w stadjum b. ostre udaje się Szk. Han- 

dlowej skorzystać z zamieszania pod bramką 
PST i zdobyć gola. 8 

Obecnie Szkoła Techn. przeszła do ataku, 
bardzo ładnemi wypadami zdobyła przewagę 
nad Szk. Handl. Gwizdek sędziowski kończy 
ładną grę wynikiem 1:0 na korzyść Szkoły 
Handlowej. 

Poziom gry dwu drużyn znacznie się pod- 
niósł Wprawdzie jeszcze dotychczas Szk. Hai 
dlowa opiera swe nadzieje na solowych, wspa- 
niałych wypadach Andrzejewskiego, ale już 
skrzydła znacznie ułatwiają jej. PST gra b. au: 
bitnie, z dużem poświęceniem, ale jeszcze za 
mało jest zgrania, za mało poczucia łączności. 
Ładna gra Sierdziukowa, Gintera, Burzymskie- 
go nie daje zwycięstwa z poważnym przeciw- 
nikiem. Po pewnym treningu drużyna PST bez 
wątpienia stanie się najsilniejszą drużyną szkoł 
ną. Dużym minusem gry obu drużyn była bru- 
talność. Pobicie Burzymskiego i bramkaiza 
PST źle świadczy o sportowości młodzieży. 

Widzowie bardzo mocno wżywali się w 
sytuacje gry i niezbyt kulturalnemi okrzykami. 
wyrażali swe refleksje. 

Wielkie zawody łyżwiarskie o mistrz. szkół 
4-90 o godz. 16-tej i 5-go marca o godz. 

12-ej odbędą się zawody szkolne o odznakę 
łyżwiarską wszystkich stopni. W ramach 
tych zawodów odbędą się biegi Łyżwiarskie 
na. rozmaitych dystanisach. 

Podajemy tę wiadomość z intencją za- 
chęcenia młodzieży do licznego udziału w 
zawodach, które winmy się stać świętem kaziukow katodoaj еа я pk 

Polscy lekkoatleci w Budapeszcie 
Do Budapesztu przybyli iw czwartek 

wieczorem polscy lekkoatleci: Cejzik, Ku- 
sociński, Weissówna: il Cejzikowa - Kobiel- 
ska, wysłani przez Polski Związek Lekko- 
atletyczny ma zaprawę lekkoatletyczną do 
stolicy Węgier. Liekikoatletów naszych wi- 
tali uroczyście nia dwoneu przedstawiciele 

węgierskich kół sportowych, reprezentanci 
konsulatu połskiego. Sportowe pismo wę- 

gierskie „Sponthirlap - Demgi'* dzieli się z 
czytelnikami w dłuższym artykule wraże- 
miami (Polalków: i doniosi, že Kusociński we- 
źmie udział ma wiosnę w zawodach lektko- 
atletycznych w Budapeszcie. 

Liga nie będzie zniesiona 
WARSZAWA. PAT. (Walme zebranie 

PZPN zgromadziło przedstawicieli wszy- 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrektorowi | Kliniki chorób  wewnętrz- 

rych USB. p. Profesorowi d-rowi Zenonowi 

Orłowskiemu adjunktowi tejże kliniki dr. A. de 

Rosset, oraz ordynatorom Oddz. Chirurgicznego 

szpitala Św. Jakóba p.p. D-rom Kucharskiemu i 

Siedleckiemu, składam tą drogą Serdeczne 
„Bóg zapłać”, za uratowanie „mego życia i za 

troskliwą opiekę w czasie mej długotrwałej cho 
roby. 

Anna Ciszkiewiczówna. 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 marca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 

iegającym do tego dnia w opłacie. 

  

& ustepującym  wiladzom, — 
przystąpiono do rozpatrywania wniosku 
o zniesienie Ligi. "Wniosek odrzucono 126 
przeciw 97. 

Burzliwa dyskusja wywiązała się nad 
wnioskami o reorganizacji systemu - roz- 
grywek ligowych.  Powżzięto szereg uch- 
wał. Prez. gen. Bończę-Uzdow- 

sikiegio, I wiceprez. mjr: Loltha, II Michało- 
wieza, TII-cim płk. Rudolfa,  seknetarzem 
kpi. Przewiorskiego. 

stkich okręgów piłkanskich. Po udzieleniu 
absollutorjum j 

—- —-` 

SKOK NARCIARSKI NA 86 METRÓW 
WYKONAŁ SIGMUND RUUD 

Najlepszy obecnie skoczek Sigmund 
Ruud, startował ostatnio w Szwatjcanji w 
Villar i zdobył nowy rekomd światowy fam- 
tastycznym skokiem na 86 metrów, bijąe 
w: ten sposób ustanowiony przez się ubie- 

głej miedzieli rekord o 2 metry. Nazajutm 

tuzjowany, tak iż musiał aię wycofać n u- 
działu w zawodach w Daves. | 

 



  

— NARZECZONY OSZUSTEM. Antose- 
wiez Zofja zam. przy; ul. Momiuszki 3, dlo- 
niosła wiładzom policyjnym o wyłudzeniu 
ad miej w sposób oszukańczy 45 zł, i je- 
„siłomiki wartości. ckoła 15 zł. przez Olszew- 

skięge Władysława mieszk. wsi: Prolkao- 

  

powieze, pod pozorem zawarcia z nią — › 
związku maiżeńskiego . w: dniu 21 b. m. 

Po zabraniu pieniędzy & jesiomki ma- 

sta: Grodhna za zagrożony wścieklizmą psów, 
a eały obszar powiatu za zajgrożony za- 

razą wściekilizny. 
— ZAWODY NARCIARSKIE O MI- 

STRZOSTWO GRODNA. W miedzielę 26 
lmrtegio b. r. odbędą się zawody narciarskie 
o następującym programie: 1) Bieg 12 klm. 

o mistrzostwo miasta, 2) Bieg 9 Iklm. dla 

jumjorów, 3) Bieg 8 kim. dla pań pomad 
Jat 17 į 4) Big 12 klm. dla, panów od lat 
18. W! biegu o mistrzosttwo: mogą wziąć 
udział wyłącznie człenikowile sekcji marciar- 

kich zrzeszonych w PZN Szczegóły i 
wanunaki udziela VII Okr, Ziw. Narciarskie- 
go. 

   

art. 102 cz. I K. K. z roku 1933. W wyniku 
rozprawy skazani zostali: Sidor Jan, na 6 lat, 
Żuk Konstanty, Marczyk Aleksander, Łanicko 
Grzegorz — na 3 lata, Łuszczyk Eljasz, na 2 
lata więzienia, wszyscy z pozbawieniem praw 
na przeciąg lat 6. 

— SKAZANIE CZŁONKA CK. K. P. 
Z. B — Sąd Ogręgowy: w. Grodnie ma. sesji 
wyjazdowej w Słonimie rozpatrywał 
sprawę 'wyibitmegoa |działacza komunistycz- 
nego Blumenfelda Szlomy vel Bensiera Sru 

la. dwóch innych osikarżoniych z art. 102 
K. K., skazał Bengiera ma 8 lat więzienia, 
Amiuszmika Owsieja - Szyję nia 5 lat wilę- 
ziemia, zaś oskarżoną Ohbomską Chaję — 
umiewiiniaił. 

  

Dźwiękowe-kino Na ekranie: 

„REWIA” 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrzmaska 5. 

Na sceni-: 

A. Jsksztasa 
WSPANIAŁA REWJA p.t. 

Przepiękny film krajoznawczy w KRAJU SREBRNEGO LWA oraz rewelacja sezonu 
ZŁOTY M5OLOCH Najstraszniejsze cierpienla młodej miljonerki zadręczonej przez zszdrosuego męża — 

W roli głów». „miss Universum JOAK BENNETT 
z udziałem: ireny Ładosiówny, Helsny Dali, 

DO GÓRY NOGAMI H. Rymkiewiczówzy $. Janewsśsiego, R. Radwana 
oraz „Rsdwau-Girls*. — Początek o godzinie 4 sp. w sobote i niedzielę o godz. 2 vp 
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HELI 10.20. — Niespodzienk 

Najpotężniejsza atrakcja doby obecnej, Fascynujęzy film międzynarodowy mówiony w 5 jęcysacu 

ZIEMIA NICZYJA 
Scenarjusz nagrodzony przez Lig; Narodów. — Muzyka Hansa Eislera. Emocjomujące 
momenty! Napiecie, — Na scenie; Pożegaalne występy artystów scen wa szswskich 
Hanzi Runowiackiej, A. Belssiego i St. Such lckiego. — Seausy o.g 4,6,8i 

il Najnowszy repertuar. Uwageł Na wszystkia szansa: Balkon 49 gr. Parłer na 1 s. 83 gr. 
na_ pozostałe od 90 gr. 

  

Dziś! Film — rewelscja! Film arcydzieto! 
Na scenie: REWJA 

Artyści warszawscy z ulub. GA$SNĄCE PŁORIENIE 
Dzieje człowieka, któremu odmówiono prawa do życia. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. W solbo- 
tę dnila 25 lutego lo giadz. 815 premjena gło- 
śnej komedji Amniolida i Bacha granej na 
wiszjystkiceh scenach zagraniezmych i pol- 

skidh p. t. „Hulila di Bulla* czyli „Kmo- 
tewski film" w; reż. dyr. Krokiowskiego. 

Egzotyczne tło, przezabawine sytuadje, 
pomysłowie dekomacje, oraz doskonale — ©- 
pracowane melieg, będą: twemzyty całość — 
która miewątpiiwiie zadotwolni publiczność. 

owoętodzka 

rzeczoniy. zwiał pozosllamviając zrozpaczoną 

inikę swego serca. 
jaikim czaisie załalazła towarzyszkę 
„osobie Kodhanowskiej Kmilji, 

której Olszewsikii rówmież obiecywał za- 

wirzeć związek małżeński i wyzmaączył dzień 
ślubu ma 21 lutego, alle po tym już więcej 
się nie zgłosił. 

Ciekawe, jakby się czuł om, gdyby — 

spotkal w kościele dwie nanzeczone. 
— POŻARY. W. mocy 23 b. m, we wsi 

Kmiażewociee iw udbwamiach Poźniak 
Helemy z mieustaloniej dotychczas  przy- 
czymy powistał pożar niszcząc stodołę wraz 

ze znajdującym się w niej zbożem. 

publiczności humorystą 

BOLCIEM KAMIŃSK:M 
w now. urozm. rep'rtiisrze 

  

Podczas przewodu sądowego ustalono, A N 
že Bergiar vei Bllumenfeld był delegatem 
Centr. Kiomitetu KIPZB. i przybył do Sło- 

nima (na stanowisko sekrietamrza iokręgow. 
Komitetłu KPZB, lecz działalność jego na 
tym terenie mniej była fomtunną, gdyż 

czujność organów polieji słonimskiej uja- 
winiża, ofbeenlość _ miebezpiecznego . wywro- 
tewica ii aresztowiała go. Amucznik. Owsiej - 

Szyja był sekmetarzem komitetu miejskie- 
go KPZB w Słomimie. Rozprawie pnzewode 
miczył sędzia: Sądu Okręgowego M. Onichi- 

mowicz. Oskarżenie popierał vieeprokura- 

tor Kruszewski. 

   

  

  

„Dziś dawnooczekiwsny film ze złotej serji SOWKIKO“ 

W rol. gł. Clive BROOK i czarująca Ciaudette £OLBERT. Nadpr. Atrakcje dźwiękowe 

(JEDNA) 
Reż. Tranberg i Kozyncew (twórcy „Bezdomnych*). — W rol. gł. Kuzmina, M Babanowa, 
$. Garasimow i P. Scbolewski. — »piewy w jązyku rosyjskim. — Każdy to arcydzieło 
musi zobaczyć. Nad program: Atrakcje dzwiękowe. Pocz, o g 4, soboty i niedziele o g, 2-ej. 

    

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15:41 

Dźwięzewe kina 

ROLLYWOGO 
Muchiswicza (22 

tel. 15-28,     

    
Striatty wymioszą około 900 zł. 
W dniu 21 b. m. w Druskiemikach w 

zabudowaniłach Frenkla _ Mondchela wsku- 
tek nieostriożnego obdhodzemia się z og- 
niem przez lojkatorkę Ganiównę Marję pow- 
stał pożar, IPowistaly: pożar iw: dość szyb- 
kim czasie zlikwidowała  miejsgowa straż 
ogmiowa. Stratywymoszą około 400 zł. 

— WYKRYCIE POTAJEMNEJ GO- 
RZELNT. (W! dniu 22 b. m. przez władze ak- 
<yziowie wie wst Kiruszyniianach gm. Hołyn- 
ika została wylkrtytta potajemna gorzelnia, 
która funikejomowiała koto 3-ch tygodni. 

Sprawcami! pędzenia samogonu okazalż 
się: Bobko Włodzimierz i Chyłkin Kon- 
stanity mieszkańcy wsi Kiruszynian. 

w czasie rewizji gorzelnia była: nie- 
czymmą. Również samogonu w niej nie uja- 
wniionio. 

— ZABAWA W. „RODZINIE POLI- 
CYJNEJ. 'W sobotę dnia 25 lutego io godz. 
21-0j w sallii klubu „Lechja* odbędzie się 
zalbarwa tameczna. 

— WŚCIBEKLIZNA (PSÓW W POW. 
GRODZIEŃSKIM. Starostą  [Piowiatowy 
Grodzieński ma winiosek powiatowego 1e- 
Karza weterynanytjniego ogłosił obszar mia- 
AAAA AAAA 

Dźwiękowe Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

  

  

Najnowszy przebój sezonu 

WYROK MORZA 
Potężny dramat życiowy. W rolach głównych 
WALTER HUSTON, HELENA CHANDLER 

I KENT DOUGLAS 

Wstęp od 49 groszy. 

GA A KO O AAA 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

FLIP i FLAP 
Genjalni komicy w najnowszej arcywesołej 

komedji pod tytułem: 

„ICH DOLE i NIEDOLE" 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

Więc po zdrowie — do Kina Apollo! 

Wstęp 49 groszy. 
As EU M 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dramat z Krainy Wschodzącego Słońca p.t. 

Fu Manchu 
W rolach głównych: 

WARNER OLAND I NEIL HAMILTON. 
Wstęp 40 groszy. 

M A A M ranę: 
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FIRMA RADJOWA „„LEBIREEĘC< 
$rodno, ui. Dominikańska 1 tei. 186 

Konie czekewe P, K. O. 82.157, 

   
— URZĘDOWA. W dhiu 24 b! m. p. 

wojewoda Świderski przyjął ks. dziekana. 
Bojaruńca z pow. lidzkiego, kpt, Dunin: - 
Borkowskiego, rtm. Lisowskiego ii delega- 
«je zwi. osakłniików z pow. baranowickiego. 

— SEZON NARCIARSKI W! NOWO- 
GRÓDKU. Od miesiąca czasu stanowczo 
mastąpiła poprawa humorów u nowłogródz- 
kich narciarzy. Pierwsza bowiem połowa 
zimy mie |grzeszyłła nadmiarem śniegu — 
Można było zailedwe w fosie zamkowej 
wypróbować narty. Na polach — czerniały 
(piamy ziemi miepokiryte śniegiem. Dopie- 
ro w połowie stycznia kapnęło więcej śnie- 

gu. Luty całkiem dobre się spisał — 
Bywa, że rankiem. do bilur — najlepiej na 
martach, gdyż trudno przejść po przez 

Sezon| narciarski wi Nowogródku batr- 
dzo dobrze zapowiadał się w listopadzie. — 
Opracowano szczegółowo | priognam kur- 

sów ; urtudhomiono miejscowy przemysł 
narciawskki, prócz tego sprowiadzomo: sporo 

marti w dnodze importu z fabryk. A tym- 
czasem śniegu długi czas niebyło. Wy- 
daiwiaiło się, że sezjom lielho wzięło. "Nar- 

ciarze posmuinięli, krawcy też, jak rów- 
ulież sklepy z galamterją, z powodu zastoju 
w handlu ubraniami spentowemi. Kiedy 
śnieg zleciał — tem i ów wykupi! od kraw- 
ca obistaliowaną garderobę warciarską, — 

'kupił jw, sklepie rękawiee, i buty, reszta zaś 
licząc, że sezom nie potriwa długi. — ogło- 
siła pełną samowystamczalność: marciautki 
'w mężowskich lub też koleżeńskich spod- 

miach paradują, mężczyźni jw miewiścich 
beretaicch.  Slorwem, jak: kitto: może. Zato 
wiszędzie pelni! narciarzy. Nawet późnym 

wiieezomem itrwai itreming. Oczywiście, że 
kursy już się odbyły. 

Wielkie też (poruszenie wywołała zapo- 

wiedź zorganizowania zawodów, narciars- 
kich „Wischód!” w dniach 11 i 12 marca. — 
Śnliegu wbród, mamciamzy huk, zapowie- 
dziany przyjazd liezmiyjch kiomkursowiczów 
i gości, rwartunkii tereniowie — wymanzone. 
IPotirzeba tylko, pogody aby: zapowiedziane 
zawody udały: się należycie, 

  

—Wizyta prezesa Sądu.. — W dniu 23 b. 
m. bawił w Słonimie prezes Sądu Apelacyjne- 
go Wileńskiego p. Wyszyński w towarzystwie 
prezesa Sądu Okręgowego w Grodnie Giedroy 
cia. Pobyt ich związany był ze sprawą wyna- 
jęcia lokalu dla Sądu Grodzkiego w Słonimie. 

— Skazanie wywrotowców. — Sąd Okręgo 
wy w Grodnie na sesji wyjazdowej w Słonimie 
rozpatrzył sprawę mieszkańców wsi Ostrowo 
gminy starowiejskiej Łuszczyka Eljasza i 5 in 
nych, pociągniętych do odpowiedzialności z 

=SA 

POLECA #А 160 ZŁ. aorówką 
£-iampowy Gdklornix radjewy, z lampami 

giošnikiem aknmelsiorem, baierją anodową 
i sprzętem anterowym 

Przy zamawłaciu uwsóy wych sma P.AO. N. 
82,157 zi, 38. Pozcztałość za zaficzeniam. 

      
   

  

A. ŚWIDOWA. 18) 

W mroku zamkniętych okiennic 
— Widzę, że obraziłeś się nie na żar- 

ty! Szkoda, że mamy niema w domu, pa- 
— Teraz jestem gotów do zdawania 

sprawy z mej misji. Chodźmy do altanki, 
tam będziemy mogli rozmówić się swo- 
bodnie. Tylko tym razem, ja zajmę two 
je miejsce w hamaku! 

Za chwilę, z papierosem w ustach, 
Orłowski wyciągnął się w hamaku z wy- 
razem twarzy człowieka, który zasłuży 
na porządny wypoczynek. 

— Nó? — zaczął się 
Zenin. 

— Ależ niecierpliwy dziś jesteś! Cze- 
go właściwie chcesz? ct 

— Nie błaznuj Aleksandrze, nie czas 
na żarty, sam wiesz dobrze, jak ważnetai 
jest dla nas sprawa rewizji w mieszka- 
niu Prajsa, i żeby rewizja odbyła się 
nieoczekiwanie dla niego. Knoppe pev;- 

nie już wścieka się, że dotąd nie zjawiam 
się do niego z adresami obu mieszkan 
Prajsa. 

. —Uspokój się mój drogi, nie będ:ie 
żadnej rewizji, bo niema gdzie ją robić i 
u kogo. > 

— Jakto? Prajs?... 

— Fiut... ulotnil się. 
— Kiedy i dokąd? 

sisw Biackiewicz. 

żałowałaby skrzywdzonego chłopaka i 
nakariniła smakołykami! Czarna dziewo 
jo — zwrócił się do wchodzącej Oksany, 
— czy nie zostało coś od obiadu? 

— To chiba ni? 
— W takim razie przynieś tu wszyst 

ko, co znajdziesz do jedzenia, bez pani. 
Widzisz, pan Orłowski umiera z głodu, 
od rana nic w ustach nie miał. 

— A jaż dywowała się, że pan taki 
chmurny! Już niesę! 

Zapanowało milczenie. Orłowski 
chciwie zabrał się do jedzenia, a Oksa- 
na aż głową kiwała ze zdziwienia nad je 
go apetytem. 

— Ui!— westchnął z zadowoleniem 
najedzony Orłowski. I z błogim uśmie- 
chem oparł się wygodnie o poręcz krze-- 
sła. Dopiero teraz zauważył, że nie zdiął 
czapeczki. 

— Jak to człowiek głodny zwierzę- 
cieje! — mruknął dobrodusznie. — Coby 
powiedziała o mnie twoja matka? 

Czapka poleciała przez otwarte drzwi 
do przedpokoju, gdzie złapała ją zręc”- 
na Oksana. 

niecierpliwić 

    

j nych prognamów rewjjowych. 

— STADA WILKÓW W! SŁONIMSZ- 
CZYŹNIE NIAPADAJĄ NIA LUDZI. Na 
diriogomistnza Żukowskiego inia: 27 km. dro- 
gi Zeliwa - Zdzięcioł ialkoto wsi Śliże pow. 
słoniimskiejgio niapaldiło 7 willków. N amoz- 
paczliwe wiołamia drogomistrza podążyły z 

pomocą kilikanaście furmanek wiejskich, 
jadących o kiikaset: kroków za miim. W ten 
sposób udało się napadniętemu ujść cało 
z tej niezwykłej przygody. 

— SKAZANIE SZPIEGA. — Sąd O- 
karięgowiy w Grodnie na, sesjii wyjazdowej w. 
Słonimie rozpatrywał sprawię Pawiła Grec- 
kiego, laft 24 ze wsi Zolociejewo gm. dere- 

ezyńskiej paw. słoniimskiego,  oskarżonie- 
go zart. I par, 3 mozporządzenia Prezyjdden- 
tai R. P. o karach za szpiegostwo mia 12 lat 
więzienia. 

Rozprawie przewodniczył sędzia S. O. 
M. Onichimiowski, oskarżenie popierał vi- 
ceprokiumator Kurtuszewski. Broniła Helena 
Zasztowit-Sukiennieka. z Wilna. 

FILIA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nasi. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 
ZŁOTY MOLOCH — „REWJA 

Filmy ktrajoznawieze, których sporo już 
oglądaliśmy, zawsze zmiaijdują  wdzięczną 
publiczność. „W kraju srebrnego Iwa“ — 
mamy możność przenieść się ido dalekiej 
Persji. [Wi formę opowiajdania ujęty mion- 
taż, wysuwa szereg mysów obyczajowych 

i falklorysitycznych Persji. Całość zacie- 
kaiwia, mimo że kopja obrazu jest już 

porządnie starta. 
„Złoty mioloch* jest ito. dobrze zmobiony 

(wyw. Fox) film, coprawida gadajacy — 
ale dziś umiemy już mie słyszeć potoku 
djallogów, chyba, że: będą bamdzo główne. 
Historja ubogiej panienki (Joan Be.net), 
która trafem zostaje „aniss universum" a 
potem idmęczy się w złotej miewoli u za- 
zdnrosnego męża — przypomina 'w seansach 

początkowych Sscenarjusze pisane dla 
Jamiet Gaymor. 

W drugiej części, dla zaostrzenia efex- 
tu wprowadzone niesamowiitie alkcesonja —- 
zamek odludny, pies pół-dziki, sługa tajem- 
miczy. Wszysiiko to ma służyć ciemnym in- 
stynikitom zdegenenowanego milijonera. Od 
czagož jest jednak happy, - emd. Czamy 
charakter ginie, miłość zwycięża i wszy- 
stlko się dobrze kończy, 

Jioan Bennet! odznacza się umiarem i spo 
kojem gry, co mie jest zaletą częstą u alkitio- 
rek! Najlepsze zdjęcia. są z konkursu pięk- 
miości, oraz winętnza: w zamiku. 

Bardzo dobrze wypadła rewija — „De 

górny mogami', [Można powinszować. 
Dobre temipo, dowicip, wiertwia — więc po- 
wodzenie mumowane. („Skirwawiomie sence'') 
wykazuje niewątpliwy talent i dnryg seeni- 
czny. Para — Radwan — Rymkiewiczów- 
mia, zmama już z produkcyj  tamecznych, 
tym nazem ukazuje się również iw! skeczu. 

Oharakterystyczną. piosenikę (Apaszkia) 
wykonała ciekawie Trema Ładosiówna. — 
Helena Dal odśpiewała szereg piosenek, 
Na! ozdobę miumerów, taniecznych ukazują 
się zgrane Radwan: — girls. Całość zasłu- 
guje ma uwagę i wyróżnienie z pośród: in- 

Tad. C. 

  

    

się nie nadaje! 
— Powtarzam raz jeszcze, 

na żarty! 
— Ależ ja nie myślę żartować. Czyż 

możesz myśleć, że straciłbym cały dzień 
czasu na takie głupstwo, jak uzyskanie 
adresu i sprawdzenie, w  którem ze 
swych dwu mieszkań znajduje się obec- 
nie ich właściciel? * 

— Więc co to znaczy? 
-— Okazało się, że ten człowiek mie- 

szkał i mieszka w powietrzu, bo ui- 
gdzie: ani w Moskwie, ani w jej okoli- 
cach nie był meldowany! 

— A willa? 
— A właśnie willa bracie! Chwała 

Bogu, że zjawiliśmy się tam z oficjal- 
ną rewizją i że o naszej przygodzie nie 
wie ani jedna żywa dusza: Willa ta jest 
niezamieszkała. 

— Jakto? Czyž Prajs tam... 

— Nigdy nie mieszkał! Odnalazłem 
właściciela willi i dowiedziałem się, że 
wczesną wiosną był u niego jakiś pan, 
nazwiskiem Prajs, który najął willę, za-- 
płacił zgóry za całe lato, dostał kwit, a 
potem nie pokazał się więcej, tak, że 
klucz od willi nie wychodził z rąk wła- 
ściciela. 

— Mam nadzieję, że zajrzałeś do tej 
willi? 

nie czas 
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-— Zapewne do piekła, bo do nieba 

rukarmia wydawnictwa ..   

— Lustracja Sądu. — Wczoraj przybył do 
Nieświeża prezes Nowogródzkiego Sądu Okrę- 
gowego p. Muraszko celem dokonania lustracji 
sądów grodzkich w powiecie nieświeskim. 

— Posiedzenie Sejmiku. — Na doroczneni 
sprawozdawczem posiedzeniu sejmiku nieświe- 
skiego uchwalono budżet na rok 1933 — 34, 
zamykający się po stronie dochodów i wy- 
datków kwotą 359.144 zł. 

Sejmik uchwalił nabycie własnej nierucho- 
mości (domu mieszkalnego) przy ul. Hołówki 
24, gdzie będą ulokowane Komunalna Kasa 
Oszczędności, Zarząd Drogowy i biura Wy- 
działu Powiatowego. 

Kadio wiieńskie 
SOBOTA, DNIA 23 LUTEGO 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.10: Kom. meteor. 
13.15: Poranek szkolny 14.00: Audycja żołnier-. 
sko-strzelecka. 14.40: Program dzienny. 14.45: 
Żydowskie poisenki (płyty) 15.15: Giełda roin. 
15.25: Wiad. Wojskowe 15.35: Audycja dla 
dzieci. 16.00: Utwory Beethovena (płyty. 
16,20: „Cesarstwo rzymskie* — odczyt dla 
maturzystów. 16.40: „Możliwości zwycięstwa 
podczas wojny polsko-rosyjskiej w r. 1863“ —- 
odczyt. 17.00: Audycja dla chorych — pogad., 
muzyka. 17.30: Komunikaty. 17.40 „Wyciecz- 
ka do muzeum im. Majewskiego" 17.35: Pro 
gram na niedzielę. 18.00: „Ignacy Krasicki* — 
odczyt dla maturzystów. 18.20: Wiad. bieżące. 
18.25: Muzyka taneczna (płyty). 18.40: Tygod 
nik litewski 18.55: Rozmait. 19.00: Codz. odz. 
pow. 19.10. Rozmaitości. 19.15: „Kryzys eko- 
nomiczny we Francji" 19.30: „Na widnokrę- 
gu“. 19.45: Prasowy dzien. radj. 20.00: Konc:: 
życzeń (płyty), wiad. sportowe, dodatek do 
pras. dz. radj. Recital Olgi Olginy (sopran). 
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Parcela 

Landwarow 
istniskowo - ogrodnicze - kudowiane 

Dziaśki mad jez 

Kcmunikscja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszia rałami 
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— Zgadłeś! Wewnątrz wygląda wszy 

stko tak, jak opowiadałeś ale... 

= Co ale? > 
— Na zapyloneį podłodze: niema żad 

nych śladów, nietylko żadnej nóżki Ро- 
biecej, którą ty widziałeś, ale nawet od 

twoich butów. 
— Ciekawa rzecz! A czy informowa- 

łeś się o niego u kogo ze znajomych? 

— Byłem u kilku szanownych obywa 

teli, którzy go u siebie przyjmowali, i 

wszyscy, jakby się umówili, dają jedaą 
odpowiedź: owszem, bywał w moim do- 
mu, ale zupełnie nie pamiętam, gdzie i 
kiedy zaprosiłem go do siebie, a nie by- 
ło jakoś mowy o rewizycie. Prajs bywał 
wszędzie, ale skąd się wziął, nikt nie wie! 

Zenin chodził po alei zamyślony. by- 
ła to sprawa, w której nie mógł się poła- 
pać. Znając Orłowskiego nie podejrze - 
wał go o najmniejszą nieścisłość. A na 
domiar złego Knoppe żądał pośpiechu 

i sprawozdania! 

— Idźmy Aleksandrze, 
odpoczywania! 

Wbrew oczekiwaniom, Knoppe przy 

jął ich dosyć spokojnie. Fakt, że Prais 
nie był meldowany nie należał do je 
resortu, obiecał jednak zwrócić uwagę 

na to odpowiednich władz. Żegnał Ze- 
nina następującemi słowami: 

— Jedź pan zaraz, trzeba za wszelką 

dosyć tego 
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SŁOWA” 

Сепа od 600 złutych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

i w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

21.35: Koncert. 22.00: Koncert chopinowski. 
22.40: Feljeton. 22,55: Komun. meteor. 23.00: 
Transm. z Balu Artystycznego Stud. Wydziału 
Sztuk Pięknych i Klubu Włóczęgów w sali 
Hatelu Georges'a. 

NIEDZIELA dnią 26 lutego 1933 r. 

10.00 — Transmisja  mabożeństwa 
Krakowa. 

11.35 — Odczyt misy jnły. 
11.58 — Sygnał czasu 
12.10 — Kom. meteor. 
12.15 — Poranek symf, 
14.00 — „Co rebii angielska młodzież 

tolmiicza* — odczyt. 
14.20 — Muzyka . 
14.40 — „Co słychać, o czem wiedzieć 

trzeba” — wygł. St. Będnzecki. 
15,00 — Audycja dla wszystkich. 

16.00 — Progw. dlia młodzieży. 
16.25 — Muzyka. 

16.30 — Rezerwa 
16.40 — Muzyka. 

z 

  

    

  

16.45 — „Radjo a gram: pog. 

mygi. Alfred Damn. 

17.00 — Recitai fontep. 
17.55 — Program ma poniedziałek 

18.00 — Muzyka fekkia 
18.50 — „Czego chcecie od 

mego teatru?" — mozmowa z 
Miłoszem, przedstawiiciełem grupy 
ekiej „Piomy”, 

19.15 — Rozmait. 
19.25 — Wesoła audłyieja 
20.00 — Recital skinzypcowy 
21.00 — Audyteja pomorska. ° 
22.20 — Wiad. sypiorttiorwie. 

22.30 — Muzyka tameczna, 
22.55 — Kom. meteom. 
23.00 — Muzyka taneczjnia. 

J LU V A M UM AN 

POPIERASCIE L.0.P.PJ 
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cja maj. 

ierem, rozmaitej wielkości. 

i autobnsem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 
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ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

Е 
   
cenę, odnaležė brata kucharki Anny. A 
ja tutaj przedewszystkiem postaram się 
uwolnić niewinnego Brandta i może uda 
się coś jeszcze wykryć. 

Knoppe pochwalił nawet Orłowskie- 
go za ostrożność przy. zbieraniu iniorina- 
cyj: 
. — Brakowałoby tego, żeby ten „czło 

wiek z powietrza” dostał się do prasy. 
Dosyć i bez tego psów na nas wieszają, 
— rzekł na odchodnem. 

Tejże nocy ekspress wiózł Zenina na 
południe. Leżąc na łóżku w  sypialnym 
wagonie, Zenin nie mógł zasnąć. W nio- 
notonnym turkocie kół słyszał wciąz 
drwiące słowo: 

„Klapa... klapa... klapa.,,* 

Nić się urwała. 

ROZDZIAŁ XXIII 

PIELGRZYMI 

Długa, szeroka, obsadzona drzewami 
droga... tak zwana „Wielka droga”. 

Wiele ludzi przebywa ją codziennie: 
jedni konni, inni wołami, a jeszcze inni... 
pieszo. 

Pieszych jest najwięcej. Idą ze swerni 
węzełkami na ramionach, idą wolno, ziuę 
czonym krokiem przeważnie skupieni giu 
pami. 

To pielgrzymi... 
Im bliżej do Kijowa, tem większy 
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SABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicze 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, *- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyst- 
jy twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w%- 
szczuplaiacy (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
de każdej cery. Ostatnie zdobycze kcssx- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

W. Z. P. 

| | 

Bryndzę 
karpaiką deserową — 

polecają 

- В-1а Gołębia śgcy 
ul Trocka 3. 

Lekarze 

  

DOKTOR 

Biumowicz —   

  

ADADADAAADALODCDIA 
choroby weneryczne — 2 
skórne i moczopłciowe. Lekaie 
WIELKA 21, tel. 921.  ręYYYWYWYTYTYYVTYGY 
od 9 — 1i3 —8 .. = 

W.Z.P. 23 DO WYNAJĘCIA 
EA 10 -- —_-.2 NUOSZKamia  zo(%zcCB 
DOKTOR i czterech pokci. Sko- 

Janina powka G. 
PIOTROWICZ- DO WYNAJĘCIA 

JURCZENKOWEA ! lub 2 pokoje z wy- 
ordynator Szpit. Sawi: z godami słoneczne. — 
cheroby skórne, wene- MOŻNA z używalnością 
ryczne i moczopłciowe kuchni. Ul. Piłsudskie- 

przeprowadziła się go 7 m. 9. 
    Wileńska 34 1 (2) POKOJE 

li piętro 00 WYNAJĘCIA 
przyjmaje Mickiewicza 4 m. 4. 

6 5 — 7 wiecz,   
+ 

  3 - POKOJOWE 
"MIESZKANIE 

DO WYNAJĘCIA 
Rupxa Ul. Słucka 13. 

i SPRZEDAŻ — 2 POKOJE ' 
"PEFYYYWYYVYYYCYSY=" jasne, słoneczne — ze 
  —- wszystkiemi wygoda - 

“mi z używalnością tele- 
11600 fonu do wynajęcia — 
wa- Mickiewicza 11-a m. 7 

SPRZEDAJE SIĘ 
dom z placem 
mtr. kw. ogrodu 

  

  

rzywno - owocowego. tei. 10-66. 
Światło elektryczne, — PORTOW ARK 
wodociąg, Kolonja Wi- > 
ieńska Kolejowa, —ul' POSZUKUJĄ 
Krańcowa nr. 12, Bal- BRACY 
czewski. — Komunika-  zgę4yYFTPWYYTYYETKA= 
cja z centrum miasta: __ с 
bardzo dogodna. MLECZARZ 

= sz 2 ogrodnik,  jednoczeš 
nie pisarz, poszukuje 

Organiznjący się 
w Wilnie 

ilub Towarzyski 
(zamknięty) poszu- 
kuje korzystnej c- 
łerty na wynajem 

posady w majątku od 
zaraz. Świadectwa na 
żądanie. Zgłoszenia — 

| poczta Olszew „Wir“. 
  

  

  

   lub kupno pm 

UKEBLOWANIA | po aRŻz A 
dla 5 pokojowego JA BSOLWENT 

lokslu. filozofji i fiłołogji, po- 
Oterty pod „Klub“ | morzanin, pragnie się 
uprasza się nsdsy | nostryfikować. — Czy 

  

łać de Administracji | znajdzie na  wilenskiei   

  

„Słowa*, j ziemi łaskawą pomoc 
i szlachetnych ludzi w 

— ——— —- postaci  mieszkai и- 
BACZNOŚĆ trzymania. — Najchęt-' 

p. p. ZIEMIANIE niej w. Wilnie. Zna ję- 
Kupuję tuczone indyki, zyki niemiecki, iacinę. 
kaczki, gęsi, — Zwie- grekę. Łaskawe oferty 
dryński Wilno Wileń - do „Slowa“ pod „Filo- 
ska 28. pom.“. 

   
  

ścisk na wielkim gościńcu. 
Zbierają się pobożni z całej Rosji. 

Idą, by złożyć hołd świętym męczeu- 
nikom, idą, by odprawić pokutę, by ubla 
gać zmiłowanie. 

Wśród jednej z pielgrzymek idą dwie 
kobiety: starsza i młoda. 

Z trudnością poruszają zmęczonemii 
nogami, młoda wydaje się bardziej znię 
czona niż stara. 

— Siądźmy babciu, sił nie mam iść 

dalej. 

— Oj, głupia, głupia, czyż nie wiesz, 
jak usiądziem, nie wstaniem. Już ja to 
dobrze wiem. 

— Och, bardzo umęczyłam się, sił 
nie mam więcej, a oczy tak bolą... Ja z 
Kostromskiej gubernji — tam u nas la- 
sów dużo, latem chłodek taki przyjemny. 
A tu zginąć można. | oczy bolą patrzeć: 
pola, pola i stepy — bez końca! A słeń. 
ce pali i pali! 

  

— Babciu, jak tu ludzie żyć mogą? 

— Żyją i jeszcze Bogu dziękują. ile 
wiosek przeszłyśmy, a nie widać było ni 
błota, ni biedy. Oj, dobrze tu żyją i cha 
ty białe, a przy nich sadki wiśniowe, a 
ludzie zdrowi, silni! 

D. C. N.  


