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vos światowy a Franca 
Paryż 11 stycznia. 

Świat żyje pod znakiem wielkiego 

kryzysu gospodarczego. W Stanach 

Zjednoczonych, w Anglji i w Niem- 

czech bezrobotnych liczą na miljony. 

Wszędzie obniża się wótwórczość, a 

kapitały, — jeśli są — chowają się 

ostrożnie. Jakie są przyczyny tego kry 

zysu i dlaczego zjawił :'ę on dopiero 

w dwanaście lat po wojnie? Dwie są 

przyczyny główne i obie natury o- 

gółnej. 
W czasie wielkiej wojny, bezprzy 

kładnej w dziejach, wszędzie rozbudo 

wano niezwykie możliwości produk- 

cyvine przemysłu i rolnictwa. Naturai- 

nym skutkiem tego stanu rzeczy po 

wojnie była nadprodukcja surowców, 

aitykułów gotowych i środków żyw- 

ności. 

Zamiast ostrożnie dostosowywać 

wytwórczość do zdolności nabywczej 

konsumenta, producenci uciekli się z 

jednej strony do sztucznego podtrzy- 

mywania cen, a z drugiej kusili spo- 

„ žywcę wygodnemi warunkami kredy- 

towemi.. 

Tak postępując, nie unikniono jed 

nak kryzysu; opóźniono go tylko o lat 

dziesięć. Przyszedł stan nasycenia spo 

żywców; przyszedł moment, kiedy jed 

ni zmniejszali swoje zakupy, bo cze 
kali na zniżkę cen, a drudzy się ogra- 
niczali, bo stracili na akcjach i obli- 

gacjach. Spadła zaraz produkcja, 

zmniejszył się wywóz, skurczył się han 
del międzynarodowy. 

Kryzys rozpoczął się w „połowie 

1929 r. w Stanach Zjednoczonych, 2 

już w parę miesięcy później dał się 

we znaki Europie, dotykając w pierw 

szym rzędzie kraje, mając: najbardziej 

rozbudowany handel i przemysł zag. 

niczny, a więc Anglję i Niemcy. Struk 

tura gospodarcza Francji jest tego r 

dzaju, że kraj ten jest w stanie naj- 

dłużej bronić się przed ialą kryzysu 

światowego, a sam przebieg kryzysu 

jest tu o wiele łagodniejszy, niż gdzie 

indziej. Francja jest krajem fortu 

drobnych, ale bardzo licznych. Niema 

tu wielkich majątków ziemskich, nie- 

ma potwornych „koncernów* przemys 

łowych. Francuski indywidualizm i na 

organizacji gospodarstwa krajowego , 

wycisnął swoiste piętno. Organizacja 

ła mie jest bardzo Śmiała i scentrali- 

4 zowana, ale posiada natomiast szcze- 

' gólnie cenną w czasach kryzysu „€la- 

styczność” 

Przewidująca i umiejętnie przepro 

wadzona przez p. Poincare'go stabili 

zacja franka przywróciła atmosferę za- 

ufania i odbudowała w ciągu roku tę 

znakomitą, niemal jedyną w świecie 

zdolność oszczędzania Francuzów. Od 

1926 do 1930 r. sumy, złożone w ka 

sach oszczędności, wzrosły z 15 na 37 

iniljardów franków, do czego dodać na 

leży sumy, znajdujące sie w bankach 

ja rachunkach bieżących.: te ostatnie 

wynosiły 1 grudnia r. z. 45 miljardów 

Atmosfera zaufania i świadomość bez- 

pieczeństwa spowodowała nietylko po 
wrót do Francji kapitałów narodowych 

ale także ulokowanie się tu kapitałów 

obcych. Bank Francuski ma dziś w 
swych piwnicach zapasów złota na su 

ice 53 miljardy franków, czyli trzy 

razy tyle, ile miał przed wojną. 

Finansowo jest dziś Francja pierw 
Згет mocarstwem w Europie Jej struk 

iura gospodarcza jest zdrowa i żadna 

latastrofa jej nie grozi: Ale żadne pań 
stwo nie jest dziś w stanie izolować 
*ię zupełnie od wstrząsów, jakie prze 
żywają inne wielkie jednostki gospo- 
darcze świdta. Skurczenie się zdolno- 

sci nabywczej na wielu rynkach euro- 
Pejskich i zamorskich spowodowało i 
we Francji zmniejszenie się produkcji, 

* co zatem idzie — pojemności handlu 
"agranicznego. W ciągu 11 miesięcy 
1930 r. Francja wywiozła o 6 miljar- 
dów franków i o 2,6 miljony ton mnij, 

śś w tym samym okresie 1929 r. 
Kiedy w listopadzie 1929 r. ładowa- 
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uo dziennie na kolejach francuskich 

t8,000 wagonów, to w  listpadzie 

193C r. cyfra ta spadła do 60.000. Kie 
dy rok temu bezrobotnych praktycz- 

nie we Francji nie było, 20 grudnia 
1930 r. notowano 10,700 bezrobot- 

nych zupełnych. Kursy papierów war 

'ościowych, wyśrubowane pod wpły- 
wem spekulacji giełdowej, w latach 

1927 — 28, spadły w ostatnim roku 

dość znacznie. Akcje przemysłowe 

francuskie osiągnęły punkt szczytowy 

w lutym 1929 r.: kurs średni dla ak- 
cyj najbardziej typowych wynosił 

wówczas 548 (1914 — i00) Na po- 

czątku 1930 r. kurs ten spadł do 496, 

a 1-go stycznia r. b. wynosił tylko 360 

W rubryce akcvj zagranicznych spa- 

dek jest jeszcze większy bo odnośne 

współczynniki dla tych samych okre- 

sów czasu wynoszą 722, 611, i 417. 

ledvnie renty państwowe francuskie 

cobrze się trzymają: między grudniem 

1929, a grudniem 1930 r. ich kurs 

wzrósł nawet od 91,6 do. 94,7. 

Pomimo nieuniknionych strat, ja- 
šie kapitališci francuscy ponieśli dzię- 

ki powyżej wzmiankowanemu spadko 

wi papierów wartościowych, nadmiar 

kapitałów jest we Francji ogromny. 

Bank Francuski, zmuszony do zakupy- 

wania złota, napływającego z ze- 

wnątrz szeroką rzeką, zwiększył о- 

bieg swych banknotów do 76 miljar- 

dów franków. Stopa dyskontowa Ban 

ku wynosi 2,5 proc, a banki depozyto 

we płacą tyłko 2 proc. od powierze- 

uych im. kapitałów. Nadmiar kapita- 
łów nie ułatwia we Francji polityki 

obniżenia cen. Kiedy pod naciskiem 

konjunktury światowej ceny hurtowe 

spadły w ciągu 1930 roku z 588 na 

500 (1914 — 100), to ceny detalicz- 

ve podniosły się w ciągu minionego 

1oku z 614 na 647. Francja nie jesi 

już tanim krajem Europy. Życie jest 

tu jeszcze tańsze niż w Niemczech, ale 

droższe niż w Polsce. Gdyby rozbież- 

ność pomiędzy cenami hurtowemi i 

detalicznemi trwała nadal, gdyby 

ostatnie nadal rosły, — możnaby imó- 

wić i we Francji o kryzysie. Narazie 

nasza sojusznica przeżywa poprostu 

ckres przejściowych tylko trudności. 

Od kwietnia do listopada r. z. czyli w 

ciągu pierwszych ośmiu miesięcy ro- 
ku budżetowego, wpływy przewyższy 

ły o miljard sumy preliminowane. Ale 

w grudniu, po raz pierwszy od lat 

trzech, zanotowano lekki niedobór. 

jest to dla rządu znak, że okres ob- 

fitości minął, że trzeba w układaniu 

przyszłego budżetu być ostrożnym w 

wydatkach. 

Kazimierz Smogorzewski. 

te 

BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego - 
SIENIAKC i — Buiet Kolejowy. 

BRASŁAW — Rsięgarnia T-wa „Lot“, 

BROWICA. (Polesie) księgarnia 
(SZTY -- Huiet Małejowy. 
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OBRADY KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WARSZAWA. PAT. W dniu 14 b. m. pod przewodnictwem posła księcia 

Radziwiłła. obradowała komisja spraw zagranicznych Sejmu. przydzielając 

referaty projektów uestaw w sprawie ratyfikacjj umów, przekazanych na 

ostatniem posiedzeniu Sejmu do komisji. Między innemi referat w sprawie 

ratyfikacji polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz 

z protokółem końcowym w Berlinie 3 grudnia 1928 roku, przydzielono po- 

słowi Jeszkemu (B.B.). Referat w sprawie ratyfikacji porozumienia polsko- 

niemieckiego, podpisanego w Warszawie 31 października 1929 r., wraz Z 

protokółem końcowym, przydzielono posłowi Krzyżanowskiemu Referat w 

sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Polską a Rzeszą Niemiecką, 

podpisanej wraz z protokułem końcowym w Warszawie 30 marca 1930 r., 

przydzielono posłowi Jeszke. 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA. FAT. Sejmowa komisja hudżetowa przystąpiła na posiedzeniu 

dzisiejszem do preliminarza budżetowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 

nia Publ. Na wstępie przemówił min. Czerwiński. Min. bronił zasady ażeby proc. udział 

Ministerstwa oświaty w ogólnym budżecie nie zmniejszył się 1 był utrzymany podob- 

nie, jak, w latach poprzednich na wysokości 15 procent. 

Z kolei sprawozdawca preliminarza budżetowego pos. Zdzisław Stroński oświad- 

cza, że preliminarz ten cechuje oszczędność, posunięta bardzo daleko, mimo to nie za- 

tamowano żadnego działu prac, ani nie zatrzymano rozwoju w najważniejszych dzie- 

dzinach. Referent wskazuje, że w latach 1920 — 30 wybuduwano 100 budyuków szkol- 

nych. Wyłuszczył kwestję wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Na 

ten cel preliminowane 8 miljonów zmniejszono o 100 tysięty złotych. Rozwój tego dzia 

łu jest wyrazem szczególnej dbałości rządu o zdrowie młodego pokolenia. W dyskusji, 

jaka się wywiązała, przemawiał poseł Ponikowski (Ch. D.), który uważa budżet za 

nierealny. Poseł Kornecki (Kl. Nar.) omawiał tendencje do redukcji wydatków na 

szkolnictwo, Porusza sprawę stosunków administracji szkolnej, podkreśla jej zależ- 

ość od Bezpartyjnego Bloku i przytacza, że byli kandydaci na posłów, którzy żądali. 

od inspektorów zwoływania przedwyborczych zebrań nauczycielskich. Jeden z takich 

zandydatów spowodował następnie usuniecie inspektora. W tej chwili z ław Bloku Bez- 

partyjnego padły głosy: „Prosimy o nazwisko”. Poseł Kornecki wymienił nazwisko 

posła Polakiewicza. Poseł Polakiewicz zabiera głos w sprawie osobistej, w związku 

z przemówieniem posła Korneckiego, oświadczając że spór nie nastąpił między posłem 

Polakiewiczem, a inspektorem, lecz między inspektorem i władzą administracyjną -- 

starostą. : 
Po przerwie w dalszej dyskusji poseł Czapiński stawia wnioski: aby kwotę na 

budowę szkół podnieść do 20 miljonów, z jednoczesnem skreśleniem 25-ciu miljonów 

z funduszu policyjnego, podnieść kwotę sa oświatę pozaszkolną do półtora miljona. 

i. t do tej kwoty, jaka była poprzednio, przeznaczyć 130 tysięcy złotych na zapocząt- 

kowanie prac odrestaurowania uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie. Następnie prze- 

mawiali poseł Rzóska (B B.) posłanka Rudnicka (Kl. Ukr.) które oświadczyła, że sta- 
nowisko kłubu ukraińskiego w stosunku do budżetu będzie negatywne. / Wicemini- 

ster ks. Żongołłowcz w odpowiedzi na zarzuty posłanki Rudnickiej, odpiera zarzut, 

że jakoby stosunki między rządem a Kurją grecko-katolicką zepsuły się. Następnie za- 

brał głos p. mnister Czerwiński, omawiając zagadnienie realizacji nauczania powszech- 

nego na podstawie danych statystycznych, że w tej dziedzinie widoczny jest postęp. 

Pan minister przeciwstawia się, myśli posła Korneckiego o zmianie programu i obniże- 

niu liczby lat nauczania. Minister m. in. mowi, że chciałby być ministrem do otwierania 

szkół, a nie od zamykania i dlatego z ciężkiem sercen: zgodził się na zamknięcie trzech 

gimnazjów ukraińskich. Jeżeli jednak ukraińska inteligencja uważa że usposobienie 
młodzieży ukraińskiej przychylne, czy lojalne do państwa, jest kwadraturą koła, to 

oczywiście do porozumienia dojść nie możn$, 

Strajk w gazowni warszawskiej 
WARSZAWA. PAT. — We środę rano rozpoczął się w gazowni miejskiej strajk 

włoski, w związku ze sprawą potrącenia z płac pracowników miejskich przez magistrat 
t. zw. wskaźnika drożyźnianego zaległego. Strajk zakończył się o godzinie 12 w połud- 
weż dojściem do porozumienia obu stron przez oddanie całej sprawy  arbitrażowi rzą- 
owemu. 

Straszliwe morderstwo pod Równem 
RÓWNE. PAT. We wsi Nowostawce dokonano zuchwałego napadu na małżon- 

ków Knestle, kołonistów czeskich. Nieznani sprawcy udusili-54-letniego Józefa Knestle, 
oraz 69-letnią jego żonę Annę. Po dokonaniu rabunku napastnicy zbiegli. Dochodzenie 
prowadzi wydział śledczy. 

Proces Bolesława Drobnera 
GNIEZNO. PAT. — We wtorek odbył się tu proces przeciwko dr. Bołesławowi 

Drobnerówi z Krakowa, oskarżonemu o zbrodnię zdrady stanu, dokonaną na wiecu w 

Gnieźnie w styczniu 1928 roku, przez nawoływanie do rozruchów i dążenie do utwo- 
rzenia rządu włościańsko-robotniczego, drogą gwałtu i przemocy. Po rozprawie try- 
bunał skazał oskarżonego na jeden rok twierdzy. 

Aikehol w dnie Świąteczne 
WARSZAWA. 13-I (tel. wł. „Sło- 

wa'*). W najbliższych dniach przesła- 
ny zostanie do Sejmu rządowy projekt 
ustawy o zmianie obecnie obowiązu- 

jącej, a dawno już w praktyce niesto- 

sowanej ustawy o przepisach antyal- 

koholowych. 
Nowa ustawa podnosi dopuszcza|- 

Ay procent alkoholu w piwie z 2 i pół 
do 4 i pół i znosi przepis zakazujący 
wyszynku alkohołu w dnie przedświą- 
teczne i święta. 

  

Przygotowywany pochód na Kowno 
Na czele tłumu pó! 
KOWNO. PAT— WOBEC WYTWGRZONE] SYTUACJI W KOŁACH 

CH. D. PROJEKTOWANY JEST POCHÓD NA KOWNO, W KTÓRYM MA- 
JA WZIĄĆ UDZIAŁ ORGANIZACJE CHADECKIE I KSIĘŻA. OBECNIE SĄ 
JUz W TOKU PRZYGOTOWANIA. 

LITEWSKA NOTA PROTESTU DO WATYKANU 
KOWNO. PAT. — Wobec wzięcia udziału w konierencji 

przez nuncjusza papieskiego msgr. Barteloniego, rząd wysłaż notę protestu 
do Watykanu. 

OTWARCIE KONFERENCJI BISKUPÓW 
KOWNO. PAT. — Konierencja biskupów otwarta w dniu 13-b. m. w 

Kownie nosi charakter koniidencjalny. Prezydjum konierencji 
proszenie do delegata rządu, rząd jednak pozostawił zaproszenie bez odpo- 
wiedzi. Arcybiskup Skwireckas nie udzielił swego placet na rezolucje, po- 
wzięte przez zjazd duchowieństwa litewskiego, ponieważ noszą one charak- 
ter polityczny i rozpowszechnianie ich, wywołałoby niepożądane skutki. 

Zniżenie poborów urzędniczych w Estonji 
TALLIN. PAT. Naczelnik państwa Strandman, 

która w imieniu urzędników zwróciła się z prośbą o niewprowadzanie nowego zarzą- 
dzenia dotyczącego zniżenia poborów urzędniczych. Naczelnik państwa oświadczył, iż 
do powzięcia powyższej decyzji zmusiły ciężkie warunki, w których znajduje się obec 

  

ZATRZYMANIE B. PREMJERA 
BISTRASA 

KOWNO. PAT. —- Były premier Bistras, 
kilku redaktorów „Rytasa* oraz działaczy 
partji chrześcijańskiej demokracji zostali w 

dniu 13 b. m. zatrzymani i przesłuchani 

przez urzędników policji kryminalnej. Po- 

wodem wystapienia tego było urządzenie 
przez nich wrogiej demonstracji antyrządo- 

wej na dworcu kolejowym w Kownie, w 

chwili deportacji byłego ministra finansów 

Karwelisa de obozu koncentracyjnego w 

Worniach. 

ANTYSEMITYZM NA BIALORUSI 
SOWIECKIEJ. 

„Zwiezda* donosi o następującym wy- 
padku: na tartaku im. Chałturina w pobli- 
žu Rogaczewa, kilku robotników uprawiało 
systematyczne znęcanie się nad robotnikami 
Żydami. W stosunku do jednego robotnika 
— Żyda, niejakiego Olszańskiego stosowa- 
no wyraliaowane tortury, smarując mu Sło- 
viną usta i każąc następnie je obliżywać. 
innemu znowuż rohotnikowi — Žydowi pod 
czas Snu wpakowano do nosa włókna ko- 
nopi, które podpalono. 

„Zwiezda* opisując powyższy wypadek 
domaga się śledztwa i ukarania winnych 
Qkrucieństwa. Wypadek powyższy jest wy- 
soce charakterystyczny dła panujących na- 

   Ak     ą księża ZA š 

biskupów. 

wysłało za- 

  

przyjął delegację urzędniczą, 

iw .całym 

ui, Zamkowa — W. Włodzimierow. 

Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 

KLECK — Skiep „Jedność”. 

LIDA — mi, Suwalska 13 — M. Mtateski. 

1782, Administr. 228 MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

i ŚŁOSZEŃ: WiETSZ m metrowy jednoszpaltowy 

je milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

do miejsca. Terminy druku mogą być pi 

nie Estonja. Delegacja uznała podobne oświadczenie za niewystarczające 
kraju mają być zwołane wiece protestacyjne. strojów antysemickich na Białorusi. 

— А. Łaszuk. 

K. Malinowskiego. 
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W spraw.e jedności Kość Ok 
mem dla każdego, komu sprawa je- 

kazywaly ostatniemi czasy w „Slowie“ dności Kościoła leży na sercu, tak ka- 

w sprawie jedności Kościoła,  zasłu- tolika jak i prawosławnego: „Dla roz- 

guje na specjalną uwagę artykuł osta- budzenia miłości i wzajmnej czci bar- 

tni, z dn. 10 bm. p. Mikołaja Gołubie- dzo wiele przyczynia się głebsza zna- 

wa, prawosławnego. jomość spraw wschodnich u ludzi Za- 

Artykuł ten z szeregu innych wyró- chodu". Bez watpienia, że taki sam о- 

żnia się szczerością i wiarą w możli- howiązek poznania zasad wiary i Žy- 

wość tego, co, po ludzku sądząc, jest 

wprost nieziszczalne. Nie znaczy „+ to 

oczywiście, by wszystkie inne poprze 

dnie artykuły „Słowa”* czy to p. dr. 
W.Charkiewicza czy o WŻeleźniakowi 
cza, były pozbawione wiary w możli 
wość tego nawskroś Bożego dzieła. 
Jednakowoż w artykule p. Gołubiewa 
wyczuwa się znacznie większe napię- 
cie tej wiary. I to, jak każdy z przy- 
jemnością mógł stwierdzić, nadaje mu 
wielką wartość. 

Z artykułu p. Gołubiewa chcę pod- 
kreślić tylko jego końcową część, 
gdzie szanowny autor za p. dr. Char- 
kiewiczem mówi: .,/Trzeba już teraz 
spokojnie i poważnie omówić wspólne 
psrawy wyjątkowo delikatne, najdroż- 
sze, najistotniejsze, šwiete“. P. Char- 
kiewicz po tylu bezskutecznych wysił- 
kach nie widział innej drogi do oma- 
wiania tych spraw, jak za pomocą sło- 
wa pisanego. Z wystąpieniem zaś p. 
Gołubiewa na horyzoncie o tyle się roz 
jaśniło, że omawianie tych spraw „de- 
likatnych i świętych" ' zapomocą sło- 
wa żywego staje się bliższe  rzeczy- 
wistości. Pozostawmy jednak dalszy 
ciąg tej sprawy działaniu łaski Bożej. 
Chodzi tu przecież o sprawę Kościoła 
Chrystusowego, o sprawę Bożą. 

Wierzę mocno, że do nawiązania ja- 
kiegoś kontaktu grunt jako tako już 
jest urobiony. Że jednostek, które spra 
wy jedności Kościoła obchodzą bez 
porównania jest więcej, niż zabiėra- 
nych na ten temat głosów w prasie. 

Chciałbym na tem miejscu powie- 
dzieć słów parę co do tego, w jakim 
duchu należałoby prowadzić te projek 
towane rozmowy, które kiedyś jednak 
dojdą dó skutku. Nie można się wzo- 
rować na. polemicznej literaturze przed 
wojennej, bo ona jest stanowczo wa- 
diiwa. jej wadliwość polega na tem, 
że o tem, co łączy oba wyznania, pra- 
wie nic się nie mówiło. Różnice nato- 
miast szalenie wyolbrzymiano. Tego 
rodzaju ujęcie sprawy pogłębiało prze 
paść i czyniło ia niemożliwą do prze 
Froczenia. 

Praktycznie rzecz biorąc, to się sto 
suje bodaj wyłącznie do przedwojen- 
nej literatury polemicznej rosyjsko - 

prawosławnej. Inaczej mówiąc, lite 
teratury tego okresu, w jakim wycho- 
wywało się nasze pokolenie. Co zaś do 
literatury z tego zakresu w języku pol 
skim. to jej, dzięki ówczesnym oko- 
licznościom, w dobie przedwojennej 
prawie nie bylo. 

Dziś natomiast ustalają się inne po 
glądy. Rozpoczynać od tego, co nas 
łączy. Najważniejszą rolę odegrywa tu 
moment psychołogiczny. W świetle bo 
wiem tego, co nas łączy, a tego jest 
bezporównania więcej i są to podsta- 
wowe prawdy wiary, różnice znacznie 
>maleją. A przez to samo zmaleje i 
przepaść między nami, stanie się możli 
wa do przekroczenia. 

Ze strony katolickiej w tym duchu 
pracują zjazdy welehradzkie i tem jest 
zabarwiona cała współczesna literatu- 
та tak zwana unjonistyczna. Zdaje się, 
że kierunek ten nie jest obcy i ala 
stroay prawosławnej. Mam tu na my- 
šii w pierwszym rzędzie książeczkę p. 
Mikołaja Arserqewa: „Prawosławie i 
Katolicyzm“ (Warszawa 1929), gdzie 
właśnie autor rozpoczął od podkrešle- 
nia strony pozytywnej katolicyzmu. lo MOSKIEWSKIE OPOWIADANIA 
samo trzebaby powiedzieć i o niektó- GRECKIEGO, MIOTŁY I COMP. 
zych artykułach wydawanego w Pary- _ Wychodząca w Moskwie komiunistycz- 
żu rosyjskiego czasopisma „,„Put' ". Są- ia so 8 dat aaa 
dzę, że tylko w tym duchu należałoby : 4. Białorusi O 
prowadzić i te rozmowy, o których. MaW = zWezyni t Mieć OO ow; : i wiady ze zbiegłymi z Polski posłami Rak- 

mówi p. Gołubiew i które kiedyś jed- Michajłowskim, Greckim i Miotłą. W wywia- 
nak się urzeczywistmą. ! dach tych zbiegli posłowie skarżą się na 

A teraz jeszcze słówko A propos 
„tcisk socjalny i narodowościowy w Za- 

RO. } chodniej Białorusi i przygotowania — Тазту- 
ważności w danym wypadku wzajem 
nego poznania się, niezależnie od te- 

stów polskich do wojny przeciwko Z.S.S.R. 
Przytoczone w wywiadach fakty są najzu- 

30, czy środkiem do tego będzie Ssło- kod EE Oto np. b. pos. Grecki ja- 
wo żywe czy: pisane. OO Teka ZA: 

Że perwszym krokiem do jednoś- 
ci jest należyte poznanie się nawzajem, 

wania się Polski de woj i i, po- 
daje S iožoia S 
*Voropajewo, podczas gdy żadna tego ro- 

'o chyba wątpliwości niema. lest to 
zbyt jasne. 

Poznanie się, o którem mowa, mu- 

dzaju kolej nie buduje się, ani była budo- 

si być naprawdę wzajemne. Do tego 

wana. 

Wywiady ze zbiegłymi posłami, którzy 

obie strony mają się zabrać. w jedna- 
kowej mierze. Dla nas, katolików, mia- 

są użyci jako nowa tuba agitacyjna, sa 
przygrywką dla przygotowywanego procesu 

rodajny jest głos papieży. Ci zaś stale 
nawoływali i zachęcali do studjów nad 

inteligencji białoruskiej w Mińsku. oskarżo- 

Kościołami Wschodniemi. Obecnv zaś 

nej o działalność kontrrewolucyjną. 

papież, Pius Xł, w encykiice z dnia 8 
września 1928 roku „Rerum Orienta- 
lium“ te studja wprost nakazuje. W en 
cyklice tei m. in. czytamy te znamien- 
ne słowa, które muszą stać się progra- 

    
   

cąży i na prawosławnych. 
Pracując w tym duchu, albo zabie- 

iając się do pracy, bez wszelkiego u- 
p:zedzenia, bez wszelkich innych ce- 
lów, a jedynie dła dobra Kościoła, da 
się niejedno wyjaśnić iprzez to usu- 
nąć z drogi do jedności. ' 

Metropolicie moskiewskiemu Fila- 
retowi (Drozdowowi) powszechnie się 
przypisuje takie powiedzenie: „Ludzie 
się odgrodzili na ziemi murami, iecz 
te mury nie sięgają nieba". Zdanie ta 
oznacza tyle, że przeszkody między na 
mi nie są tak wielkie, by się nie dało 
przy pomocy Bożej usunąć ich z drogi 
"e jedności. której wszyscy pragnie- 
my. 

Narazie bodaj iedyną drogą do zbli 
żenia się będzie dążenie do wzajemne- 
go poznania się, czy to zapomocą sło- 
wa pisanego, czy żywego. Tego ro- 
dzaju robotę, według słów jednego ro 
syįskiego myśliciela, należy stawić w 
hczbie warunków, i dodałbym koniecz 
nych, do tego, co ukoronuje Bog. Od 
nas zależy nie skutek, lecz dążenie 
(nie uspiech, no usilije). 

. Wierzymy mocno, że jedność Koś 
cioła kiedyś nastąpi. Wierzymy tem 
-macniej, ponieważ Chrystus zapawie- 
Gzia' że jest to sprawa łaskiBożej a tej 
napewno Bóg nie odmówi, o ile tyike 
do tego Bożego dzieła zabierzemy się 
z dobrej woli i czystem sercem. 

Xiądz Józef Marcinowski. 

PROJEKTOWANA KOLEJ TORUŃ — 
MŁAWA — OSTROŁĘKA. 

Projektowana budowa kolei To- 
ruń -— Mława — Ostrołęka wywołała 
artykuł „Germanji*, wskazujący, że 
kolej ta ma zagrażać Prusom Wschod 
nim. Trzeba jednak pamiętać, że Pru- 

  

szą sieć kalejową, niż byłe Królestwo 
Polskie, a zwłaszcza północne jego 
części wyjątkowo ubogie w linje kol. 
Prusy Wsch. pesiadają przeszło 75 kl. 
kolei na tysiąc kilometrów obszaru, 
gdy byłe Królestwo niespełna 30 klm., 
Prusy Wschodnie mają siedm kolei 
żelaznych, idących do granic Polski, 
gdy Połska posiada cztery. Ośmiokąt- 
na figura: Warszawa, Kutno — Dzia- 
łowo — Ostrołeka należą do najbied- 
niejszych pod względem sieci kolejo- 
wej obszarów b. Królestwa. 

Ze względu na znakomite fortyfi- 
kacje ze wzgiedu na jeziora Ma- 
zurskie, które były grobem dla dwóch 

są obszarem, nadającym się dó ofen- 
zywy. 

Niema grupy politycznej w Polsce, 
któraby pragnęia wojny z Niemcami i 
marmiy nadzieję. że uda się tej wojny 
uniknąć. Projektowana kolej Toruń, 
Mława, Ostrołęka posiada gospodar- 
cze i strategiczne źżnaczenie dla na- 
szych Ziem Wschodnich, zawsze za- 
grożonych inwazją rosyjską. 

Handel i przemysł Prus Wschod- 
nich jest zainteresowany w handłu z 
przylegającemi do nich obszarami Pol- 
ski: kolej żelazaa Toruń — Mława — : 
Ostrołęka zwiększy intensywność žy- 
čia gospodarczego tych obszarów, słu- 
ży więc pośrednio interesom Prus 
Wschodnich. : 

  

  

„NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN“. 

Do Kowna donoszą z Moskwy, że zosta- 
ło tam zezwolone wyświetlanie filmu Re- 
marque'a „Na Zachodzie bez zmian”, Ze 

zwolenie to wydane zostało po uprzedniem 
zbadaniu filmu przez najwyższe władze woj 

skowe armji czerwonej, 

awmij rosyjskich. Prusy Wschodnie nie 

cia religijnego swych braci katolików - 

sy Wschodnie posiadają znacznie gęst 

W MOSKWIE BĘDĄ WYŚWIETŁAĆ © 

 



A * 

ECHA KRAJOWE 

  

Gwiazdka dla ubogiej dziatwy w 86 p. p. 
p. p. Z inicjatywy komendanta gamizonu p. 
płk, Żabińskiego cna została dnia 24 
rudnia br. w Domu Żołnierza 86 pp. gwiazd 

ka dla ubogiej dziatwy z miasteczka. Na za- 
proszenie dowódcy 86 pp. stawiły się szkoly 
Pewszechne nr. 1 i 2 i Szkoła Żydowska 
(Tarbut) w łącznej ilości 360 dzieci, Przed 
okazale przybraną choinką, rzęśiście oświc- 

kolei orkiestra wojskowa wykonała kilka 
specjałnie przygotowanych utworów. Dzie- 
c! z Przedszkola R.W. Czesia Sawicka i Dzi 
dek Sowiński wygłosiły ładne wierszyki o 
choince. Ciepły nastrój imprezy spotęgowały 
wydatnie kolendy odšpiewane przez dziatwę 
szkolną przy akompanjamencie ork. RE 

yło skowej .Ostatnim punktem programu 

  

  

Dzieci wychodzące z Domu Żołnierza 86 p. p, w Mołodecznie po otrzy- 
maniu podarków na gwiazdkę. 

dłeną (ustawioną na scenie), której przygo- 
towaniem, jak i urządzeniem sali zajął się 
pluton pionerów 86 pp., zgromadziły się w 
dużej sali wymienione trzy Szkoły z kierow- 
mikami i Korpus Ofic. 86 pp. 

Wchodzącego komendanta garnizonu p. 
Ik. Żabińskiego, który po przyjęciu rapor- 
zajął miejsce w krzesłach wśród dziatwy 

szkolnej, przyjęła marszem pułkowym orkie- 
stra 86 pp. Następnie przemówił okolicznoś 
ciowo kapelan wojskowy ks. Maławski. Z 

rozdawanie przygotowanych podarków, któ- 
re kolejno przechodzącym dzieciom wręcza- 
ła p. kapitanowa |. Sowińska w obecności 
komendanta garnizonu p. pik. Żabińskiego, 
Korpusu Ofic. 86 pp. i Ciała pedagogicznego 
wymienionych szkół. 

Po rozdaniu wszystkich podarków, wza- 
jemnemi życzeniami „wesołych šwiat““ wy- 
mienionemi między oficerami 86 pp. i. przy- 
byłymi nauczycielami „gwiazdka” została 
zakeńczona. Przyjaciel. 

    

  

MOŁODECZNO. 
— Wigilja żołnierska w 86 pp. Trady- 

_ cyjny wieczór wigilijny obchodził garnizon 
uroczyście wśród ciepłego, prawdziwie ro- 

_ dzinnego nastroju. Pozostali na święta w gar 
nizonie żołnierze spędzili je — a specialnie 

° wieczór WIEMY — w gronie swoich przeło 
_ żonych, którzy w pełnem zrozumieniu cha- 

zakteru tego rodzinnego Święta zasiedli 
przy wspólnym zołnierskim stole podkreś- 
iając raz jeszcze tę wieczną prawdę o wspól 
nej żołnierskiej doli i niedoli. Dziś tu w cie- 
piej izbie koszar, przy wspolnym stole — 
jutro — jedną myślą i poświęceniem potęż- 
ni -- na wspólne trudy, niedostatek i zno- 
je — bo pamiętamy zawsze, że „z trudu 
naszego i znoju Polska powstała by żyć”! 
bo wiemy, że wspólną ideą owiani, jednoś- 

cią silni —- pracy twórczej, pokojowej daje- 
_. my rękojmię. 

"-_ Wśród takich nastrojów rozpoczęły się 
wigilje żołnierskie, przygotowane troskliwie 
w pododdziałach pułku w Moełodecznie, Hele 
nowie i Krasnem. W odświętnie przybranych 
świetlicach, wśród girland z zieleni, przy 
obwieszonych łakociami choinkach rzęsiście 

_ oświetlonych, zebrały się pododdziały pułku 
z bezpośrednimi swymi przełożonymi, ocze 

_ kując przybycia dowódcy. Obiazd pododdzia 
łów rozpoczął dowódca pułku od plutonów 

“ specjalnych, stacjonowanych w Mołodecz-- 
nie. Punktualnie o godz. 16 wszedł na salę 

" plut. pionerów dowódca pułku ppłk. Żabiń- 
ski w otoczenia ks. kapelana,  kwatermi- 
strza i adjutanta. Po raporcie złożonym 
przez por. Gorasa dowódca pułku podszedł 

" wraz z przybyłymi oficerami do zebranych 
_ przy stole żołnierzy, do których przemówił 

jak prawdziwy ojciec po żołniersku, serdecz- 
_ nie. W krótkich gorących słowach scharak 

teryzował dowódca pułku tę rodzinną uro- 
czystość — życząc zarazem zebranym żoł- 
nierzom zenia wieczerzy wigilijnej i 

5 wśród takiego samego rodzinnego na- 
stroju. Następnie d-ca pułku, ks. kapelan i 
inmi oficerowie iamali się opłatkiem kolejno 
z szeregowcami, poczem zajęli miejsca przy 

_ stole spożywając część AREA W mię- 
dzyczasie — imieniem zebranych szerego- 
wych Jai picnerów, plutonu łączności i 

_ przydzielonych szeregowych kompanji ad- 
_ ministracyjnej por. Geras złożył d-cy pułku 

_ żołnierskie życzenia, wznosząc okrzyk „Niech 
żyje” powtórzony dziarsko trzykrotnie przez 
zebranych szeregowych, 

Po pożegnaniu pozostających na wigiłji 
_ szeregowych odjechał dowódca pułku wraz 

4 przybyłymi oficerami do innych pododdzia- 
jów pułku i garnizonu w których kolejno 
brał udział w wieczerzach wigilijnych do 
gudz. 19.45. 

3 © godz. 20 przybył dowódca pułku do 
kasyna ofic. 86 p.p. w Helenowie na wspólną 
wigilję oficerską, gdzie wśród serdecznego 
nastroju pozostał do godziny 21 t.j. do koń- 
ca wspólnej wigilji. 

6 godz. 24 odbyła się w paklicy pułko- 
wej w Helenowie tradycyjna pasterka w któ 
rej wzięły udział dorocznym zwyczajem od- 
działy stacjonowane w Mołodecznie i Hele- 

    

  

    

     

   

   
   

Podróż w Rypińskie 
_ We dworze sporo służby — kręcą 

się lokaj, jego pomocnik, parę służą- 
cych, kilka kucht. Działalność jednak 

" zdradzają minimalną — tylko salon 
" jest zamieciony, inne pokoje brudne i 

niechlujne. 
Czemu pozwałsz na ten bałagan? 
Widzisz, tłumaczy gospodarz, od 

przeszło pół roku nie płacę im ani gro- 

_ sza pensji, wymówiłem wszystkim 
miejsca i zachecam do wynoszenia się, 
ale gdzie oni pójdą? Zajęcia nie znaj- 
dą, należności swej na mnie nie wydę 

_ bią, więc co? Siedzą tu, żrą, palcem 
/ ruszyć nie chcą. Trudno im się dzi- 

wić, — przecie są nieopłaceni; tyle, 
co wszyscy zjedzą, może i warta pra 
ca jednego. ; 

— Тедхет!е wogėle nie wchodzi w ra- 
chubę, Do obiadu, po zupie, podano 
półmisek z indykiem i dwiema gru- 
bachnemi kaczkami. : 

Czy spodziewałeś się gości? — 

__ Oczywiście. Wiedziałem przecie, 
że przyjedziesz! 

Więc na nas dwóch te trzy ptasz- 
ki o łącznej wadze jedenastu kilo. 
Bez ogródek wypowiedziałem, co Są- 

_ dze o mentalności swego przyjaciela. 
bę Sam jesteś głupcem, odparł. Tu- 
— kaczka kosztuje dwa i pół zło- 

te; indyk -— pięć złotych. Ale to są 
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WILEJKA POWIATOCWA, 
- „Opłatek* Związku Strzeleckiego. Du 

1. 1. 1931 — dorocznym zwyczajem — urzą- 
dzo! został „opłatek* strzełecki we wła- 
snej świetlicy Związku Strzeleckiego. Orga- 
nizatorami opłatka byli: Ob. kmd. Fabicki, 
prof. Krzewski, prot. Paszkowski, p, Sobot- 
kiewiczówna z komendy Powiatowej PW. 
Do dyspozycji organizatorów wyasygnowali 
na ten cel: kmdt. obw. p.w kpt. Dellman 
sto zł. i ob. kmdt Fabicki 60 złotych 
Punktualnie o godz. 15.30 zebrali się w świe 
tlicy strzeleckiej umundurowani strzelcy (u- 
czniowie „Domu Pracy Z.S.* i orkiestra 
strzelecka) goście i członkowie wspierający: 
pp. zast. starosty Dokurno „przedstawiciel 
Kom. Obwodowej PW kpt. Sarnowski, nacz. 
więzienia Adamiak, urz. wydz. pow. Biele 
wicz, urz. star. Biruła, ob. kmdt. Fabicki, 
prof. Krzewski, nacz. urz. skarb. Masiułanis, 
urz. star. Mroczkiewicz, kom. PP Najdowski, 
podkom. ziemski Polański, urz. star. Rzyczyc 
ki, urz. star. Zublewicz i z 86 pp. por. Ge- 
ras. W Sao urządzonej šwietlicy, specjal- 
nie pieczołowicie udekorowanej, ustawiono 
przez całą długość sali szereg stołów zasta- 
wionych z macierzyńską troskliwością i pa- 
inięcią o braci strzeleckiej co uwydatniało 
się w najdrobniejszych szczegółach. Okazała 
chołakaj pięknie przybrana i rzęsiście oŚświe 
tlona dopełniła mitej dla oka całości. Po 
zajęciu miejsc przy stole przemawiali pp: 
Mroczkiewicz jako prezes zarządu pow, 7.5. 
ob. kmdt. Fabicki, zast. star. Dokurno w imie 
nia władz adm., imieniem kom. obw. p. w 
kpt. Sarnowski i jako serdeczny sympatyk 

         

   

2.$. i pracownik na polu społecznem prof. 
Krzewski. Na wyróżnienie ak przemó 
wienia p. Mroczkiewicza i p. prof. Krzewskie 
go, którzy wygłosili wyczerpujące prelekcje 
charakteryzująci pierwszy dziesięciolecie 
pracy Z.$., drugi ideologję Marszałka Pil- 
sudskiego ze specjalnem podkreśleniem jego 
zasług jako wyłącznego autora planu opera- 
cyjnego ofensywy polskiej w roku 1920 i 
prostego następstwa tegoż wiekopoinnego 
„Cudu nad Wisłą”, którego wyłącznym twór 
cą był bezsprzecznie Marszałek Piłsudski. 
inni mówcy składali serdeczne życzenia 
imieniem różnych Mo M jako ich przed 
stawiciele, Pozatem p. prof. Krzewski odśpie 
wał ze strzelcami szereg pieśni strzeleckich 
z „Pierwszą Roda i kilkanaście kolend. 

-_ Strzelcy z „Domu Pracy ZS* Murawski 
Piotr, Sieltcki Władysław, Romanowski Ale- 
ksander i z ork. Z.Ś. ob. Szałkowski wygła- 

sili piękne wiersze okolicznościowe urozma- 
icając niemi tę ciepłą uroczystość. W ciągu 
całego opłatka przygrywała orkiestra strze- 
lecka (której opiekunem jest p. prof. ! v- 
szewicz) potęgując miły, prawdziwie rodzin- 
ny nastrój. Pod koniec opłatka odbyło się 
wręczenie praktycznych podarków, które o 
trzymali wszyscy strzelcy. Wobec zebra- 
nych sympatyków i gości 'wręczała strzel- 
com podarki p. Sobotkiewiczówna z kom. 
pow pw. Po rozdaniu podatków p. prof. 
Krzewski, ob. kmdt. Fabicki i p. Sobotkie- 
wiczówna zorganizowali różne zabawy po- 
kojowe przy udziale niektórych pości 

   

  

"nowie, Czwartak. Należy tutaj podkreślić bezinteresowną 
44. | RESPECT U" 

EEST T ERA r ITS KAD KIT EASA SESI 

ceny nominalne, w rzeczywistości nikt 
nie dą i połowy, co mówię — trzeciej 
części. Gdybym się uparł sprzedać tę 
trójkę — może otrzymałbym jak z ła- 
ski, pięć złotych. Wolę sam zjeść, niż 
na takie profanacje pozwalać. 

I rzeczywiście zjadł. Mało co od- 
niesiono do kuchni, przyjaciela odnios 
iem do salonu -—- jak wąż boa po hap- 
nięciu żebry czy tubylca, tak on for- 
'nalnie nie był w stanie się ruszać. 
Wszyscy zresztą sąsiedzi — ziemianie 
ogromnie utyli. Istne beczki! Co mają 
robić? W śpichrzu zboże, w oborze 
cielaki, w chlewiku wieprzki, w kur- 
niku drób — i za to dają, jeśli wo- 
góle znajdzie się taki warjat, grosiki. 
Kilo masła 3 złote, słoniny 1 zł. 50 gr, 
wołowiny | zi. To są ceny teoretycz- 
ne; tak, jak dyplomowany prawnik po 
winien zasadniczo otrzymać posadę z 
pensją minimum 300 zł., a w prakty- 
ce niejeden z radością przyjmie i za 
180 zł. , byle dostać — takoż z tem 
masłem po 3 złote. Gdzie nabywcy? 
Nawet za tę śmieszną cenę nie spo- 
sób ich znałeźć. Więc ziemianie loku- 
ją swe produkty we własnym żoład- 
ku — to jedyny rynek zbytu. 

Coprawda nie zbyt rentowny. Po- 
datki rosną, jak na drożdżach, a pła- 
cić niema czem. Cały stos awizacyj, 
wezwań, groźnych świstków leżał na 
komodzie. Tłusty gospodarz zgarnął je 

  

  

SŁO WO 

Rumunia zwołuje konferencję agrarną 
BUKARESZT. PAT. — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Bukaresztu, 

że w statnich czasach odbyła się żywa wymiana zdań między uczestnikami 
ostatnich konferencyj agrarnych państw południowo-wschodnich. Przedmio- 
iem narad było ułożenie odpowiedzi na kwestjonarjusz paryskiej Międzyna- 
rodowej Izby Handlowej. Rumunja powzięła przytem inicjatywę zwołania 
nowej wspólnej konferencji państw agrarnych poludriiowo-wschodnich, a to 
cclem ułożenia współnej odpowiedzi. Rumunja stoi nadal na stanowisku, 
że jedynym środkiem skutecznym jest zaprowadzenie systemu ceł preferen- 
cyjnych. 

Wybuch wulkanu w Argentynie 
NOWY YORK. PAT. — Donoszą 7 Poma (Argentyna) o trzykrotnym wybuchu 

gobliskiego wułkanu, po którym nastąpiło trzęsienie ziemi. Miasteczko zostało zniszczo- 
te, przyczema 35 mieszkańców poniosło Śmierć. W północno-Zachodniej części Argen- 
tyny również odczuto trzęsienie ziemi. Wediu; 
ści Kobrez są liczne ofiary w ludziach. Istnieje 3 
Trzęsieniu ziemi towarzyszył ogłuszający łoskot. Mieszkańcy wyrzuceni z łóżek 

otrzymanych wiadomości, w miejscowo- 
obawa, że liczba oflar powiększyła się. 

wy- 

padli na ulicę, gdzie zetknęli się z deszczem rozpalonycih kamieni i strumieniami wrzą-: 
cej wody. Wiele domów runęło. 

Powrót Amy Johnson 
WARSZAWA, PAT. W dniu 14 b. m. o godz. 21 min. 10. pociągiem 

pośpiesznym przyjechała z Moskwy lotniczka angielska Amy Johnson. 

Zbiorowy raid hydroplanów włoskich 
PRZEZ ATLANTYK 

Transatlantycki lot włoskiej eska- 
dry wodnopłatuwej, poza celem ideo- 
wym, to jest zapisania się w dziejach 
światowego lotnictwa nowym i niepc- 
spolitym czynem, miał cele również 
i realne. Włochom, które w produkcji 
śiodków lokomocji coraz wybitniejszą 
zaczynają odgrywać rolę, niewątpli- 
wie zależy tu na jaknajwiększej eks- 
pansji w tej dziedzinie. Zbiorowy rajd 
aparatów, zbudowanych całkowicie w 
warsztatach włoskich, rajd dokonany 
na przestrzeni dziesięciu zgórą  tysię 
cy kilometrów, jest najlepszą reklamą, 
najwłaściwszą próbą siłników, kon- 
strukcji, typu aparatów -— a przytem 
i uzdolnień i przygotowania załogi. 

Do przełotu tego przeznaczone hy- 
ży włoskie hydropłany typu „S. 55 Sa- 
voia Marchetti Atlantico", jednopła- 
towe, o dwu siinikach „Fiat A. 22“ Z 
przy najmniejszem zużyciu benzyny 
przewidziana była na 160 — 180 klm. 

PONIA + CARTAGENA, Km 1200 
CARTAUCNA - KTMITRA 700 
KERITRA-VILLA CISNEPOI. m 1600 
WAŁA CISNEROS * BOLAMA: 1500 
BOLAMNA “PORTO NATAL 3000 
PORTO NATAL - BAHIA ° 4000 
BAHIA - PIO DE JANEIPO 1400_. 

   

    

reduktorem, o łącznej siłe 1120 k. m.; 
silnik przedni zaopatrzony jest w śmi- 
gło o dwóch śmigach, silnik zaś tyl- 
ny w śmigło o 4-ch śmigach. Kabina 
kilotów, dwumiejscowa, urządzona w 
wydrążeniu najgrubszej części skrzy- 
dła, bezpośrednio pod pod:tawą siini- 
ka. Zbiorniki, paliwa, pojemności 5420 
litrów, (mieszanki benzynowo-benzo - 
'owej), rozmieszczone są ekonoinicz- 
nie w całym aparacie Hydropian 
wraz z ładunkiem waży około 10.009 
klgr. „Atlantiki” włoskie mają znako- 
mite instalacje świetlne, ułatwiające 
przelot nocny. Na przedzie lewej ło- 
dzi umieszczona jest radiostacja no- 
wego typu, służąca do radjotelegrafji 
i radjotelefonji na fale wszelkiej dłu- 
gości. 

Szybkość aparatu przy pełnem cb- 
ciążeniu wynosi około 170 kłm., przy 
obciążeniu mniejszem osiąga 220 khm. 
W czasie wyprawy maks. szybkość 

   

    

   

  

   
        
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
      
  
  
    

  

    

  

  

Trasa lotu hydropłanów włoskich. 

TORASYMYAANRENORAAJER SSE NET LTS SE DIETOS 
pracę p. prof. Krzewskiego i p. Sobotkiewi- 
czówny tak przy urządzaniu sali i ubiera- 
niu choinki, jak : w kierunku uświetnienia i 
radania właściwego, strzeleckiego charakte- 
ju tei rodzinnej imprezie. 

Z przyjemnością podkreślamy racjonal- 
ną organizację „opłatka” do której przyczy 
niły się wymienione wyżej osoby. Stwies- 
dzamy też, że opisana wyżej impreza posłu 
żyć może za wzór innym organizacjom, któ 
re wiele — przez nawiązanie kontaktu z 
tym Związkiem Strzeleckim — pod wzgię- 
dem pracy społecznej, wyszkoleniowej i or 
ganizacyjnej skorzystaćby mogły. Stała ży- 
czliwa współpraca pod względem  organi- 
zacyjnym i wszechstronnej pomocy Komen= 
dy Obwodowej PW 86 pp. wykazuje na tu 
tejszym terenie godne uwagi i życzliwego 
bliższego poznania ze strony Zaintereso- 
wanych czynników państwowych —. rezul- 
taty. Czwartak, 

LIST DO REDAKCJI. 

W numerze 208 „Slowa“ z dnia 3! gru- 
dnia 1930 rż, zamieszczony został artykuł 
p.t. „O kontrolę nad funduszami gminy*, pod 
pisany przez p. Jarosława Andruszkiewicza, 
treść którego to artykułu dałeko odbiega od 

  

do kieszeni i pojechaliśmy do Rypi- 
na. ' 

8-tysięczne miasteczko , niegorsze 
od innego. Żydzi są, chałaty noszą, 
pejsów nie strzygą, nosy na kwinię. 
Stajemy przed domem, gdzie mieściła 
się kawiarnia — rendez vous elegan- 
ckiego świata całego powiatu. Okna 
zamalowane, drzwi zabite deskami. 
Właściciele zwinęli interes — nikt nić 
nie konsumował, nie było czem pła- 
cić — eksmisja. Na rynku jest herba- 
ciarnia — taka furmańska dziura. 

Babsko za ładą wita nas radośnie, 
niczem myśliwy po tygodniu włóczęgi 
na widok pierwszej przepiórki, ale bo 
też od trzech dni, t. j. od czasu targu, 
jesteśmy ponoć pierwszymi gośćmi. 

„Owszem, mówi babsko, zachodzi 
ten i ów, — porozmawiać, dużą mi ko 
rzyšči“ 

No, a w dnie targowe? 
Ech! Każdy gospodarz przywozi 

że sobą chłeba, sera, słoniny, — żre 
na swojej furze bez dzień cały. Zimno, 
śnieg, czy deszcz i błoto, on woli na 
kość się zamrozić, niż zajść, ogrzać się 
— herbaty za 15 groszy gołnąć. Jeś- 
li na 5 złotych jest obrotu -— to dob- 
rze. 

Pewien Polak z Ameryki reemigro 
wał niedawno do Rypina. Przywiózł 
z sobą dużo dolarów i zasad yanke- 
sowych. Trzeba robić bussiness. 
Punkt świetny, ludzie są, tylko umie- 

stanu faktycznego. 
Prawdą jest, że w marcu ub. r. Zarząd 

gminy Worniańskicj nabył od p. Józefa Kar 
dzis :, teścia mego, konia za cenę 750 zł, 
a sprzedał drogą przetargu konia starego, 
nie nadającego się już do użytku. Koń, > 
którym mowa, nabyty został przez Komisję 
pono Gminy, z pośród kilku innych 
«oni oferowanych przez rozmaitych właści- 

cieli. — Nadmienić naležy, že członkowie 
Komisji gospodarczej nie są związani ze 
mną żadnemi węzłami powinowactwa, jak 
również, że w posiedzeniach Komisji i prze- 
prowadzanej tranzakcji kupna konia żadnego 
udziału nie brałem. 

Nieprawdą natomiast jest, że koń nabyty 
jest ślepy oraz że autor artykułu „O kon- 
trolę nad funduszami gminy” | interpelowai 
mnie w sprawie nabycia konia, do czego nie 
miał i nie ma żadnej podstawy. 

Tyle co do samego faktu. 
Za użycie w artykule „a kontrolę nad 

funduszami gminy* zwrotów  ubliżających 
mi jako wójtowi gminy Worniańskiej — ró 
wnocześnie pociągam autora do odpowie- 
dzialności karno - sądowej. : 

Łącząc wyrazy szacunku — zostaję z 
poważaniem: „Józef Czarniecki 

wójt gminy Worniańskiej 

      

jętności i reklamy. Założył Polak z 
Ameryki kino. Wcale dobrze: sała po 
rządna,, krzesła wygodne, orkiestra 
niegorzej fałszuje od dźwiękowców, 
filmy co trzy dni nowe. Greta Garbo, 
Euster Keaton, Smosarska i Pola Neg- 
ri — wszystko jest oprócz publiczno- 
ści. Bo tej ani widu; bilety po 60 i 
40 groszy — tych po 60 z zasady ni- 
gdy nikt nie kupuje, po 40 — owszem, 
jest na seansie z 10 osób. Amator bus 
sinessu zawziął się. Rozłepia ołbrzy- 
mie kolorowe afisze, wychwalające ki 
no i filmy, nawołuje do odwiedzania. 
„Marzę nauczyć rypniaków chodzić 
do kina" — oświadczył. Niema co u- 
czyć, — nie brak im ochoty. Pienią- 
dze, wydane na reklamę, są wydane 
napróżno. Wszyscy tylko i mówią O 
kinie: jeden był, a potem z ust do 
ust przechodzi fama o cudnym filmie. 
Ktoby nie chciał pójść? Ale pieniądze! 
Całe 40 groszy. 

Przed starostwem tłumy. Chłopko- 
wie o złych twarzacł szepczą coś mię 
dzy sobą. Zdaje się, że klną świat, a 
w szczególności Połskę. Jeden z nich 
proponuje: 

— Panie, niech pan kupi konia. 
— Ile? 
— 120 złotych!. 
Niezły konik; przed wojną nawet 

nie śniło się nikomu o nabyciu takie- 
go za 24 ruble. Skąd? 70 — 80 rubli 
-— to była cena. Ałe dziś kmiotek jest 

„Nie wypożycza się” 
(HISTORJA DZIWNA, 

Pewna młoda i przystojna pani, słysząc 

rozmowę o zbliżającym się jubileuszu wice- 

prezeski wileńskich literatów, zwróciła się 

do mnie z pytaniem: wiele książek ma w 

swym dorobku znakomita literatka. 

„Odpowiedziatem wymijajaco: 

— O, dość sporo!... 

— A mianowicie? 
— No, wie pani... że tak powiem.. ow- 

szem — tego... Aczy pani wiedziała „Bet- 

leįkę“? 
Sytuacja chwilowo została uratowana, 

Jecz wstyd pozostał. Aby więc mieć sumie 

nie czyste, pośpicszyłem do księgarni i za 

żądałem wszystkich książek autorki. Dano 

ini jedną i powiedziano, że reszta wyczer- 

pana!.. Widząc jednak moją rozpacz, u - 

przejmy księgarz skierował mię do bibljote 

ki uriwersyteckiej. 

Tam pan 
stkie dzieła autorki. 

Nieśmiało otwierałem duże drzwi bibljo 
teki Wszedłem do przedpokoju. Przede 
mną były jeszcze jakieś inne drzwi. Zauwa 

żyłem kilka napisów: „Czytelnia czasopism. . 

czynna od 9 do iS godz... dla panów”.. 

Skręciłem więc na prawo i wszedłem do 

szatni, gdzie umurndurowany starszy jego- 
"ność sprzedawał różnokolorowe kartki kil- 

ku brunetom. Gdym podszedł, zapytał się: 
— Panu czerwone czy białe? 

— Panie łaskawy! — odpowiedziałem: 

w moim wieku czerwone idee już się nie 

imają człowieka! Daj mi pan białe! 
Otrzymałem kiłkanaście kartek, zawiera 

jących więcej dziurek, niż liter, i więcej 

czystego papieru, niż dziurek. 
Na tych kartkach trzeba było wypisać 

nazwisko autora i własne, datę, adres, wy- 

sokość komornego, dzień ostatniej wizyty 
sekwestratorą i wiele innych ciekawych i 
pożytecznych wiadomości, Zabrałem się raż 

no do roboty i w: niespełna trzy kwadranse 

<eficzyłem mozolne wypracowanie. 

Trafič do katalogów, ustalić numer pa 
trzehnej szufladki i znałeźć się wobec niej 
-- było dziełem jednej... godziny, gdyż 
irzeba było  przeflltrować się przez kilka 
„Ogonkow“. 

Z triumfem porwalem szuiladkę Nr. 115. 
Przerzuciłem kilka kartek.  Mam!... „Swoi 
ludzie"... Lecz nad tym tytułem widnieje 
-groźny napis: 

„Nie  wypożycza się”. 

napewno znajdzie wszy 

Dlaczego? Szukam dałej... „Noc święto- 

įaūska“... — Nie wypożycza się. „Nasza 
szopka” — Nie wypożycza się... „Przygoda 

młynarza" — Nie wypożycza się... 
Zmartwiony, bezradnie spojrzałem doko 

ia. Przy stoliku siedziała szaro ubrana nie- 

wiasta, uzbrojona w olbrzymie nożyce, i 

22 PAŃSTWOWA LOTERJA 
KLASOWA 

З-ча KLASA, 1-szy DZIEŃ CIĄGNIENIA. 
Przed przerwą 

5.000 zł. wygrał nr. 27854. 
2000 zł. wygrał nr. 155235. 
1900 zł. wygrały n-ry: 825 96497. 
600 zł. wygrały n-ry: 93769 117997 

128557. 
500 zł. wygrały u-ry: 43643 76942 1000582 

105266 135455 139256 195260 
300 zł. wygrały n-ry: 2867 19400 20954 

30946 42699 61100 69654 77873 96798 
104461 129331 157985 159164 161437 
161573 175493 190133 

Po 250 zł. wy: n-ry: 3989 8032 
98772 13157 22282 40824 41933 43551 
56341 58657 61704 64468 75219 76601 
76991 80962 82323 82921 90990 92748 
05437 100843 101842 102922 104747 106579 
111301 112816 115963 120368 124914 128242 
182275 138885 146067 146314 149177 150980 
166385 170098 — 177132 161617 — 164219 
165335 170098 177132 178312 184072 
164219 180386 194533 195520 197105 
206570 207267 207253 

Po przerwie. 
100.000 z). wygrał nr. 33997. 
50.000 zł. wygrał nr: 41828, 
20.000 zł. wygrał nr.: 141101. 
19.000 wygrał nr. 96647. 
1,000 zł wygrał n-r.:26997 
660 zł. wygrały n-ry: 171872 175706 

131365 . 
500 zł. wygrały n-ry: 111838 131772 

147257 181590 
Po 300 zi. wygrały n-ry: 4758 161%) 

73303 103484 140526 143694 163810 
„Po 250 zł, wygrały n-ry: 3267 8543 

17881 24505 28575 29480 42149 
19642 90312 107095 108501 108718 115290 

   

116750 130300 138385ć 139705 146271 
147129 149379 154044 166315 172493 
172547 174027 195824 200824 206570 

. 179098. 

przyduszony do muru — musi zapła- 
cić zaległe podatki za 1930 rok, musi 
coś sprzedać — woli konia, niż kro- 
wę. : 

Zaległe podatki! Właśnie w tej 
sprawie przyjechaliśmy do starostwa 
Żądają od mego przyjaciela 3500 zł., 
kłóci się z urzędnikami, tłumaczy, prze 
kłada. Próżna tatyga, wszystkie poko- 
je pełne obywateli, wszyscy w tejże 
sprawie: chcą odwłoki, ulgi. Wycho- 
dzi starosta. Oschłe oświadcza, że 
kazano mu wydębić z powiatu w naj- 
bliższym czasie miljon osiemset tysię- 

cy, że zatem żadne skafgi, jęki nie po- 
inogą. „Żony i dzieci zastawcie 
mówi — a musicie zaplacič!“ Žebyž 

to był lombard na żony! а 
Korzystając ze zjazdu, urzędnicy 

rozdają nowe papierki — twory swej 
żmudnej pracy — wezwania do uregu- 
lowania podatku dochodowego. Przy- 
jacielowi walnięto 675 złotych. Naigry 
wania się. Dochodowy podatek. Gdzie 
tu dochód? Każdy ma deficyt, ten 
najlepszy gospodarz, który nic nie ro- 
bił, nie siał, nie orał — najmniejszy 
ina deficyt. 

Dawniej na cały powiat był jeden 
sekwestrator. Obecnie podzielono po- 
wiat na trzy okręgi, w każdym trzech 
sekwestratorów. Kupiono im rowery, 
jeżdżą od domu do domu — są zapra- 
cowani. Ale 9 nie wystarcza, roboty 
jest na 15 i lada dzień sześciu szczę- 

LECZ PRAWDZIWA). 

w wielkiem skupieniu 

К — 
— Proszę pani, —- zwróciłem się do niej 

nieśmiało.: dlaczego nie można otrzymać 
niektórych książek? 

Pomyślała chwiłkę: 
— Widocznie to są stare druki. jeżeli 

mają przeszło sto lat, czytełnikom się nie 

wydają!... 

— Sto łat! Jezu Chryste! Ktoby przy- 
puszczał!.. Nawet w Ałmanachu był po- 

dany mniej sędziwy wiek! Coprawda, sam 

czytałem artykuł, zatytułowany: „Rok 1836 

(Wrażenia bezpośrednie i osobiste)” 
ale nie myślałem, że tytuł jest ścisły! 

Smutny, skierowałem się do pana w mun 

ditrze, aby po cenie zniżonej odstąpić mu 

kartki, nabyte przed dwoma godzinami. 
Odmówił tranzakcji w sposób pełen godno- 

ści, natomiast cierpliwie wysłuchał mych 

skarg na zły los. 
Pocieszył nawet: 
— | dobrze, że 

nie dają nikomu. Bo są takie pisarzy, 

napisze książka, - niby nic, a jak przeczytać, 

to w jej , za przeproszeniem, sama posty- 

łografja! Jak też rząd na to pozwalat... 

Jak bomba wyleciałem z bibljoteki i oko 

w oko zetknąłem się z prędką panią, - 
teresującą się twórczością jubiłatki: 

— Ara... Pan uzupełnia swe wiadomości 

z zakresu regjonałnej literatury"... 

—- Niech pani lepiej nic nie mówit.. 

Przeszło sto łat.. Postylografja... Niedołęż- 
ny rząd... | wogółc,, autorki się nie wypo- 
ŻyCZA.... 

Spojrzała na mnie, jak na warjata. n. 

wycinała jakieś kart 

takie — różne książki 

że 
   

  

Rok największego na- 
pięcia w Rosji sew. 

DLACZEGO USUNIĘTO RYKOWA? 

Rozpoczynający się trzeci rok t. zw. 
„piatiletki* w ZSSR jest nazwany 
„tokiem najwiekszego napięcia" a io 
uiatego, że według sowieckich ekono- 
mistów i czynników politycznych, rok 
ten ma być przełomowym w gospodar 
czem i polłtycznem życiu, albo też 
wykaže, že plan „pecioletni“ zupelnie 
się nie powiódł. 

jeden z wybitnych pomocników 
Stallina, Kaganowicz oświadczył, że 
irzeci rok „piatiletki* wymaga napie- 
cia wszystkich sił w państwie. jed- 
nakowoż napięcie to sztucznie wywo- 
łane przez Politbiuro « moskiewskie, 
musi być zupełnie przekształcone w 
całym aparacie państwowym. Z tego 
wynika, że Sowiety zostały znacznie 
w tyle za żądaniami partji komuni- 
stycznej. Kaganowicz, wysuwając no- 
we hasło: reorganizacja Sowietów, 
domaga sie usunięcia  biurokratyzinu 
i ponownego oczyszczenia „раг 7 
niepożądanych, oportunistycznych ele- 
mentów. Nówi pfacownicy powinni 
być przesiąknięci ideologją Stailina i 
bezwzgłędnie wierni t. zw. generainej 
!inji, t. j. kierunkowi, zdążającemu do 
przeprowadzeni:: pięcioletniego płanu 
uprzemysłowienia i kolektywizacji 
Zjednoczenia Sowieckiego. 

W dalszym ciągu swego referatu, 
wyświetlał Kaganowicz, dłaczego usu- 
nięto Rykowa ze stanowska prezesa 
Sownarkomu. Według jego zdania, 
Rykow popełnił ten błąd, że na posie- 
dzeniu Sownarkomu powiedział: „Pra- 
cowałem ile mogłem w myśl general- 
nej linji partji* Mówca twierdzi, że 
komunistyczna partja nie może być za- 
dowoloną z takiego prezesa Sownas- 
komu, który powiada, że pracował 
„jak mėgti, i ile mógł”. Stanowisko 
Rykowa objał młody Mołotow, który 
wspólnie ze Stallinem chce w roku 
bieżącym zakończyć „rok największe- 
go napięcia". 

  

  

250.006 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 
236% grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polska. 
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śliwców otrzyma promocję na jedyne 
zyskowne posady. Cały powiat opisa- 
ny — od luster po dworach do koł- 
ków w płotach wioskowych. 

Komornikiem jest b. kapitan. Po 
miesiącu urzędowania kupił sobie pięk 
ny samochód — torpedo. Co kupi po 
roku — nie wiadomo. Pałac Rady Mini 
strów, czy może całą ulicę — stać go 
będzie na to. Rypin już dziś mógłby 
schować do kieszeni. Przyznaje, że 
w wojsku do głowy mu nawet nie 
przychodziło, iż w cywilu mogą być 
tak lukratywne stanowiska. 

Wracamy . do dworu, Przyjaciel 
ubił interes z żydkiem z Sierpca — : 
200 korcy zboża po 16 złotych od 
korca z dostawą do Sierpca; około 20 
kiłometrów fatalnej drogi — trudno. 
W ostatniej chwili żydek się rozmyślił 
— on lubi krągłe sumy, on nie umie 
operować skomplikowanemi cyframi, 
on i tak nic nie będzie miał z tej tran Ъ 
zakcji, on može dač za 200 korcy tyl-“ 
ko 3000 zł. Cóż robič — lepiej sprze- | 
dač dobrowolnie ze stratą, niž czekač 
na sekwestratorów; wtedy  połiczą 
mu po 10 zł., zgoda! : 

Smutno na wsi. Niema humoru, 
żadnych rozrywek, wszyscy markotni, 
zasępieni, sprzykrzy się jeść i jeść. 
Prędko do Warszawy. Tu gwar, oży- 

Poznać prawdziwą sytuacje wienie. 
kraju można tyłko na wsi. _ Karol. 
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Te fachowiec —- mówi się często o czło- 
wieku, który przez. kilka czy kilkanaście lat 
nie ruszył się z miejsca — jak on fachowo 
siedzi, podciąga spodnie, ziewa, obgryza ko 
niec obsadki i zapala cygaro! Anałogicznie 
ktoś, kto nie wyściubił nosa poza rodzinne 
miasto jest np. fachowym mieszkańcem Wil- 
na. © rady zasięgać trzeba w sprawie 
Skóckali łbów”, problemu „tramwaje, czy au- 
tobusy“ lub innych kwestjach urbanistycz- 
nych. On jest bardziej fachowy w myśl tej 
teorfi od inżyniera, który spędził kilka łat 
zagranicą, ponieważ ten zatracił tam swoją 
„wileńską fachowość". 

Ten przesąd zeubiałycznC fachowości, 
eoże w mniej jaskrawych, ale niemniej ab- 

"surdałnych objawach, stanowi jedną z cech 
psychozy zbiorowej akademików  wileń- 
skich. Zasiadanie w jakimś fotelu przez kilka 
lat uważa się za szczyt fachowości z po- 
iminieciem jej podstaw istotnych. Chodzenie 
w kieracie w dłuższym okresie czasu nie sta 
nowi jeszcze o nabraniu kompetencji w da- 
nej dziędzinie. Spróbujmy zaprząc do kiera- 
iu świnię, a zobaczymy co będzie. Oczy- 

* wiście po pewnym czasie świnia nauczy się 

į; myšli olimpjad 

й 
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jako tako chodzić, nabierze zarozumiałej ru 
tyny, krążenie w oryginalnym zaprzęgu sta 
nie się jej nałogiem. A stąd propagatorzy iał 
szywej fachowości wyciągają bezsensowny 
wniosek, że Świnia jest zwierzęciem najbar 
dziej fachowo uzdołnionem do chodzenia w. 
kieracie. 

Przygotowanie fachowe rozpada się za- 
sadniczo na dwa elementy: 1) kompetencję 

) praktykę. Kompetencja jest składnikiem 
iejszym, ponieważ mając kompetencję, 

nożna nabyć praktykę zawsze i wszędzie. 
Odwrotnie nie! Praktyka bez kompetencji 

jałowa i bezduszna rutyna, bezsensowne 
rzyzwyczajenie chodzenia wkółko, odcięcie 

wszelkich prądów świeżych i zdrowych. 
Żyć kompetentnym, znaczy to: 1) mieć wro 
dzone zdołności w określonym kierunku, 2) 
posiadać odpowiedni podkład wiedzy lub u- 
miejętności w danej dziedzinie, 3) trzymać. 
rękę na pułsie życia w swoim resorcie, wie- 
dzieć, co gdzie i jak robi się w tej sprawie. 
o przykład, niech posłuży odpowiednia 
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acja kompetencji poszczególnych funk- 
saras Bralnie] Pomocy, jako naj- 

j uniwersalnej w życiu akademickiem 
nizacji: 

Referat kutturaino - samoksztalceniowy 
czynny udział w życiu kulturalnem Uniwer- 

w, a więc ałbo głębiej pojęta praca nau- 
sa, albo czynny udział w poczynaniach 

kukurałnych, jak Czwartki, Koło Dramatycz- 

   

  

    

KADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
PRAWDA I PRZESĄD FACHOWOŚCI 

ne, organizacje artystyczne, Szopka Akade- 
micka, Żywa Gazetka czy t.p. 

Reierat prasowy — czynny 
prasie akademickiej, pewne 
dziennikarsko - literackie. =, : 

Sekcja zdrowia — zdolnošci i powolanie 
do medycyny, idące w kierunku higienicz- 
nym, albo też czynny i szeroki udział w or 
ganizacji życia sportowego i wychowania fi 
zycznego na Uniwersytecie, ah й 

Sekcja gospodarcza — zdolności i zami- 
łowania dobrego, praktycznego gospodarza, 
wykazane w jakiejś innej pracy. - 

Sekretarjat generalny — umystowošč sy- 
stematyczna i umiejętność prowadzenia ko- 
respondencji, a więc również obok znajo- 
mości form ogólnie przyjętych poprawność i 
łatwość stosowania języka polskiego. 

Referat „Ogniska”* — orjentacja w po- 
czynaniach akademickich, wytwarzających 
wspólnotę duchową wszystkich  akademi- 
ków oraz pewna znajomość dynamiki życia 
towarzyskiego. 3 

Oto kilka przykładów dobrze zrozumianej 
fachowości na stanowiskach poszczegółnych 
czł. zarządu BP. Natomiast absurdem jest sta 
niej Pomocy. Natomiast absurdem jest sta- 
wianie postulatu fachowości w stosunku do 
osoby prezesa Bratnieį Pomocy. Prezes nie 
та żadnego resortu w Zarządzie, żadnego ia 
chu Odgrywa on rolę stokroć ważniejszą: 
kojarzenia elementów fachowych pod wspól 
nym dachem interesu ogólnego, koordyna- 
cji poszczególnych posunięć w planową i 
harmonijną całość, wreszcie naczelnego kie 
rownictwa nawą Bratniej Pomocy. każ- 
dym z resortów bratniackich może być dy- 
letantem, o ile ma fachowych członków za- 
rządu, Zato musi. odpowiadać wymaganiom 
wyższym: powinien mieć urodzoną i głębo- 
rą inteligencję, energję, szeroki Światopo- 
gląd, być możliwie wszechstronnym i po- 
siadać talent organizacyjno-administracyjny. 
Prezes Bratniej Pomocy nie jest fachowcem 
w konwencjonalnem, technicznem ujęciu te- 
zo sława — jednak jest fachowym organi- 
zatorem, administratorem, kierownikiem. 

Rok rocznie z okazji wyborów do Brat- 
niej Pomocy szermuje się płytko pojętem ha 
słem fachowości na zebraniach i w prasie. 
Wystrzępia się na niem język a straszakiem 
rzekomej niefachowości ludzi istotnie kompe 
tentnych obałamuca szerokie rzesze akade- 
mików. jakie mogą być rezultaty pracy, te- 
go rodzaju „fachowców przez zasiedzenie” 
nie potrzeba dodawać. Akademik patrzy i a- 
kademik widzi. Trzeba się spodziewać, że 
akademik wyciągnie konsekwencje. 

St. Jędrzychowski. 

udział w 
kwalifikacje 

  

„Nie kijem — to laską" 
(Na temat nowych metod urabiania ideotogji) 

Walki ideowe, rycerskie, turnieje imiodej 
i intellektów — nie wszędzie 

. mają taki idylliczny i beznamiętny charak- 
ier, jak w Wilnie. My jesteśmy już do tego 
stopnia wygodni i spokojni, że przez myśł 
nikomu nie przejdzie argumentować 
<losem _sierpowym, — lub cnock- 
—outem, wolimy do naszych ze- 
brań i dyskusyj wnieść atmosierę nudnego 
porządku, niż ujrzeć na nich rzeczywiście 
<oś ciekawego, emocjonującego i porywają- 
cego. To też popułarne wyrażenie z odrodze 
niowego afisza, nazywające zebranie dysku- 
svjne olimpjade Światopaglądów,  dopiero 
wtedy przestaje świecić lekką ironją, gdy je 
zastosujemy do zebrań akademickich, któ- 
re od czasu do czasu możemy zaobserwo- 
wać w innych akademickich środowiskach. 

__ Należałeby -je- tylko bardziej. yzować; 
jako mecz bokserski światópogiadów: 

Bezpośrednim powodem wypowiedzianych 
Powyżej zdań stał się wypadek, który miał 
miejsce we Lwowie, na wiecu akademików 
politechniki w domu techników dnia 6-go 
grudnia r. ub. Prezydjum wiecu wśród go- 
rączki obrad widocznie nie dostrzegło, że je- 
den z kolegów, nó. wiłnianin, sprzeciwił się 
aklamacji 1 ogłosiło, że wniosek został 
przez gime przyjęty, co wywołało po- 

wtórny A Sh protest wspomnia- 
wego kolegi. Do uspakajania „protestanta“, 

rało się hezwłocznie kilkunastu sąsiadów, 
którzy zaopatrzyli go pewną ilością guzów 
i dostarczył! publiczności koniecznej na wie- 
cach emocji. Taki sposób uspakajania jest 
szłachetny, rycerski i nadewszystko wygod- 
ny, bowiem prawdopodobieństwo, żeby ten 
uspakajany zdołał kogoś z bijących uderzyć 
jest _minimałne. 
RE taki w Wilnie wywołałby nie- 

chybnie wielkie wzburzenie i skandal w ca- 
lej rodzinie akademickiej. We Lwowie wy- 
Taziło swoje niezadowolenie tyłko  prezy- 
djum wiecu, z urzędu Sal NR 
"+. _ Jeśli chodzi o środki policyjne w sto- 
*unku do bohaterskich poskramiaczy oponen 
ta — zostały one przedsięwzięte przez prezy 
djam już po zajściu i ograniczyły się do ofi 

męjelnego potępienia bójki i uznania jej ex 
bost za niedopuszczalną. Natomiast prezy- 
djum nie zrobiło nic takiego, coby mogło cho 
ciąż na przyszłość naprawdę zapobiec podob 
nym sposobom usuwania opozycji. Jeżeli 
więc stanowisko prezydjum było musztardą 
Po obiedzie, to można stwierdzić, że było mu 
Sztardą bardzo słabą. 

Interwencja Koła Wilnian 
narazie w potępiającej to zajście uchwale 
Walnego Zebrania, oraz w powołaniu specjal 
nej komisji. mającej za zadanie zaopieko- 
wanie się sprawą po wytoczeniu jej w Są- 
dzie Kolłeżeńskim (w Wilnie pewno mi nikt 
lie uwierzy, że Lwów posiada Sąd Kołeżeń 
ski). Obecnie ciekawi jesteśmy energii, jaką 
Koło bezwąfpienia we właściwym czasie 
Przejawi i sposobu, w jaki się weźmie do 
taeczy Komisja. KołoWilnian ma w tym wy 
padku doskonałą okazję do wykazania, że 
koła prowincjonalne mają znaczenie nietylko 

rzejawiła się 

towarzyskie, jeśli chodzi o urządzenie her- 
batek oraz „Czarnej Kawy Emigracji Aka- 
demickiej", ale rzeczywiście mogą dać opar- 
cie i pomoc kolegom, zmuszonym do Stu- 
djów poza własnym terenem. Większość Kół 
prowincjonalnych tego nie wykazuje Miej- 
my nadzieję, że nam łwowskie Koto Wilnian 
dowiedzie, że wyłącznie brak okazji, brak 
rzeczywistej potrzeby wpływał na jego po- 
zorna w tym kierunku bezczynność. 

Była to mała dygresja na temat kół pro 
wincjonalnych. Wracajmy do tematu, t.j. 
do kwestji pobicia jednego uczestnika wiecu 
przez wielu innych. Oczywiście na usprawie 
dliwienie podanego wyżej faktu możnaby pa 
rę słów powiedzieć. Możemy mówić, że 
Lwów jest stale podminowany, że wymaga 
specjalnie wielkiego wysiłku patrjotycznego 
ze strony ństwa. Nie znaczy to je- 
dnak, aby ów wysiłek patrjotyczny konkre- 
tyzował się w formie guza na głowie osoby 
o cokołwiek odmiennych przekonaniach po- 
jtycznych W danym wypadku koledzy Iwo 
wianie wykazali dužo temperamentu i ma- 
ly utemperowania. 
Zresztą niema co narzekać tutaj specjal- 
nie na lwowian. Podobne fakty miały też 
miejsce w innych środowiskach akademic- 
kich w okresie przedwyborczym. Są miasta, 
w których nawet nie uważano za coś nad- 
zwyczajnego, że w koleżeńskich stosunkach 
zaczęto w pewnym momencie używać za- 
miast słów — kijów. Wilno jeszcze zacho- 
wuje spokój i np. bójkę w Ognisku uważano 
za wypadek niezwykły a nawet niepożądany 
ale jak z tego widać i my powoli przecho- 
dzimy do czynu. Rozwijamy się, rozwijamy 
energja rośnie. Na terenie akademickim nie- 
diugG nie będzie już nawet demagogów, bo 
najbardziej demagogiczne słowo będzie tyl- 
ko słowem i do nikogo nie ania, będą 
tylko szermierze — specjaliści rw walce 
wręcz zdolność przekonywania dyskutantów 
będzie mierzona siłomierzami, zaś siła po- 
szczegółnych argumentów — efektem fizycz 
nym, ustalonym w drodze badania sądowo 
lekarskiego. |akże ułatwione będą wówczas 
urządzane przez Koła Prawników turnieje 
Erasomówcze! 

Właściwie powinniśmy się z podobnego 
obrotu rzeczy cieszyć. Wiadoma rzecz że w 
zdrowem ciele zdrowy duch, czyli, że prze 
dewszystkiem ciaio na ducha wpływa. Do- 
brze też, że zamiast tracić czas na jałowe 
dyskusje, przystępujemy odrazu do czynu i 
wpływamy na ducha pośrednio — przez cia 
ło, ściślej przez uderzanie ciała twardym 
przedmiotem. A że młodzież jest przyszłoś- 
cią narodu — jakież świetlane horyzonty 
sozprzestrzeniają się przed naszem społe- 
czeństwem. Oto idzie nowe pokolenie ludzi 
czynu. Dzielna młódź polska zarzuca już 
czczy intelektualizm, ustała ideologję pioru- 
nem i rwie się do pracy w pierwszych szere 
Bach walczących o nowe jutro Idziemy wpa 
dziej w jutrzenkę naszych ideałów i wcho- 
ZAMy w: życie. Proszę —- jesteśmy już we drzwiach! — z Jaskami w ofiarnych _ dło- 

niach. C. J. F. 

  

Zjazd Rady Naczelnej „Odrodzenia* 
W POZNANIU 

4 Przed wyjazdem na zjazd musielišmy 
utaj na miejscu przezwyciężyć wiele trud- 
hoścę. Zjazd bowiem wypdł w tym czasie, 
Kiedy u nas, zresztą nie tylko u nas ale w 
łównym stopniu w Warszawie i Poznaniu, 
Erypa dochodziła do szczytów swego powo 

Enia, W każdym domu, w każdym mie- 
$kaniu znajdywały się jej nieszczęśliwi 0- 
sry, Wszędzie na każdym kroku kało 
Się chorych, chorych na grypę. Zachłan- 
Mość grypy nie ominęła naszej delegacji. 

_ Pod. jej ciosami padły na łoże boleści fila- 
% z Odrodzenia Wileńskiego. Szeregi nasze z 

1, Sżdą chwilą nędzniały, fopniały. 
how pociągu Wilno — Warszawa znalaz- 

| „.Słę już same niedobitki z poobwiązywa- 
Ž nemi szyjami, z nosami czerwonemi 

Siqgtego „wycierania i t.p. zadatkami łub po- 
gęjjałościami grypy. Skutkiem tej epidemii 

gacja nasza składała się w większości z 
ęgrwszoroczniaków, z żółtodzióbów. « Fakt 
Bra; mimo że ci pierwszoroczniacy napamięć 

„wie uczyli się od chorujących bywalców 
eg Fowników odrodzeniowych rozmaitych 

entów był niekorzystny dla samych 
Szefem „chytrych* argumentów i contr 

Adrąd Zjazdu. 
Warszawa przyjęła nas bardzo gościn- 
śniadaniem. Dałej jechaliśmy razem z 

*'W Poznaniu, odrazu, od pierwszego na-      
  

szego kroku w tem mieście, wzięto się do 
nas po... poznańsku, stylem Pewukowym, z 
rozmachem. z pańskim szerokim gestem... 
chociaż ceny były też dosyć szerokie. Ogrom 
ne, wspaniałe, imponujące swym wygiądem 
i rozmiarami autobusy (jakże mizerne i nie 
doskonałe w porównaniu z niemi są nasze, 
wileńskie) odwiozły nas do naszych kwater, 
koleżanki do Katolickiej Szkoły Społecznej, 
kolegów do nowego Domu Akademickiego, 
Wały Leszczyńskiego 6. Tutaj nowy wyczyn 
poznańskiej energji. Dom potężny, ogrom- 
ny. Wewnątrz czyściutko, wszystko na swo- 
jem miejscu. Centralne ogrzewanie, wanny, 
kuchenki gazowe na korytarzach, ale... miej 
sce kosztuje tu 35 zł. 

. Obok tych udogodnień mieszkaniowych 
nie zapomniano o naszych przyjemnościach 
potrzebach kulturalnych. A więc: Raut w 

Białej Sali Bazaru, wprawdzie ze względów 
ubraniowych nie dla wszystkich on był do- 
stępny, ale podobno wspaniale wypadi. :)- 

pera Verdi“ ego pt. „Soła przeznaczenia” w 
Teatrze Wielkim. Przyjęcie u jEm. ks. kar- 
dynała Prymasa Hlonda i wreszcie pożegnał 
ne zebranie towarzyskie, |ak na trzy dni po- 
bytu w Poznaniu to zdaje się że dosyć. 

Pośród prac Radv na pierwsze miejsce 
wysunęły się prace nad statutem. Brak sta- 
tutu był ogromną kłoda u nogi, niepozwala- 

SŁ O 

jącą środowiskom należycie rozwinąć swej 
działalności. Usunięcie tej kłody stało się 
kwestją pałącą. Uzgodnienie. projektu kol. 
Malki z poprawkami zajęła się osobna ko 
misja statutowa Najżywszą dyskusję, a na 
wet votum separatum koła wileńskiego spo 
wodował punkt projektu traktujący O Człóm 
kach Odrodzenia. Wilno kategorycznie żą- 
dało przyjęcia poprawki umożliwiającej przyj 
mowania do „Odrodzenia" „lojalnych oby- 
»vateli Rzplitej Polski. Krok ten uzasadniał 
przewodniczący naszej delegacji względami 
państwowemi i narodowemi. Na  plenum 
nad naszem votum separatumi przeszło się do 
porządku dziennego 17-u głosami, przeciw- 
ko 9-u z 2-ma powstrzymującemi się od 
głosowania. Ciekawe było uzasadnienie od- 
rzucenia naszego wniosku. lIbołewano tu- 
taj nad chowaniem się z polskością, nad 
znamieniem dzisiejszego polskiego życia, 
wstydzącego się, według uzasadnień mów- 
cy, wyraźnie podkreślać cechy narodowe. 
Ele już szczytem niekonsekwencji mowy 
była uwaga, że kiedy w Życiu naszem zaj- 
dą jakieś bliżej przez mówcę nieodkreślone 
zmiany to wówczas można będzie i nawet 
trzeba będzie wyraz „Polak“ zastąpić „oby- 
watel polski“, . > 

Wielkie poruszenie delegatów i gości wy 
wołał projekt zmienienia dzisiejszego czy- 
sto odrodzeniawego charakteru Tygodni 
Społacznych na riniej zamknięte, a nawet 
powałanie osobnej komisji starszego społe- 
czeństwa dła prowadzenia tych Tygodni, 
Wniosek ten upadł najpierw na komisji, a 
potem na plenum. - - 

Komisja zagraniczna nic nowego nie da- 
ła z powodu nieprzygotowania kol. prezesa 
*ej komisji. Bardzo wprawdzie nam było mi 
ło dowiedzieć się, że koledze prezesowi - 
dała się podróż poślubna, z zainteresowaniem 
słuchaliśmy epizodów tej podróży, ale to 
nie zastąpi pozytywnej pracy. ь 

Dużem zainteresowaniem cieszył się re- 
ferat kol, Wiśniewskiego o pracy w kołach 
Szkolnych i w Sekcjach kandydatów wygło 
szony na komisji wychowawczej kolegów. 
Referat ten był gruntownie opracowany, do 
kładnie omawiał wszystkie sprawy związa- 
ne z tematem. Na wniosek tej komisji p%'- 
nttm uchwalilo rezolucje, wzywające wszyst 
kie środowiska do należytego traktowania 
pracy w już istniejących Kołach Szkolnych 
i Sekcjach kandydatów, a gdzie te nie 
istnieją do jaknajprędszego założenia tako- 
wych. Zamykając to krótkie, chaotyczne ze 
względu na warunki, w jakich je trzeba było 
podać sprawozdaniu pragnąłbym ogólnie za- 
znaczyć, że zjazd RN. był przeciążony pra- 
cą. Prawie żadnej kwestji nie można było 
wyczerpać ы 

Po udzieleniu absołutorjum ustępującemu 
komitetowi wykonawczemu, wybrano nowy 
z kol. Kruszysńkim jako prezesem na czele. 
W następnych numerach „Trybuny” zamie 
ścimy artykuły szczegółowo traktujące © 
o poszczególnych ogólnikowo tu zarysowa- 
nych uchwałach Zjazdu Rady O В 

łap. 
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DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5Szł 
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JA i ROLNICTWO 
Choč o tem nawet nie myšlę 
i nie rozmawiam z nikim, | 
jestem w swojego „ja” głębi 
stuprocentowyin rolnikiem. 

Już od dzieaństwa żywię 
pociąg do siełskiej idylli. 

ajulubieńszym ga wieszczem 
autor „Georgik* Wergili. 

Nosiłbym chętnie buty 
i czapkę ze złotym łampasem, 
gdyby nie to, że okropnie 
trudno poradzić mi z czasem. 

Więc tylko raz na rok mogę 
z zajęć mych wyrwać się wnyków 
i wtedy pełen r: 
łdę na Bal Rolników. 

Tam poprostu szaleję. 
W szatni, w sali, w buiecie 
i wołam: takiego bału 
niema na całym świecie! 

Teodor Bujnicki. 

  

Z Kół Naukowych 
Koło prawników Stud. USB. Dn. 16 b. 

m. o godz. 19,. w sali Śniadeckich odbę- 
dzie się doroczne zwyczajne Walne zgro- 
madzenie Koła Rolników. Na porządku 
dziennym m. in. sprawozdanie z działalno 
ści zarządu i komisji rewizyjnej, oraz wy- 

A nowych władz Koła. 
та 19 b. m. w poniedziałek o godz. 

20 w lokalu Kola odbędzie się zebranie sek 
cji  retorycznej. 

Koło Połonistów. W niedzielę 18 b. m. 
o godz. 12 odbędzie się zebranie naukowe 
Koła. Na porządku dziennym referat kol. 
Rzeuskiej: „Nasz stosunek do romantyzmu" 

W poniedziałek dn. 19 b. m. o godz. 20 
zebranie STO z referatem kol. Trypućki © 
nowych prądach w literaturze rosyjskiej. 

Kronika „Odrodzenia“ 
W ubiegłą niedzielę 1l b. m. po mszy 

św ze wspólną komunja św. odbyła się w 
sali I gmachu głównego zebranie członkow 
skie, na którem omawiano program pracy 
w bieżącym trymestrze; odbyło się też spra 
wozdanie ze zjazdu Rady naczelnej w «> 
Poznaniu. 

W sobotę 17 b. m. odbędzie się w lo- 
kalu „Odrodzenia"* zebranie sekcji Zagad 
nień Prawno - społecznych narodowych. 

Referat wygłosi dr. Świaniewicz p. t.: 
„Jerzy Soreł, twórca syndykalizmu” 

Początek o godzinie 20. 
W niedzielę zebranie sekcji liturgicznej 

z dyskusją na temat katolicyzmu. Począteń 
jak zwykle, po msz: 

G godz 18 ebranie Kola Koležanek 
w mieszkaniu kol. Hryniewiczówny (ul. 
Konarskiego 18 — 3), 

„We šrodę 21 b. m. w lokału „Ogniska” 
Wieczór w z zagajeniem kol. Boh 
dziewicza p. t.: „X Muza czy pomywaczka” 
współczesne tendencje w kinie" Początek 
o gedz. 20. Wstęp wołny. 

  
  

  

Przy bółach łub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopo- 
czuciu, pobudzeniu, nałeży natychmiast za- 
stosować wypróbowany przy tych dolegii- 
wościach środek — wodę gorzką „Fran- 
ciszka-Józefa. Żądać w aptekach i” drog. 

wo 

„Dla 100 złotych zamordował 4 osoby 
szczegóły okropnej zbrodni pod Stołpcami 

wczorej donosiliśmy pokrótce o wymor- 
dowaniu rodziny bandlarza Mii tera we wsi 
Zajamni odległej o 4 klm. od  Stołpców. 
Obecnie zaś podzjemy relację naszego ko- 

respondenta, 

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Tuż obok goscińca, w małym wieśnia- 
czym domkt-baraku w Zajamnie, mieszkała 

uboga rodzina żydowskich sklepikarzy Mi- 

lerów. Domek niski, stary. W izbie mrocz- 
rej, zaopatrzonej w jedyne, maleńkie okien- 
ko dokonano zbrodni. Wszystko było je- 

szcze w takim stanie, jak w momencie 

ujawnienia morderstwa. 
Na piecu, okręcony w odzienie swoje 

leżał zamordowany 55-letni Miiler, gospo- 

darz domu, z pogruchotaną okropnie gło- 

wą, z której od uderzenia wyprysł mózę 
ra ściany, 

W/ jednem z łóżek leżały zwłoki zamor- 

dowanej żony Miilera, lat 50 z roztrzaskaną 

cd uderzenia w skroń i okołicę ucha głową. 
Z wciśniętą w poduszki głową, na dru- 

giem łóżkt — leżały zwłoki 23-letniej córki 
Miiłerów, Złatki, również z roztrzaskaną 

głową. 
12-letni Botnik Ajzyk, wnuk  Miiierow, 

uderzony mordeiczem narzędziem w głowę 
— konał. Ściany i sprzęty krwią i mózgiem 
zbryzgane, Widok straszny, przytłaczający. 

Jakiż mógł być motyw tej zbrodni? 
Wszak zamordowani byli niemal nędzarza- 
'ni.. Z sąsiadami i okoliczną ludnością żyli 
w zgodzie i wrogów osobistych mieć nie 

mogli. 

NA ŚLADACH ZBRODNIARZA. 

Pierwszy o dokonanej zbrodni dowie- 

dział się St. post. st. śledczej Kom. Pow. 
P.P. w Stołpcach Edward Krepski. Wkrót- 

ce ustalił, że w przeddzień dokonanej zbrod 

ni u Miilerów bawił jakiś osobnik, rzekomo 

«e Stołpców. Wystarczyło to wywiadowcy 
Krepskiemu, tembardzieį, że uderzyły go 
niektóre szczegóły opowiadania o tej jako- 

by zażyłości osobnika z Mułerami. Zebraw- 

szy rysopis owego osobnika — Krepski 

ucał się do Stołpców, by dalej prowadzić 
siedztwo. 

w Stołpcach wywiadowca Krepski usta- 

lil, że osobnikiem: tym mógł być tylko Mar- 
kiewicz Leon, szewc z zawodu, mieszkają- 

cy przy ulicy Pocztowej 64, przybyły do 
Stołpców przed paru tygodniami. 

Gospodyni, u której zamieszkiwał, Ana- 
stazja Owsiejczyk zeznała, że Markiewicz 

ud wyjścia wieczorem w dniu 10 stycznia 
do mieszkania nie wrócii. 

Po stwierdzeniu. że jeden z dorożkarzy, 

nazwiskiem Bruchański Berko rano w dniu 
11 stycznia wiózł podobnego osobnika ze 
Stołpców na Stację, oraz że ten osobnik 

zabrał ze sobą z podwórza przy ud. Wiień- 
skiej (posesja Kozakiewiczowej) koszyk 
wiklnowy — nie ulegało wątpliwości, że 
dochodzenie, skierowane zostało na właści- 
we tory. Powrót jego do miasta, wyjazd 
ż tajemniczym bagażem bez wstąpienia do 
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Rhalso 
FENOMENALNY RACHMISTRZ 

w Wilnie 
Bawi w naszem mieście dr. S. Fin-- 

kelstein, znany polski rachmistrz, po- 
pisy którego w kraju i zagranicą wzbu 
dziły wiełkie zainteresowanie ster na- 
ukowych, jak również szerokich sfer 
publiczności. 

Dr. Finkelstein wystąpi w dniu 21 
b. m. o godz. 8 wiecz w auli kolumno- 
wej U.S.B. by przed szerszem audy- 
torjam wykazać swe niepospolite zdol- 
ności rachunkowe. Popis poprzedzi 
słowo wstępne prof. M.  Masoniusa, 
który zna dr. Finkelstejna z jego po- 
przednich występów publicznych. 

Przedwczoraj zaś w mieszkaniu p. 
piofesora Władyczki, fenomenalny 
rachmistrz zechciał w obecności kil- 
ku osób popisać się swemi zdolno- 
ściami, które wprawiają wprost w 
zdumienie każdego, kto zdaje . sobie 
sprawę, że na podniesienie z pamięci 
sześciocyfrowej sumy do potęgi, wy- 
starczy dr. Finkelsteinowi zaledwie 
3—4 minut. Dodanie 12 pojedyńczych 
cyfr napisanych poziomo, lub piono- 
wo, jest dla niego kwestją ćwierć se- 
kundy co szczególnie przy poziomem li 
czeniu cyfr, staje się rekordem świa- 

  

  

towym, którego dotychczas nikt je- 
szczę nie pobił. 

Z rozmowy z dr. Finkelsteinem, 
dowiadujemy się, że ze zdolności jego 
1orzystają różne instytucje państwo- 
we, a ponadto stale występuje on w 
szkołach średnich. Ostatnio zaś popi- 
sywał się zagranicą, gdzie uzyskał re- 
nomę fenomena, wśród rachmistrzów 
świata. 

Zapowiedziany występ dr. Finksi- 
steina wzbudził zrozumiałe zaintere- 
<owanłe przez co wstęp do auli koliun 
nowej w dniu 21 b.m. mają wszyscy 

* bez wyjątku. 

swego młeszkania — dostarczały dostatecz- 
nych poszłak. 

Wywiadowca Krepski ustalił na stacji 
kolejowej, że pociągiem mieszanym w dniu 
11 b. m. rano niemal wszyscy pasażerowie 
udawali się do žaranowicz. 

Z koszykiem w ręku, odświeżony Mar- 

kiewicz zamierzał właśnie wsiąść do pocią- 
tu, udającego się do Warszawy, kiedy 20- 

stał  aresztowauy. Przeprowadzona  nie- 
zwłocznie u Mariiewicza rewizja ujawniła 

przedmioty, pochodzące z rabunku u Mii- 
ierów (tytoń ze sklepiku i cukierki), oraz 
ślady krwi na odzieniu zbrodniarza. 

ZBRODNIARZ DWUKROTNYM 

DEZERTEREM WOJSK POLSKICH. 

Markiewicz byi dwukrotnym dezerterem 
Wojsk Polskich a mianowicie 15 p.p. w 
Dęblinie, Za pierwszą dezercję skazany 20- 

stał przez Sad Wojskowy i odsiedział 2 

miesiące więzienia. Poczem znów zdezerte- 

rował, a skradziona bratu Leonowi ksia- 

żeczka wojskowa, ułatwiała mu ukrywanie 

się przed ujęciem. 

Badany zbrodniarz oświadczył, że cho- 

dziło tu o morderstwo z chęci zysku. Ja- 

kiež dostatki Miierów mogły się stać łu- 
рет potwornego zbrodniarza? 

Jak sam zeznał, zaledwie kilka paczek 
papierosów, tytoniu, trochę cukierków, oraz 
gotówką około stu złotych. 

Jako dobry znajomy, zanocowai on u 

Miilerów. Długi czas siedział wieczorem, a 
kiedy znużeni gospodarze zasnęłi —- wstał, 

wzłąi upatrzoną zawczasu siekierę z pod 
lóżka, najpierw jednem uderzeniem obucha 

zamórdował leżącego na piecu Mailera, na- 
stępnie córkę Miilera Złatkę Basię, poczem 

w takiż sam sposób Miilerową i leżące obok 
niej dziecko Ajzyka Botnika... 

Po dokonaniu rtorderstwa rozbił zamki 
v szuiład, zrabował pieniądze, tytoń, papie- 
osy i cukierki, zapakował do koszyka, umył 
się następnie na miejscu mordu, poczem 

zamknąwszy na kłódkę drzwi u mieszka- 

tia po uprzedniem zasłonięciu okna — udał 
się do Siołpców na stację, a stamtąd do 

Baranowicz. W Baranowiczach kupił sobie 

за zrabowane pieniądze zegarek, grzebyk 
1 lusterko. Dbał o swój wygłąd. W chwili, 
kiedy miał wsiąść na pociąg do Warszawy 

— został aresztowany. 

Resztę wiemy z poprzedniego opisu. 

ROMANS — PRZYCZYNĄ WYBRA- 
NIA NA OFIARĘ MORDU RODZINY 

MULERÓW. 

Jak wynika z zeznań zbrodniarza i wia- 

domości udzielonych przez sąsiadów (szcze- 

gół, który zainteresował Krepskiego, że Max 
kiewicza łączył stosunek ze Złatką, córką Mii 
ra w rodzaju romansu) — zbrodniarz 

grał rolę zakochanego w Złatce, poznaw- 

szy ją przed paru tygodniami w Stołpcach. 
Był u Miilerów dwa, czy trzy razy, darzo- 

ny sympatją Złatki. W dzień mordu przy- 
był wieczorem, wypił z całą rodziną herba- 
tę, poczem 0 dość późnej porze, Miilero- 
wie wraz z małym wnuczkiem  Ajzykiem 

położyli się do snu, z którego już nie prze- 

budziii się. Długo w noc siedział jeszcze w 
mieszkaniu ze Złatką i gdy dziewczyna po- 
łożyła się do łóżka — On w ubraniu  iegł 
obok niej. Było już nad ranem, kiedy wstał 
i po stwierdzeniu, że wszyscy spoczywają 

w giębokim Śnie -— przystąpił do dokona- 
nia upłanowanej zbrodni. 

Dla marnego łupu — zbrodzień zasior- 
dował bestjalsko łatwowierną Złatkę i całą 
jej rodzinę. 

OGROMNE _ WSTRZĄŚNIENIE 
W STOLPCACH 

Wiadomość o potwornej zbrodni wstrzą- 

snęła całem społeczeństwem, W chwili ba- 

dania zbrodniarza, przed gmachem Komen- 

dy Powiatowej P.P. stały tłumy  miejsco- 
wej ludności, żądnej szczegółów zbrodni. 
Cały dzień 12 stycznia po miasteczku krą- 
żyły niesłychane wieści. W chwili, gdy 
zbrodniarz po przesłuchaniu został odpro- 
wadzony do więzienia powiatowego bocz- 
nym zaułkiem — cały tłum pędem ruszył 
przed więzienie, aby ujrzeć tego okrutne- 
go mordercę. Od czasu bowiem ostatniego 
napadu bandy dywersyjnej na Stołpce w 

dniu 4-VII 1924 r., kiedy padło 11 ofiar od | 
kul Dbandyckich — to morderstwo było 

najpotworniejszem na terenie powiatu. 

ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA. 

W dniu wczorajszym przybył do Stoip- 
ców p. prokurator Jastrzębski z Harano- 
wicz. który udał się osobiście na miejsce 

zbrodni. 

Wobec przyznania się zbrodniarza — 

śledztwo dobiega końca. 

Zaznaczyć tyłko wypada sprawność stoł 
peckich organów bezpieczeństwa  pubiicz- 
nego, co spowodowało, że zbrodniarz z0- 

stał aresztowany w niecałe 13 godzin po 
dokonaniu morderstwa. 

Czeka go surowy wymiar sprawiedłiwo- 

ści A powinien on być  jaknajsurowszy, 

zważywszy całą premedytację i cynizm, z 
jaką ta zbrodnia została dokonana. 

Będzie to właściwie epilog tatwowierno- 
ści Złatki... * 

  

  

KRONIKA 
w. ałańica og. 7 m 37. 

4. stońca ń godz. 3 a 20 

  

Marceli 

SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 14 L 31 r. 

Ciśnienie średnie w nun. 756 
Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa 1 
Temperatura najniższa — 5 
Opad w mm. —, Ślad 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pachmurno, śnieg 

  

URZĘDOWA 
-- Powrót p. wojewody. W dniu 15 b. 

ni. powraca z Wasrzawy p. wojewoda Ste- 
fan Kirtikiis i obejmuje urzędowanie. 

— Termin wykupu świadectw przemy- 
słowych. W dniu 15 b. m. upływa ostatecz- 
ny termin nabywania świadectw przemysło- 
wych przez przedsiębiorstwa przemysłowe 
i handlowe. е 

Jak nas informują, winni przekroczenia 
terminu nabywania świadectw w odnośnych 
urzędach podatków hezpośrednich, będą na- 
rażeni nietyłko na wiełkie koszty z tytułu 
odsetek za zwłokę, lecz i na  protokułarne 
zajęcie towaru, względnie ruchomości, przez 
kontrolę skarbową. d a a 

Przedsiębiorstwa nie posiadające  šwia- 
dectw przemysłowych po dniu 15 b. m. bę- 
dą zagrożone odebraniem prawa wykony- 
wania zawodu, przemysłu, bądź handlu. 

MIEJSKA 
— Miejski reierat budżetowy. Utworzył 

się już w Magistracie referat budżetowy 
kierownikiem którego został p. Nagórski. 

Prace nad układaniem preliminarza re- 
ferat już rozpoczął. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Prawników Stud. U.S.B, Za- 
rząd Koła Prawników Stud. U.S.B. podaje 
do wiadomości, że dnia 16 stycznia 1931 1. 
w sałi Śniadeckich U.S.B. o godz. 19-ej w 
pierwszym terminie i o „20 w EE 
odbędzie się Doroczne Walne Zebranie 
ła Prawników Stud. U.S.B. z następującym 
porządkiem dziennym: 1) zagajenie, 2) wy- 
bór prezydjum, 3) sprawozdanie zarządu, 
«) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) dy- 
skusja nad obu sprawozdaniami, 6) wnio- 
ski ustępującego zarządu, 7) zmiany statu- 
tu, 8) zatwierdzenie budżetu, 9) wybór 
władz, 10) wybór kuratora. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Czw; odczyt z cyklu „Życie we- 

wnetrzne“ k prof. Aidas ichońskie- 
go, p.t.: „Życie wewnętrzne a Eucharystja“. 
odbędzie się w Domu  Sodalicyjnym (uł. 
Królewska $) we czwartek dn. 15 stycznia 
o godz. 7 wiecz. Wstęp, dla członków So- 
dalicyj Marjańskich i zaproszonych gości. 

— Odczyt dr. Osmólskiego. W sobotę, 
dnia 17 b. m. o godz. 19 w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu odbędzie się staraniem 
Komisji Wychowania Fizycznego U.S.B. od- 
czyt pułk. dr. Władysława  Osmólskiego, 
dyrektora Centralnego Instytutu Wychowa- 

nia Fizycznego p. t. „Wiedza i sztuka wy- 
chowania fizycznego”. Wstęp wołny. 

ie b. uczenic E. Orzesz- 
kowej. W sobotę, dnia 17 stycznia o godz. 
6 po poł. w sali gimnazjum im. E. Orzesz- 
kowej odbędzie się walne zebranie „Zrzesze- 
nia b. uczenic tego | kupić Zarząd £rze- 
szenia prosi wszystkie kołeżanki o jaknaj- 
liczniejsze przybycie. 

— K et Organizacyjny Wileńskiego 
Oddziału Związku Pań Domu urządza w 
niedzielę 18 b. m. o godz. 17 w lokalu Zw. 
Literatów (Mury Pobazyłjańskie, Ostrobram 
ska 9) specjalnie na ten cel udekorowi 
przez szkołę ogrodniczą w Wilnie, sake 
projektu dyr. Krausego, pierwsze zebranie 
zapoznawcze dla szerszej publiczności, po 
którem nastąpi posiedzenie organizacyjne 
wszystkich pań i młodzieży żeńskiej pragną- 
cych przystąpić do Związku. 

Zagai zebranie w imieniu Komitetu Or- 
ganizacyjnego dr. Janina Rostkowska, po- 
czem prof. Ferdynand Ruszczyc będzie inó- 
wił o „Pięknie Wilna i Ziemi Wileńskiej” 
Następnie p. Aleksandrowiczowa (Ciotka 
Albinowa) wypowie „Kilka ciepłych słów 
do kobiet", a p. Irena Łubiakowska wygło- 
si pogadankę p. t. „Cełe i korzyści płynące 
ze Związku Pań Domu". 

Na atrakcie zebrania złożą się: 1) poka- 
zy mód firmy p. Dutkiewiczowej (suknie 
wizytowe i robocze na żywych modelach 

З 

członkiń organizacji), 2) pokazy sukien lu- | 
dowych wileńskich z Bazaru Ludowego, 3) 
pokazy uczesań pań wykonane przez firmę 
Mural, oraz 4) „Uwagi karnawałowe" wy- 
powie p. Antoni Bohdziewicz. 

Na zakończenie wybory Zarządu i spra-- 
wy organizacyjne. Wstęp dla pań. bezpłat- 
ny, dła panów 50 groszy. 

Wobec tego, że przemówienia transmito 
wane będą przez radjo, zebranie rozpocz- 
nie się z punktualnością niezawodną. 

WOJSKOWA 

— Podatek wojskowy. Jak wiadomo, w 
myśl art. 90 ustawy o powszechnym obo- 
wiązku służby wojskowej, osoby zwołnione 
od odbywania służby, powinny opłacać 
specjalny podatek wojskowy na rzecz skar- 
bu państwa. ё 

Jak nas informują, podatek ten ma być 
przekazany gminom, to znaczy wpływy z 
niego pójdą na rzecz gmin wiejskich i miej 
skich, a nie na rzecz skarbu państwa. W. 
razie przekazania tego podatku, ściąganiem 
jego zajęłyby się biura wojskowo-połicyj- 
ne PE miast urzędów  skarbo- 
wych. 

— Do wszystkich członków 
ma. Zarząd Koła Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i byłych wojskowych w Wilnie, powia- 
damia wszystkich kołegów, iż w dniu 18 
stycznia (niedzieła) o godz. 10-ej w lokalu 
federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny przy ul.  Uniwersyteckiej 6—& 
odbędzie się odczyt z dziedziny obrony 
przeciwgazowej. Na powyższy odc: Za- 
rząd wzywa wszystkich Członków 
rzyszenia. 

Koledzy, którzy z ważnych przyczyn nie 
będą mogli przybyć, proszeni są O pisemne 
usprawiedliwienie swej nieobecności. 

Zarząd Koła stoi na stanowisku, że 
scy członkowie Stowarzyszenia mają brać 
czynny udział w życiu naszej organizacji 
nie wołno nikomu uchylać Sie nad 
nieniami obrony kraju. Zk 

Pożądane jest, aby na omawiany od- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
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We wsi Kierniewice, gm.  jaźw.skiej, 

pow. Dziśnieńskiego do “tajai J. Sodołówki 

zakradł się konickrad. +v chwili wyprowa- 

dzenia konia złodziej natknął się na Sodo- 

łówkę i w szamotania zadał mu kilka ude- 
rzeń nożem. 

Na krzyk napadniętego 

ZE 

zbiegli się Sq- 

    

czyt przybyli nietylko sami członkowie, ale 
i inne osoby zaproszone przez członków. 

Niech zagadnienie obrony Państwa w 
tej dziedzinie stanie się zagadnieniem spo- 
łecznem, tak jak powszechnem jest zagad- 
mienie bytu. R i 

Temsamem rozumiemy, że uiewiasty w 
równej mierze winny wykazać swe zainte- 
resowanie i dadzą wyraz temu przez liczny 
udział w powyższym odczycie. Odezwa ni- 
riejsza dotyczy nietylko zrzeszonych człon- 
kow naszej organizacji lecz i tych, którzy 
czynnie udział swój w życiu państwowem 
chcą zaznaczyć. 

Niespóźnienie się będzie dowodem ukul- 
turalnienia stosunków życia gromadnego, a 
na to nas stać. 

RÓŻNE 

— Sekrefarz kongresu mniejszości w 
Wilnie, Opuścił Wilno bawiący tu przez kil- 
ka dni sekretarz kongresu mniejszości na- 
rodowych w Genewie dr. Ammende. 

Podczas swego pobytu dr. Ammende 
odby: kilka konferencyj z miejscowymi dzia 
łaczami litewskimi i białoruskimi. 

— Podziękowanie. Zarząd  Patronatu 

Więziennego najserdeczniej dziękuje wszyst 
kim, którzy się przyczynili do towarzyskie- 
go i finansowego powodzenia III Doroczne- 
go Balu Patronatu, w szczególności paniom 
gospodyniom i p. Welerowej za prześliczną 

- dekorację kwiatową sal. Czysty dochód wy- 
niósł 1808 zł. 85 r. 

— wojewódzki Komitet Tygodnia Emi- 
a w Wilnie AA od p. sta- 

rosty iego pozwolenie na 
przez oklejanie znaczków do biletów tea- 
tralnych, kinowych i rachunków za czas od 
10 do 31 stycznia 1931 roku. Ze składek, 
uzyskanych tą drogą, będzie korzystał wi- 
leński oddział „Opieki nad rodakami za gra- 
nicami Połski'. Uddział ten otacza swą 
opieką zwłaszcza robotników sezonowych 
we Francji, którzy w liczbie blisko 10 ty- 
sięcy wyjechali z naszego województwa do 
zaprzyjaznionej z nami Francji. Opieka ułat 
wia im korespondencję najrozmaitszego ro- 
dzaju, zajmuje się pozostałemi żonami i 
dziecmi, ułatwia im przejazd do Francji, 
udziela informacvj o kraju zarobkowania, 
zaopatruje w rozmówki i w inne pożytecz- 
ne książki, zasila osiedla emigracyjne _ga- 
zetami i czasopismami polskiemi i t. d. Tej- 
samej pomocy dostarcza „Opieka" i naszym 
rodakom na Łotwie. — Zatem na tak wznio- 
słe cele narodowo-opiekuńcze pójdą te na- 
szę małe ofiary z doklejanvch znaczków. 

BALE I ZABAWY 

— Ostatnia zabawa karnawałowa. Ko- 
mitet Domu św. Antoniego zawiadamia, že 
wzorem łat ubiegłych odbędzie się trady- 
cyjna zabawa w ostatni wtorek karnawału 
dn. 17 lutego r. b. w sali Georges'a od go- 
dzinv 8 wiecz. do północy, a wteay trady- 
cyjny śledź i poważny dźwięk gongu za- 
kończą zabawę. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance.. Dzisiej- 
szy koncert A. Braiłowskiego. Dziś wystąpi 
pianista Ałeksander Braiłowski. Program Za- 
wiera wartościowe kompozycje: Scarlattie- 
go, Schumanna, Chopina, Debussy“ego, 
Śkriabina i Liszta. Początek punktualnie o 
godz. 8 wiecz. 

— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś o godz. 
9 wiecz. po cenach znižonych „Rewja kar- 
nawalowa“. 

„‚ — „Noc listopadowa" dia młodzieży 
szkolnej. Jutro, w piątek o godz. 4 p. p. 
ukaże się w Tetarze na Pohulance po ce- 
nach najniższych „Noc Listopadowa" S. 
Wyspiańskiego. : 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Impresarjo. 
Kino Miejskie — Złoto w pustyni. 
Heljos — Porucznik Armand. 
Lux — Statek komedjantów. 
Światowid —- Rapsodja węgierska. 

Casino — Rozkosze  niekezpieczeństwa. 
Paa — Krystyna. 

Stylowy — Cudza narzeczona. 

Wanda — Bicz Boży. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 13 do 14 

b. m. zanotowano wypadków 40. W tem 

  

WILLIAMS. 

Mortimer 
Twarz Belforda przybrała okrutny, 

zły wyraz, broda wysunęła się jeszcze 
bardziej naprzód. 

— Złapiemy!; Mając w ręku taką 
przynętę. — wskazał oczyma Barba- 
rę. 

M-me Malplaquet patrzała na nie 
go ze szczerym zachwytem: 

— Nie przyszło mi to do głowy. 
Pyszna myśl! Ma pan rację, Belior- 
dzie! Strangwayse jest chytry 1 zięcz 
ny... Ale co się stanie z tancerką? je- 
żeli Anglicy nie są ostatnimi głąpcami 
powinni ją aresztować. 
‚ — Oczywiście! Zamkną ją w wię- 
zieniu napewno, — wzruszył iamiona 
mi Niemiec, — a potem o świciz odbę 
dzie się pewna ceremonja na jej cześć. 
A zresztą, możliwe, że sentymentalni 
Anglicy nie zdecydują się rozstrzelać 
kobiety! | 

Samachód podjechał do dworca w 
Paddington, Strangwayse wyskoczył 
i otworzył drzwiczki: › 

— Prędzej! Możemy się spóźnić 
na pociąg. 

Wyjął z samochodu dwie walizki, 
zapytał tragarza kiedy odchodzi po- 
ciąg do Bath i kupił cztery bilety pier- 
wszej klasy. Opuszczone auto zostało 

przed dworcem. 
Wysiadłszy z pociągu, kapitan po 

prowadził swych towarzyszy do kolej- 
ki podziemnej, gdzie zatrzymali się, 
podczas gdy Beliord pobiegł po taxis. 
 Strangwayse denerwował się bardzo i 
co chwilę spogiądał na zegarek. Nie- 

w. 
38) 

zbiórkę [Ą 

siedzi, którzy rzucili się na koniokrada, do- 

ronywując na nad nim samosądu. Doznał 

on złamania obu rąk i nadwyrężenia pod- 
stawy czaszki. Na miejscu interwenjowała 

policja, która wyrwała z rąk tłumu nieprzy- 

tomnego już złodzieja. Odwieziono go do 

szpitala. 

kradzieży 6, opilstwa 11, przekroczeń ad» 
ministracyjnych 12. 

— Duża kradzież. W dniu 13 b. m. 
Maszynowej Lei (Kwaszełna 15) ska 
dziono z mieszkania garderobę męską 
i damską ogólnej wartości 1050 zł. 

W dniu 13 b. m. okradziono Karolewi- 
czową Weronikę (Kalwaryjska 125) 2300 
O gotówką. Sprawcy kradzieży  zbie- 

l. 

& Bohdanówna Emilja (Subocz 105) skrad- 
ia na szkode Urbanowicz Szłomy (Wielka 
49) różne naczynie stołowe wartości 200 
zi. W czasie rewizji naczynie u Bohdanów- 
ny odnaleziono. 

Andukowicz Stefanja (Lipówka 12) za- 
meldowała policji © kradzieży gotówki w 
sumie 80 złotych. Dochadzeniem ustalono, 
że kradzieży dokonał Rymkiewicz  Kazi- 
mierz zamieszkały tamże. 

—. Ujęcie złodzieja. Ustalono, iż kradzie- 
ży w dniu 27-XII r. ub. na szkodę Kagana 
Wulfa (Rudnicka 29) dokonał Kamiński Ua- 
wid (Kwaszelna 7), którego wraz ze Skra- 
dzionemi gwoździami i wagą zatrzymano. 

  

  

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na trumnę Ś. p. nieod- 

żałowanego Sa sęzieto Mikołaja Dem- 
bickiego składa Wacław Węckowicz 10 zł. 
na biedną, inteligentną rodzinę. 

Całeniu Za żądowi Zaiązsu Pracowni- 
ków Miejskich za wzięcie całkowitego 
udziału w pogrzebie z 

Sp: 

Stefanji Kowszykówny, 
składamy serdeczne podziękowanie 

Matka i Siostr| 

  

RADIO WILENSKIE 
CZWARTEK, DNiA 15 STYCZNIA 1931 R. 

11,58.: Czas. 
12.55 -- 14.00: Koncert szkolny z Filhar 

monji warsz. 
14.30 — 14.53: Kącik dła pań z Warsz. 
15,50 — 16.16: „Kapliczka śląska” 

odczyt z Katowic, wyg. J. Langrgan. 
15.15 — 17,00: „Z majbtubieńsdych plyt“ 
17,00 — 17,15. Audycja dła młodzież 

„Z legend dawnego Egiptu" — nowela Bo- 
lesława Prusa, zradjofonizowana i wyreżyse 
rowana przez Halinę Hohendlingerównę. Tr. 
ua całą Polskę. 

17,15. — 17,40: „Warszawa w latach 
1840 — 42, jako tło pierwszych wystąpień 
Norwida" — R WYĘ dr. Stanisław Cy 
wiński , doc. USB w Wilnie. Tr. na całą 
Polskę. 

17,45 -— 18.46: Koncert muzyki lekkiej. 
Wykonawcy: Maksymiljau Orłowski (ksy- 
lof.), orkiestra salonowa pod dyr. Michała 
Szabsaja i Tadeusz Pastnikowski (akompan 
jament) Tr. na całą Polskę. a 

18.45 — 19.00 Feljeton wesoły «w wyk. 
Karoła Wyrwicza - Wichrowskiego, art. 
dram. teatrów miejskich. 

19.00 — 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 
140." — listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz, dyrektor progr. R. W. 

19,20 — 19.30 Kom. Akad. Koła Misyj- 
nego. 

19.30 — 19.40 Progr. na piątek i rozm. 
20.00 -— 20.15 Ciotka Albinowa mówi. 
19.40 — 19.55 Progr. na piątek i rozm. 
20.15 — 20.25 „Trzy lata radia wileń- 

skiego” —- felj. wygł. dyrektor progr. R.W. : 
Witold Hulewicz. Tr. na całą Polskę. 

20.25 — 20.35 Przemówienie generała 
Lucjana Żeligowskiego. Tr. na całą Polskę. 

20.35 — 20.55 „Kawiarnia wileńska" z 
cyklu „Reportaże prowincjonalne" — pro- 
pala Antoni Bohdziewicz. Tr. na całą Pol- 
skę. 

20.55 — 21.15 Recitał prof. Hermana So- 
łomonowa (skrzypce) przy fortepianie Euge- 
nja Sołomonówna. Tr. na całą Polskę. 

21.15 — 22.15 Aud. literacka: „Ballady- 
na" tragedja Juljusza Słowackiego. Radjofo 
nizacja Grzegorza Kowarskiego, W roli ty- 
tułowej znakomita artystka dramatyczna 
Wanda Siemaszkowa. Muzyka Władysława 
Żeleńskiego w opr. prof. Michała Józefowi- 
cza. Wykonawcy artyści dramatyczni i 
uczniowie wileńskiej szkoły dramatycznej. 

22.15 Koncert z Warsz. 
22.50 — 2400 Kom. i muzyka tan. z > 

Warszawy. 

pokćj jego udzielał się M-me Malpla 
gnet, która objęła czule Barbarę, 
chwiejącą się na nogach i nawpół przy 
iomną. 

-— Czy jedziemy do Bath? — zapy 
tała. 

— Proszę o nic nie pytać! — rzu- 
<ił ostro kapitan. 

— Ale samochód? 
— Proszę milczeć!... 
Wreszcie powrócił Beliord z wia- 

domością, że auto czeka. Strangwayse 
zapytał: 

— Czy można. puścić M-me Mal- 
plaquet i miss Macwayt same do 
Campden Hill, czy pan sądzi, że ona 
będzie próbowała uciec? 

Belford dał znak, żeby umilkł i zwró 
24 się do Barbary: 

— Pani pojedzie z M-me Malpla- 
quet i tam zaczeka na nasz przyjazd. 
Zrozumiano? = 

— Ja pojadę z M-me Malplaguet, 
-— odpowiedziaia tępo Barbara. 

— Ale powinniście byli uprzedzić 
mnie, że pojedziemy do mnie! — za- 
wołała starucha. 

Strangwayse skinął, by milczała. 

-— Beliord i ja pojedziemy kolej- 
ka podziemną, tak będzie bezpiecz- 
niej, a wy wsiądziecie do auta. Ale 
śpieszcie, na Boga, nie zwlekajcie! Mu 
simy być na miejscu przed ósmą, a 
czasu mamy bardzo mało. 

ROZDZIAŁ XXVI. 

Sanatorjum dła nerwowo - chorych 

O dziewiątej rano dnia następne- 
go, Oewood wszedł do jadalnego po- 
koju na Śniadanie. Zadzwonił na słu- 

z 

—_ Sądu Okręgowego w Wilnie, 

„; POoznawana sprawa Nagrodzkiego 

ЗЕ.О мо 

Krwawy samosąd chłopów ZSĄDÓW 
NAD PRZYEAPANYM KONIOKRADEM.   

Sąd Apelacyjny. rozpoznawał dzisiaj w 
trybie normalnym sprawę przeciwko Anto- 
niemu Peliwo, z art. 595. 441. Chodziło tu o 
przywłaszczenie cudzych pieniędzy przy 
równoczesnem podrobieniu papierów warto 
ściowych celem podjęcia pieniędzy. 

Jak się to stało, p. Peliwo nie mógł te- 
go wytłomaczyć, powołał się jedynie na zda 
nie ekspertów lekarzy psychjatrów. — Dwaj 
lekarze eksperci orzekli wobec sadu, że z 
badań niezbicie wynika, * oskarżony w 
czasie wojny był kontuzjowany, doznał 
wstrząsu mózgu w następstwie czego pow- 
stały zmiany organiczne, które w dalszych 
skutkach wpływają na psychikę, która po- 
zostawia dziś wiele do życzenia. 

Wobec wyczerpujących danych, uzyska- 
nych od ekspertów, Sąd Apelacyjny uznał 
oskarżonego za osobnika niemogącego po- 
nosić konsekwencji swych czynów i zwol- 
nił go od winy i kary. 

ZNÓW DOBRANA PACZKA KOMUNŁ- 

STÓW PRZED SĄDEM. 

  

Nie przebrzmiały jeszcze echa głośnego 
procesu klubu komunistycznych posłów, gdy 
na tej samej ławie zasiadło 24 członków 
partjj komunistycznej. Wszyscy oskarżeni 
2 & 102 członkowie P.P.S. Lew. klubu bia- 
paoeeę związku młodzieży kom. i K.P. 

: Ławę oskarżonych zajęło 24 osoby, w 
tem kilka kobiet. 

Przeważają typy semickie. A oto oni: Al. 
Dzidziul, Weronika Bucio, B. Herman, St. 
Turkiewicz, S. Skoro, A. Potapowicz, ]. 
Potapowicz, A. ihnatowski, G. Pilecki, L. 
Łapidus, Ela. Derezańska, H. Gurwicz, B. 
Gurwicz, L. Bank. H. Fejgelman, C. Futer- 
man, Z. Aron, H. Knel, S. Maszelnik, Faja 
Zonówna, B. Żylinówna, Z. Etkin, N. Zu- 
kówna. 

Oskarża prokurator Zdanowicz, przewod 
niczy Sądowi S$. S. O. Sienkiewicz. 

Na sali duży oddział konwoju policyj- 
nego, przy stole obrońcy (Żydzi). Audy- 
torjum zapelnione rodzinami oskarżonych 
(przeważnie Żydzi). Starają się  skomtni- 
PoE z oskarżonymi, wymieniają  uśmie- 
chy. 

Po rozpoznania generaljj oskarżonych, 
Sąd zarządza przerwę, po której przystępu- 
je do odczytania aktu oskarżenia. 

Przewodniczący Sienkiewicz ze wzgiędu 
na niektóre drażliwe szczegóły i tajemnicę 
państwową wyklucza jawność rozprawy. 

Wyrok spodzirwany za trzy dni. 

66000606666666 
OGŁOSZENIE NR. Z—3194/30 

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego 
niniejszem 

ogłasza, iż w dniu 28 stycznia 1931 r. o 
godzinie 12-ej w tymże Sądzie będzie roz- 

Zygmun- 
ta o udzielenie odroczenia wypłat (Spr. Nr. 
Z — 3194/ 30 r.). 

Wszyscy wierzyciele wspomnianego Na- 
grodzkiego Zygmunta mogą przybyć na 
rozprawę celem udziełenia Sądowi wyjaś- 
mien. 

181—0 

(E M M A Ie 

W. JUREWICZ 
3 p były majster firmy 

= Paweł Bure 
połeca wielki wybór zegarów i bi 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

Ь po cenach przystępnych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

! ! 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

3 Prow. A. PAKA = 
(E iii НН i 

„ = ь 

  

  

   
  

   
    

  

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupuje się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjnmy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | ё 
UWAGA — WILENSKA 27. 

  

żącą i poprosii, czy może sę widzieć 
z panią. 

Za chwilę ukazała się pani domu. 
Desmond zapytał, czy znajdzie się w 
jej domu pokój dla ordynansa.. Go- 
spodyni dała odpowiedź przychylną 
i wyznaczyła cenę, którą Ocwocd 
przyjął znów bez targu. 

Po upływie godziny zjawił się przy 
zwoicie ubrany, ogolony i uczesany 
młody mężczyzna, w którym niktby nie 
mógł poznać wczorajszego włóczęgę. 
był to dawny Barling, wzorowy  żoł- 
nierz, wesoły i porządny człowiek. 

Pokój Desmonda znajdował się na 
górnem piętrze, był nieduży, jasny i 
czysty. Okna jego wychodziły na park 
sąsiedniej posiadłości. Park ten był sta 
rannie utrzymany: trawa pomiędzy 
drzewami była przystrzyżona równiut- 

a przy płocie dzielącym tę posiad 
łość od podwórza mrs. Smith stała ład 
niutka ałtanka. 

Ocwood ułożył sobie pewien plan 
postępowania: miał więc jadać w do- 
mu, a resztę czasu spędzać na ulicach 
tej dzielnicy, zasięgajac informacyj o 

M-me Malplaquet. 
Trzy dni minęły bez jakichkolwiek 

rezultatów, wróciwszy czwartego dnia 
na drugie śniadanie, Desmond czuł się 
przygnębiony, zły i zniechęcony. Po 
śniadaniu wyszedł na podwórko wypa- 
lić cygaro. ь 

Dzień był ciepły i jasny. Z rozko- 
szą wciągał w płuca świeże orzeźwia- 
jące powietrze. 

    

  

— Śliczna pogoda! — rozległ się 
jakiś głos w pobliżu. 

Desmond podniósł głowę. Starszy 
pan przyglądał mu się przez okno а!     

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 54 Zynna d B. 33) 

  

Od dnia 13 do dnia 15 stycznia 1961 r włącznie będzie wyświetlany film: 

„ZŁOTO PU$TYKI* 
W rolach głównych: Shirley Masson, Nell Hamilton i W liiam Powell. 

m. 3 Pocz:tek scansów od g 4-e: 

według powieści Zane Greya 
Dramat w 9 aktach. 

Następuy program: „Na Sybir“ 

  

Użwiękowy 
KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 926. 

Dziši 

© eny na 1-szy seans zniżone. 

Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośn. arcydzieio, Atrakcyjna Špiewna kreacja bożyszcza tłumów 

RAMONA NCVARRO PORUCZNIK ARĄAND 
Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: atrakcyjne dedatki dźwiękowe. 

Początek seansów © gaz. 4, 6, 8 i 10. 5. 

  

Dziś! Ulubiea ec 
Dźwiękowe kina publiczności 

„KOLLYWOGE* 

Mickiewicza 72,   BĄPRE$SAR: BUSTER KEATON i urocza 

Ceny zniżone tylko na 1-szy 

Nad program: 

w arcyweSułej tem. 
Ar ITE PAGE dźwiękowej p. t. 

Rewelac. dodatki dźwiękowe. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10,15 

seans. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 
w s 

Sensacja dla Wi 
wojem pierwsze 

    

rcydzicie dźwiękowem p. t 
! Niezrównany król humoru i Śmiechu 

CGJINO | Rozkosze HIESEZPIECZEŃSTWA 
wtELRA 47. Szalone przygody ulubieńca publiczności. 

Poczętek seansów 0 

  Ceny zniżone tylko 
godz. 4, 6, 8 1 10,15 

na pierwszy sean, 

  

Ostatni dzień! 
KINO-TEATR 

jes 

„P A N w arcydziele naipick- 
- WIELKA 42 niejszej miłości p. t. 

Po raz pierwszy w Wilnie! 4 potęgi ekranu: bohaterka „Siódmego Nieba“ 
+ bimtów” Janet Gaynor, Schiłdkraut oraz k 

8 RY $ TY R A 

„Anioła Ulicy” i 
Najpiękuiejszy amant Charles Marton, największy tragik świata Rudolf 

usząca piękna i czarująca Lucy Doraine 
ża waw) Porywający poemat miłosny 

rybaka w 19 autach. 

Początek o godz. 4-ej. — Ceny od 40 gr. 

  

  

  
  

  

Anons! gi. GRETA GARBO + ŽAR ĄIŁOŚCI 
Kino-Teatr Największy superszlagier 1931 r. Wielkie arcydzieło erotyczne p. t. 

„srrrowy: | £UDZAĄ NARZECZONA "© W" 
WIELKA 35. W rol. gł. ELZA TAMARA i WILLI FRITSZ. 

Nad program: Wielki erotyczny film Miłość murzyńska (Saora czarny bohater). 

Film upajający jak wino! Piękny jak miłość! Płomienny jak krew cyyańska! 

KINO A $ B E RSI Dramat przeżyć, wrażeń i miłości. wano. | RAPSODJA WĘGIE jų 990 K a gė 
viena Lil Dagower, "xa" Dita Perlo "xa" Willi Fritsch 

Wszechświatowy sukces rekcrdowy 

  

Poiskie Kino 

  
Dziś! Słynny mistrz maski „człowiek o stu twarzach*. Największy tragik Świtaa ЬОН СНАМЕУ 

  

  

  

„WAND ś* į Sensacyjny dramat w 10 akt. 

Wielka 30, Tel, 14-8i ae p.t. 3 8 € Z ZR e Žž W rol. gł LEON CHANEY i ANITA PAGE. 
1 

e najbardziej dł day tz! е Zimę bez przeziębień ĆEPĘ Zine kasjerka polka | sdegiy „04 sy 
spędzi każdy, kto zaopatrzył się w sweter 

i ciepłą bieliznę 

w POLSKIEJ SKŁĄDNICY GAL 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamko 

      

niu w iš i. 

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDA? WYNAJĘCIE. 

  

Dr. 

LEKARZEJ Łukiewicz 
WGZCHENKA с ką wyd. przez wydział 

DO<TOR choroby skórne i we- Ds 15 CE vis prawny U.S.B. Nr. 685 
Zeldowicz neryczne ul. Mickie- GABINET kościoła św. Piotra) s A N K I na imię Izraela. Mesni- 

wicza 9 wejście z ul. Racjonalnej Kosme- — ka unieważnia się. 
chor. skórne,  wene-Oniadeckich 1. Przyjm.  tykł Łeczniczej. DO wynajęcia jednokonne, miejskie, -- 
ryczne, narządów о- 12215—7.___wilzo, Młekiewicre gi dwa pokoje i przedpo- eleganckie okazyjnie Zgubioną 
czowych, od 9—do i, DOKTOR m 4. kėj z osobaem wej-D: tanio do sprzedania książkę wojskow žo 

5-8 wiecz: U kobiecą Ściem z klatki schodo- Za 120 zł. Witoldowa daną Wa PK U. 
Sa Bilumowicz rode konserwų- Wej, ze wszvstkiemi pe 2. m. 1. Kolo Wióciwek "na ю 

DOKTOR choroby weneryczne je, doskonali, edświe- wygodami, ciepłe, [sło- Radjostacji. Stefana Kolodziejskie- | 
ZELDOWICZOWAĄ skórne i moczopiciowe zd 

KOBIECE, | WENE-,, „MIELKA 21 
RYCZNE NARZĄDOW 

MOCZOWYCH 

od 12—2i od 4—6 
ul. Micklewicza 24. 

tel. 277. 

Be KenosDerd sajiĘGĘka choroby skórne, wene- Gral 

tu RADNI tyczuy, ūsAwW2 ZMarszCz 
Mickiewicza 4, к,р 

tel. 1.90. 
Od 9—12 i 4—8 pidanie włosów, Mic- 

ziewicza 46. 

  

tanki. Człowiek. ten był gładko ogolo- 
ny, oczy osłaniały mu duże złote oku- 
lary, w ręku trzymał gazetę. 

Desmond przypomniał sobie, że wi 
dzia! już raz tę twarz w oknie sąsied 
niego domu. Mrs. Smith na jego pyta- 
nie odpowiedziała, że w domu tym mie 
ści się sanatorium dra Radcomba dla 
nerwowo chorych. 

— Prawdziwa wiosna! — odpo- 
wiedział Ocwood, sądząc. że ma do- 
czynienia z doktorem i uświadamiając 
sobie momentalnie, że doktorzy znają 
mnóstwo osób, więc może ten czło- 
wiek udzieli mu jakich ińformacyj o 
csohie, której poszukiwał. 

— Zdaje mi się, że miałem przy- 
semność widzieć już raz pana rano. 
Pan wstaje, zdaje się bardzo wcześ- 
nie, a my, chorzy... 

— Pan odbywa kurację w sana- 
torjum dra. Radcomba? 

— Tak, sir i mogę pana zapewniė, 
że w całej Anglji niema lepszego sa- 
natorjum i lepszego doktora. 

— A czy oddawna już istnieje ten 
zakład? — pyta łzaciekawiony  Oc- 
wood. 

— O tak, jest to najstarsza i naj- 
godniejsza szacunku instytucja w oko- 
licy. 

-- Bardzobym chciał znaleźć przy 
jeciół, którzy tu mieszkają, ale któ- 
rych adresy pogubiłem. Możeby dr. 
Radocomb mógł mi dopomóc? 

— Naturalnie, doktór zna tutaj 
wszystkich! 

— Np. chctałbym wiedzieć, gdzie 
mieszka... 

Chory przerwał mu: 
— Nazwisk nie zapamiętam na- 

Pianina i Fortepiany| 
9 światowej słewie Pleyel, Bechstein etc, 
takoż Arnold Fibigier, Kerntop! i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez n.jwybitniejszych facnowe 
ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 

929 iw Wilnie wr. 
(Grand Piig i Wielkie Medale Złote), 

w 
ni. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FARRYCZNE. 

tel, 921, od9—1i3—g9twstzy t ciała (panie) Skiego 5, m. 3. 
W Z.P. 2%, Sz Bczne opalenie ce- i 

ĮAkuszerkiį 
Gabinet Koszae- 

ki, piegi, wągry, żapież, 
b-odawki, knržaiki, Wy- 

oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet 

Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA X 18 m$, 
Przyj.wg. 10-11 4.7 

w. Z. Р. № % 

Dowynajecia 

pokój, 
ewent. dobrze umeblo- 
wany zosobnem  wej- 
ściem — ul. Wileńska 
15 m 2. 

Mieszkanie 
do wynajęcia 3 pokoje, 
kuchnia, — elektryczn. 
woda, z ogrodem.  Po- 

ANTERYJNEJ 

iwa 9. tel. 6-46. 

1930 

iLNO, 

  

Tamże jeden asuwa jej skazy NEcZne. 
Dabrow- braki, Masaż duży pokój, 

"r. Wypadanie włosów 
1 iapież, Najnowsze 
sdobycze kosmetyki ra- 

Cod audi 10—2 ziennie 0: J w £ p... Paryżanka 
z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszuku- 
je lekcyj francuskiego. 
Garbarska 1 m. 24 od 
5 do 6 pp. —1 

  

  

Pianina i 
fortepjany 

do wynajęcia 
Portowa 19 m. 6. 

  

pewno. Leczę się tu od wyczerpa- 
ńta systemu nerwowego i pamięć mam 
bardzo słabą Niech pan lepiej przele 
zie przez płot i pomówi z doktorem 
jestem pewny, że przyjmie pana z przy 
jemnością. 

Ocwood zauważył jednak: 
, —. Obawiam się, że tego rodzaju 

wizyta może nie być dobrze widzianą. 
„ — Ależ jaknajlepiej! Niech pan się 

nie waha... Zaraz.. ja panu pomogę... 
Sąsiad wyciągnął dużą, białą dłoń. 

Desmond chciał oprzeć się na niej, 
gdy oczy jego padły na pierścień, wy 
obrażający złoią źmiję z turkusowemi 
oczyma: był to pierścień, który M-me 
Malplaquet podarowała  Beltordowi. 
Chciał więć odskoczyć w tył, ale Nie-- 
miec był zręczniejszy. Ruchem -bly- 
skawicznym chwycił go za gardło i ści 
snął tak mocno, że Desmond nie mógł 
wydobyć żadnego jęku nawet. Czyjeś 
jeszcze ręce wysunęły się z okna i De 
smond uczuł, że go podnoszą i wcią- 
gają do altanki. 

Żelazny uścisk zwolnił się, gdy De 
smond stanął w altance. Postawiono 

go na podłodze. Wystarczyło jednej se 
kundy wolności, by Ocwood runął na 

Belforda, zadając mu ogłuszający cios 
pięścią w brodę. Korzystając z wraże- 
nia, które jego czyn wywołał, Ocwood 
skoczył ku drzwiom i wybiegł do ©- 
grodu. 

Czy miał przeskoczyć przez płot? 
"Wakania jego niedługo trwały. Jeśli 
Belford był tutaj, rozumował, to i 
wspólnicy jego także mogli być w po- 
bliżu. Desmond postanowił więc, nie 
uciekać stąd, zanim nie stwierdzi, czy 
Barbara Macwayt jest tutaj. Schylony 

poprawia, pielęgnuje 

Cedi6 

  

ENA 7 placem o 7 mieszka- 

i POSADY Jagiellońska I m. 4. 
Kozłowska od 3 do 5. 

po- 
ważn. referencjami 
i kaucją w gotówce 
od 5000 zł. znajdz e 
stałą posadę w „solid- 
nej instytucji. Pchory 
mies. 200 zł, Kaucja 
oprocentowana, Życi.- 
rys listownie: Admini- 

obszar około 40 ha 
gleba dobra, zabn- 
dowania kompłetne 
sprzedam! 
tówce 20.000 = 
tych. 
Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Micklewi- 

  

  

stracja  „Słowo* dla | Cza 1, tel. 9-05. 
B. A. = 

7.000 dolarów 
Angielskiego ulokujemy na hipe- 

udziela lektorka jęży- | tekę kamienicy w 
ka angielskiego Uni- i Wilnie, 
wersytetu Stefana Ba- | Dom H.-K. „Za- 
torego Teatralna 5m. 3. | cheta“ Mickiewi- 

Poszukuję pr:cy сга 1, tel. 9-05,       EN 8 I 

ZGUBY 

Zgubioną 
legitymację akademic- 

pokojówki 
w mieście lub na wy- 
jazd. Posiadam śŚwia- 
dectwa. Uł. Jakóba Ja- 
sińskiego dom Nr. 7 
m. 7. 

RÓŻNE 

  

go, zam. w Wilnie, 
przy ul. Żeligowskiego 
6 m. 12, unieważnia się 

Sprzedaje się 
domdrewniany 

  

  

niach. Dowiedzieć się 
4. 
  

Murowany 
niedekretowy dom z 
dochodem 4000 złotych 
ro.znie z długiem ban- 
kowym tanio do sprze- 
dania bez pośredników. 
Adres w Adminietracj. 

„Słowa*,     

  

  

  

obiegł naokoło altanki i zajrzał do jej 
środka. Przy oknie, wychodzącym na 
dziedziniec mrs. Smith. stał Stran- 
gwayse z wyciągniętą szyją, wpatrując 
się w ten dziedziniec. Widocznie są- 
dził, że Ocwood zdążył tam się ukryć. 

Altanka znajdowała się w odleg- 
łości czterdziestu kroków od domu, w 
którym znajdowało się owe domnie- 
mane sanatorjum. Desmond zmierzył 
oczyma odległość do bocznego skrzy- 
dła, do którego wiodły trzy kamienne 
schodki. Czy zdąży wpaść do drzwi, 
zanim Strangwayse go spostrzeże?... 
Było to przedsięwzięcie ryzykowne i 
niebezpieczne. Ale należało za wszelką 
cenę skorzystać z sytuacji i spraw- 
dzić, czy miss Macwayt była uwiezio 
na w tym domu. 

" Oczy Desmonda padły na posąg 
nimfy, stojącej na środku gazonu. Gdy 
by dobiegł do nimiy, mógłby się ukryć 
7a nią, odetchnąć i dobiec do drzwi. 

Zajrzał znów do altanki: kapitan w 
tej samej pozie wpatrywał się w .są- 
siednią posiadiość. Cichemi skokami 
dopadł major do posągu, ukrył się za 
"ia i spojrzał. Z altanki nikt się nie 
ukazywał. Westchnąt głęboko z ulga 
i dobiegł do upragnionych drzwi. 

Drzwi były nawpół otwarte. W do- 
mu panowała cisza grobowa. Nagie 
z ogrodu doleciały głosy sprzeczają- 
cych się mężczyzn. ()dgłos kroków za 
czął się zbliżać... Desmond nie namv 
ślał się dłużej. 

Niepewność była lepszą od jawne- 
go niebezpieczeństwa. Pchnął drzwi i 
wszedł do domu. 
  

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

RAROLD LLOYD * 
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