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Dzisiejszy numer zawiera 6 steon 

ARANOWIUZE — m śrepiyckjego — A. Lasas 
BIENIAKONIE, — Hafet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarsia T-wa „Lot“. | 

: DĄBROWICA (Polesie) — Kšsicgarnia K, Malinavrakiauas. 
"DUKSZTY — Bužet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ‹& Zamkowa, W. Włodzimierow: 

! į 
| 6. ŚWIĘCIANY — 
i 

GRODNO — Msięgaruia T-wa „Rach”. | 

  

NORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Śmarzyńsie. 
IWIENIEC -— sklep tytoniowy S. Zwierzyūski, 
KLECK — sklep „Jedność*. 

A — m. Suwalska 13, S. Mateski. LD. 
MOLODECZNO — Ksiegaraia T-wa „Rack“. WGŁKOWYSK — 

  

‚ PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do 
Ra pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.O. 

ir. 80259. W: sprzedaży detał. cena pojedyńczege numeru 20 gr. 
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OSZMIANA — Księgurnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — SŁ Bednarski. |“ 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 2 
SLONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Kynek 9, N. Tar: 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Miekie 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch* 

  

   F. joczewsaB. 

  

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

PTE TASK 

na zronie ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz LNYT OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeduoszpaltow: gros DI = 
Gotaų Ia Opłata A A Adźni nadesłane milimetr 50 gr. Kronika os miimetr 60 gr. Wamerach świątecznych oraz, z prowincji o 25 proc. drożej, 

| Redakcja rękopisów nie zamiówiomyćh WPA i ais Łagrzuiczńe 50 prot. drożej, Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszen. ca. Terminy druku mogą być przez Admżnistracię zruieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

A bramy piekielne nie zwyciężą 
Było wtedy czterechset czy coś tam 

ludzi pod wodzą rotmistrza, nad 

Niemnem. W Rosji, od Pacyfiku po li- 

nję uchodzących placówek niemieckich 

krwawym, najżywszym, świeżym  pło 

mieniem huczał bolszewizm, zlewając 

się na prawie bezbronną Polskę. Co 

dzień nowe naszej ziemi obszary Od- 

dawane były bolszewikom przez штб- 

wione z niemi niemieckie „Soldatenra- 

ty”. W Berlinie spartakowcy. Na Wę- 

grzech — Bela Kuhn. W Polsce Rząd 

Lubelski, i czerwona płachta na Zam- 

ku Królewskim. Rewolucja najdziksza 
zalewała świat. Mieścina nad Niemnem 

zdawała się tym, co w niej byli — 

ostatnim szańcem św. Trójcy. Spoi- 

dłem była już nie nadzieja, a rozpacz. 

Wpadła wtedy do rąk żołnierskich, 
podniesiona z ziemi w  rozgromionej 

bibljotece zniszczonego dworu książka 

Bensona o końcu świata. I rozjaśniła 

beznadziejne mroki świadomością, że 
zwycięstwo dobrej sprawy jest pewne, 

1 nieuniknione — jeżeli nie teraz, to w 

dniu ostatecznym. 
Owa pewność zwycięstwa, owo 

„Non praevalebunt“ z ust Bożych pły- 

nące, jest źródłem nieustannem ener- 

gii, źródłem prawdziwej, niezmiennej 

radości, prawdziwego optymizmu. Czu 

jemy ową rozkosz, którą czuje żołnierz 

= sam był pobity, ranny, i umie- 

rający, gdy słabnącem uchem chwyta 

| słowo: „Zwycięstwo”! My to zwycię- 

O Wywóz w lufym 
gł 

k
w
"
 

stwo widzimy naprzód, niemniej nieo- 
mylnie, jak gdyby się już było dokona 

10; bo mamy o niem zapewnienie z ust. 
samego Chrystusa. 

R w * 

„Non praevalebunt“. Nie zginie w 

| walce z potęgą zła Kościół. Z pod kopuł 

"Watykanu, czy z podziemnych kryjó- 

wek katakumb, z Rzymu, czy z wygna- 

mia, nie przestanie rządzić Następca 

Św. Piotra Kościołem; Kościół, czy set 

ki miljonów wiernych liczyć będzie, 
czy kilkunastu prostaków, nie przesta- 

nie być siedliskiem prawdy, naczyniem 

łask Bożych, Mistycznem Ciałem Chry 

stusa. I nie przemogą go bramy piekiel 

ne. Ale niech nas nie ogarnia spokojne 

Syte zadowolenie z tej prawdy. Bo 
mikt nam nie zaręczył, że tu czy ówdzie 

ce w 411 roku. — Aż przyszedł najazd 
muzułmański. Pod kopytami Hozana 

legły świątynie. Wiernych wytępiono. 

1 dziś jest Afryka cmentarzyskiem daw 
nej świetności Kościoła. Kościół przez 
to nie zginął. Nie zmniejszył się nawet, 

'w istocie swojej nadprzyrodzonej. Jest 

niemniej jeden, niemniej święty, kato- 

Jicki, apostolski. Ale Afryka — Afryka, 

spadkobierczyni sławy Kartaginy i Rzy 

mu, Afryka Augustyna, przestała  ist- 

„mieć. A Bóg wie, ile dusz utonęło w 

Islamie. Czy nie ten sam byłby los 

Europy, gdyby po tysiącletniem zma 

„ganiu się z półksiężycem, ostatni na- 

jazd muzułmański nie roztrąciłby się 

  

ECHA STOLICY 

Z działalności komifefu pomocy 
Polakom w Lifwie 

WARSZAWA, 15.III. PAT. Ostat- 
mio odbyło się w Senacie posiedzenie 
wspólne prezydjum i wydziału wyko- 
mawczego komitetu pomocy Polakom w 
Litwie pod przewodnictwem p. marsz. 
Szymańskiego. Zebrani wysłuchali 
sprawozdanie z dotychczasowej dzia- 
łalności komitetu, przyjęli program 
prac na najbliższy okres, załatwili sze 
reg spraw bieżących oraz powołali do 
(życia radę naczelną. Do pierwszego 
składu rady naczelnej wchodzić będą 
członkowie prezydjum, wydziału wy- 
ikonawczego, komisji rewizyjnej oraz 
następujące na temże zebraniu dokoop 
towane osoby: ks, biskup. Władysław 
sBandutski,. Biotr Drzewiecki sen. Te- 
idelisz Gałecki, sen. Zdzisław Lubomir. 
ski, sen Walery Roman, Wacław Siera 
szewski, prezes Józef Świeżyński, 
'Adam Stebelski, pos. Stanisław Thu- 
igutt, Józef Weysenhoff. W najbliższyin 
czasie ukaże się odezwa komitetu. 

Prace komisji rolnej w Sejmie 
Sejmowa komisja rolna na posie- 

dzeniu w dniu 14 b. m. w obecności 
ministra rolnictwa p. Janta-Połczyń- 
skiego prowadziła dalszą dyskusją 
nad kryzysem w rolnictwie. Przema- 
wiali posłowie Taraszkiewicz (Kl.Ukr.), 
Malinowski (Wyzw.) i Kwapiński (P. 
P. S.). Mówcy uznali za celowe do- 
tychczasowe zarządzenie ministra, wy- 
powiadając się za ich rozszerzeniem 
w pewnych kierunkach. 

jak piana o zbrojne piersi skrzydlatej jakie się zdobędą. Jeżeli 

hussarji? 

zaniedbamy 

walki o dusze ludzi, jeżeli prawdy nie 

2 będziemy nietylko już głosić, ale 

Dziś najazd mahometański światu wprost wszczepiać — wiara wśród lu- 

nie zagraża. Ale nie mielibyśmy racji, dzi osłabnie, i żadną zaporą nie będzie. 

gdybyśmy w bezpiecznym spokoju spo- Nie darmo jesteśmy Kościołem walczą 

glądali na nowe, grożące niebezpie- cym. 

czeństwo, na nowe, wrogie Prawdzie Dziś walka się toczy wewnętrzna. 

potęgi. Błędem jest przekonanie o mi- Walka o związanie wewnętrzne, o we- 

stycznej niezmożonej sile Kościoła w wnętrzne umocnienie obozu chrześcijań 

każdej, poszczególnej części jego tery+ skiego. I musimy jasno zdać sobie spra 

torjum. I nie można rachować na ko- wę, że gorsze mamy warunki, niż 

smiczną jakąś, elementarną siłę religij wówczas, gdyśmy z islamem walczyli. 

ną ludu, która uchroni nas przed zagła Były coprawda i wtedy próby  nie- 

dą kultury katolickiej. Lud — ludzie — których rządów wygrywania  niebez- 

mają takie przekonanie i wierzenia, na pieczeństwa tureckiego dla osiągania 

korzyści wewnątrz Europy. Ale jedno- 

czyła wszystkich wspólność kultury, 

wspólność wiary, wspólność dóbr, nie- 

materjalnych. A to jest spójnia znacz- 

nie mocniejsza, niż spójnia interesów 

łatwo przestają jednoczyć, stając się 

„jabłkiem niezgody pomiędzy wczoraj- 

szymi aljantami. Nie mieliśmy również 

'tak silnej, tak lekkomyślnie tolerowa- 

nej propagandy Islamu w krajach chrze 

ścijańskich, jak dziś silrą mamy pro- 

„pagandę komunizmu. Mowy nawet nie 

było o porywaniu przez Sułtana wo- 

dzów ze środka obcej dalekiej stolicy. 
"Tem mocniej walczyć musimy © wy- 

  

Prozy ie pojął dymi 22 020090 
Wstrzymanie likwidacji kułatkich majątków 

WARSZAWA, 15 Ш. PAT. Prezydjum Rady Ministrów komu- 

nikuje, Iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej, otrzymawszy w dniu a ara a 

dzisiejszym prośbę p. prezesa Rady Ministrów prof. Bartla O RyGA, 15-11, PAT. Według doniesień 
zwolnieniu go z urzędu wraz z całym gabinetem, wyraził zdzł- z Moskwy, komisarjat rolnictwa Z. 5. 5, В 

wienie, że Sejm spowodował otwarcie przesilenie rządowe w wydał rozporządzenie, mocą którego zabro- 

chwili, gdy prace nad budżetem państwa nie zostały jeszcze za. nił aż do nowych zbiorów likwidować „ku- 
kończone. : nas i wa. je a 

W godzinach popołudniowych Pan Prezydent Rzeczypospo- okósonaty. Popo soki iska 
Hitej odbył naradę z p. Marszałkiem Józefem Pilsudskim w Celu darstwach indywidualnych i przekazywania 

omówienia wytworzonej sytuacji oraz zasłągnięcia opinji p. Mar- go gospodarstwom kolektywnym. "Ogrócz 
szalka, jako osoby, mającej najdłuższe doświadczenie w klerow- 
nictwie sprawami Państwa, 

Na godzinę 9-tą wieczorem p. prezes Rady Ministrów zapro- 
szony został na konferencję do p. Marszałka Piłsudskiego. 

Detyzia w rękach Marszałka Piłsudskiego | 
WARSZAWA, 15 Ill. (Tel. wł. „Słowa'). W związku z komu- 

nikatem urzędowym stwierdzić należy że dymisja rządu nis zo- 

stała dotsd przez Prezydenta Rzeczypospolitej przyjęta. Rząd 

nadal urzęduje bowiem dekrety zwalniające gabinet z pełnienia 

funkcyj urzędowych nie zostały dotąd ogłoszone. 

Jak włdać z komunikatu urzędowego decyzja co do dalsze- 

go postępowania czynników decydujących złożona została w 

ręce Marszalka Piłsudskiego. 

HH M 

Lstonja nwalnia się z sieci organizacji Komualstycznėj 
Aresztowania w Tailinie 

TALLIN, 15. III. PAT. Policja polityczna wykryła dużą nielegalną 

organizację polityczną. Przeprowadzono szereg rewizyj, przyczem w ręce 

su
s 

dzom poczynienie starań, aby obszar zasie- 

wów wiosennych w roku bieżącym został 
zwiększony o 30 proc., nietylko w kolek- 
tywnych gospodarstwach, ale również i w 
indywidualnych. Zarządzenie komisarza rol. 
nictwa idzie feszczę dałej į przewidu'e | za- 
opatrzenie gospodarstw indywidualnych w 
nasiona i maszyny. у 

Wileńska wycieczka w Dgnehnrga. 
DYNEBURG, 15.Ill. W sobotę 15 b. m. 

przybyła tu z Wilna wycieczka Towarzystwa 
Polsko-Lotewskiego, złożona z 20 osób, 
„przedstawicieli społeczeństwa wileńskiego z 
prezydentem m. Wilna J. Folejewskim na 
czele. Przyjazd wycieczki jest rewizytą wo- 
bec dyneburskiego Towarzystwa Polsko.Ło 
+ewskiego, którego delegacja bawiła w Wil 
„nie w końcu roku ubiegłego. Na dworcu po- 
„witali wycieczkę polską liczni przedstawiciele 
„miejscowej ludności oraz reprezentanci władz 
jak również członkowie kolonji polskiej na 
«czele z konsulem p. Świerzbińskim. Przemó- 
jwienie powitalne' wygłosił p. Anże, prezes 
(Powarzystwa Polsko-Łotewskiego w  Dyne 
(burgu. Delegacja wycieczki w składzie pre 
Zyden'ta Folejewskiego, kuratora  Pogtorzel- 

finansowych, te bowiem niezmiernie | 

tego komisarjat poleca odpowiednim wła- 

'hie' poniesie Kościół dotkliwej klęski, 
że ten, lub ów kraj nie pokryje się 
gruzami dawnej katolickiej kultury, 

P. Putek ufrzymał się 

j Obchodząc w tym roku półtoraty= R ae х :Ёп{д!зп';?у}‘пв w. 
siącletni jubileusz św. Augustyna, zwra wczorajszem posiedzeniu odrzuciła 16 
camy mimowoli oczy ku Afryce. Staje głosami przeciwko 14 wniosek pos. 
przed nami dawny, świetny rozkwit Sobolewskiego (BB) o wyrażeniu vo. 
chrześcijaństwa w tym kraju. Nietylko b a Kg ago 
jaśnieje Kościół afrykański takiemi pa- skata o wału dętej, AR 
fentami świętości i mądrości, jak św. posłowie B.B., Klubu Narodowego i 
Augustyn i św. Cyprjan. O liczebnym Frakcji Rewolucyjnej. 

dwiaacie. Kościoła afrykańskiego Koech z amiastimin. Kwiatkowskiego 
WRUENZNENOWECOCNC || WARSZAWA, 15-II. PAT. Zamierzona 

odłożona. Natomiast z ramienia  Minister- 

WARSZAWA, 15— III. PAT. Bilans Ban- praskich dyrektor departamentu handlowe- 

złotych, to jest o 54 tysiące złotych wię: imi 
BE 

świadczy 755 stolic biskupich w Afry= 
wyjechał do Pragi dyr. Sokołowski 

pr p. ministra przemysłu i handlu inż. Bilans Banku Palskiego wiatkowskiego do Pragi czeskiej została 

Za pie stwa Przem. i Handlu wyjechał na u; о 
Pierwszą dekadę ATA: stość otwarcia międzynarodowych tów, 

ku Polskiego zą pierwszą dekadę marca r. £0 p» Sbkołowski. 
b. wykazuje zapas złota 701110 tysięcy 

0 н Sprawy zawodu adwokackiego w 
cej, niż w poprzedniej dekadzie. Pieniądze SE 
i należności zagraniczne zaliczone do po- rycia zmniejszyły się o 20,495 tys. doBu. _ WARSZAWA, 15 IIL PAT. Sejmowa 

' my 330,986 tys. zł., natomiast niezaliczone podkomisja prawnicza pod przewodnictwem 
do pokrycia wzrosły O 8944 tys. do sumy posła Pierackiego w obzcności kierownika 
109.344 tys. zł. Portfel wekslowy spadł o Ministerstwa Skarbu p. Dutkiewicza uchwa- 

| 41.949 tys. zł. Również i pożyczki zasta- liła przedstawiony przez referenta posłą 
„wowe zmniejszyły się o 907 tysięcy złotych Ciołkosza nowy projekt w sprawie swo- 
do 69.362 tys, zł. Inne aktywa wynoszą body przenoszenia się adwokatów i apli- 
120.501 tys. zł., zatem o 2.457 tys. zł, wię- kantów adwokackich oraz wniosek PPS i 
cej, niż w poprzedniej dekadzie. W pasy- innych klubów sprawie zmiany wymogów 

"wach pozycją natychmiast płatnych zobo« do wykonywania zawodu adwokackiego na 
wiązań zmniejszyłą się o 4674 tys. zł, terenie byłego zaboru austrjackiego prze- 
451.760 tys. zł.). й slač izbom i radom adwokackim do zaopi- 

_.. Obieg biletów bankowych zmniejszył njowania. W związku z tem posiedzenie 
tię o 37.036 tys. zł. (1.244.123 tys.zł.) Sto- odroczono. 
Stek procentowy pokrycia obiegu biletów 
i'nątychmiast płatnych zobowiązań Banku 
wyłącznie złotem wynosi 41,34 proc. (11,34 
TOC. ponad pokrycie statutowe), pokrycie 
Uszcowo walutowe — 61,39 proc. (21,39 

POK. Ponad pokrycie statutowe). Wreszcie 
pokrycję złotem samego tylko obiegu bile- 

ankowych wynosi 56,35 proc. 

Nowy senafor 
WARSZAWA, 15—lil. PAT. Państwowa 

Komisja Wyborcza komunikuje, że w tniej- 
sce zmarłego senatora Ireneusza Wierze< 
jewskiego wchodzi p. Czesław Chmielewski 
adwokat i notarjusz z Poznania z listy 21 
(Narodowo:Państwowy Blok Pracy), # оК- 

A województwa  poznań- 
skiego. 

czasowyczzAWA, 14 II Pat. Komu posłużył los? Według tym= 
czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta 
tystycznego, got i , dotyczących handlu zagranicz WARSZAWA, 15—1III. PAT. Dziś w 9» - za A wywóz w lutym przedstawiał tym dniu ciągnienia 5:tej kłasy 20-tej Pol- 
się następuje: Wywieziono 1.574,338 skiej Państwowej Loterji Klasowej głów- 
tonn towarów, Wartość wywozu wynosiła niejsze wygrane padły na numer . : y następu* 
218,092 tys. zł. W porównaniu do stycznia jące: 25 = zł—66.444, 15 tys.—77,428, 
nastąpiło zmniejszenie w wadze o 158.423 po 10 tys —38.770,.135.868, po 5 tys.—43.562, 
tonny, w wartości— o 499 tys, żł. 59,586, 73.131, 74.384, 133.500, 171.059, 

policji wpadło wiele literatury komunistycznej, importowanej z Rosji 

wieckiej. Dotychczas aresztowano 11 
s0- 

osób, w tem 2 agentów Kominternu, 
przybyłych z Rosji. Jeden z nich stawiał opór i w walce został zabity. 

Większość aresztowanych posiadała broń. Dokumenty, który wpadły w 

ręce policji, stwierdzają, że organizacja dążyłą do zniweczenia zapomocą 

gwałtownych środków regime'u, istniejącego obecnie w Estonji. Oczekiwa- 
ne są dalsze aresztowania., Przeprowadzono 

Parnawie, gdzie została aresztowana 

również szereg rewizyj 

1 osoba. Dwaj deputowani 
w 

komuni: 
styczni, zamieszani w tę sprawę, znikli od tygodnia. 

Przedwstępny układ japońsko-amerykański 
TOKJO, 15. III. PAT. Prasa ogłosiła specjalne dodatki, zawierające 

depesze z Londynu o przedwstępnym układzie amerykańsko'japońskim, 
na mocy którego Japonja otrzymałaby prawie f70 proc. sił amerykańskich 

w dziedzinie statków pomocniczych. Dotychczas nie nadeszło z urzędo- 

"wych źródeł potwierdzenie tej wiadomości. 

Kompromisowa treść układu 
LONDYN, 15. III. PAT. Agencja Reutera donosi na podstawie infor- 

macyj ze źródeł miarodajnych, że zawarty ostatnio układ japońsko-ame- 

Szereg innych wybitnych przedstawicieli 

skiego i prof. Rydzewskiego złożyła szereg 
wizyt. Następnie odbyło się w sali stowarzy 
szenia polskiego „Harfa* otwarcie wystawy 
Sztuki polskiej. Uroczystość tę Z swą 
obecnością p. min. Arciszewski, poseł Rzeczy 
«pospolitej w Rydze. Przeciął wstęgę i wygło 
sit odpowiednie przemówienie prezydent m. 
Dyneburga p. Wołont. W godzinach popo- 
łudniowych odbył się bankiet w sali Towa 
xzystwą Polsko«Łotewskiego, Prezydent Dy 
meburga p. Wołont wygłosił serdeczne prze 
mówienie, na które odpowiedział prezydent 
m. Wilna Folejewski, Odegrano hymny poł. 
ski i łotewski. 

‚ (Wśród osób biorących udział w powita 
miu wycieczki polskiej na Łotwie, potem zaś 
iobecnych na bankiecie, byli m. in.  prezes 
Towarzystwa Polsko-Łotewskiego z Rygi p. 
(Salnejs, dyrektor. konserwatorjum Kruminsz, 
„prezes Czerwonego Krzyża dr. Spruogin, pro 
#К Bertis, gen B ‚ 1 Dankers z małżonką, konsul 
polski Świerzbiński z małżonką oraz cały 

+. ” Ш jejszego społeczeństwa, zarówno łotewskiego 
iiak polskiego i żydowskiego. 

Wieczorem odbył się koncert, w którym 
poza miejscowemi siłami artystycznemi, brali 
steż udział, uczestniczący w wycieczce polu 
skiej p. Wyleżyński i p. Jeśman. Jutro nastą 
ipi uroczyste złożenie wieńców na grobach 
(żołnierzy polskich i łotewskich. 

rykański przewiduje redukcję liczby wielkich krążowników, żądanej przez. SPBSRZAKIAKISENONAKWRZNCAM 
Jeponję. jest to rekompensata za większą liczbę japońskich torpedowców 
i łodzi podwodnych. Kompromis japońsko-amerykański pozwala Stanom 
Zjednoczonym i W. Brytanji usunąć ostatnie niewielkie różnice poglądów. 
Wobec tego przynajmniej układ trójstronny jest obecnie zapewniony. 

Briand wznowi propozycję paktu gwarancyjnego śród- 
ziemno-morskiego - 

LONDYN, 15 III. Pat, Specjalny korespondent agencji Havasa pisze, iż obecne 1 
stanowisko Francji jest całkowicie wyrażne. Ponieważ Ameryka nie jest w możności Bandurski, powitany na dworcu przez woje- 
podpisania wzajemnego paktu gwarancyjnego, Briand wystąpi znowu z propozycją za- wodę Twardo, dyrektora kolei inż, Bieniew- 
warcia paktu gwarancyjnego śródziemno-morskiego pomiędzy Anglją, ltalją, Francją 
i innemi nadbrzeżnemi państwami. Oczywistem jest, iż Tardieu i Briand zapytają Mac wę: Długoszewskiego i innych. 
Donalda, czy Anglja, która w zasadzie nie odnosi się nmieprzyjaźnie do tego 
projektu, zgodzi się go podpisać po odmowie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Anglia 
udzieli swej zgody, to Francja zrezygnuje ze swych żądań” 
cją zmuszona będzie utrzymać cyfry niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obec- 
nej sytuacji. 

W przeciwnym razie Fran" 

Zjazd przewodniczących delegacyj w Chequers 
LONDYN, 15. III. PAT. W kołach konferencji żywią nadzieję, że ju- granicznych wręczyć p. Włodzimierzo- 

trzejszy zjazd w Chequers przyczyni się do wyjaśnienia sytuacji. Główne 

J. E. ks. hiskup Bandurski 
na uroczystości poświęcenia 
sztandaru kolejowego  przy- 

sposobienia wojskowego 

WARSZAWA, 15 1II. Pat. Dziś wieczo- 
rem przybył 2 Wilna do Warszawy na uro: 
czystości poświęcenia sztancaru kolejowego 
przysposobienia wojskowego ks. biskup 

skiego, komendanta garnizonu płk. Wienia- 

Odznaczenie posła Bułgarii 

WARSZAWA, 15 Ill. Pat. Dnia 14 
bm. dyrektor protokółu p. Romer 
udał się do poselstwa bułgarskiego 
aby w imieniu p. ministra spraw za- 

wi Robefi, posłowi nadzwyczajnemu 
usiłowania szefów delegacyj sprowadzają się obecnie do znalezienia rox- i ministrowi pełnomocnemu J. K. M. 
strzygnięcia pośredniego między żądaniem Francji utrzymania jej propo- króla Bułgarów odznaki wielkiej wstę: 
zycyj tonażowych na wypadek, gdyby traktat śródziemnomorski nie do- gi orderu Odrodzenia Polski, nadane 
szedł do skutku i żądaniem ltalji parytetu z najsilaiejszem kontynentalnem mu przez Pana Prezydenta Rzeczypo- 
mocarstwem europejskiem. Sytuację utrudnia okoliczność, że delegacja spolitej z okazji niedawno podpisane- 
jtalska, wysuwając swe żądania, odmawia określenia własnych żądań to- go traktatu arbitrażowo-koncyljacyj- 
nażowych. nego. 

„chowanie, o dusze młodzieży, że nie 

wiemy, czy przyjdzie kiedy do starć 

zbrojnych, czy cała walka nie rozegra 

się w płaszczyźnie ducha, w ramach 

walki o przekonania. 

I nie możemy mieć nadziei na wy- 

tworzenie jakiejś syntezy chrześcijań- 

sko-bolszewickiej. Tu niema nic, coby 
łączyło. A wszelki pół-bolszewizm, 

wszelkie zmiękczanie i łagodzenie — 

„jest tylko nową jeszcze formą manewru 
taktycznego zwanego  „pieredyszką*, 

— albo, bo * tak możliwe — bezna- 

dziejną próbą zatrzymania się w pół 

drogi na pochyłej powierzchni. Coraz 

jaśniej, coraz wyraźniej dzieli się świat 

na dwa obozy — i niema miejsca na 

pół-cienie, pół=tony, pół=wiary po 

między Kremlem a Watykanem. Walka 

„jest na całym froncie. 

Mało tego: walka jest. powszechna. 

Od udziału w niej nikt nie -jest wolny; 

kto nie jest z nami — jest przeciw 

nam. Neutralność nie daje się pomyśleć. 

Tembardziej nie wolno stać na ubo 
czu, poza sferą ognia, tym, co chcą 

uchodzić za katolików. 

Był czas, pod koniec XIX wieku, 

„gdy wielu nawet przekonanych. katoli- 

„ków, chciało przeprowadzić pewien 

podział pracy w kościele pomiędzy 

świeckimi a klerem. Sprawą kleru 
„niech będzie szerzenie wiary, dbałość 

о dobro dusz, akcja Kościoła na zew= 

nątrz. Świeckiemu wystarczy  spełnie- 

nie tych nakazów, których zaniedbanie 
stawia człowieka poza nawias Kościo 

ła; wystarczy bierny *Stosunek- do 
spraw religijnych. Akcję religiiną poza 
stawić chciano kłerowi: 

Przeciw takiemu pojmowaniu po- 
działu obowiązków kleru i świeckich 
najdobitniej wystąpił Pius XI, „Papież 
akcji katolickiej". Jego encyklika „Ubi 
arcano*, jego zeszłoroczny list do Pry 
masa Hiszpanji, jasno wkładają na 
każdego katolika obowiązek udziału w 
czynie katolickim, w szerzeniu i obro- 
nie wiary. 

* 

Jest w Rzymie na Lateranie, Bazy: : 
Jika Zbawiciela, „КобсюЮм  šwiata 
(Matka i Głowa". Pieigrzymowi z Pol- 
Ski pokazują tam wiszącą w prawej 
fiawie, pod samym sufitem, wielką cho 
Tągiew, zieloną chorągiew z półksięży- 
cem, chorągiew Proroka. Nadesłał ją 
Papieżowi z pola bitwy Król Polski. 
A pisał przytem: 

„Veni, vidi, Deus vicit". 
Był to ostatni akt wojen krzyżo- 

wych. 

Nie może ustać walka, nie może 
usnąć czujność nasza, czujność tych, 
co znowu są na przeciwnym szańcu, a 
mają przeciw sobie na ten raz — czer- 
wony sztandar z gwiazdą. X. W. M. 

Odczyf b. premjera d-r Swifal- 
skiego 

Studenci wszechpolscy usiłowali 
sprowokować awanturę | 

„_, WARSZAWA, 15— IIl. PAT. Wczoraj w 
piątek o godz. 8 wiecz. w wielkiej sali 
T-wa Higjenicznego przy ul. Karowej z inicjatywy i na zaproszenie legjonu mło- dych Akademickiego Związku Pracy dla Państwa przy współudziale źwiązku Pol- skiej Młodzieży Demokratycznej i Zakonu Młodej Polski odczyt p. Kazimierza 

talskiego P. t. „Na granicy dwóch poko- leń". Sala i galerje już przed godz. 8 wy” pełniły się po brzegi młodzieżą akademicką, która przybyła na odczyt w liczbie koło 1200 osób. Nadto ,wielu akademików „nie 
dostało się na salę z powodu braku,miejsca. Wchedzącego prelegenta zebrani powitali 
burzą oklasków. ; 1 
Usunięcie niefortunnych mani. 

festantów 
„Około godz. 8.30 pod gmach T-wa 

Świ- | 

ы 

      

Higjenicznego przybyła grupa młodzieży 5. 
akademickiej, zbliżonej do obozu narodo* 
wego w liczbie około 250 osób, która usi= 
łowała wtargnąć do gmachu, jednak ener-_ 
giczna postawa organizatorów odczytu 
zmusiła niefortunnych opozycjonistów do 
zaniechania wszelkich ostrzejszych wystą* 
pień. Manifestacja przeciwko skonsolido* 
waniu się akademickiego obozu państwo* | 
wego ograniczyła się do nieśmiałych śpie- 
wów. iTymczasem ną sali akademicy w 
skupieniu słuchali słów prelegehta p. Ka- 
zimierza Świtalskiego, którego przemówie” 
nie kilkakrotnie przerywano oklaskami,zaś | 
po zakończeniu odczytu zgotowano mu 
gorącą owację. Wychodząc z sali, stucha- 
cze śpiewali pieśń „Pierwsza Brygada* i 
wznosili okrzyki na cześć prelegenta.         
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PROCES CHARKOWSKI 
Rozpoczęty przed kilku dniami w 

Charkowie wielki proces przeciwko 
członkom Związku Wyzwolenia Ukrai- 
ny$g(SOU) należy zaliczyć do rzędu tak 
zw. „pokazatielnych'* procesów zain- 
scenizowanych przedewszystkiem @а 
celów propagandowych, a mianowicie 
dla zailustrowania m. in. udziału cer: 
2 prawosławnej w akcji antysowiec- 

ej, 
Na ławie oskarżonych zasiadło 45 

osób z członkiem Akademji Nauk je- 
fremowym. 

, Według ogłoszonego w prasie so- 
wieckiej aktu oskarżenia — „wykryta i 
zlikwidowana w 1929 r. tajna ukraiń- 
ska organizacja kontrrewolucyjna „S.O. 
U." — organizacja „burżuazyjna i ku- 
žacka“—jest dalszym ciągiem  kontrre- 
wolucyjnej organizacji „BUG' (Brac- 
two państwowości ukraińskiej), na 
czele której stał kierujący obecnie or- 
ganizacją „SOU” akademik Jefremow, 
który po pogromie Petlurowców i 
ucieczce zagranicę członków BUG u 
został w kraju, „legalizował się" w 
charakterze profesora uniwersytetu i 
prowadził dalej swoją akcję ukraińską. 

Według aktu oskarżenia Związek 
Wyzwolenia Ukrainy miał na celu 
zrzucić władzę sowiecką na Ukrainie 
drogą zbrojnego powstania, a przy 
pomocy zagranicznych państw burżua- 
zyjnych i odbudować „kapitalistyczny 
ustrój w postaci „ukraińskiej republiki 
łudowej'. Wogóle akt oskarżenia kła: 
dzie nacisk na związek tej organizacji 
z organizacjami petlurowskiemi w kra- 
ju i na emigracji oraz podkreśla, że 
„SOU* propagował akcję terorystycz- 
Ną, skierowaną przeciwko najwyższym 
władzom sowieckim, jak Stalin, Wo- 
roszyłow i inni, organizując jednocze- 
Śnie sprzeciw masowy na wsi przy 

" pomocy żywiołów kułackich i cerkwi. 
Dla łatwo zrozumiałych względów 

oskarżenie zwraca się bodaj czy nie 
najostrzejjprzeciwko autokefalicznej cer- 
kwi ukraińskiej. Według aktu oskar: 
żenia cerkiew ta po swojem zorgani- 
zowaniu się rozpcczęła „szaloną an- 
tysowiecką robotę", wpływając „w 
kontrrewolucyjnym sensie" na wieś i 
jednocząć tam elementy  kulackie“, 
Rzekomo zaraz na pierwszem posie- 
dzeniu „SOU* była zorganizowana 
„piątka” dla agitacji przy pomocy ży- 
wiołów cerkiewnych, do której weszli: 
Czechowskij, były pułkownik  petlu- 
rowskiej armj', metropolita Lipkowski, 
archierej Szarajewskij i inni. Gdy dru- 
gi sobór na miejsce Lipkowskiego 
wybrał na metropolitę Boreckiego, 
natychmiast i ten dostał się pod wpły* 
wy kierownicze Związku Wyzwolenia 
Ukrainy. R } 

* Sensacyjny tea dokument, którego 
cele i sposoby przedstawienia sprawy 
daleko wybiegają poza ramki „poli: 
tycznego" procesu j mają na celu 
podkreślenie nietyle „samostijnych* 
tendencyj oskarżonej organizacji, ile 
jej charakteru burżuazyjno kontrrewo- 
lucyjnego oraz wykazanie jej stano- 
wiska nietyle antyrosyjskiego, ile an- 
tysowieckiego w zakończeniu oświad- 
cza: 

„Centralny zerząd „SOU“ miał na 
celu stworzenie wszechukraińskiej or- 
„ganizacji kontr rewolucyjnej, której 
ośrodki znajdowały się w  Dniepro- 
pietrowsku, Odesie, Połtawie, Czerni: 

  

gowie, Mikołajewie, Charkowie i Win- 
nicy. jeden z oskarżonych odeski 
profesor Słabczenko zeznał: „Wyo 
brażaliśmy sobie przyszłą Ukrainę 
jako kraj burżuazyjny. Moc kapitali- 
stycznych krajow ležy w kolonjach, a 
stąd wyprowadzališmy wniosek, že 
Ukraina musi być imperjaljstyczną. 

„Początkowe Śledztwo — konklu- 

duje akt oskarżenia — wykryło w ca: 
łej pełni zbrodniczą działalność „SOU" 

skierowaną ku temu, aby wywołać 

zbrojne powstanie przeciwko władzy 

sowieckiej i wznowić panowanie klas 

burżuazyjno-kułackich, które w swoim 

czasie były kierownikami  petlurow- 

szczyzny i niejednokrotnie występo- 
wały przeciw władzy robotniczo-wto- 

Ściańskiej w sojuszu z rosyjską bur- 

żuazją i niemieckim imperjalizmem z 

ententowskimi okupantami i polskimi 

panami usiłując znowu  zaprzedać 

Ukrainę zachodnierau imperjalizmowi... 

„SOU” gotował Ukrainie rolę pozba- 

wionej praw kolonji międzynarodowego 
imperjalizmu"'... 

Tak brzmi w skrócie akt oskar- 

żenia. Los pociągniętych do odpowie- 

dzialności jest — przesądzony. — @ 

-20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
54а klasa — 8 my dzień oiągnienia 
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NKOWY 

T. BUNIMOWICZ 
WILNO: 

przyjmuje UBEZPIECZENIA od WYLOSOWANIA AMOR- 
TYZACYJNEGO OBLIGACJI 

WIELKA 44, 

4PROC. EREM. POŻYCZKI 
INWEST. z r. 1928 mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b. 
Za asekuracjąę pobiera się po Zł. 2.50 od każdej obligacji (z zastrzeżeniem 

ewent. zmian). 
  

  

W ZGODZIE Z ŻYGIEM 
Na marginesie „Błogosławieństwa 

ziemi“ Hamsun a. 

Człowiek jest ziarnem rzuconem rę” 
ką Boga-w przyrodę, aby z niej wy 
rosła ludzkość. Takim człowiekiem jest 
też Izak. : 

| Myślę, że nieprzypadkowo ochrzcił 
Hamsun imieniem biblijnem bohatera 
tej powieści. Unosi się z niej majestat 
pierwszej księgi Pisma Świętego, księ- 
gi Genezis (W powojennej twórczości 
Hamsuna niejednokrotnie występują 
motywy biblijne. Pierwsze zdanie po” 
wieści „Ostatni rozdział ': —  Jesteś- 
my włóczęgami tu na ziemi. Dążymy 
przez drogi i pustkowia, niekiedy pełza 

„my“ etc. wydaje się transkrypcią wer 
setu z 38 Psalmu Dawida: „bom ja jest 
przechodzień u ciebie, Panie, i podróż” 
ny, jako wszyscy ojcowie moi*.) ' 

Na pierwszych kartach powieści 
lzak czyni wrażenie któregoś z Robin 
sonów, postępuje jak Robinson  pu- 
szczy. Na pustkowie śródleśne w gó- 
rach skandynawskich przychodzi sam 
jeden i zakłada tu swoją siedzibę. Kar- 
czuje las, buduje dom, zaorywa dziewi- 
czą rolę. 

Ale to nie jest rozbitek, czyniący 
to wszystko pod prźymusem, pod grož 
bą śmierci. Jest to pionier, któremu za 
ciasno było w gromadzie ludzkiej. Nie 
chciał być tam najemnikiem, przeto po 
wędrował naprzód, poza granicę społe- 
czności i tam postanowił budować sam 
dla siebie swój los, swoją dolę. Nie dla 
tego, że jest odludkiem, mizantropem— 
bynajmniej. Wieś, którą zostawił bar- 
dzo daleko za sobą, jest mu od czasu 
do czasu potrzebna: stamtąd sprowa- 

  

dza niezbędne do pracy narzędzia i za- 
czątki żywego inwentarza: parę kóz, 
kilka owiec... Postępuje, jak Noe, chro 
niący się w arce przed potopem. i za- 
bierający z lądu na rozkaz Boga przed 
mioty, z których pomocą będzie zakła- 
dał podwaliny nowego, oczyszczonego 
z nieprawości życia. Arką lzaka jest 
polana wśród puszczy, gdzie postano 
wił się osiedlić. 

Ale — powiada Pismo święte: „nie 
dobrze być człowiekowi samemu; u- 
czyńmy mu pomoc jemu podobną”. Sa 
motnie trudzący się lzak znajduje też 
wkrótce swoją Ewę, która tu ma na 
imię — Inger. Tworzą oni stadło, przy 
chodzą na świat dzieci: Elizeusz, Sy 
wert, Leopoldyna i Rebeka. W pusz- 
czy zapala się ognisko rodzinne. Izak 
staje się patrjarchą rodu, Inger jest 
kapłanką znicza. 

Po latach za pierwszym pionierem 
przybywają następni, tworzą się do- 
koła gruntów Izaka nowe osady. Pusz- 
cza cofa się coraz wyżej w góry przed 
człowiekiem. Nad plonującemi zagona 
mi wśród odwiecznego lasu, pośród od 
wiecznych gór unoszą się dymy Z sa- 
dyb człowieczych. Słychać mowę ludz 
ką i głosy pasącego się bydła. 

, Taki jest wątek mieskomplikowany 
i prosty — 450 stro nicowej powieś- 
ci p.t. „Błogosławieństwo ziemi”. 

. Nie dla tego wątku wszakże po- 
wieść ta została napisana, i nie on czy= 
ni z tej książki potężne zjawisko nietyl 
kt literackie, ale i społeczne. Jest to 
drogowskaz ustawiony ręką wielkiego 
a czujnego ducha na manowcach współ 
czesnego życia, płomienna, jasna latar- 
nia, zapalona w mrokach dnia dzisiej 
szego, przed oczami naoślep miotają” 
cych się mas ludzkich. Powieść, napi 

Prafesty wyborcze w Sądzie Najwyższym 
WARSZAWA, 15. Ill. (tel. wł. Słowa). W poniedziałek Sąd Najwyż- 

Szy będzie rozpatrywał protesty wyborcze okręgów Tarnopol, Tarnów, 
Częstochowa, Siedlce i Złoczów. ` 

Prezes Banku Polskiego w Londynie 
Wizytą ma na celu nawiązanie bliższych stosunków 

z Bankiem Angielskim 

LONDYN, 15. lil. PAT. Na sobot; dala 15 marca zapowiedziany zo- 

stał santa do Londynu prezesa Banku Polskiego p. Włądysława Wró- 

blewskiego. SA 

Przyjazd prezesa Banku Polskiego do Londynu ma na celu złożenie 

oflcjalnej wizyty prezesowi Bank ot England panu Normanowi i zadzierz- 

gnięcie bliższego kontaktu między obu bankami. Prezes Wróblewski zabawi 

w Londynie 5 dni. 

(STI IN TIK T TE STS ATS TTK 

Prace nad reiormą kalenódrza 
w Rosji 

Kiedy przed niedawnym czasem 
rząd sowiecki wystąpił z projektem re 
formy kalendarza (zaprowadzenie 5- 
ciodziennego tygodnia pracy, zmiana 
nazwy dni i t.p.), sądzono powszech- 
nie, iż wydanie dekretu rządowego, za” 
rządzającego wprowadzenie w życie 
najradykalniejszego ze zgłoszonych pro 
jektów nastąpi w czasie najbliższym. 
jednakowoż od chwili poruszenia tej 
sprawy 'przez czynniki oficjalne upłynę 
ło już sporo czasu, 2 dotychczas jakoś 
nowy kalendarz w życie wprowadzony 
nie został. Okazało się mianowicie, że 
sprawa reformy kalendarza nie jest rze- 
czą tak prostą, jak by się na pierwszy 
rzut oka wydawać mogło i że przed 

' wprowadzeniem nowego podziału roku 

Hindenburg a umowa likwidacyjna z Polską 
BERLIN, 15. II. PAT. Prasa donosi, że prezydent Hindenburg w 

poniedziałek przed południem odbędzie z kanclerzem Hoeschem i mini- 

strem sprawiedliwości oraz przedstawicielami urzędu Spraw zagranicznych 

konferencję, poświęconą zbadaniu kwestji, czy postanowienia umowy likwi- 

dacyjnej z Polską, zwłaszcza postanowienia, dotyczące odszkodowań, są 

zgodne z konstytucją niemiecką. 

Izba irancuska wobec ratyfikacji planu Younga 
PARYŻ, 15 III. Pat. Komisja finansowa |Izby postanowiła zrzec się 

opracowania raportu w sprawie ratyfikacji planu Younga dla przedstawie- 
nia go lzbie z tego względu, że należy ratyfikować plan Younga przed 28 
marca, to jest przed terminem ostatecznej organizacji i ro poczęcia normal- 
nego funkcjonowania Banku Wypłat Międzynarodowych, ażeby w korzyst- 
nych warunkach przystąpić do mobilizacji obligacyj przed 1 czerwca, kiedy 
kończy się okres wielkich operacyj finansowych. 

Przeniesienie fermfinu sesji komifetu 
arbitrażu i bezpieczeństwa 

GENEWA, 15. II. PAT. Zwyczajna sesja arbitrażu i bezpieczeństwa 
Ligi Narodów, która miała się odbyć 24 marca, została definitywnie prze- 

niesiona przez przewodniczącego Benesza na 28 kwietnia, na prośbę 

Francji i Japonji, których przedsławiciele zajęci są na konferencji lon- 
dyńskiej : 

Sprawa aneksji obszarów anfatkfycznych 
odkrytych przez komandora Byrda 

WASZYNGTON, 15 III- Pat. W związku z oświadczeniem Byrda, iż nie zamierza 
an domagać sią anektowania obszarów,: odkrytych przez niego w okolicach antar- 

ktycznych, zastępca sekretarza stanu Stimsona, bawiącego w Londynie, Kotton oświad- 
czył, iż rząd amerykański nie będzie uważał się związanym oświadczeniem Byrda. 

Budowa funelu pod ka Manche. 
LONDYN, 14 lil. PAT. Rada ekonomiczna rządu ogłosiła sprawo- 

zdanie z przeprowadzonych badań nad projektem budowy tunelu pod 
kanałem La Manche. W dziale techniccznym sprawozdanie mówi. że po: 
wodzenie robót przekopowych zależeć będzie od rodzaju gruntu. Trudności 

geograficzne i inżynieryjne są, zdaje się, uieuniknione, chociaż technicy nie 

wyrażają cbawy, aby były nieprzezwyciężone. W dziale ujmującym projekt 

z punktu widzenia gospodarczego jest mowa o projekcie wybudowania 

tymczasowego tunelu kosztem, 5 miljonów funtów szterlingów, a dopiero 
dy tunel ten okaże 'się praktyczny, należy «go poszerzyć i, nadać mu 
charakter budowy trwałej, co pociągnie za sobą koszt 25 miljonów f. szt. 

Książe Karol rozszedł się z p. bupescu 
Sensacyjną tą wiadomość ob. następcy tronu rumuńskiego 

podały dzienniki wiedeńskie 

WIEDEŃ, 15. Ill. Dzieniki wiedeńskie donoszą z Bukaresztu, jakoby 
były następca tronu rumuńskiego książę Karol, bawiący w Paryżu, roz- 
szedł się z p. Lupescu. 

Nowy prezydent Brazylii 
RIO DE JANEIRO. 14 III. PAT, Wybór Prextona na stanowisko 

prezydznta jest zapewniony, Prexton otrzymał 1.091.297 głosów, Varlas— 
tylko 659.873 głosy. 

  

Wielkie burze spowodowały klęskę powodzi w Miszpanji 
Wezbranie wody w rzece Ebrze o 5 m. ponad poziom 

normalny 
MADRYT, 15 Ill. Pat, Według wiadomości otrzymanych z prowincji, w wielu 

miejscowościach przeciągnęły gwałtowne burze. Pod Saragossą rzeka Ebro wezbrała 
0 5 metrów powyżej poziomu normalnego. 

Zalanie doliny rzeki Adour 
BAYONNE, 15 lil. Pat. Wobec przerwania tamy na rzece Adour cała dolina tej 

rzeki została nawiedzena powodzią. Wieśniacy opuścili swoje siedziby, starając się 
ocalić inwentarz. Woda zalała zgórą dwa tysiące gmachów. Przyszłe zbiory uległy 
całkowitemu zniszczeniu, 

sana w roku 1917, nabrała posmaku 
szczególnej, powiedziałbym  sensacyj- 
nej aktualności w roku 1930, kiedy tuż 
poza naszemi granicami zamierzona zo 
stała gruntowna przebudowa ustroju 
rolnego w największem państwie rolni 
„czem Europy. Warto przeczytać „Bło- 
gosławieństwo ziemi” i z perspektywy 
tego dzieła spojrzeć ną przetasowywa 
nie zasad gospodarki ziemią, dokony 
wane dzisiaj w Rosji. Sądzę, że spe- 
cjaliści od kwestji agrarnej, niejeden 
cenny wniosek wysnuliby stąd dla 
swych teoryj. Przekracza to jednak rar 
my niniejszego artykułu oraz kompe- 
łencję piszącego te słowa. Powracam 
przeto po tej dygresji do rozważań este 
tycznych i socjologicznych, jakie na 
stręcza omawiany utwór. 

Więc najpierw — pokłon pełen pa 
dziwu dla jego konstrukcji. Zachował 
„Hamsun nieomal wszystkie trzy jednoś- 
ci dramatycznie: miejsca, akcji i czasu, 
z tą różnicą że powieść obejmuje okres 
życia mniej więcej 25 letni. Żadnych 
prawie — na takiej przestrzeni czasu 
— dygresyj poza środowisko, poza 07 
soby w niem żyjące. Żadnych zbęd- 
nych szczegółów. Wydaje się, że nie 
tylko postacie i zdarzenia powiązane tu 
są między sobą wielorakiemi nićmi, ale 
nawet poszczególne słowa: poza wię 
zią gramatyczną, łączą 
jeszcze w jakieś inne, rzekłbyś, duchó- 
„we związki. Autor nie ma czasu na za- 
bawę z czytelnikiem w ciciubabkę, 
w kotka i myszkę, w mistyczne dla po- 
zoru, a mistyfikat orskie w gruncie rze 
czy: „zgadnij, zgadulo*. Zbyt wiele 
ważnych rzeczy ma do powiedzenia. 
Ważniejsze powtarza nawet po kilka 
razy, aby je wbić w mózgownicę słu 
choczów. Każdą przesłankę oświetli ró- 

się ze sobą“ 

żnych stron, a gdy przyjdzie do wycią- 
gania wniosków, uczciwie podsumuje 

porządnie przedtem uszeregowane po” 
zycje, postawi kropki nad i, zwieńczy 
wykończoną dokładnie budowię, jak na 
rzetelnego majstra przystało. Tak pra 
cuje Hamsun, trochę ciężko, pa chłop- 
sku, jilegmatycznie, ale to, co raz po 
stawił, — przestoi wieki. Tak też pra- 
cuje jego ideał człowieka, ów izak, 
któremu sprzyja błogosławieństwo zie- 
mi. 

Nie należy bowiem wątpić, że Izak 
jest dla Hamsuna ideałem człowieka. 
Ten chłop z Pustkowia, z krwi i kości 
rolnik. Zmartwychwstały z dawnych 
wieków, ukazujący przyszłość,  czło- 
wiek z pierwszej epoki rolnictwa, czło- 
wiek znany wzdłuż i wszerz, w górach 
i dolinach, człowiek dziewięćsetletni, 
a przecież znowu człowiek dzisiejszy” 
Tak go syntetyzuje na przedostatniej 
karcie swego dzieła autor. 

A syntezę całej powieści, jej ten 
„dencję moralno - społeczną, wypowiar 
da Hamsun na końcu przez usta jednej 
z osób działających, niejakiego Geissle 
ra. Oto do jakiej konkluzji doszedł Geis 
sler na mocy własnej obserwacji i to 
wykłada Sywertowi, nieodrodnej lato 
rośli Izaka: 

„Oczy wasze widzą codziennie do- 
koła góry niebieskie; nie są to rzeczy 
zmyślone lecz góry stare, czcigodne, 
które wznoszą się tam ad prawieków, 
ale które stały się wam nieodłączymi 
towarzyszami. Tak tedy kroczycie ra= 
zem z niebem i ziemią stanowicie jed- 
nię, jednię stanowicie z całą tą prze- 
strzenią stanowicie epokę. Niepotrzeb 
ny wam miecz w garści, nieuzbrojeni, 
a z potężnem uczuciem przyjaźni, kro- 
czycie przez życie. Oto tam jest cała 

trzeba będzie przezwyciężyć cały . sze- 
reg niemałych trudności. 

Całą sprawę w znacznej mierze kom 
plikuje przedewszystkiem fakt, że rząd 
jest w posiadaniu nie mniej, jak 150 
rozmaitych projektów reformy'kalenda 
rza. Na specjalnem posiedzeniu przed” 
stawicieli poszczególnych komisarja” 
tów ludowych, które w sprawie refor- 
my kalendarza odbyło się w tych 
dniach w Moskwie, oświadczył zastęp 
ca komisarza oświaty publicznej, Kurz, 
iż wśród zgłoszonych projektów znaj 
duje się pewna ilość projektów niereal- 
nych, które jednakże rozpatrzone być 
muszą, gdyż treść ich z góry nikomu 
nie może być znana. Rozp atrywanie 
takich projektów jest oczywiście zwią- 
zane z poważną stratą czasu, ale na to 
rady niema. Omawiając poszczególne 
projekty reformy kalendarza, Kurz omó 
wił szczegółowo projekt, przewidujący 
podział roku nie na miesiące lecz na „pię 
ciodniówki', tak, że rok miałby 72 
„pięciodniówki'. Według projektu te- 
go poszczególne dni tygodnia miałyby 
się nazywać: „prima”, „secunda', „ter 
tia“ i t.d., zaš dni świąteczne oznacza- 
noby literami: „M“, „N“, „O“ i td. 

Radykalny ten projekt wywołał dość 
astre sprzeciwy ze strony przedstawi- 
cieli poszczególnych resortów, w szcze 
gólności zaś ze strony przedstawiciela 
komisarjatu spraw zagranicznych, któ 
ry oświadczył, iż realizacja tego projek- 
tu pociągnęłaby za sobą poważne kom- 
plikacje w stosunkach 'Rosji z państwa 
mi obcemi. 

Zdaje się, że radykalne nastroje 
zwolenników reformy  kalendarzowej 
jzaczynają stopniowo ustępować miej 
sca poglądom bardziej umiarkowanym. 
Podobnie, jak przedstawiciel komisarja 
tu spraw zagranicznych wystąpił prze- 
ciwko zbyt radykalnej reformie rów- 
nież przedstawiciel Państwowej komi- 
śji planowej, któty oświadczył, iż „nie. 
wolno ignorować kolektywnej roboty 
całej ludzkości w dziedzinie reformy ka 
lendarza i że Unja sowiecka, zajmują- 
ca szóstą część kuli ziemskiej nie może 
ignorować systemu kalendarzowego, o- 
bowiązującego w pozostałej części 
świata.* |Przeciwnicy zbyt radykalnej 
zmiany kalendarza wskazują również 
na .to, że uzgodnienie kalendarza sowie 
ckiego z kalendarzem innych narodów 
konieczne jest również przez wzgląd na 
równoczesne obchodzenie świąt prole 

tarjackich przez robotników 
świata. : 

Po dość ożywionej dyskusji, kon 
ferencja dla spraw, związanych z re- 
formą kalendarza, przyszła do następu- 
jących wniosków: +oczątek nowego ro 
ku kalendarzowego powinien być 1 sty 
cznia; nowy rok powinien wykazywać 
jaknajmniejsze odchylenia od kalenda- 
rza gregorjańskiego; tydzień ma się 
dzielić na pięć lni; początkiem nowej 
ery kalendarzowej ma być rok wybu- 
chu rewolucji komunistycznej w Rosji, 
to znaczy rok 1917 po Nar. Chr. 

całego 

ъ 

kapelnsz Hapoleona (-go w posiadania 
paryskich dziennikarzy 

Sensacja dla pisma — skandal dla 
muzeum, 

Było to w r. 1911 wkrótce po 
zniknięciu z muzeum w Londynie zna- 
ego obrazu Leonardo da Vinci— 
„Monna Lisa“, 

Ziodziejowi „Monny Lisy“ poza- 
zdrościły sławy dwaj redaktorzy wie- 
czornego pisma codziennego, wycho- 
dzącego w Paryżu, Chcąc dostarczyć 
swemu  dzienriikowi nowej wielkiej 
sensacji, postanowili na własną rękę 
dokonać wyczynu, któryby zaćmił 
rozgłos kradzieży obrazu Leonarda 
da Vinci. 

Operując na łamach swego pisma 
patrjotycznym patosem, Uważali, że 
„najbardziej stosowną” kradzieżą bę- 
dzie kradzież przedmiotu, posiadają- 
cego dla narodu wielką wartość hi- 
storyczną.. 

Wenus z Milo odkryć nie mogli, 
ponieważ fakt ten już miał miejsce. 
Kradzież słynnej wieży Eiifel mimo 
najszczerszej chęci okazała się nie- 
możliwa do wykonania. 

Jakżeż znaleźć dla pisma nową 
sensację? 

Po długich rozmyślaniach pokonali 
jednak i tę trudność, postanawiając 
zabrać bez najmniejszego zawiadomie- 
nia o tem zarządu Muzeum  Inwali- 
dów w Paryżu— kapelusz Napoleona 
go. 

Uważali, że specjalnych trudności 
przy zawładnięciu tym historycznym 
kapeluszem nie będą mieli i łatwiej 
go wynieść z Muzeum Inwalidów jak 
„Monnę Lisę,, z Louvre'u. 

Redaktorzy wczesnym rankiem u- 
dali się do Muzeum. Inwalidów. Nie 
trudząc zbytnio woźnego, drzemiącego 

. kącie,*otworzyli gablotkę i zabrali 
kapelusz. t 

Nazajurz redaktorzy zabrali 
uważnie do przeglądania porannych 
dzienników. O sensacyjnej kradzieży 
kapelusza Napoleona I-go nie było 
ani słowa. 

"Mocno tem zdziwieni skomuniko- 
wali się z Muzeum Inwalidów i urzę- 
dem Śledczym. Nikt o kradzieży nie 
wiedział. 

Redaktorzy udali się przeto do Mu- 
zeum lnwalidówktóre zauważywszy kra 
dzież, z obawy przed rozgłosem za- 
stąpiło kapelusz innym, posładało bo- 
wiem kilka kapeluszy Napoleona I-go 
najzupełniej zresztą autentycznych. 

Takim to sposobem redaktorzy 
mieli sensację, a Francja i Muzeum 
lawalidów skandal. 

ga ono sad UP cez a0Q 
Prawdzioń. okazja 
korzystnego Kupna 
od 17-go do 31-go marca r. b. 
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przyroda, która należy do ciebie i two 
jej rodziny. Człowiek i przyroda nie 
toczą z tobą walki zawziętej; szanują 
nawzajem swoje prawa, nie współzawo 
(dniczą z sobą, wolni są od przesądów, 
kroczą zgodnie ręka w rękę... 

Macie wszystko, co wam do życia 
potrzebńe, wszystko, dla czego żyjecie, 
rodzicie się i rozmnążacie w dalszych 
„pokoleniach, niezbędni jesteście na zie 
„mi. Nie wszyscy są na ziemi niezbęd 
ni, ale wy jesteście niezbędni z całą pe 
wnością. Wy podtrzymujecie życie. U 
was jedno pokolenie idzie w ślad za 
pokoleniem poprzedniem, gdy jedno 
Skona, następne zajmuje jego miejsce. 
W tem mieści się sens wieczności. I ja” 
kąż wzamian macie. nagrodę? Bytowa- 
nie w prawie nieskazitelnem, i nieska- 
Zielnej sprawiedliwości, bytowanie w 
prawdziwej i szczerej postawie w sta 
sunku do wszystkiego... Jesteście zdol- 
ni, macie spokój i moc i potęgę, oto- 
czeni jesteście zewsząd ogromem przy- 
jaźni”. 

Oto jest dytyramb Hamsuna na 
cześć pracy rolnika. Mówi to Geissler, 
człowiek, który sam nie uprąwiał gle- 
„by,, należący do kategorji tych, „którzy 
wiedzą, co czynić należy, ale tego nie 
czynią”. 

Z goryczą wyraża się on o swoim 
synu, który „oddał się na usługi prze: 
,mysłu, który jest typem człowieka na- 
szych czasów; wierzy święcie w to, cze 
go dzisiejsze czasy go nauczyły, cze- 
go nauczyli go żyd i jankes...* Nauczy- 
li go — hazardu życiowego. 

Tak brzmi kwintese ncja poglądów 
Hamsuna na współczesność? «Ludzie 
dzisiejsi — to jakby błyskawice, które 
są „właściwie niczem, błyśnięciem bez- 
užytecznem“. I mówi dalej Hamstn: 

Jan Wokulski iS-ka 

bielizny, krawatów, pulowe- 

rów, obuwia, kapeluszy, try- 
kotarzy męskich i damskich 
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„pośpieszni ludzie teraźniejszości... po- 
pełniają ten błąd, że nie chcą kroczyc 
w zgodzie z życiem, że chcą życie wy- 
przedzić i pędzą jak opętani. A gdy się 
zagalopują, wtedy już nie znajdują dro 
gi wyjścia, wtedy następuje nieuchron- 
nie rozbicie. I potem rozpoczynają sie 
Skargi na życie, wybuchy wściekłości 
przeciwko życiu. Niektórzy może mają 
powód do skargi, liczniejsi jednak ta- 
kiego powodu nie mają, atoli mimo 
wszystko nie wolno nikomu burzyć 
się przeciwko życiu. Życia nie powinno 
się osądzać surowo i nieubłagalnie, a 
przeciwnie powinno się odnosić do nie* 
80 Z uczuciem miłosierdzia i bronić go; 
pomyśl tylko, z jaki miż partnerami ży- 
«ie zmuszone jest prowadzić grę...* 

Tutaj niejeden może czytelnik ma- 
chnie lekceważąco ręką i mruknie: na 
Stare lata Hamsun zaczyna prawić nam 
morały. To jest nudne... 

Otóż chciałbym uspokoić malkonten 
tów, że te morały zajmują tylko jedna 
setną część objętości książki. Są one 
jak to wyżej zaznaczyłem, kropką na 
i, podsumowaniem różnorakich wartoś- 
ci estetycznych dzieła. A że dają one 
w. ostatecznym wyniku wartość katego- 
rji etycznej, refleksję moralną, to bez 
wątpienia jest wyższego rzędu zdoby 
czą pisarza - artysty. : 

A i konstrukcyjnie posiadają te 
wywody swoje uzasądnienie, gdyż scią 
gają w zakończeniu rozsiane  olbrzy- 
miem koliskiem ptomienie w wypukłą 
soczewkę, rzucają na czytelnika refleks 
ogniska, bardzo — trzeba to przyznać 
—- mocno przypiekającego naskórek. 

W następnych rozdziałach — гогра- 
trzymy ważniejsze promienie, wyświe- 
tlające się z „Błogosławieństwa ziemi”. 

Tadeusz Łopalewski. 
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Matka Boska Biatynicka Oredowniczka Biaiejrusi 
Stawam na placu z Boga ordynansu, 

Rangę porzucam dla nieba wakansu. 

Dla wolności ginę, wiary swej nie minę 
Ten jest mój azard. 

(Pieśń konfederacji Barskiej). 

Dziś, kiedy Ojciec święty w Bazyli- 

ce św. Piotra i Pawła odprawia mszę 

na intencję odwrócenia przesladowań 

religijnych w Sowietach, kiedy świat 

katolicki na całej kuli ziemskiej zanosi 

modły do Najwyższego o odwrócenie 

klęski bolszewizmu, myśli nasze z głę 

bokiem wzruszeniem biegną ku prześla” 

dowanym  współbraciom z odległych 

ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Schylając w pokorze głowy przed Mat- 

ką Boską Królową Korony Polskiej, 

która Wileńską Ostrobramę obrała na 

wielkoksiążęcą rezydencję dla ziem 

Litewskich, — nie zapominamy O Jej 

rezydencji białoruskiej. Bowiem Marya 

Dziewica jako Pani nas wszystkich i 

symbol naszej nietykalności, jednoczą” 

ca w swem sercu i pod swem berłem 

wszystkie ziemie kiedykolwiek Jej pod 

dane i kiedykolwiek w skład Rzeczypo 

spolitej wchodzące, poza Królewską 

swą rezydencją па Jasnej Górze, Wiel 

koksiążęce rezydencje dla Litwy ma w 

Ostrejbramie, dla Białejrusi — w Biały 

niczach. 
Zaczynając od Mińska, aż hen po 

Smolenszczyznę, nie było chaty, nie 

było dworku, dworu lub pałacu, któ- 

rymby się nie opiekował wizerunek 

Najświętszej Matki Boskiej  Białynic- 

kiej. Zajmując dominujące miejsce w 

ołtarzyku (domowym, sciąga Ona do 

stóp Śwych w niedziele i święta domo 
wników, e pokój w którym się ołta- 

4 rzyk mieścił — nazywano pokojem 

Matki Boskiej. Tu przed stale ukwie- 
canym obrazem odprawiano nabożeń- 
StwWa Majun u 

Dotychczas brzmi w uszach tkliwy 

<głos  odmawianej  litanji do  Naj- 

świętszej Panny i chór wtórujących @07 

mowników. Z tkliwego głos stawał się 
trwożliwym, gdy dla odwrócenia szale 
jącej na dworze burzy zbierano się, by 
odmówić cztery ewangelje na cztery 
strony świata, a błyskawice i grzmoty 
co chwila przerywały słowa modlitwy, 
skierowując wzrok ku oknu na pobli- 
skie zabudowania folwarczne... 

I dziś nam z odpadłych ziem, którzy 
dobra swe materjalne vo tamtej stro- 
nie granicy pozostawili, wyjeżdżając 
niejednokrotnie tak jakeśmy stali, obra 
zek Matki Boskiej Białynickiej pozostał 
jedynem dobrem duchowem przyświe- 
cającem tułaczce naszej jako symbol nie 
podzielnego majestatu Najjaśniejszej 

naszej Rzeczypospolitej. 

Boć nie nowina Maryi puklerzem 
„Zastawiač Polskę, wojować z rycerzem 
Przybywać w osobie, sukurs dawać Tobie 

Miła Ojczyzna! 

Z wiarą i miłością od dziecka pod 
strzechę praojców naszych  wpajaną, 
wpatrzeni w Twe słodkie Boskie Oblir 
cze, Najświętsza IPanienko Białynicka, 

błagamy Cię w najkorniejszym pokło: 
nie: odwróć prześladowania od braci 
za kordonem pozostających! Daj im 

moc przetrwania jak ją trzysta lat te“ 

mu dałaś w straszne dni rzezi Trubec- 

kiego. 

DZIEJE KLASZTORU. 

O 45 wiorst na północno - zachód 
od Mohylowa, na lewym brzegu rzeki 
Druci, w dawnem woj. witebskiem i 
powiecie orszańskim, potem gub. mo 
hylowskiej i powiecie, dziś w samem 
sercu Biał ejrusi Sowieckiej — leż y 
miasteczko Białynicze. Niegdyś włas- 
ność kniaziów na Zbarażu przeszły Bia 
łynicze do sławnego kanclerza litew- 
skiego Lwa Sapiehy, który w 1624 r. 
ufundował tu kościół pod wezwaniem 
N.M.P. i św. Leona i osadził zakon kar 
melitów antiquae observantiae. Król 
Zygmunt III fundację tę potwierdził, a 
Eustachy Wołłowicz biskup wileński 
wydał od siebie pozwolenie na budo 
wanie kościoła, administrowanie sakra- 
mentów i utrzymanie parafji z daleko 

, idącemi przywilejami i prerogatywami. 
Są ślady iż już 4 listopada 1624 r. zje 
chał do Białynicz na wizytację O. Bła- 
żej Choitius Palatius w charakterze pro 
wincjała i komisarza generalnego. Zaś 
O. Maciej Kotkowski występuje jako 
zwierzchnik powstającego klasztoru 
białynickiego. Kazimierz Leon, syn kan 
clerzą 'a dziedzic Białynicz, pamiętał 
też o karmelitach, gdyż nadał im ju 
rydykę pod miasteczkiem, a co najwa” 
żniejsze sprowadził drukarnię, co stać 
się miało około 1638 r. 

, Klasztor w Białyniczach prędko stał 
się słynnym i największym na Białej- 
rusi, zdobywając nazwę  białynickiei 
Częstochowy. Utworzono tu nowicjat, 

2 nietlawnej przeszłości 
W kościele biją dzwony. O godzi- 

nie dziesiątej wychodzi suma — wszy 
stko musi być skończone do południa, 
boa potem zacznie się „ich*  uroczy- 

Stość. i 
Wszystko, jak zawsze, naumyślnie. 

« Jak co roku, w wielkie doroczne świę- 

  

€ to patrona miejscowego kościoła, Wy- 
, znacza się wielki „fest* prawosławny, 

aby nie dopuścić ludhości schyzmatyc- 
kiej da katolickiego nabożeństwa. 

Bo oni — ci dawni unici, choć już 
tak dawno „przywrėceni“  prawosta- 
Wlu, gotowi są na każdą katolicką uro 
czystość leźć do kościoła — i nawet 
modlić się razem z katolikami, bo praw 
dę powiedziawszy, o ile umie z nich 
to pacierz — to tylko po polsku. 
‚‚ Więc na każde większe święto łą- 
ee przywozi się do miasteczka ja- 

ie święte „moszcze' albo obraz  cl- 
downy, i na rynku postawiony — ро|- 
wa. zawraca lud od kościoła do cer- 
WI. 

| Mimo to kościół ludu pomieścić nie 
może. Gęsty tłok zaległ dziedziniec 

studjał zakonne, a od 1756 r. po po- 
wstaniu prowincji św. Jerzego w Biały- 
niczach odbywały się najczęściej kapi 
tuły prowincjonalne. W 1654 r. w cza 
sie inkursji moskiewskiej przychodzą 
na zakon ciężkie opresje. Okrutny zwy 
ciężca Trubecki urządza w zdobytym 
Mścisławiu rzeź w której ginie niemal 
cała ludność miasta bez względu na 
wiek i płeć. Najście moskiewskie wiel- 
kim było ciosem dla Karmelu: obydwa 
klasztory wileńskie, mscisławski, biały 
micki czausowski i mohylowski zniszczo 
no prawie zupełnie, mienie zrabowa= 
no, a niemało też karmelitów legło pod 
nożami zwycięzców. Ginie przeor mści 
sławski O. Melchior Targowski, ginie 
O. Arseniusz Gładyszewicz zaś mord 
ten ówczesny kronikarz zakonny w te 
słowa opisuje „„Patrem Melchiorum Tar 
įgowski virum modestum, guem +: tunc 
priorem Mscisł., crudelissima Moscho- 
rum manus trucidavit; patrum — Агзе- 
nium Gładyszewicz pr. eosdem et 
eodem tempore assiculae ferraeae *"mpo 
situm assatum et coctum...'* 

W 1670 r. za rządów O. Pawła Gie 
lewicza konwent zaczyna się  zalud- 
niać i już w 1674 r. Białynicze mają 7 
zakoników. W 1708 r. w Białyniczach 
Bogu ducha oddaje preor O. Dyonizy 
Kossakowski rodem z ziemi Nurskiej, 
który przedtem jako prokurator duże 
położył zasługi dla nowej fundacji kar 
melickiej w Stańkowie niedaleko Babi 
nicz w woj. witebskiem. 

W. 1744 w klasztorze białynickim 
przebywa jako exorcysta O. Marek Jan 
dowicz poprzednio przez dwa lata ka” 
znodzieja w Czausach, a później słyn- 
ny kapelan barski , patrjota, męczennik 
za ojczyznę i wiarę. W 1761 r. rządził 
konwentem O. Paweł Piotrowski i przy 
nim odbyła się koronacja cudownego 
obrazu. 

W 1832 r. za rządów O.J. Kowal- 
skiego chwile istnienia klasztoru Biały- 
nickiego już są policzone. Dnia 19 
sierpnia starego stylu nastąpił ukaz 
carski o zniesieniu zakonu i od tej 
chwili choć jeszcze karm  elici przez 
lat kilka przy paratjalnym białynickim 
kościele pozostają — jednak klasztor 
de facto istnieć przestaje. 

Rząd rosyjski, kasując zakony, za” 
dając cios religii rzymską - katolickiej 
tem-samem godził w państwowość pol- 
ską. Aby to zrozumieć należy wniknąć 
w pracę i działalność Zakonu Karme- 
litów na Białejrusi w których ręku pa 
za duszpasterstwem spoczywała oświa” 
ta prowadzona w szkółkach ludowych, 
szkołach powiatowych, odpowiadają- 
cych poziomowi dzisiejszych  gimna- 
zjów, pozatem wychowanie młodzieży 
ubogiej w bursach, wkońcu pomoc cho 
rym w szpitalach. Ogrom i znaczenie 
pracy karmelitów na Białejrusi staje 
się jasriem, gdy policzy się klasztory, 
które egzystowały poza prowincjami w 
zachodniej Polsce, po za litewską i 
ruską, w jednej tylko prowincji św. Je- 
rzego, która obejmowała obecną Biało- 
ruś Sowiecką. A więc klasztory w Bia- 
łyniczach, Chołopieniczach, Czausach, 
Czerykowie, Kniažycach, Mazykach, 
„Mińsku, Mohylewie, Mścisławiu, Orszy 
Radomlu, Stajkach i Stańkowie. Dziś 
co do jednego — wszystkie znalazły 
się po za kordonem... 

DZIEJE CUDOWNEGO OBRAZU. 

Początkowe dzieje cudownego obra 
zu Matki Boskiej Białynickiej nie są 
dokładnie znane. Kiedy kościół został 
wybudowany. O.O. Karmelici byli w 
kłopocie jaki obraz ma być umieszczo” 
ny w górnym (nad wielkim) ołtarzu. 
Podanie mówi, że w 1634 r. zjawił się 
do klasztoru pielgrzym nieznany niko- 
mu i zaproponował, że wymaluje obraz 
Mat ki Boskiej. Kiedy go zapytano, na 
czem będzie malował, on zdjął okien- 
nicę drewnianą z okna i powiedział, że 
na niej wymaluje obraz. Poprosił ów 
pielgrzym, aby go wpuszczono na chór 
i żeby mu nikt nie przeszkadzał. Po 
kilku godzinach jeden z braciszków zaj 
rzał przez ciekawość przez  szparę 
drzwi na chór i zobaczył że niema niko 
go, a obraz był już namalowany. Przy 
pisywano więc jego powstanie nadprzy 
rodzonej sile, a gdy obraz.został zawie 
szony nad górnym ołtarzem zasłynął 
cudami. 

1635 r. Krzysztof Zawisza, marszar 
łek w. litewski sprawił do obrazu su- 
kienkę i srebnozłociste korony, a Leon 
Kazimierz Sapieha podkancierzy lit. o- 
fiarował blachę szczerozłotą. W czasie 
inwazji moskiewskiej w 1654 r. obraz 
był przeniesiony do Lachowicz, gdzie 
pod obroną silnej tam fortecy około 50 
lat przebywał 

1755 r. na prośbę Ignacego Ogiń- 

„kościelny i ulicę między świątynią a 
„rynkiem. 

. Na wysokiej górze wznosi swoją 
białą fasadę piękny, w najszlachetniej- 
szym stylu barokowym, dumny gmach. 
Wpół zapłynięta dziś fosa dzieli go od 
góry dawnej Zamkowej, gdzie z sie- 
gdziby dawnych panów okolicy, a jego 
fundatorów nie pozostało już nawet 
rumowiska... Sic transit gloria mundi— 
lecz przetrwa gloria Dei. 

Drugiem zboczem opada góra ku 
błękitnej tafli jeziora. Całe zbocze góry 
wzdłuż muru plebańskiego ogrodu, ca- 
ły rynek przed kościołem zapchany gę 
sto chłopskiemi „koloskami*. Z zadar- 
temi w górę hołoblami, z wyprzężone- 
mi malutkiemi konikami, wyciągające- 
mi Siano z „piachcielów*, służących za 
siedzenie, tłoczą się zwartym, nieprze- 
bitym szeregiem. Ledwie przesunąć się 
mogą wśród skulonych końskich  za- 
dów i zielonych boków kałamaszek za- 
przęgi dworskie, '|dobrze w miasteczku 
każdemu znane. Noga za nogą przeci- 
skają się przez masy ludu, zbite, woko 
ło straganów przekupniów, niczem na 
„Kaziuku* wileńskim — i ustawiają 
się długim szeregiem wzdłuż murowa: 

  
WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZEJ 

TAM DALEKO ZA SINĄ GRANICĄ TAM ZA DRUTÓW 

PANNY MARYI BIAŁYNICKIEJ 

DUMA © BIAŁYNICZACH 
KOLCZASTYCH 

ZASIEKIEM, W SAMYM ŚRODKU BIAŁORUSKIEJ ZIEMI, STOI KLASZTOR BIAŁY 
KARMELICKI. 

STOI KLASZTOR BIAŁY, GMACH WIEKOWY, TAM NA GÓRZE WYSOKIEJ 
WŚRÓD LASÓW — MAŁE DOMKI MIASTECZKA NA DOLE, ZIEMIA SZARĄ RODZIN 
NA WOKOŁO. 

MIĘDZY POLSKĄ SZEROKĄ A WOLNĄ, GDZIE BYŁ KAŻDY SZLACHCIC 
KRÓLOM RÓWNY — MIĘDZY ZIEMIĄ POLSKĄ Z JEDNEJ STRONY, A MOSKIEW- 
SKĄ ZIEMIĄ NIEWOLNIKÓW, GDZIE BYŁ KAŻDY PODDANY CHLOPEM — ZIE- 
MIA LEGŁA BIAŁORUSKA POŚRODKU, ZIEMIA DREWLAN, POŁOCZAN I POLAN— 
ZIEMIA DZISIAJ DO GŁĘBI ROZDARTA. 

SZEDŁ NA KRAJ TEN WIEW ZE WSCHODU MONGOLSKI, WYCIĄGAŁA SIĘ 
ŁAPA DRAPIEŻNA, BY JAK SWOJĄ TĘ ZIEMIĘ ZAGRABIĆ, BY JĄ ZATRUĆ SWYM 
DUCHEM NIEWOLI. 

SZEDŁ NA ZIEMIĘ TEN POWIEW ZACHODNI, DECH SZEROKI, SWOBODNY 
DECH LASZY, W KTÓRYM ŻYCIE SIĘ BUDZI I PLENI W KTÓRYM RODZI SIĘ 
UŚMIECH I KRASA, W KTÓRYM ROŚNIE PODDANY W RYCERZA, W KTÓRYM 
RYCERZ NA KRÓLA SIĘ KSZTAŁCI. 

1 SFANĘŁY TWIERDZE TAM OD WSCHODU, MURY STANIC I PIERSI RY- 
CERSKICH ZASŁONIŁY TĘ ZIEMIĘ 
WROGA. ь 

BEZBRONNĄ OD TYRANJI I PRZEMOCY 

WIĘC TA ZIEMIA PIERWOTNA SŁOWIAŃSKA, ZIEMIA PIEŚNI ŻAŁOSNYCH 
1 GŁUCHYCH, ZIEMIA SIERMIĘGII KOSZUL BEZ BARWY JĘŁA DYSZEĆ RYTMEM 

JAKIEMS WARTKIEM, JĘŁA PRĘŻYĆ SIĘ CAŁA DO ŻYCIA I OJCZYŹNIE, POLSCE 

SYNÓW RODZIĆ. 
A NA GÓRZE WYSOKIEJ WŚRÓD LASÓW ZAŁOŻYŁA TAM STOLICĘ SWC 

JĄ MATKA BOŻA ŁACIŃSKA, CUDOWNA,KATOLICKA, PANI ŚWIĘTA Z BIAŁYNICZ 
Z WSZYSTKICH KRAŃCÓW CICHEJ BIAŁORUSI GOŚCIŃCAMI I ŚCIEŻKAMI 

POLNEMI SZŁY KOSZULE SZARE 1 SUKMANY, SZŁY KAPOTY I CZAMARY 

SZLACHTY, SZŁY ROBRONY I KONTUSZE BARWNE. 
BO TA PANI CUDOWNA A ŚWIĘTA WSZYSTKIE DZIECI GARNĘŁA DO 

SIEBIE, WSZYSTKIE DZIECI DARZYŁA CUDAMI, POCIESZAŁA, LECZYŁA, KOIŁA 

— OD ZARAZY CHRONIŁA MONGOLSKIEJ..... 

WZNIÓSŁ — I PANIĄ NASZĄ — PANIĄ ANIELSKĄ ZABRAĆ W SWĄ PRZEMOC I 
SŁUŻBĘ CHCIAŁ! RUNĘŁY O ZIEM WROTA KOŚCIOŁA, W GŁĘBIE ŚWIĄTYNI * 

OBCY SIĘ WDARŁ I ŚWIATU WOBEC, LUDOWI W PROCHU GŁOSIŁ, ŻE W JASYR 
WZIĄŁ JĄ I MA. MADONNA ŚWIĘTA, KRÓLOWA POLSKA MOSKIEWSKI MIAŁA 
POWIĘKSZYĆ BLASKI I CUDA SWOJE I 
MIAŁA ZLAĆ. 

NIE POSZŁAŚ PANI, W MOCARZY: 

ŁASKI SWOJE KU POWIĘKSZENIU GO 

SŁUŻBĘ — UKRYŁ CIĘ SŁUGA TWÓJ — 
UKRYŁ LUD... PŁÓTNO PODOBNE ZABRAŁ ŁUPIEŻCA, LECZ ŚWIĘTY "OBRAZ 
TWÓJ USZEDŁ MU. KĘDYŚ UKRYTY PRZETRWAŁ LATAMI, ABY W GODZINIE 
WOLNOŚCI WSKRZESŁ — I KIEDY WOLNOŚĆ WRÓCI TEJ ZIEMI, TY Z NIĄ PO- 
WRÓCISZ PANOWAĆ ZNÓW. 

DAREMNIE BIŁY POPY POKŁONY, DAREMNIE GNANO STRWOŻONY LUD 
CERKIEWNA MATKA BOŻA BEZ ŻYCIA—ŻADEN JEJ PRAWDY NIE DOWIÓDŁ CUD 
TAM ZA CARSKIEMI BIEDNA WROTAMI, Z KRÓLOWEJ DAWNEJ — WIĘZIEŃ 
ŚRÓD KRAT, — JAKŻE JEJ BYŁO JAWIĆ SIĘ W GLORJI I CZYNIĆ ŁASKI JAK 
NIEGDYŚ ZNÓW? WIĘC SIĘ LUD ŻEGNAŁ, ŻEGNAŁ TRZY RAZY I SZEDŁ BO- 
LESNY I SMUTNY PRECZ, BO CZUŁ TO KAŻDY, CHOĆBY NIE WIEDZIAŁ, ŻE TEJ 
CUDOWNEJ NIE WIDZIAŁ, NIE. DARMO PALIŁY KADZIDŁA POPY I ARCHIREJE 
KŁANIAŁY SIĘ W PAS. PANI W NIEWOLI MILCZAŁA SMUTNIE I NIKT NIE DO- 
ZNAŁ ZDROJU JEJ ŁASK. 

NEMEZIS DZIEJÓW PRZYSZŁA — NIESKORA I RUNĄŁ W CERKIEW I PO- 
PÓW GROM. WDEPTANO RIASY, ZBITO IKONY I W POHAŃBIENIE ZEPCHNIĘTO 
KLER. PO CERKWIACH JAKIEŚ DZIKIE IGRZYSKA, W MIEJSCE NABOŻEŃSTW 

ZBRODNIE I SROM. 
GDZIEZ JESTES MATKO BOžA Z BIALYNICZ, CZEMU NIE BRONISZ, NIE 

SKARZESZ ZŁA? NIEMA CIĘ PANI ŚRÓD LUDU TWEGO, WYGNANA Z TWOJEJ 

STOLICY PRECZ. TYŚ NA TUŁACTWO WYSZŁA JUŻ DAWNO, A BEZ OPIEKI 

TWEJ JĘCZY LUD. 
TAM, GDZIE ZA PACIERZ POLSKI, ZA WIARĘ, NA PLECY SPADAŁ KOZACKI 

KNUT, DZIŚ KULE ŚWISZCZĄ, DZIŚ ŚMIERCIĄ KARZĄ, POD ŚCIANĘ KŁADĄ ZA 

PRAWOSŁAWNY MODLITWY SZEPT. 
NAD BEZLITOSNYM DZIEJÓW ODWETEM NIECH WEJDZIE PANNO TWA 

SŁODKA TWARZ — OBLICZE TWOJE Z MIŁOŚCIĄ MATKI NAD PONIEWIERKĄ 

ŚWIĘTOŚCI SKŁOŃ . 
PRZYJDŹ BIAŁYNICKA PANI ŁASKAWA, NAD LUDEM TWOIM, WYCIĄG 

NIJ DŁOŃ, OD WYPLENIENIA MU BOGA Z DUSZY, OD CZCI PRZEMOCY CHROŃ 

GO I BROŃ. 

nych kramów głównej 
ulicy. 

Z kościoła wychodzi procesja. Gar- 
Ściami całemi padają pod stopy księ- 
dza, niosącego 'monstrancję, polne i 
ogrodowe kwiaty: bławatki, rumianki i 
ostróżki, płatki róż i różowych piwonij, 
bratki i rezedy. Zbierały je dzieci cały 
wieczór wczorajszy, i te ze dworu, i te 
z zaścianka — aby ich nie zabrakło na 
usypanie szlaku wokół całego kościo- 
ła — nie po płateczku jednym, ale gę- 
stym kobiercem. Dziewczynki większe 
niosą lilje, podlotki — wstęgi od cho- 
rągwi. Powietrze drży od bicia dzwo- 
nów, jęku dzwonków, w ręku  służą- 
cych chłopców, pieśni ludu i szumu 
chorągwi. ldą jedna za drugą — ta z 
Matką Boską Częstochawską — i ta z 
Ostrobramską — i ta z Białynicką — 
ze świętym Antonim — i św. Józefem 
— i św. M'chałem... Idą i furkoczą na 
wietrze suchym, rzeźwym, górą płyną- 
cym. — Tam na dole cisza — jezioro 
stoi nieruchomo jak tafla błękitna. 
pieśń w niebo uderza i dołem się ściele, 
gorąca, upojna, ekstatyczna... Tu na 
bożeństwo nie jest tylko zwyczajnym 
niedzielnym obrzedėm. nie į об 

miasteczkowej 

HELENA OBIEZIERSKA, | 

  

godniową legalną demonstracją dozwo 
lonych uczuć. Tu — kraj zabrany, 
przepisany na prawosławie. Ci, ca się 
tu zebrali, to szczęśliwcy — jednostki, 
co jedne na dziesiątki zdołały obronić, 
zalegalizować swoje niebłagonadiożne 
'wyznanie; — to dziesiątki innych, ca 
się tu przedostali nieprawnie, co urzę- 
dowo w księgach cerkiewnych figuru- 
ją wpisani — a których instynkt jakiś 
podświadomy wydziera się do tego 
zakazanego „pańskiego* kultu... 

Daremnie procesja wpłynęła z por 
wrotem i znikła we drzwiach kościel- 
mych, daremnie zgłuchła pieśń, chwila- 
mi tylko dolatując z pod sklepień i fila 
rów. Tłum gęsty przywarł tam na ryn 
'ku do kraty. kościelnego ogrodzenia, 
'chciwemi oczyma _ przeprowadzając 
'wchodzących i wychoazących. I ledwie 
odwrócić ich można twarzą ku ulicy. 
którą teraz nowy, o ileż liczniejszy 
przeciąga pochód. 

Tłum, tłum! Niosą ikony i krzyże, 
złocą się riasy, ciągną szeregi popów 
'diugobrodych. Pieją chóry dobrane. 
„„Hospodi pomiłuj! Flospodi pomituj!“ 
'powtarzają machinalnie szeregi chłop” 

ję pchaiac sie wzajemnie L DO 

skiego marszałka, w. lit. ówczesnego 
dziedzica białynickiego, Antoniego P'a- 
ca pisarza w. lit., a także ówczesnego 
przeora klasztoru białynickiego O. Kazi 
mierza Radzińskiego skierowaną do bi 
skupa wileńskiego Zienkowicza w celu 
zbadania i zaaprobowania cudów Mat- 
ki Boskiej Białynickiej, wyznaczoną zo- 
stała komisja. W skład tej komisji we- 
szli: x. Jan z Dzierzgowa Szumskiego, 
archidyakon białoruski, proboszcz Obo 
lecki i X. Józef Kryński proboszcz i 
dziekan bobrujski. 

20 września 1761 r. na podstawie 
bulli Benedykta XVI następuje uroczy- 
sta koronacja obrazu. Koszty na ten ur 
roczysty akt łożą Ogińscy, pozatem Ra 
dziwiłłowie z innymi magnatami. Ob- 
raz ukoronował biskup smoleński Je 
rzy Mikołaj Hilzen. 

Cudowne wydarzenia notowane by- 
ły, poczynając od 1706 r. Tyczyły się 
one rozmaitych osób, a więc: Teodory 
Puchowskiej chorej obłożnie, umierają 
cych dzeci Felicjana Chodzkiewicza ła 
wczego starodubowskiego, Marjanny 
Skiryatowej matki podstolego  wiłko” 
mierskiego. : 

W 1744 r. O. Romuald Fiałkowski, 
karmelita oświadczył, że był świad- 
kiem jak Maryanna z Subkowskich Bo 
niuszowa, poczmistrzowa mohylowska, 
będąc obcessa plus quam decem annis, 
gdy ją do Białynicz ofiarowano pod 
czas bytności tam O. Marka Jandowi 
cza - karmelity, po exorcyzmie podczas 
Mszy, gdy ją O. Marek ex suggestu 0- 
fiarował Najświętszej Marji Pannie, cu 
downie do zdrowia przyszła. Co pod 
przysięgą stwierdzili Jan i Michał Ja- 
sinkiewiczowie i Zofja Kmicina. 

W 1748 r. Marjanna z Wróblew 
skich Foglerowa żona skarbnika smo” 
leńskiego, mając sparaliżowane i skur 
czone ręce, nie używając żadnych rad 
lekarskich ofiarowała się do M.B. Bia- 
łynickiej. Nie będąc w możności sama 
się udać, zastąpiła ją rodzina, która 
odbyła pielgrzymkę do Białynicz i tam 
mszy świętej na intencję chorej wysłu 
chała. Gdy powróciła do domu, zasta- 
ła chorą zupełnie zdrową od tega właś 
nie czasu, gdy się msza przed cudow= 
nym obrazem skończyła. Ofiarowaniem 
się do M. B. Białynickiej cudownie do 
zdrowia przyszły: Anna z Trockiewi- 
czów Czechowska strażnikowa orszań 
ska, gubernatorowa białynicka, z Mi 
ckiewiczów Deszczyńska krajczyni wił- 
komierska, Franciszek Konopka obož- 
ny starodubski, Konstancja Piszczało- 
wa skarbnikowa orszańska, Jakob Ko- 
danowicz mieszczanin białynicki, Fran- 
ciszka Szubkowska, Ludwik Żubrow- 
ski cześnik połocki, Omelan Czarny 
unita niewidomy na oba oczy, Florjan 
Bork syn podczaszego inflanckiego i 
wiele innych. 

Po skasowaniu klasztoru w Biały* 
niczach, parafja istniała do dn. 11(23) 
kwietnia 1876 r., w którym to czasie w 
miesiąc po śmierci ks. Lucjana Godlew 
skiego dstatniego proboszcza białynic- 
kiego kościół zabrany został. Kościół 
otoczono policją w nocy, a popi z gu* 
bernatorem na czele wtargnęli do koś- 
cioła, opieczętowali i klucze zabrali. 
Przemoc i noc wybrane były dla tego, 
aby ludność nie stawiła oporu, i aby 
uniemożliwić wyniesienie obrazu do 
Mohylowa i umieszczenie go w koście- 
le archikatedralnym skąd nie można 
byłoby go wydostać. 

Ks. Godlewski mąż niespożytych za 
sług, wielkiego umysłu i serca, długo 
przy pomocy stosunków walczył z ro 
syjskiemi władzami. Wiedział on o o 
pinji ówczesnego archireja mahylew= 
skiego Jewsiewja, który stale władzom 
petersburskim dowodził, że dopóki 
Białynicze znajdują się w ręku katoli- 
ków o zrusyfikowaniu Mohylewszczy 
zny mowy być nie może, gdyż i pra- 
wosławni przychodzili z pielgrzymkami 
do Cudownego Obrazu. To też dzielny 
ks. Godlewski oddawna nosił się z za” 
miarem zamiany cudownego obrazu 
przez sporządzoną kopję. 

Nasze pokolenie popowstaniowe za 
mieszkałe na Białejrusi, wychowane zo 
stało w przekonaniu, iż obraz, mieszczą 
cy się w zabranej z kościoła cerkwi bia 
łynickiej jest kopją. Że czczony jako 
cudowny i obnoszony po  gubernii 
przez dziewice bractwa prawosławne- 
go na specjalnych noszach naramien- 
nych dla uproszenią sobie. upragnionej 
łaski obraz, jest tylko nadzwyczaj tra” 
inie sporządzoną kopją. 

Oto garść informacyj osoby żyjącej 
p. Z. C., która pamięta doskonale ks. 
Godlewskiego, bywającego u jej rodzi 
ców w Mohylowie, która pierwszą spo- 
wiedź i komunję przed ołtarzem Matki 

Boskiej Białynickiej odbyła w 1872 r. 

AV TEIKIANTI ESET BA OST BC OWEZIEZRAGE 

chodem. A w pośrodku samym, w ko- 

ronach złotych i wstęgach, błyszcząca, 
świetna — ona sama, cudowna Biały- 

nicka „Bożja Matier“... 3 
Jakže to Ona? katolicka przecie? 

czai się pytanie w głowach starców, co 

2 lat dziecinnych niejedną do tej Prze” 

najświętszej pamiętają pielgrzymkę. 

'Wiedzą, że zabrana, że teraz jest „Ich“ 

— ale z tem wszystkiem jakaś ona im 

teraż mniejsza i dalsza niż wówczas. 
Taka „cudowna“, którą można zabrać 
i kazać jej służyć temu, kto silniejszy? 
Dziw jakiś i niewiara. I opadają ku zie- 
mi te „prawostawne“ oczy, kiedy na- 
potkają ponury a groźny wzrok katolic- 
ki. Kradziona — świętość niby taka, а 
kradziona. 

' — „То nie Ona”, — mówi głos 
jakiś w tłumie, półcichy — nie dostaliś- 
cie Jej samej, świętokradcy — Ona w 
kryta, bezpieczna. Fałszywy obraz ob 
nosicie na chwałę własną — on wam 
mic nie da, wyznawców nie przysporzy, 
chorych nie uleczy, — cudu żadnego 
nie sprawi. 

— Nie Ona, nie Ona — powtarza 
'mawpół przekonany chłop „prawosław- 
ny“ — lecz głowe odk i żeoną sie 

jako dziesięcioletnia dziewczynka: ks. 
Godlewski, pisze p. Z.C., przez dwa la” 
ta przygotowywał się do zamiany o- 
brazu, będąc pewny, iż rząd zwlekał z 
kasatą kościoła póki on żyje. W 1872 
г., gdy starsza siostra p. Z. C. była w 
Krakowie przyjechał tam dobry ich 
znajomy z Paryża p. Baranowski, który 
miał poruczone od p. Michała Hołyńr 
skiego (przezwanego Bomba) powie” 
dzieć przez kogoś, kto jedzie do Mohy- 
lowa, aby zawiadomił ks. Godiewskie- 
go, że Kkopja korony z obrazu biały- 
nickiego jest na ukończeniu i wkrótce 
będzie doręczora. 3 

To samo twierdziła daleko pó- 
źniej pani Faszczowa z domu Hotyn- 
ska, że stryj jej Michał Hołyński dora 
biał koronę do obrazu w Paryżu. Oj 
ciec mój, pisze p. Z.C. był w Białyni 
czach i ks. Godlewski pokazał mu w 
skarbcu już całkowitą kopję z szatą zu 
pełnie jak na autentycznym obrazie i 
prosił tylko o zdanie, czy ojciec mój 
znajduje tę kopję zupełnie podobną. Oj 
ciec mój podobieństwo stwierdził. A 
oto inny takt, który opisuje p. Z. C.: 
P. Barancewiczowa mieszkała niedale- 
ko Białynicz. Pewnego razu kiedy obo 
je z mężem byli u ks. Godlewskiego, 
on poprosił ich do kościoła, zapalił 
swiece, odkrył obraz w ołtarzu i prosił, 
aby się dobrze przyjrzeli obrazowi, 
czy miema 'w nim jakiej zmiany. Ponie 
waż mówiono, że w czasie powstania 
1863 r. oblicze Matki Boskiej miewało 
bardzo smutny wyraz i bodajże łzy się 
ukazywały w oczach, więc ci państwo 
szukali właśnie jakiejś podobnej zmia 
ny w wyrazie obiicza, ale nic nie zaw 
ważyli i znaleźli obraz takim, jakim 
był zawsze. „To dobrze, powiedzia.ł 
ks. Godlewski i obraz zasłonił. Obraz 
już wtedy musiał być zamieniony. 

Ponieważ po powstaniu kilka razy 
u ks. Godlewskiego była rewizja, nie 
mógł on schować obrazu wpobliżu ko 
ścioła, lecz domyślano się, że był prze 
chowywany lub wywieziony zagranicę, 
albo przez kogoś z rodziny Hołyńskich, 
alba z rodziny Sipajłłów, z którymi ks. 
Godlewski był zaprzyjazniony. 

W 1910 r. p. Ż.C. była w Krakowie 
i przy zwiedzaniu kościołów szczegól- 
nie zwracała uwagę na kościół karmeli 
tów na Piaskach, gdzie był bardzo sta 
ry cudowny obraz Matki Boskiej w ołta 
rzu jednej kaplicy. W tej samej kaplicy 
był z boku drugi ołtarz z obrazem Mate 
ki Boskiej nadzwyczaj podobnym do 
Białynickiej — bez metalowej szaty. 
Siostra p. Z. C. która dobrze Kraków 
znała, stanowczo twierdziła, że ani oł: 
tarza, ani obrazu w 1872 r. tam nie 
było... 

P. M. W. — weteran 1863 r., który 
od 1915 r. czasowo w Mohylowie prze” 
bywał i, podrządkując archiwum archi , 2 
katedralne z dużym materjałem tyczą-- 4 
cym się Białynicz  zetknąl, — pisze | 
nam: „Były w swoim czasie  robione | 
starania o odzyskanie obrazu cudow- | 
nego, lecz władze rosyjskie wydania od | 
mówiły, a Stolica Apostolska na wyda- 
nie nie reagowała przypuszczalnie są* 
dząc, iż co człowiek napisze to Bóg 
często zmoże...'* В 

Nam zaś podającym dzieje Cudow- 
nego Obrazu Matki Boskiej Bialynic 
kiej w chwili gdy Jej prowincja biało” “ 

  

ruska jęczy w ucisku antychrysta, ci-- 
sną się pod pióro słowa ks. Marka 
exorcysty bialynickiego, wypowiedzia- 
ne w patrjotyczneį ekstazie barskiej, Z 
których oby współcześni drogę postę- 
powania wytyczyć potrafili: 

Kościoły z ozdób swychi zdarte zostaną, 
Dni prawie wszystkim płaczliwe się staną. 
Lecz się Najwyższy (Twej krzywdy użali 
Na ichże samych tę ruinę zwali. 

Więc czyń Wielkiemu dzięki wcześnie. 
` Bogu. 

Bo On im przytrze wyniosłego rogu, | * 
A ty jak Feniks, z popiołów. powstaniesz | 
Cnej Europy ozdobą się staniesz... 

Michał Obiezierski. | 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z D 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! > 

z lękiem, bo to jedno wie i rozumie, że 'w tym sporze o świętość i prawdę nie | jemu wiedzieć, nie z je i eczieć, nie z jego ciemną głor 
'wą wybierać, gdzie słuszność. A 
ko, że oto rzucono go w pomrok bez | 

   Światła na toń bez steru, w otchłań bez | kierunku. Wie, że mu ciemno, 

  

i pusto, | 
1 straszno — i że tak musi iść отас- _ 
kiem — a že tam, 
świetlonym, białym 

w kościele jasno 0- | 
od wieków tu sto- | 

jącym, zgromadzili się ci, którzy wie | 
dzą i wierzą — i nie wątpią. To też | 
zazdrość jakaś wżera mu się w serce | 
l tęsknota — tam, ku tym oltarzom i | 
piešniom, dokąd mu iść nie wolno — 
a może i straszno — j już trochę obco. 
"Więc zatrzymuje się u 
przysadzistej czerwonej cerkwi — i wa | 
ha — j nie wchodzi — a potem — | 

progu nowej, 4 

      

   
idzie ku „winnej ławce” i w butelce mo A 
nopolki topi wszystkie swe udreczenia | 

i wątpliwości religijne. 0 
* 2 ' 

Starsze jest dzieło zabijania Boga w 
'duszy chłopa białoruskiego niż komu- 
'nizm i związki bezbożników. 

Helena Obiezierska 

Й



Eezmysinosšė 
„Coraz trudniej jest małodusznym o 

zaciszne miejsce gdzieś na uboczu, 
° gdzieś między czarnem i białem, mię 

dzy dniem a nocą*. 
„IBestjalizacja czy wychowanie 

X. W. M. 

Epoka w której żyjemy ma jedną 
dominującą cechę — a jest nią bezmyśł 
ność, która wszechpotężnie objęła ca 
łe nasze społeczeństwo, z minimalnemi, 
iniestety, wyjątkami. Psychologicznie 
rzecz ta daje się wytłumaczyć do pe 
wnego stopnia odprężeniem pa latach 
niewoli dopiero co przebytych wojnach 
z drugiej strony, a to jest najstraszniej 
sze, zarazą sączącego się w dusze na 
'sze bolszewizmu. 

Pierwsze daje jako konsekwencje 
'Jekkomyślność i chęć zabawy — drugie 
bezmyślność, zrodzoną z oswajania się 
systematycznego i ciągłego z najpotwor 

 niejszemi możliwościami bestji ludz 
kiej... i w tym wypadku zmysłu samo- 
zachowawczego ludzkość nie wykazuje 
wcale, przeciwnie, z błogą Deztroską 
zanurza się coraz giębiej w odmęt krzy- 

'_ czących niekonsekwencyj etycznych. 
3 Wyławiam z tego odmętu jedną— 

— Imajdonioślejszą w skutkach ... Chcę mó 
_ wić o rozwodach. Nie poruszam tu tej 

_ Sprawy z punktu społeczno państwo” 
_ wego. Dużo się już o tem mówiło i pi- 
 sało; chodzi mi tylka o stronę obyczajo 
wą i 0 ustosunkowanie się do niej o” 
Ipinji. Największym sprawdzianem czło 
swieczeństwa każdego osobnika jest 

' jego stosunek do Boga. Widzimy roz- 
__ Imaite typy ludzkie: są tacy, którzy 

bądź z braku równowagi życiowej, 
bądź ze snobizmu wciąż czegoś szuka 
ja, studjują systemy filozoficzne, marzą 
0 idealnych ustrojach społecznych, a 
ślepi nie widzą największego cudu Bo- 
skiej nauki: „Kochaj bliźniego swego, 
jak siebie samego', który wszystkie 

— problemy społeczne bezapelacyjnie roz 
_. wiązuje. Przeważającą jednak część 

o Stanowią indeferenci religijni — zwykli 
żjadacze chleba — którym praktyki i о- 

' bowiązki religijne ciążą, a którzy to 
4enistwo swego ciała starają się wytłu 
maczyč wyšwiechtanemi elukubracjami 

_filozoficznemi. Tacy czołgają się po 
_ ziemi, budzą się tylko w chwilach nie 

szczęść zapełniają kościoły, bo... jak 
trwoga to do Boga. Wśród takich naj- 
więcej jest rozwodów, gdyż motorem 
ich egzystencji jest używanie, to jest 
ogadzanie istniejącej w każdym czło” 

wieku bestji ludzkiej, a duszy tam się 
mie mówi. 

Jak bezmyślnem jest nasze społe- 
tczeństwo'niech posłuży . następujące 
owiedzenie pewnej pani, dobrej żony 
matki a podobno inteligentnej działa- 
zki społecznej: „Niech pani nie mówi 

| źle o Jastrzębskim on tylu ludzi uszczę 
| šliwit“. Wiem, że Jastrzębski jej nie ur 

_ szczęśliwił, więc o osobiste sympatje i 
wdzięczność posądzać jej nie mogę — 
a więc absurd. Szczęście to harmonja, 
którą płacz osieroconych dzieci i żon 
musiałby niweczyć bezpowrotnie. , 

A teraz słów parę o owej „miłości 
w imię której depcze się wiarę przysię 

_ gi i obowiązki i miłość macierzyńską. 
_ To uczucie na miaro miłości nie za- 
__ sługuje, to instynkt silnie rozpanoszony 

a podłożu pustki moralnej. Miłość mo 
e być nieszczęściem, ale jest przede- 

Avszystkiem šmiata. Prawdziwa miłość 
j'onosi konsekwencje za wszystkie czy- 
ly w imię jej popełniane, nie potrze- 
uje ona ikryć się pod tandetny płasz” 
zyk towarzyskich konwenansów fabry 

s"kowanyc h przez kalwinów. Można 
grzeszyć z miłości, i za to ponosić zasłu 
żoną karę, ale zapierać się własnej wia. 

| ay z (tchórzostwa przed degradacją to- 
| warzyską — to ohyda. 

Zmianę religji — tego najdostojniej 
zego dobra duszy traktuje się jako 

| formę, bo renegaci (nazywajmy rzecz 
'po imieniu) nie przestają być w „dur 

| zy” katolikami * nawet chodzić do ko- 
śścioła. Zapytam więc dlaczego nie kon- 
entowali się pozostawianiem „w duszy* 

_ katolikami wszyscy męczennicy za wia 
ę, zaczynając od pierwszych czasów 
chrześcijaństwa, a kończąc na męczo” 
tych obecnie księżach katolickich w 

_ Bolszewji? Dlaczego ten, co zmieniał 
5 wiarę dla karjery, był wyrzucanym po- 
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:!ORGE GIBBS. 

% Żółty ptak 
Von Stromberg musiał domyślić się, 

gdzie udał się po ucieczce więzień. Nie 
było czasu do stracenia. Hammerslay 

pochylił się i szybko przeszukał kie- 
zenie leżącego na ziemi Niemca. Były 

"tam rękawiczki, zapałki, torebka z ty- 
toniem... ale żadnych papierów. Oczy- 

z ście nie dano ich szoferowi! Anglik 
_" podniósł, skurczone na podłodze auta 

ciało i przyniósł przed świec ące fary. 
Przy ich świetle rozpoczął drugą rewi- 
zję. Każda chwila była droga. Samo- 
chód z pogonią zbliżał się, Cyryl dzia- 
łał jeszcze szybciej. 
- Rozpiął mundur zabitego oficera i 
znalaz.ł w kieszeni na piersi jego gru 

— Ба paczkę papierów. Wyjął i przeczy- 
tat adres — byly to te same dokumenty 

 ktėrych szuka!, zaadresowane do gene- 
К rała von Stromberga. 

|Hammerslay jednym skokiem  zna- 
lazł się w krzakach, — był to ostatni 
czas, zza zakrętu. wysunęły się dwie 
isne smugi światła i za chwilę ukaza- 

ię auto, które zatrzymano gwałto” 
ie. 
— Czy papiery są? —— krzyknął 

jomy głos. ` ; 
 — Tak, — odpowiedziat po nie 

miecku Hammerslay zmienionym  gło- 
'm, jakiś człowiek usiłował mnie za- 

mać, ale zabiłem go! 
— Doskonale! 

  

za nawias społeczeństwa, a ten co z 
tchórzostwa, dla towarzysko - policyj- 
nego zalegalizowania swojego konku 
binatu — zasługuje na szacunek? Dla- 
czego ta zabawa „na niby* niezawsze 
jednakowo wygląda, i dlaczego chłop 
podlaski i oszmiański pławił się we 
krwi, a wiary się nie zaparł? Są bo 
łwiem rzeczy wielkie i święte, na każ 
idym sztandarze wypisane, których nie- 
tylko nie wolno pad żadnym warun” 
kiem i dla żadnych celów zapierać się, 
ale za które ostatnią kroplę krwi swo- 
jej trzeba oddać. Spotykam się czasami 
z twierdzeniem, że osoby zmieniające 
religię nic złego nie robią, bo są bez 
wyznaniowe. W Poznańskiem dają ślu- 
by cywilne, to i konsekwen tniej wyglą* 
Ha i taniej kosztuje, niż się opłacać kal- 
winom. 

Jakże zawrotnie szybko przebyła ko 
bieta drogę od Sienkiewicza, Przyby- 
szewskiego, Bourget'a do Sroczyńskich 
Kiedrzyńskich i Lakatosów. Proszę so” 
bie przypomnieć „Bez dogmatu Sien- 
kiewicza, „Dzień Sądu* Przybyszew- 
skiego lub „,Le Divorce* Bourget'a. 
Dramat który przeżywała kobieta ów” 
czesna opuszczając dzieci i męża, koń- 
czył się najczęściej śmiercią, bo rozter 
ki wewnętrznej i tęsknoty za dziećmi 
przemóc nie mogła. W „Bez dogmatu'* 
szczęście i życie trojga istot, rozbija się 
o głęboką religijność i uczciwość — А> 
mielki. Ostatecznie zabija ją konilikt z 
własnem sumieniem, w który ją wtrą 
сНа miłość do Płoszowskiego. Wielu 
powie, że nierozerwalność małżeństwa 
stworzyła nieszczęście tych trojga. Sta 
nowczo nie! Winę ponoszą tylko ludzie 
a nie sama instytucja małżeńska. Sła- 
bość charakteru i wybujała aż do lek: 
komyślności, miłość własna, stworzyły 
nieszczęście. Szkoda tych ludzkich ist- 
nień, ale nie można naginać doskona 
łości sakramentu i wyższych form życia 
do ułomności ludzkich. Z nierozerwal 
nością małżeństwa jest to samo, co i 
z prawem własności — i jedno i dru- 
gie jest nietykalne, najmniejsze odchy” 
lenie to bolszewizm, to upadek w prze- 
paść, gdzie zacierają się wszelkie gra” 
nice między człowieczeństwem i ze: 
zwierzęceniem. 

Dzisiejsze kobiety nie umierają i 

nie zabijają się — wszystko się odby” 

wa w trybie uproszczonym. Dusza ludz 

ka stała się jak ftor saneczkowy, taka 

wyślizgana i gładka, bez załamań i taj 
ników, gdzie się zazwyczaj kryły roz- 
terki, wyrzuty sumienia, wstyd i inne 
przestarzałe elaboraty psychiczne. 

Niedawno teatr w. Lutni wystawiał 
sztukę salonowo - psychologiczną „Męż 
czyzna i Kobieta** Lakatosa, Niema w 
niej ani psycho'ogji, ani salonu, nato- 
miast jest fizjologja i.. kurnik. Jest to 
najjadowitcza satyra na obecne małżeń 
stwa. Główna heroina była ze swych 
manier i ruchów ciała bajecznie podob” 
na do kurki z Rostandowskiego „Chan- 
taclair'a*, niedawno ponownie wysta” 
wionega w Paryżu. Na scenie widziało 
się z początku byłego męża i obecnego 
potem dwuch byłych i przyszłego. To 
wszystko było przeraźliwie szczere, peł 
ne pogody, niezamąconej cieniem, peł- 
wegoś dramatu, wzajemnie sobie prze” 
baczali i wzajemnie współczuli. Jakże 
nędzne były te trzy kogutki, bez wrc- 
dzonej kogutkom czupurności, i jak o 
brzydliwa ta kurka. Lakatos spoliczko 
wał nas, ale o tem cicho i w recenzjach 
i w społeczeństwie. Zaiste krok olbrzy 
mi od Przybyszewskiego do Lakatosa. 
Kobieta u:.Przybyszewskiego była czło” 
wiekiem, dzisiejsza, kosztownym meb- 
lem, który bierze silniejszy i bogatszy, 
i źródłem bardzo podejrzanego gatun- 
ku „rozkoszy. 

Zola w swojej „Feconditć* 
powstawał na wszelkie perwersje zmy- 
słowe, jakże on się dziś czystym wyda 
je w swoim naturalizmie! 

Jeżeli ktoś ukradnie konia lub kro- 
wę, odpowiada w kryminale. Żonę lub 
męża można zabrać bezkarnie w biały 
dzień. To szczyt paradoksu, że za kra” 
dzież inwentarza pakują do więzienia, 
a za kradzież i rozbój w łonie cudzej 
rodziny wpuszczają do uczciwych do- 
mów. jakże potworną jest rola kobie- 

— On leży tutaj, naprawo od auta. 
— dodał Anglik. 

Korzystając z ciemności,  oddalał 
się od drogi i nagle odwrócił się i za” 
czął biec co sił w głąb lasu. 

Za nim rozległy się krzyki i wy- 
strzały. Generał i jego towarzysze o 
parę minut za późno zauważyli iż by- 
li oszukani. Ale Cyryl wiedział, że w 
lesie nie będą dlań niebezpieczni żołnie 
rze, przysłani tu z głębi Niemiec. Cho 
dziło mu tylko o to, by jakoś zmylić 
ślady, gdyż ziemia w lesie była wilgot- 
na i nogi grzęły, pozostawiając wyraź” 
ne ślady, które rano mogły z łatwością: 
doprowadzić wrogów da kryjówki. 

Dlatego to skierował się we wręcz 
przeciwną stronę od Torwaldskiej ja: 
skini. Gdy przebiegł już milę i zna» 
lazł się na brzegu małego strumyczka 
górskiego, zatrzymał się nadsłuchując. 
Ale najmniejszy odgłos nie mącił ciszy 
heb Pogoń musiała stracić jego śla- 

, Nie wahając się dłużej, wszedł do 
zimnej wody i zaczął iść w górę stru 
myka, unikając wszelkich kamieni & Ке- 
pek, na których mógłby pozostać  ja- 
kieś ślady kroków. Gdy wszedł na gó 
rę i obejrzał się, ujrzał w oddali jasną 
plamę, wśród drzew. Samochód gene- 
rała pozostał na miejscu i ludzie jego 
nie przerywali poszukiwań. „Niech so- 
bie szukają!...* myślał, wychodząc na 
brzeg i otrząsając z nóg wodę. Ruszył 
znów w przeciwnym kierunku, drapiąc 
się po skałach. 

Sprawa praw majątkowych w przęsłej Rosji i Europie Wschodniej 
Dziś, kiedy polityka Sowietów do- 

prowadziła do powstania włościan 
przeciwko władzy bolszewickiej, prze 
powiednie prasy emigracyjnej z 1928 
roku, że bolszewizm upadnie wskutek 
powstania włościan przeciw sowietom, 
przyjmują realne znaczenie. Wprowa 
dzenie kołchozów szczególnie. w pror 
wincjach dawnej Polski, gdzie *kultura 
zachodnia — łacińska i prawo własnoś- 
ci oparte były na zasadzie „nie krad 
nij”, nie mogło mieć powodzenia. Ró” 
żnica zasad moralnych i chęć do pracy 
jest tak różną wogóle między ludźmi, 
a szczególnie między osobami niekuitu 
ralnemi, że z chwilą, kiedy włościanin 
własnemi oczami nie będzie widział о- 
sobistej dia siebie korzyści w pracy, 
to palec o palec nie stuknie, aby pofa- 
tygować się coś zrobić dla ogółu. Nie 
kulturalnego człowieka irytuje, gdy wir 
dzi coś zrobionego przez kogoś, z cze 
go ten ostatni może mieć korzyść ma- 
terjalną. Kto obserwował naszego włoś 
cianina, idącego z siekierą przez cudzy 
las i kaleczącego drzewa, ten widzi, 
że chęć niszczenia jest wrodzoną w du 
szę tego człowieka. 

Proszę posadzić drzewa przy dro” 
dze, to po par* u miesiącach będą poła 
mane i zniszczone. Za czasów Kata- 
rzyny II, cesarzowej Rosji, za złamanie 
lub wyrąbanie drzewa przy drodze na 
gościńcu, winowajca pierwszym razem 
ponosił karę cielesną, a następnym ra 
zem wysłanie na Sybir. Ta tyłko ciężka 
kara pozwoliła uchronić dzisiejsze trak 
ty na Białejrusi... Ale i te drzewa w 90 
„proc. są pokaleczone, bo uważane za 
niczyje, co roku wiosną są kaleczone 
dla wyciągnięcia z brzóz soku, używa” 
nego przez włościan jako kwas do pi- 
cia. 

Na to, żeby wprowadzić kołchozy, 
to prócz amatorstwa da tego systemu 
gospodarki, trzeba przedtem dziesiątki 
lat pracować nad kulturą ludności, 
wpoić im miłość do bliźniego usunąć z 
„duszy ludzkiej egoizm i sobkostwo, te 
wszystkie cechy, które są dziś w duszy 
ogółu ludzkości. A tego nie tylko rządy 
sowieckie nie są w stanie zrobić, ale i 
dziś gdyby takie kołchozawskie próby 
przeprowadzić w Anglji, Francji, to po 
niosłyby one kompletne fiasco. 

Prasa zagraniczna, szczególnie fran 
cuska, angielska * niemiecka, która z 
wielką uwagą śledzi sytuację w. Rosji 
sowieckiej, w sprawie praw  majątko 
wych w przyszłej Rosji pobolszewic- 
kiej, bo znaczną część skonfiskowanych 
įnajątkow, fabryk i domów w miastach 
stanowi własność zagranicznych oby- 
wateli, wypowiada myśl, że przyszły 
legalny rząd rosyjski musi uznać pra- 
wo własności nie tylko. cudzoziemców 
(jest to conditio sine qua non), ale i 
własnych obywateli, o ile Rosja ma na 
leżeć do grupy państw europejskich. 
(Jednocześnie, według zdania prawni” 
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ty, która rozmyślnie, a czasem zbrod- 
niczo lekkomyślnie, rozbija rodzinę 
swoją i cudzą i przysparza światu wy” 
kolejeńców, zrodzonych w tych tchó- 
rzowskich konkubinatach. I jakże zbro 

ków europejskich upadną i konfiskaty 
majątkowe na Litwie, Łotwie i Estonii, 
czem zajmie się Liga; Narodów. Spra- 
wy te są już kompletnie opracowane i 
zasady w tej sprawie są streszczone w 
następującej formie: 

1) Kasuje się wszelka nacjonaliza- 
cja lub socjalizacja prywatnych objek- 
tów. 

2) własność byłych właścicieli, za” 
jęta przez nowe jednostki w czasie re 
wolucji wraca się prywatnym właści- 
cielom. 

3) Żadnej odpowiedzialności przy- 
szłe państwo rosyjskie nie przyjmuje 
za strąty uczynione przez bolszewików 
i rewolucję. 

Z tego widzimy, że kulturalna za- 
chodnia Europa uważa bolszewizm w 
Rosji i eksproprjacje własności w sąsia 
dujących z Rosją nowopowstałych pań- 
stwach, za klęskę żywiołową, która z 
upadkiem bolszewizmu w Rosji musi 
byc zanulowaną wszędzie. 

Ostroróg. 

  

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy- 
stematycznem piciem  szczawnickich wód 

kruszcowych „Stefana“ i „Jėzetiny“. Choro- 

by żołądka i przemiany materji usunie Ci 

szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach į skladach aptecznych, 

  

0 działalności Zagranicznych Towarzystw 
Dbezpieczeniowych w Polsce 

Na skutek zapytań kilku naszych czytel- 
ników w sprawie działalności  zagranicz- 
nych Tow. Ubezp. w Polsce, i komplikacyj 
które,w związku z tą działalnością wynikły, 
zwróciliśmy się do Dyr. Oddziału Wil. T wa 
Ubezp. „Europa', p. Stef. Markiewicza, z 
prośbą o miarodajne wyjaśnienia. 

P. dyr. Markiewicz oświadczył nam co 
następuje: 

Uprawnienia jakie posiadają zagraniczne 
towarzystwa w Polsce stoją w sprzeczności 
z prawami, jakie obowiązują w państwie, 
gdzie są centrale tych towarzystw. Otóż 
przepisy naszego rozporządzenia o kontroli 
ubezpieczeń z dnia 26 stycznia 1928 r. na» 
kładają obowiązek, że zagraniczny zakład u- 
bezpieczeń odpowiadać musi za swe zobo- 
wiązania wobec polskich ubezpieczonych ca 
łym swym majątkiem, t.j. również majątkiem 
znajdującym się poza granicami Polski. Wa- 
runek ten musi być wydrukowany na wnic- 
skach i polisach ubezpieczeniowych zagrani- 
cznych towarzystw. Okazuje się, że ten prze 
pis prawny jest fikcją, gdyż stanowi sprze- 
czność z ustawodawstwem państwa /wło- 
skiego, gdzie się znajdują centrale dwuch to 
warzystw, prowadzących działalność w Pol. 
sce. Mianowicie włoski dekret królewski z 
dn. 29 kwietnia 1929 r. postanawia, iż mają + 
tek wł' oskich towarzystw musi być zabez- 
pieczony wyłącznie na rzecz ubezpieczonych 
włoskich. Stąd wynika, że agitacja agentów 
obcych towarzystw przy pomocy albumów z 
ńieruchomościami, posiadanemi przez dane 
towarzystwo w różnych krajach, jest nie tyl 
ko fikcją, a nawet wprowadzeniem w błąd 
społeczeństwa, ponieważ towarzystwo zagra 
'niczne odpowiada wobec polskich. ubezpie- 
czonych tylko mieriichomościami znajdujące» 
mi się w Polsce. Polska  opinja społeczna 
winna sobie dobrze zapamiętać istotny stan 
sprawy w tym względzie, władze zaś nasze 
tj. Urząd Kontroli Ubezpieczeń, który już 
ma dokładny pogląd na daną sprawę, win- 
ny jaknajprędzej usunąć omawianą sprzecz- 
ność prawną, która krzywdzi niezmiernie kra 
jowe towarzystwa ubezpieczeń. 

dniczo lekkomyślnym jest stosunek ca”. 
łego społeczeństwa do takich faktów. 
Niestety, nawet i duchowieństwo nasze 
nie zajęło wyraźnego stanowiska w ży 
ciu prywatnem w stosunku do ludzi, 
którzy dla celów utylitarnych zmienili 
religję. Jakże bolesnym koszmarem są 
występy tych osób w imprezach arty- 
stycznych na rozmaite świętobliwe ce- 
le. ‚ 

Czyż naprawdę zdrowo myśląca 
część społeczeństwa naszego nie otrzą 
śnie się z bezwładu i nie obudzi wiel 
kim głosem opinji publicznej, nawołu: 
jąc do piętnowania niezgodnych czy 
nów i ludzi. Czas najwyższy z tem 
skończyć! 

Życie nasze staje się podobne mie: 
szkaniu w którem panuje bezład i 
gdzie wszystko jest razem pomieszane 
— złe i dobre. I gdy wypadnie udać się 
w ostatnią daleką podróż nie będziemy 
mogli połapać się 
w chaosie bezmyślnie deptanych obo* 
wiązków, moralnego bezwładu i kary- 
godnej tolerancji. M. ż. 

Myśl o Doris nie dawała mu spo- 
koju. Zdawał sobie jasno sprawę z te 
go, co musiała przeżywać nieszczęśli- 
wa dziewczyna, ukryta w zagłębieniu 
skały w odległości dwustu kroków od 
drogi, słysząc wystrzały i krzyki i nie 
wiedząc, kto został zabity. Czy zrozu- 
miała, co się stało? Czy domyślała się, 
że udało mu się szczęśliwie uciec? Czy 
będzie miała dosyć odwagi i cierpliwoś 
ci, by nie ruszać się z kryjówki? 

Potykając się, przeskakiwał z kęp 
ki na kępę, z kamienia na kamień. Wej 
ście do jaskini było dobrze zamaskowa 
ne głazami i krzakami, znajdowało się 
ono o kilkadziesiąt kroków od miejsca, 
w którym ukryła się Doris. 

Hamerslay, nie zwalniając kroku, 
nabił ponownie rewolwer. Coraz wy- 
raźniej dolatywały doń głosy rozmawia 
jących na drodze. Anglik musiał zwol- 
nić kroku, aby się nie zdradzić  nie- 
ostrożnym ruchem. Aby dojść do Doris 
musiał przejść przez drogę. Krążył 
znów czas jakiś, wreszcie przeszedł wy 
schnięte łożysko i znalazł się przed 
stromą skałą. Znał tutaj najmniejszy 
gła z, najmniejsze załamanie. Ze zręcz 
nością małpy wdrapał się na skałę i 
znalazł się nad głowami poszukują 
cych go ludzi. U dołu, między krzaka” 
mi, pod osłoną tej samej skały, ukry- 
ta była Doris. 

‚ А№ паргб2по wpatrywał się w ciem 
ności, chcąc dostrzec Doris. Może 
Niemcy znaleźli ją i zabrali? Nie to by 
ło niemożliwe! Od strony drogi skała 
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5 ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych »ńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
WE BAC ROOTA 

a i do wszyst= 
Do „Słowa kich _ pism 
NEKROLOGI i wszelkie OGŁOSZE- 
NIA po cenach BARDZO TANICH 
przyjmuje Biuro Reklamowe Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, Garbar- 
ska 1, tel, 82. 

  

  

robiła wrażenie jednolitej ściany, nie 
mogli stanowczo domyślić się 0 istnie- 
jącej. w niej kryjówce. Przytem Doris 
biegła po kamienistej ścieżce i śladów 
nie mogła zostawić. 

Powoli i bardzo ostrożnie zaczął 
się zsuwać, starając się nie zrzucić naj 
mniejszego kamuszka. Wysoki głaz za” 
słaniał go od strony drogi. Jeśli von- 
Stromberg nie posłał ludzi do lasu, by 
pilnowali skał ze wszystkich stron, nikt 
nie mógł zauważyć pełznącego po nich 
Cyryla. Wreszcie poczuł pod nogami 
miękką ziemię. W tej samej chwili po- 
czuł na ramieniu drżącą małą dłoń i 
„Doris przytuliła się do niego serdecz- 
nie. Nie mówili, nie śmiąc szeptem na: 
wet zdradzić swą obecność. 

Z drogi dolatywał do nich. ostry, 
rozkazujący głos generała.. Wściekły, z 
trudnością powstrzymując wybuchy 
gniewu, wypytywał rannego szofera. 
Odpowiedzi były ledwie  dosłyszalne. 
Z lasw wrócili ludzie, wysłani w pogoni 
zą uciekinierem... Głosem głuchym, nie- 
pewnym składa raport kapitan Ventz, 
von Stromberg przerywa mu ze złoś 
cią. 

— Uciekł, panie generale — mówił 
Ventz. — Cień jego mignął mi wśród 
drzew i pobiegłem za nim, ale on ma 
dłuższe nogi, niż jaż Nie mogłem go do 
pędzic. 

— Pan jest głupcem, kapitanie. 
Mówiłem to zawsze. Czyż między wa: 
szemi ludźmi nie znalazł się ani jeden 
z dłuższemi nogami? 
i Kao aka A    

Klęska powodzi we Francji: 
(ZK) Katastrofalna klęska powodzi 

która dotknęła. 12 departamentów polu- 
dniowo zachodnich, wywołała serdecz- 
ny oddźwięk w całem społe 
czeństwie francuskim. Izba deputo- 
wanych i senat uchwaliły natychmiast 
100 miljonów nadzwyczajnych kredy” 
tów na pomoc doraźną dla ludności de 
partamentów dotkniętych klęską powo 
dzi. Ponieważ suma ta j est znikomą 
wobec rozmiarów klęski, która gorzej 
niż trzęsienie ziemi, zrujnowała bogate 
słoneczne i żyzne departamenty, Bank 
Państwowy otworzył powszechną sub- 
skrypcję, na powodzian, a ministrowie, 
instytucje, urzędy, magistraty i gminy, 
pośpieszyły: już ze złożeniem  pokaź- 
nych sum na nieszczęśliwą ludność. 

Przedstawiciele wszystkich zagrani 
cznych rządów, pośpieszyli ze złoże 
niem najserdeczniejszych kondolencyj, 
a Papiez przez swojego Nuncjusza prze 
słał 100 tysięcy franków, Mussolini 50 
tys. lirów, dla natychmiastowej pomo- 
cy. Gmina miasta Paryża debatuje nad 
wysokością sumy, którą będzie mogła 
wyasygnować dla powodzian, prawdo 
podobnie suma ta dosięgnie miljona 
iranków. Czerwony Krzyż ogłosił zbiór 
kę w naturze, ubrań, bielizny, kołder, 
żywności, a głównie mleka skondenso 
wanego dla dzieci. 

Akcja ratunkowa jest prowadzona 
systematycznie i. niezmordowanie, 
dniem i nocą, strzelcy Senegalscy wy- 
kazali przytem prawdziwe bohaterstwo 
tak w ratowaniu tonących, jak też przy 
wydobywaniu z pod gruzów, po ustą“ 
pieniu wód ciał tych, którzy zginęli. 
Zresztą wojskowi i cywilni łączą się we 
wspólnym wysiłku niesienia pomocy 
nieszczęśliwym. ` 

W miejscowościach odciętych żyw 
ność zrzucają z aeroplanów i aby do- 
dać otuchy i zapewnić ludność, że my- 
Śli o nica cała Francja, specjalny wy- 
słannik paryskiego Matin rozrzuca w 
miejscowościach zdewast owanych z 
aeroplanu numery dziennika w których 
opisują akcję ratowniczą. 

Stopniowo ustępująca woda odkry 
wa całe rozmiary klęski, z niektórych 

miast pozostał zaledwie kościół i gnii- 
na, reszta domów to kupa gruzów, z 
pod których wyglądający jak cienie 
mieszkańcy, starają się wydobyć strzę- 
py jakiejś odzieży lub resztki ztama- 
nych sprzętów, uwalanych w mule i 
błocie. Iście dantejskie sceny rozgrywa 
ją się przy identyfikowaniu trupów, 
które w większości wypadków są stra 
sznie zniekształcone. Żidentyfikowane 
ciała natychmiast są grzebane, ale 
jest obawa żeby nierozpoznane ciała 
przy rosnącym cieple nie stały się przy 
czyną zarazy. 

Prezydent 'Doumergue i premjer 
Tardieu odbywają podróż inspekcyjną 
w zdewastowanych  departamentach, 
aby się osobiście przekonać o rozmia- 
rach materjalnej klęski, która o ile te- 
raz sądzić można dosięga kilku miljar- 
dów. 

Rząd ogłosił już moratorjum dla 12 
zdewastowanych departamentów i od 
roczenie służby wojskowej. dla roczni- 
ka 1930. 

Dla uczczenia poległych, w katar 
strofie dzień 9 marca był ogłoszony 
dniem żałoby, wszystkie przedstawie 
nia w tym dniu zostały zawieszone, u- 
roczystości odwołane i chorągwie spur 
szczone do pół masztu, nosiły opaski 
żałobne. 

Przyczyną tak olbrzymiej powodzi 
były nietylko długotrwałe deszcze, ale 
systematyczne trwające od kilkudziesię 
ciu lat wycinanie lasów, na zboczach 
Pirenei,, dających źródło rzekom i wie 
lu górskim potokom, które nie mając 
naturalnej leśnej zapory zalewają i ni- 
szczą wszystko w około. Dużo przyrod 
ników przestrzegało od szeregu lat, 6 
niebezpieczeństwie wycinania lasów, 
nie zdobywając jednak posłuchu. Dzi 
siaj po klęsce mówi się znowu, o konie 
czności zalesienia, która to sprawa po 
chłonie nie mniejsze sumy jak odbudo- 
wanie zniszczonych departamentów. 
Widać z tego, że przysłowie „mądry 
Polak po szkodzie*, dałoby się i do 
Francuzów, zastosować. 

W sprawie t. zw. miejskiego releraiu prasowego 
Na jednem z ubiegłych posiedzeń Rady. 

Miejskiej, radny Kuran (PPS) zgłosił w imie 
niu swego klubu, wniosek o utworzenie przy 
„Magistracie referatu prasowego. 

Motywując swą propozycję p. Kuran po- 
wiedział, że uważa za -konieczne stworzenie 
ref. prasowego, choćby z tego względu, że 
w gazetach pisze się o sprawach miejskich 
dużo, często się Magistrat atakuje, często mu 
się stawia zarzuty, na które on stale milcze- 
niem odpowiada. 

„ „Stąd, mówił wnioskodawca, w opinii pu 
blicznej może powstać mniemanie, że wszyst 
ko to, co -się-o gospodarce m. Wiłna pisze, 
jest słuszne. A przecież dobrze wiemy, że nie 
zawsze tak jest”. 

Miejski referat prasowy, miałby więc za 
zadanie, odpowiadanie na zarzuty prasy, opra 
cowywanie sprostowań ewentualnych,  nie- 
zgodnych z prawdą iinformacyj gazet i t.d. 

‹ — Мар !га wyjaśnił radnemu Kuranowi, że 
przewiduje stworzenie ref. prasowego w na” 
stępnym roku budżetowym, a Rada przyjęła 
to oświadczenie do wiadomości. 

Magistrat jednak zrobił niespodziankę, bo 
wiem uruchomił ref. prasowy bodajże od 1 
lutego nie czekając początku roku budżeto 
wego t.j. 1 kwietnia. Kierownictwo tej noweń 
agendy powierzono o ile sądzić można, ad in. 
terim, referentowi wydziału kultury ; sztuki. 

T. zw. referaty prasowe przy różnych in- 
stytucjach państwowych i samorządowych 
powstające, są z punktu widzenia pracy re- 
iporterskiej obawem niepożądanym, 

Nie chodzi tu oczywiście 0 działalność 
tych referatów w zakresie sprostowań, w za 
kresie dementowania, chodzi o ich działal- 
ność w zakresie informacy]. Faktem jest iż u- 
rzędowe referaty „od prasy* tamują inicjaty 
wę dziennikarską, psują orginalność koncep- 
cyj reporterskich, oficjalizują sprawy praso- 
wę dziennikarską, psują oryginalność koncep 
docieranie dziennikarzy do zródeł, co sche- 
matyzuje pracę pism, pozostawionych na ła 
sce i niełasce t.zw. komunikatów oficjalnych. 

, Taka sama historja jest oczywiście z miej 
skim referatem prasowym. 

„Do niedawna Magistrat nasz był dla in- 
teligentnego i przedsiębiorczego reportera nie 
wyczerpaną kopalnią informacyj. Szeroki za- 
kres działalności naszej municypalności, da- 
wał pole do zaspakajania wszelkich zaintere- 
sowań czytelnika. 4 

I nie myślę, że ten stan rzeczy miał być 
szkodliwym dła miasta. Pisałem już kiedyś, 
że samorząd, który chce mieć oparcie w spo 
łeczeństwie, musi jaknajmniej dbać o рош- 

— Owszem, panie generale, ale ža 
den nie miał tak długich, jak ten An- 
glik. Biegli za nim wszyscy, ale czyż 
można dopędzić kogoś w takich ciem- 
nościach i to jeszcze w nieznajomym 
lesie. To zupełnie tak samo, jak szukać 
igły w sianie. 

— Dobrze, a ta dziewczyna? Nie 
08 przecież uciekać tak prędko, jak 

on! 
— Ja myślę, — odważnie wtrącił 

kapitan, że musiała się gdzieś ukryć, w 
naprzód już wyznaczonym miejscu. 
Hammerslay od dzieciństwa zna ten las 
doskonale. 

— A to osiół! A ona też zna? Jak- 
żeby mogła odnaleźć to miejsce w ciem 
nošciach? ` 

— A może porzucił ją, uważając, 
że sprawa jest ważniejsza od narze 
czonej. 

— Prędko! Odnajdzcie mi 
wczynę, a ja wam znajdę Anglika! 

Cyryl czuł, jak Doris przytuliła się 
mocniej do jego piersi. 

— Ona nie mogła uciec daleko. 
Szukajcie tu blisko, obejrzcie każdą 
pi ędž ziemi wzdłuż drogi! Słyszycie, 
osle łby? Zostaniecie tu do rana i bę- 

dzie- 

dziecie szukać! Wszystkie skały, wszy- . 
stkie krzaki muszą być  przeszukane. 
Rano przyślę drugi .samochód i no- 
wych ludzi. Przecież muszą być jakieś 
ślady na ziemi... Ja postaram się zba- 
dać sprawę jego ucieczki. Słyszy pan, 
kapitanie? Jutro musi on być u mnie ży 
wy albo umarły. › 

     

ność swych poczynań, przeciwnie, musi się 
starać o popularyzację swej działalności 
wśród najszerszych kół. I w tym kierunku 
„można wykorzystać prasę, ułatwiając, jej 
dostęp do źródeł informacyjnych. 

Tymczasem od chwili uruchomienia w 
Magistracie naszym quasi referatu prasowe- 
go z informacjami miejskiemi wszystko się 
popsuło. 

Moi koledzy trudniący się reportarzem, 
uskarżają się, że obecnie chcąc najdrobniej- 
szą wiadomość zdobyć, trzeba się z tem uda 
wać do „referatu”, a. ten 'chronicznie nic nie 
„wie i nic wiedzieć, najwidoczniej nie chce.. 

Exemplum! Jak wiadomo, «p. wiceprezy 
dent Czyż jeździł ostatnio do Warszawy w 
sprawie nowych kredytów inwestycyjnych. 
Sprawa chwała Bogu ważna, interesująca 
wszystkich. 

P. Czyż wraca ze > Naturalnie 
reporterzy zwracają się z prośbą o podanie 
rezultatów zabiegów. P. wiceprezydent odsy 
ła ich do referatu prasowego, który żadnych 
informacyj nie udziela. 

To się nazywa służba dziennikarska! 
Nie uważam za właściwe mieć tu jakieś 

„pretensje do pana, który prowadzi obecnie 
miejski referat prasowy. Nie jest. on: dzienni- 
ikarzem ani z zawodu, ani tembardziej ż po- 
wołania, nie wyczuwa więc nerwu tej pracy. 

Zaznaczyłem, że agendy prasowe są pro 
„wadzone obecnie ad interim, tak  przynaj- 
mniej rozumiem ten stan rzeczy, który ist- 
nieje. 

Niewątpliwie referat prasowy miejski z 
„rozpoczęciem nowego okresu. budżetowego 
obsadzony zostanie inaczej. I tu miałbym dla 
„Magistratu życzliwą radę, by postarał się 
obsadzić go odpowiednio. 

Referentem prasowym musi być dzien- 
nikarz, dziennikarz wykwalifikowany, dzien- 
nikarz z nerwem prasowca. 

Jeśli się wychodzi z założenia, że spra- 
iwy miejskie referuje referent prasowy i on 
tylko i wyłącznie, to trzeba temu panu dać 
dostęp do spraw, które on uzna za interesu- 
jące, trzeba mu umożliwić jego urzędową pra 
cę reporterską w biurach magistrackich. Trze 
ba mu umożliwić taką orjentację w Sspra- 
wach gospodrki m. Wilna, aby nic dla niego 
nie stanowiło tajemnicy, w przeciwnym bc- 
wiem razie nie będzie on pożytecznym. 

Rozumiem, że zadania te są trudne, że 
wymagają od przyszłego ref. pras. przygoto- 
wania do ich spełniania, ale to jest, w mo- 
jem pojęciu konieczność. Kim. 

  

Uciekinierzy wsłuchiwali się z nie: 
pokojem w odgłosy dolatujące z drogi. 
Słyszeli, jak generał rozkazał położyć 
rannego szofera i ciało zabitego kurje 
ra do samochodu, jak zawarczał motór 
odjeżdżającego auta. Z latarniami lu 
dzie Ventza rozpoczęli dalsze poszuki- 
wania. Ale deszcz dużemi kroplami za- 
czął bębnić po liściach i wkrótce ślady 
uciekinierów ostały przez ulewę  zni- 
Szczone. 

Hammerslay dziękował w myśli Bo 
gu za tak szczęśliwą pomoc. 

ROZDZIAŁ XIX. 
W jaskini. 

— Jesteśmy uratowani? — zapyta” 
ła szeptem Doris. ‚ 

— Tak... przynajmniej narazie. 
— Znalazłeś to, co chciałeś? 
— Zdaje się, że tak. 
— (Cóż teraz zrobimy? 
Będziemy spać. jesteś pewnie 

śmiertelnie zmęczona. Chodźmy! 

Ostrożnie wyszli ze swej kryjów= 
ki i zatrzymali się u podnoża sąsied 
niej skały. : i 

— Jak myślisz, czy potrafisz wdra- 
pać się na tę skałę? to bardzo stroma 
ściana. 

— Sądzę, że potrafię. Nie jestem 
tak bardzo zmęczona. Idź naprzód, a 
ja pójdę za tobą. Głos jej brzmiał spo- 
kojnie i odważnie, ale zęby dzwoniły z 
zimna i strachu. 

 



  

MRJER 6 
Bezrobocie się zwiększa; 275,000 

zarejestrowanych pozbawionych pracy; 

- fabryki te a te zamknięto dla braku 

obstalunków,—w takich to (fabrykach 

pracują 5—4—3—2 dni w , tygodniu, 

*kopalnie węgla nie mają miejsca dla 

pomieszczenia węgla niesprzedanego, 

w Chorzowie zgaszono piece prócz 

dwuch, gdyż rolnicy nie mają za co. 

kupować nawozów azotowych 1 1 @- 

Oto co czytamy codziennie w gaze 

ach. 
Jednocześnie niema dnia by te 

same gazety nie donosiły: wybuchł 

strajk w takiej fabryce, zastrajkowały 

wszystkie fabryki w takiej miejsco- 

wości, strajkują czeladnicy krawieccy 

w takim to mieście,tpiekarscy tam—to, 
fryzjerzy gdzieindziej i t. d. przyczem 

dodaje się sakramentalne: „strajk wy* 

buchł na tle ekonomicznem, pracow- 

nicy czy robotnicy „żądają* podwyżki 

o 20—30—40—50—100 proc. swych 

zarobków. Wobec odmowy pracodaw- 

ców, taki to inspektor lub urzędnik 
ministerstwa objął pośrednictwo w 
pertraktacjach, które to pośrednictwo 

zlikwidowało stfajk, przyczem płace 

zostały podniesione o 5—1—10—15 
proc." jako przyczynę podniesieni a 
łac jak i żądań pracowników wy: 

awia się drożyznę; nie znam jednak 

wypadku by żądano obniżenia płac z 

przyczyny obniżenia cen produktów 

jak n. p. w czasach obecnych, gdzie 

ceny przedmiotów pierwszei potrzeby 

spadły do norm katastrofalnie niskich 

dla producentów. Widocznem więc jest 

że niema tendencji dla ustabilizowania 

płac a stale się dąży do ich podnie- 
sienia, zarówno przez związki zawo- 
dowe jak i przez urzędy inspekcji 
pracy, przyczem wciąż wymagany jest 
warunek zmniejszenia czasu pracy, 
urlopy płatne i t. d. 

Otóż zestawiając zjawisko bezro- 
bocia z epidemją strajków, uderza 
fakt, że gdy jedni tracą pracę i za- 
robki, gdyż przedsiębiorstwa upadają 
pod ciężarem złych konjunktur eko- 
nomicznych i finansowych, inni, któ- 
rzy tę pracę i zarobki mają, systema- 
tycznie dążą do zniszczenia przedsię- 
biorstw jeszcze czynnych. 

. Zamyśleć się należy nad przyczyną 

podobnego zjawiska, tembardziej że 
Ministerstwo Pracy,—jak dotąd przy: 
najmniej, — nic nie zrobiło by anor- 
malny ten stan zmienić na lepszy. 
Robotnicy a szczególnie partje poli- 
tyczne, które się rnienią rzecznikami 
mas pracujących wołają głosem wiel- 
kim o pracę dla jej pozbawionych, 
łecz gdy tylko praca się znajdzie, wnet 
zaczynają się nowe wymagania pod: 
wyżki płac i lepszych warunków pra: 
cy, t. j. zmniejszenie jej wydajności, 
rezultatu strajk a koniec końców zni- 
szczenie przedsiębiorstwa. 

Sejm, którego demagogja dosta- 
tecznie chyba jest znaną, wciąż nowe 
i nowe nakłada ciężary na przedsię: 
biorstwa, nie tylko jako nadmierne 
opodatkowanie, ale jako Świadczenia 
socjal 1 ające rzekomo  zabezpie- 
czenie robotaików we wszelkich kie- 
runkach, Świadczenia, które zabijają 
przemysł i handel a więc źródła za- 
robkowania. Chociaż w Genewie chwa: 
limy się że pod względem Świadczeń 
«stoimy na pierwszem miejscu na kuli 
ziemskiej, wyprzedzając stare uprze- 
myslowione kraje jak Anglja, Francja, 
Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone, 
to jednak trzeba przyznać, że rezultat 
tych przymusowych Świadczeń jest 
również fatalny dla samych ubezpie- 
czonych 

Kasa Chorych, — instytucja dosta- 
cznie chyba znana ze swych tstron 

ujemnych, —daje pomoc tym, kórzy, 
zarabiając, mają środki, dla leczenia 
się, gdy zaś jako bezrobotni, przesta- 

ją płacić składki, tracą prawo do le. 
czenia darmowego. 

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych 
wypadków Ściąga olbrzymie sumy, 
które częściowo idą na kosztowną 

administrację i stanowią wciąż źwię: 
kszający się kapitał, lokowany w ban: 
kach państwowych jako sumy  obro- 
towe. 

Ubezpieczenie od bezrobocia jest 
fikcją, gdyż na oplacenie bezrobot- 
nych, pomimo sum ubezpieczonych, 
całe społeczeństwo płaci dodatkowy 
haracz w postaci 10 proc. dopłat do 
*óżnych opłat n. p. do stempli, do 

światła, wody, biletów widowiskowych 
t. p.a haracz sięga prawdopodobnie 

dziesiątków miljonów, choć nie mamy 

danych co do sum z tych źródeł po- 
wstających, 

Zasiłki wydawane bezrobotnym 
nietylko są strasznym ciężarem na 
barkach przemysłu, handiu i rolnictwa, 
ale obciążają też tych robotników, 
rzy pracują. Tworzy się cała no. 
warstwa społeczna rentjerów-dar- 

Mozjądów, żyjących na koszt spole- 
czeństwa, gdyż pracować.nie chcą. 

Jeżeli nie pracując pobiera taki 
bezroboczy 3 -4 zł. dziennie i jeszcze 
Omaga się osobiście lub przez swe- 

£o rzecznika w Sejmie. podniesienia ej renty, to odmawia oflarowywanej 
Por przy zapłacie o jeden lub dwa 
Sio większej, twierdząc że za 1—2 
= Pracować nie będzie gdyż i tak 

"JĄ mu darmo 3—4 złote. 
ch Jeżeli człowiek jest głodny, jeżeli 
aa nie może znaleźć pracy, to 

w jest pracować choćby za prze. 
armienie go, jeżeli jest uczciwy i do 

PODAŃ 
з оу @ 

M WSCHODNICH 
zbawionych przez ich machinacje pra- 
cy. Idzie im o to, by sproletaryzowa- 
ne i zdemoralizowane masy stały się 
podatnym materjałem do rewolucji w 
duchu rosyjskim. 

Pod szyldem obrony interesów 
robotniczych,  ošmiogodzinnego lub 
1 godz. dnia pracy, urlopów płatnych, 
Świadczeń socjainych, prawa strajków, 
związków, Opłat bezrobotnym i t. p. 
tai się mądrze prowadzona robota 
wywrotowa, wiedzą, bo menerzy ruchu 
robotniczego, że w takich warunkach 
państwo musi być zrujnowane ekono- 
micznie, czego następstwem będzie 
rewolucja socjalna i rządy bolszewickie. 

Nie można elementom  wywroto- 
wym odmówić konsekwencji jw wyko- 
naniu planu. Cóż jednak powiedzieć 
o samem Państwie i elementach bu- 
downiczych, które widząc co się dzie- 
je, nie tylko nie stawiają skutecznego 
oporu, ale pomagają akcji, przez dzi- 
wną ideę liberalną! 

P. Marszałek Sejmu nie każe skre- 
Ślić propogandowo -iwiecowego prze- 
mówienia komunisty, zasłaniając się 
„swobodą słowa”. Sejm nie wydaje 
Sądom posłów, którzy 1 w Sejmie i 
w Kraju wołają: „niech żyje rząd so- 
wietów, niech żyje Lenin!" bo... zasa- 
dę nietykalności poselskiej stawia wy- 
żej niż egzystencję Państwa. 

Zasada wywłaszczeniowa nie tyl- 
ko nie zamiera, lecz coraz nowe czy- 
ni postępy: dopiero Sejm uchwalił 
bolszewickim sosem podlaną ustawę 
o dzierżawach do 7 h, przeciw której 
protestował p. Minister Staniewicz,"gdy 
wnet potem p. Minister Reform Rol- 
nych wniósł projekt ustawy o nowem, 
dodatkowem wywłaszczeniu 12.000 h. 
dla nowej kategorji osadników. 

Rząd radzi obecnie nad przyjściem 
z pomocą rolnictwu jednocześnie 
wnoszą się ustawy to rolnictwo ni- 

szczące. Nic nie pomoże łatanie nie- 
domagań przemysłu i handlu, jeżeli 
się nie zmienią podstawy, na których 
rozwój ekonomiczny polega; będzie 
to dmuchaniem na bolące miejsce, 

które choroby nie uleczy. Musi być 

dziemy. 
pracy chętny. Ten zaś który woli żyć 
z jałmużny i być ciężarem społeczeń* 
stwa i jeszcze pomstować, jest czło- 
wiekiem zdemoralizowanym "i osobni- 
kiem szkodliwym, a więc nie powinien 
być tolerowanym ani przez Państwo 
ani przez społeczeństwo. 

Mówi się tu naturalnie o tych bez- 
robotnych, którzy mogąc mieć pracę, 
—nie chcą jej. Jeżeli pracy Żadnej 
rzeczewiście nie ma, lub choroba nie 
pozwala pracować, nie ulega wątpli- 
wości że takim bezrobotnym przyjść 
z pomocą winien zarówno rząd jak i 
społeczeństwo. 

Jesteśmy często Świadkami faktu 
że na wsi rzucają robotę i idą do 
miasta na bezrobotnych po zasiłki 
darmowe, nazywają ten proceder za- 
pisaniem się do związku zawodowe 
go bezroboczych. 

Również weszło w zwyczaj że ro- 
botnicy fachowi robót t. zw, sezono- 
wych jak mularze, zduni i cieśle oraz 
kopacze i t. d. z chwilą nastania mro- 
zów podają się jako bezrobotni. 
Dawniej zarobki letnie starczyły na 
utrzymanie takich robotników przez 
okres zimowy, pracowali oni „od 
słońca do słońca" zarabiając mniej 
niż obecnie. Teraz pracują od 7 do 
16-ej pobierając 2—4 razy więcej i 
albo przeżywają cały zarobek żyjąc 
ponad stan, lub składają pien'ądze 
do kas oszczędności, pobierając za- 
siłki funduszu bezroboczych. 

Takie metody muszą być tępione. 
Praca dawana zimą bezrobotnym 

najczęściej jest parodją: znamy wszy- 
scy jak zimą pracowali przy kanali- 
zacji. Jeden z radnych miasta P.P.S., 
przyznając że robotnicy nic nie robią, 
tłumaczył że winien temu Mag strat 
gdyż za wiele stawia ludzi na ma- 
łym odcinku i niema regulaminu 
pracy!!! 5 

Nie tyle tu winni robotnicy co 
Związki Zawodowe, kierowane przez 
elementy wywrotowe; wiemy dobrze 

Obchód imienin Marszał- 
ka Piłsudskiego w Wilnie 

We wtorek, dnia 18 marca w przeddzień 
imienin p. Marszałka Piłsudskiego wszystkie 
„rkiestry wojskowe załogi wileńskiej w asy- 
Ście oddziałów odegrają na ulicach Wilna 
tradycyjny capstrzyk, zatrzymując sie przed 
Inspektoratem Armji, I dywizją na Wieikiej, 
pałacem wojewody, obszarem warownym i 
jprzed kasynem garnizonowem. W capstrzya 
,ku wezmą też udział orkiestry przysposobie 
nia wojskowego, szkolne i t. d. 

Komitet zwróci się z odezwą do obywa 
teli o udekorowanie i iluminowanie domów. 

W dniu 19 b. m. o godz. 930 rano 
Qdprawione będzie w katedrze nabożeństwo 
„dla ludności cywilnej w obecności przedsta 
wicieli władz, organizacyj, szkół i spoleczen 
stwa. 

O godz. 9.40 inspektor armji gen. Dąb- 
Biernacki odbędzie na ul. Wielkiej i ulicach 
przyległych przegląd wojsk catego garnizonu 
z Wilna i Nowowilejki, oddziałów policji pań 
stwowej i przysposobienia wojskowego. 

Po tym przeglądzie odpiawi ks. biskup 
„Bandurski w kościele św. Kazimierza nabo» 
żeństwo dla wojska. Wstęp będzie miała rów 
nież ludność cywilna. 

Po nabożeństwie odbędzie się na ul. Mie 
gkiewicza koło placu Łukiski=go defilada 
„wojsk, przysposobienia wojskowego, policji 
„państwowej, deputacyj szkolnych i t. d. Na 
jul. Ofiarnej koło gmachu sądow. wybudowana 
będzie trybuna dla władz 1 przedstawicieli 
wojskowości oraz organizacyj. 

O godz. 12 odbędzie się dexoracja osób 
odznaczonych orderami Polonia Restituta. De 
„koracji dokona p. wojewoda wileński. 

O godz, 14 rozpocznie się w sali kolum 
nowej U.S.B. uroczysta akademja, urządzona 
„staraniem komitetu, uniwersytetu i wojska. 
„Akademję zagai ks. rektor Falkowski, pos 
„czem w imieniu wojskowości przemawiać bę 
„dzie płk. dypl. Furgalski, imieniem uniwersy 
tetu prof. Rydzewski. Śpiewać będzie chór 
akademicki. utwory orkiestralne wykona or 
jkiestra 6 p. p. leg. 

IO godz, 15.30 w Sali Miejskiej przy ul. 
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Te. 
JAK GALIJEWSKI 

Kawaler Krzyża Oficerskiego „Polonja Restituta" b. Naczelnik Wydz. 
Handlowo Taryfowego Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie, członek 
honorowy T-wa Pracowników Kolejowych „Ognisko* w Wilnie, oraz 

b. długoletni Prezes tego 
zmarł dn. 14-go marca 1930 roku w wieku lat 63 

„ Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala kolejowego na Wilczej Łapie do 
kościoła Serca Jezusowego odbędzie się dnia 16.II] r. b. o godz. 15 m. 30. 

, Nabożeństwo żałobne w tymże kościele zostanie odprawione o godz. 
10-tej. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa nastąpi tegoż dnią o 
godz. 15 m. 30, o czem zawiadamia 

Zarząd T-wa Pracowników kol. „Ognisko” w Wilnie, 

Ostrobramskiej urządzona będzie staraniem 
„organizacyj kobiecych i komitetu wielka za- 
bawa dla najmłodszej dziatwy z programem 
"wielce urozmaiconym. Po odegraniu hymnu 
„państwowego nastąpi przemówienie do dziat 
«wy, wygłoszone przez p. Masiejewską, po= 
„czem p. Targowska i prof. Ludwig odśpie 
„wają stosowne pieśni, zaś dziatwa w kostju 
jmach wykona tańce. Wyświetlony będzie 
film. Podarki uzupełnią zabawę. 

O godz. 20 w teatrze miejskim na Pohu 
lance zespół artystów teatru miejskiego ode 
„gra „Krakowiaków i górali'. Przedstawienie 
poprzedzi przemówienie dyrektora teatrów 
„miejskich p. Al. Zelwerowicza. Bilety na 
„przedstawienie po cenach zniżonych są da 
nabycia w kasie teatru miejskiego. 

W dniu imienin, t. j. 19 b. m. przepro- 
wadzona będzie kwesta na ulicach i w loka- 
dach zamkniętych na rzecz Domu Dziecka 
im. Marszałka Piłsudskiego Ziemi Wileńskiej, 
iktóry to dom stanie niebawem w naszem 
„mieście. W kinach, restauracjach, cukierniach 
„teatrach sprzedawane będą 5 gr. znaczki rów 
nież na dochód wspomnianego Domu Dzie- 
«ka. Nad to z okazji imienin p. Marszałka 
rozesłane będą do instytucyj i urzędów listy 
składkowe na fundusz dyspozycyjny. 

L posiędzecia urzędu Komitetu Głównego Budowy pomnika im. kdama Mickiewicza 
Dnia 14 marca odbyło się w Pałacu Reprezentacyjnym pod przewod- 

nictwem generała Lucjana Żeligowskiego posiedzenie zarządu głównego 
Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie. Po uczczeniu 
pamięci zmarłego w r. ub. członka zarządu Šš. p. Czesława Jankowskiego 
złożyli sprawozdanie « kierownicy sekcyj: dyrektor Korolec z działalności 
sekcji finansowej, prof. Ruszczyc z działalności sekcji artystycznej. Zarząd 
rozważył propozycję sekcji artystycznej ogłoszenia ogranicznego konkursu 
na projekt pomnika i propozycję tę w zasadzie zaakceptował, polecając 
sekcji opracowanie projektu warunków konkursu. Kierownictwo sekcji pra- 
sowo-propagandowej objął prof. Stanisław Kościałkowski. Do zalządu 
dokooptowano konserwatora Lorentza, który objął funkcję sekretarza. Usta- 
lenie nazwisk artystów, którzy zaproszeni będą do udziału w ograniczonym 
konkursie nastąpi w najbliższym czasie. (y) : 

T-wa    
) ITCEFEE/ 
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— P. K. G. Ubezpiecza na życie w zło- 
tych w złocie na warunkach najkorzystnie; 
szych ze składką najmniejszą, bo począwszy 
od 3 zł. z największą gwarancją wypłaty „be: 
uciążliwych formalności i badania lekarskie 
go z podwójną wypłatą w razie śmierci wsk: 
tek nieszczęśliwego wypadku Oddział P.K.O. 
w Wilnie, Mickiewicza Nr. 7. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzi: 

dwa przedstawienia. Po południu o godz. 
3.30 po cenach zniżonych barwna opera na- 
rodowa W. Bogusławskiego i J. N. Kamis 
skiego „Krakowiacy i Górale*. Wieczorer: 
o godz. 8 sensacyjna sztuka amerykańsk: 
„Broadway“,w ywolująca silne,  niezatart- 
wrażenie, W przygotowaniu głośna sztuka 
wojęnna L. Franka „Karol i Anna“. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś teatr czy: 
ny będzie dwukrotnie. Po południu o godz 
3. 30 po cenach zniżonych występ zespoł. 
50 dzieci i uczenic A. Rejzer-Kapłan w bajce 
fantastycznej „Królowa Śniegu* oraz w sze 
regu produkcyj tanecznych. Nowe kostjumy 
„Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 4 pe: 
na humoru i zabawnych sytuacyj komedja 
Fijałkowskiego i Dunin-Markiewicza „Miłoś: 
czy pięść”. Role główną kreuje dyr. A. Ze 
werowicz. W przygotowaniu sztuka z życia 
akademickiego „Błędny bokser* Smólskiego. 

— Symionja wielkiego miasta. Jutro, w 
„poniedziałek o godz. 8 w. w teatrze miejskin. 
na Pohulance na rzecz Polskiego — Вар 
Krzyża po raz pierwszy w Wilnie dzienni!: 
mówiony „Symtonja wielkiego miasta”. 

jak często kierownicy tych związków 
nakazują stawianie wymagań coraz 
większych i zmuszają do strajków, 
wiedząc doskonale, że pracodawcy nie 
są w możności podnieść płac, jak też 
i zmniejszyć czasu t. j. wydajność 
pracy. 

Strajk wybucha a więc są bezro- 
boini, a więc trzeba strajkujących 
utrzymać kosztem Skarbu, t. j. kosz- 
tem obywateli pracujących. Pracodaw- 
ca, którego warsztat stenął, musi też 

dokonaną operacja radykalna systemu 

inaczej zginiemy, a obawa ta jest, na 

co wskazują nieustanne narady ster 
rządzących. Dotąd jednak obracamy 

się w sferze paljatywów a to sięzdzie: 

je zwykle gdy środki heroiczne nie 

są stosowane z powodu paraliżu 

woli, spowodowanego hipnozą pseu- 

do - liberalizmu. 
Nie tak dawno w teatrze na Pohu- 

lance p. premjer Bartel, w końcu 

swego odczytu, przepraszał że, — mi-— 

Odwołanie uroczystego poświęcenia krzyżów 
Zapowiedziane na dzień dzisiejszy poświęcenie krzyżów w Kalwarii, 

które miało się odbyć po wiecu-akademiji, 
sniežnych uniemożliwiających dostęp, 

Dzisiejsza: manifestacja protestacyjna 
Jak to już podawaliśmy w dniu dzisiejszym katolickie Wilno weźmie 

udział w Wiecu - akademii zorganizowanej ku czci ofiar bolszewizmu i dla 

wyrażenia protestu przeciwko prześladowaniom  religji 

— Przedstawienie uroczyste ku uczcze. 
niu dnia imienin Pierwszego Marszałka Pol. 
ski. We środę 19 marca odbędzie się w te< 
trze na Pohulance przedstawienie uroczyste 
ku uczczeniu dnia imienin Pierwszego Ma: 
szałka Polski Józfa Piłsudskiego. Wystawi: 
ną zostanie opera narodowa „Krakowiacy | 
górale" z okolicznościowemi piosenkami. C« 
ny miejsc zniżone, 

— Występ H. Ordonówny i E. Bodc. 
Wielkie zainteresowanie wśród publiczność 
wileńskiej wywołała zapowiedź występu H 
Ordonówny i E. Bodo. Ulubieńcy publiczne 
ści znakomici artyści warszawscy wystąpią 
„w Wilnie raz jeden tylko we środę najbliższe 

odwołuje się wskutek zasp 

w Rosji So 

partycypować w opłacaniu tych, Któ- mo najszczerszej chęci, nie może, w wieckiej. POP ’ 
i i inui i kazać stro O godz. 1 po poł. w Chrześcijańskim Domu Ludowym przy ul. 

Z go uj, sns A ОНДа Ь КОН т Metropolitalnej Nr. 1 odbędzid się wiec akademja, podczas której wygło- 
Często po miesiącach strajku, zwią- 

zek nakazuje przystąpienie do pracy 
na poprzednich warunkach. Pytanie: 

SRR należy, że obecnieby tego Szone zostaną przemówienia i zagadną uchwały protestacyjne przeciwko 

nie powiedział i żę 80 gr. za kilo  gnębieniu religji w Rosji Sowieckiej. 

chleba w bufecie kolejowym nie sta: O, 
E poco więc robotnicy tracili zarobki, 

zjadali oszczędności i nic nie wskóra* 
li albo b. mało t. į; że strat straj- 
kowych pokryć nie mogą? 

R ecz łatwo się tłómaczy: p. p. 
socjalistom czy komunistom wcale 
przecie nie zależy na tem, by robot- 
nicy byli zadowoleni;—im idzie o to, 
by robotnik nigdy nie doszedł do 
dobrobytu i przy każdym strajku zja- 
dał swe oszczędności, idzie im o to, 
by zniszczyć burżuja, idzie im, by na 
wszelkie Sposoby osłabić Państwo, 
podrywając jego potęgę ekonomiczną 
i finansową pizez zatrzymywanie wy- 
twórczości i nakładanie ciężarów na 
utrzymanie jaknajwiększej ilości po- 

BEPTRRONOZEOC OO Каа 

Rekolekcje parafjalne Św. Jana i św. 
Ducha odbędą się w kościele św. Jana — 
początek w V niedzielę postu 6 kwietnia © 
godz. 6 wiecz i potrwają 3 dni, rozpoczy= 
nając się o godz. 6 rano i 6 wiecz. 

Rekolekcje parafjalne w kościele Naj 
świętszego Serca Jezusowego rozpoczną się 
w sobotę przed niedzielę palmową 12 kwiet 
nia o godz. 6 wiecz. i trwać będą 3 dni; 
rozpoczynając się o godz. 6 rano i o godz. 

6 wiecz. 

nowiłyby kwestji stanu. Zapewne dziś 

są poważniejsze troski, ale czy drob- 

ne szczegóły nie zasłonią wielkiej ca- 
łości problematu? : 

Incydent z obraniem p. Pająka 

na przewodniczącego komisji wojsko: 

wej, którego kandydatura wypłynęła 

ze zgoła nieoczekiwanej strony, daje 

poważnie do myślenia, jże siecie pa- 

jęcze wszędzie czyhają na naszą eg- 
zystencję. ° 

Gdy się przypatrywać działalno- 
šci czynników kierujących życiem 
Państwa, lęk ogarnia i zdumiony oby: 
watel polak-patrjota pyta się Quo 
vadis? St Wańkowicz 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji 
U. S B. w Wiluie 

z dnia 15 — III. 1930 r. 

Wschód sł. g.5 m 47 

Zachód sł. g. 5 m. 42 

skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po 
iborowa dlą mężczyzn, zamieszkałych na te. 
renie m. Wilna. Na komisję tę winni, stawić 
się wszyscy ci poborowi rocznika 1908 : star 
szych, którzy dotychczas nie stawili się do 
przeglądu. 4 «& 

— (y) Które roczniki powoła- 
ne zostaną na ćwiczenia rezer- 

wistów? ! 
Jak się dowiadujemy, w r. b. powolane 

zostaną na ćwiczenia rezerwistów następu- 
jące roczniki: 

Oficerowie rezerwy: ci z roczników 
1903—1892, którzy byli: powołani w r. ub. 
lecz nie odbyli ćwiczeń; wszyscy z roczni= 
ka 1904 i roczników 1900, 1899, 1897 i 1894; 
ci z roczników 1902, 1901, 1898, 1895, 1893, 
którzy w ub. r. odbyli dopiero pierwsze 
twiczenie jako aowomianowani, nowoprzy- 
byli z b. armij zaberczych lub z powodu 
odroczeń; wszyscy nowomianowani lub no= 
wo przyjęci do W.P. z b. armij zaborczych 
Popo raczaigy rezerwy z roczników 1904 

Podchorążowie rezerwy: ci, którzy 
ukończyli szkoły podchorążych rezerwy w 
r. 1928 oraz w lotaictwie i balonach, którzy 
ukończyli szkoły podch. rez. w roku 1929 
ci, którzy w r. ub. nie odbyli ćwiczeń z ja 
kichkolwiek przyczyn, którzy w r. ub. nie 
zostali zakwalifikowani do zamianowania 
ną podporuczników i szeregowi rezerwy, 
którzy w latach ubiegłych do r. 1929 ukoń- 
czyli z wynikiem pomyślnym szkołę pod- 
chorążych rez., a nie uzyskali tytułu pod= 
chorążych rezerwy tylko z racji posiadania 
wykształcenia 6 — 8 klas. szkoły średniej 
(bez matury). 

Ciśnienie | 74 URZEDOWA Szeregowi rezerwy: podof. i szereg., 

$rednie w mm —(y) Nowy dowódca żandarmerji u p.wo którzy podlegali powołaniu w ub. roku, lecz 
jewody. W dniu wczorajszym złożył wizytę z różnych powodów ćwiczeń nie odbyli, z 

Teńsetatara | nowomianowany dowódca 3 dywizjonu żan. 7oczniką 1904 podoficerowie i st. szereg. 
daja / —3°С darmerji w Grodnie mjr. Stan. Kuciel. z wszystkich broni i służb, wszyscy szereg, 

SĘ gat Prokuratorii Generalnej piechoty i łączności, a z pozostałych broni 
Adolf Kopeć w dniu 15 b. m. wyjechał do i służb tylko ci, którzy otrzymują karty 
Warszawy w sprawach służbowych Zastę- powołania; : 
puje p. delegata starszy radca Prokuratorji z roczników 1902, 1899 i 1897: podofic. 
Generalnej p. Mieczysław Obiezierski. z wszystkich broni i służb, szeragowi łącz- 

— Prezes wileńskiej Izby Skarbowej E. ności; Ё 
Ratyūski wyježdža w dniu 16 b. m. w spra z rocznika 1901 podofic. i szeregowcy 
wach służbowych do Warszawy. Wobec wy łączności, z rocznika 1906 wszyscy podof'c. 
jazdu prezes [zby Skarbowej nie będzie przyj i szereg. łączności; > 
mował w dniach 17, 18 i 19 b. m. interesan podofic. i szereg. którzy otrzymają 
tów, zgłaszających się zwyczajnie w spra Karty powołania z lotnictwa i balonów z 
wach ogólno.skarbowych. rocznika 1906, 1905 i 1901, a z innych ro- 

Temperatura najwyższa: -- 19C. 

Temperatura najniższa: —9*C. 

Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr ) Zachodai 
przeważający 

Tendercja barometryczna; wzrost 

Uwagi: półpochmurno, po południu 
Šutų 
  

  

Przy rozmaitych niedomogach naturalna 
woda gorzka Franciszkajjózeia działa przy 
jemnie i znacznie zmniejsza te dolegliwości, 
często nieraz mała ilość działa już pewnie. 
Prace lekarzy ginekologów jednogłośnie 

stwierdzają łagodne działanie wody Francisz 

kaujózefa, która nadaje się do delikatnego 
ustroju kobiecego. Żądać w aptekach i drog. 

19 b. m. w nowym bogatym repertuarze 
Początek wyjątkowo o godz. 9 m. 30 wiecz 
Bilety w kasie zamawiań od 11 do 9 wiecz 

„— Koncert Ady Sari w Wilnie. Znakom! 
ta śpiewaczka operowa o sławie wszechświa 
towej Ada Sari wystąpi w Wilnie na konce' 
cie Wil. Tow. Filharmonicznego we. wtorel: 
18 b. m. w teatrze miejskim Lutnia. Ada Sar 
śpiewać będzie najcelniejsze utwory. swego 
bogatego repertuaru a mianowicie: pieśni : 
arje: Caccini, Paiziello, Raseini, Szopena, P: 
derewskiego i in. Słynna artystka wystąpi w 
Wilnie raz jeden. Początek o godz. 8 wiecz 
Bilety zawczasu do nabycia w kasie teatr: 
Lutnia od 11 do 9 wiecz, 

CO GRAJĄ W KINACH: 
  

— Ogólne zebranie „Ogniska Wileńskie 

go* Związku Nauczycielstwa przedszkoli od 

„będzie się dnia 30 marca r. b. o godz. 11 w 
lokalu przy ul. Moniuszki 36. 

— Akademja — wiec protestacyjny. W 
niedzielę, dnia 16 marca w sali Ogniska Kole 
jowego, (przy dworcu), o godz 12 i pół od- 
będzie się Akademja — Wiec Protestacyjny 
(przeciw prześladowaniom religijnym w Rosjii 
przeciw szerzeniu propagandy bolszewickiej 
w Polsce, według następującego programu: 

1) przemówienie p. J. Żeleźniaka b. pre 
zesa rady kościelnej przy kościele charkow 
skim (na Ukrainie) za rządów bolszewickich 
w okresie 1918— 1921 r. b. więźnia politycz 
nego kazamatów bolszewickich i zakładnika 
polskiego i odczytanie listu Ojca św. Piusa 

XI do j. E. kardynała Bazylego Pompili; 

2) śpiew i recytacja: „Opowieść o mo» 

skiewskiem męczeństwie” K. Iltakowiczowny 

wykonają p.p. Zena Bantle, Elryka Raune i 

inne, z L 
3) przemówienie przedstawiciela duCho- 

wieństwa ; katolickiego; 4) zakończenie: 
uchwalenie rezolucji. 

— Związek Połaków Z Kresów Białoru 
skich zakordonowych niniejszem zawiadamia 
iż doroczne walne zgromadzenie członków 
związku odbędzie się w niedzielę 16 marca 
r. b. o godz. 17 we własnym lokalu przy ul. 
Zawalneį 1. Wrazie nieprzybycia dostatecz- 
mej ilości członków następne zgromadzenie 
odbędzie się tegoż dnia i w tymże lokalu o 
godz. 18 i będzie prawomocne bez względu 
na ilość przybyłych członków. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Rodziny Wojskowej podaje 

40 wiadomości, że zostały zorganizowane ko 
łonje letnie dla dzieci rodzin wojskowych w 
Rabce i Ciechocinku, oraz dom wypoczynko 
wy dla rodzin wojskowych w Zakopanem 
na ulgowych warunkach. Bliższe informacje 
udziela sekretarjat R. W. ul. Mickiewicza 13 

dzajów broni służb z rocznika 1902 i 1901. w poniedziałki od godz. 4—6 i w czwartki od 

MABOŻEŃSTWA . MIEJSKA 

— Nabożeństwo za spokój duszy Ś. p. — (y) Nowy podatek miejski. Ostatnio 
J. Montwilia. W czwartek 20 b. m. o godz. Magistrat m. Wilna ustanowił nowy podatek 

9.30 r. J. E. biskup K. Michalkiewicz odpra Jest to opłata w wysokości 4 zł. od każdej 
wi w Bazylice Metropolitalnej nabożeństwo Teklamy wyświetlanej w  kinematografach. 
żałobne za spokój duszy ś.p. Józefa Montwił — Kasy Komunalne wolne od opłat po. 
ła, wielkiego działacza społecznego i niezrów datkowych. Jak sie dowiadujemy lzba Skar 

erze, 
ARCHITEKT 

TEODOR SMORGOŃSKI 
we środę 19 b. m. wrącaz zagranicy 
i WZNAWIA PRZYJĘCIA, ul. Żeli- 
gowskiego 5 40,od grr. 5—7 wiecz. 

MRS 1 CPOAACZROWRANI IO La i ia UNIPAK 

g. 5—7. 
Przypominamy, że dziś, w niedzielę 16. 

b. m. w Pałacu Reprezentacyjnym została 
otwarta wystawa kilimów artystycznych wy 
twórni „Kilim Mielichowski“ i „Pracownia 
kilimów w Zakopanem. Wystawa mieści się w 
pałacu w sali pocerkiewnej i otwarta jest co 
dziennie od godz. 13—21 w dnie świąteczne 

Hollywood — Kochanka Rozwolskiego- 
Heljos — Dzika Orchidea. 
Lux — Łódź podwodna. 
Śwłatowid — Szeik Fazil. 
Wanda — Gdy mężczyzna kocha. 
Sport — Bitwa morska. 
Piccadilly — Królowa nocy. 
Piccadiily — Syn szeika. 
Kino Miejskie — Kapitan Hazard. 
Ognisko — Grobowiec miłości. 

Ostatnie 2 przedstawienia 

„Stopki Miademickiej” 
WIELKA 24, 

Dziś o godz. 16ej i 18.30   
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 
14 do 15 b. m. do godz. 9 rano zanotowano 
„w Wilnie ogółem różnych wypadków 55. W 
tej liczbie było: kradzieży. 6, zakłóceń spoke 
ju publicznego i nadużycia alkoholu 11, prze 
jkroczeń administracyjnych 21. Resztę wypad 
e. podajemy w skróceniu w tej samej ru. 
=bryce. 

— (c) Skradzioną broszkę poznała u ju 
bilera. Wczoraj w dzień p. Aleksandra Ma. 
hort zam. przy. ul. Ostrobramskiej 16. idąc 
ulicą Wielką przystanęła na chwilkę przed 
wystawą sklepu jubilerskiego Załkinda (Wiei 
ka 47) w celu oglądnięcia nęcących oko 
osobliwości sztuki grawerskiej. W pewnym 
momencie Mabort omal nie krzyknęła ze zdzi 
„wienia, bowiem wśród rozłożonej na oknie 
biżuterji poznała swoją broszkę, skradzioną 
u niej przez trzema laty. Upewniwszy się, że 
wzrok ją nie myli p. Mahort powiadomiła 
policję o odnalezieniu broszki, która opiera 
jąc się na jej zeznaniach  zakwestjonowała 
cenny przedmiot do czasu wyświetlenia skąd 
Załkind nabył go, 

— łc) Podrzutek. W posesji Nr. 3 przy 
'ul. Dąbrowskiego znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 3 tygodni. Niemowlę 
za pośrednictwem policji ulokowano w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— (c) Zatrzymanie występowicza. Wczo 
faj w nocy policja przeprowadziła na terenie 
miasta kolejną obławę podczas której m. in. 

nanego filantropa. 
— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 

szego Sakramentu. Dnia 17 marca w koście 
le w Różanymstoku przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu dn. 
118 marca w kościele w Opsie. 

— .(k) Rekolekcje. Rekolekcje parafjalne 
w kościele Św. Piotra i Pawła rozpoczną się 
jpo niedzieli IV tyg. Wielkiego Postu, dnia 
31 marca o godz. 6 wiecz. Trwać będą 3 
dni, rozpoczynając się o godz. 6 rano i godz. 
6 wiecz. ; 

Rekolekcje parafjalne w kościele Ostro- 
bramskim rozpoczną się we środę po IV nie- 
dzieli postu 2 kwietnia o godz. 5,30 wiecz. 
i potrwają 3 dni, rozpoczynając się o godz. 
9 rano i'5.30 wiecz. 

aga jo sprawie zwolnienia i oplat A 
cowych wkładów kas oszczędnościowych w Banku Polski PICO) e y PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 

Ministerstwo wychodzi z założenia, że — (0) Stan bezrobocia w Wilsie. We- 
kasy komunalne nie rozporządzają swemi pie dług danych państwowego urzędu pośredni 
niędzmi, lecz wkładami członków. ictwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 

— (0) Subwencja Magistratu na walkę terenie m. Wilna wynosi 4327 osób, w tem 
z żebractwem- W dniu wtr*eiwiym Magi. mężczyzn 3243 i kobiet 1084. W porówna». 
strat wyasygnował komitetowi do walki z że miu z ubiegłym tygodniem liczba bezrobot. 
bractwem 2000 zł. tytułem bezz wrotnej sub mych zmniejszyła się o 17 osób. 
wencji na zakupienie inwentarza dla sal, od- 

ZEBRANIA I ODCZYTY remontowanych przez wzmiankowany komi 
tet w gmachu Wileńskiego T-wa Dobroczyn 
ności. 

Zebranie konferencji św. Wincentego a Paulo 

| ach mie i PRA a : : s iedziałe marca o z; 
Dnia 26 marca, w lokalu przy ul. Bazyljań p. p. na Reda > 

  

— (k) Zebrania organizacyj katolickich . 

zatrzymany został Hil Bieńkowicz, który nie 
mógł wyjaśnić przyczyn, które go skłoniły 
do przyjazdu do Wilna, oraz Jadwigę Tara- 
jbajewą, bez określonego miejsca zamieszka 

— Uruchomienie browaru. Nieczynny od "ia, poszukiwaną od kilku miesięcy za kra- 

czasu okupacji niemieckiej browar Lipskiego dzież. | ‚ ZE 
został nanowo uruchomiony. Bieńkowicza etapem odesłano do miej. 

RÓŻNE 
sca stałego pobytu, zaś Tarabajewą przeka 
zano władzom sądowym. 

— (0) Kontrola radjosłuchaczy. Dowia — łc) Zamórdował teściową. Przed nie 
dujemy się, że w dniach najbliższych specjal „dawnym czasem we wsi Kunosa pod Nieświe 
ni kontrolerzy, zaopatrzeni w legitymacje, żem zamordowana została Adelajda Juchnie 
przeprowadzą kontrolę radjosłuchaczy, w po *wiczowa. Morderstwa dokonano w jej miesz 
szukiwaniu uchylających się od opłaty prenu kaniu, w chwili gdy Juchniewiczowa spała i 
meraty. Już prowizoryczne obliczenia wyka- 'sprawca oddat do niej trzy strzały, które 
zały, że w mieście naszem jest wielka ilość (były śmiertelne. Okoliczności zabójstwa wska 
radjopajęczarzy, którzy zostaną pociągnięci zywały, że dokonane ono zostało z pobudek 
do odpowiedzialności sądowej. osobistych uraz, bowiem w mieszkaniu zabi 

! : 

ой 9—21. 
Wstęp 50 gr. ucząca się młodzież płaci 

'30 gr. wycieczki zbiorowe gr. 20. 

2



      

      

  

6 

tej nic nie poruszono. W trakcie śledztwa 
policja zdołała ustalić rodzinne stosunki w 
rodzinie Juchniewiczów, skierowała podejrze 
nie w stronę zięcia zamordowanej Jana Ko- 
walczyka. Gdy go aresztowano, Kowalczyk 
przyznał się do zbrodni podając że dokonał 
tego na tle zatargu o podział majątku. 

— (c) Skradziono.... dom. / Właściciel 
tolwarku Rybiszki (obręb wielkiego Wilna) 
Pinkes Grambert stale zamieszkujący w War 
szawie po przybyciu do swego folwarku 
stwierdził że bez jego wiedzy rozebrano je- 
den z budynków pozostających bez opieki. 

Nieznani sprawcy wykradli belki, cegły 
i inne części budynku ogólnej wartości 1500 
złotych. 

— (c) Samobójstwo nieuleczalnie chore 
go. W lesie, na Pośpieszce mieszkanka po- 
bliskiej wsi Gorajce Stefanja Makowska zbię 
rając gałęzie zauważyła wiszące na drzewie 
zwłoki mężczyzny lat średnich. Wystraszona 
kobieta wszczęła alarm, w rezultacie wezwa- 
no policję. Oględziny zwłok stwierdziły, że 
nieznajomy popełnił samobójstwo przed dwo 
ma dniami. 

Z dokumentów, znalezionych przy zmar 
jym wynika, że jest to Józef Masłow zam. 
przy ul. Garbarskiej 5, który zaginął przed 
kilku dniami. 

Cierpiał on od dłuższego czasu na gruźl 
<ę, a ponad to był w bardzo ciężkich warun 
kach materjalnych. 

Widząc, że choroba czyni zastraszające 
postępy a z braku środków Masłow nie mógł 
skutecznie się leczyć, postanowił skrócić swe 
snęczarnie i udawszy się do podmiejskiego 
*asu powiesił się. Zwłoki samobójcy przewie 
ziono do kostnicy św. Jakóba. 

‚ — (6) Zmarła w pociągu Do Domasze. 
wicz w przedziale 2 klasy pociągu idącego 
z, Wilna do Łunińca zmarła nagle Rocha Ra 
bińgka lat 53, która przebywała w Wilnie w 
szpitalu na kuracji. 

> — (c) 17.letni włamywacz. W Žyrowi 
cach koło Słonima dokonano włamania do 
sklepu wódek i skradziono z szuflady 80 zł. 

. Sprawcą włamania okazał się 17-letni 
Michał Adamczyk mieszkaniec Żyrowic, któ 
rego policja aresztowała. 

— (c) „Kradzieże na wsi. Na terenie gmin 
Dworeckiej i sąsiednich pojawiła się szajka 
złodziei, która raz po raz dokonywuje kra» 
dzieży u bardziej zamożnych chłopów. Zło 
slzieje specjalnie polują na bydło i nierogaci- 
znę i ostatnio zdołali wyprowadzić z chle- 
wów kilka krów, cielaków i wieprzy. 

  

SEZRENERRYDNANNCJWJONANGA5H4OGRUMBO 

COSADA. 
Czy jest Pan tym, który przez wytrwa 

ość i pilność chce osiągnąć dobre wyniki? 
Czy chce pan sobie zapewnić stałą i pewną 
egzystencję? Jeżeli tak, proszę przyjąć nasze 
zastępstwo sprzedaży państwowych obliga- 
żyj premjowych na nadzwyczaj dogodne i 
niskie spłaty miesięczne. Nowa kombinacja 
znacznie ułatwia pracę. Warunki współpracy 
jaknajkorzystniejsze. Dotrzymujemy to, co 
przyrzekamy, Wysoka prowizja, liczne pre- 

inje, ewent stala gaža, Kasa Chorych, Fun- 

dusz pensyjny, bilet P,K.P. 
Powszechny zakład Kredytowy, Spółdz. 

z ogr. por. we Lwowie, pl. Marjacki 6—7. 

++sóhtWOAMGŁIAWLCEQDEEGKOPANAŃRKE AGU | 

  

CENY 'W WILNIE 

> z dnia 11.1I1 1930 r. 

Ziemłopłody: pszenica 30 — 36, żyto 18 
19, — jęczmień na kaszę 18—19, browarowy 
20 — 21, owies 17 — 18, gryka 25 — 30, 
wyka 29 — 30, otręby pszenne 15 — 17, 
żytnie 12 — 13, ziemniaki 7 — 8, siano 
$ — 10, koniczyna 12 — 13, słoma 7 — 8, 
makuchy lniane 39 — 40. Tendencja w dal 
szym ciągu bardzo słaba. Dowóz dostateczny 
zapotrzebowanie minimalne. 

' Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. ł 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczaną 80 — 90, owsiana 85 —100, 
serłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

'__ Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
00, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
120, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
120, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 

420 — 440. 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

“Jana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
500 — 650, solone 500 — 550. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
i W: a: groch polny 40 — 60, fasola 

miała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 
'а — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
-— 450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 
350 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, šnię- 

„te 380 — 400, karpie żywe (brak), Śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 
2 00, wąsacze żywe 500 — 550, śnięte 
380 — 400, sielawa 320 — 350, sumy 300— 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 

  

sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 
"220, drobne 80 — 100. 

Len: Len włókno surowe I gat. 2.30 — 
2.40 dolarów amerykańskich za pud, len trze 

‚ pany 3.30 — 3.40 dol. am. za pud. Siemię 
iniane o czystości 87 i pół proc. 1.22 — 1.25 
dol. za pud. (n) 

  

L     
  
  

 — 380, šniete 250 — 280, stynka 170 — 200 | 

RADJO 

N iedziela, dnia 16 marca 1930 r. 

DZIEŃ KRAKOWA. 

9.00 : Tr. nabożeństwa z Kate- 

dry Zamku Królewskiego na Wawelu. | 

11.30 — : „Wesele krakowskie” -— 

suchowisko regjonalne. Р 

11.50 — 12.10: Sygnał czasu, hejnał z 

wieży Marjackiej i kom. metecrologiczny. 

12.10 — 13.40 Poranek symfoniczny, 
Współudział biorą: ork. Zawodowego Zw. 

Muzyków Polskich, chór mieszany Tow. 

Muzycznego p. Franciszka Platówna prima- 

donna opery lwowskiej, oraz dyr. W. Walieka 

Walewski i Z. Górzyński łdyr.) 1) Hymr na 

-cześć Krakowa z r. 1428 do słów St. Ciołka 

„Cracovis civititas“ — na chór mieszany Z 

tow. instrumentów dętych, b) W. Szamotul 

„ski: Motet na chór mieszany czterogłosowy 

a capella: jn te Domine speravi z roku 1554. 

) W. Żeleński: Suita taneczna w wykon. 

ork. 3) B. Wallek Walewski: Dwie pieśni: 

» z tow. ork. a) Latem, b) Jesienią odsp. p. 

Fr. Platóna, 4) Opieński: Zygmunt August 

i Barbara — poemat symfoniczny w wyk. 

ork. 5. a) L. Różycki — wyjątek op. „Eros 
i Psyche* b) K. Sz manowski: Kołysanka 

Roxany z op. „Krėl Roger“ — odšp. p. Fr. 

Platówna. 6. Z. Stojewski: Wiosna— poemat 

muzyczny na chór mieszany i orkiestrę. 

13.40 — 13.55: Stan rolnictwa w Mało. 

polsce zachodniej", wygłosi dr. W. Płoski 

13.55 — 14.10: Koncert ork tambur - mando- 
linowej: 1) Wroński A. Polonez „Jeszcze Pol 

ska nie zginęła”, 2) Wiązanka krakowiaków 

i innych pieśni ludowych ziemi krakowskiej 

w układzie Niedzielskiego, Szop kowskiego i 
innych, 3) Tymolski: Hej w góry mazury! 

14.10 — 1425: Pogadanka dla rolników 

„Jakie choroby roślin grożą nam na wiosnę" 
— dialog między dr. K. Rouppertem, prof. 
U. J. i dr. W. Płoskim: 

14.25 — 14.35: D.c. koncertu: 1) Lusa 
kowski: Krakowiak Kosynierów 2. M. Reiss: 

walc „Le retour“ J. Ciechanowski. 3) Marsz 
„Pod gradem kul : 

14.35 — 15.20: Audycja dla dzieci i mło 
dzieży: „Jak król Łokietek zdobył panowanie 

15.20 — 15.40: Recytacje poetyckie utwo 
rów: Pawlikowskiej, Konopki, Gałuszki, Żu- 
ka Skarczewskiego odczytają pp. T. Biał 
kowski i M. Człapińska. : 

15.40 — 16.15: Jazz Polskiego Radja w 
Krakowie. Е 

16.15 — 16.30: Anegdota regjonalna w 
wyk. pp. L. Wyrwicza i Wł Doruli, 

16.30 — 16.45: Odczyt p.t. „pojęcie pra- 
wa u Stan. Wyspiańskiego" wygł. dr. St. 
Gołąb prof. U. J. 

16.45 — 17.15: Przemówienia: p. woje- 
woda .dr. Mikołaj Kwaśniewski, reprezentant 
kurji metropolitalnej, prezydent miasta inż, 
Karol Rolle, prezes Akademji Umiejętności 
prof. dr. Kostanecki. 

17.15. — 17.40: „Przysięga Kościuszki” 
Anczyca, reżyserji D. Ruszkowskiego w wyk. 
zespołu dramat. ‚ 

17,40 — 18.05: Koncert chóralny, żeński 
męski i mieszany. cz. 1. Chór żeński a) St. 
Kazuro: Krakowiaczek, b) St. Lipski: A w 
moim sadeczku, c) Mayzner: Wianki d) K. 
Garbusiński Gdzie to idziesz Bartku e) P. Ma 
szyński: Krakowskie wesele. Cz. II c hór mę 
ski: a) Niedzielski Krakowiak, b) Lachman: 
Krakowiak c) B. Wallek Walewski: Pije Ku- 
ba. Cz. Ill Chór żeński: a) Mayzner: Paste - 
reczka, b) St. Lipski: Od Krakowa b*dą, c) 
B. Rizzi: Melodja spiska, d) Rzepko: Piosen 
ka RZA e) Rzepacki: Hej idem w las. 
Cz. IV. Chór mieszany: a) Nowowiejski: Kra 
kowskie wesele, 

18.05 — 18.25: „Z danie małego Stasia o 
radjo* — przeczyta inż. St. Broniewski. 

nem“ — „Zaklęty staw* — rozmowa bacy 
z juha em w wyk. pp. Plucińskiego i Balery, 
pieśni spiskie odšpiewa p. Klamut. Podczas 
dialogu: zbyrkanie dzwonków owczych, po- 
gwizdywanie juhasa, „ujkanie”, gra na skrzy 
pcach, śpiewy. 

„18.35 — 19.10: „„Pieśń Wawelu* — słowa 
St. Wyspiańskiego w wyk. art. dram. 

19.10 — 1925: Feljeton podróżniczy wy 
głosi dr. Jan Nowak, prof. U. J. 

19.25 — 19.45: Rozmaitości. 
19.45 — 19.58: „Coś z Podhala" wyk. 

pp. Chowańcówna i Wł. Dorula. 
19.58 — 28.00: Syg nał czasu z Warsz. 
20.00 — 20.05: Hejnał z wieży Marjackiej 
20.05 — 20.35: Przechadzka po Krakowie 

— w oprac. p dr. J. Dobrzyckiego, z ilustr. 
muzyczną. 

20.35. — 23.05: Koncert wieczorny. Wyk. 
„Chór męski Tow. Śpiew. „Echo* pod kier. 
dyr. B, Wallek Walewskiego, p. O. Martusie 
wiczówna (fort.) p. H. Zboińska - Ruszkow 
ska (sopr.) St. Siwik (ten.), zespół solistek 
szkoły śpiewu p. H. Zboińskiej Ruszkowskiej 
solo p. |. Tylewska 1) a) Wł. Żeleński: Na- 
sza Hanka 5) ]. Gall: Pieśń ludowa c) Rącz 
Ka:-„Noc taka piękna — w wyk. „Echa”, 
2) a) Wł. Żeleński: Idylla b) Etiuda c) St. 
iLipski: Polonez es - dur p. O. Martusiewi- 
czówna 3) K. Kratzer a) skrzypki z waty 
b) Przy kołowrotku — p. H. Zboińska - 
„Ruszkowska 4) Z. Stojewski: Warjacje na 
temat krakowiaka — p. O. Martusiewiczów- 
na 5) Dwie pieśni ludowe, c( Paderewski: 
Dudziarz — odśpiewa St. Siwik, 6) I. Pade- 
rewski a) scena z op. „Manru* — wyk. ze- 
spół solistek szkoły Z. Ruszkowskiej solo J. 
Tylewska b) Kołysanka Ulany z op. „Man. 
ru* H. Zboińska - Ruszkowska. 7) a) Wł. 
Żeleński Arja Kirkora z op. „Goplana* b) 
J. Gall: Serenada c) Paderewski Arja Manru 
7 op. „Manru“ St. Siwik 8) a) J.K. Hofman 
„Mazurek b) Friedmann: 2 preludje c) Fried 
man: Etiuda p. O. Martusiewiczówna. 9) Z. 
Jachimiecki: a) Tęsknica b) Ukojenie — p. 
H. Zboińska Ruszkowska 10) a) Dwa ludo 
we motywy zakopiańskie w opr. Kleczyńskie 
go, b) Moniuszko: Krakowiak z operetki 
„Cyganie“ — p. St. Siwik. 11) a) M..Swie 
rzyński: Kołysanka b) St. Lipski „Pieśń je- 
sienna, c) K. Garbusiński: Mazur w wyk. 
Tow. śpiew. „Echo. 

RADJO 
APARATY 

Intuorzoco 0 otemooane | 

ekranomane 
o niedokcignioneį selekeji i sile poleca 

Wilno, 

| Mowoczosne 

[ELEKTRIT c 
najbogetszy wybór aparatów radjowych na dogodn. warunkachį 

P STAI UPI URI OAS AS DRS RA ОЕ ESI GKS TI 

18.15 — 18.55 „Śpieszący przed mikrofo | 

sLOW 

22.20 — 22 : „Dla naszych przyjaciół 
zagranicą“ — odczytane zostaną wyjątki z 
obcej literatury o Polsce w jez. franc. ang. 
włoskim i niem. 

22.30 — 22.55: Kom. Pat. 
22.55 — 23.10: Fragment z „Czerwone. 

go Marszu* odczyta autor K. H. Rostworow- 
ski. ' 
23.10 — 24.00: Muzyka taneczna. 

24.00 Muzyka z Wiežy Marjackiej. 

Poniedzialek, dnia 17 marca 1930 r. 

11.55 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz, 
12.05 — 13.10: Muzyka popularna w 

wyk. ork. Polskiego Radja. 1) Weber — uw. 
do op. „Oberon* 2) Sibelius — „Valse tri- 
ste“ 3) Leoncavallo — „Maitinata“ 4) Gou- 
nod — muzyka baletowa z op. „Faust“. 

13.10 — 13.20: Komunikat meteorolog. 
15.00 — 15.45: Transm. z Warsz. Odczy 

ty dla maturzystów. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Audycja poświęcona 

„Klaudjuszowi Debussy'emu (płyty „Celubia') 
Słowo w stępne wygł. Stanisław Węsł awa 
ski 1) Debussy — Nokt rn a) Chmury, b) 
Święta, 2) Debussy — Preludjum „Popołud, 
fauna“, 

17.00 — 17.15 — Bajeczki dla 
wygł. Zofja Tokarczykowa. 

17.15 — 17.40: Recital wiolonczelowy Al 
berta Katza H:, '*. '.. d-dur 1) O, Respighi 
— Adagio z warjacjami A. Głazunow — A 
rabska melodja, Popper — Do gitary, De 
Falla — Austrjana Jota. 

18.45 — 19.25: Aud. literacka Rozbitko- 
wie z przystani* Gracji Deledda, radjof. Ja- 
dwigi Zieleńczykówny, wyk. Zesp. dram. 
Rozgł. Wil. 

19.25 — 19.40: 34-ta lekcja języka wło 
skiego. Prow. dr. J. Rostkowska. 

19.40 — 19.55: 37a lekcja języka nie- 
mieckiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 

19.55 — 20.05: Program na wtorek, sy« 
'gnał czasu i rozmaitości. 

20.05 — 20.30: „Wileńskie Tow. Arty- 
stów Plastyków* I odczyt, Kulesza i Kwiat- 
kowski* wygł. Jerzy Wyszomirski. 

20.30 — 23.00: Transm. z Warsz. Ope 
retka R. Stolca „Taniec szczęścia”, 

23.00 — 24.00 „Spacer detektorowy po 
Europie" w wypadku złego odbioru muzyka 
z płyt gramof. 

dzieci 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 15 marca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.895, 8.915, 8.875, Londyn 43,37 
43.48, 4326, Nowy York 8,905, 8.925, 8.885, 
Praga 26.43, 26.49, 26,37, Szwajcarja 172.65, 
A73.08, 172.22, Włochy 46.74 i pół, 46.86, 
46.63, Berlin w obrotach pryw. 212.76. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 127.50, 127, 127 

50. Premjowa dolarowa 75 i pół. 5 proc. kon 
,wersyjna 53. 50. 7 proc. stabilizacyjna 88. 
10 proc. kolejowa 102.50, 8 proc. L. B. Ban 
ku Gosp. Kraj. i Banku Rolnego, obl. B.R. 94, 
te same 7 proc. 83.25 4 i pół proc. ziemskie 
52.50 52.75, 7 proc. ziemskie dolarowe 75. 
8 proc. warszawskie 75, 74.75, 8 proc. Czę» 
siochowy 65.75, 66, 8 proc. Kalisza 65.75.66 
8 proc. Łodzi 67, 67,25 10. proc. Siedlec 78. 

Akcje: 
Bank Handlowy w Warszawie 117 Pol 

ski 167.75, 167.50, As, we Lwowie 
105. Spółek Zarobkow. 78.50, Spiess 102.50 
Norblin 65.50 65, Strachowice 20.75, Spiry. 
tus 22 (bez kupon. za r. 1928—29. : 

P. R. 0. 

Ubezpiecza na życie w złotych w złocie 
Na warunkach naikorzystniejszych 
Ze skłądką Aaaa bo począwszy 

o zł. 

  

Z największą gwarancją wypłaty a 
Bez uciążliwych formalności badania 

ё lekarskiego. 
Z podwójną wypłatą w razie Śmierci 

wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
ODDZIAŁ P.K.O. w Wilnie, Mickiewi- | 

cza Nr. 7." 

Dnana wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy s3- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do T-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Prosimy się przekonać, 
że pończochy i skarpetki modne i 
mocne oraz płótra, flanele, satyny, 
jedwabie, kołdry watowe Sprzedaje 

najtaniej 

GŁOWIŃSKI Wileńska" 27. 
  

Sekrefarza generalnego, 
Kiercwnika biura lub sekretarjatu, 
najchętniej w organizacji społecznej ĘĄ 
lub Stowarzyszeniu w Wilnie posady 
poszukuje społecznik, oświatowiec, $i 
b. intelig. i wykształcony, literacko 
posiadający język polski, kresowiec, 
z dużą znajomością stosunków. Dob- 
re referencje, energja i zdolności or- 
ganizacyjne. Wynagrodzenie niewy- 
górowane, według umowy. Łaskawe 
oferty sub „N* do Adm. „Stowa“ @ 

  

    

BEZPŁATNIE 
mieszkania wynaj- 
mujemy poważnym 
i solidnym lokato: 
rom. Wolne lokale 

zgłaszać 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, 

Wileńska 24 

Tel. 1038. 

—0 
    

  

Najstarsza 
w kraju 

oszczędza czas i pieniądz 
łatwa w przechowaniu 

ków firmowych 

wytwórnia suszonych owoców | jarzyn 
w Wilnie М. Bienkiewicz v Vilnie 

poleca WŁOSZCZYZNĘ WYBOROWĄ 
niezbędną każdej praktycznej gospodyni 

daje smaczne, esencjonalne buljony i sosy. 
Żądać wszędzie w opakowaniu 100 gr. lub z S$ kg. worecz- 

Oszczędności 
swoje. złote i dolary 

(założona 
w 1893 r.) 

ulokuj na 12 proc. 
rocznie. Gotówka 
twoja jest zabezpie- 
czona złotem, šre- 
brem i drogiemi ka” 
mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12. Wydaje 
pożyczki pod zastaw 
złota, srebra, brylan= 
tów, futer i & d. 

0. 

  

przerabia   bez akumulatora i baterji. 

Radjoaparafy 
na nowoczesne [lgkirit (0 

Wilno, ul. Wileńska 24, telefon 1038. 

Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy 
na ekranowy oraz zasilany wprost z sięci oświetleniowej 

Dogodne warunki. 

=I 

GOTÓWKĘ 
w różnych walu- 
tach lokujemy na 
dobre oprocento- 
wanie, zwrot ter- 

minowy 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. —0 

  przesfarzalaj 
konstrukcji 

  
Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNAĄ 

„Pierwsza parowo-mechaniczna pralnia hlelizny” 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dła pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, Szeregowych, Policji Państwowej» 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Kijentów ipo upraniu dostarczamy do domu. 

e 
B. t. 

A 

  

  

` a ч Od dnia 12 do 16 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 

SALA MIE JSKA „RAPITAŃ RAZARD + -я Ка 1. „Raid Pani Dawidson“ 

Dramat w 8 aktach. W roli głównej TIM MC COY. w 1 akcie. 

Farsa w 2 aktach. 

ui, Qstrobramska 5. 
$ Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „GWIAZDA MORZA* 

  

    

   

W: Bogini ekranów, zmysłowa, kusicielska GRETA GARBU w swej najnowszej 
tryumialnej ielki dramat erotyczny 

kreacji DZIKA ORCHIDEA. kobiety, która jest wiecznym 
stinksem i wieczną tajemnicą. W rolach głównych: uwodzicielskiego księcia słynny amant NILS 
ASTHNER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój który wzbudził zachwyt całego 
Świata. Wstrząsająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść, Bajeczna wystawa. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO-TEATR 

„NELIÓS” 
Wileńska 38. 

a 
DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! 

JUTRO PREMJERA! 
Dawno niewidziana 
płomienna gwiazda 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

w wielkim dramacie 
rozpętanych namiętności DOLORES DEL RIO Li 

DZIKA AIŁO©$ 
Wytw. „United Artists“ Seansy o godz. 4, 6. 8 i 10.15 

  

KINO-TEATR |ostałei dzień! B R I G i D R H E b M w swojej najnowszej kreacji, jako ' 

„Korywo”| 22 BOCHANKA ROZWOLS$KIEGO * » 
Wielki dramat intrygi i miłości na tle porywających przeżyć tancerki, która nie chciała okupić karjery 

artystycznej pohańbieniem swej czci niewieściej. Partnerem Brygidy Helm jest czarujący HENRY STUART. 
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

Mickiewicza 22. 

  

: w obrazie 3 JUTRO PREMJERA! BILLIE DDUE "7; 

Najoiększa oliara kobiety 
Dramat osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afery gubernatora Francji w Indochinach, która w 

przeciągu 2 lat była głośna na całym świecie 

Partnerami BILLIE DOVE są: piękny Antonio Moreno i brutalny Hoah-Beery 
Specjalna ilustracja muzyczna Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25 w. 

Passe-partouts w dzień premiery nieważne 

  

Najpiękniejsza 
„gwiazda ekrańu KINO-TEATR 

„HObLYCAOB* 
Mickiewicza 22. 

  

POLSKIE KINO ; Dziś! Największy przebój erotycznyl Dzieje buntu duszy mężczyzny, którego zmysły opętała kobieta 

„Wanda” | „GDY MĘŻCZYZNA KOCHAĆ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Wzruszający dramat miłości w 10 aktach, silniejszy ponad wszystkie W rolach gł. słynny i niezrównany 

JOHN RARRYMORE bobater filmu „Burza* i zniewalająco piękna DOLORES GOSTELLO. 

    

  

  BR ME ra oto 4 W początkach miesiąca kwietnia r. b. zostanie otwarty Mik, Sązak, z| pod Wilnem grani- 
I-szy kurs 6-cio tygodniowy teoretyczny i praktyczny jazdy ukończoną szkołą 10 rad praktycznych czący z jeziorem 

obszaru 60 ha z og- 
rodem owocowym 

handlową średnią, żo- 
na motocyklach solo i z przyczepkami. Wykłady odbywać naty z dwojgiem dzie- a Kto chce sprzedać 
się będą w godzinach rannych i wieczorowych celem dania dom, majątek,folwark, a " 2 i, znajdujący się I - 
możności uczęszczać na kurs młodzieży uczącej się, woj-|] $ j.i i warzywnym, Za- | letnisko, przedsię- 
OSTIA: AS WO i urzędnikom w godzinach Soso, pos budowania całko- 7 Biorstuos 

wol W aśramie е 1{1… z WE dh szukuje jakiejkolwiek | wite „ sprzedamy Kto chce kupić dom, 
й nie; yklizmu, budowa pracy biurowej lub niedrogo: majątek, folwark, let= 
silników — spalinowych motocyklowych wszelkiego typu; innej t. p. Adres: Po- Dom H.-K. „Za- | nisko, przedsiębiorst- 
elektrotechnika motocyklowa, ustawa drogowa, przepisy stawy, ul. Parkowa Nr) ChSta* , Mickiewi- wo it. d. 
Iki ae ni ais A praktyczna na motocyk- m g (dom p. Tarasewi- CZA. 1, tel. 9-05. Kto chce oo 

| zepkami. 2 i ulokowač; 
Jazda odbywać się będzie codzień na motocyklach |) €*) + FOLWARK "Kto pieniędzy poszu- 

szkolnych firm: „Harley-Davidsen“ i „DKW“. | gia „powiecie Oszmiań- kuje; 
O I e odbywać się będą w warsztatach i LG o sady wzw > a 10 waka 

! mi Orni ila , ieszkanie, 
Zapisy przyjmuje i informacyj bliższych udziela biuro KALE By ha) dom mieszkal- pokoje; 

przy ul. Królewskiej 6—4 w godzinach od 9—14 i 17—19: Nomuzm ay, ode, : 5ріі:пп. Kto poszukuje lokali, 
RTKGERECREKC GEJ odległość od kolei 9 mieszkań, pokoi; 

Za pokój 

  

    

Kto chce wydzierża- 
wić swoją nierucho- 

mošč; 

Wilno, 
K. Dąbrowska m. Niemiecka 5 m. 65 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE z 
NWA MACA BERURUCYGANGNANEGCAGAWANA MORO BARA К 

dobrze umeblo: Spółka z ogr. odp. 

wany pokój. Wi- ilno, ul. Tatarska 

BUSE LL LL I) WRS WZM RY WORSE: Kija a 8: chce dać wa: 
B ję 25. zł.p: Wiado- konapia prace rachun- z obiadem proponu B 3 F > 
Ea PIANINA i FORTEPIANY E korepetycje EE o kak Wilao, ulica kowe, R a= 

B światowej sławy „ARNOLD FIBIGER“ (nie mali polskiego. Inflancka Mickiewicza 15, m: 22 sprawozdania rachun- 
в nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger),j 2, od 2 д0 4и właśc.(94 3-4 P-P.) — —› Macie owe 1 & 4. 
m PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,4 domu. Ч gg Kto chce AE sw0- 

- "  SOMMERFELD etc, m W Vilenkia i (a ią | ość pod 

в E WYDAJE SIĘ . lobry zarząd; 

в 
® 

  

  

    

s leńska 15—2. letnicje 4 Z Kto e e 61 

— —0 s «|niką do przedSsiębior- 
|Fabryka i skład stwa hand! 

MAJĄTEK WIELKIE SOLECZNIKI Pokój mebli. |niech się zwróci do 
POSIADA na SPRZEDAŻ RZ, jadalnie, sypialnie, iBiurą Reklamowego 

+ do wynajęcia. Święto- | salony, gabinety, | Dziął Pośrednictwa 

© w $ 7 NAŻIERNNE 2 i zaułek d. 3, ank. dE = Grabowskiego, 
m. —0 » 2 barska 1, Tel. 82, 

Żółty Lochowa sy, stoły, | szaty | ą cel będzie osiągnięty 
Złoty Deszcz Swalófski IV odsiew POKÓJ biurka, _ krzesła |7ą wszelkie posred- 

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Rychlik Lubelski (z Trybańc) 
w partjach wagonowych po zł. 22 za q, workami po zł. 25, 

: Poczta Wielkie Soleczniki, wojew. Wileńskie. —Т 

nictwa Biuro ' pobiera 
koszty minimalne. 

в— — — — 
Jaja WYylĘgOWE BETA O WCS GAZA 

kur rasowych za 12 GU sy 
sztuk dziesięć zło” Z e 
tych w znanej hodow- ОМЫЕЯ 1 WENA M KEK 
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