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„Ma ołascioe tematy 
Ostatnie debaty parlamentarne 

stały pod znakiem szkclułctwa. Nie 

powiem, ażeby ta dyskusja 

_. mogła zachwycić ludzi, spo: 

glądających na) szkolnictwo nie 

przez pryzmat form, ale treści. „Cała 

dyskusja była typowo — inteligenc- 

ką burzą w szklance inteligienckiej 

wody, dyskusją oderwaną od „istot- 

nych, wielkich problematów szkoły 
polskiej. 

Rozpatrzmy kolejno argumenty 

obu stron. Opozycja stanęła w obro- 

nie ni mniej ni więcej tylko katolicy- 

zmu. Różnica sił pomiędzy bronio- 

nym objektem, a obrońcą jest mniej- 

więcej ta sama, jak pomiędzy | Tatra- 

mi i naszemi poczciwemi Górami Po- 

narskiemi. Od czasów Mieszka I-go 

katolicyzm w Polsce przetrwał nie 
jedno niebezpieczeństwo, większe od 

niebezpieczeństwa Šroku pańskiego 

o jego przyszłość i siłę 

można być tedy do pewnego stopnia 

spokojnym! 

Religijność szkoły naszej znajdu:e 
się nie pod ochroną krzyżowców z 

inteligencji, najczęściej zresztą indyfe- 

rentnej, ale pod strażą ;lnstynktu mas 

ludowych. Nawet w środowisku liber:   tynów, na emigracji we Francji, og* 
romna większość robotników, - nieraz 

b. radykalna pod względem socjalnym, 
żądała, i utrzymała wykłady religii 
dla dziecii śluby kościelne. Mógłbym 

przytoczyć z własnej, bezpošredniei 
obserwacji, dziesiątki _ przykładów 
wzruszającego przywiązania do kato- 
licyzmu nawet robotaikówjsocjalistów, 

jeżeli nie więcej. - Zresztą, co tu dużo 

gadać, Każdy wie, że nasze masy lu- 

dowe są jeszcze daleko więcej przy: 

wiązane do religii, niż do Įnarodo- 

wości, języka i Państwa. Wystar- 
czy porównać ducha procesji Bożego 

Ciałą z duchem Obchodu 3-go Maja, 

ażeby się o tem przekonać. Kto wy* 

powiada wojnę katolicyzmowi, ten 

wypowiada wojnę 99 proc. Narodu 

Polskiego. 

Zostawmy więc w 
ten wodospad  Niagary, 

potężna siła żywiołu 

Sstarczającą rękojmię obrony. — 

Słowa powyższe . nie oznaczają 
jednak, ażeby strona przesizna była 
bez grzechu. Mówiono tam O wytę- 
pieniu jednego ducha i zaplantowaniu 

«drugiego. Najlepszym duchem każde” 

go szkolnictwa jest zasada: nie pro- 

Stytuować. Było źle, jeżei się przeno: 

siło nauczycieli za wysyłanie depesz, 

będzie źle jeżeli się będzie przenosiło 
za niewysyłanie depesz. Tworzenie 

modnych prądów w Warszawie będzie 

oznaczało na prowincji większy wzrost 

karjerowiczostwa. Niema zmiany du- 

cha, bez zmiany ludzi, a ludzi zmie- 

nić nie można, ponieważ nawet w 

okresie depresji gospodarczej szkol- 
nictwo w Polsce cierpi na brak dopły- 
wu świeżych sił. Kto tedy zna nasze 
stosunki, ten z łatwością zgodzi się 
ze mną, że w praktyce będzie to 

oznaczało wzrost asekuracji koloru 

ochronnego z reasekuracją „na prze» 
ciwku”, a nuż, a nuż. 

Zostawmy więc dusze i sumienia 

ludzkie w spokoju. Zupełnie wystar- 
czy, jeżeli uwolnimy naszą młodzież 

nauczycielską z pod nacisku plotek 
i dewotek. Jeżeli odegniemy ich su- 
mienia i wydobędziemy ich psychiki z 
pod ciśnienia drobnomieszczańskich 
matołów. Niczyłch dusz nie pro- 
stytuować, niczylch dusz nie 

giąć, ani w tę, ani w inną stro- 
nę pod przymusem. Qto naczel- 
ne hasło prawdziwej szkoły: 

godnej przymiotnika Polski. 
Przejdźmy teraz do ciała, albo- 

wiem nie samą duszą żyje człowiek, 
nawet w szkolnicwie, W dziedzinie 

Szkolnictwa osiągnęliśmy rzeczy 

ogromne, ale jeszcze wielu rzeczy 
nie osiągnęliśmy. Setki młodych 
dziewcząt „funkcjonuje" na płatnych 
urlopach w gruźlicznych sanatorjach 
Zakopanego, obciążając nieprodukcyj- 
nie skarb Państwa dla braku budyn- 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 

spokoju 

którego 

daje wy: 

z odniesieniem do domu lub z 
anicę 7 zł. Konio czekowe P.K.O. 

. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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ECHA STOLICY 

Doniosłe uchwały Komifefu Eka- 
nomicznego Ministrów 

W wyniku narad gospodarczych, 
jakie odbyły sig w ostatnich czasach w 
Prezydjum Rady Ministrów — Komitet 
Ekonomiczny Ministrów  pówziął na 
jednem z ostatnich posiedzeń szereg 
postanowień, zmierzających do złago” 
dzenia bezrobocia i ożywienia przemy 
słu. 

Przedewszystkiem więc w łonie Mi 
nisterstwa Przemysłu i Handlu powo- 
łana została komisja, która w okresie 
większego natężenia kryzysu gospodar 
czego będzie uzgadniać program inwe 
stycyj i wszelkich zakupów państwo” 
wych, a w miarę możności i samorzą- 
dowych. Minister Przemysłu i Handlu 
opracowań ma ponadto w najbliższym 
czasie jednolity projekt tymczasowych 
zasad, obowiązujących dla przetargów 
państwowych i samorządowych, oraz 
przygotować projekty zasadniczych u 
staw w tym przedmiocie. 

Komitet Ekonomiczny postanowił 
następnie: 

1) Powstrzymać wszelkie nowe in- 
westycje państwowe, jak również two- 
rzenie nowych przedsiębiorstw  pań- 
stwowych w zakresie zadań, które mo- 
gą być spełnione przez prywatną ini- 
cjatywę gospodarczą. 

2) Powstrzymać o ile możności te 
inwestycje państwowe i samorządowe, 
które wymagają zakupów zagranicą. 

3) zalecić instytucjom  państwo- 
wym i samorządowym, aby w roku 
1930 — 31 nie rozpoczynały takich in- 
westycyj, które nie osiągają dostatecz- 
nej i szybkiej rentowności względnie 
nię oddziaływują dostatecznie szybko 
na ożywienie życia gospodarczego. 

W zakresie budownictwa Komitet 
Ekonomiczny połecił wszystkim Mini - 
sterstwom opracowanie w krótkim cza-- 
się. zestawień cyfrowych, dotyczących 
programu budowlanego Ministerstw о- 
raz Banków i przedsiębiorstw państwo 
wych. Pozatem Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych ma opracować do koń- 
ca bieżącego miesiąca program dzia 
łalności budowlanej samorządów. 

Instytut Badania Konjunktur Gospo 
darczych i Cen ma zbadać czy i w ja- 
kim stopniu możliwe jest łagodzenie 
wahań konjunkturalnych za pomocą 
odpowiedniego wykorzystywania  za- 
mówień i inwestycyj państwowych i sa 
morządowych. 

Komitet Ekonomiczny zalecił insty 
tucjom państwowym możliwie najszyb 
sze wypłacenie bezspornych należnoś- 
cj dostawcom za wykonane zamówie- 
nia. Równocześnie Komitet Ekonomicz 
ny uznał za celowe, aby na wniosek 
Ministra Skarbu Bank Polski  otwo- 
rzył kredyt zastawowy (rejestrowy) do 
wysokości 50 milj. zł. na analogicz- 
nych warunkach do istniejącego już 
kredytu zastawowego rolni 'czego. 

Wreszcie w związku z opracowa- 
nym w Ministerstwie Rolnictwa  pro- 
gramem natychmiastowej pomocy dla 
rolnictwa Komitet Ekonomiczny Mini- 
strów postanowił: ‘ 

1) przekazač zbadanie možliwošci 
zmobilizowania kapitałów na cele kres 
dytowe dla rolnictwa Komisji rzeczo- 
znawców, złożonej z przedstawicieli 
zainteresowanych _Ministerstw,  ban- 
ków państwowych i Banku Polskiego. 

2) polecić zainteresowanym Mini 
sterstwom przeprowadzenie odpowied- 
nich konferencyj w sprawie realizacji 
poszczególnych postulatów Ministra 
Rolnictwa. 

Bilans Bankų Polskiega 
za pierwszą dekadę lutego b. r. 

WARSZAWA, 15. Il, PAT. Bilans 
Banku Polskiego za pierwszą dekadę 
lutego b. r. wykazuje zapas złotą 
100.953 tys., t. j. o 49 tys. zł. więcej, 
niż w poprzedniej dekadzie. Pieniądze 
i należności zagraniczne, zaliczone do 
pokrycia, zmniejszyty się o 4,210 tys, 
zł. Również niezaliczone do pokrycia 
zmniejszyły się o 1.384 tys. zł. do 
sumy 99.953 tvs. zł. Portfel wekslowy 
spadł o 8323 tys. zł. i wynosi 
616.125 tys. zł. 

Pożyczki zastawowe zmniejszyły 
się o 257 tys. zł. do 70.883 tys. zł, 
Suma natychmiast płatnych zobowią- 
zań wzrosła © 29.965 tys. zł. 
(483.800 tys. zł.). Obieg biletów ban- 
kowych zmniejszył się o 38.593 tys, 
zł. (1.208.148 tys. zł.). Stosunek pro- 
centowy pokrycia obiegu biletów i na- 
tychmiast płatnych zobowiązań Banku 
wyłącznie złotem wynosi 41,43 prcc. 
(11.43 proc. ponad pokrycie statuto- 
we), pokrycie kruszcowo-walutowe — 
63,15 proc. (23,15 proc. ponad po- 
krycie statutowe). Wreszcie pokrycie 
złotem samego tylko obiegu biletów 
bankowych wynosi 58,02 proc. 

DIE 

Opłata pocztowa uiszczona, ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych. nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA Lo) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Kolejowy. 

GŁ. KIE — ul. Zamkowa, W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
TWIENIEC — skiep tytoniowy $. Z 
KŁECK — sklep „Jedność*, 
LIDA — ul. Suwalska 13, $. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyński. 

WOŁKOWYSK — 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

skasowanie wyborów w Łucku Proces © skonfiskowane 
WARSZAWA, (tel. własny „Słowa”). Sąd Najwyższy skaso- JJIFZGŹ ZAMOPCÓW mająiki 

wał wybory w okręgu Łuckim. Jak wiadomo w okręgu tym z ' : b 

listy Bezpartyjnego Bloku .wybrany został leader konserwaty. Sad ogłosi decyzję w dn. 4 marca br. 
W ubiegłą sobotę Sąd Najwyższy stów książe Janusz Radziwiił. 

a rozpatrywał sprawę p. Uszyckiej .prze- 

Dymisja gabinefu Tardieu ciwko skarbowi Fans o ZV 

jatku skonfiskowanego przez władze 

PIERWSZE NIEPOWODZENIE RZĄDU W PARLAMENCIE. 

rosyjskie za udział w powstaniu. | 

Trzech urzędników Prokuratorji Ge 

neralnej KARY oi kasacy 24 

PARYŻ. 17. Il. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Deputowanych "34 WYIOK Sądu Apelacyjnego w A 
podczas dyskusji.nad ustawą śkacdOWE gry, sbadwacia nad Jedni Ž ke nie, który zatwierdził wyroki sądu ó- 

łów rząd znalazł się w mniejszości otrzymując 281 głosów przeciwko 286. 
Prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem na ręce prezydenta Doumergu'ea) 
zgłoszona zostanie dymisja gabinetu. 

kręgowego w Pińsku zasądzając  po- 

ZGŁOSZENIE DYMISJI I PRZYJĘCIE PRZEZ PREZ. DOUMERGUE'A. 

wództwo. Pełnomocnicy Prokuratorji 

twierdzili, że trzeba wyzbyć się kazu” 

istyki uczuciowej, a stosować prawo, 

według którego konfiskaty były wta ` : 8 : ЕЕ 
PARYŽ. 17. II. (PAT). O GODZ. 21.50 NA RĘCE PREZYDENTA DOUMERGUEA EE” S RC WE 

ZGŁOSZONA ZOSTAŁA DYMISJA GABINETU. PREZYDENT PRZYJĄŁ DYMISJĘ 7 punktu widzenia międzynarodo- 
V _AŻAJĄC PRZYTEM PODZIĘKOWANIE GABINETOWI ZA OKAZYWANĄ WSPÓŁ 
PRACĘ I PROSZĄC O ZAŁATWIENIE SPRAW BIEŻĄCYCH DO CZASU MIANOWA 
NIA NOWEGO RZĄDU. PO ZŁOŻENU WIZYTY U PREZYDENTA REPUBLIKI BRI. 
AND OŚWADCZYŁ PRZEDSTAWICIELOM PRASY, Iż DO LONDYNU NIE POJEDZIE 
ZAPYTANY W SPRAWIE POZOSTANIA MINISTRA LEYGUES W LONDYNIE BRI- 

wego prawa, kary, wymierzane na po- 
wstańcach, należy uznać za prawne w 

AND ODPOWIEDZAŁ, iż JEST MOŻLIWE, ŻE MINISTER MARYNARKI POWRÓC J 
DO PARYŻA. s 

tej mierze, w jakiej Alzacja i Lotaryn* 

gia do końca ostatniej wojny również 
prawnie należała do Niemiec. 

Konstytucja nasza nie dopuszcza 

wadowwiódw aljenacji ziemi skarbowej, a ziemie por 

, ш"згайсібш należy uważać, jako skar- 
® bowe. ы Bilans miesięczny konferencji morskiej szos: oz" wem i nię ma żadnego związku z da 

Bezpłodne narady nieoficjalne, dwustronne i grupowe państwo, Polska mogla zawładnąć i za 

głównych delegatów władnęła majątkami powstańców, gdyż 
LONDYN. 17 Il. Pat. Jakkolwiek w dniu jutrzejszym upływa miesiąc te majątki w chwili utworzenia nowe- 

od chwili nieoficjalnego ctwarcia konferencji morskiej w Londynie, wyniki go Państwa Polskiego, zupełnie legal- 
decydujące są jeszcze przed konferencją. W oczekiwaniu na nie w kołach nie należały do państwa rosyjskiego. 
konierescji radzą uzbrojć się w cierpliwość. ,Obecnie podczas zapoznawa- Ten tytuł pierwotny został wzmocnio: 
nia szczegółowego delegatów głównych z planem kompromisowym global- ny Traktatem Ryskim, który został na 
nym i kategorjalnym oraz pracy komisji ekspertów, - ustalających przydział ruszony w wyroku Sądu Apelacyjnego. 

    

wną swą przeszłością, jako zaś nowe 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgzrnia |aźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Mickiewicza 12 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

RON GRNI TE TEKSTAI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz) z prowincji o 25 proc. „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ków szkolnych. Tuberkuloza kosi naj- 

piękniejszy kwiat cichej idei i obo- 

wiązku, dzięki temu, że najważniej- 

sze zagadnienie budowy szkół ginie 

bez echa w bezpłodnem  kłótnictwie 

sejmowem. Kłótnia nie jest rzeczą 
straszną dlatego, że rozbija Świętą 
zgodę, ale dlatego, że dzień ma tylko 
24 godziny! Możeby i był czas na 
wykombinowanie jakichś iunduszów 
na zmianę pozycyj, na zastąpienie 
reprezentacyjnych  stokrctek przez 
bardziej pożyteczne warzywo, ale to 

wszystko ginie w chaosie kłótni sej- 

mowej i akompanjamencie społecznej 

apatji. $ 

Niemniej aktualne są i inne za* 

gadnienia z zakresu materjalistycznego 

podejścia do spraw szkolnych. Anal- 

fabetyzm powrotny zagarnia ogrom-' 

ne rzesze młodzieży, kończącej szko- 

ły ludowe, a w związku z tem oświa- 

ta pozaszkolna musi się rozwinąć, o 

ile powszechne nauczanie niegma się 

stać parodją. Musi się stać ciałem 
„Ustawa o ębibljotekach gminnych”, 

jeden z najskuteczniejszych zastrzy- 

ków antytyfoidalnych przeciwko tyfu- 

sowi analfabetyzmu powrotnego. 

Słedmiolatki nasze powinny być 

bardziej związane, niż są z pro- 
cesem produkcji. Na wsi ostat. 

nie klasy powinny być,właściwie 
juź klasami szkó! rolniczych, o 
ile szkoła niema się stać fabryką 

tonnażu dla poszczególnych państw, odbywają się narady nieoficjalne dwu- 
stronne lub grupowe delegatów konferencji. Narady te odnoszą się również Szyszkowski 

planie kompro- do kwestyj, poruszonych w memorandum mocarstw i 
misowym. 

., Oczekiwanie na włoskie memorandum 
Dzisiaj Mac Donald, Stlmson i Wakatsuki oraz kilku innych członków 

delezacji brytyjskiej, amerykańskiej f japońskiej omawiają liczby tonnażu, 
proponowane w memorżndum jąpońskiem. Spodziewają, że delegacja ital- 

"ska przedstawi w ciągu tygodnia bieżącego własne memorandum, określa- 
jace stanowisko ltalji wobec konferencji i jej badań. 

ŻADNE Z MOCARSTW MORSKICH NIE ZMODYFIKOWAŁO JESZCZE 
SWYCH ŻĄBAN. 

*LONDYN 17. Il. (PAT). Dziś odbyło 
delegacyj angielskliej, 

З ! a: 
amerykańskiej i japońskiej. Posiedzenie to ma pierwszo prawa, jak to twierdzi 

Pełnomocnik powódki, 

skargi kasacyjnej bez uwzględnienia. 
Oto tok jego przemówienia: 
Sąd Najwyższy dał już raz wyraz 

spra- 
wę, mianowicie, gdy w procesie nieja- 

kiego Szumkowskiego uznał za niewa: 
żne: konfiskaty państw zaborczych - i 
nie uwzględnił przedawnienia. Wyrok 
ten był słuszny, gdyż ustalił, że najazd 
Rosji na Polskę oraz kary, które spad- 
ły na Polaków, broniących wolności 

posiedzenie przewodniczących Ojczyzny, były aktami gwałtu, a nie 
Prokuratorja 

swych zapatrywań na podobną 

rzędne znaczenie. Omawiano na niem propozycją wysuniętą przez Japonję w Generalna. 
sprawić największych okrętów wojennych. Z dobrże, poinformowanych kół do” Nie można stanu Polski w niewoli 

noszą, że na konferencji omawiane są teraz przedewszystkiem sprawy trudnych porównywać z przyłączeniem Alzacji i 
do ustalenia cyfr. Wobec tego niepodobna liczyć na nałiychmiastowe wielkie re. Lotaryngji do Niemiec, gdyż anektowa 

się niejako za ścia. nie ta miało miejsce na zasadzie Trak- 
yfikowało dotych- tatu zawartego w Wersalu pomiędzy 

Niemcami a Francją, do której Alzacja 

zultaty obrad. Ważniejsza jest wielką praca, która odbyw 
ną. żadne z państw biorących udział w konierencji, nie zm 
czas swych żądań. й. 

NIEMA MOWY O LOCARNIE šRODZIEMSKI! 

Kwestja Locarna wšrėdziemnomorskiego nie byla podnosžyna jako spra- 
wa polityczna, stając poza ramami konferencji. Również nie zajmyije się konie 
rencja sprawą! programu morskiego Nietniec, która należy do kompetencji komi- 
sji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej. Agencja Reutera dowiaduje się 
że wygórowane żądania Francji i jej nieustępliwość utrudniają obradyA 

EUNMALEATAII * ” 

Mac Donald opuścił szeregi Iewicy babour Par 
LONDYN, 17.11. PAT. Mac Donald wystąpił z szeregów inde- 

Pendant Labour Party, której członkowie rekrutują się przeważ- 
nie ze skrajnej lewicy Labour Party. 

Zgoń ambasadora Moore 
NOWY YORK, 1ZII. 

Zjednoczonych w odrodzonej Polsce Moore zmarł dzisiaj w Los 

Angelos na zapalenie płuc. 

Konferencji © sprawie rozejmu celnego 
W konferencji biorą udział wszystkie państwa Europy, 
będące członkami Ligi Narodów z wyjątkiem Albanji 

GENEWA, 17 II. Pat. Dziś przed południem otwarta zóstała pod 
przewodnictwem byłego ministra spraw zagranicznych Danji Moltkego kon- 
ferencja w sprawie rozejmu celnego. W konferencji, która potrwa około 
3 dni, wezmą udział, z wyjątkiem Albanji, wszystkie państwa Europy, bę- 
dące członkami Ligi Narodów. 

Przemówienie inauguracyjne hr. Moltke 
GENEWA, 17.11. PAT. W przemówieniu inauguracyjnem wygłoszo- 

nem na otwarciu konferencji w sprawie rozejmu celnego, przewodniczący 
hr. Moltke zaznaczył, że ostatnie Zgromadzenie Ligi Narodów postanowi- 
ło jednomyślnie podjąć nowy wysiłek w celu przeprowadzenia postano- 
wień światowej konferencji gospodarczej z 1927 roku, dotyczącej stopnio- 
wego zmniejszenia barjer celnych. Walka interesów i przesądny — пас]опа- 
lizm sprowadziły, zwłaszcza narody europejskie na niebezpieczną drogę, z 
której należy stanowczo zawrócić. Konferencja rozpoczęła dziś po południu 
generalną debatę, : 

WREDRWIEUSTRACZY 

Załamanie się Hindenburga 
KOMUNIKAT © INTERWENCJI PRZYWÓDCÓW PARLAMENTARNEJ 

OPOZYCJI NACJONALISTÓW. 
BERLIN. 17. II. (PAT). Urzędowo donoszą: Prezydent Rzeszy Hinden- 

burg przyjął dziś przywódców stronnictwa niemiecko - narodowego posłów 
Hugenberga i Oberiohrena, którzy informowali go © swojem stanowisku wobec 
problemów, wynikających z nowego planu haskiego, szczególnie zaś uzasadni- 
li swe zastrzeżenia co do polsko - niemieckiej umowy likwidacyjnej, postano! 
wien sankcyjnych i nieukończenia rokowań w sprawie zagłębiaSaary. Prezy- 
dent z uwagą wysłuchał informacyj obu przywódców stronnictwa niemiecko - 
narodowego, oświadczając, iż widzi się zmuszonym zastrzec sobie decyzje o 
sobiste do ukończenia toczących! się w tych sprawach obrad i powzięcia decy” 
zji przez Reichstag. W zwią zku z powyższym kor:unikatem ,,Vossische Ztg.'' 
w dłuższym komentarzu wskazuje między innemi że od powstania parlamentu 
Rzeszy a więc od 1870 roku jest to pierwszy wypadek,.iż opozycja parlamen- 
tarna uzyskała możność bezpośredniego i pouinego przedstawienia głowie 
państwa swego stanowiska bez udziału przedstawiciela rządu Rzeszy. 

— 

PAT. Pierwszy ambasador Stanów 

i Lotaryngja wróciła również na zasa 
dzie Traktatu 
Wersalu prawie w 50 lat później. 

Powódka nie żąda żadnego odszko 
dowania, żadnej zapłaty, żadnego wy 

a żąda jedynie zasądze- 
s jej, z której na 

k.jęi ojciec 
    

       
nagrogzenią 

maej tej zie t SĘ 
bój w swoim czasie wysze 
i do której skarb Państwa nie do 
cza powdóki po powrocie jej z Syberji 
i po zwolnieniu Polski od najazdu. Me- 
cenas Z. Jundziłł w wyczerpującem 
przemówieniu, opierając się na auto- 
rach francuskich i rosyjskich dowodził 
niesłuszności tez, wysuniętych przez 
rzeczników Prokuratorji Generalnej. 

Sąd Najwyższy postanowił ogłosić 
sentencję 4 marca rb. 

GR Ta :1z7ic į powolaniu, ktorym žycie prze- 

Laitik 0 nlezadowolenlu Litwy 
Z Rewla donoszą: Estoński mini- 

ster spraw zagranicznych Lattik przy 
jął u siebie przedstawicieli prasy.. 
Rozmowa dotyczyła przeważnie podró 
ży Strandmana do Warszawy. Co do 
tej podróży Lattik oświadczył, iż pozo 
stawiła ona u Estończyków najlepsze 
wspomnienia. Głowa Estonji, podczas 
swego pobytu w Rydze doznał również 
serdecznego przyjęcia. :Podczas roz 
mów w Rydze wyjaśniło się mocne 
pragnienie, aby, stosunki wzajemne da- 
ły dobre wyniki. Kolejna narada mini 
strów spraw zagranicznych Estonji i 
Łotwy odbędzie się w Tali.hie, dokąd 
zjedzie premjer i minister spraw zagra 
nicznych Łotwy Celmin. 

Omawiając nastrój, jaki się wytwo 
rzył w Litwie w związku z wizytą gło” 
wy Estonji Strandmana do Warszawy 
minister oświadczył, iż w „Litwie kwe- 
stję zbliżenia państw bałtyckich prag- 
nie się łączyć z popieraniem pretensyj 
Litwy w zatargu litewsko - polskim. 
To też Lattik widzi się zmuszonym oś- 
wiadczyć iż stanawisko  Estonji po 
zostaje całkiem wyraźne: zatarg litewz 
ską - polski winien być rozstrzygnię 
ty jedynie w drodze bezpośrednich ro 
kowań. Niezadowolenie Łitwy z zatrzy 
mania się Strandmana w Wilnie Lattik 
nazwał „szukaniem  drobnostkowych 
przyczyn i szykan swego partnera. 

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

adwokat 
wnosił o pozostawienie 

zawartego w tymże 

« rycza i rozapatycznia masy młodzie- | 

inteligenckiej nadprodukcji. W. 
swoim stanie dzisiejszym nasze szkol- 

nictwo powszechne jest bardzo ide- 

owe, bardzo kcchane, ale stanowczo: 
zanadto zaliteraczczone | zapropagan- 

dowane. Wychodzi z nich młodzież 

miła, zdrowa, kulturalna z mocną tre- 

surą miłości Państwa, Ojczyzny i Bo- 
ga, ale nie umiejąca sobie znaleźć 
miejsca pod słońcem. Szkoła obu- 

dziła w niej instynkt większe 
konsumcji dóbr życiowych, ale 
nie nauczyła jej procesu zaspa- 

kajania potrzeb, nie dała jej | 
pchnięcia w kierunku -wydoby- 

cia większych wartości ekono- 
micznych z własnego kawałka 

ziemi. Dziedzic ojcowskiej zagrody 
wie, gdzie leży Argentyna, ale nie © 
wie, jakie ma znaczenie meljo- — 

racja. 

* 

Nieco lepiej jesi w mlastach, cho- | 

ciaż tamby się zapewne przydała wiek- 3 

sza  utylitaryzacja, zwiększenie | 

ctwa zawodó? 
wego na ostatnie klasy siedmio- | 
latek. Zato nie jest dobrze w szkol- | 
nictwie  Średniem, Należy jakoś | 
związać rynek pracy z produkcją | 
inteligencji dokonywaną przez © 

gimnazja uniwersytety. W naszem | 
średniem i wyższem szkolnictwie mło- | 
dzież słyszy piękne , hasła o zawo: | 

    

        

   

   
    
    
    

    
    

  

   
   

     

     

    

    

    

czy na każdym kroku. Ogromna nad- | 
produkcja w jednych dziedzinach i zu Е 
pełny brak w innych zawodach wy- | 
kwalifikowanych pracowników, rozgo- | 

ży. W epoce, w której każda grupa | 

pracowników jest broniona przed | 

wolną konkurencją, jedynie klasa | 
rządząca, jedynie inteligencja pozwala 
na coraz większe zubożanie i błąka- 
nie się życiowe w poszukiwaniu „po: | 
sady" swojej młodej generacji. Sta- | 
tystyki Ministerstwa Pracy muszą uzy- | 
skać prawo obywatelstwa w klasach | 

8-ych tak, ażeby młodzież mogła się | 
przed wejściem do Uniwersytetu 20- | 
rjentować co do przysłych możliwoś- 
ci zawodowych. Oto jest ów maleń: 
ki plan — minimum w zakresie ma- 
terjalistycznego podejścia do spraw 
szkolnych. A jakże wielki jest plan 

maksimum! Konserwatyzm moral 
ny i postęp techniczny powinien 
być hasłem naszej polityki szk: 
nej: Jaknajmniej tej, czy innej pr 

pagandy w murach szkolnych! J 
najwięcej dobrej techniki! 
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Kazimierz Leczycki. aš | 

  

    

OGŁOSZENIA do „Słowa* i do 
wszystkich „innych pism po cenach 
bardzo tanich przyjmuje Biuro Re 
klamoweSTEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wiłnie, Garbarska 1, tel. 82, —1



   

  

zak ie niepodzielnie 
> + SZCZ 

i p 
 „nowanie społeczeństwa? 

ECHA K RAJOWE 
  

Ddhudowa pomnika ger. 
Zarząd Związku Polaków Ziemi Ko 

wieńskiej na posiedzeniu dn. 9.I1 1930 
roku postanowił: 

„Z uwagi ma to, że grób ostatnie- 
go Naczelnika siły zbrojnej Niepodleg 

generała tej Polski przedrozbiorowej, 

” 

Tomasza Wawrzeckiego 
obecnego powiatu  Brasławskiego, a 
był ros. NoworAleksandrowskiego, by= 
łej gubernji Kowieńskiej — Związek 
Polaków Ziemi Kowieńskiej zdecydo- 
wał rozpocząć akcję odbudowy pomni 
ka temu Wielkiemu Mężowi i na za- 

  

  

Obecny wygląd grobowca Wawrzeckiego przy wejściu do Widz, wśród ruin zburzo- 
nego kościoła 

Tomasza Wawrzeckiego, wielkiego sy 
na Ziemi Kowieńskiej słynnego  do- 
wódcy i organizatora powstań 1794 r. 
na Zmudzi i Litwie, pozostaje w okrop 
nem zaniedbaniu i zapomnieniu, przy 
wjeździe do m. Widze, na terenie 

początkowanie tej akcji asygnować zł. 
100 — (sto zł.). 

Do wykonania uchwały niniejszej 
upoważnić p.p. prof. Stanisława Wła- 
dyczkę, Kazimierza Świąteckiego i 
Adolfa Babiańskiego. 

Przez małą szyhkę 
Jeszcze chcę pomówić o tężyźnie 

charakterów jako podstawowym 'czyn: 
niku  społeczno-politycznym nietylko 
ludności rolniczej naszego kraju, ale i 
całej Polski. 

Zwracam uwagę, iż od pierwszego 
dnia odrodzenia Polski, tężyzna chara- 
kteru Józefa Piłsudskiego jest decydu- 
jącym i górującym ponad inne względy 
czynnikiem. Pomimo dociekań nauko- 
'wo-filozoficznych, silakowaciałe w do- 
'ktrynie kazuistycznej partje poddały 
się człowiekowi o tęgim charakterze i 
niezłomnej woli. Mogą Piłsudskiego 
krytykować, zarzucać błędy — jednak 
nie zdarzyło się, aby największy wróg 
nie przyznał „Pustelnikówi Belweder- 
skiemu“ — hartu charakteru. 

Jakie to charakterystyczne na na- 
sze zniewieściałe czasy! 

(Ogromne masy rolne, pozbawione 
możności wnikania w szczegóły intryg 
partyjnych, same z pustelni: swych 
wiejskich, prosto po gospodarsku roz- 
patrującd sprawy państwowe, znajdują 
w Piłsudskim swego sobowtóra. A ile- 
kroć lapidarnie, po koszarowemu skar- 
ci którąś z wielkości sejmowych — 
oddźwięk znajduje w umysłach  rolni- 
czych, bo już ta „howorylnia* sejmo- 
wa ostatecznie nam obrzydła. 

Ach, kiedyż się to skończy! 
Wszak wszyscy już jak na dłoni 

widzą całego Józefa Piłsudskiego w 
swej państwowej okazałości! Po po- 
grążeniu socjalistów z Daszyńskim, 
nikt w Polsce posądzić nie może Pił- 
sudskiego o partyjność. 

Wzniósł się on ponad partje, kra- 
mikujące demagogicznemi hasetkami. 

Jako symbol myśli państwowej wy 
kutej w spiżu historycznej konieczno- 

wy* 

Czyż są jeszcze ludzie, :którzyby 
wątpili w dobrej wierze? 

Nigdy bardziej nie wyczuwała wieś 
zbawiennych wpływów rządzenia Pił- 

  

Z malowniczego Wilna 
Niedawno odbyta w Wilnie wysta-* 

wa fotografiki polskiej przypomina 
nam bardzo ciekawe dzieje rozwoju 
sztuki ojczystej, skierowanej ku od- 
twarzaniu piękna krajobrazowego wsi 
i miast kresowych. —, 

Jeżeli znane nam są tradycje n. p. 
samego miasta Wilna; imiona pierw- 
szych twórców dagerotypu  portreto- 
wego i pierwszych u nas zakładów 
fotograficznych, które upowszechnił 
rownież ciekawsze widoki z nad Wilji, 
Niemna, oraz ich dopływów; : jeżeli w 
Polsce całej były już przed  półwie- 
kiem znane wartościowe, $ jak na 
swój czas, widoki grodu naszego i 
cudownych jego okolic, "wykonywane 
przez Józefa *Czechowicza (pierwsze 
próby odnośnych zdjęć sfotograficz- 
nych Korzuna, Swiejkowskiego, Dow- 
munta i innych były o wiele słabsze) 
to wkrótce po tem, gdy się zaczęła 
doskonalić technika fotograficzna, do» 
datnie aspiracje w Wilnie wykazał 
zakład Ś. p. Stanisława Fleury'ego. 

Dopiero przed 25:ciu laty Jan 
Bułhak na terenie ziemi Mińskiej 
rozpoczął dokonywać, za pomocą 
najlepszych objektywów, zdobytych 
zagranicą, zdjęć fotograficznych wy- 
jatkówo „ciekawych widoków — fra: 
gmentów rodzimej swej Mińszczyzny. 
А że nie;żałował on nakładu pracy i 
wydatków na kosztowne materjaly, 
wkrótce więc przeniósłszy się do 
Wilna, zasłynął u nas jako doskona- 
ły już fachowiec. 

Przez ciąg jakichś lat TO-ciu, fo: 
tografja krajobrazowa wileńska prze- 
chodziła różnorodne stadja swego 
rozwoju. Bardzo wiele wartościowych 
pamiątek zmarnowało się u nas w 
znacznej części z powodu  nieumieję: 

     

  

    

sudskiego, jak w chwili obecnej. Coby 
to było, pytamy, gdyby w tym ciężkim 
okresie gospodarczym nie miała Pol- 
ska spokoju i pewności, że jest tęga 
pięść, która w każdej chwili może być 
podsunięta pod nos warcholstwu  na- 
szemu: „Na, powachaj“ 

I cisza... „dudy w miech“. 
Niech politycy miastowi pamiętają 

i dobrze zakarbują w swoich przera= 
molciowanych teoryjkami  partyjnemi 
umysłach jeden niezbity pewnik, że 
wieś już w żadne obiecanki nie wierzy. 
Już nie wmówicie w nas, że jest ja- 
kieś ugrupowanie, które lepiej potrafi 
rządzić — gdyż wszyscy przedebiuto- 
waliście. Wszystkie wasze benefisy 
oparte o pisane programy zbankruto- 
wały w przedmajowych gabinetach. 
Jeżeli kiedyś mieliśmy jakieś złudzenia 
co do Witosa, jeżeli szukaliśmy w nim 
wyidealizowanej tężyzny chłopskiego 
charakteru — to i tu zawiedliśmy się. 
Mówię o inteligencji, bo chłop nasz, 
który twierdzi, „nie daj Boh  šwinni 
roh, a mużyku panstwo”, na chwilę i 
co do Witosa się nie łudził 

Teraz moi pankowie drodzy, 
trzeba nam tęgiej ręki 
nia. 

Czytając o hecach, które wyprawia 
cie w Sejmie — i widząc waszą bezsil 
ność, jako rzeczników narodu, — py= 
tamy: cui bono? 

Jeżeli jesteście wybrańcami naro- 
du — no to bierzcie władzę i rządźcie. 
Ale jeżeli władzy tej wziąć nie może- 
cie, to miejcie odwagę zejść ze swych 
teoretycznych kanonów  demokratycz- 
A Ša GR wspólnie takich dróg 

tore! wiadały życiu * 
Nie zp ы . 

I to zmį ; 

CENY 
nikt 
lazł. 

A jeszcze wam parę słów na zakoń 
czenie dodam, jako człowiek doświad- 
czony i nad granicą bolszewicką miesz 

do prowadze- 

  

          

   

ne życie: dziś zależne od 
utro od pogody, na które jeszcze 
radykalnego lekarstwa nie wyna- 

tnych sposobów utrwalania wykony- 
wanych fotografij i konserwowania 
ich w zbiorach. 

Zanim się ukazały w Wilnie wi- 
doki fotograficzne naszego| grodu, 
oraz jego okolic, pojęcie często bar: 
dzo niedokładne o wyglądzie ; świątyń 
i różnych zabytków miejskich, jako 
też zamków historycznych i dworów 
"wiejskich, dawały przedewszystkiem 
fotografje w planszach zakładów od- 
nośnych. Reprodukowane zaś przez 
Macieja Przybylskiego, którego zakład 
za czasów uniwersyteckich „był u nas 
stanowczo najlepszym, najbardziej są 
dziś cenione i poszukiwane į n. wi- 
doki in folio: Góry Zamkowej, Zam- 
ku dolnego, ogrodu Botanicznego i 
samego miasta od strony Popław i 
ogrodu Tivoli i t. @. - 

Następnie, względnie staranne, 
były prace. zakładu fKlukowzkiego, 
aczkolwiek o wiele gorsze od repro- 
dukcji odbijanych wówczas zw zakła- 
dach warszawskich. 

Najpłodniejszym, bo i najdłużej 
trwającym z zakładów e 
wileńskich, był zakład Józefa Ozię- 
błowskiego z wykształcenia zarówno 
matematyka jak i rysownika. Kształ- 
cił sie Oziębłowski pod Rustemem, 
ale że nie pogłębił swych studjów za- 
granicą i w sztuce litograficznej, więc 
tworzył w Wilnie na kamieniu rzeczy 
bardzo mierne, a z początku nawet 
jakby tracące dyletantyzmem, Swoją 
drogą Oziębłowski najwięcej w  Wil- 
nie uratował za pomocą litografji pa- 
miątek w postaci zarówno kościołów 
jak i kompleksów gmachów położo- 
nych przy ulicach Wilna, jako też 
osobliwości budowlanych w okolicach 
naszego miasta, tudzież wsi. 

Bardzo zdolnym był pod wzglę- 
dem technicznego reprodukowania  li- 

'tografji' H. Perli, dla którego naryso- 

ow a 

GEHENNA „NIEBŁAGONADIEŻNYCH KUŁAKÓW* 

W związku z wprowadzeniem w życie 
przez władze sowieckie na terenie ZSSR t. 
zw. kolektywów notowane są w różnych 
punktach na granicy polsko - sowieckiej w 
ostetnich dniach coraz częstsze wypadki 
przekraczania granicy z Rosji sowieckiej do 
Polski całych rodzin włościańskich. I tak, 
jak donoszą z Głębokiego, w pow. Dziśnicń 
skm dn 9 bm. przekroczył granicę So- 
wietów do Polski Aleksander  Ziemnicki. 
Zbiegł on z Rosji sowieckiej, jak zezaał, 
przeć aresztowaniem go i-wysłaniem na 
Syberję. Matka i siostra Ziemnickiego miaiy 
również w tym dniu przekroczyć graaicę, 
lecz zostały widocznie przez straż sowieską 
zatrzymane. Ucieczka Ziemnickiego, jak о- 
pewiada, pozostaje w związku z wprowa- 
dzeniem przez władze sowieckie kolektywów 
Wotec tego część t.zw. „kułaków* wysyta 
na jest na osiedlenie na Syberję, a zwłaszcza 
osoby, zamieszkujące nad granicą i będące 
pochodzenia polskiego. Ponieważ Ziemnicki 
posiada w pow. Dziśnieńskim rodzinę, zło- 
żoną z osób, znanych jako dobrzy obywateii 
polscy, władze polskie pozwoliły  zbiegowi 
zamieszkać tymczasowo w granicach Rzeczy 
pospolitej. 

  

W. tym samym dniu GAĆ A 
z Rosji Sowieckiej do Polski Józef Nieściusżo 
nek, lat 78, który zeznał, iż w dniu 2 bm. 
podczas zebrania w Kimieszowcach, gdzie 
posiada 20 dziesięcin ziemi, kiedy chciał się 
zapisać jako włościanin miejscowy do tan: 
tejszego kolektywu, władze sowieckie odmó- 
wiły przyjęcia go i zagroziły wysłaniem na 
Syberię, wobec czego Nieściuszonek zbiegi 
do Polski. 

Jewna obywatelka, która w drodze le- 
galnej przybyła z Mińska z dwojgiem dzie- 
ci, zeznanie, że z końcem 1929 r. rozpoczęła 
się na terenie Mińszczyzny akcja tworzenia 
kolektywów wiejskich, w związku z czem 
odbywa się. obecnie wysiedlenie na Syberję 
całego szeregu osób, nie mogących być zą- 
kwalifikowanemi do brania udziału w kolek- 
tywie. W dniu 23 i 28 stycznia oraz 1 lu- 
tego odeszły z Mińska trzy transporty wysie 
dlonych w kierunku Moskwy. 

Dalej donoszą z Mołodeczna, iż nielegal- 
nie przekroczyła granicę z Rosji sowieckiej 
do Polski na terenie pow. Mołodeczańskie- 
go rodzina Gromowiczów, składająca się z 
ojca, matki, trojga dzieci w wieku 7 lat i 
9 miesięcy, dalej dwu braci. Wszyscy są wy- 
znania prawosławnego, narodowości  biało- 
ruskiej. Rodzina ta posiadała w Woronkach 
wpobliżu granicy 24 dziesięcin ziemi, 5 sztuk 

bydła rogatego, 3 konie i kilka sztuk niero- 
gacizny. Tem samem była uznana przez wła- 
dze sowieckie za rodzinę kułacką i narażona 
na ustawiczne prześladowania. Zbiegowie tłu 
maczą ucieczkę do Polski represjami, stose- 
wanemi przez włądze sowieckie do całej ro- 
dziny, którą zaliczyły władze sowieckie do 
t.zw. „kułaków* Na kilka dni przed uciecz- 
ką Gromowiczów do Polski władze sowiec- 
kie osadziły w więzieniu ojca wymienionej 
wyżej rodziny 70 letniego Maksyma Gromo- 
wicza aby go zmusić w ten sposób do do 
browolnego podpisania aktu zgody na przy- 
stąpienie do kolektywu i oddania całego go- 
spodarstwa na jego rzecz, Wobec uwięzie- 
nia ojca i zamiaru władz sowieckich wy- 
słania całej rodziny wgłąb Rosji lub na So- 
łówki, cała rodzina oprócz Maksyma, chro- 
niąc się przed prześladowaniem zbiegła na 
teren Rzeczypospolitej. 

Z.Bras ławia donoszą, iż w nocy z 11 na 
12 bm. przekroczyło granicę z Rosji sowiec- 
kiej do Polski na terenie gminy Leonpol- 
skiej pow4 Brasławskiego 20 osób na 4 sa- 
niach z 4 ma końmi. Na tę liczbę 20 osób 
składało się 5 rodzin mianowicie rodzina 51- 
letniej Marji Babyszko z pięciorgiem dzieci 
w wieku lat od 6 do 24. — Piotr Babyszko, 
lat 27, z żoną i dwuletnim synkiem, Anto- 
ni Babyszko, lat 37, z żoną i dwojgiem dzie- 
ci, Stefan Babyszko lat 55 z żoną i córką 
dalej Feliks Moroz lat 27 z żoną i córką. 
Wszystkie te rodziny władze sowieckie za- 
liczyły do rzędu kułaków. Rodziny te zbie- 
gły z Sowietów do Polski dlatego, ponieważ 
władze sowieckie odebrały im ziemię i cały 
inwentarz na rzecz Kołchozu. Rodziny te 
miały być wysłane na wyspy Sołowieckie, 
w dniu 20 bm.. miała nastąpić ich wysyłka. 
Wobec tego w nocy z dn. 11 na 12 uciekli 
przez granicę. Wszystkie te rodziny pocho 
dzą ze wsi Czużyłowo i posiadały razem 82 
dziesięciny ziemi. Cały swój dobytek zosta- 
wili po stronie sowieckiej. Rodziny te zbie- 
gły na stronę polską, ponieważ mają tu 
krewnych i znajomych. 
Dalej, jak donoszą z nad granicy w pow. 
Brasławskim bardzo wiele rodzin włościań- 
skich po stronie sowieckiej chciałoby przejść 
na stronę polską. W dniu 13 bm, w nocy 
słychać było po stronie sowieckiej strzela 
ninę i wrzawę. Jak przypuszczają, nowe par- 
tje włościańskie usiłowały przekroczyć nie 
legalnie granicę i zostały przez straż grani- 
czną sowiecką zatrzymane. Według niespra 
wdzonych pogłosek, mają być wśród włoś 
cian, którzy usiłowali przejść granicę, ran- 
ni i zabici. (c) 
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z kompletnem utrzymaniji 
Ceny niskie. 

kający. Nasz sąsiad Stalin kicha na 
swoje masy demokratyczne į obojęt- 

nem mu jest, czy w żywnościowych 
ogonkach będzie stalo/ paręset tysięcy 

więcej ludzi, czy też,inniej. Czy+z gło< 
du wymrze (on sie/wyraža zdechnie) 
o parę miljonów /więcej ludności rosyj 
skiej, biatoruskigį, czy innej, О1а $- 

lina masy — fo podgnój pod global- 
ną rewolucję. 

Czy rozumienie moi miastowi poli- 
tycy ten Wyraz! „globalna  rewolu- 
GAR 

Wieś to żjkig:„, Pravda jaki to  okrąglutko-ważki 
wyazy wobec waszych  nabrzmiałych 
„przedsionkowych* spraw? 

Ale, wracając do Stalina — otóż 
dla globalnej rewolucji głodzi on miljo 
n! swoich obywateli, a do Rygi przy= 
słał trzy okręty z żytem, aby obniżyć 
ceny w Polsce. Rzucił wielkie ilości 

wał n. p. między innemi bardzo ład. 
ne widoki Trok Alfred Romer. Pra- 
wdopodobnie w tym zakładzie wyko- 
nane były amatorskie widoczki  lito- 
graficzne Władysława Syrokomli nie- 
które ilustrujące jego prace historycz- 
ne. Józef Ignacy Kraszewski bowiem 
ilustrował swoją „Historję miasta 
Wilna” widokami świątyń, odbijanemi 
w zakładzie J. Oziębłowskiego. 

Naprawdę piękne, bo i wytwornie 
reprodukowane były widoki naszego 
miasta, jako też wielu okolic kraju 
wydawane w latach 1843 — 1861! w 
Paryżu u Lemercier'a przez zasłużo- 
nego nakładcę „Albumu Wileńskiego" 
dr- Jana Kazimierza Wilczyńskiego— 
tej publikacji ciekawej, reprodukują- 
cej rysunki wielu artystów wileńskich, 
która w częściowej edycji nowej ma 
się z czasem ukazać sumptem uni- 
wersytetu St. Batorego, jako įobecne- 
go właściciela klisz „Albumu Wil:* 
zdeponowanych nad Sekwaną. 

Ponieważ wileńskie zakłady Iito- 
graficzne "jakoś nie zadawalniały po- 
czucia estetycznego zarówno dosko- 
nałego pejzażysty Michała Kuleszy, 
ucznia Rustema, jak i zdolnego ama- 
tora* rysownika, Napoleona Ordę 
więc pierwszy będąc wówczas nau- 
czycielem gimnazjum białostockiego 
wydał swą wartościową tekę z wido- 
kami miejscowości historycznych na 
kresach naszych położonych, poza 
Wilnem. 

Znacznie później bo w latach 
1875 — 1878. N. Orda 'opublikował 
bogaty materjał krajobrazowy,  histo- 
ryczny — swe „Album widoków gu- 
bernij: Grodzieńskiej, _ Wiłeńskiej, 
Mińskiej, Kowieńskiej, "Wołyńskiej, 
ya i Kijowskiej" w Warsza- 

wie. 
Zarówno Albumy Wilczyńskiego, 

jak i Ordy, aczkolwiek są w całości 

„LU X* 
Warszawa, Marszałka Focha 12 i Senatorską 9. 

EL 
Właść. BAGRAD  KARBARJAN 

Pokoje zaopatrzone we wszelkie wygod: 
urządzone, z usługą, pościelą, wod х 

HOTEL-PENSJONAT | 
ФФФ | 

Adr..teiašr: „Lux“ Warszawa 

@ 
nowoczesne, komfortowo 

telefonem, radjo i t. p. Mogą być 
lub bez, na dni i miesiące. 

апКог załatwia przyjezdnym wszelkie sprawy. 

Inu na rynki wszechświatowe, aby ob 
niżyć ceny na len wileński, choć włas- 
na ludność już dawno chodzi bez ko- 
szuli. Wysyła ogromn.e ilości nafty i 
cukru, aby obniżając ceny podciąć ryn 
ki wszechświatowe — a w domu so- 
wieckim na okres sześciu miesięcy wy 
daje po 1 funcie cukru i 4 f. nafty. 

A cóż wy, opozycyjni „mężowie 
stanu“ czynicie? Wmówić chcecie lud 
kowym: masom, że kryzys ekonomicz- 
ny — to skutek rządów pomajowych. 

Wtedy gdy potężny plan Stalinow 
skiej rewolucji! globalnej, prowadzony 
jedną zdecydowaną (dłonią zagraża 
światu — wy chcecie Polskę sprowa- 
dzić na zgalareciałe tory waszych zra 
molciowanych programów! 

Niedoczekanie wasze! 
| Strukczaszy. 
  

swej wyczerpane i o komplet szaco- 
wnego wydawnictwa znakomitego wi- 
leńskiego mecenasa sztuki dziś, nie: 
zmierrie trudno, to zato łatwiej jest 
kolekcjonierom naszym zdobyć całość 
Ot skromniejszego wydawnictwa 

rdy. 
Wilno jakoś nie zgromadziło do- 

tychczas poważniejszej ilości zabyt- 
ków graficzaych i nierychło  snadž 
doczekamy się wyczerpującego dziełą 
z zakresu dziejów  sztycharstwa 
miejscowego, które objęłoby jedno- 
cześnie i historję reprodukcji pejza- 
żów naszych. Wiem, że dzieje litogra- 
fji wileńskiej, podobno bardzo staran- 
nie opracowywane są obecnie fiwe 
Lwowie. Zato o rytownictwie z dzie: 
dziny kopersztychowej jak i ksylo- 
graficznej dla braku skrupulatnie ze- 
branych danych, a częściowo zinwen- 
taryzowanych litylko przez Rastawiec- 
kiego, Kraszewskiego, Kołaczkowskie: 
go, antykwarjusza wileńskiego Ludwika 
Zasztcwta (rękopis w Bibljotece im. 
Wróblewskich w Wilnie) niezbyt wie: 
le da się powiedzieć właśnie co do 
zbadanego już krajobrazu. 

Prawdopodobnie już w wieku 
XVIl-tym wykonywano sposobem gra- 
ficznym widoki starego Wilna, ile że 
plansza karbograficzna Brauna już w 
w. XVI świadczyła o zainteresowaniu 
się cudzoziemców kronikarzy, wyglą- 
dem współczesnym naszego grodu., 

Za czasów istnienia Szkoły Głów- 
nej W. X. Lit. Jezuici wileńscy, wy: 
dając właśnie w wieku XVIII swe fo- 
ljałowe wykazy braci zakonnych, 
ozdabiali tytuły onych broszur mie- 
dziorytami, wyobrażającemi gmachy 
naszej wszechnicy z oznaczonemi na 
nich odpowiedniemi nazwami. Dalej 
karmelici wileńzcy zajmowali się rów- 
nież sztychowaniem na miedzi wi- 
doczków Wilna, zwłaszcza kościołów, 

^ 

Nowy sekrótarz Stolicy Apostolskiej 
Kardynał Eugenjusz Paceli 

Nowy sekretarz stanu Stolicy Apo- 
stolskiej, kardynał Eugenjusz Pacelli, 
pochodzi z rodziny, której służba w 
Watykanie posiada dawną tradycję. 
Dziadek nowego kierownika papieskie 
go urzędu spraw zagranicznych był 
substytutem w ministerstwie spraw we 
wnętrznych Piusa IX, a ojciec, Filip, 
piastował godność dziekana papieskiej 
adwokatury konsystorjalnej. Brat kar 
dynała Franciszek, prof. uniwersytetu 
państwowego w Rzymie i doktór oboj 
ga praw, był jednym z głównych wy- 
konawców woli Papieża w czasie ro- 
kowań między Watykanem i Kwiryna 
łem o rozwiązanie kwestji rzymskiej. 

Kardynał Eugenjusz Pacelli urodził 
się 2 marca 1876 r. Zaczął się uczyć w 
szkole początkowej, mając zaledwie 
cztery i pół lata. W okresie od 9 do 17 
roku życia chodził do gimnazjum 'a na- 
stępnie do liceum ;odznaczał się nie- 
zwykłą gorliwością w nauce. Studja fi 
lozoficzne i teologiczne odbył w uni 
wersytecie gregorjańskim. Po skończe 
niu ich otrzymał święcenia kapłańskie 
dn. 2 kwietnia 1899 r. W roku 1901 u- 
zyskał doktoraty  teologji i obojga 
praw. Wkrótce potem powołany został 
do kongregacji dla nadzwyczajnych 
spraw kościelnych. Kongregacja ta zaj 
muje się sprawami kościelno » polity- 
cznemi, załatwiając zadania, które wy- 
nikają na tle stosunków między Koś- 
ciołem a państwami. 

Dn. 6 marca 1911 roku ks. Pacelli , 
mianowany został podsekretarzem kon 
gregacji dla nadzwyczajnych spraw ko 
ścielnych a 20 czerwca roku następne- 
go — jej sekretarzem. W tym samym 
czasie współpracował z kardynałem 
Gasparri'm nad ko dyfikacją prawa ko 
ścielnego. Na wiosnę r. 1917 został 
nuncjuszem w Monachjum, skąd prze- 
szedł na stanowisko nuncjusza — аро- 
stolskiego w Berlinie. 

Jako przedstawiciel Stolicy Apo 
stolskiej w Niemczech doprowadził do 
zawarcia konkordatów z Bawarją i Pru 
sami. 

Kardynał Pacelli jest naturą głębo- 
ka religijną. Wynikiem tej religijności 
przepełniającej całą jego duchową isto 
tę, jest niezwykła sumienność i bez- 
względne przywiązanie do Ojca św. i 
Kościoła. Ale kardynał Pacelli jest nie 
tylko kapłanem, prawnikiem i dyploma 
tą. Mało kto wie, że cechuje go wiel- 
kie umiłowanie muzyki. Jest mistrzem 
w grze na skrzypcach i posiada grunto 
wną kulturę muzyczną.. I sport nie 
jest mu obcy; jako młody człowiek 
odznaczył - się w pływaniu i jeździe 
konnej.» 

Kardynał Pacelli włada pięciu” języ 
kami: włoskim, francuskim, niemiec 
kim, angielskim i hiszpańskm. 

Dyplomafyczne cegły 
ZK. Mniej więcej przed 40 laty, od- 

naleziono w Egipcie, dwie cysterny, 
napełnione cegłami, o charakterystycz- 
nej formie i starannie zapisane pismem 
klinowym. 

Po odczytaniu tekstów przez uczo- 
nych, studnie te okazały się archi- 
wami dyplomatycznemi. Cegły te przed 
3.300 laty, służyły do. korespondencji 
pomiędzy królem, Syrji i ministerstwem 

a z pośród autorów rzeczonych rycin, 
wybitnie się wyróżniał przełożony 
Karmelitów bosych przy Ostrej Bra- 
mie, ks. Maurycy Pezycki (Mauritius). 

Na początku XIX stulecia wyko- 
nanym był przez prof. Rustema dla 
miedziorytu Libera widok katedry 
wil. od; frontu. : 

Oczywišcie nie podobna tu na tem 
miejscu wyczerpywać przedmiotu, na: 
wet z samego przypomnienia ciekaw- 
szych . przyczynków do _— dziejów 
odtwarzanego graficznie  krejobrazu 
Wilna, tudzież. jego  architektonicz- 
nych osobliwości 

Jest pewna analogja pomiędzy 
dzisiejszą fotografiką artystyczną, a 
takim rodzajem sztycharstwa, jaki no- 
si miano akwaforty; Ściślej rzecz bio- 
rąc fotografika swym efektem barw: 
nym przypomina raczej ten rodzaj 
kwasorytu, który się nazywa akwatyn- 
tum. Przy tej sposobności mówiąc o 
polskich akwaforcistach, wśród któ- 
rych prym trzymają tacy artyści, jak 
Pankiewicz, Skoczylas i inni,  niepo- 
dobna opuścić naszych wileńskich 
gratlków, którzy wykonywali bardzo 
ładne akwaforty, mianowicie J. I. 
Kraszewski, uczeń Rustema w  Uni- 
wersytecie Wileńskim i Alfred Ro- 
mer, wychowaniec akademji Mona: 
chijskiej, a wreście niedawno zmarły 
artysta malarz Henryk  Wejsenhof. 
Ciekawem jest, że wszyscy oni odbi- 
jali swe sztychy przedstawiające stare 
uliczki wileńskie w zakładach pa- 
ryskich, a może i na aparatach przez 
się sporządzonych również w Paryżu. 
Znaną jest nap. akwaforta A. Rome- 
ra z roku 1869, przedstawiająca wi- 
dok dzwonnicy franciszkańskiej. O wie: 

le mniej popularne są tego rodzaju 
bardzo piękne sztychy FH. Wejsea- 
hofa, a mian. Widok zaułka Bernar- 
dyńskiego, Brama klasztorna Wizytek 

  

  

WZYWAŃY 
Borysa Sfolpera 
do natychmiastowego załatwienia, wziętego towaru na skład komiswoy, 
gdyż w przeciwnym razie sprawę powyższą skierujemy na drogę karną. 

Fahryka cukrów i czekolady „ALFA“ 

spraw zagranicznych faraonów  Ame- 
nophisa III i Amenophisa IV. W tej epo 
ce dokumenty dyplomatyczne były tran | 
sportowane na grzbietach ów 

Dzisiaj dyplomaci telegrafują i tele. 
fonują, ministrowie wskakują do eks- | 
presów, lub aeroplanów, by się udać | 
na konferencje do Hagi i Londynu... | 

Pomimo tak różnej formy porozu- 
mień, treść pozostała ta sama: Te sa- | 
me targi i chytrość, ten sam sposób 
prowadzenia dyskusji, raz szczery, to 
znów pełen podstępu, ten sam konilikt 
ściśle określonych interesów, pod przyr* * 
krywką szumnie brzmiących deklaracyj 
Można nawet znaleźć na tych cegłach | 
mówiących O sojuszach i traktatach, 
konwencje finansowe regulujące prze- 
syłki złota... Jedna osobistość nosząca 
nazwisko! Aziru, przypomina bardzo 
swoim charakterem doktora Szachta, / 
gdyż dyplomata z przed 3.300 lat, ce- 
lował również w sztuce kazania na sie 
bie czekać, zapowiadał swój przyjazd 
i nie przyjeżdżał, zobowiązywał się do 
czegoś i nie dotrzymywał zobowiąza- 
nia. 

Posługiwanie się telefonem i aero- 
planem nie zmieniło serca ludzkiego. 
Być może nawet, że dyplomacja trans- 
portowana na cegłach, miała pewną 
przewagę nad dyplomacją współczesną 
gdyż będąc powolniejszą wymagała 
głębszega zastanowienia... I nie jest wy 
kluczone, że nie jeden minister spraw 
zagranicznych, gnany zawrotnem tem- 
pem czasu, żałuje w głębi duszy spo- 
kojnej epoki cegieł. 

  

Dziś i dni następnych 

SZOPKA © „OGNISKU” 
Wielka 24 o g. 8 m. 15.       
  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy: 
stematycznem piciem szczawnickich w: 
kruszcowych „Stefana* i „ Józefiny".  Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena* i „Wanda*. Da 
nabycia w aptekach ; składach aptecznych., 
  

Już wkrótce publiczność wileńska 
będzie mogła zobaczyć na naszym 

ekranie 

„,GRZESZNĄ MIŁOŚĆ” 
pg głośnej powieści A. Struga 

W rolach głównych: 

MISS POLOGJA 
ną rok 1930 ZOFJA BATYCKA 

królowa ekranu polskiego 
! JADWIGA SMOSARSKA 

Bogusław SAMBORSKI, Tadeusz 
WESOŁOWSKI aka MAŁYSZEW- 

kino „HOLLYWOOD 

  

Di į i pozostaje z licytacji: 
SprZe aūla 2 taksówki, 2 pia- 

nina, fortepjan 700 zł., tremo, duży 
kredens, stół jadalny i krzesła, 2 

, kandelabry bronzowe, różne żyrando- 
' Je elektryczne, kilka pierścionków z 
brylantami, broszka brylantowa, dy= 
wan perski, centryfuga, 2 komplety 
walców młyńskich, serwis z porcela- 
ny starożytnej angielskiej, 1.000 to- 
mów książek beletrystyki, palto to- 
kowe, 2 futra męskie, różne palta i 
garnitury używane. Lombard Bisku- 

  

pia 12 =g 

zamieszkałego w Wil” 
nie przy ul. 3-go ana 

Maja 15 

ogr. Odp. w Warszawie 

  

  

  
  

wileńskich i inne obrazki. Z pośród 
artystów malarzy, pochodzących z 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 
którzy wykonywali widoki z okolic 
Wilna sposobem akwafortowym wy- 
mienić należy znakomitą pejzažystkę 
polską Zofję Stankiewiczównę; — опа 
to bowiem jest autorką np. doskona- 
łej akwaforty: Widok Zamku Troc- 
kiego. Jest ta rycina rozmiaru foljo, 
odbita z pietyzmem należnym. 

3 Sulimczyk. 

Artykuł p. Sulimczyka przynosi 
kilka bardzo ciekawych i cennych 
uwag, dotyczących rozwoju _ litografji 
w dawnem Wilnie. Lecz pomimo głę- 
bokiego szacunku, jaki się żywi dla 
osoby autora— trudno się zgodzić, że 
fotografje Czechowi.za były tylko 
„wartościowe jak na swój. czas", 
Przeciwnie—fotografje jego (i negaty- 
wy) »2- pistyzmem przechowywane 
przez spadkobierców, i dziś jeszcze 
nic nie straciły na swej wartości i 
służyć mogą dowodem, że pomimo 
trudności technicznych (Czechowicz 
nic nie wypisywał z zagranicy, lecz 
płyny, klisze i różne udoskonalenia 
techniczne wykonywał osobiście w 
swem laboratorjum) inteligentny fo- 
tograi z przed 50 i więcej laty robił 
zdjęcia niemniej doskonałe, niż „fo- 
tografiki" dzisiejszych fotografów wi- 
leńskich. X . 

Dziwnem, się także wydaje, že 
autor wymieniając grafików polskich, 
którzy Wilno obrali za temat do 
swej sztuki—nie wymienił tak zdol- 
nych artystów wileńskich, jak J. Hop- 
pen, Jakimowicz i Kaliszczak, których 
teki akwafort i drzeworytów są po- 
pularne w całej Polsce, a akwaforty 
Hoppena o starem Wilnie znajdują 
się już w kilku muzeach zagranicz- 

nych. Er. 

“
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6 Obywatel ziemski z Mohylowszczyzny (uczył geografji), który w pierwszym ro- štai 5 i 7.9 proc. — w naszych spółdz. 5 proc. е a ASS ij ku wojny światowej, wtedy, gdy jej wszy- Wyniki Bt auy spółdzielczości rolniczej Spółdzżelnie nasze Et Žr po krótkich lecz ciężkich SOW a w Wilnie 16 lutego 1930 r. scy re, 2 4 miesięcach Evan, mieli i | i i W WIEKU GAĆ: syć, zacierał ręce i mówił z rzetelnem zado- | В : ilejski i ódzki odbiorcom towar z przeciętnym  zy- Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. jakóba we środę leniem: =.No, MaresZcie OSR kał й | w Województwąch Wilejskiem i Nowogródzkiem skiem brutto 7,4 proc. spółdzielnie Z. dnia 19 lutego br. O godz. 10 Iano, poczem nastąpi eksportacja j zwiok intórezówania! moim <przediośccis 210] 1 > “ ; : aigis ia- S. P. kalkulowaly 11,7 proc. Spółdziel na cmentarz św. Piotra i Pawła. O tych smutnych obrzędach zawia la- czniów, mało tego, wśród znajomych ba, Od Redacji „K. G“. W Ea. Jednakże mimo to wyniki przedstawia A ееа ZS Р Ёаті‹п;{)у 1928 miają krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłego pogrążeni w głębokim EŃ najbliższej today ielskim* aa aaa > 18 ga nieco SER Bas; Jo ate Na rok nadwyżką, przeciętnie po 10.093 > smutku 5 I rzeczywiście: niechno się coś większegę sani Jan ółdzielni 107 bilansów 78 wykazują stratę po P Ы a czy to na „naszym“, czy tež na „zachodnim“ i Polskich a Związku Spółdzielni Rol. 1.043 zł. t.j, na sumę 81.410 zł., 88 — zł. na 1 spółdz. Z naszych „Rolników" OZ ania iii ai din оа ironcie zdžrzyio mėj pan. Stanišiaw w ОЕ a ер a k po 802 zł. czyli na sumę zł. 3 wykazały stratę, przeciętnie ро @@ 3 : ; LEA ŻE ženiu stalem się znajdowal. ES yść ZE A E i ie 5 с ńczy k nadwyż- Koledzy nauczyciela w szkole zmusili go 
ryzowana na wyłączną niekorzyść te- 70,643, — jeden bilans nie wykazuje 5,316 zł., 12 zakończyło rok nadwyż. du wymaczadia ta ziaokic i Gb go ostatniego. Autor nie A mać ani straty ani zysku. Ogólny rezultat ką po 9,533 zł. na spółdz. Średni Te a 

nej mapie, linij walczących armij, którą to i ii du pod ai j zultat ogólny naszych „Rolników* za linja na „początku* niemal codziennym jak 
Słowa”, że, pomimo rzekomo antyzie średni: 10767, zł. straty, t. j. po 64 zł. 1028 g i, ы у dele poza $. "łe p 1 Hao "p zaa SAR ARA 
»SłOWa ;.ŻE, į ka Śłdzialni у „ nadwyžka, prze i > Ё ® wia Aš ЗЫ 

\ miańskiego kierunku działalności Z-ku na 1 spółdzielnię, a zatem 30 razy r V „. przeciętni А = Takie to tryumły święcia praktyczne Rew. Spółdzielni Rolniczych, popiera mniej aniżeli w spółdzielniach Z. S. P. 6.563 — na „jedną spółdzielnię. : ; / ten wlaśnie a nie inny odłam spółdziel Długi, najliczniejszą z kolei typ, to Poszczególne spółdzielnie każdego : 2 Benistawskich Helena SZWAŃSKA set e mowie PARADA 
Ais jak czytelnikowi jest spółdzielnie mleczarskie. Sprawozda- Z a SIE dawał PARĄ cię ku aa e siącach „wielkiej wojny. Można „Sobie wyc › 1 I Е : = . 

zič, jak wszechstro: i y wiedomóm (wobu wypadach dest ia za 1928 T wykazują, Co mastępuje: 0 45 samo 4 postód. należących - 90 Eksportacja zwłok z maj. Podziśnie ziemi Wileńskiej do kościoła LE świat 5 4-ch latach mieutralny. Wychodzimy z założenia. w spółdzielniach Z. S P. było przecięt Z. R. S. P. jak i do Z. S. P. przeżywa- parafjalaego w Widzach i pogrzeb na miejscowym cmentarzu odbył się tej "a y że jeden i S Sa nie na jedną po 49 członków, 108 ły w poszczególnych okresach, lub dnia 17 b. m. Było to, podobno, coś nadzwyczajnego! ak ak o > krów, 1492 zł. funduszu własnego, a jeszcze przeżywają kryzys gospodar- O czem zawiadąmiają krewnych, znajomych i przyjaciół Podobno doszło do tego, że przeciętny Fran Е 4 i Adis ity i i czy, spowodowany zarówno Iš pogrąženi w žalu cuz, p en: i X s ь 
02 2] dos A a dela wynosiła. po 83,281 czy, spowodowany zarówno konjuktu żeni w żalu BRAT i RODZINA p oi sywie wołyńskiej „„Śrusiłowa Sg sfd wydamy gf sy. I, W, spókzieniach naszych bylo po Fa, jak | miesza lib większa ieudor WWSORGZNYWNOKWNNNKCNNCWNNKNCZNNNNNE EE, 0-5 о SL ai ое gzego. „Rowniež uwažamy 2а „0Pi2W 119 członków, 208 krów, 2.323 zł. fun nością zarządów. Najbardziej wnikli- _ gdzie to leży Równo, Dubno, albo Łuck, czy saa] E i największej spaw- duszu własnego i dostawa wyniosła wa opieka tego, czy innego patronatu, też zgoła Kowel. Ё о gości, 1 dlatego przeciwaj jesteśmy po 96.860 Itr. Cyfry te wykazują wyż nie jest i nie będzie w stanie zabezpie wswet mų na myśl gie. przychodziło, że projektom pewnych kóą rządowych co szość spółdzielni naszych, wyrażającą czyć spółdzielczości całkowicie od Ao — to jakiś kraik np. i 

" z ad = a się w odsetkach, podanych w powyż- AE Tale B A czyž ta sama Wojna nie pozostawila 
jednak stanowczo wypow A ° iności: 5 jak i drugi odłam spółdzielczości rolni | kaj bie znajomości ziem pol- 

wór RS ‚ szej kolejności: 142 proc. 92 proc. 55 jak i g im Sp С nam w kraju, po sobie znaj ci z p wad H przez: Dziennik Wileńskit, okł 16 roc. " E czej korzystał i korzysta jeszcze w skich, Jeszcze mnie samemu migają w o zk, 1О оЬ Pec rypadkach ай5Ё WTOREK ZEBRANIA I ODCZYTY czach ie Strypy, Gniłe i Złote Lipy — te 
nadania pracy związków zabarwienia Nieco odmiennie rachunkowo tych wypadkach z pomocy państwa w & EU ania 5 = rio aus ed Małopolsce 
aa BAA SĘ. 1 po. przedstawiają się wyniki bilansowe. postaci ulgowych kredytów. Wyso- 18 a SZJ © — Z polskiego Towarzystwa Ustawodaw Wschodniej, których nigdy w życiu ше о- nitsty Hist Gwiązkić Rowizyjiego Spół Na 27 bilansów spółdzielni Z. S. P. kość i stopień ulgowości tych kredy- | Symeona Zachód sł g. 4 m. 54 spa su tymainaluogą, ak ana ke glądałem, a których kierunki wód plastycz- DA: 3 3 14 wykazuje. strate cnętnie po tów, udzielonych ogółem  poszczegól- Jutro LM Lokuratury PrZY nie sobie wyobrażam. 
dzielni Rolniczych, stanowiący  odpo- wykazuje stratę przeczę p 22 у stdziel sneki Sądzie Apeiacyjnym (ul. Mickiewicza 36 Ileż to razy „forsowane* były one przez DOZ wiedź i wyjaśnienie na zarzuty „Dzien 1.177 zł., 11 nadwyżkę po 336 zł. nym odłamom spółdzie Czości, nie jes Konrada odbędzie się zebranie dyskusyjne na którem Roan. nika Wileńskiego". NY wreszcie 2 zamknięto bez strat i zysku. wzajemnie dła = odłamów a kase ż Zakłada Móteocolózji ©. prof. dr, S: Siengalewicz „wygłosi. referat Słowem, jedno powiedzieć można śmie: że ujęcie porównawcze, którem Z. R. : е 2 ie ż z ostrzeżenia A na temat „Znaczenie badania krwi w krymina ;,. < : i .. 
Šp. Iš, podikuje się, wykazując wyniki Ogólny rezultat średni: strata po 473 ca. Dlatego prawdopodobnie żaden p „S В. ® Wilnie с : y ło: ostatnia Wojna na polu nauki geografji swojej a Z-ku Sp. P. pracy, nie wyda 
je się nam odpowiedniem, niepotrzeb- 

zł. na 1 sp. Spółdzielnie Z. S. P. na 80 
bilansów mają 56 ze stratą po 2.192 

tych odłamów nie odważyłby się zary 
zykować oficjalnego stwierdzenia, że z dnia 17 — II 1930 r. 

listyce“. Wstęp dla członków i 
członków wprowadzonych. 

gości przez zaznaczyła się dodatnio. 
Ale walki ustały, Świat odetchnął, a ё ZR aż — Wileński oddział polskiego towarzyst- i ktyka poszł: nie bowiem podrażnia, że tak pówiem Ż, 2, 7 zyskiem po 179 zł. i 3 bez Otrzymał ich stosunkowo mniejszą su- Ciśnienie ) 769 wa psychjatrycznego. We środę dnia: 19 lu- kąt i A SE oi = ŚWIECE ZIRDICIĘE ORORIEJ SLICE NV at'i zysków. Ogólny rezultat średni: me, lub na warunkach mniej korzyst- $redniew mm GSO FD. © godz. 8 wieczorem w Sali wykła* znowu zapominają gdzie, co się znajduje, 

jednak, że dla autorów. Ke Gi А 1.462 į 1 spółdzielnie nych. Każdy z nich natomiast zapatru- dowej uniwersyteckiej w szpitalu św. Ja- w granicach jakiego państwa leży. 
listu trudnem było obranie innej drogi strata po 1. Zi. na 1 sp AEL vue S ат dniczych na te- Temperatura | | sec kóba odbędzie się posiedzenie Wileńskiego Wilno nasze znowu jest powodem błę 
skoro ich wyjaśnienie spowodowane Przy bliższem jednak rozpatrzeniu je się ze względów zasa y a са Oddziaiu Polskiego Towarzystwa Psychja“ dó zostało właśnie takiem ujęciem Zresz- 
tą nic nie stoi na przeszkodzie Związ 
kowi Spółdzielni Polskich sprostować 
błędne cyfry względnie zdementować 

ocena i w tym względzie nie wypadnie 
na niekorzyść naszych spółdzielni. Ję- 
zyczkiem u wagi jest tu oczywiście ce- 

go rodzaju pomoc krytycznie i dąży do 
zastąpienia jej funduszami samopomo= 
cy. Że do tej pory mogło ta nastąpić 

+ Temperatura najwyższa: -I-29C. 
Temperatura najniższa: — 29C. 

trycznego dla 
gości z następującym porządkiem dziennym 

Dr. A. Wirszubski „Przyczynek do histo 

członków i wprowadzonych 
w i omyłek geograficznych, geograficz- 

! no - pocztowych. 
> Pamiętam dobrze, kilka lat temu powsta- 

ła w Wiedniu jakaś agencja publicysty 
I 3 ' zd ‹ z = й zy; 3 rji -psychjatrji“ Z. Jajiszkiewicz „W sprawie czna. ż iedeńska i i - 

subjektywne ich zestawienie. Przyczy- ną, wypłacona za dostarczony nabiał. tylko w drobnej części, wina w Enea miimecach slad przewlekłego morfinizmu', Doc. dr. A. Fal- jb A Kat, Lado kė WARE 
ni się do a m E eis Spółdzielnie Z. S. P. z terenu woj. wi- nie takich czy in a Wiatr ) Polhdėno Saschodai A „Komórki m L o, i Ka jałem, nie mogla się nigdy zdobyć na inny 
nu rzeczy. Dla rzeczowego aśnie- |. u: : S $ ecz i je ając + zie nerwow; Doc. dr. Falkowski „Psy= jak "Vilnare Iš ie“, Ё 
a REA służymy miejscem. leńskiego wypłaciły przeciętnie po gr. Syjno-gospodarczych, YIKO I jedy przewažający ym, Y= adres jak: „Vilna — Lithuanie“, 

List Związku Spółdzielni Polskich 
22,2 za tłuszcz w 1 Itr. — spółdzielnie 
Z. R. S. R. z tego województwa gr. 

nie naszego ogólnego zubożenia. 

Przypisywanie naszemu odłamowi 
Tendencja barometryczna: wzrost 

choza manjakalno - depresyjna w świetle 
nowych badań”. : 

: Wystarczyło mi napisać do niej list, w 
którym dobitnie podkreśliwszy, wykaligra- Uwagi: półpochmurno, wieczorem snieg: 

KOŚCIELNA 
—(k) Nieustanna Adoracja Przenaqświęt 

szego Sakramentu. Dnia 20 lutego przypa- 
da Całbdzienna Adoracja Przenajświętszego 
Sakramentu w kościele św Rocha w Bia- 
łymstoku dnia 21 lutego w kościele w Su- 

PE (k) Zebranie Organizacyj Katolickich 
Stowarzyszenia Misyj Wewnętrznych odbę- 
dzie się 19 lutego w sali parafjalnej święto- 

‹ KOMUNIKATY. fowałem: „Vien — Ungarn", aby już na 
— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego stępne listy przychodziły z adresem: „Vilna 

Czerwonego Krzyża niniejszem zawiadamia — Polen*. 
iż rozpoczęcie wykładów dla III Kursu Sióstr Słyszę teraz, że jakaś firma Strasburska Rezerwy Pogotowia Sanitarnego nastąpi w przysłała do Wilna list z adresem: „Vilna — dniu 20. II. rb. o godzinie 18 (6 wieczorem) Lituanie', gdyby wileński adresat odpowie. w Sali kliniki ocznej szpitala wojskowego na dział: „Strasbourg — Allemague", skutek bi Antokolu. to ten sam miało, co mój kawał z wiedeń- Tegoż dnia zostaną rozdane Świadectwa skim biurem korespondencyjnem. 
siostrom Rezerwy Pogotowia Sanitarnego, Niemcy, z regu, inaczej nie piszą jak: które ukończyły Kurs w 1929 roku. Vilna — Litauen. Škutek to ten odnosi, że — 92 Środa literacka odbędzie się 19 lu. listy ich trafiają na Litwę, aby tam z odręcz 

do redakcji „„Dziennika Wileńskiego w 
Nr. 8 tego pisma z dnia 11 b. m. w: tre 
ści swej nie zawierał tych stwierdzeń, 
których ogłoszenie ze strony wyżej 
wymien. związku uwolniłoby nas od 
bezpośredniego reagowania na zarzuty 
skierowane pod adresem naszego 
związku w artykułach, ogłoszonych w 
Nr. Nr. 6 i 7 „Dziennika Wileńskiego". 
Wobec tego uważamy za potrzebne 

  

21,4. Natomiast w woj. nowogródz= 
kiem spółdzielnie Z. S. P. wypłaciły tyl 
ko po gr. 15,9 za tł. w 1 ltr. podczas 
gdy nasze spółdzielnie po gr. 20,7 w 
woj. wileńskiem, zatem spółdzielnie Z. 
S. P. wypłaciły gr. 0,8 więcej, nato- 
miast w woj. nowogródzkiem gr. 4.8 
mniej aniżeli nasze spółdzielnie. Ści- 
słe obliczenie wykazuje, że gdyby spół 

jakichkolwiek dążności  socjalistycz- 
nych i klasowych, a tembardziej poli- 
tycznych, w szczególności zaś zarzut, 
że usiłujemy odtrącić większą  włas- 
ność ziemską od udziału w ruchu spół 
dzielczym wogóle, bądź od udziału w 
organach kierowniczych tego ruchu po 
lega na błędnych lub nawet złośliwych 
informacjach. Świadectwem -tego, że 

  
! 

przedewszystkiem podać do wiadomo- 
ści publicznej wyjaśnienie, co do inten 
cji, jaką kierowaliśmy się, proponując 
Związkowi Spółdzielni Polskich  ogło- 
szenie przygotowanej przez nas dekla 
racji, a następnie przedstawić rzeczy- 

żenia ideologiczne naszego. związku. 
Zaczynamy od typu spółdzielni naj 

bajdziej rozpowszechnionego, t. j. od 

od sum zebranych przez spółdzielnie Z 
-8. P., pozostając do tych ostatnich w 

/ stosunku 50 proc. i 8 proc.Uwzględnio 
No t również banki miejskie Z. S. R., 
posiadające przeciętnie i stosunkowo 
większe sumy funduszów własnych i 
wkładów, aniżeli wiejskie. 

dzielnie nasze z woj. nowogr. wypłaci 
ły od dostarczonych tam 4.314 tys. Itr. 
nie więcej jak spółdzielnie Z. S. P., t.j. 
tylko po gr. 15,9 zamiast 20,7 to wów 
czas zamiast Średniej straty po 1.348 
zł. na jedną spółdzielnię w woj. nowo- 

S. P. wypłaciły tak jak nasze po 20,7 
(zamiast 15,9) to ich przeciętna strata 
wzrosłaby do 4.873 zł. na 1  spółdz. 

Te cyfry nie pozostawiają wątpli- 
wości, co do stosunkowej wartości go 
spodarczej spółdzielni ' mleczarskich 
obu odłamów i efektywnej korzyści ad- 
danej członkom i wogóle  rolnictwu. 
Krótko mówiąc, strata bilansowa na- 
szych spółdzielni wróciła się członkom 

w rzeczywistości dzieje się odwrotnie 
jest zarówno stan faktyczny, jak i pro- 
gram, wypisany na sztandarze nasze- 
go Zjednoczenia ręką Ś. p. Stefczyka 
(„Stanowisko spółdzielczości w rolni- 
ctwie'** ref. wygłoszony na Kongresie 

spółdzielni stosunek tej kategorji człon 
ków dochodzi do 35 proc. (sp. r.-h.). 
Również nie da się zaprzeczyć, że nie- 

dobnie ma się rzecz z władzami nad- pewnej sumy przeznaczonej na koszty 

Dalszem wyraźnem zaprzeczeniem bra 
ku współdążeń w naszym odłamie z 
większą własnością jest iakt przystę- 
powania spółdzielczych  syndykatėw 
rolniczych „do naszego związku. Wresz 
cie najistotniejszem w założeniu jest 
programowe oświadczenie: ś. p. Stef- 
czyka w następujących słowach: 

janskiej. 
Zebranie konferencji Pań Miłosierdzia 6- 

tej parafji po Bernadyńskiej odbędzie się 19 
lutego o godz. 5 pp. w sali parafjalnej 

m ii WB ku 

    

kiego w sprawie uchwalonych pórzez Radę 
miejską podatków na rok 1930 — 31. 

— (y) Fundusze na wybory nowej 

kowych i lombardowych. 

niżeniu stawek procentowych 

wersje te r 

  

bieranej obecnie przez banki z 13 proc. na 
12 proc, natomiast stawka obowiązująca do 

  

  

“ (0) Posiedzenie miejskiej Komisji Fi. 

Wobec pojawie- 
nia się w Wilnie wiadomości o rzekomem ob 

pobieranych 
przez banki i lombardy możemy wyjaśnić, że 

są zupełnie ścisłe. Rozporządze 
nie min. Skarbu, jakie ogłoszone zostanie w 
dniach najbliższych przewidjue obniżenie wy 
sokości najwyższej stawki procentowej po- 

tego o godz. 8 wiecz. w siedzibie Żwiązku nym dopiskiem 
Będzie to brzmiącym: „Polensoku pation“ 

„autorskich“,, po- do nas. 
święconych twórczości członków Związku Li 

` teratów wileńskich. Prof. dr. Marjan Zdzie- spondując w sprawach handlowych, np 
nie- szą wi 

literatów, ul. Ostrobramska 9. 
dalsza Środa z szeregu 

chowski odczyta z najnowszego swego, 

litewskiego  poczciarza: 
przychodzi 

Niemcy są na tyle grubiańscy, że kore- 
. z na 

eńską elektrownią, potrafią takie ga wydanego dotąd dzieła o Napoleonie III roz fy robić. 
dział p.t. „Sedan'4 Są to rzeczw przykre, rzecz. świadczące 

ы Нр Re gródzkiem, wypadłaby średnia nadwyż Rolniczym w Warszawie w 1924 r.). nansowej. We czwartek dnia 20 lutego odbę _ Wstęp dla członków sympatyków, i o lekceważeniu nas. Mój sposób, jak prak- 
wiste wyniki działalności tego odłamu ką po 2.597 zł. wówczas gdy spółdziel Faktem jest, że w spółdzielniach dzie się w Magistracie posiedzenie miejskiej wprowadzonych gości. tyka wykazała, jest sposobem na nieuctwo spółdzielczości, który reprezentuje nie Z.S.P. z tego województwa, mimo naszych na terenie woj. wileńskiego i Komisj Finansowej z następującym porząd” RÓŻNE — geograficzne sąsiadów i „przyjaciół" dobrym związek Rewizyjny Spółdzielni Rolni- że wypłaciły po 15,9 nietylko nie wy- nowogródzkiego w końcu 1028 r. 11 Giem 1020 = 2 UA Chów ów LA Pielgrzymki na Międzynarodowy mi again towalem go-1. opanfentowyyi czych w zestawieniu z wynikami dzia- kazały zysku, lecz przeciwnie, poniosły proc. członków pochodzi z pośród moódyfikacji istniejącej taryfy opłat za czyn- eM Fęmad Pac i aka Będę bardzo rad, jeśli ktoś go wykorzy- łalności Związku OE Polskich stratę średnio po 375 zł. na 1 spółdziel średniej i większej własności, — рггу- 17 ra a kę na Międz. Kongres Euthatystycznś W Kar stać zechce. Mik. 

: я : RER * r ; : s Р roje n у inie Pi ; : 
orąz pokrótce wskazać na istotne zało nię. Odwrotnie, gdyby spółdzielnie Z. czem w _ poszczególnych rodzajach wiekej, 4) zastzczenia Ie ROŻWÓWE taginie. Pielgrzymka wyrusza około 26 kwie 

tnia, a powraca 17 maja. Po drodze zwiedzi S"IERRKERZWNAACNNNNWIKWNAW 0 sławne miasta : Rzym Wiedeń i inne. 
Rzymie 

konto „Pielgrzymka do Kartaginy". 
najpóźniej do i kwietnia br. 
stnicy jadą II klasą. 

|Kancelarja poczyni starania o uzyskanie 
ulgowych paszportów za opłatę 21 zł. oraz 
o potrzebne wizy zagraniczne, w tym celu 

pa 
o. agaż 

może być jeden, albo dwie mniejsze walizki. 
Możno brać ze sobą aparaty fotograficzne. 

każdy uczestnik powinien przesłać swój 
szport do kancelarji prymasowskiej. 

w 
ego Eminencja ks. kardynał Hlond 

resztę 
Wszyscy UCZĘ- 

Wypłata ma być dokonywana dla posia= 
daczy tych orderów w Wilnie w tutejszej Iz- 

42 es: SO. ы WERE я й Prymas Polski, przedstawi piel rzymkę Ojcu x; - - PR 
o oszczędnościowo-kredyto- SPOR Has przy zołozaju ma bodaj ani jednej spółdzielni, w któ Rady miejskiej. Na jednem z ostatnich św, oraz odpraw 3 maja Litai nakożeń. bie Skarbowej dokąd będą się musieli zgła. ych. р „...., w Obu województwach takiej samej rej ta kategorja rolników nie byłaby posiedzeń Magistratu zapadła postano stwo. Koszta uczestnictwa wynoszą 1600 zł. 2“ (0) W sprawie ryt 0 uboju by Do końca 1928 roku spółdzielnie wypłaty, jak spółdzielnie Ż. S. P. reprezentowana w jej władzach. Po- wienie wstawienia do nowego budżetu EA całkowite a hotele, R dła. W swoim czasie większość towarzystw 
oszcz.kred. naszego Związku zebrały (22,2 i 15,9) dałyby w ogólnym rezul- Sport oagażu, przewodnicy. Aspiranci piel- opieki nad zwierzętami w Polsce, m. in. i 

= A 2 2 5 в > 1 В SBA grzymki powinni przekazać najpóźniej do 1 ала В i žundusz6w wiasnych po 17.563 zł. i tacie, zamiast straty, nadwyżkę po 757 zorczemi Zjednoczenia i związku, wyborów nowej Rady Miejskiej. marca br. kwotę 1000 zł. do Bani Zwią balais ietis žadina OE 
wkładów oszcz. po 2. 971 zł. przecięt zł, na 1 spółdzielnię, włącznie do naszej Rady Wileńskiej, — (y) Rozporządzenie o stawkach ban- zku Spółek Zarobkowych w Poznaniu na wydanie rozporządzenia, kasującego rytual. aie na 1 spółdz. Sumy te są mniejsze 

” ny sposób uboju bydła, przeznaczonego na 
rzeż — jako sposób wysoce barbarzyński 
i sprawujący zwierzętom niepotrzebne те- 
ki. Do czasu jednak wydania przez władze 
odnośne odpowiedniego rozporządzenia, 
T-wo opieki nad zwierzętami w Wilnie zwró 
cilo sie do Magistratu m. Wilna o skierowa 
nie na najbliższe posiedzenie Rady miejskiej 
wniosku dla powzięcia uchwały o ograni= 

: : ., М0]. nowogrėdzkiego jeszcze przed jej 2,4 pi ictwie nie zmie tychczas w lombardach tj. 1 proc, miesiecz< = Po ustaleniu programu kancelarja Prymą. CZĘniu rytualnego uboju bydła tylko dla w a one o ; ЗЮЗЁПЫЁ ;02…'0… stwierdzeniem, trzykrotnie w  postaci Spółdzielczość w. rolnictwie nie zmie IE nie zostanie SRÓN : sa nienieomieszka przesłać go A poiržėb udiosei To as > 
AS PDM S M wyższej wypłaty za nabiał, a šrednio Za bynajmnieį do stopniowej przemia- | — (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We. każdemu z zainteresowanych. dla : SZCZ ja skiej PORZ PEPE я P> Z RCR ARNE Ta ZPOW wi: ob Ge džia ach prawie dwu- ny indywidualnych gospodarstw _rol- dług danych wydziału zdrowia Magistratu = — (y) Prace specjalnej komisji w ““ "7050! CArzešcijanskiej, ' ЗЁЁ;ЁЦ 1]9_27 ia į koki 2 Ę W krotnie. Jeszcze wyraźniej wystąpiłaby nych, w wielkie gospodarstwa zbioro- w oo der; sprawie komunikacji lotniczej Warsza- TEATR I MUZYKA 

zielniach Z. R. S. R. wzrost па ХТОНШе. Ma a a En jai: na tyfus szny 13, płonicę 5, blonicę 4 2 ! * jedną spółdzielnię funduszów  wžas- TOŽŪICA W WY KACA па R a aa šias (L zm), odrę 31 (I zm, RS ZG RPA ОНЕ Z A i Tali kų T D 

„| r 
S nych wynosi 137 proc. wkładów 

68 proc., a na 1 członka wzrost f. wł. 
51 proc. wkł. 5 proc. w spółdzielniach 
Związku! Spółdzielni Polskich wzrost 

| na jedną spółdzielnię wynosi f. wł. 68 
Wkł. 29 proc. na 1 zaś członka nietylko      

   

    

    

   
     

  

   

       
   

   

  

   

        

niema wzrostu, lecz przeciwnie, fundu- 

Koszty prowadzenia 

dzielniach naszych, mimo że koszty 
Tozkładały się tam na znacznie więk- 
Szą ilość członków, których w spół- 
dzielniach Z. S. P. . było Przeciętnie 

„0 20 proc. więcej aniżeli w naszych. 
Oczywiście powyższy stosunek ko 

Sztów odbił się odpowiednio na zamk- 
nięciach rocznych. 28 bilansów spół: 

16 bilansów wykazuje nadwyżki po 
1.681 zł., t.j. na sumę 26.903 zł. a 3 
ilanse zamknięto bez strat lub zysku. 
„gólnym średnim rezultatem gospodar 

bti spółdzielni „S. P. za 1928 r. jest 
| „42 50.590 zł., t. j. po 2021 zł. prze- Nas i. p #р 

spółdzielnie 

 |ujawnionych przez nasz związek nadu 

Sólnej wszystkich razem kredyt 

szych spółdz. mlecz., gdyby się odpo- 
wiednio uwzględniło fakt, że spółdziel 
nie nasze amortyzują urządzenie mie- 
czarni w wysokości 20 proc. rocznie, 
podczas gdy spółdz. Z. S. P. amorty- 
zują to urządzenie tylko pa 10 proc. 
rocznie. 

4—5-XII 1928 r. wypadła dla spółdziel 

77,9; ocena trzecia w dniu 28.X 1929 

sze, przyczem postęp tych spółdzielni 
wyraża się w 6,5 punktach.Spółdzielni 
nie Z. $. P. uzyskując naogół gorszą 
ocenę, postąpiły najpierw o 5,2 punkty 
a następnie cotnęły się o 0,4 punkty. 
Jeżeli masło spółdzielni naszych nie 
może konkurować w wywozie zagrani- 
cę z masłem spółdzielni Z.S.P., to z 

dalszą metę obliczone względy go0spo- darcze ogólno-państwowe. 

„ Pozostaje trzeci typ — spółdzielnie 
rolniczo-handlowe. W końcu 1928 r. 
na 1 spółdzielnię Z. S. P. wypadało po 
36 członków i 9.852 zł. funduszów 

duszów własnych, t. j..o 308 proc. i 

wynosi 379 tys. zł., na 1 spółdz. Z. R. 

  

ni, jako pracowników, uczestniczących 
jedynie w podziale dochodów wspól- 
nej własności, dąży spółdzielczość włą 
śnie do wzmocnienia siły wytwórczej 
gospodarstw, jako też samodzielności 
społecznej ich właścicieli lub posiada 
czy”. 

śnienia wykazują, że spółdzielnie zrze 

oczywiście ze zwykłego nieporozumie- 

ków ani spółdzielczość , nic by na tem nie straciły. Zapuszczamy się w te 
uwagi poto, aby stwierdzić, że dalecy 
jesteśmy od wyciągania ręki po nimb, 
nieprzydatny dla naszych sąsiadów. Je 
żelibyśmy się starali wykazać różnicę 
wyników pracy obu Związków, to by= 

  

szym Związku spółdzielni, płynącą z 
przeświadczenia, że dzieje się w nich 
jeszcze bardzo nie dobrze i że wiele 
jeszcze lat spokojnej pracy trzeba 
włożyć w ich pomyślniejszą przyszłość 
Jednakże dla spokoju tej pracy, a tem 
samem dla jej pomyślnych wyników 

zgodnych z istotą rzeczy przesłankach. 

ki nie są narazie gorsze.od pracy i wy= 

[a 

siec 3, gruzlicę 9 (8 zm.) ospę wietrzną 2, 
jaglicę 2, drętwicę karku 1, grypę 1, razem 
80, z których 10 osób zmarło. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We 

dług danych Państwowego Urzędu pośredni 
ctwa pracy ogólna liczba bezrobotnych 
terenie m. Wilna, 

na 

   
nie dla inwalidów, którzy często ze wzglę- 

  

— Kuratorjum Okręgu Szkolnego ogła- 
sza że egzamin dla eksternów z kursu szeš 
ciu klas gimnazjum państwowego w termi- 
nie wiosennym rb. odbędzie się w lutym 
1930 r. w gimnazjum państwowem im. Z. 
Augusta w Wilnie pod przewodnictwem dy 
rektora p. j. Żelskiego. 

(O informacjach w sprawach, związanych 
z egzaminem, zwracać się należy do Dy- 

tek USB. Dnia 18 lutego 1930 r. o godz. 8 
wiecz. w sali 5-80 gmachu głównego USB 

odbędzie” się zebranie organizacyjne "zwią 
zku Studentek USB. Celem Związku jest sze 

rzenie wśród ogółu akademiczek zamiłowa- 
nia do pracy społecznej oraz samopomoc ko 
leżeńska. Prosimy ogół koleżanek o jak naj- 
liczniejsze przybycie. Wstęp za legitymacja 

któremi się kieruje dany odłam spół- 

wynosi obecnie 4523 B= 

była wiadomość a projekcie zorganizo 
wania stałej komunikacji lotniczej na 
linji Warszawa — Wilno. Wiadomość 
ta została zdementowana w tym sensie 
że komunikacja na tym odcinku nie 
może być uruchomiona z racji nieopta- 
calności tego przedsiębiorstwa. 

misja celem zbadania możliwości zor- 

maniem się w Białymstoku, Grodnie i 

tro ostatnie przedstawienie komedji - opery 
„Krakowiacy i Górale". Na dzisiejsze przede 
stawienie wszystkie bilety zostały wyprze 
dane, na jutrzejsze zaś kasa sprzedaje po 
cenach normalnych w godzinąch zwykłych. 

W czwartek z powodu generalnej próby 
sensacyjnej sztuki „Broadway* przedstawie 
nie zawieszone. 

— Piątkowa premiera. W piątek wcho- 
Teraz jeszcze wyniki państwowej soby, w tem mężczyzn 3402, kobiet 1031. W Jak podaje obecnie prasa białosto- gy; na repert teatru 'na_ Pohul ie 

sze własne zmalały o 6 proc. a wkłady J ; я EJ Powyżej ‚ liczby i wyj ównani iegfym tygodni. gó : - + AROSA PL ER OMUJRACE. NIE 
* ‚ SW. ‚ yżej przytoczone licz 1 wyja- porównaniu z ubiegłym tygodniem ogólna л e zwyk 2 3 S 

о 27 proc. oceny masła. Pierwsza ocena w dniu yzej przy у Yj liczba BEztopotnych НН НЕЫ cka bawi w Bialymstoku specjalna ko zwykle interesująca amerykańska sztuka 
„Broadway“ Sztuka obfituje w momenty 

  

wyniosły za _, z ; 8 szone w Związku Spółdzielni Polskich *9 s p - ia a BS lotni. niezwykle silne, zaš tło sztuki stanowi zaku 
SLA czy ni naszych średnio po 74 punkty, dla SZ >> a ! — (y) Inwalidzi poza kolejką w Kasie ganizowania w tem mieście portu lotni: 0 aż 

p: 1928 w kredytówkach naszych spółdzielni Z.S.P. po 72,7 punktów, nie są Silniejsze gospodarczo i organi- Chorych Jak się dowiadujemy wydano za- czego. Jest to podobno w związku z pioW REGGAE BO a „T proc. sumy bilansowej, 4,3 proc. Asie zacyjnie od naszych spółdzielni. Próby rządzenie aby inwalidzi przyjmowani byli я е : о ES A > : й Pozostałości pożyczek i efekt + ocena druga w dniu 12.V 1929 r. dla ? e, YZ DISC lekar Kasy Chorych poza kolejką, 19%)" projektem uruchomienia. linji z nadzwyczajnem powodzeniem na scenach zł. 5,68 na 1 RE W spółdzielniach naszych dała 78.3 punkty dla Z.S.P. nadania im cech wyższości Pochodzą | Zarządz b posjkde dóniosie śialcE lotniczej Warszawa — Ryga z zatrzy” stołecznych całej Europy. — Teatr Lutnia. „Mężczyzna i kobieta“ 
   

3 Ёв SP. w te wyniosły 6,8 proc 7 pierwszym 80.5, drugim 77,5. We 1ia i nastąpiły wskutek nieźródłowych du na stan zdrowia nie mogą wyczekiwać ca Wilnie. zadojay kogdiji Talaso na ZN 
ż sumy: bil. 8,8 proc. pozostałości po wszystkich wypadkach masło  spół- informacyj autora artykułów. Lepiej emi godzinami na przyjęcie przez lekarza, | — (y) Nowy termin składania zeznań 0 powodzenia grana będzie tylko dzić i jutro. 

į yczek i zł. 18,88 na 1 członka, czyli dzielni naszych uznano średnio za lep- byłoby, gdyby ta nieporozumienie nie jak t9 Sie zdarza często w Kasie Chorych. dochodzie. Termin składania zeznań o docho — Czwartkowa premjera. W czwartek 
zgórą trzykrotnie więcej aniżeli w spół y : zaistniało. Żaden z omawianych Związ SZKOLNA, dzie został przez władze skarbowe przenie- wchodzi na repertuar teatru Lutnia jedna z siony do 1 ma ja rb. Jak wiadomo dotych- najlepszych komedyj francuskiego czas termin ten wyznaczony był na 28 bm. 

— (y) Kto może korzystać z paszportów 
handlowych i kuracyjnych, Do Urzędu Woje 
wódzkiego wpłynął okólnik min. spr. We 
wnętrznych wyjaśniający rozporządzenie doty 
czące zniżki opłat za paszporty zagraniczne. 

lak wynika z tego wyjaśnienia osobom 
wyjeżdżającym w sprawach handlowych lub 

czeniem Izby Handlowo - przemysłowej, lub 
urzędu celnego odnośnie wywożonych lub 
przywożonych towarów it.d. Dalej paszporty 
ulgowe mogą uzyskać wyjeżdżający na stu 
dja zagraniczne. 

Przy wydaniu paszportów osobom nieza- 
możnym (za takie osoby uważane będą о- 
soby, których dochód roczny netto nie prze 

również przeprowadzić rewizję dotychczaso= 

śpieszenia załatwiania tych spraw. 

2 repretu- 
Gdybym chciała”... z udziałem J. Wer 
my, K. Wyrwicz - Wichrow iego w. 

ch głównych. Reżyserja Zie kiego. | — Poranek symfoniczny. W niedzielę 
23 bm. odbędzie się w teatrze miejskim w Lutni 6 poranek symfoniczny Wil. Tow. Fil 
harmonicznego. Udział: bierze wileńska orkie 
stra symfoniczna pod dyrekcja Tadeusza 

aru 

nicź 
TO: 

      
    

ае оо OrSzei jakości najmniej nie po to, a i ć rekcji gimnazjum im. Z. Augusta w Wilnie przemysłowych powiatowe władze admin. Mazurkiewicza b. kapelmistrza opery  war-  dzięlni oszcz.-kred. Z.S.P. za 1928 — P<wnością nie wskutek gorszej >: lepszymi aaa az aa ae (WE Poheanka 11). ogólnej mogą wydawać paszporty ulgowe szawskiej. W. programie: Różycki (Monna 
20 r. w. kazuje strat rzeciętnie pa naszego masła, a tylko dlatego, że '€? S E ską AKADEMICKA po wykazaniu potrzeby wyjazdu, czy to Liza Gioconda) Rachmaninow (symfonija 9,277 1 j. razem A imę 33493 zł. WStrzymują je od wywozu wyższe, na O Ištnienie i rozwój zrzeszonych w na- — Zebranie organizacyjne Zw. Studen. korespondencją handlową, czy też zaświad c-moll), Wagner (uwertura do opery Tan- 

? BR S е = . * J 

hauzer) i in. Początek o g. 12 w południe. 
Bilety zawczasu nabywać można w kasie te 
atru Luntnia od 11 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — Wielka Parada Polski: Szaleńcy. 
Światowid — Marynarz „słodkich wód. 

FA, PR > SAN A 1 е й ю kracza 7200 zł, dla samotnych i 9.600 zł. dla Wanda — Miasto miłości. 
© ma 1 spółdzielnię. własnych — na 1 spółdzielnię naszą szkodliwemi wydały się nam  zarzity i: ! żonatych, oraz których majstek nie przekra- Apollo — Uśmiech losu. po 147 członków i po 14.545 zł. fun- na nas skierowane, oparte na _nie- HANSA Taa С2а Wartości 30.000! zł.) Ministerstwo poleca / ccadilly — Kobieta w płomieniach. W tym samym roku 

Ognisko — Trzy natniętności. 
kr : Z A 3 я żę eny" : в jwości "ego trybu postępowania w stosunku do Heljos — Uroda życia. —: 
a > o również 47 proc. więcej. Przeciętny obrót towa Dlatego zapragnęliśmy wykazać, że najlepszem świadectwem właściwości os6b saaa ye: o paszporty ulgowe ku- Hollywood OZI echit. \ 

CZI y, głównie z powodu rowy na 1 spółdz. Z. S$. Р. га 1928 r. praca nasza i jej dotychczasowe wyni- zasad organizacyjno-gospodarczych, racyjne w kierunku usprawnienia i przy - Kino miejskie — Halka. 
Ofiary żyć w jednej spółdzielni (winni w wię $. R. po 506 tys. zł., Czyli o 33 proc. ników Związku Spółdzielni Polskich. dzielczości. 2 r Zabi ti „Na remont sai w Domu Dziecia 

Zienių) sięgających 50 proc. straty więcej. Stosunek kosztów handlowych Dalszy faktyczny . rozwój odnośnych Zw. Rewiz. Spółdzielni Rolniczych a ma sega me ówek. dc obrotu wynosi w spółdz. Z. S. P. odłamów ruchu _spółdzi i а 
 



  

51 owo 
  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od 

15 do 17 bm. do godziny 9 rano zanotowa: 

no w Wilnie ogółem wypadków 110. W tej 

Jiczbie było kradzieży 13, zakłóceń spokoju 

publicznego i nadużycia alkoholu 33, prze- 

kroczeń administracyjnych 45. Reszię wypad 

ków podajemy w skróceniu w tej samej ru 

bryce. a 3 

— (c) Pożar w Lidzie. Przedwczoraj 

nad ranem wybuchł pożar w wytwórni ole- 

jów w Lidzie który momentalnie objął całą 

fabrykę powodując zajęcie wszystkich zma 

gazynowanych wewnątrz materjałów łatwo 

palnych między inemi kilkadziesiąt beczek 

pokostu przygotowanego do wyekspedjowa 

nia 

Na miejsce pożaru przybyły natychmiast 
straże ochotnicza i wojskowa które usiłowały 

ogień zlokalizować lecz bez skutku, tak że 
płomienie poczęły poważnie zagrażać sąsięd 

nim budowlom. MS о 
JW czasie akcji ratowniczej 7 osób ze 

składu straży pożarnych doznało ciężkich 

poparzeń. Straty wynikłe z powodu poża» 

ru sięgają blisko 10 tysięcy zł. 
Okazuje się, że pożar powstał z powodu 

używania przez robotników swiec podczas 

pracy wobec uszkodzenia linji elektrycznej. 
— (c) Kradzieże mieszkaniowe. Ž mie- 

szkania Anny Wołochowej (Tatarska 7) 
skradziono palto damskie i futro na skór- 
kach bronzowych pokryte czarną satyną bę 

dące własnością jej matki Kamili Rużbickiej 
zamieszkałej tamże, Wartość skradzionej gar 
deroby wynosi 500 zł. : 

Również Hirszowi Kodyszowi (Kijowska 
21) skradziono uprząż wartości kilka set zł. 

Kodysz podejrzewa że kradzieży dokonał 
sąsiad Nachman Bachtel bowiem zwracał się 
sn do poszkodowanego z propozycją zwró- 
cenia skradzionej uprzęży za cenę 100 zł. , 

— (c) Zatrzymanie „potokarzy”, Do ja- 
dącego wozem ulicą Rossa Piotra Bohdzie - 
wicza mieszkańca. wsi Dębniki gm. rudomiń- 
skiej podeszło 2 osobników z których RER 
wszczął rozmowę z chłopem drugi zaś w 
tym czasie usiłował dokonać kradzieży wozo 
wej. Manewr złodziei zostaj jednak zauważo» 
ny. Obaj potokarze widząc że podstęp się 
nie udał, rzucili się do ucieczki lecz w pości- 
gu zostali ujęci. 

W komisarjacie okazało się, że są to: 
Piotr Szukiel zamieszkały przy ulicy Łokieć 
3 i Konstanty Klimaszewski zamieszkały 
przy ul. Jerozolimskiej 12. 

Obu złodziejaszków osadzono w aresz- 
ie. 
— (c) Do wypadku w fabr. „Bałtyk”. 

Okazuje się, że poparzenie, jakiemu uległ 
Adamowicz o czem,  notowaliśmy, miało 
miejsce podczas otwierania kotła parowego 
co spowodowało że nieostrożny robotnik u- 
legł poparzeniu nóg i kolan. 

— (c) Okradzenie kuratora szkolnego. 
Onegdaj w dzień do mieszkania kuratora 
okręgu szkolnego wileńskiego p. Pogorzel- 
skiego dostali się złodzieje, którzy wynieśli 
wierzchnią garderobę wartości do tysiąca złą 
W jakim czasie dokonano kradzieży, p. ku- 
rator nie może sciśle określić, bowiem brak 
garderoby domownicy zauważyli dopiero po 
pewnym czasie. 

— (c) Kradzież w Z.0.W. Podczas za- 
bawy w ZOW przy ulicy Uniwersyteckiej 
6 — 8 niejakiemu Józefowiczowi skradziono 
kapelusz, rękawiczki i szarf. Sprawcę kra- 
dzieży zatrzymano na miejscu. Okazał się 
nim Piotr Biesikorski (Szkaplerna 5). 

— (c) Gdy światła na sali pogasły. P. 
Chaim Bioławski (Nowogródzka 27) będąc 
w  kinematografie miejskim złapał za rękę 
złodzieja Kleofasa Hermanowicza (Zawalna 
50) który usiłował wyciągnąć mu z kiesze- 
ni płaszcza pieniądze i rękawiczki. 

“° — (c) Kogo można zastać w piwiarni 
у “ Lichtsona, Policja lustrując różne 
spelunki zajrzała do znanej ze swej reputa 
sji piwiarni Lichtsona b. prezesa „Bruder 
ferejnu" przy ulicy Zawalnej 21 i zatrzymała 
tam bardzo podejrzanego ptaszka, który po- 
dał się za Walia Kwartowskiego (Wiłko- 
mierska 48). Podczas rewizji u Kwartowskie 
go znaleziono rewolwer „Nagan*  nałado- 
wany nabojami ną posiadanie którego za 
trzymany nie posiadał zezwolenia. 

— (c) Aresztowanie fałszywych wywia. 
dowców policji. Ostatnio na terenie miasta 
grasowali dwaj osobnicy, którzy przy każ- 
dej okazji podawali się za agentów poli- 
cji. Mimo, ze pseudo policjanci doskonale 
się maskowali i byli bardzo ostrożni, w dn. 
16 bm. zatrzymano ich. Okazało się, że są 
to: Wiktor Staszkiewicz, syn piekarki przy 
ul. Wileńskiej 31 i Konrad Wojtkiewicz (Ta- 
tarska 20) Obaj byłi uzbrojeni w rewolwery 
aystemu „„Mauzer* nie mając na to zezwole 
nia. 

— (c) Fatalny upadek. W ubiegłą nie- 
alzielg absolwent wydziału lekarskiego USB 
Jan Ludomir Kłoniecki (Ponarska 7) scho- 
dząc ze schodów w stanie nietrzeźwym prze- 
chylił się przez poręcz i spadł z wysokości 
2 piętra na posadzkę. 

Podczas upadku Kfłoniecki doznał cięż- 
kich obrażeń całego ciała a szczególnie gło 
wy i został ulokowany w szpitalu żydow- 

m. 
— (c) Pijany szofer powoduje wypadek 

samochodowy. Na: ulicy Piłsudskiego taksów 

Z SĄDÓW 

Donłosłe orzeczenie w sprawie 
przerachowania wierzytelności 

hipotecznych. 

W ubiegłym roku kiedy wygasły mora- 
torja hipoteczne wielu wierzycieli wystąpi- 
ło przeciwko właścicielom nieruchomości 
o wypłacenie należności Spraw tego rodza- 
ju było b. dużo i wyroki zapadłe w nich 
były najrozmaitsze. Wielką sensację wywo 
łał dopiero wyrok Sądu Okręgowego, któ: 
ry zasądził z tytułu wierzytelności hipo- 
tecznej pełne sto proc. należności. 

W tym wypadku dłużnik użył całą po- 
życzoną sumę na budowę domu i wierzy- 
ciel w skardze swej wskazał na to, że pie- 
niądze dzięki temu zachowały pełną war- 
tość przedwojenną. 

Sąd przyznał wówczas za 3000 rb. 
wartość w sumie 9416 zł. 

Sąd Apelacyjny potwierdził ten wyrok. 
Sprawa oparła się o Sąd Najwyźszy i 

przed kilku dniami była tematem rozpraw. 
Sąd Najwyższy stanął ną stanowisku, 

że tylko w tym wypadku można zasądzić 
pełne 100 proc. z wierzytelności hipotecz 
nej, o ile stwierdzone zostanie niezbicie na 
podstawie dokumentów, że pożyczka Z0- 
stała zaciągnięta na budowę domu. 

Ponieważ w omawianej sprawie — nie 
było tego rodzaju wiarogodnych dokumen 
tów Sąd Najwyższy nakazał powtórne roz- 
patrzenie jej. 

Wyrok ten posiada zznaczenie  prece- 
dentalne i niewątpliwie zainteresuje liczne 
rzesze naszych czytelników. (y) 

  

  

RADJO 
Wtorek, dnia 18 lutego 1930 roku. 

11,55—]2,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05 13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. ork. Polskiego Radja. Muzyka skan= 
dynawska: 1. Grieg—li llsuita „Peer Gynt* 
a) Poranek, b) Śmierć Azy, c) Tani c Ani- 
try, d) w grocie Króla Gór. 2. a) Skarga 
Ingridy, b) Taniec Arabski, c) Burza, d) 
Pieśń Selvegji, 2) Swendsen — Romans, 3) 
Grieg -- Modlitwa i taniec z suty „Olav 
Trygvason*. 13,10—13,20: Komunikat mete- 
orologiczny z Warszawy. 16,10- 16,15: Pro= 
gram dzienny. 16,15—17,00: Muzyka z płyt 
gramofunowych. 17,00 — 17,15: Przerwa. 
17.15—17,40: Audycja dła dzieci „Czar-Ba- 
ba” Il cz. zradjofon. bajki N. Buyno-Arcto- 
wej w wyk. Zesp Dram. Rozgł. Wileńskiej. 
11,45—18,45: Transmisja koncertu # War- 
szawy. 18,45—19,05: „Jak nie należy mó 
wić po polsku*—pogadankę wygłosi Jerzy 
Wyszomirski. 19,05 19,30: „Kącik dla pa- 
nów* prow. Karol Wyrwicz-Wichrowski. 
19,30—19,45: 30:ta lekcja. języka niemiec 
kiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 19,45—19,50: 
Program na Środę. 19,50— 23,00: Transtnisją 
opery „Blanchetleui* Krenzl'a z Poznania 
i kom. z Warszawy. 

  

ka nr. 49 prowadzona przez szofera Wacła- 
wa Adamowicza, zamieszkałego przy ulicy 
Sniegowej 7, wpadła na parkan kolejowy, 
łamiąc trzy słupki. Podczas katastrofy w ta 
ksówce powypadały szyby, odłamkami któ- 
rych został poraniony szoier i jego znajoma 
Jadwiga  Żagielska, Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło ją do szpitala żydowskiego. 

— (c) Przechodzień pod autobusem. 
Vpadł pod autobus nr. 38114 podczas prze- 
gania przez ježdnię na ulicy Wilkomier- 

skiej Abram Pomoszcznik zamieszkały przy 
ulicy Trockiej 15. U legi ón złamaniu nogi 
powyżej kolana i ogólnemu potłóczeniu. Szo 
ier kierujący autobusem Nowogródzki Paweł 
(Kalwaryjska 68) którego policja zatrzyma- 
ia, okazało się nie posiadał prawa na prowa- 
dzenie samochodem. 

   

— (c) Rozprawa nożowa. Nocy wczo- 
rajszej na ulicy Filareckiej został | zasztys 
letowany Jerzy Korniejew „Ciesielska 20, któ 
rego w stanie b. ciężkim znaleziono nieprzy 
tomnego na jeźdni. Rannego z przebitą pier 
sią odwieziono do szpitala żydowskiego. 
Sprawcami poranienia spowodowanego na 
tle osobistych porachunków był Pietrow Kon 
stanty zamieszkały na tej samej ulicy ca 
Korniejew, tylko w posesji nr 21. 

— (c) Kto dokonał napadu na Wasilew- 
skiego. Przed kilku dniami notowaliśmy o 
bezczelnym napadzie dokonanym na osobie 
urzędnika banku związku spółek zarobko- 
wych p. Wasilewskiego, który został ciężko 
poraniony nożem przez wiozącego go doroż- 
karza. Dopiero teraz policja prowadząc w tej 
sprawie dochodzenie zdołała ujawnić, że win 
nym napadu był Jankiel Kastrelis (Lwowska 
24) którego aresztowano. Szkoda tylko, że 
policja nie podała numeru dorożki bezczelne - 
go dorożkarza a to w celu podania go do 
publicznej wiadomości, ku przestrodze jeże 
dżących. 

SPOR? 
Pierwsze zwycięstwo hokeistów 

wileńskich w Krynicy 
Jak wiadomo :nistrz naszego okręgu 

hokejowego, drużyna AZS'u wyjechała do 
Krynicy aby wziąć udział w walkach o ty= 
tuł mistrza Polski. 

Zawody te rozpoczęły się w dniu wczo- 
rajszym i wyniki pierwszych spotkań nie 
są dotychczas znane, natomiast komuniku- 
ją nam, że w ubiegłą niedzielę drużyna 
nąszą rozegrała mecz-trening z miejscowym, 
zespołem K. T. H. 

Z walki tej wyszli wilnianie zwycięsko 
uzyskując wynik 5:0. Świadczy to, o dobrej 
formie naszej drużynie nie należy jednąk 
przeceniać sił i zdolności naszych akade- 
mików jeśli się weźmie pod uwagę, że 
drużyna Pogoni ze Lwowa zwyciężyła K.T. 
H. w stosunku 9:0. 

W walkach 0 mistrzostwo Polski 
wezmą udział następujące drużyny: Legja 
i Polonia (Warszawa), Pogoń i Czarni 
(Lwów), Cracovia Wartą (Poznań), T. K. 5. 
(Toruń) i zeszłoroczny mistrz Polski AZS. 
(Warszawa). (y) 

Mecz bokserski Poznań — Mo- 
nachjum. 

Niedzielny mecz bokserski Poznań — 
Monachjum zakończony został wynikiem nie 
rozstrzygniętym 7:7. 

Wynik ten jest niemałym sukcesem dru- 
žyny poznańskiej jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że reprezentacja Monachjum odnio- 
sła przedtem szereg efektownych zwycięstw 
w trudnych konkurencjach. (y) 

Zawody skił—skioeringowe w Za- 
kopanem. 

W piątek odbyły się w Zakopanem nie- 
zwykle ciekawe zawody ski —skioeringowe. 

Dwa biegi góralskie ski- skioeringowe 
(za koniem) na dyst. 120' i 1600 mtr. wy” 
£“ H. Niedźwiecki za jeźdzcem  Okrągla- 
iem 

W auto—skioeringach w kategorii pań 
na dyst. 2000 mtr. zwyciężyła Słomnicka za 
wozem Fiat prowadzonym pizez Niedźwiec- 
kiego. Bieg panów na tym samym dystans'e 
zakończył się zwycięstwem Zdz. Motyki 
jadącego za wozem Tatra. Wóz ten prowa- 
dzony był przez mistrza Polski Jana Rip- 
pera. Startowało 10 maszyn. (y) 
Liu ii СрДуИ КТ 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
17 lutego 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
„Tracz,  Spra. Kupno 

Dolary 8,87, 8,89, 8,85, 
Belgja 124,25, 124,56, 123,94 

Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,83 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 357,00 358,50  856,70 
Londyn 43,36, 43,47, 43,25 
Nowy York: 8,903,  8,923, 8,883 
Wypłaty telegr. 8,921, 8,941, 8,901, 
Oslo 23852 23012 237,92 
Paryż 34,92, 35,01, - 34,83, 
Praga 26,40. 26,46, 26,34 
Szwajcaria 172,08, 172,51, 171,65 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,20, 239,80 238,60 
Wiedeń 125,56 125,87, 125,25 

Wei 155,57 165,74 155,17 
Włoi 40,68 46,80 46.56 
Tallin 237,60 23820  237,00 
Gdaisk 173,34. 

P>piery proceniowo: 

Pożyczka inwestycyjna 127.—. Prem 
jw dolarowa 77.50 5 proc. konwersyjna 
1,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole- 

jowa 102,50, 5 proc, kolejowa _45,00. 8 proc. 
L. Z. B. (Gosp Kraj. i Banku Roln. obli- 
gacie B. Gotp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25 421 pół proc. 1. Z. ziemskie 53,00 
8 proc. warszawskie 71,50.5 proc. warszaąw” 
skie 54.75 8 proc. Łodzi 63:75. 10 proc. 
Siedlec 7250 — 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88,25 10proc. 
Radomia 75. 7 proc. ziemskie 72.75, 4,5 proc 
ziemskie 51.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
52.75 4 i pół proc. warsz. 51 0 Kalisz 64,00 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,25 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho= 
wy 63.75, 8 proc. Lublina 6,25, 

Akcje. 
Bank Polski —,— 160,25 Powszechny 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 29.50 Cegielski 41 —. Mo- 
drzejów 13.50 Norblin 81. Ostrowiec  61.— 
Starachowice 21175 Zieleniewski 60, 
-80. Parowozy 20, Węgiel 53,25  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 700 Spiess 100. 
Lilpop 20,50 B. Zachodni 79.25 Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 7350. Siła i Światło 
93.Firley 3800 BankDysk. 124.75Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 105.— Bank Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 

—i 

4,25. Gdański Monopol Tyt. 282.80. 

  

Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wyświetlana NAJNOWSZĄ KINO-OPERA POLSKA 

„HALKA“ 
Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. 

„Kino Miejskie | 

SALA MIĘJSKA 

W 
ul. Ostrobramska 5 

rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA, Z. LINDORFÓWNA, H. CORT, 
W. CZERSKI, M: PALEWICZ i H. KAWALSKI. Pelna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe 
i chórowe śpiewy artystów opiery. Oryginalna muzyka Monitszki. Powiększony zespół orkiestry. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Wejście tylko z początkiem seansów. 
Ze względu na wysokie koszta, związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższoue: Parter 1 zł. 
50 gr.. ulgowe 75 gr., Balkon 50 gr. 

Ki MEGLICKI. 
H. ZAHORSKA, 

Realizacja: 

  

DZIŚ! 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Początek seansów o g 

DZIŚ! Znakomity tragik, bohater filmu „Niepotrzebny Człowiek" 

i ulubiona Olga Bakłanowa KINO-TEATR 

„KGbLYWOOD* 

Mickiewicza 22. 

Dziś i dni następnych. „OGNISKO” 
UL. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
Kolejowego). 

ULICA GRZECHU 
Potężny dramat osnuty na tle życia apaszów? 

Nad program: Tygodnik filmowy Specjalna ilustracja muzyczna Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.25, 

Arcydzieło, którago oczekuje Wilnol Najgłośniejszy Przebój Polski 1930 rze „Złotej Serji* 

URODA ŻYCIA 
Według nieśmiertelnego arcydzieła ST. ŻEROMSKIEGO. Kierownictwo literac- 

kie Tad, Kończyc. W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bo- 
gusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo, Irena Dalma ; jnni. 

odz. 4, 6, 8 i 10.15. 

w roli 
apasza 

w obrazie 

ALICE TERRY i IWAN PETROWICZ w wielkim 10-aktowym dramacie p. t. 

„Trzy namietnosšci““ 
Film z grupy wielkich arcydzieł światowych. Pocz. seansėw O godz. 5, w niedziele i święta o godz. 4. 

" 

    

  
  

Kino - Teatr 

„Świełowić * 
ul. Mickiewicza 9. 

erotyczny p. t. 
DZIŚ! Przecudny dramat „Noce szału szał zabaw karnawału, konkursu piękności pań! 

N ebywała wystawa. W rolach gł. ulubieniec Wilna 

Harry Liedtke oraz prześliczne kobiety Greta Mosheim i P. Haid, 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

         
  

Kino - Teatr Dziśł Wstrząsający dramat z życia wojennego w 9 akt. 
: - W roli gł. DOROTA MACKAILL i LOVELL SCHERMAN. Walka „Słońce э ESKORTA 66 э:;:'г{:ип'ы‹ісп ‹і)!не!б\г‹ z siemieckiemi łodziami _podwodnemi. 

Ё i afera szpiegowska, za jęci i 
ul. Dąbrowskiego 5 mieckiego. Akcja rozgrywa się w Angli, Francji l aa u K 

WWE LTE —— zm 
u saaa slawy KG nij) a mia RARZE DENTYŚCI S Pakole Ik sę mieszkanie 

nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger). ы pakoje uchnia z wygodami. 
Ė PLEYEL, BECHST EIN, BLUTHINER, DRYGAŚ, ENIA GE Wielka Pohulznka 2. 
в b k ia, a Lekarz-Dentysta 
Ę K. Dabrowska „. Niemiestaż mcg „MARTA. MUAWAWEJ gaz STNE 
E SPRŽEDAŽ i WYNAJĘCIE Bžyiska-Smaiska mp, | M gotówki loku* 
I ssas rona aros uz ara:*9 1:2 Przyjmuje: od 9--12 R NE jemy na dobre 

= 4-6. Ofiarna 4 1 T 
) m 3 ) -— ро gwarancje 

R a dį o a arai usfarzalej ZZA SDE 52 КОСО BAWAAWE wekslowe i hipo- 
eczne 

! D y konsfrukcji š POSĘBY i DUŻY MŁYN”. || D. HK. „Zachęta: 
# © wodny z folwar- ickiewicza › rzerabia na nowoczesne [lggtfjj (0 | geemwmomuwnmak| kiem w Wojew. || tel. 9-05 _ —0 

ож че Poszukuję Bisłostockiem do |" a Е 
Wilno, ul. Wilenska 24, telefon 1038. posady gospodyni] *PIZSdAnia za | anmena osam || 

Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy | tylko na wieś. Znam Wileńskie E aluo ZGUBY 
na ekranowy oraz zasilany wprost z sieci oświetleniowej | się na gospodarstwie Komisowo - Handi / 
bez akumulatora i baterji. — Dogodue warunki. wiejskiem. Kalwaryj- Mickiewicza 21, VEKS i GRS SUENO 

: ska asm) Jade tei 152 — гго-о_ Wolonh Wasyl 
DOKTOR EUR (I RER © AKSA 

4 LESARZE g Hawiykiewizwa 
AA AS VSK UEI sn Choroby 

skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
metyczne i kosinety- 
ka lekarska. Wilno, 
Wileńska 33 m. 1. 

Wa Z. P>. TI 

SARA RASA 
£ Kosmetyki 64 

liro fikonsereuie 
э doskonali, odświeża. 

usuwa braki i skazy. 
Regulacie i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet  Kosm 
Leczniczej 

  

BOKTOÓR 
W. ZEkBAWIGZ 
Goi. WwenayCzNO, 
ayliiis, narządów 
moczowych, s 
=], od 5—8 wiecz. 

"Diatermja. 

Kobieia-Lekars 

kt, Zoldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYKZNE, NARZĄ- 
BOW MOCZOW. 
04 122 I Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277.       
W. Z. P. 26, 

||| rai 

KOBIECĄ SĄ 

KL g 
Mieczerkaśalałowia 2-2 

kioraz Gabinet Kosme- Od 1 marca do wy- 
„CEDIB* tyczny usuwa zxrmsr najęcia 

L Hryniewiczowej. szczki, piegi, wągry, 
ielka 18 m. 9. Przyj. łupież, brodawki, ku-. “| 

— tzajki, wypadanie wło- Mickiewicza 46 m. 14 
1 “EI wažuia się. NS“ 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

— 

Hierniczy 
Mickiewicza 31 m. 4, przyjmuje prace. jasna 
| i kobiecą kon- 47 m. 2. Zwierzyniec. 
M Ę szpruje, dosko- = 

nali, odświeża, usuwa ° 
jej skazy i braku Poszukuję 
Sztuczne opalenie ca- miejsca SŁUŻĄCEJ 
ry. Wypadanie wło- do wszystkiego. Znam 
sów i łupież.  Naj- dobrze kucha:ę, mam 
nowsze zdobycze ko- dobre Świadectwa i 
ametyki racjonalnej. liczne rekomendacje. 
wodka ; aj E Mickiewicza 5I—8. -0 

ее ы energiczna ammm MO, “Cini 
rzyni z dobremi świ 
dectwami, 

  

    

   

  

dwa pokoje 

sów. Mickiewicza 46. 
` ; iii ik 

GEORGE GIBBS, 

8 Żółty Dtak 
— Aha, herr kapitan! — mruknął 

generał, marszcząc brwi. — Czy pan 
słyszał? 

— Tak jest, panie generale, on bę 
dzie tutaj koło północy. 

— Dlaczego tak późno? 
— Musiał wczoraj zatrzymać się, 

w Ostendzie. Cały dzień stracił na na- 
prawę aparatu. Ale teraz wszystko jest 
w porządku i or leci tutaj. 

Von Stromberg zaklął i usiadł przy 
stole rozkazując młodemu oficerowi, 
by zajął miejsce przy: nim. 

— Zapomnijmy na chwilę, że je- 
steśmy śrubkami w maszynie państwo 
wej. Oto cygara, proszę zapalić. Pew- 

„Nie z przyjemnością będzie pan palił 
po podróży. 

Von Winden usłuchał, ucieszony 
tak uprzejmmem :przyjęciem. 

— Czy pan jest zadowolony? — 
zapytał generał. 
„ — Tak, panie generale. Jestem za- 
dowolony., Byłem zupełnie pewny, že 
zaszło nieporozumienie. Wierzę w głos 
krwi i mówiąc szczerze, ani na chwilę 
nie podzielałem obaw pana generała. 

Von Stromberg wypuścił kilka kłę- 
bów dymu. 

— Dziwna historja... Obawiam się, 
że nie rozumiemy dobrze tego. wszyst- 
kiego. Herr Rizzio jest bardzo ostrożny 
I zna się na rzeczy. Dlaczego * pański 
kuzyn — Hammerslay nie chciał uznać 
jego pełnomocnictw? 

„— Musiał mieć ważne powody ku 
temu. Ponieważ tu będzie wkrótce, 
sam nam to wyjaśni najlepiej. W każ- 

. dym. razie fakt, że on tak odrazu wy- 
E ozkaz pana 

tutaj, jest dowodem jego wierności i 
szczerości. 

— Tak, — mruknął w zamyśleniu 
generał. — Tak się zdaje. Nie sunie 
się głowy do paszczy lwa przez cieka- 
wość dla zobaczenia jego zębów. Kto 
przysłał komunikaty? 

— Generał von Bendorff. 
— Czy nie było więcej komunika- 

tów przez radjo? 
— Nie panie generale. Dziś w nocy 

zn przybędzie do Wilhelmsgat- 
en. 

Milcząc palili czas jakiś;; wreszcie 
generał zapytał: 

— Matka Hammerslaya była pru= 
saczką? 

— Tak jest, była rodzoną siostrą 
mojej matki. 

— Tak, tak, wiem o tem, — poki- 
wał głową. — Czy często widywał go 
pan? 

— Uczyliśmy się razem na uniwer 
sytecie w Hajdelbergu i ca roku przy= 
jeżdżał na polowanie do Windebergu 

— Pan bardzo go kocha? 
Von Winden wzruszył ramionami: 
— Jest moim kużynem, razem spę- 

dzilišmy.  naiszczęšliwsze lata młodo- 
ści. Nie może być mowy o tem, żeby 
on mógł być zdrajcą! 

„Generał palił w zadumie nie odry- 
-Wając oczu od ognia palącego się na 
kominku. 

-— Ale jego ojciem był Anglikiem, 
hrabio von Winden. Nie frzeba zapomi 
nać o tem. Czy znaliście się od dzie- 
ciństwa? Jak się zachowywał na uni- 
wersytecie? Czy okazywał przywiąza- 
nie do niemieckich tradycyj, do sposo- 
bu życia? Czy czuł się mimo wszystko 
nawpół Anglikiem? 

, Udo von Winden zamyślił się, szar 
piąc nerwowo wąsy. . 

— Nie wiem doprawdy... on byt 
najbardziej z nas wszystkich opanowa 
ny i wyrobiony. Wszyscy lubili go bar 
dzo. Był qzłonkiem klubu. Wszyscy 
uważali go za Niemca... mógłby być 
wzorem najrasowszego prusaka. 

— Ojciec jego umarł bardzo daw- 
na? 

— Tak, a przytem, ojciec jego spę- 
dził większą część życia w Niemczech. 
Był uczonym i dyplomatą i przez dłu- 
gie lata łączyła go przyjaźń z Żelaz- 
nym Kanclerzem. 

— Tak.. rozumiem najzupełniej 
pańskie uczucia dla kuzyna... ale mi- 
łośc ojczyzny... : 

Udo von Winden zerwał się na rów 
ne nogi. \ 

— Pan generał podejrzewa?... 
— Spokoju, spokoju, kapitanie, 

proszę usiąść. Ja nic nie podejrzewam. 
Są pewne strony w tej sprawie, które 
mnie zastanawiają. Może on sam nam 
najlepiej wyjaśni. 

— On wyjaśni wszystko, napewno. 
Jego postępowanie zadowolni pana ge- 
nerała. Przysięgam na swój honor... 

— Dobrze. ja sam mam nadzieję, 
że wszystko skończy się  jaknajlepiej. 
Ale czasy są takie, że nie mogę dopu- 
ścić najmniejszej nieścisłości lub nie- 
jasności. ] 

— Ale, pan generał nie ma wątpli 
-wości co do ścisłości komunikatów, 
nadsyłanych nam przez niego? 

— To zależy od tego, co nazwiemy 
ścisłością. Wiadomości, jak panu wia- | 
domo, czerpiemy z rozmaitych źródeł. 
Czasem bywają komunikaty bardzo 
cenne, czasem pozbawione wielkiego 
znaczenia. O komunikatach  Hammer- 
slaya nie można powiedzieć ani jedne- 
go ani drugiego. 

—- Ale atak floty angielskiej na 
Kucksheven. 

— Tak, on dał znać o tem, ale flo- 

ta zjawiła się o dwa dni wcześniej, niż 
czekaliśmy, drogo nam to kosztowało! 

— Ale pan generał dowiedział się 

że plan został zmieniony w ostatniej 
chwili... dał znać przez radio... 

— uż po zatopieniu „Bluchera*, 

— odparł sucho generał. 
— Ale od niego dostaliśmy mapę 

z oznaczeniem wolnych dróg, przy 'ata 
ku na Folmuth! 

Generał von Stuomberg wstał i poło 
żył ręce na ramiona kapitana. 

— Pan jest zbyt młody,  hrabio. 
Jednem z zasadniczych praw, rządzą- 
cych naszą pracą jest — nie wierzyć 
nikomu i wszystkich podejrzewać, do- 
póki nie dowiodą że są niewinni. 

— Ale, herr Hammerslay... 
— Mamy pewne podstawy, aby 

przypuszczać, że rząd angielski dopu- 
ścił do ataku na Folmuth, aby tą drogą 
wpłynąć na wzmożenie zapisów do 
armfi. — Generał chodził  wielkiemi 
krokami po pokoju. — Ale ja nic nie 
twierdzę, — dodał uspakajająco, py- 
tam tylko... pytam.. 

Hrabia von-Winden milczał, częka- 
jąc dalszych słów, ale generał nie skoń 
czył swej myśli: 

-— Dobrze już, — rzekł — w każ- 
dym razie przekonamy się... przekona- 
my się! 

Zapukano do drzwi wszedł 
nans. a 

" — Co takiego? 
— Depesze, panie generale. 
Von Stromberg wziął paczkę  de- 

pesz i pogrążył się w czytanie. Sucha, 
zimna jego twarz przybrała wyraz ja- 
strzębi. Komunikaty były bardzo waż- 

ordy- 

, ne i oczy jego wpiły się w drobne 

litery, chciwie odcyfrowując treść. 

Szybko skończył czytanie, złożył 

depesze i schował do kieszeni na pier- 

si, zapinając starannie mundur. 

— Nie zatrzymuję pana dłużej, ka+ 
pitanie, — rzekł twardo. Proszę  cze- 
kać na aerodromie przyjazdu Hammer 
slaya. Niech herr Wentz przyjdzie tu 
do mnie natychmiast! — krzyknął za 
wychodzącym. 

Von Winden odwrócił się na progu 
zasalutował i wyszedł. Generał znów 
zaczął chodzić nerwowo po pokoju. 
Uderzał się po kieszeni, w której cho- 
wał depesze i mruczał: 

— Dziwne! Oczywiście zbieg oko 
liczności, ale bardza dziwny. Zresztą.. 

wszystko jest możliwe... : 
Wszedł kapitan Wentz. Był to nie- 

„wysoki oficer, dosyć niezgrabny, lecz 
silny. Należał do typu oficerów, którzy 
oddaniem i bezwzględnem  posłuszeń- 
stwem zyskują względy szefów. Nieru 
chomo zamarł na. progu i chciwemi 
oczyma wpatrywał się W twarz gene- 

rała, czekając skinienia. 
— Dostałem ważne depesze z Wil- 

helmsgaffen. Będzie pan musiał wykc= 
mać bardzo ważne polecenie. 

Generał zamilkł i badawczo przy- 

glądał się Wentzowi. Ale twarz jego 
nie zmieniła wyrazu. Kapitan był po- 
dobny do kamiennego posągu, przy- 
branego w mundur wojskowy. 

-— Pana pewnie dziwi to, że rzuci- 
łem swe sprawy na Wilhemstrasse i 
przyjechałem tutaj? Jak pan sobie 
wytłomaczył mój nagły wyjazd, kapi- 
tanie Wentz? 

-—— Moim obowiązkiem jest ślepo 

spełniać rozkazy; panie generale a nie 

myśleć, — brzmiała krótka odpowiedź. 

Generał uśmiechnął się. Odpowiedź 
podobała mu się. 

przyjechał z zagranicy 
a-i 

poszukuje tyczne Т 

posady, Raduńska 35również kupuje stare 
—Z dywany perskie. Wią- 

“ domašė: 
ul. I ) 
rekcja Hotei-Pensio- przez P. 
nat „Lux“. Tel. 536 55-deczno, na imię józe' | 

    
    
   

uniewažnia się zZgu= 
bioną ksiąžeczkę woj- || 
skawą. wyd. przez 
P. K. U. Postawy. "I 

gubioną książkę | 
wojskową, wyd. | 
przez P. K. | 

Święciary, _ rocznik 
1894, na imię Włady” 
sława _ Malkiewicza, 
unieważnia się. —Z 

gubiony dowód | 
obywatelstwa pol* 
skiego, wydany 

przez Starostwo 
Grodzkie w Wilnie; 
na imię Leona Ku 
ryckiego, uniewążnią 

się. ma 

paloną książk 
wojskową, rocz” 
nik 1898, wyd. | 

K. U. Moło* 

AMIENICĘ do- 
chodową, w 

dobrym punkcie o 
10 mieszkaniach i 
2 sklepach, z dłu- 
giem bankowym 
można aąbyć przy 
niewielkiej go- 

tówce 
Dom H-K „Zachę- 
ta* Mickiewicza I, 

żal. 9-05. 

  

    

            

      
  

Znakomity 
PERSKI DYWANIARZ 

reperuje stare an- 
dywany, jak 

Warszawą, 
12. Focha 

unie* | —& Ра Zbrodyko, 

    
    

    

    

  

    
   

    

   
   

    

   

    

  

   

    
   
   

— Wiadomo panu, że  chciałer 
zobaczyć się osobiście z herr Hammef 
slayem. „Żółty gołąb* nie mógł przy: 
lecieć do Berlina, a musieliśmy się z0-| 
baczyć... — von Stromberg zamilkł i 
nagle zapytał: — Pan pracuje u na$ 
od trzech lat? 

— Tak jest panie generale. 
— W ciągu tego czasu miał pa 

nieraz: bardzo odpowiedzialne zadani: 
do wypełnienia, za dobrą robotę do” 
stał pan ordery i rangę. Teraz  chcė| 
polecić panu... A 

Na znak generała, kapitan na pal 
cąch podszedł do drzwi i otworzył jer 
wyglądając czy nikt nie podsłuchuje 

— Nie ma nikogo! ] 
— Dobrze. Teraz proszę słuch 

Pan mówi po francusku dobrze? a 
— Tak jest. Dlatego właśnie Z0“ 

Stałem odkomenderowany na rozka 
pana generała. у 

— Dobrze. Chcę polecić panu wa 
ne i niebezpieczne zadanie. Aby je w 
konać, będzie potrzebna panu cała o 
waga i spryt. : 

Wentz słuchał uważnie. 
— Oczywiście, żądam od pana; z 

chowania tajemnicy  jaknajściślejzej 
— Nie jestem gadatliwy, panie ge 

nerale. 2. 
— Chodzi tu o najważniejsze spf 

wy państwa. Od tego, czy: dostanę t 
papiery, zależy nietylko koniec wojni 
ale, być może gruntowna zmiara та 
Europy i ostateczny koniec Arp 

Twarz kapitana Wentza poząj 
zimna, ale oczy zabłysły.  Zaka?: 
ale nie powiedział ani słowa. 

— Mówię to wszystko  dlategė 
aby pan rozumiał powagę zadania, któ 
re panu daję. Mam nadzieję, że pań 
rozumie, jaki to zaszczyt dla pana. * 
i nagroda nie minie pana. 
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