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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ni. Szeptyckiego — A. Łasznk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
UĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
PUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
(H.EBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodłzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
GORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski 
FWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
SLECK — sklep „jedność”, 
LIDA — ul. Suwaiska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚ WIEŻ -— nl. Ratuszowa, Księgarnia jaźwinskiego. 
VOWOGRÓDEK —- Kiosk St. skiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolneł, 
SŁONIM — Księgarnia ©. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 9. N. Tarasiej 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

  
   

    

  

” przesyłką pocztową 4 zl. Z 
. W sprzedaży det       

Amros   
TYGODNIA 

Przeciwko  prześladowaniom 
religijnym w Rosji. Walka z reli- 

£ią w Rosji Sowieckiej osiągnęła swój 
_" punkt kulminacyjny. W ciągu ostat- 

_ nich paru miesięcy zamknięto i odda- 

no pod kłuby komunistyczne zgórą 

200 świątyń, aresztowano i osądzono 

| w więzieniach lub zesłano na wyspy 

, Sołowieckie kilkaset duchownych os: 
' karżonych o rzekomą _ działalność 

kontrrewolucyjuą, zdjęto kilka tysięcy 

dzwonów, zorganizowano kilkadzie- 

siąt „muzeów* w których zebrano 

bluźniercze i ośmieszające religję ek- 
„ ponaty.. 

Człowiek wierzący i uczęszczający 
do kościoła lub cerkwi jest uznany 
за kontrrewolucjonistę, wroga Sowie- 
tów. Prasa stale prowadzi niesłycha- 
nie wvuzdaną propagandę ateistyczną 

Świadkowie tej niebywałej co do ro- 
zmiarów walki z religjią zgodnie twier- 
dzą, że to co się dzieje obecnie, ,prze- 
Śścignęło czasy t. zw. wojennego ko- 
munizmu. 

Niesłychane w dziejach przešlado- 

wanie religii w państwie obejmującem 

jedną szóstą kuli ziemskiej wywołuje 
coraz liczniejsze odruchy oburzenia 
całego cywilizowanego Świata. Już 

„Parę miesięcy temu powstało z ini. 

cjatywy biskupow angielskich stowa- 
Tzyszenie mające na celu obronę re- 

_ ligii. Teraz wystąpił Ojciec św. Ра- 
) pież Pius X| ogłaszając list do kar. 

dynała Pompilli, wzywający wszyst- 
kich wiernych do modlitw o odwró- 
cenie klęski komunizmu. Dzień św. 
Jóżefa 19-go marca będzie dniem w 
którym we wszystkich kościołach glo- 
bu zigmskiego rozlegną się modły na 

intencję 1 O klęski 'bolszewiz- 
mu od wiata. 

List Ojca Św. wywołał w Bol- 
szewji wybuch obrzydliwych, wstręt- 
nych i bluźnierczych ;napaści. Prasa 

Sowiecka zaczęła bębnić o tworzeniu 

„moralnego frontu“ całego Świata 
przeciwko Bolszewji, mającego na ce 
lu poparcie kapitalistycznego Otocze- 
nia Sowietów, które zmierza do zer- 

wania „planu pięcio etaiego" i „po- 

Stępującego oibrzymiemi krokami na- 

Przód budownictwa socjalistycznego". 

Ukoronowaniem jednak tej akcji było 
„ wymuszenie, bo tylko w tea sposób 

można sobie tłomaczyć, oŚwiadczenia 
metropolity prawosławnego Sergjusza- 
W swem oświadczeniu Metropolita 

Sergjusz twierdzi, że żadnego prze. 
Śladowania religii w Bolszewji niema, 
że jeżeli zamykane są cerkwie i ko- 

, Ścioły, to czyni to sama ludność bez 
ilakiegokolwiek nacisku władz, wystą- 
pienie zatem Ojca św i biskudów an- 
gielskich i niemieckich uważa Metro- 
polita za chęć podporządkowania 
prawosławia katolicyzmowi, a ponad- 
to dodaje, że listy biskópów angielskich 
„Cuchną naftą“, 

__ Styl 1 treść oświadczenia metropo- 
lity nie odbiega wiele od artykułów 
„Prawdy“ lub „Bezbożnika”, Metro. 
polita Sergjusz jeszcze raz został uży- 
ty przez bolszewików jako narzędzie 
dla wniesienia rozkładu do życia 
Cerkwi prawosławnej i można powie. 

„ dzieć, że jego wystąpienia poczynając 
Od uznania władzy sowieckiej więcej 

Przyczyniły szkody Cerkwi, niż akcja 
antyreligijna bezbożników ponieważ 
POdrywają wiarę i zaufa 
swych sony. 00% 0 

— Kolektywizacja. To, co się 
obecnie dzieje w Rosji, przypomina 

, zupełnie okres tak zw. wojennego ko 
fmunizmu, który poprzedzał wprowa- 
dzenie N. E. P.-u zaraz po ukończe- 
niu wojny domowej. 

. N.E. P. wprowadzony przez Le: 
nina uratował chwilowo Rosję od ka- 
tastroty, Po paru latach „pieredyszki” 
pe Przywódcy Sowietów, a właści- 
e dyktator— Stalin ponawia ekspe- 

ment. Zaostrzanie tej sytuacji  we- 
wnętrznej w Rosji tylko przybliża 
moment rozwiązania, moment całko- 
witego bankructwa utopji komunistycz. 

Podjęto ostatnio kampanję kolek- 
tywizacji gospodarstw rolnych i znisz- 
czenia „kułaka”", która ma na ce- 
lu sproletaryzowanie wsi, utworzenie 

| 
| 
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PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub г 
nicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
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Konisrzncja Marszalka Pilsudskie- 
go z premierem Bartlem 

WARSZAWA, 19 II. (tel; wł. „Słowa*) 
Premjer Bartel: odbył dziś dwugodzinną 
konferencję z Marszałkiem Piłsudskim 
w Belwederze. 

Rudjencja na Zamku. 

WARSZAWA. 19.11. Pat Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął dziś o godz. 
11 zarząd wojskowego klubu wioś- 
larskiego, którz prosił Głowę Pań 
stwa o objęcie protektoratu nad klu- 
bem. : 

©О godz. 11.30 przyjął Pan Prezy- 
dent prof. Szukalskiego, o godz. 12.30 
delegację reprezentacyjną drugiej bry- 
gady w osobach gen. Zająca, gen. 
Łukowskiego, płk. Stefańskiego, płk. 
Zabdyra i płk. Roleckiego. Delegacja 
prosiła Pana Prezydenta na obchód 
rocznicy bitwy pod, Rarańczą. 

Nominacje w wojsku 
WARSZAWA, 19 II. (tel wł. „Słowa*) 

W najbliższych dniach ma sę ukazać 
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, który przyniesie szereg 

nominacyj, Między innemi mianowany 
został generałem brygady płk. Kołontaj- 
Szrednicki, podpułkownikiem mjr. dr, 
Dobaczewski. 

Przylęcia u Premjera 
WARSZAWA, 19 Il. Pat. P, prezes Ra- 

dy Ministrów przyjął dzis w godzinach 
rannych delegację senatu Szkoły Sztuk 
Pięknych w osobach prof. Skoczylasz, 
Czajkowskiego i Stryjeńskiego. O godzinie 
13 przyjął delegację przemysłu włókienni- 
czego w osobach senatora Laurysiewicza 
i dyr. Średnickiego. 

Pos. Rauscher u min. Zaleskiego 
WARSZAWA, 1911. (tel. wł. „Słowa”) 

Minister Spraw Zagranicznych. przyjął 
dzisiaj posła niemieckiego p. Rauschera 
Tematem rozmowy były trudności jakie 
wynikły w parlamencie niemieckim przy 
ratyfikowaniu polsko-niemieckiej umowy 

likwidacyjnej. 

Przyjęcie b. min. gara 
do adwokatury warszawskiej 

WARSZAWA, 19 II, (tel, wł. „Słowa*) 
Warszawska Rada Adwokacka postano= 

wiła na wczorajszem posiedzeniu przy- 
jąć na listę adwokatów b. min. spra- 

wiedliwości p. Stanisława Cara. jak 

wiadomo, do Rady Adwokackiej wpłynął 
protest podpisany przez grupę adwo- 

katów zbliżonych do Endecji i PPS. do- 
magcjący się nieprzyjęcia p Cara do 
grona adwokatów. Rada Adwokacka jak 
widać przeszła nad tym protestem do 
porządku dziennego. 

Depesza kondolencyjna min. 
Zaleskiego 

z powodu zgonu ambasadora Moora. 

WARSZAWA. 19. 2. (PAT) Z powodu 
zgonu Aleksandra Moore, mianowanego am- 
basadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce 
minister Spraw Zegranicznych August Zale- 
ski wystosował depeszę treści następującej: 

Jego Ekscelencja E Stimson, sekretarz 
stanu, Waszyngton. Głęboko wzruszony bo 
lesną wiadomością o zgonie p. Aleksandra 
Moore, pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji 
moje kondolencje, oraz najszczerszy żal, że 
pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych 
w Polsce zmarł, zanim zdołał zapoczątko- 
wać działalność nowej ambasady i dać po- 
znać swe wysokie zalety, które zapewniały 
mu jak najgorętsze przyjęcie. 

Z obrad podkomisji buńżefowej 
+ Sejmu 

do spraw zamknięć rachunkowychj 

WARSZAWA. 19. Il. (PAT). Sejmowa 
podkomisja budżetowa do spraw zamknięć 

rachunkowych i uwag Najwyższej Kontroli 
pod przewodnictwem pos. Rataja, po refe- 
racie pos. Korneckiego, załatwia na dzisiej- 
szem posiedzeniu sprawę legalizacji kredytów 
dodatkowych za rok 1926 — 27, przyjmując 
rządowy projekt ustawy w sprawie uzupeł- 

nienia prowizorjum budżetowego na czas od 
1 stycznia do 31 marca 1927 roku. jednocze 
śnie przyjęto rezolucję, że Sejm zatwierdza 
wydatki objęte niniejszą ustawą i równocze 
śnie zaznacza, że wydatki wymienione w 
art, 1 w sumie 12.132.754 (reforma rolna) 
w p. B art. 2 na sumę 1.552.209 (zdrojowi- 
ska państwowe), na sumę 453.326 (państwo 
wy zakład naftowy) i na sumę  1.333.752 
państwowa fabryką związków azotowych), 
nie mające ani charakteru nieuchronnej ko- 
nieczności państwowej, ani nie wynikające z 
zobowiązań prawnych państwa państwa po- 
przednio zaciągniętych, powinny były być 
przedłożone do uchwalenia przed ich dokona 
niem, zwłaszcza że do 25 marca 1927 roku 
trwała zwyczajna sesja sejmowa, a od 20 
czerwca do 20 października tegoż roku se- 

sja nadzwyczajna. Z kolei rozpatrywano zam 
knięcia rachunków państwowych za rok 
1926 — 27 oraz uwagi Najwyższej Izby Kon 
troli do tych zamknięć i postanowiono zapro 
ponować wnioski, które będą Sejmowi przed 
łożone dopiero po uchwaleniu przez Sejm i 
Senat projektu ustawy o dodatkowych kre- 
dytach za ten okres, Wnioski te opiewają że 
Sejm przyjmuje i zatwierdza zamknięcia ra 
chunków państwowych na wspomniany о- 
kres i że Sejm udzieli rządowi absolutorjum 
co do gospodarki rządowej za okres 1926— 
27. Udzielenie absolutorjum nie wpływa na 
bieg sprawy co do pozycyj zakwestjonowa- 
nych, czy to przez kontrolę państwa, czy 
przez władze administracyjne, oraz na spra 
wę odpowiedzialności za straty skarbu w 

Opiata pocztowa niszczona; ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

| «ja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do 
    

rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

/w PERSPERTYOIE ECHA STOLICY Ambicje morskie Włoch 
O CZEM INFORMOWAŁ GRANDI MAC DONALDA? 

LONDYN. 19 2. (PAT). Wczoraj po południu Mac Donald odbył na: 
radę w gabinecie swym w Izbie Gmin z szefem (delegacji italskiej Grandim i 
amerykańskiej Stimsonem, Mówią, że podczas (narady Grandi ujawnił treść 
przyszłego memorandum Italji, które ma być wlerótce przesłane delegacjom! 
mocarstw, a następnie podane do wiadomości publicznej. Z chwilą przedsta- 
wienia memorandum na plenum konferencji wiadomy będzie pogląd pa oma- 
wiane kwestje wszystkich mocarstw, reprezentowanych na konferencji. Aparat 
konferencji jest już przygotowany do podjęcia prac na pełnych podstawach za 
sadniczych |poglądówna sprawę ograniczenia zbrojeń wszystkich 5 mocarstw, 

W kołach konferencji mówi się, że memorandum italskie potwierdzi zgło 
szony już poprzednio .przez Grandiego pogląd o konieczności .przeprowadze+ 
nia najdalej idącego ograniczenia zbrojeń morskich, zastrzegłszy jednak ‘рга- 
wo I talji do posiadania sił morskich równych (co |do tonaażu siłom największe 
go mocarstwa kontynentalnego. 

Odroczenie konferencji 

LONDYN, 19-11. PAT. Urzędowo komunikują, że w rezultacie narad po- 
między szefami wszystkich, znajdujących się obecnie w Londynie delegacyj 
postanowiono odroczyć konferencję londyńsk 4 do dnia 26 b. m. 

Przerwa z powodu przesilenia rządowego we Francji 
LONDYN, 19. П. Pat. Tygodniowa przerwa w posiedzeniach konfere- 

rencji morskiej spowodowana została kryzysem gabinetowym we Francji, 
dokąd udali się członkowie główni delegacji francuskiej. Mówią, że w 
kwestji odroczenia narad porozumiewano się z ambasadorem francuskim w 
Londynie, który podtrzymał pogląd konferencji. Eksperci francuscy nie 
przerywają swej współpracy z podkomisją rzeczoznawców, zajmując się 
obecnie klasyfikacją tych statków, które z uwagi na charakter swej służby 
mają być wyłączone z planu rozbrojeniowego. Podkomisja nie będzie jed- 
nakże przystępowała do badań w sprawie łodzi podwodnych, dopóki dele- 
gaci francuscy nie powrócą do Londynu. 

Przyczyna upadka gabinefu Tardicu 
ZWIĘKSZENIE SZEREGÓW OPOZYCYJNYCH PRZEZ GRUPĘ POS. 

DANIELOU. 
PARYŻ. 19. Il. (PAT) Wczoraj rano rozeszła się pogłoska, że upadek 

gabinetu Tardieu należy przypisać komplikacjom w dziedzinie polityki zagra” 
nicznej, a mianowicie w związku z akcją prowadzoną w parlamencie niemiec 
kim przeciwko ratyfikacji umowy likwidacyjnej z Polską i włączeniu jej do 
planu Younga. 

Rrząd fiancuski znalazłby się em samem rzekomo wobec  alterńatywy 
zrzeczenia się pewnych wypływających dla niego korzyści z zastosowania pla: 
nu Younga, o ileby miał popierać żądanie Polski i włączenie w ogólny plan 
Younga umowy likwidacyjnej polsko niemieckiej. Nie chcąc brać na siebie 
odpowiedzialności, premjer Tardieu nie miał — według pewnych wersyj 
nic przeciwko temu aby rząd jego został obalony: Wersja --ta nie. odpowiada 
bynajmniej rzeczywistości. Upadek ministerstwa nie pozostaje w żadnym zwią 
zku z jakąkolwiek kwestją polityki zagranicznej. Nastąpił on na skutek przejś- 
cia do opozycji grupy pos, Danielou, która stanowiła dotychczas jeden z ele: 
mentów większości rządowej. Zmiana frontu tej grupy dała opozycji 5 głosów 
większości, którą gabinet Tardieu został obalony. 

Czy pokój celny jest możliwy? 
ZNAMIENNY GŁOS MIN. WŁOSKIEGO BOTTAI NA KONFERENCJI 

CELNEJ. 
GENEWA. 19. 2. (PAT) W czasie dyskusji na konferencji w sprawie za 

warcia rozejmu celnego przemawiał dziś przed południem włoski przedstawi- 
ciel min. Bottai, zaznaczając, że urzeczywistnienie idei zawarcia tego rodzaju 
pokoju celnego jest w obecnej chwili niemożliwe tem bardziej, że konferencja 
nie posiada bynajmniej charakteru uniwersalnego wobec tego, że Stany Zje- 
dnoczone Ameryki, jak również wiele innych wybitnych krajów pozaeuropej” 
skich nie są reprezentowane na konferencji. Mówca podkreślił, że zbiorowe ur 
mowy, dotyczące uregulowania stosunków celnych, są może dobre, jednakże 
tradycja dwustronnych układów: handlowych i celnych nię powinna być zarzu- 

cona. Minister finansów Rumunji Madgearu wypowiedział się za zawarciem 

układu, stawiając jednak pewne warunki, zwracające się szczególnie przeciw 

nowym agrarnym cłom ochronnym pewnych krajów. © 

Woldemaras o procesie Pleczkajfisa 
B. dyktator Litwy niezadowolony z powodu niezaintere- 

. sowania się rządu procesem niemieckim 
RYGA 18.ll. Pat. W rozmowie z korespondentem „Siewodnia”* na te- 

mat procesu Pleczkajtisa Woldemaras wyraził przedewszystkiem zdziwienie, 
że rząd litewski nie uważał za potrzebne skorzystać z okazji, ażeby roz 
winąć na sądzie pleczkajtisjadę w całej rozciągłości, Można było np.—zda- 
niem b. premjera— wydelegować do Insterburgu przedstawicieli litewskich 
władz sądowych, ażeby Śledzili oni za biegiem sprawy. Sam sąd niemiecki 
nie miał ani interesu, ani też możliwości wyjaśnienia strony politycznej tej 
całej epopei. Nawet w tym wypadku, gdyby Pleczkajtis przyznał 

się go wszystkiego, sąd niemiecki nie miałby możności sprawdzić jego 
zeznań. 

Co do tego — oświadczył Woldemaras — moglibyśmy pomóc są- 
dowi niemieckiemu, dostarczając mu materjał y i świadków. Mając w ręku 
konkretne dowody, sąd niemiecki musiałby daleko szerzej potraktować 
Sprawę. Co się tyczy absurdalnej legendy o moim rzekomym związku z 
Pleczkajtisem, to można powiedzieć, że związek ten polegał tylko na tem, 
że byłem cbjektem jego zamachów. Czyż można mówić o moim 
związku z człowiekiem, który postawił sobie za jepyny cel pozbyć 

šią ało  NEOZOREOKZZEECZTEZĄ 

Zapowiedź wolności prasy w Hiszpanii 
MADRYT, 19 Ii. Pat. Gen. Berenguer przyjmując nowych 

gubernatorów cywilnych oświadczył między innemi, że przewi- 
duje przywrócenie wolności prasy. 

Misja sowiecka w Nowym Yorku 
NOWY YORK, 19 ił. Pat. Przybyła tu misja sowiecka w składzie 70 

rzeczoznawców z zastępcą komisarza ludowego komunikacji na czele. Jak 
się dowiaduje agencja Reutera, przyjazd misji pozostaje w związku z za- 
mierzonym przez rząd sowiecki rozwojem dróg i linij kolejowych kosztem 
500 miljonów f. st. 

Nowy nuncjusz „apostolski w Berlinie 
BUDAPESZT, 19 Il. Pat. Dotychczasowy nuncjusz apostolski w Bu- 

dapeszcie Cezary Orsenigo mianowany został na takież stanowisko w Ber« 
linie, 4 

Ambasador Filipowicz w Meksyku 
bankiet na cześć reprezentanta Rzeczypospolitej 
MEKSYK, 19—1I. PAT. Kolonja polska wydałą bankiet na cześć 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracie zniie” 

BUDŻET W SENACIE 
BUDŻET MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH. 

WARSZAWA. 19. II. (PAT) Komisja 
skarbowo budżetowa Senatu przystąpiła w 
dniu dzisiejszym do obrad nad budżetem Mi 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. Sprawo= 
zdawca sen. Boguszewski (BB)  zapowie- 
dział zgłoszenie wniosku o wstawienie kre- 
dytu 450 tys. zł. na prace przygotowawczę 
do spisu ludności. Sen. Koerner (kl. żyd) wy 
stępuje przeciwko okólnikowi, polecającemu 
przyznawanie kredytów jedynie na rozbudo- 
wę wsi, gdy wiele miast jest zniszczonych 
przez wojnę. Mówca obrazuje ciężki stan fi 
nansów miejskich, domagając się ulg ew., 
umorzenia pożyczek, zaciągniętych na zwal- 
czanie bezrobocia. W zakończeniu proponuje 
rezolucję o przestrzeganie przez rząd złą 
kułu 69 ustawy o finansach komunalnych. 
Po przemówieniu sen. Makucha (kl. Ukr.) 
który krytykował stanowisko rządu wobec 
ERA, zarządzono przerwę do godziny 
16-ej. 

Senacka komisja skarbowo - budże 
towa na popołudniowem posiedzeniu przystą 
piłą do dalszej dyskusji nad preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrz 
nych. Sen. Głębiński -(kl. Nar.) zarzuca rzą 
dowi rozbijanie ruchu narodowego w Pol- 
sce 'oraz angażowanie policji w walki poli 
tyczne. Sen. Iżycki (Wyzw.) dopatruje się 
samowoli władz administracy: jnych i doma 
ga się powiększenia kredytów na walkę z al- 
koholizmem. Senatorka Kłuszyńska (PPS) 
podkreśla konieczność pacyfikacji społeczeń 
stwa, które jest skrępowane dotychczasowe 
mi warunkami administracyjnemi i politycz- 
nemi. Sen. Strug - Gałocki (PPS) omawia 
sprawę centralnego biura filmowego, wystę 
puje przeciwko niewłaściwym cenzurom fil- 
mów, domagając się uregulowania tej kwe- 
stji i wyposażenia urzędu w Środki wykona 
nia jego rozgałęzionych zadań. Sen. Pant 
(Niem.) zarzuca rządowi stwarzania partyj 
rządowych wśród mniejszości narodowych. 
Sen. Dąmbski (BB) uważa, że samorządy 
są za stabo uposażonę w stosunku do swych 
„zadań. Twierdzi że u nas jest skłonność do 
zbytniej krytyki, a za mało uwagi dla tej 
pracy wiekopomnej, wykonanej od powsta 
nia państwa, Sen. Roman (BE) podkreśla, 
że podstawy prawne w organizacji admini 
stracji stworzono w czasach pokojowych. 
Wszystkie prace nie są jeszcze ukończone. 
Komisja wniosków ustawodawczych zajmuje 
się szeregiem spraw, a kredyt odpowiedni zo 
stał pi zez Sejm skreślony, na co mówca 
zwraca uwagę sprawozdawcy. Wreszcie 
podkreśla, że samorządu wojewódzkiego 
wprowadzić nie można przed ukończeniem 
prac nad nowym podziałem administracyjnym 
państwa. 

PRZEMÓWIENIE MIN. JóZEWSKIEGO. 

„_„Minister spraw wewnętrznych  Józewski 
oświadcza, że będzie WRIczYĘ o środki fi- 
nansowe dla samorządów. Minister zastrze 
ga się dalej przeciwko uogólnianiu zarzutów 
właszcza wobec policji, jako całości pracu 

lącej bardzo ofiarnie w ciężkich warunkach. 
Uporządkowanie tysięcy okólników postępu 
je ciągle naprzód. Srednio rocznie załatwia 
się 12 miljonów spraw, więc błędy być mo- 
gą. Co do zgromadzeń zamkniętych, to zo 
stał wydany przed kilku dniami okólni у 
jaśniający, że policja nie ma prawa legi 
wania uczestników. Nawiązując do przemó- 
wienia sen. Makucha, minister podkreśla, że 
na Kresach Wschodnich widoczna jest sta 
bilizacja życia pod każdym względem i wieł- 
ki rozwój gospodarczy. Temperatura tarć na 
rodowościowych stopniowo spada. Ze swo- 
ich postępów możemy być dumni, a rok o- 
becny uważam za rok rekonwalescencji, w 
którym znikają stopniowo przez zaborców 
infiltrowane pierwiastki przeciwstawiania na 
rodowości. Program i polityka rządu może 
być tylko jedna — równość traktowania 
wszystkich obywateli. 

Po przemówieniu końcowem sprawozdaw 
cy sen, „Boguszewskiego, który zapowiada 
zgłoszenie wniosków cyfrowych, dyskusję 
zakończono. Głosowanie zostało odłożoneł 
Następne posiedzenie jutro rano. Na porząd 
ku dziennym budżet Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych, 

   

Sprawy podefkowa 
WARSZAWA. 19. li. (PAT). W dniu 

dzisiejszym odbywało się pod przewodnict- 
wem posłą Kiernika posiedzenie wybranych 
przez komigję skarbową podkomisyj, a to 
dla spraw podatku przemysłowego i podatku 
dochodowego. Referaty. w tych podkomisjach 
objęli pos, Lewandowski (kl. Narod.) i pos. 
Hołyński (BB) — podatek przemysłowy — 
pos. Zaremba (PPS) i pos. Karwan (str. 
chł.) —. podatek dochodowy. Postanowiono 
odbywać posiedzenia obu podkomisyj, o ile 
możności, codziennie, począwszy *od dnia ju- 
trzejszego. Referenci podatku przemysłowe- 
go uwzględnieć mają wniesione już do Sej 
mu projekty rządowe. 

Odwołanie obchodu przerwania 
fronfu pod Rarańczą 

WARSZAWA, 19 I!. (tel. wł, „Słowa”) 
Wczoraj marszałek Sejmu p. Daszyński 
zaproszony został przez delegację ofi- 

cerów Il Brygady Legjonów na uroczy- 
stość 12:tolecia przerwania frontu austr- 
jackiego pod Rarańczą. Dzisiaj komitet 
urządzający tę uroczystość odwołał ją 
i ogłosił, że żadnego obchodu nie bę- 

dzie. 

nosztowanie głównego rabina w diósku 
Z Mińska donoszą o dalszych 

masowych aresztach żydów za- 
mieszanych w religijną antybol- 
szewicką akcję ! tworzenie taj- 
nych organizacyj. Onegdaj młę- 
dzy innemi aresztowany został 
główny rabln w Mińsku Głuskin. 
Gluskin, po aresztowaniu prze- 
włeziony został do lokalnego 
więzienia G. P. U., gdzie podda- 
ny został surowym badaniom. 
Następnego dnia wywieziono go 
do Moskwy. 

  

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. W numerach świątecznych „orazi z prowincji o И 

iczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
me dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

© 25 proc. drożej. 

zapobieżenie gwałtownemu wzrostowi 

bezrobocia przez powstrzymanie na* 
pływu chłopów do miast. 

Równocześnie z kclektywizacją go- 
spodarstw rolnych, dla której 

ożywienia posyłane są na wieś spe- 

cjalne „brygady szturmowe'*  robotni- 

ków komunistów, czynione są wysiłki 

w celu zwiększenia produkcji  prze- 

mysłowej i poprawienia jej jakości. 

Kolektywizacja gospodarstw rol- 

nych, utworzenie wielkich fabryk zbo. 
ża, uprzemysłowienie kraju, calkowi- 

ta likwidacja handlu prywatnego, likwi- 

dacja „kułaków* i nowej burżuazji 

sowieckiej, jako klasy, oraz centraliza- 
cja Rosji, która się wyraża w powo. 

łaniu ogólnozwiązkowych  komisarja- 

tów spraw wewnętrznych, oświaty i 
rolnictwa—oto główne wytyczne we” 

wnętrznej polityki Stalina w obecnym 

okresie. 
Prasa sowiecka prowadzi gorącz- 

kową kampanję propagandową, za- 

mieszcza fotografje kierowników fab- 

ryk, którzy nie wykonali planów pro: 
dukcji, wzywa do pociągania do odpo- 

wiedzialności  wianych niedbalstwa, 

apeluje do „uczciwości”* komunistów 
ponieważ dotychczasowy przebieg wy- 
wykonania czy to planu przemysło- 
wo-finansowego, czy kampanji groma- 

dzenia nasion, czy wreszcie tempo 

kolektywizacji ospałe i powolne grozi 

załamaniem się „pięciolatki* a więc 

bankructwem polityki Stalina. 
Wystarczy przejrzeć „Prawdę" lub 

„Izwiestija“ aby naocznie przekonać 
się, że na 20 wiadomości alarmujących 
o rozmaitych niepowodzeniach, jedna 

lub dwie donoszą, że tam a tam pro- 

dukcja, dajmy nato, butelek została. 

wykonaną według zgóry nakreślone- 

go planu. 
Najbardziej pałącą teraz kwestją 

jest przygotowanie nasion do wiosen- 

nego siewu. Akcja ta jednak grimo 

drakońskich środków stosowanych 

przez władze sowieckie, mocno kule- 

je i grozi że pola kolektywów zosta- 
ną niezasiane. Również masowa wy* 

przedaż przez chłopów koni i bydła 

wobec tworzenia gospodarstw kclek- 

tywnych grozi pozbawieniem „fabryk 
zboża” siły pociągowej i niezbędnego 

inwentarza. 

Ustąpienie sekretarza stanu:kar- 
dynała Gasparri'ego Bez rozgłosu 
rtastąpiła zmiana na stanowisku — 5е- 

kretarza stanu Stolicy Apostolskiej. )5 

E. kardynał Gasparri, który kierował 

przez lat 10 zgóry polityką Watyka- 
nu ustąpił a na jego miejsce Ojciec 
Św. mianował kardynała Pacelli'ego, 
dotychczasowego nuncjusza w Berlinie, 

Nazwisko kardynała Gasparri'ego Ści- 
šie jest związane z zawarciem układów 
laterańskich i rozwiązaniem t. zw. 

kwestji rzymskiej. Jedną z zasadni- 

czych cech polityki b. sekretarza sta- 
nu było dążenie do odseparowania 

kleru od czynnej polityki. Kardynał 

Gasparri był wybitnym znawcą pra- 

wa i autorem kilku podstawowych 
dzieł prawniczych .a między : innemi 
kodeksu „Codex iuris canonici“. 

Rorzejm celny. W dniu 17-g0 b. 
m. rozpoczęły sę w Genewie obrady 

konferencji mającej na 'celu przygo: 

towanie t. zw. rozejmu celnego, pole- 

gającego na opracowaniu konwencji 

w której wszystkie państwa przyzęły- 
by na siebie obowiązek do utrzyma 

nia istniejących taryf celnych przez 

określony przeciąg czasu. Okres ro- 
zejmu użytyby został dla ustalenia i 

wprowadzenia w życie nowych umów 
celnych. Z inicjatywą rozejmu wystą- 
piła na sesji wrześniowej Rady Ligi 

w roku ubiegłym delegacja angielska. 

Bezpośrednim powodem jej jest ka- 
tastrofalny stan przemysłu węglowe- 

go w Anglii, który przeżywa ciągły 

kryzys. Rozejm celny o ile dojdzie 

do skutku stabilizuje istniejący Stan 

rzeczy a dla angielskiego przemysłu 

węglowego będzie okresem „piere- 
dyszki“, który postara się wyKOTzy- 

stać dla znalezienia dróg zażegnania 
przeżywanego kryzysu. Sz, 

Redakcja „Słowa* wyraża ubolewanie, 

że artykuł p. Kazimierza Leczyckiego р. & 
„Na właściwe ternzty* zamieszczony został 

na łamach naszego pisma w charakterze 

artykułu wstępnego w dniu 18-20 b. m. gdyż 
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"ECHA KRAJOWE Ruto w płomieniach 

śłonimski Wydział Powiatowy nie chce in corpore współpracować ue Starostą 
Słonim, dnia 16 lutego 1930 roku. Niżej podpisani Członkowie Wy: 

działu Powiatowego Stonimskiego w pełnym składzie jednomyślnie posta: 

nowili co następuje: 
Z powodu ujawnionych sposobów wykonywania bieżącego budżetu 

samorządowego, z powodu metod postępowania P. Przewodniczącego Wy- 

działu przy układaniu nowego budżetu, z powodu prowadzenia gospodar: 

ki samorządowej ponad stan, niecelowo, powodującej nadmierne zadłuże- 

nie powiatu na rujnujące procenty, z powodu systematycznego Oporu P. 

Przewodniczącego przy projektowaniu Środków zaradczych, do opanowania 

groźnej sytuacji, z powodu niemożności skutecznego wpłynięcia na popra- 

wę stanu rzeczy, szczególniej wobec oświadczenia P. Przewodniczącego na 

posiedzeniu Wydziału w dniu 12 bieżącego miesiąca, że stanowisko i 

opinja Wydziału nie wiąże Przewodniczącego i jest mu zbędna, uważamy 

swoją pracę w Wydziale w tych warunkach za niecelową i niemożliwą, 

a przeto zmuszeni jesteśmy wstrzymać prace Wydziału do czasu zmiany 

stosunków, zastrzegając sobie uzasadnienie swego kroku 
nadzorczych i Sejmiku. 

wobec władz 

Nadmieniamy, że członkowie Wydziału pp. Piotrowski i Siedun ustą- 
pili z Wydziału w dn. 12 i 13 b. m. z tych samych powodów. 

: "_ Postanowienie niniejsze przesyłamy jednocześnie Panu Ministrowi. 

'_ Spraw Wewnętrznych i Panu Wojewodzie Nowogródzkiemu. 

ьЕ (—) (—) Jėzef Godlewski, Wladystaw Jelski, W. Siedun, Wandalin 
Juszkiewicz, Siemaszko Jan, M. Plotrowski. 

  

Swego czasu na łamach  poczytnego 
r „Stowa“ p. St. W6jt-Rymsz uczynit pod adre 

: sem nauczycielstwa powiatu Brasławskiego 
: szereg b. poważnych zarzutów, co natural 

nie nie przebrzmiało bez echa. Odpowiedzią 
| tutejszych sfer reprezentujących nauczyciel- 
_. stwo była replika p. Józefa Staniszewskiego 

prezesa brasławskiego powiatowego  od- 
działu Z.P. N. $. P. który kończąc polemikę 
z autorem zarzutów "obiecał: „,„w następnej 
korespondencji podać krótkie  objektywne 
sprawozdanie z działalności nauczycielstwa 
braslawskiego na polu oświaty  pozaszkol 
nej”. 

Niestety od tego czasu upłynęło przeszło 
3 (trzy!!!) miesiące, a obiecane „objektyw 
ne sprawozdanie" na łamach pism  wileń 
skich nie ukazało się. Zawdzięczając więc 
temu, szereg działaczy rekrutujących się z 
poza sfer nauczycielskich! ma rację stawiać 
naszym kapłanom światła tej, lub innej tre- 
ści zarzuty, gdyż pomimo cacanek—obieca- 
mek nauczycielstwo, albo w dalszym ciągu 
ignoruje działaczy, albo też nie ma co zapo 
dać w sprawozdaniu, Prawdopodobnie dzia 
łalność nauczycielstwa brasławskiego na po 
lu oświaty pozaszkolnej nie jest obfitą, dlate 
go też sfery t. zw. półurzędowe (ZAP.N. S.P. 
na pow, Brasławski) darzą nas głuchem mil 
czeniem. Czyniąc podobne aluzje nie mogę 
powstrzymać się od uwagi, którą należałoby 
skierować pod adresem również nauczyciel 
stwa, innych powiatów, np. Święciańskiego. 
Pośród tych pracowników na niwie kultury 
i oświaty, jest sporo jeszcze takich, którzy 

" mając zapewriione wszelkie pragnienia i po- 
_ trzeby kulturalnego człowieka, plus  zrozu- 
mienie, że od niego zależy takie czy inne 
urobienie duszy dziecka, a zatem całego ludu 
i świadomość, że to są oni odpowiedzialni 
przed Bogiem, Ojczyzną, Narodem i włas 

' nem sumieniem — dotychczas źle spełniają 
_'' swe obowiązki. Jest to rzecz smutna ogrom 

nie, jednak aby nie być „bryzgaczem błota” 
J(jak nazwano p. Wójta-Rymszę) nie chcę jej 
poruszać pomimo, że jest ona sprawą bołącą 
i konieczate wymaga leczenia. Pozostawiam 
to komu innemu, kto dotychczas jeszcze nie 

_ zabrał głosu w polemice na temat powyższy. 
- Przecież ja piszę już po raz drugi — pomi 

mo, żęąpolemika ucichła, a LA 
J. T. Budžko. 

  

"ZNASZ Li TEN KRAJ? 
(O kursy regjonalne). 

Regjonalizm się rozwija i jest | dzisiaj 
_ warunkiem — sine qua non. Zagranica trak 

tuje sprawy regjonalne bardzo poważnie i 
- konsekwentnie, o czem świadczą liczne wy- 
"dawnictwa książkowe, jak również tysiączne 
artykuły w prasie perjodycznej, nie wyłącza 
jąc oczywiście codziennej. I w Polsce ruch 

Ę  regjonalny nabiera coraz szybszego, tempa. 
Powstają już t. zw. powszechne uniwersyte 

“ty regjonalne, odbywają się zjazdy, narady, 
| odczyty, wycieczki i t.d. i t.d. Nawet o słow 
ы niku geograficznym ziem polskich mówiono 

ostatnio na jednym ze zjazdów regjonalnych 
w Warszawie. Prof. Remer omówił np. spra 

° wę współpracy regjonalistów w inwentary- 
_ zacji zabytków sztuki, Słowem, regjonalizm 

począł u nas kiełkować. За 

   
     
    

  

   

  

     

    

  

 Przejdžmy teraz do naszych ziem 
wschodnich. Kurs regjonalny vw Braslawiu 

dał piękny początek i zachęcił innych do 
pracy. W Równem i Włodzimierzu na Woły 
"niu ma powstać latem podobny kurs regjo 
 nalny, z uwzględnieniem następujących 
przedmiotów: gwaroznawstwo polskie, gwa 
roznawstwo ukraińskie, geografja z geologją 
 przyrodoznawstwo, archeologia, sztuka i ar- 

__ chitektura, historja i etnografja. Ukazują się 
/ już i wydawnictwa: „Monografja  Brasław- 

_  szczyzny, naucz. p. Hedemanna, „Monogra 

     
   

   

    

  

    

     
   

          

    
    

   

    

     

  
    

    

  „Aja wsi Rachodoszcz powiatu zamojskiego”, 
„ maucz. p. J. Gaždzickiego i wiele innych. 

STOPAOCEKTONY MEŻCZYZNA 
Pani Bodway, stara wdowa po mul 

miljonerze, przeznaczyła 50.000 dola 
iw dla stuprocentowego mężczyzny. 

$ obec tak znacznej nagrody na rozpi- 
_ sany konkurs stawiły się istne chmary 

przedstawicieli tej interesującej płci. 
Okazało się jednak, że stara Krezusina 

  

jest nie w ciemię bita i byłe komu 
swych pieniędzy nie odda. 

Żądano od kandydatów  przede- 
‚ wszystkiem: klasycznej budowy ciała, 

' pięknych rysów, nieskazitelnej cery, 
__ obfitego owłosienia, miłego- wyrazu 
"twarzy, ładnych zębów, ślicznych oczu 

— i wogóle przyzwoitych części ciała. 
Gdy zewnętrznie kandydat przedsta 
wiał się dobrze przystępowano do szcze 
gółowych badań: serce, płuca, wątoba, 

_ nerwy, żołądek, gardło, uszy, kość pa- 
 cierzowa — wszystko specjaliści leka” 

rze przejrzeli na wylot. Idealny mężczy 
zna musiał być zdrowy jak Matuzalem, 

_ silny jak Herkules, piękny jak Apollo. 
'Przetrzebiwszy porządnie kandyda- 

tów (z 2500 zostało po cielesnym eg- 
'zaminie 1700) zabrano się do dalszych 
prób. Była cała masa profesorów 
ażdy chwytał kogoś na chybił - trafił 
„albo posyłał dalej, albo odsyłał do 

domu. Jeden musiał dyskutować o po” 
lityce St. Zjednoczonych, drugi objaś- 
ić krach giełdowy, trzeci grać w te- 

nisa, czwarty naprawić zepsuty gramo- 
  

Skromnie to co prawda, lecz na początek 
nie żądajmy zbyt wiele, gdyż napisanie ja- 
kiejkolwiek monografji o treści regjonalnej 
jest jeszcze dosyć trudne i kłopotliwe. Jest 
to przedewszystkiem dziedzina nowa, (acz- 
kolwiek znana od dawna) nie mająca jeszcze 
wzorów, wskazówek i dostatecznej pomocy. 
Dlatego też, najważniejszą rolę odegiają tu 
kursy regjonalne, jako wstęp i zachęta dla 
słuchaczy. Niechaj będą one nawet krótko- 
trwałe, nawet czysto informacyjne — przy- 
niosą jednak wielkie korzyści. Wówczas do- 
piero, sądzę — powstawać będą różne i 
liczne monografje, prace ludzi cichych, kraj 
swój miłujących, Mam tu na myśli nauczy- 
cieli, którzy na kursy pójdą, którzy do mrów 
czej tej pracy przystąpią. Z przyjemnością 
też dowiedziałem się o liście osób wysoce 
uspoecznionych z pośród nauczycielstwa na 
tere nie naszego  kuratorjum, sporządzonej 
przez wadze szkolne. Grupa tych ludzi dość 
liczna i może być użyta właśnie do wspom 
nianej wyżej pracy regjonalnej . 

Realnie, pracę tę wyobrażam sobie w 
sposób następujący: w Wilnie musi powstać 
powszechny uniwersytet regjonalny, zanim 
jednak to nastąpi, musimy zadowolnić się 
kursami. Organizacją ich zajmie się SR 
ście kuratorjum, ewentualnie specjalny komi 
tet, wyłoniony z pośród władz szkolnych, 
wojewódzkich i t.d. i t.d. z udziałem osób 
kompetentnych. Koszty ponosi Ministerstwo 
Oświaty, oraz samorządy (sejmiki), 

Dotyczy to również kosztów wydaw- 
nictw i zakładania bibljotek regjonalnych, w 
najgorszym razie wędrownych. 

'W tej sprawie konferowałem ostatnio z 
p. kuratorem St. Pogorzelskim, z p. dyr. 
archiwum państwowego  Studnickim i z p. 
starostą pow. wileńsko trockiego ]. Radwaf 
skim. й 

P. Kurator opracowuje obecnie plan ca- 
iokształtu prac regjonalnych i przedłoży go 
Ministerstwu Oświaty; p. dyrektor  stužy 
chętnie wszelkiemi możliwemi radami i wska 
zówkami co do źródeł archiwalnych, oraz z 
praktyki osobistej; p. starosta wyraża na- 
dzieję, że sejmiki pomocy materjalnej udzie 
lą, gdyż leży to w ich interesie. 

Reasumując powyższe dochodzimy do 
przekonania, że w dziedzinie regjonalnej w 
tyle nie pozostaniemy. Wówczas i praca 
społeczna znajdzie lepszą glebę. Pracownicy 
społeczni będą czerpali jakby żywą przesz- 
łość, teraźniejszość zaś stworzą sami, jako 
naoczni świadkowie. J. Hopko. 

BARANOWICZE 

— Walne zebranie koła przyjaciół 78 p.p. 
W dniu 16 lutego r. b. w Sł klubu RE 
sowego odbyło się walne zgromadzenie koła 
przyjaciół 78 p. p. Przewodniczył p, starosta 
Przepałkowski, sekretarzował S. Głąbik. 

* 

(Po wysłuchaniu sprawozdania  dotych 
czasowego zarządu, z którego wynika, iż 
Koło liczy 30 członków, zebrano składek 
150 zł, zebrano książek około 80, i po przy 
jęciu takowego do wiadomości omówiono 
plan pracy na przyszłość. Wobec tego, iż 
organizacja jest na gruncie Baranowicz no- 
wą, uchwalono opracować statut, celem 
przedłożenia go do zatwierdzenia władzom 
administracyjnym i traktować organizację 
nie jako doražną, a stalą. Do opracowania 
statutu wybrano komisję w składzie p. p. 
starosty Przepałkowskiego, rejenta  Danow 
skiego, mecenasa Legatowicza. Następnie 
uchwalono tymczasowy plan działania, a 
mianowicie: zakupić dla pułku radjo, bibljo 
tekę i na dzień 10-lecia płomienie, poczem 
wybrano tymczasowy zarząd w składzie pre 
zes burmistrz Mackiewicz, wiceprezes inż. 
Layman, skarbnik p. Terajewicz, sekretarz 
Celiński i członkowie zarządu, rejent Danow 
ski, dr. Jasinowski i p. Nazarewski, zastępca 
mi p. sędzia Gutkowski i inż. Winnikow. 

Komisja rewizyjna: p. p, starosta Prze- 
pałkowski, adwokat Legatowicz i naczelnik 

fon, piąty zatańczyć charlestona, szó” 
sty pofilozofować na tematy głębsze, 
siódmy napisać list miłosny wierszem 
na maszynie Underwood ošmy obje“ 
chać ogród Fordem ostatniego syste- 
mu, dziewiąty zanalizowač Wallace'a i 
Remarque'a, dziesiąty pokazać parę 
sztuk magicznych celem rozbawienia 
towarzystwa, jedenasty rozpoznać, któ 
ry z dwu dolarów jest fałszywy, dwur 
nasty... 

Co tu wyliczać —wystarczy stwier 
dzić, że żądano od kandydatów na stu 
procentowość orjentowania się w poli 
tyce, ekonomii, giełdowości, przemyśle, 
wojskowości, lotnictwie, literaturze, 
chemji, historji, geografji,  matematy- 
ce... Pozatem umiejętność grania na 
fortepianie i skrzypcach, śpiewania, ry 
sowania — znajomość najnowszych 
prądów w sztukach pięknych. Ze spor 
tów tenis, goli, pływanie, lekka atlety- 
ka — i fachowe rozprawianie o wszyst 
kich innych. Motory, maszyny,  prze- 
kładnie nie mogły mieć tajemnic przed 
przyszłym laureatem. 

Uff! uff! Po parodniowych  ognio- 
wych próbach pozostał jeden, jedyny 
mężczyzna —wszystko wiedział, wszy 
stko umiał, o wszystkim  rozprawiał, 
na wszystkim się znał, wszystkich za- 
dziwiał. Stara pani Bodway nie posia- 
dała się z radości: a więc znalazła stu 
procentowy okaz. Eureka! wołała, 
chodząc rozpromieniona wokoło feno" 
mena. 

Katastrofa samochodu konsula meksykańskiego 
W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. 19. I. (PAT). Na skręcie drogi królewskiej, kończącej 
szosę, gdzie jest wyjazd i idroga prowadzi do (Wilanowa, jwydarzyła się dziś 

około godz. 9 tragiczna katastrofa samochodowa. Z Warszawy w stronę Wila 

nowa jechał samochód prywatny, należący do konsulatu meksykańskiego. Sa- 

mochodem jechało 6 osób, mianowicie — konsul meksykański w Warszawie 

Rodriguez Duarte ,konsul honorowy Juljan Brygiewicz z żoną, Aleksander Ga 

łunow, brat Brygiewiczowej, artystka Kamińska oraz kierowca Kazimierz 

Ulas. i : 

AUTO W PŁOMIENIACH. 

Wskutek szybkiej jazdy na skręcie auto uderzyło _ w rosnące na brze- 

gu szosy drzewo. Wskutek uderzenia motor zapalił się i całe auto stanęło w 

płomieniach. Podróżni nie zdążyli satni wysiąść. Pośpieszyli im z pomocą ro- 

botnicy, pracujący wpobliżu przy ścinaniu drzew a następne podróżni nad” 

jeżdżającego autobusu. Jednocześnie pośpieszono do (najbliższego telefonu; 

skąd zawiadomiono Pogotowie Ratunkowe i straż ogniową. 

SZEŚĆ OFIAR KATASTROFY. 

Lekarz Pogotowia zajął się ratowaniem rannych i poparzonych ofiar ka 

tastrofy. Stwierdzono, że kierowca Ulas już nie żyje, natomiast pozostałe 'ofia- 

ry przewieziono do Warszawy i umieszczono konsula Duarte i Gałunowa w 

szpitalu Dzieciątka Jezus, zaś p. Brygiewicza, żonę jego i Kamińską 'w lecz- 
nicy. Stan pierwszych dwóch ofiar katastrofy ciężki. P. Kamińska zraniona w 

nos po opatrunku udała się do domu. Stan p. Brygiewiczowej rannej w głowę 

nie budzi obaw. Zniszczone auto stanowiło prywatną własność konsula ż; 

przedstawia wartość 67 'tys. (zł. Dochodzenie, przeprowadzone przez policję 

powiatu (warszawskiego, ustaliła, że wspomniane towarzystwo wracało z przy- 

jęcia z okazji imienin u p. Konstantowej Brygiewiczowej. 

KONSUL RODRIGUEZ DUARTE ZMARŁ WSKUTEK RAN. 

WARSZAWA, 19. II. (PAT). Konsul meksykański ' w Warszawie p. Ro- 

driguez Duarte, który uległ dziś rana wypadkowi samochodowemu zmarł wj 

szpitalu na skutek odniesionych ran. į 

Ujawniona afera podrabiania wyrobów włókien. 
Aresztowania na Nalewkach w Warszawie 

WARSZAWA, 19 IL Pat. Na skutek skargi zakładów „Widzewska Manufaktura w 

Łodzi* warszawski urząd Śledczy rozpoczął poszukiwania fałszowanych wyrobów włó- 

kienniczych, sprzedawanych jako wyroby Widzewskiej Manufaktury. Po przeprowadze- 

niu szeregu rewizyj, w składzie hurtowym Mordka Jabłonka, przy ul. Gęsiej 11, zna- 

leziono sztuki płótna, banderolowane fałszywemi etykietami „Widzewska Manufaktura" 

Jabłonek zeznał, że płótno to nabył od niejakiego Abramą Bekermana, Nalew 

ki 16, u którego podczas rewizji znaleziono sztuki płótna gorszego gatunku, obwinię- 

te w opakowania fabryk: Żyrardowskiej, Widzewskiej 4Manufaktury, Poznańskiego w 

Łodzi, Scheiblena i Grohmanna w Łodzi. Strąty poniesione przez te firmy przekra- 

czają 100 tysięcy złotych. Bekerman zbiegł. . 

Eksplozja w składzie amunicji 
4 osoby zabite, 64 odniosły ciężkie rany 

ELISABETH (New: jersey), 19 Il. Pat. Według tu otrzymanych informacyj, w 
jednym z oddziałów fabryki Standard Oil nastąpiły trzy gwałtowne eksplozje, a na- 

stępnie pożar. 4 osoby zostały zabite, 64 odniosły ciężkie rany. W chwili ekspłozji 
pracowało w tym oddziale 800 ludzi. 

Dalsze szczegóły o skutkach eksplozji 
ELISABETH (New-Jersey) 19 II. Pat: Liczba ofiar wczorajszego wybuchu w za= 

kładach Standard Oil Company wzrosła do 10 wobec śmierci kilku cięż j ranaych. W 

szpitalu znajduje się jeszcze około 50 raanych. Z pośród nich 9 jest w stanie bezna- 

dziejnym. Lekarze, opiekujący się rannymi obawiają się, że 20 z nich, oślepnie na 

zawsze. 
  

Dwa zwycięstwa wileńskiego A. Z. S. 
na turnieju o mistrzostwo hokejowe Polski 

KRYNICA. 19. 2. (PAT). W dalszym ciągu turnieju hokejowego o mistrzostwo 
Polski rozegrano we wtorek wieczorem Spotkanie następujące: Czarni Lwów — TKS. 
Toruń 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), AZS Wilno — Polonia Warszawa 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Gra 

równorzędna. AZS wileński górował nad Polonją siłą fizyczną i rutyną. Jedyną bramkę 

zdobył józef Godlewskij W ostatniej tercji obie drużyny grały bez tempa. Sędziował 22 

Waciaw Kuchar. W środę rano i przed południem rozegrano dalsze dwa mecze: AZS 
Wilno — Warta Poznań 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Gra bardzo ładna dwóch równych zespołów. 
Znów jedyną bramkę strzelił dla Wilna najlepszy ich gracz Godlewski. TKS. Toruń — 

Cracovia 4:1 (4:1, 0:0, 0:0). Oprócz tego w środę wieczorem odbyły się ostatnie me- 

cze eliminacyjne Legja — Czarni i Pogoń — Polonia, które to mecze decydują o wejś- 
ciu do finału. Obecny stan tabeli przedstawia się w obu grupach następująco: grupa A: 

1) Czarni 2 gry, 4 punkty, bramek 70:, 2) Legja 2 gry, 4 punkty, bramek 9:2, 3) TKS 

3 gry, 2 punkty bramek 6:6. 4) Cracovia 3 gry, O punktów bramek 1:15. Grupa B po 

uwzględnieniu błędnie podanego meczu Polonia — Warta 2:2: 1) Pogoń 2 gry, 4 punkty 

bramek 5:1, 2) AZS Wilno 3 gry, 4 punkty, bramek 2:3, 3) Polonia 2 gry, 1 punkt, bra- 

mek 2:4. Pogoda bardzo ładna, zainteresowanie publiczności olbrzymie, organizacja za- 

wodów wzorowa. W czwartek dzień przerwy. Finały rozpoczną się w piątek przy udziale 

AZS warszawskiego i zwycięzców obu grup. 

na zastępcę p. bom i instytucjom do sprzedaży, przyczem 
wszystkich tych, którzy zakupią cegiełkę od 
100 do 10 zł., cegiełki będą wmurowane w 
cokół pomnika. ; 1 

Wybrano projekt pomnika, który będzie 

wykonany w Warszawie. : J. K. 
— Konierencja naczelników władz I in- 

bycia gotówki dla realizacji budowy. Po wy stancji, Jak się dowiadujemy p. starosta zwo 

czerpującej dyskusji uchwalono wydać odez łuje w drugiej połowie lutego konferencję 

wę do społeczeństwa wraz z listami ofiar, władz I instancji. . 

wydrukować cegiełki i rozesłać różnym oso- 

urzędu skarbowego Mathjasz, 
Zabiełło. 

— Posiedzenie komitetu budowy pomni 
Ка & p. pułk Boulla, W dniu 16 lutego w 
Sali klubu kresowego odbyło się posiedzenie 
komitetu budowy pomnika pułk. Boulla. 

Zastanawiano się nad sposobami zdo- 

nera, a po bokach dwóch  rutynowa* Już miano uznać go za mistrza i , 
nych graczy. Licytacja: dwa kiery, wręczyć mu nagrodę gdy okazało się, 

wypadkowo zresztą zupełnie, że nie u* 
mie on grać w bridża. Stara wdowa 
zasiadła wieczorem z profesorami do 
stolika — zaproszono równieź stupro- 
centowca — wymówił się „grzecznie: 
nie umiem! Skandal — nie grać w 
bridża! W dzisiejszych czasach: kom- 
promitacja! Pani Bodway schowała 
50.000 dolarów do kieszeni i niedoszłe 
go laureata wyrzucono, śladem poprze 
dników, za drzwi. 

I słusznie. Człowiek co nie gra w 
bridża jest niekompletnym  człowie 
kiem, jest upośledzony pod pewnym 
względem, jak eun uch pod innym — 
i wzgłędy te są mniejwięcej sobie ró” 
wne. Niema bodaj nikogo nie rozumie: 
jącego się wcale na kartach, sporo jest 
natomiast - nieszczęsnych umiejących 
tylko sześdziesiąt sześć, tysiąc, pre: 
feransa lub podobnego durnia. Oczy 
wiście to nie są gry dla kulturalnych 
ludzi. Dla dorożkarzy — owszem, i 
tylko dla konnych — taksówkarz po 
winien już licytować szlemy. Gry jak 
tysiąc i przeferans tak się mają do bri 
dza jak wieża strażacka do wieży 
Eiffel. Są zaledwie surogatem gry, 
sprawiają przyjemność o ile nie zna 
się bridża. Niema chyba na świecie 
człowieka  przekładającego któreś z 
tych błazeństw karcianych nad bridża. 

Co to za rozkosz mieć 13 kart w 
ręku, naprzeciwko inteligentnego part 

trzy trefle, trzy kara, cztery  trefle, 
cztery kiery, pas, szlemik w kiery, pas, 
pas, kontra, pas, pas, rekontra. Kontr- 
partner z lewej wychodzi w asa trefl 
— renons, przebitka, atutuje się raz i 
drugi — kara są długie, ale bez króla 
i waleta, wychodzi się z ręki, teraz 
mieć nosa — co kłaść? —damy, dzie 
siątkę czy asa? Dama leży — uszło; 
pewnie! przecie ten z lewej kontrował. 
Wyjście w asa — potem w małą, prze- 
bitka, w ręku — król spada — pow- 
rót na stół — wszystkie kara biorą — 
oddaje się jedną lewę na asa pik i szle 
mik zrobiony. Po partji, z kontrą i re— 
zapis ośmiokrotny; partnerzy robią wy 
rzuty — fuszerzy — przegrali robra z 
32 — pójdą z torbami! 

Bridż nie ma w sobie nic z gry ha- 
zardowej: dobry gracz może przegrać , 
raz, drugi i trzeci, ale a la longue za 
wsze będzie górą, zawsze będzie w su“ 
mie wygrany. W Monte Carlo niema lu 
dzi żyjących z ruletki — prędzej czy 
później każdy wpadnie; znam niejedne 
go urzędnika, który z reguły spędza 
wieczory w klubie na bridżu i ma z te 
go drugą pensję — jakieś 300 — 400 
zł. miesięcznie. 
Doprawdy tego hencwała amerykań 

skiego nie oceniłbym na więcej jak 85 
procent. 

* * 

Plan nowego zamachu 
Niebezpieczeństwo grożące księciu Włodzimierzowi 

Przed kilkoma idniami dokonano 
tajemniczego zamachu, ;na pana Ku- 
Sznyra przywódcę rosyjskiej emigra- 
cji w Gracu. 

Zamachu dokonano na balu ro- 
syjskiej kolonji. Ponieważ już Zpo- 
przednio krążyły wieści, że komuni: 
Ści zamierzają na tym balu dokonać 
zamachu, przeto komitet balowy 
zwrócił się do władz bezpieczeństwa, 
o zarządzenie odpowiednich Środków 
ostrożności, celem ochrony nietylko 
samych emigrantów ale i przedstawi: 
cieli rzędu austrjackiego, towarzystwa 
iosób ze Świata naukowego. : 

Bal nad którym czuwali liczni de- 
tektywi odbył się spokojnie. W kilka 
dni jednak po balu pan Kusznyr za- 
chorował ciężko z silaemi objawami 
zatrucia krwi. Wieść głosi, że pan 
Kusznyr został zatruty ukłuciem 
szpilki w dłoń, zatrucie było poważ- 
ne, lecz natychmiastowa pomoc  ura* 
towała życie panu Kusznyrowi. Po- 
licja w Gracu energicznie poszukuje 
sprawców zamachu. 

Z tego faktu widać jasno, że nie 
tylko na terenie Francji, ale 'wogóle 
wszędzie, moskiewska G. P. U. po- 

Cułowiek żyje na ziemi od 15000 lat 
Dyletanci wiedzy, pisma czerpiące wiado 

mości z własnego palca, wydawcy sensacyj- 
nych dzienników, książek, broszur i t.d. ca 
ła plejada; niedouczków, lub blagierów, pie 
sząc 0 wieku ludzkości sięga piórem aż do 
siedmiu cyfr, by określić, jak długo człowiek 
żyje już na ziemi. 

Wiedza prawdziwa, cicha, mozolna uśmie 
cha się tylko szyderczo. Ludzkość mą swo- 
ich przedstawicieli na planecie ziemskiej nie 
tak dawno. 

Prof. dr. Frank z uniwersytetu wiedeń- 
skiego zebrał dane z dziejów badań nad pra 
człowiekiem i zgodnie z twierdzeniami wie- 
dzy współczesnej, określa żywot człowie 
ka na ziemi na lat 15.000 

Uczony zadał sobie najpierw pytania: W 
którym okresie geologicznwm pojawił się 
człowiek? Ile tysięcy lat minęło od pojawie 
dia się istoty ludzkiej na ziemi? 

Nauka dowiodła, że w okresie lodowym 
człowiek już przebywał na ziemi. ELE 
kiedy pojawił się Człowiek okresu Cheliee, 
wraz ze swem pierwotnem narzędziem ma» 
czugą, wkracza w dziedzinę problemów о- 
kresu lodowego. 

Uczeni wypowiedzieli 
36 przypuszczeń. 

| Czy był jeden, dwa czy. więcej okresów 
lodowych? 

Uczeni Penck i Bruckner, którzy twierdzi 
li, że były cztery okresy lodowe, ogłosili w 
r. 1909, że ludzkość żyje na ziemi od 320 
tysięcy lat. Ale ten nadmiar cyfr przetrwął 
niedługo. już uczony Bayer, który uznawał 
egzystencję dwóch okresów lodowych, 
twierdzi, że wiek ludzkości nie przekracza 
50.000 lat. 

Wiedza historyczno - kulturalna uważa 
i tę liczbę za wysoką. 

Badanie kultur Egiptu, Mezopotamii, 
Chin i t.d. doprowadza do wniosku, że k 
czby powyższe były o wiele przesadzone. 

Początek młodszego okresu kamiennego 
przypada zdaniem wielu na r. 3500 przed 
Chrystusem. 

Temsamem odpadają liczby, jakie wymie 
niano dla starszego okresu kamiennego bo 
przecież człowiek nie potrzebowałby aż 40 
tys. lat, aby nauczyć się gładzenia kamie- 
nia. 

Jak wiadomo wczesny okres kamienny 
zna kamienie obrabiane zgruba, późniejszy 
(młodszy) już gładzone« 

Pojedyńcze warstwy pierwszego okresu 
kamiennego nie leżą, jak to dotychczas czę- 
sto przypuszczano, jedna na drugiej, lecz о- 
bok siebie. Rozważania kulturalno - history - 
czne doprowadzają do wniosku, że niektóre 

w tym względzie 

wyroby rąk ludzkich pochodzą z okresu z 
przed 13.000 lat. A więc wiek ludzkości 
przyjąć trzeba conaj. wyżej na 13.000 do 

* 15.000 lat. 
Liczby powyższe nawet mogą Z 

czasem ulec raczej redukcji, niż podwyż- 
szeniu. 

Na pomoc tym twierdzeniom idzie mate- 
matyka scisła, która wylicza że jedna para 
małżeńska, mając sześcioro dzieci, po 450 la 
tach rozradza się w miljony potomstwa. 

„ Rozmnażanie się ludzi i ich rozprzestrze 
nianie się na kuli ziemskiej również nie wy 
maga aż setek tysięcy lat. 

rzy szybkim rozwoju wiedzy obecnej, 
teologja musi zaczekać ze swemi twierdze- 
niami Kto wie, czy podania biblijne nie zej- 
dą się wreszcie z danemi, jakie zdobędzie 
wiedza, W każdym razie dziś uważa się, że 
6000 do 8000 lat, podawane przez biblję, 
są conajmniej okresem niezbyt dokładnym. 

Możliwe, że biblja popełniła jakiś błąd 
matematyczny, gdyż wiek ludzkości można 
w przybliżeniu określić na 15.000 lat, a więc 
dwa razy tyle, co podaje biblia. 

W Chamonix na werandzie siedzia- 
ło dwu ludzi: Francuz Thoret i Nie- 
miec Haiłor. Laikom nazwiska te nic 
nie mówią, ale interesujący się lotni- 
ctwem wiedzą, że Thoret przeleciał 
nad Mont - Blanc, nad Alpami poru 
sza się tak swobodnie jak spacerowicz 
po Cielętniku. 

Choć od paru lat słyszeli o sobie — 
teraz dopiero zetknęli się i poznali. Od 
byli już parę lotów wspólnych steru 
jąc na zmianę — najmniejszy ruch nie 
uszedł uwadze drugiego, pilnowali się, 
egzaminowali, oceniali. Polubili się 
bardzo, nie rozstają wprost wcale, go 
dzinami rozmawiają 0 swej sztuce, o 
wyczynach, które dotąd znali jedynie 
z opisów, o różnych subtelnościach i 
trickach. A z jaką prostotą opowiadają 

"dziennikarzom o istnych cudach jakich 
dokonali. 

Hailorowi zabrakło kiedyś benzyny 
(wyciekła przez uszkodzoną rurkę), wy 
lądował tedy na szczycie Zugerstramu 
— szczycie liczącym niespełna 400 
mtr. powierzchni. Innym razem prze 
leciał ponad całemi Alpami we mgle, 
która Dyła tak gęsta, iż szczytów nie 
widać było zupełnie. A z pocztą i pro” 
wiantami! Ileż ton ich dostarczyli obaj 
lotnicy obserwatorjum i schroniskom 
odciętym od świata burzami i zaspami. 

„Rzucając wielokrotnie paczki, — 
mówi Thoret, nigdy nie stłukłem żad” 
nego przyrządu, nic nie uszkodziłem w 
tych obserwatorjach  naszpikowanych 
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stanowiła pozbyć się szefów rosyj- 
skiej emigracji. Po tajemniczem zni- 
knięciu generała Kutiepowa, za ki6- 
rym władze francuskie dotychczas 
prowadzą energiczne 'poszukiwania, 
usitowano już porwać 5-cio letniego 
synka generała, to też od tej chwili 
otoczono go opieką i nie wyprowadza- 
ją go bez silaej eskorty 

Prócz tego jedna z -wysokoposta- 
wionych osobistości rosyjskich, mie- 
szkająca na emigracji w Paryżu, za- 
komunikowała francuskim władzom 
bezpieczeństwa, że otrzymała poufne 
ostrzeżenie z Moskwy o planowanym 
zamachu na księcia Włodzimierza | 
syna wielkiego księcia Cyryla. Ponie- 
waż dwunastoletni książe Włodzi: 
mierz mieszka wraz z rodzicami w 
Saint Briac, gdzie jest zaledwie paru 
policjantów, dokonanie na nim zama: 
chu jest niesłychanie ułatwione, to też | 

«jr 

emigranci rosyjscy proszą władze | 
francuskież o wydanie zarządzenia | 
ustanowienia straży która czuwałaby || 
nad bezpieczeństwem księcia. | 

Na wyrażone zdziwienie francus- 
kich czynników rządowych, co mogło: 
by Sowietom zależeć na porwaniu 12 
letniego księcia, "informator nie chcą- 
cy ze zrozumiałych powodów wyja- | 
wiać publicznie swojego nazwiska po: 
wiedział: Wobec tego, że cała emigra- 
cją rosyjska, uważa wielkiego księcia 
Cyryla, za następcę cara Mikołaja * 
Il-go, a wielki książe Cyryl jest już 
w podeszłym wieku, przeto kšiąže 
Włodzimierz, jako domniemany na- 
stepca tronu jest dla bolszewików 
niebezpiecznym, to też zależy im bar- 
dzo na usunięciu go, bodajże bardziej 
aniżeli wszystkich innych przywódców 
przedstawicieli białych na emigracji, 
których postanowiono kolejno zabić 
lub wywieźć do Rosji. 

Wszystkie te wypadki zuchwałego 
teroru moskiewskiego G. P. U. na 
terytorjum Francji, jak tez bezczelna 
agitacja komunistyczna prowadzona 
za pieniądze i z ramienia Moskwy w 
Indochinach, wywołała żywe oburze- 
nie społeczeństwa francuskiego, które 
coraz goręcej zaczyna się domagać 
na łamach prasy zerwania stosun- | 
ków dyplomatycznych z rządem So- 
wieckiej Republiki, i zastosowania 
najostrzejszych Środków przeciwko 
jej przedstawiciełom, a przedewszyst- 
kiem zniesienia  eksterytorjalności 
ambasady i poddania jej gruntownej 
rewizji. Z. K. 

  

  

  
— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- | 

stematycznem piciem  szczawnickic! wód | 
kruszeowych -„Stefana“ i „Jėzefiny““. Ого- | 
by żołądka i przemiany materji ni G 2 
szczawnicka „Magdalena“ į ÓW. е " Юе 75 
nabycia w aptekach į skladach aptecznych, 
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„teleskopami jak drednout armatami — 
no i nie zabiłem żadnego profesora 
choć zawsze stawali bezmyślnie akurat 
ga gdzie zamierzałem upuścić przesył 

g“. 
„Najzabawniejszem opowiada Hai 

lor, była jak dostarczyłem raz cały do- 
mek na wysoką górę. Woziłem i zrzu- 
całem belki po belce — každy gwoždž , 
każda łopata cementu pochodziły. ode 
mnie. W oczach moich wyrósł domek. 
Zu żytkowałem na to równo 17 prze 
lotów. 

Thoret i Hailor nie zwažają na za- 
robki — latają nad skałami i przepaś. 
ciami, bo czują jakąś instynktowną po- 
trzebę — coś ciągnie ich w góry, nad 
szczyty... 

Podczas wojny światowej obaj słu- , 
żyli w lotnictwie. Dogadali się teraz, 4 
że przez dwa miesiące w szesnastym * 
roku stacjanowali naprzeciwko siebie. 
Czynili wtedy wywiady, wzlatywali 
nad pozycjami nieprzyjacielskiemi, sta 
czali potyczki z wrogiemi aparatami. 
Kto wie? może zetknęli się tam kiedyś 
w przestworzach, może strzelałi do sie 
bie z kulomiotu, starali się strącić na * 

ziemię... J 
A teraz siedzą na werandzie, patrzą 

sobie w oczy i gwarzą, gwarzą — jak 
najlepsi przyjaciele. 

to wie czy nie oni właśnie są stu 
procentowymi mężczyznami. 

\ Karol.
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2 saerokiego šwiaia 
Wilno akademickie nie jest bynajmniej 

partykularzem, Czego jak czego, ale poczu- 

cia niższości wobec innych uczelni innych 

stolic Polski nie mamy. Naturalnie zdarza się 

iż nieraz musimy świecić oczami przed kra” 

jem — zwłaszcza wtedy, gdy na widownię 

wystąpią nasi mili antagoniści — koledzy 

wszechpolacy z jakim pomysłowym wiecem 
temu podobną „patrjotyczną” imprezą. 

eszamy się tem, že „gdzieindziej“ we 

Lwowie, Poznaniu bywa jeszcze gorzej 1— 

jakoś tą pociechą żyjemy i mamy nawet do 

bry humor. : , 

Ten humor czasami ma nawet pewien od 

cień „Schadenfreude* cieszymy się — przy 
znajemy ze skruchą, gdy Się dowiadujemy, 

iż dn. 19 stycznia Walne Zebranie 

    

  

— па prezesa kol. Szeleźniaka, „na złość” mło- 

dzieży wszechpolskiej (stosunek głosów ok. 

200 przeciw kilkudziesięciu), gdy czytamy, 

że w Krakowie miał miejsce podobny wypa- 

dek i w uniwersytecie  jagielońskim i 

WSH, a nawet w Warszawie mamy do 
notowania powstanie Bratniej Pomocy 
dentów Medyków. 

  
znaczenie, dowodząc istnienia zdrowej opozy 

cji wśród kolegów medyków, którzy dość 

już mają polityki na terenie samopomocowy 

Tak, ostatecznie całkiem źle nie jest. Sa: 

ja już się zaczęła — tak sanacja, której 

_ wstydz ię nie mamy czego. Jest ruch, jest 

reakcja, dochodzą do głosu, ci, którzy na- 

prawdę mają coś do powiedzenia. Posłuchaj 

my naprzykład co ma „do powiedzenia” nasz 

dawny znajomy kol. Jur Leżeński, niegdyś 

Kwadransa i Słowa Akademickiego redak- 

tor, dziś inicjator „Młodości na Antenie“, 

audycyj studenckich w radjostacji poznań” 

® 

    

skiej: 
A eks zerwač z konwenansem Sztyw= 

nych gorsów i serce na słońce wynieść, by 
pulsowało dla wszystkich: miłością i wese 
łem. Chcemy rodzinę akademicką wynieść z 
ciasnych, zakopconych, brudnych pod każ- 
dym względem spelunek na stadjon, do la- 

su i w góry. Idziemy szukać nowej drogi do 
dusz. Starać się będziemy o zbudzenie mi- 
łości ku prawdzie. Musimy wypracować tra 
dycje, t.j, stworzyć typ akademika wielko= 
polskiego. Chcemy, by godłem jego był śpi 
żowy wysiłek. Wszechnica naszą musi zasły 

nąć jako kuźnica ludzi wytrwałego czynu, 

tak jak Warszawa ludz; reprezentacji, a Wil 

no ludzi myśli. Chcemy kultywować w 50 

bie ideały wyodręb  niające nas z pomiędzy 
ośrodków _ uniwersyteckich, a jednocześnie 

przyświeca nam gwiazda Jedności”, w któ- 
rej cała młódź akademicka Polski tworzy 
wielką, miłującą się rodzinę. Odsuwamy na 

| bok kwestję tarć politycznych, obcę nam bę 
. dą swary ugrupowań społecznych, interesu- 
“de nas życie studjosusa w jego przejawie 

właściwym, a nie zabarwionym przez takie,   
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czy inne wpływy ludzj od naszego życia о- 

Row ab h Wales będziemy o chleb dla 
akademika i o niezależność Rzplitej Akademi 

. ckiej. * 

А] przy tem wszystkiem „znajdziecie na na- 
szych, eterycznych łamach informacje i wia 

/) domoścj prawdziwe, bez tendencji. Wszystko 
to zaś będzie przepojone naszą radością i 

_ wiarą, naszym entuzjazmem i młodością. 
Ta nasza t.zw. „akcja radosna" nie zamy 

ka się tylko w ramach tygodniowej wyga- 
 danki radjowej — program nasz przewiduje, 

_ realizujące się już sobotki dyskusyjne, orga” 
1 nizację nowych stowarzyszen, pochody, zda 

rzenia, wycieczki. Redakcja „Młodości na an 
tenie* ma więc być niejako tem ogniskiem, 

„około którego skupią się ws. y ludzie do 
_ brej woli, ludzie co nie chcą żyć samym tyl- 

ko chlebem." ; 
Dziękujemy serdecznie koledze Jurowi za 

słowa uznania dlą Wilna i wogóle cieszymy 
się z tak pięknych myśli i pomysłów, co in- 
nęgo, że bawi nas trochę to, że właśnie wy 

_ chowanek Wilna będzie tworzyć typ akade- 
mika wielkopolskiego. Tri. | 

; P.S. Mėj przyjaciel kol, Teodor Bujnicki, 
' prosi dla uniknięcia nieporozumienia 0 za- 

  

„Odrodzenia“ Wolnej Trybuny członkiem 
i rodzony nie jest; jest nim natomiast jego 

brat kol. Bolesław Bujnicki. 

Kronika Odrodzenia 
х W sobotę dnia 15 bm. odbyło 
„sekcji zagadnień prawno - e 
rodowych z referatem kol. ю 
p.t. „Federalizm“. 

W niedzielę 16 bm. przed poludniem mia 
ło miejsce zebranie sekcji liturgicznej z re- 
feratami kol. Meysztowicza p.t. „Hymnum 
Trium puerorum* i kol. Wierzbickiej Pt. „3 
pierwsze modlitwy kanonu*. Zebranie za- 

LR m swoją obecnością prof Zdziechowski 
* o południu odbyło się zebranie ogólne 
— z referatem kol. Wasilewskiej p.t. „Państwo 
= a naród". 

‘° We wtorek dnia 18 bm. zarząd Odrodze 
nia wykonując uchwałę zebrania walnego u 
Jdał się do JE Arcypasterza, by złożyć Mu ho» 
magium. jednocześnie JE Arcypasterz przy 
ją! protektorat nad naszym ruchem. 

się zebranie 
ecznych i na- 
Kuczyńskiej 

/ że odniedawna znalazł się na tutejszym 
z niebezpiecznych włamywaczy. 

żące do rezbijania kas i zamków. 
Wobec tego że obrabowana przed 
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znaczenie, iż aczkolwiek należy do redakcji 

leńsko-trockiego była rozbita akurat takiemi narzę 
że e ze sprawców napadu na kasę był właśnie ujęty „Leon*. Ž 

amywacz nie przyznawał się do inkryminowanego mu przestępstwa i 
Starał się wykazać swoje alibi. To go właśnie zgubiło, bowiem wyjaśniło się 
Że przybył On ma teren Wilna z Litwy drogą nielegalną i że ma na sumieniu 

9000002202000000000000000080 
i TYLKO BATERJE 

NERGOS': 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość. 
20 lat doświadczeń dają pełną ]gwarancję wysokiego gatunku 
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Akademicka Wolna Trybuna 
W sobotę 22 bm. na zebraniu sekcji za- 

gadnień prawno - społecznych i narodowych 
kol. Zapolska wygłosi referat p.t. „Filozoficz 
ne poastawy syndykalizmu". 

W niedzielę 23 bm. na zebraniu sekcji 
liturgicznej kol. Dw'. cka wygłosi referat pt. 

V i V modlitwa kanonu". 
Na wszystkich zebraniach goście 

widziani. 

» 
mile 

— Koło Historyków USB zawiadamia 
członków i sympatyków, że w piątek dn. 21 
Il. 1930 r. o g. 17 odbędzie się zebranie sek- 
cji dydaktycznej w lokalu seminarjum histo - 
rycznego (Zamkowa 11). Na porządku dzien 
nym zagajenie ;dyskusji przez kol. Gołubie- 

wa na temat „Rola nauczycieła w kołach hi- 
storycznych szkolnych*. 

Historycy tańczą. 

Poloniści się wytańczyli i dobrze im po- 
szło. Ale to wszystko nic w porównaniu z 
tem, co prze. 
nie chcę pisać rzeczy niepewnych, rzeczy o, 
których się mówi — jakoby... Ale już dziś 
spójrzcie na miny organizatorów spójrzcie na 
przygotowania, a potem idźcie do PKO i ze 
swych drobnych oszczędności  podnieście 

i iej drobną sumkę głupich paru złotych 
żcie w dniu krytycznym 22 bm. na ulicę 

Zawalną 1 na bal, który zaćmi wszelkie a- 
trakcje karnawałowe. 

    

   

czionków - SSANG EETE Z: TOAST WRNWW TEZ TOOREZTWYZ PICO Z PZORGZZ CZAS Ча ЧАЬЕ 
| „Bratniej Pomocy Uniw. Lubelskiego wybrało 

W sprawie Kościoła św. Ignacego 
W związku z wczorajszą wzmianką p. 

w kościoła Św. Ignacego, czujemy się w obowiązku podać do wiadomości 
R—z o stanie remontu 

Stu. publicznej, że według zebranych przez nas wiadomości, dach na kościele 
nietylko został poprawiony, ale jest całkowicie nowy, 

Ten ostatni fakt ma niezmiernie doniosłe chówką na nowem, tego lata ustawionem  belkowaniu; 
pokryty nową da- 

zacieki, które się 
rzeczywiście zjawiły, pochodzą ałoo od wewnętrznej wilgoci murów, albo 

m Są Skutkiem zawianego pod dachówki Śniegu. Nie może więc być mowy 
o jakichkolwiek zaniedbaniach ze strony Komitetu Budowy Kościoła. 

  

KRONIKA 
CZWARTEK 
20 Dziś Wschód sł. g.6 m 43 

Leona Zachód sł. g. 4 m. 58 
Jutro : 

Andrzeja B. 

Spostrzeżenia Zasładu Met: orologji 
U.S в w Ailnie 

Ц 1930 г z dnia 19 - 

Cišnienie \ 11: 
$rednie w mm 

Temperatura \ 10 
średnia 

Temperatura najwyższa: 09C. 

Temperatura najsitezz: — 590 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 
prżeważający 

Tendencja barometryczna: spa :ek 

Uwagi: poci.mur o, dźócą 

URZĘDOWA S 
— W , wojewody. W środę 

bm. p, RZ wyjechał do War- 

szawy na posiedzenie sekcji  dekoncentra- 
cji komisji dla usprawnienia administracji 
państwowej. 7 > 

— (y) Nowy okėlnik w sprawie wypie- 
ku chleba. W dniu wczorajszym wojewoda 
wydał okólnik, w którym wyczerpująco z0- 
stały podane wskazania jakie należy przed- 
sięwiąć środki, zmierzające do polepszenia 
jakości chleba i pieczywa wogóle. Znane są 
bowiem niedbałość, a czasami nawet zła 
wola niektórych zakładów przy wytwarza- 
niu pieczywa. Władze administracyjne, po 
licyjne oraz sanitarne miejskie poddadzą sta- 
łemu nadzorowi wypiek i przyrządzenie cia- 
sta, osoby zaś nie stosujące się do wymagań 
sanitarnych i nowoczesnych metod pracy w 
piekarniach będą pociągane do odpowiedziat 
ności. Ważnym momentem w tych zarządze 
niach jest zezwolenie wypiekania chleba tyl 
ko w boc henkach pół jeden, lub dwu kilo- 
ramowych, gdyż dotychczas niektóre pie- 

fardję wypiekały duże bochenki wobec cze 
go chleb Był ciężki, źle wypieczony, o gru- 
bej skorynce często zupełnie niejadalnej. 

— Termin _prolor broni przedłu 
żono. Wileńskie Starostwo Grodzkie podaje 
do ogólnej wiadomości, iż termin składania 
podań o prolongowanie na rok 1930 pozwo- 
leń na posiadanie i noszenie broni został 
przedłużony do dnia 28 lutego br. włącznie. 
Termin ten jest ostateczny i osoby, które nie 

) Północno zachodni 

złoż ą w tym terminie podań o prolongowa- į 
nie pozwoleń będą uważane za posiadające 
broń nielegalnie i zostaną pociągnięte do od 
powiedzialności administracyjno karnej. 

(w) Koszta administracyjne winny 
być obliczane od dochodu. Ministerstwo skar 
bu nadesłało do Izby Skarbowej okólnik na 
stępującej, treści: niektóre władze wymiaro- 
we nie doliczają od dochodu, podlegającego 
podatkowi dochodowemu t.zw. kosztów ad- 
ministracyjnych pobieranych przez instytucje 
kredytu a ncoweżo przy spłacie dłu- 
gu obok umówionych odsetek dłużnych. Ko- 
szta te noszące w poszczególnych instytu- 
cjach różną nomenklaturę, stanowią faktycz- 
nie powiększenie odsetek d tużnych i wobec 

- Występowiez z bitwy ujęty przez policję wileńską 
Przed dwoma dniami donosiliśmy, że policja śledcza lustrując spelunki 

złodziejskie aresztowała pewnego osobni ka przezwiskiem „Leon“ ktory mimo 
gruncie już dał się poznać jako jeden 

i W trakcie rewizji u zatrzymanego włamywacza żadnych dokumentów 
_ nie znaleziono, a jedynie co zwróciło uwagę władz śledczych to narzędzia słu. 

dwoma a kasa sejmiku wi- 
ziami powzięto podejrzenie 

Przyparty do muru bandyta wyjawił swoje nazwisko i zeznał że na tere- 
całego szeregu napadów i włamań. [W ostatnich czasach wi- 

dząc że policja litewska następuje mu na 
Polski i gdy mu się to udało przybył do 
przest "> odrazu począł wysuwać s' 

bandyta zostął osadzony w więzieniu. 
jemy się niewykluczone jest, że zostanie om wydany wła- 

"pięty postanowił uciec ua terytorju 
Wilca gdzie wśród tutejszego ka 
ę na czoło. 
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tego powinny być traktowane jako pozycje 
odliczane od dochodu. 

Kwoty stanowiące amortyzację długów 
nie mogą być odliczane od dochodu. 

— (y) Opieka nad zwi |. Wydane 
zostało nowe zarządzenie w sprawie rozsze- 
rzenia opieki nad zwierzętami. 

, W myśl tego zarządzenia, każdy mieszka 
niec ma prawo w razie stwierdzenia faktu 
znęcania się nad końmi, zwrócić się do 
najbliższego posterunkowego policji i wska- 
zać winnego, który w myśl obowiązujących 
przepisów za dręczenie zwierząt ulega зиго- 
wej karze grzywny lub aresztu. 

Każdy obywatel polski powinien być człon 

  

kiem T-wa Ochrony Zwierząt i wówczas 
dopiero so da wyniki pozytywne; 

— (y) Słuszne kary za przekroczenia dla 
szoferów. Starosta Grodzki ukarał następus 
jące osoby: Michałą Piwowarczyka, konduk- 
tora autobusu za przewożenie nadmiernej ilo 
ści pasażerów w autobusie na zł. grzy- 
wny lub 14 dni aresztu, Fabjana Słomińskie- 
go, szofera za kierowanie samochodem w 
stanie nietrzeźwym na 14 dni aresztu, Win- 
centego Markowskiego i Edwarda Markow- 
skiego za samowolną zmianę marszruty ja 
zdy po 100 zł. każdego lub po 14 dni aresz- 
tu, szofera Teodora Łatka, za kierowanie sa 
mochodem w stanie nietrzeźwym na 14 dni 
aresztu i tegoż szofera Łatka za prowadzenie 
rozmowy z pasażerem w czasie kierowania 
autobusem na 14 dni bezwzględnego aresztu 
z jednoczesnem pozbawieniem go prawa na 
prowadzenie samochodów na przebieg trzech 
miesięcy, Piotra  Ciesielczuka, właściciela 
autobusu, za nieprzyzwoite zachowanie się i 
zakłócenie porządku w autobusie tudzież 
prowadzenie rozmowy z kierowcą w czasie 
jazdy na 14 dni bezwzględnego aresztu 3 

MIEJSKA 
— (a) Próba iwności straży ogaio. 

wej. Miejska komisja rewizyjna, która zgo 
dnie z uchwałą Rady Miejskiej bada działal 
ność straży ogniowej w trakcje prac prowa 
dzonych w tym kierunku, postanowiła stwier 
dzić sprawność straży na wypadek alarmu i 
potrzebną próbę przeprowadziła wczoraj. 

W godzinach popołudniowych jeden z 
członków komisji zawiadomił telefonicznie 
straż o pożarze który miał rzekomo powstać 
w jednym z domów przy ulicy Letniej (An. 
tokol). 

Wobec tego, że pożar był bardzo „groź- 
ny* na miejsce alarmu przyjechał cały ta- 
bor z komendantem straży na czele, 

„Dopiero przy wjeździe na ulicę Letnią 
wyjaśniło się, że alarm był fałszywy. 

„Jak okazało się na przybycie straży z ul. Do 
minikańskiej na Letnią zużyto 8 — 9 minut 
co stosunkowo można uznać za zadawalnia 
jące. 

— (a) Telefon na postoju dorożek samo 
chodowych, Właściciele taksówek — szofe- 
rzy złożyli do władz podanie o zezwolenie 
urządzenia na postoju dorożek samochodo 
wycn przy zbiegu ulic Mickiewicza i Jagiel- 
lońskiej telefonu co zdaniem właścicieli taksó 
wek byłoby wielką dogodnością dla pasaże- 
rów, którzy w razie potrzeby mogliby wez- 
wać samochód telefonicznie oszczędzając s0- 
bie czas i fatygę na osobiste udawanie się 
do miejsca postoju samochodów co jak wia 
domo dotychczas się praktykowało. 

.(a) Nowa organizacja samochodowa. 
Właściciele taksówek — szoferzy postano- 
wili utworzyć własną organizację i przy- 
stąpić do związku szoferów jako sekcja. 

KOLEJOWA. 
— (y) Nowe mundury dla kolejarzy. Do- 

tychczasowe uprawnienia służby kolejowej 
do otrzymania mundurów za 25 proc. waf- 
tości zostaną w najbliższym czasie rozsze» 
rzone. Z cen ulgowych będą mogli korzystać 
maszyniści, ich pomocnicy, palacze parowo- 
zowi i maszyniści wagonów . motorowych. 
Otrzymają oni narazie czapki, bluzy i spode 
nie, zaś kierownicy pociągów i konduktorzy 
ponadto buty filcowe. 

POCZTOWA 
— (y) Nowa agencja pocztowa. Z dn. 

25 bm. uruchamia się agencję pocztową 
Drujsk w pow. brasławskim. 

„ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Studjum katolicko - społeczne. Gorą 

co zalecana przez Ojca św. Piusa XI, akcja 
katolicka, ma na celu pociągnięcie osób świe 
ckich w hierarchicznem posłannictwie  apo- 
stolskim Kościoła, by coraz bardziej kształ 
tować rodzinę i społeczeństwo w duchu 
Chrystusowym. Oczywista udział ten wyma 
ga wyrobienia rozumu i woli i dlatego cała 
akcja katolicka potrzebuje całego zastępu 0- 
sób inteligentnych, któreby stojąc na czele 
poszczególnych organizacyj, starały się wy 
rabiać i oświecać ogół mniej uświadomiony 
religijnie. By brakom uświadomienia katolic 
kiego, w pierwszym rzędzie wśród inteligen- 

cji, zapobiec, Archidiecezjalna Liga Katolic 
ka organizuje w Wilnie, przy ul. Metropoli- 
talnej 1, w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
o godz. 1 po południu — „Studjum Katolic- 
ko społeczne”. Program studjum składa się | 
z referatów następujących: 

12 „O św. Pawle" — prof. dr, Stefan Gla 
ser, 2) „Kościół a Państwo* — prof. dr. Al. 
fons Parczewski, 3) „Obowiązek świeckich 
wobec zadania Kościoła Katolickiego" 
prof. dr, Franciszek Bossowski, 4) „O akcji 
katolickiej" — prof. dr. Marjan Massonius, 
5) „Dobry katolik — dobry patrjota“ 
prof. dr. Cywiński Stanisław, 6) „Religja, 
jako czynnik wychowawczy” — prof. dr. 
Zygmunt Fedorowicz. 

św. Ojca, „= (k) ang ki I. 
św. i Jego w naszej archidiecezji poon 
ciela JE ks. Arcybiskupa Metropolity. Życze- 

iwują historycy. Jakoby... ee. и 

—. i członków 1 zł, dla gości wprowadzonych 

4 ej. Anons. Następna zabawa 1 marca br. 

   

   

  

    

ANNA z MONTWILŁÓ 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bo, 

Zwłoki zostały złożone w grobach rodzinnych w Szatach (Litwa), o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół 
i znajomych pogrążeri w głębokim smutku 

niem jest związku wileńskiego Młodzieży Pol 
Skiej i połeceniem dla zarządów SMP, aby 
z racji przypadających w miesiącu lutym u- š 

Z SĄDÓW 
  

roczystości AE obchodził Ojciec św. mia 
nowicie obiór na Stolicę Piotrową i korona- 
cja z racji imienin Najdostojniejszego Arcy 
pasterza Naszego, zorganizowane były naj- 
później w niedzielę 23 lutego br. Akademie 
ku czci I. św. Ojca i JE Arcypasterza. 

Akademje powinne być urządzone według 
programu: 

1) Zagajenie przez protektora SMP, 2) 
Hymn papieski, 3) odczyt o znaczeniu hie- 
rarchji kościelnej w życiu katolików z 
uwzględnieniem sylwetki Ojca św. Piusa XI w 
stosunku do Polski, 4) spiew, 5) odczyt JE 
ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski a 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 6)  de- 
klamacje, 7) żywy obraz, 8 ) śpiew: „My 
chtemy Boga“. 

— (k) Zebranie organizacyj katolickich. 
W niedzielę 23 lutego w kościele św. Jana 
o godz. 9 r. odprawiona będzie Msza św. 
Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich, 0 
g.zaś 6 pp. zebranie matek chrześcijańskich 
w Sali parafjalnej z odczytem pod tyt. „Har- 
monijne współdziałanie obojga rodziców — 
ojca i matki w wychowaniu dzieci*. Mężowie 
matek stowarzyszonych są proszeni o przy 
bycie na to zebranie. 

Zebranie konferencji św Wincentego a 
Paulo męskiej (Il) parafji po Bernadyńskiej 
odbędzie się 21 lutego o godz. 7 pp. w sali 
parafjalnej, 

Zebranie Trzeciego Zakonu św. Franci- 
szka odbędzie się 23 lutego zaraz po nie- 
szporach parafji  Antokolskiej. 

Zebranie Ligi Katolickiej męskiej parafji 
św. Rafała odbędzie się 23 lutego zaraz po 

OKRADŁ JE. KS. BISKUPA MICHALKIE- 
WICZA- 

A. Leszczewski pracował w ekspedycji 
urzędu pocztowego Wilno 1. Zadaniem jego 
było ekspedjowanie listów poleconych, że 
jednak, jak się to często zdarza, dochód nie 
żył u niego w zgodzie z rozchodem zaczął 
„podpożyczać* mniejsze lub większe sumki 
z listów. Leszczewski doszedł do takiej 
wprawy że nie otwierając listu wyczuwał 
przez dotyk Z niema w nim pieniędzy. W 
*en sposób z listu wysłanego przez JE ks. 
biskupa Michalkiewicza „pożyczył* 100 zł., 
M. Cedrowicza — 100 zł., Skirmuntta 10 do 
larów i t.d. Tranzakcje te zostały ujawnione 
co spowodowało aresztowanie go. Sąd о- 

stanął na tem samem stano Sąd apelacyjn: 
k zatwierdził. (y) wisku i wyro! 

TYM RAZEM NIE WYKRĘCILI SIĘ. 

Konstanty Janucewicz i Jerzy Psakacz, 
mieszkańcy wsi Kopciowce wpobliżu Grod- 
ną stanęli przed sądem Okręgowym aby od 
powiadać za swoje przewinienia, 

Zarzucano im działalność  komunistycz- 
ną, a do ujawnienia jej przyszła policja w 
sposób następujący: 

W czasie likwidacji Okr. Komitetu KPZB 
w Grodnie ustalone zostało, że w wsiach 
Kopciowce i Kurzeniewicze istnieją jaczejki. 
Kto kieruje robotą w nich długo nie można 
było ustalić i dopiero b. członek OK — 
KPZB niejakiś Miruk Gierasim, któremu о- 
brzydło szafowanie sumieniem i który zgło» 

sumie. : A! sił się do policji zeznał, że zajmowali się tem 
— Naukowe p Wileńskiego To- wyżej wymenieni, Aresztowano ich, a w mię 

warzystwa Ginekologicznego. Zarząd Wil. dzyczasie Miruk zamordowany zosta, z na- 
T-wa Ginekologicznego zawiadamia, że dziś 
w dniu 20, Il. o godz. 20 w lokalu kliniki 
poł. ginek. USB odbędzie się 36-te naukowe 
posiedzenie Towarzystwa Ginekologicznego. 
Porządek dzienny: 1) prof. dr. Jakowicki: 
Fistula laquatica, dr. Ryll Nardzewska — 
Przypadek włóókniaka jajnika, dr. Łopatto 
Pokaz preparatu. 

— „Kwadryga“ w związku literatów, W 
najbliższą niedzielę, 23 lutego, o godz. 8 
wiecz. odbędzie się w siedzibie związku li- 
teratów przy ul. Ostrobramskiej 9 wieczór 
poezji warszawskiej „Kwadrygi*, zrzeszenia 
młodych poetów. Trzej utalentowani . poeci 

tej grupy, Władysław Sebyła, Aleksander Ma 

liszewski i Stanisław Ryszard Dobrowolski— 
czytać będą utwory swoje i kolegów. Po- 

zatem usłyszymy credo poetyckie najmłod- 

szych j dowiemy się o ich stosunku do zja 

wisk współczesnej poezji polskiej, Jest to 

pierwszy wieczór, którym wileński Związek 
Literatów pragnie nawiązać kontakt z naj 
ważniejszemi ugrupowaniami literackiemi in- 
nych miast, do których ma się niebawem 
przyłączyć i Lwów. Wstęp dla członków, 
sympatyków i gości, którzy mogą nabywać 
karty wstępu przy wejściu. 

AT RÓŻNE 
— (a) Możliwość eksportu wileńskich rę 

kawiczek do Urugwaju. Izbie Handlowo. 

Przemysłowej odbyło się posiedzenie sekcji 

eksportowej w której wzięli udział również 

przedstawiciele wytwórni rękawiczniczych. 

Jak okazało się Wilno nawiązało kontakt 

ze sierami handlowemi miasta Montewideo 

które zainteresowały się tutejszemi wyrobami 

rękawiczniczemi i wyraziły cłąęć bliższego 

poznania naszego rynku dla ewentualnego po 

czynienia zamówieńu zało й 
Kupcy urugwajscy chcieliby jedynie za- 

poznać Się.z cenami tych wyrobów i ich 

jakością. W razie gdyby nawiązano scisły 

kontakt tut. lzba H. - Przemysłowa mogłaby 
subsydjować eksport. 

ja (a) Stałe inspekcje nocne zakładów 

r owych. Starostwo Grodzkie zarzą- 
dziło systematyczne dokonywanie nocnych 
inspekcyj lotnych różnych zakładów rozryw- 
kowych na terenie Wilna. 

Inspekcje te będą dokonywane pod kie- 
rownictwem wyższych urzędników Starost- 
wa łącznie z policją i żandarmerją. 

Zakłady uporczywie  nieprzestrzegające 
obowiązujących przepisów zostaną zamknię- 
te w trybie administracyjnym na zasadzie u- 
stawy 0 za obieganiu przestępstwom. Sta- 
rostwo Grodzkie jako dowiadujemy się, po- 
stanowiło bezwzględnie scigać wszelkie no 
cne zakłócenia spokoju publicznego, aż do 
zamykanią tych zakładów gdzie mają miej- 
sce niepokoje i pociąganie winnych do odpo 
wiedzialności sądowej. 

(a) Zamknięcie restauracji „Pośpie- 
szka“ į domu schadzek. Władze administra- 
cyjne wobec stwierdzenia, że właściciel re- 
stauracji „Pośpieszka* przy ul. Antokolskiej 
147 uporczywie nieprzestrzega godzin han 
dłu i że prowadzona przez niego restauracja 
miast być zamknięta o godzinie 24 czynna 
jest do godziny 4 w nocy i później, oraz, że 
w lokalu restauracyjnym w godzinach gdy 

dzyczasie Miruk zamordowany został z na- 
W . śledztwie pierwiastkowem obydwaj 

zeznali, że brali udział w zjazdach i tajnych 
zebraniach kompartji, prowadzili robotę i u- 
trzymywali kontakt z t.z. technikami Okr. 
Komitetu przysyłanymi dla roboty. 

Podczas rozprawy obaj zmienili taktykę 
(zwykły system komunistó w) i wyparli się 
wszystkiego. Mimo tego sąd skazał ich na 
6 mies. więzienia każdego zawieszając wy- 
konanie wyroku a pięć lat. 

Od wyroku tego apelował prokurator i 
sprawę wygrał gdyż sąd apelacyjny uznając 
ich winnemi zmienił karę na trzy lata domu 
poprawy. 

Wątpliwe aby skazani zaryzykowali od 
wołać się do następnej instancji wiedząc z 
praktyki, że nie zawsze wychodzi się do- 
brze na tem. (y) 

ПИЕСОБ RKOP Ja SAK 

sztuka Dauninga i Abbota „Broadway“. W 
twórczości amerykańskiej „Broadway“ sta” 
nowi największą atrakcję doby obecnej, bo 
wiem żadna sztuka ze współczesnej literatus 
ry dramatycznej amerykańskiej nie zrobiła 
tak potężnego wrażenia i nie cieszyła się ta- 
ką popularnością, jak „Broadway”. Sztuka 
ta wywołała w Wilnie wielkie zainteresowa- 
nie, 

— Teatr miejski Lutaia. Dziś premjera 
wytwornej komedji  salonowej „Gdybym 
chciala..“ Geraldiego i Spitzera, obfitującej 
w sceny pełne finezyjnego humoru i wdzig- 
ku. Obsadę sztuki tworzą: j, Werniczówna, 
A. Tarnowicz, K. Wyrwicz - Wichrowski, Z. 
Ziembiński, J. Kreczmer, Z. Karczewski i H. 
Zelwerowiczówna. Reżyserja Z. Ziembińskie. 
go. Dekoracje E. Karnieja. 

dstawienia popołudniowe, W obu 
teatrach miejskich odbędą się w niedzielę 
nadchodzącą „przedstawienia popołudniowe 
pd cenach zniżonych. W teatrze na Pohulan- 
ce baśń egzotyczna Goziego _ „Księżniczka 
chińska Turandot“, w teatrze Lutnia wybor- 
na komedja Lakatosa „Mężczyzna i kobieta". 

— Koncert poranek, który odbędzie się 
w. niedzielę 23 bm. w teatrze miejskim w Lu 
tni zapowiada się bardzo interesująco. Wy- 
stąpi na nim Tadeusz Mazurkiewicz jako ka 
pelmistrz. Wileńska orkiestra symfoniczna 
pod jego kierunkiem wykona  symfoniję 
emoli Rachmaninowa „Monna Liza" Róży 
kiego, uwerturę do opery Tannhauser Wagne 
ra.i in. Początek o godz 12 w południe. Bi 
lety do nabycia w kasie teatru Lutnia od g. 
11 r. do 9 w. у 

— Koncert B. Crawiord. Znakomita śpie 
waczka koloraturowa B. Crawford wystąpi 
w Wilnie raz jeden na koncercie Wileńskie 
go Tow. Filharmonicznego w czwartek 27 b 
m. w teatrze miejskim Lutnia. 

— Reduta Artystyczna, W salonach Ka- 
syna Oficerskiego . odbędzie się dorocznym 
zwyczajem w poniedziałek 3 marca wieka 

w wiele niespodzianek, atrakcyj, dotychczas 

ły 4 najlepsze orkiestry, które przygrywać 
będą przez całą noc bez przerwy. Wspaniale 
dekoracje sal pod kierunkiem inż, W. Małko 

zakład winien być zamknięty ujawniono 0= wskiego. 
becność kobiet o podejrzanej konduicie mo- CO GRAJĄ W KINACH? 
ralnej, zarządziły zamknięcie tej restauracji. Šiuša от ой 

Jednocześnie stwierdzono, że w domu nr 
14 przy ulicy Zygmuntowskiej mieści się po 
tajemny dom rozpusty prowadzony na Sze- 
roką skalę i że ponadto w domu tym znaj- 
dują schronienie jakieś kobiety, przybywa 
jące do Wilna z innych miast (Łódź) sprowa 

„EskOrta“. | 
Lux — Dziewica Orleańska 
Światowid — Noce szału. 
Ognisko — Trzy namiętności. 
Heljos — Uroda życia. 
Hollywood — Ulica 

ES Kino miejskie — dzane dla uprawiania nierządu. ы 2 
Starostwo Grodzkie mając ponadto dowo ZE GG Z p 

dy, że właścicielka tego Iokalu Lancman Ro- = iccadainy. wiazda Tawerny Porto- 
cha toleruje grę w karty, postanowiło lokal = у 
!_апстп‚п‹›ше][Ь opieczętować i zakazało, za- WYPADKI VF KRADZIEŻE. 
mieszkiwanie w tym domu kobietom lekkie- — (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 
go prowadženia. sie od 18 do 19 bm. zanotowano w Wilnie 

ogółem różnych wypadków 57. W tej licz. 
bie było: kradzieży 7, zakłóceń spokoju pu 
blicznego i nadużycia alkoholu 13, przekro” 
czeń as 30. 

— (c) Postrzelenie usiłającego przekro- 
czyć granicę do Sowietów. W dniu 17 bm o 
godzinie 19.30 zasadzka żołnierzy KOP. ze 
strażnicy Stelmachowo Duże zauważyło ko 
ło słupa granicznego 120 (odcinek Głębokie) 
osobnika usiłującego przekroczyć graonicę. 
Wobec tego, że uciekający na okrzyk „stoj“ 
nie zatrzymał się, żołnierze użyli broni pal 
nej raniąc zbiega ponad lewem płucem. 

BALE I ZABAWY. 
— Zabawa towarzysko - rodzinna zwią 

zku Hallerczyków (ul. Uniwersytecka 6 Zw. 
Org. Wojsk.) odbędzie się dn. 22 lutego br. 
W. programie tańce, przedstawienie, odczyt, 
bufet, orkiestra dęta. (nowa) Wstęp dla pań 

1 zł. 50 gr. Początek o godz. 21, koniec o 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś z 

powodu próby jeneralnej ze Sztuki „Broad- 
way* przedstawienie zawieszone. 

RU na Pohulance 
RAE ANKA 

sensacyjna którego nie można narazie dowiedzieć si       

Stanisławowa MONTOIŁŁOGA 
primo woto hr. Homorowska 

Mąż, Syn i Rodzina, 

    

   

      

gu dnia 12 lutego 1930 r. w Królewcu 

Uwadze odpowiednich czynników | 
LIST DO REDAKCJI. 
Jeden z naszych czytelników do- 

starczył nam następujący list zbioro- 
- wy, który ze względu na poruszoną w 

nim sprawę, drukujemy w nadziei, iż 
wzbudzi odpowiednie zainteresowanie 
u właściwych czynników. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Korzystając z poczytności Pańskiego 
pisma, niżej podpisani kuracjusze Szpitala 
Klimatycznego w Zakopanem, uprzejmie pro- 
szą Pana Redaktora o opublikowanie w 
imię prawdy i Sprawiedliwości kilku poniż- 
szych uwag, które wymownie świadczą, w 
jakich warunkach kuracja się odbywa oraz 

„Zdrowotności* chorych. zd: 
Dnia 11 lutego b.m. kuracjusze oddzia” 

łu płucnego wystosowali do Dyrekcji Szpi- 
tala pismo, podpisane przez 40 osób, w 
którem, wobec pogarszającego się z dnia 
na dzień wyżywienia, proszono o zbąd. 
tak ważnej sprawy oraz wydanie odpowiex 
nich zarządzeń, 4 

Niestety, p. dyrektor szpitala dr. No- 
wotny Józef pismo wobec delegatów po- 
miąl i w wyraźnem podnieceniu rzucił je | 

„dowidzenią* | na ziemię. Potem—krótkiem 
wizytę zakończył. 

Pytamy się, czy takie postępowani: e 
godne jest człowieka kulturalnego? Czy 
wolno podobnie zachowywać się człowie- 
kowi, piastującemu tak odpowiedzialne s 
nowisko lekarza, a przytem dyrekto 
szpitala? RY 

Jesteśmy przeronani, że czyn me : 
szy spotka się z bezwzględnem potępieniem 
miarodajnych czynników, gdyż godzi on 
samopoczucie i honor kuracjuszy. 
giej zas strony przynosi ujmę 
polskiego lekarza. 3 

A teraz kilka uwag na temat naszych 
codziennych bolączek. Dzienne utrzymanie 
składające się z pięciu często barc 
jałowych i niesmacznych posiłków, bym: 
mniej nie odpowiada tak bardzo sza Owa” 
nej przez lekarzy recepcie: nej p „iaknajwięcej | 
jeść i dużo werandować”, bo i weranda / 
grzeszy przeciw najkardynalniejszym przepi: 
som Bygieny, przez niedopuszczalne Stło- 
czenie leżaków. A przecież gruźlikowi tak 
bardzo potrzebne jest powietrze bezwzględ- 
nie świeże, a nie wydychane ze schorzaly 
płuc sąsiada. | to ma być kuracja klim 
tyczna? KĘ 

zgrzeszyłby napewno ten, kto określiłb 
inianem: „żadnej*. Wizyta ogranicza się 
ko do przejrzenia kart gorączkowych, naj. 
czę ciej w porze werandowania, = 
wtedy, gdy chory nie może wyjawić swyc 
ewentualnych dolegliwości. O ile zaś ma 
szczęście spotkać się oko w oko z lek: 
rzem i powierzy mu swe niedomagania, 

    
    

    
    

   
   

   
   

      

i tak n- lekarstwo musi czekać kilka, a 
nawet kilkanaście dni: + 

Choroba jednak nie czeka i w 
organizmach spustoszenia, za które te 
ty mie lekarz, lecz kuracjusz odpor da 
utratą tak drogiego mu zdrowia. To są 
sy ludzi przeważnie młodych, którzy 
cy swój organizm wyniszczyli, a 

w 
3 l tak c 

go przecież ratować, bo żyć chcą, 8 
jeszcze wiele im się od Życia należy. A Ę 
oni mieszkają? Pokoje w kubaturze | 
większej niż 50 m3 zamieszkałe są przez 
czterech gruźlików, o różnem natężeniu 
choreby. Nie wspominamy już o ia Й 
kacjach, kt6rych hygjena bezwzględnie ur: 

kich warunkach możliwa -—est jak 
poprawa? Czyż ną tem polega z anie 
tego największego zła ludzkości, jakiem 

jest Rat : 
amy nadzieję, że czynniki w tem za- 

inieresowane, a więc Kasy Chorych i inne 
urzędy państwowe wysyłając kuracjuszy 
i ponosząc tak wielkie świadczenia, zechcą 
wejrzeć w te stosunki i wyciągnąć odpo- 
wiednie konsekwencje. || 

Sprawa jest pilna, draźliwa i boląca. 
Wyrazy głębokiego szacunku 

i poważania racz przyjąć Panie 
Redaktorze od . 

(Następuje 20 podpis6w). | 

jakim celu usiłował przejść granicę. + || 
—-(c) Bójki na weselu. Nocy wczorajszej 

w czasie odbywającego się wesela we wsi 
Pranczejkowo gminy gródeckiej  pomięi 

ga instytucji, jaką jest szpital. Czyż w Z olwiek 

reduta artystyczna, która, obfitować będzie gośćmi wynikła bójka na tle uraz osobisty: 2 
w trakcie ktorej zostali pobici bardzo ciežko 

w Wilnie nieznanych. Zmobilizowane zosta- mieszkańcy tej wsi Jan Kurjan i Jan Cha: | 
wruk. Sprawcy pobicią nie są narazie znani 
i ujawnieniem ich zajęła się policja z Moło- 
deczna. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Pioromont 
znaleziono podrzutka dziewczynkę z kartką 
tej treści „Janina, urodzona 18 sierpnia”, Nie 
mowię ulokowano w przytułku imienia Ma- k 
rji. 
„— (c) Na widok policjanta porzucili Кга 

dzione przedmioty. Wczoraj w nocy nieznani 
sprawy dostali się do wozowni Władysława 
Gudlewicza przy ulicy Obozowej 4 i wynie- 
śli znajdującą się tam uprząż. ‹ 

Gdy złodzieje wyszli i 
pem zauważyli zbliżającego się policanta, 
lustrującego ten odcinek. Wówczas porzucił 
niesioną zdobycz i przez płoty zbiegli. 

  

    

— (c) Zatrzymanie złodziejki podające, 
się za żebraczkę. Na gorącym uczynku kra 
dzieży samowaru i prymusu z niezamkniętej 
kuchni Wulfa Fulkesa (Stefańska 14) ujęto 
Aleksandrę Sazonową zamieszkałą przy  u- 
licy Tyzenhauzowskiej 41 która chcąc ułate 
wić sobie kradzież nie wzbudzając podejrze-- 
nia O) Ka žebraczkę, w 

—(c w s jubilerskim. * 
sklepie jubilerskim Chanqą Oszerą przy uli 
cy Niemieckiej 21 2 Antoniego Ba 
rczena (Połocka 4) który PT 
dzieży 2 pierścionków wartości 50 zł. — 

(c) Złamała saneczko. 
Rannym okazał się Jan Linkiewicz mie. wania. Wczoraj w dzień na ulicy i Nowo - Je. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro wschodzi na szkaniec wsi Kulhaje gminy prozorockiej u rozolimskiej podczas zjeżdżania z gór ŻA 
Šv в 
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Jeśli chodzi © opiekę lekarską, ri i 
A 
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kręgowy skazał go na dwa lata wiezienia. jakiemi metodami dąžy się do podniesienia | 

ch 
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ietnia Regina Jermołowicz zamieszkała u ro 44%0%8480000308009000000000000000 RADJO Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wyświetlisa NAJNOWSZA KINO-:OPERA POLSKA 
mocy ulokowano w szpitalu dziecięcym. Zarząd Kasy PożyczkowosOszęzędnościo J p A L 835 44 

— (c) Pożar podczas zabawy tanecz- wej pracowników sądowych w Wilnie ni- 1930 r. ® sa 2 
nej. Z Dzisny donoszą nam o pożarze który niejszem podaje do wiadomości p. p. człon- dE 0 nas S Kino Miejskie Dramat w 12 aktach na tie nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. Realizacja: Ki MEGLICKI, 
wybuchł onegdaj nad ranem w świetlicy zw. ków Spółdzielni, że zwyczajne doroczne po 11.55—14.0 : Sygnał czasu komunikat W rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA, Z. LINDORFÓWNA, H. CORT, H. ZAHORSKA, 
strzeleckiego we wsi Hatowszczyzna gminy 
prozorockiej. W dniu tym w świetlicy odby» 
wała się zabawa w trakcie której nikt nie 
zauważył że od wiszącej u sufitu lampy za- 
jęła się belka. Dopiero gdy ogień wzmógł 
się znacznie wśród obecnych powstała pani- 
ka i wszyscy, a przedewszystkiem kobiety 
Joczęły w pośpiechu opuszczać lokal. 

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej 
spłonęła znaczna część budynku. Straty wy 
noszą 2700 zł. 

OFIBRY. 
Na remont sal Domu Dzieciątka Jezus 
w Mineyko zł. 50, H. O. zł. 5., A. 

. Zł, 3. я 

й 

  

siedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie 
się 2 marca r. b. .o godz, 12 w południe w 
gmachu sądów, pokój Nr. 201. 

Gdyby Walne Zgromadzenie nie doszło 

meteorologiczny i koncert z Warszawy. 
16.10—16.15: Program dzienny. 16.15—17.00 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17.00—17,15 
Przerwa. 17. 5—18.45: Transmisja odczytu 

do skutku z braku niedostatecznej ilości ; o : 2 

członków, następne zebranie odbędzie się | koncertu z Wa aa OE 
tegoż dnia o godz. 12 m. 30 bez względu danka radjotechniczna 19.1 : „Naj 

na ilość obecnych. 

PORZĄDEK DZIENNY: 
1) Zagajenie zebrania i wybory przewod 

uiczącego; 
2) odczytanie protokułu z poprzedniego 

Walnego Zgromadzenia; 
3) sprawozdanie zarządu; 
4) zatwierdzenie bilansu; 
5) podział zysku; 
6) Uzupełniające wybory Rady Nadzor 

czej j Zarządu; 
7) wolne wnioski. 

Zarząd. 

nowsze arcydzieło Hamsuna* odczyt Tade- 

usza Łopalewskiego. 19.35 - 19.55: Kurs f0- 
tografji dla amatorów: „O roli kamery i ob- 
jektwwu* mówić będzie Jan Buchak. 19.55 

— 20.15: Program na piątek, sygnał czasu 

i rozmaitości. 20.15-21.30: Transmisja fel- 

jetonu i koncertu z Warszawy. 21.30 — 22.15 
Transmisja słuchowiska z Poznania. 22.15 NO-TEATR DZIŚ ostatni dzień! Znakomity tragik, bohater filmu „Niepotrzebny Człowiek 
—2300: T isja komunikatów z War- KINO- z Ti 

szawy 23.00 24,00: Muzyka taneczna z re- „AKOLLYWIOD" Emil Jannings paša i ulubiova Diga Baklanowa w obrazie 
stauracji „Bristol“ w Wilnie. 

TAM ZOE TA KREW ERET TE 
  

PAŃSTWOWY BANK ROLNY 

  

SALA MIĘJSKA 

ul, Ostrobramska 5. 

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

  

Kino-Teatr 

„HELIOS" | „WROBA ŻYCIA 
Wileńska 38. 

DZIŚ! 

SŁAW SAMBORSKI, ST. JARACZ, EUG. BODO, IRENA DALMA i inni. Pocz. seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

Arcydzieło, którago oczekuje Wilno! Najgłośniejszy Przebój Polski 193) rze „Złotej Serji* 
Według nieśmiertelnego arcydziełą ST. ZEROMSKIE- 
GO. Kierownictwo literackie Tad. Kończyc. W rolach 
głównych: NORA NEY, ADAM BRODZISZ, BOGU- 

  

Mickiewicza 22. „WLICA GRZECIEU€ 
Nad program: Tygodnik filmowy Specjalna jlustracja muzyczna Porzątek o godz. 4, 6, 8, i 1025. 

Potężny dramat osnuty 
na tie życia apaszów   

  

Kino = Teatr Dzis! Wstrząsający dramat z życią wojennego w 9 akt. 

W roli gł. DOROTA MACKAILL i LOVELL SCHERMAN. Walka 
amerykańskich okrętów z niemieckiemi łodziami  podwodnemi. 

sprzedaje z parcelacji dóbr Krotoszyńskich pow. Krotoszyn, 
woj Poznańskiego w drodze ograniczonego ustnego przetargu 
poprzedzonego składaniem ojert następujące 

GOSPODARSTWA WZOROWE 
z kompletnemi zabudowaniami, inwentarzami martwemi i żywe- 
imi, zasiewami ozimermi oraz z uprawami: 

MACIEJEW 
5 Obszar ca, 151,9863 ha. odległy od miasta powiatowego 
Krotoszyn ca,16 klm. szosą i stacji kol. Koźmin ca. 11 klm. 
szosą. Stacja kolejki wąskotorowej Krotoszyn — Pleszew w 
miejscu. Cena wywoławcza 411.000 zł. (słownie: czterysta je- 
denaście tysięcy). 

Na poczet należności nabywcy zaliczy 
długoterminową w listach 
Rolnego około 221.000 zł. 

: DĄBROWA . 
Obszar ca, 121.6160 ha. odległy od miasta powiatowego 

Krotoszyn ca, 8 klm, szosą i stacji kolejki wąskotorowej Kro- 
toszyn—Ploszew 2 klm. szosą, 

SA Cena wywoławcza 376.100 zł. (słownie: trzysta siedem 
dziesiąt sześć tysięcy sto zł.). 

'Na poczet należności nabywcy zaliczy się pożyczkę dłu- 
goterminową w listach zastawnych Państwowego Banku Roł- 
nego około 180.100 zł. 

Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo 
wykształceni rolnicy, nie będący właścicielami samodzielnych 
(nie karłowatych) gospodarstw rolnych, którzy: 

a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotych- 
czasowym stanie trwałe zabudowania, lub specjalne cenne kul- 
tury, których istnienie spowodowało utworzenie gospodarstwą 
"wzorowego, : 

b) zobowiążą się osobiście, zarządzać gospodarstwem, 
c) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej 

sprzedawanego gospodarstwa, 
d) złożą deklarację, że nie są właścicielami samodziel. 

nych gospodarstw lub że zobowiązują się do sprzedania tych 
gospodarstw w wypadku utrzymania się przy przetargu, 

<> Stawający do przetargu winni do dnia 20.III 1930 roku 
godzina 12-ta złożyć w Oddziale Państwowego Banku Rolnego 
w Poznaniu, ul. Kantaka Nr. 10 w zalakowanej kopercie oferty 
z napisem: 
„Oferta na nabycie gospodarstwa wzorowego z majątku ... * 
z podaniem proponowanej ceny in plus od ceny wywoławczej 
z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacyj rolniczych, teore 
tycznych i praktycznych. pracy społecznej, służby wojskowej 
z dołączeniem krótkiego curriculum vitae, uwierzytelniających 
odpisów świadectw j pokwitowanie na przesłane lub złożone w 
Państwowym Banku Rolnym należne wadjum.Od dnia 5.1V 1930 

+ roku reflektanci będą powiadomieni za pokwitowaniem o do- 
puszczeniu ich do ustnego przetargu, względnie odmownem 
załatwieniu ofert. 
+4 Ustny przetarg rozpocznie się w lokalu 
Banku Rolnego, Oddział, w Poznaniu, Wydział Agrarny, 
Ratajczaka Nr. 14 w dniu 15.IV 1930 r. o godzinie Il-ej. 

Każdemu reflektantowi przysługuje prawo złożenia ofert 
"a oba gospodarstwa wzorowe oraz prawo w razie nie utrzy- 

* mania się przy przetargu jednego gospodarstwa — stanąć do 
przetargu drugiego. Państwowy Bank Rolny zastrzega sobie 
prawo swobodnej oceny złożonych ofert, niezależnie od zade- 

-klarowanej sumy, Oferty złożone po ustalonym trminie uwzględ 
aiane nie będą. 

й Nabywcą gospodarstwa wzorowego zostanie ten kandy- 
lat, który zadeklaruje najwyższą cenę na ustnym przetargu, 
przyczem b. dzierżawcom przysługuje prawo kupna w 15 
minut po przybyciu po najwyższej cenie zaofiarowanej przez 

'._ „statniego kand, 4 
trzymujący się przy przetargu kandydat po zakończe 

się pożyczkę 
zastawnych Państwowego Banku 

Państwowego 
ul. 

  

niu licytacji uzupełnia wadjum do wysokości 10 proc. ceny 
nabycia gospodarstwa wzorowego, › 

Nabywca gospodarstwa wzorowego wpłaca w ciągu 
trzech tygodni od dnia przetargu t. į. do dnia 6.V 1930 r. dal- 
sze 15 proc. ceny sprzedażnej i zostaje wpuszczony w posiada 
nie, zaś resztę ceny sprzedażnej płatnej gotówką — nabywca 
wpłaca w następujących terminach: | lų : 

15 czerwca 1930 r. połowę tej należności i I listopada 
1930 r. drugą połowę, t. j. resztę należności płatnej gotówką. 

Akt kupna — sprzedaży zostanie spisany z nabywcą 

bezpośrednio po zakończeniu przetargu. : и 
2 Szedł wych wyjaśnień udziela tak ustnie jak i pisem- 

" nie Wydział Agratny Państwowego Banku Rolnego, Oddział w 
_ Poznaniu, jak również wszystkie inne Oddziały i Instytucja 

Centralna w Warszawie. sprawie obejrzenia gospodarstw 
wzorowych należy zwracać się bezpośrednio do Administracji 

      

ul. Dąbrowskiego 5 Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

„Sionas“ >» ESKORTA “< 
ZS „_ Wielka afera szpiegowska, zakończona ujęciem wywiadowcy nie- 

mieckiego. Akcja rozgrywa się w Anglii, Francji i na morzu. 

  

POLSKIE KINO 

„Wan da” 

Wielka 30. 
Tel, 14-81. 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 27. 12. 1929 r. 

11322. A. . „Sołoducho Lejba - Szołom* we wsi Dudy, 
gm. Iwje, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Sołoducho Lejba - Szołom, zam. tamże. 

3429 —VI. 

11323. A. I. „Steckiewicz Jan“ w Bieniakoniach, pow. Lidz- 
kiego, biuro podań i przepisywań. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Steckiewicz Jan, zam. tamże. 3430 — VI. 

11324. A. I. „Swierdłow Sora* w Prozorokach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczy, tytoniowy, kolonjalny, obuwia i 
gotowych ubrań. Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel 
Swierdlow Sora, zam. tamże. 3431 — VI 

przepychu, szaleństwa 

ł 

ZARZĄD 

WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

podaje do wiadomości, że w dniu 19 marca 
r. b. o godz. 6 po poł. odbędzie się w Wil- 
nie, w lokalu Banku (Mickiewicza 8) Zwy- 11325. A. . „Szachnowicz Henia“ w Żołudku, pow. Szczu- "4%, 2 ' SZ) 

czyńskiego, sklep spożywczy. Właściciel Szachnowicz Henia, Czalne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów 
zam. łamże. 3432 — vi. Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Akcje, albo zaświadczenia  instytucyj 
kredytowych o zdeponowanych akcjach z w dniu 23. 12. 1929 r. > е т e ją akcyj, powinny być złożone w 11326. A. I. „Szapiro Elja* w Raduniu, pow, Lidzkiego, Baki ARCYI, 9 

$ ak: 2 : > przed dniem 12 marca r. b. 
sklep manufaktury. Właściciel Szapiro Elja, zam. tan н Depozytarjuszi _ Wileńskiego Bana 

Ziemskiego powinni przed dniem 12 marca 
r. b. powiadomić Bank o zamierzonem ucze 
stniczeniu w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe Zgromadzenie nie doj 
dzie do skutku, to następne Walne Zgroma 
dzenie, prawomocne bęz względu na ilość 
przybyłych akcjonarjuszów i liczby posiada 
nych przez nich akcyj, stosownie do $ 84 
Ustawy Banku, zwołanem zostanie na dzień 
7 kwietnia r b. o godz. 6 po poł. 

PORZĄDEK DZIENNY: 

1). Referaty Zarządu oraz Rewizyjnej i 
Szacunkowej Komisji; 

'2) sprawozdanie za rok 1929 z rachun 
ków strat i zysków; 

3) podział zysków za rok 1929; 
4) preliminarz wydatków na rok 1930; 
5) sprawozdanie o projekcie nowego 

statutu Banku oraz o instrukcji dla oszaco- 
wania nieruchomości miejskich i o zmianach 
w instrukcji dla oszacowania neruchomości 
ziemskich; ; 

„ 6) o udziale Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego w powiększeniu kapitału zakładowe 

11327. A. I. „Szepszenwoł Samuel* w Mołodecznie, ul. Sta- 
rościańska 54, handel detaliczny artykułami spożywczemi i 
szkłem okiennem oraz rozmaitemi towarami. Firma istnieje od 
1923 roku. Właściciel Szepszenwoł Samuel, zam. tamże. 

3434 — VI. 

11328. A. . „Szczepański Franciszek* w Podswilu gm. Pli- 
skiej, pow. Dziśnieńskiego, skup materjałów leśnych. IFirma ist- 
nieje od 1927 roku. Właściciel Szczepański Frafciszek, zam. 
tamże. 3435 — VI. 

11329. A. I. „Szerzon Aron“ w Głębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, sklep bławatny i kapeluszy. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właściciel Szerzon Aron, zam. tamże.. 3436 — VI. 

11330. A. I. „Szparber Abram" w Głębokiem, pow. Dzi- 
Śśnieńskiego, sklep kolonjalno - spożywczy i tytoniowy. Firma 
istnieje od 1904 roku. Właściciel Szparber: Abram, zam. tamże. 

3437 — VI. 

11343. A. 1. „Bojarska Henia* w Różance, pow. Szczu- 
czyńskiego, sklep spożywczo 4 łokciowy i żelaza. Firma istnieje 
od 1898 roku. Właściciel Bojarska Henia, zam. tamże. 

3438 — V. go Wileńsk'ego Prywatnego Banku Handlo- 
——————————————————— wego; X 

11344. A, I. „Borowska Chasła* w Żołudku, pow. Szczu* 7) o ustanowieniu wynagrodzenia pra- 
czyńskiego, sklep łokciowy. Właścicieł Borowska Chasia, zam. cowników * Banku za 10-letnią į 20—letnią 
tamže. 3439 — VI. ' pracę; 
———————————————————— 8) wolne wnioski; 

11345. A. I, „Bujnicki Jan“ we wsi Dzitryki gm. Bielickieį, pow 9) wybory. 
Lidzkiego, sklep spożywczy i wyrobów tytoniowych. Firma ist 

  

  

   
  

DZIŚ! Arcydzieło według powieści AL. DUMASA w nowej edicii 1930 r. 

MRABIA AŃORTE-CHHRI$TO 
Epokowy dramat w 10 akt. Owoc olbrzymiej pracy umysłu ludzkiego, prześcigsjący pod wzgłędem techniki, 

wiośniany amant JEAN ANGELO i demoniczny BERNARD GOETZKE. 

  

i okrucieństwa. W rolach głównych: Uosobierie urody riewieściej LIL DAGOWER 

W:tęp dla uczącej się młodzieży dozwolony 
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WILNO, 

   LOWO - INFORMACYJNA 

„POLEREŚS” «l.Królewska3. 

RÓŻNE 
ENZTAJ | 

(W. Wlenkia I 5-4 | 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

Q4* Homety niuozpajaz od 

TAKSACJE LASÓW, 
pomiary, szkice, kreślenia 

   
SPRZEDAŻ I KUPNO 
wszelkich nierucho: 

miejskich, ziemskich 
i leśnych. 

LOKATY KAPITAŁÓW 
(pożyczki hipoteczne). 

DZIE RZAWY 

INFORMACJE 
handlowe i 

   
  

  PRZEPISYWANIA 
NĄ MASZYNIE 

i tłumaczenia 

Ż NAJEM MIESZKAŃ 

OGŁOSZENIA, REKLA- 
MY £ PRENUMERATY 

  

    
   
  

  

      
  

PISANIE PODAŃ. PISM. Fabryka i skłąd 

Przed zwiedzeniem Ajencji „POLKRES”. mebli: 
Tel. 17-88 Tel. 17-80 jadalnie, sypialnie, 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 

"——— | angielskie, kreden- 

га к НАНа SALA d KOBIECĄ IerWszO- АНЕка тхема 
ą # "'опвтшш'цш 2 ha "Edie SanokĖ it Lg 
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DOKTOR przyciemnianie brwi. miast —— 

Gabinet = Kosme vki| D. H.-K. „Zacheta“ 

awiyłkiewicowa Lecznicze "-CEDIB: | Riekiesjcza "=, || Awarancję 
). _ Hryniewiczowej. | tel. 9-05, — g || solidnego załatwie- 

przyjmuje od 11—12 Wielka 18 m. 9. Przyį. ——————————| nia lokat pienię- 
i od 5-6. Chorobyod g' 10—7. „ żaych daje 
skórne, leczenie wło- W. Z. P. 26.Są okazyjnie doj Wileńskie Biuro 
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Dóbr Krotoszyńskich, Krotoszyn — Zamek. 
8,130 

  

GEORGE GIBBS, 

m Żółty ptak 

— Kiedy to było? 
— Przedwczoraj. 
— Ale pan uciekł szczęśliwie? 
— Z małą raną na ramieniu... 
— Proszę pokazać : 

_ Hammerslay spojrzał na mówiące- 

go i roześmiał się. : 
— Na serjo? 
— Tak. 
Hammerslay zdjął skórzaną kurtkę 

“i odsunął rękaw. Von Stramberg cieka 
wie obejrzał ranę. 
— Hm.. Proszę się ubrać. A potem? 
— Wyjechałem z domu i spędziłem 

- noc u kuzynki. 
— U kogo? 
— U lady Hiscott. 
— Aha, tak... w jej domu, w Lon- 

dynie został wręczony panu ostatni ko 
imunikat? " 

— Tak jest, panie generale. 
Von Stromberg milczał chwilę. Na 

gle zapytał ostro: 
— Dlaczego odmówił pan wręcze- 

nia dokumentu herr Rizziowi? Ё 
Hammerslay bez mrugnięcia powiek 

wytrzymał spojrzenie generała 
— Były to zbyt ważne wiadomości 

nie mogłem ryzykować. 
— Ale on miał 

większe od pana. 
— Wiem... ale nie mogłem ryzyko 

wać. : 
— Dlaczego? . 
— Bo miałem podstawy podejrze 

wać go o stosunki z rządem  angiel- 
skim. : 

Oczy von Stromberga  błysnęły i 
zgasły. Zrobił ki kroków, nerwowo 

pełnomocnictwa 

uderzając palcami prawej ręki po le 

wej dłoni. Chowając rece za plecami, ra jechała ze mną... 
zatrzymał się przed gościem. 

— Na jakiej zasadzie podejrzewał 
go pan? 

— Macswell dowiedział się o jego 
porozumieniu z władzami od Byfilda. 

— Macsweli! Kiedy pan się z nim 
widział? у 

— Wieczorem, przed odjazdem z 
Londynu. 

— Nic mu się nie stało od 
czasu? — zapytał niespokojnie. 

— Nie wiem. 
Generał zmarszczył 

patrząc w ogień: 
— To dziwne.. bardzo dziwne. 

Więc pan nie domyślał się że podej- 
rzewałem pana? 

Hammerslay roześmiał się. 
— Nie, nie domyśliłem się. Dopiera 

później się zorjentowałem. Oczywiście 
pan ma prawo podejrzewać. Ale nie 
chciałem ryzykować całą sprawą. Wo 
dałem zaryzykować własną osobą. Jak 
pan widzi, papiery są w porządku i ja 
z niemi razem. 

Szczery uśmiech Hammerslaya nie 
mógł nie wywrzeć wrażenia dodatnie 
go. Generał odszedł na bok, obejrzał 
zapisane kartki bibuły i zapytał: 

— Czy to jest ta sama książeczka, 
którą pan dostał od Byfilda? : 

Odpowiedź Hammerslaya zdziwiła 
go niepomiernie. 

— Na nieszeźęście nie. Tamta zo- 
stała spalona... 

— Spalona! — krzyknął 
zrywając się z krzesła. 

— Ale ja zdążyłem zrobić kopię i 
zachować ją. 

— Po obiedzie u lady  Hiscott, 
agenci Scotland Yardu gonili mnie. 
mieli maszynę silniejszą od mojej i do- 
pędzili mnie. Zanim jednak zrewidowa 
no mnie, oddałem bloczek osobie, któ 

tego 

się i mruknął, 

generał, 

— Kobiecie?... 
— Tak, panie generale, nie pozo- 

stawało mi nic innego do zrobienia. 
Było to jedyne możliwe wyjście. 

Moja towarzyszka uciekła i urato 
wała bloczek. 

— Kim jest ta kobieta? 
— Moją narzeczoną. 
— Nazwisko? 
— Doris Mater. 
— Angielka? 
— Nie, Amerykanka. 
— Dobrze. cóż dalej? 
— Ona przeczytała te notatki. Jest 

ona szczerze oddana Anglji. Nie mo- 
głem nic robić, Widząc, że służę 
Niemcom, spaliła bloczek.Na szczęście 
nie przyniosło to wielkiej szkody, gdyż 
wiadomości, zapisane tam dostarczy- 
ferm panu. Najgorsze jest to, że nie 
mogę. już nic zrobić w Angiji. 

— Bardzo by to było smutne! 
— Obawiam się jednak, że nie da 

się to naprawić. 
Generał znów obejrzał wątłe kartki 

bibułki. Nagle podniósł głowę i spoj 
rzał badawczo w oczy Hammerslaya. 

— Pan mówi, że to jest kopja tam 
tego komunikatu? 

— Tak, panie generale. 
— Gdzież pan zdążył ją zrobić? 
— W gabinecie lady Hiscott w 

Londynie. 
— Kiedy pan zdążył to zrobić? 
— Po rozmowie z herr Rizzio. Pan 

generał może zauważył, że napisane 
jest w pośpiechu. 

— Ale pisane jest piórem innem, 
niż zwykle używają damy, cieńszem. 

— Skorzystałem z pierwszego pió- 
ra, jakie mi się nawinęło pod rękę. 

— W jakim celu pan zrobił tę ko- 

pie? 
— Obawialem się, że Rizzio lub 

  

jego ludzie postarają się odebrać mi 
ten dokument. Okazało się, że miałem 
rację. 

— Czy pan jest pewny, że on dzia 
łał w interesach Anglji, a nie z mo- 
jego rozkazu? — zapytał von Strom 
berg, zmieniając ton. 

` — 7 rozkazu pana generała? 
— Czy nie przyszło panu do głowy 

że pańska odmowa oddania dokumen- 
tu, mogła wzbudzić podejrzenia  Riz 
zia? Czy nie mógł przypuszczać, że 
pan nie oddaje mu tego bloczka dlate 
go, że chce go oddać ministerstwu 
wojny? 

— Skądże mógłbym  przypuścić 
coś podobnego, skoro już wiedziałem, 
w: jakim celu żądał odemnie zwrotu 
dokumentu? 

— Aha! Pan nie wątpił, że on pra 
cuje dia Anglji. 

— Naturalnie! Muszę przyznać, że 
nigdy nie rozumiałem, co mogło. go 
skłonić do współpracy z panem. 

Von Stromberg uśmiechnął się. je- 
śli Hammerslay grał komedję, to czynił 
to tak zręcznie, że generał odczuwał 
przyjemność w rozmowie z takim prze 
ciwnikiem. Ale jeśli nie był winien i 
mówił prawdę, w takim razie trudno 
będzie wyjaśnić tę sprawę! 

Generał wiedział że są dwie kate- 
gorje ludzi, z którymi trudno bardzo 
dojść do ładu: ludzie, którzy nigdy nie 
tracą zimnej krwi i ci, którzy zawsze 
mówią prawdę. Usiłował zmieszać 
Hammerslaya, zdenerwować go i wy- 
prowadzić z równowagi, ale młody 
Człowiek pozostał niewzruszony. (Prze 
szywające spojrzenia, groźny ton i im 
ponująca postawa, które działały na 
wszystkich podwładnydh generała, by 
ły bezsilne wobec spokoju i swobody 
Hammerslaya. Jeśli mówił prawdę, to 
znaczy, że Rizzio... 

н аараа оо а: й praz Gabinet Kosme- nieje od 1926 roku. Właściciel Bujnicki Jan, zam ać w Wytwórnia ubiorów damskich š T Kotmotyka EB tycemy M$GWAŻ nii ое ана опар ад стч 
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— Herr Rizzio doniósł mi, że to 
pn zdradził Niemcy, —rzekł po chwili 
milczenia — A pan rzuca to Samo 
oskarżenie na niego. 

Hammerslay wzruszył ramionami i 
roześmiał się. 

— O podejrzeniach tych domyśli 
łem się i gdybym zdradził ' Niemcy, 
proszę mi wierzyć, nie przylatywał 
bym tu napewno. Zostałbym w swoim 
majątku. Ale przyleciałem tu bez roz 
kazu nawet, gdyż pozostać w Anglji 
dłużej nie mogłem. 

— Czy to ma znaczyć, że mam nie 
wierzyć słowom Rizzia? 

— Nie, chciałbym tylko, żeby pan 
generał zaczekał na informacje od 
Macswella. 

— A jeśli herr Macswell już nie 
jest w liczbie żyjących? — zapytał 
spokojnie von Stromberg. 

Twarz Hammerslaya drgnęła 
— W takim razie, pan generał bę 

dzie musiał sam zdecydować, kto z nas 
ma rację. Nie pozostaje mi nic innego, 
jak liczyć na doświadczenie i przenikli 
wość pana generała. 

Pan Stromberg schował bloczek 
do kieszeni i śmiejąc się, wstał z krze- 
sła. Podszedł do Hammerslaya i przy 
jaźnie wyciągnął do niego obie ręce. 

— Chciałem tylko wypróbować pa 
na. Mam już taki zwyczaj. Bawi mnie 
to. Mam nadzieję, że pan się nie gnie 
wa? : 

— Ani trochę, panie generale, 
szczególnie, jeśli pan generał rozkaże 
nakarmić mnie i ułożyć do łóżka. W 
przeciwnym razie poproszę o natych- 
miastowe rozstrzelanie mnie. 

— Zaraz podadzą panu wszystko, 
co pan zechce, a łóżko jest przygoto- 
wane na górnem piętrze. A co się ty 
czy rozstrzelania, to odłożymy to do 
jutra! 

  

Roześmieli się wesoło. Generał za- 
dzwonił i wezwał kp. Wentza, wydał 
mu rozkazy, dotyczące nakarmienia i 
ulokowania gościa. ! 

— Jeszcze słówko, — rzekł, gdy 
kapitan zamiknął za sobą drzwi, — 
Gdzie pan schował kopję, po opuszcze 
niu domu lady Hiscott w Londynie? 

— W szparze przy oknie samocho 
chodu, oni nie domyślili się zrewido- 
wać auto, a dzięki chytrości udało mi 
się uciec w porę. 

— Czy nikt nie widział, jak pan 
chował bloczek? 

— Nikt. 
— Hm... Pan ma dobrą pamięć? 
— Doskonałą. 

| — Czy pan jest pewien, że odpo 
wiednie władze zaczęły pana podejrze 
wać? 

— Wiem to napewno. Gdybym nie 
był uciekł, byłbym już rozstrzelany. 

— A Rizzio? 
— On pracuje dla Anglji. 
— A jeżeli on pracuje tylka 

rzecz Niemiec?. ' 
‚ — W takim razie zachowuje się, 
jak głupiec. 

na 

Von Stromberg wyciągnął szczupłą 
rękę i grzał długie palce przy szkle 
lampy. ь 

` — Pan uważa, że już nie mógłby, 
wrócić do Anglji? ‚ 

— Mogę, ale na to tylko, by być 
rozstrzelanym, jako szpieg. 

— Cóż pan zamierzą robić? 
-— Oddaję swą osobę pod rozkazy 

pana generała. Jeśli pan generał nie 
zechce mnie przyjąć,  wstąpie jako,” 
ochotnik do awiacji, a 

  
es 
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