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we dogi w grań komy Sojusz gwarancyjny polsk 
i Dziś się odbyło pierwsze posiedze- 

| mie komisji konstytucyjnej. Cisną się 
na usta — nierozstrzygnięte jeszcze —- 

pytania. Czy BB będzie bronił swego 

projektu Konstytucji z 1929 r.? Czy 

go zarzuci? 
''_ Zanim, jak powiedziałem, pytania 

| te przez czynniki kompetentne rozstrzy 

gnięte będą, chciałbym wypowiedzieć 

tu swe zdanie w łączności z pogląda- 

mi, które miałem sposobność słyszeć. 

Oto, w obecnym Sejmie niema potrze- 

by, aby Blok Bezpartyjny tak gorą- 

co i tak solidarnie bronił swego nro- 
i jektn z 1929 r. Już wtedy był on na- 
' zwany „ustępstwem“, a nawet „nai- 

dalszem ustępstwem*. I ty!ko w takiem 

ujęciu należy rozumieć wypowiedzia- 
ne wówczas wyrazy przez płk. Sław- 

ka, że „od tego projektu już przecinka 

_ nie odstąpimy". Wyrazy te, tak często 

 przypominane przez prasę opozycyjną, 

nie były nigdy twierdzeniem, że ten 

projekt jest ideałem, tylko że jest ma- 

ksymalnem przystosowaniem się z na- 

szej strony dla sejmowego załatwienia 
prawy konstytucyjnej w ówczesnych 

stosunkach. 
Teraz zaistniały warunki zupełnie 

- inne. Mniejszość BB przeistoczyła się 

w większość. Istnienie większości par- 
łamentarnej sparaliżowało niebezpie- 

czeństwa, tkwiące w Konstytucji 17 
| marca; sparaliżowało oczywiście tyl- 

ko na okres, przez który ta większość 

istnieje. Konstytucja 17 marca by:a 

*zbudowana na przypuszczeniu, że par- 

lament połski będzie. posiadał wiek- 
_ szość parlamentarną. Tym, którzy ją pi 

sali, było zupełnie obojętnie to, że i w 

lutym i w marcu 1921 roku, jak i w 

miesiącach poprzednich, nic nie wska- 

„ Zywalo, aby się ta większość parlamen 

„tarna jakkolwiek stworzyć mogła. 
Lecz oto, ze wzzylędów od redaktorów 

Konstytucji 17 marca zupełnie nieza- 
leżnych, nietylko że powstała w Polsce 

większość parlamentarna, lecz więk- 

szość parlamentarna dyscyplinowana, 

z rządem zupełnie solidarna. To jak 

Już powiedziałem -— paraliżuje niebez 

pieczeństwa Konstytucji 17 marca. 

Mamy więc pewien czas do dysku- 
sji spokojnej i rzeczowej. I tu odrazu 
sie narzuca pytanie. Czy ten czas ma 

być użyty tylko na obronę tez oficial- 
nie w 1929 roku przez prezydjum BB 

„cjstałonych? Czy nie należałoby wyko 
k ystač tego, że w Bloku Bezpartyj- 

  
   
    
   

  

nym pracują ludzie, ujmujący sprawę 

Konstytucji pod różnemi kątami wi- 

dzenia i czy nie spowodować pubii- 
cznej, szerokiej, swobodnej debaty 
konstytucyjnej wszystkich odłamów 
myśli, skupionej w BB. 

Co było podstawą tego Bloku, gdy 
go w 1927 — 28 roku budował płk. 

| Sławek? Szukał on wtedy ludzi, mają- 
cych dwa przymioty: będących zupeł- 
nie szczerymi w swych przekonaniaca 
ideowych i uważających, że dla dobra 

( Polski należy swoją wolę podporząd- 
kować polityce Piłsudskiego. Ci ludzie 
Przez pobyt w Bloku, przez metodę uj- 

| mowania każdej sprawy wyłącznie pod 
katem interesu państwowego, przez 
kontakt wreszcie z sobą, zbliżyli się z 
Sobą, znależli język wspólny. Dysku- 
sja między nimi, nawet w tak zasad- 
niczej sprawie, jak Konstytucja, nie 
"będzie już teraz rozmową od Sasa i la- 
sa, Jecz będzie dyskusją w najlepszem 

*ego słowa znaczeniu, dyskusją na- 

Drawdę prowadzącą do rezultatów. 

._ Słyszę już obawy, że swobodna pu 

W 

  
©zna wymiana myśli wewnątrz BB 

może skomproniitować spoistość Blo- 
ku. — Otóż, ja nie przypisuję żadne- 
80 znaczenia temu, co napisze „Gazeta 

Warszawska” czy „Robotnik*. To są 
dla mnie głosy poza nawiasem życia 
politycznego w Polsce. . Dla każdego 
*0zumnego obserwatora tego życia ta 
kie rozpoczęcie dyskusji będzie nie 
tompromitacją, lecz właśnie dowodem 
mocy i siły Bioku, który może sobie 
Pa takie rzeczy pozwolić. Chwała Bo- 

     

gu. Blok dał dowody dojrzałości poli- 

tycznej i dojrzałości państwowej właś 

'nie przez demonstrowanie tej żelaznej 

dyscypliny, która nas od wszystkich 

innych grup sejmowych wyróżnia. 
Chodzi przecież o to, aby proble- 

mami ustrojowemi zainteresować nie- 

tylko Sejm i Senat, lecz i elitę myślące 

go społeczeństwa. Co bardziej jest w 

stanie pociągnąć i zainteresować, jeśli 

mie swobodna i rzeczowa dyskusja? 

Nigdy jednolite i jednostronne przed- 

stawianie rzeczy nie zainteresuje tak 

bardzo, jak żywa wymiana myśli, wsze 

1ako na jednej płaszczyźnie. 

Oczywiście, broniąc tej swobody w 

wymianie zdań, zdajemy sobie sprawę 

że należymy do tych, których kąt pa- 

trzenia najbardziej się odchyla od wzo 

rów  Konstytucjj BB z 1929 roku. 

Nie ukrywaliśmy zresztą tego nigdy. 

Nasz program konstytucyjny opiera się 

na: 1) szerokim samorządzie lokal- 

nvm. opartym na innej zupełnie, niż 

obecna ordynacja wyborcza, 2) na do- 

stosowaniu ustroju Poiski do wielona- 

redowościowego składu jej ludności, 

3) na czynniku monarchistycznym. Te 
trzy zasady ożywia idea, którą nazy- 
wamy „mocarstwowością Polski". Cat. 

Przedłużenie traktatu na lat pięć 
GENEWA. (PAT)-— Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rumuaji 

Zaleski i Mironescu podpisali w dniu 15 bm. przed południem traktat na 
okres 5-letni, przedłużany automatycznie przy zastrzeżeniu obowiązku wy- 

powiedzenia w terminie jednorocznytn. Traktat jest dokładną kopją traktatu 

o sojuszu gwarancyjnym, zawartego między Polską a Rumuniją w dniu 26 

maja 1926 roku, który wygasł w najbliższej przyszłości. 

Przygotowania do prac nad 
zmianą konstytucji 

ZEBRANIE POSŁÓW I SENATORÓW KLUBU BB U PREM]JERA SŁAWKA. 

WARSZAWA. 15. I. (tel. wł. „Słowa') Wczoraj wieczorem u premjera 

Sławka odbyło się zebranie towarzyskie posłów i setuatorów klubu BB desy- 

gnowanych przez władze klubowe do komisyj konstytucyjnych Sejmu i Se- 

natu. 

Na zebraniu omawiano sprawę przystąpienia do zmiany konstytucji w 

myśl orędzia Pana Prezydenta Rzeczyposnolitej i zasadniczego stanowiska 

klubu BB w tej sprawie. 

Po wyjaśnieniu, że Rząd oczekuje od klubu BG inicjatywy, gdyż prag- 
nie aby nowa konstytucja była wynikiem prac samego społeczeństwa powo- 

łano komisję w składzie prezesa pos. Jędrzejewicza, wiceprezesa pos. Hołów- 

ki, wicemarszałków Jana Piłsudskiego Cara i profesora Makowskiego z 

tem, że komisja ta ustali metody pracy nad zmianą konstytucji i wynik swoich 

prac przedstawi do zatwierdzenia ptezydjum klubu BB. 

Prezesem sejmowej komisji Konstytucyjnej jest prof. Makowski, sekre 
iarzem zaś pos. Stanisław Mackiewicz. 

  

  

Nowa odezwa biskupów litewskich 
REPRESJE W STOSUNKU DO 

KSIĘŻY. 
KOWNO. (PAT). — Dyrektor po- 

licji kryminalnej oświadczył jedneniu 

z dziennikarzy zagranicznych, iż licz- 

va księży, pociągniętych do odpowie- 

dzialnošci za prowadzenie agitacji an- 

tyrządowej, jest bardzno znaczna. 

RSIEZOR"IEMEP ROCHE OURR 1 P.* ODRZE TRZTOWOZOAZS 

ODZNACZENIE KS. MAGDALENY 
RADZIWIŁŁOWEJ. 

Elta donosi, iż na mocy skryptu 
prezydenta, w tych dniach księżna Ma 
gdalena Radziwiłłowa została udeko- 
rowana orderem Gedymina I stopnia. 
W związku z te:1 Zarząd T-wa odro- 
dzenia Litwy, którego honorowym 
członkiem jest księżna, nadesłał jej de 
peszę gratulacyjną. 

Fatalna gospodarka w 
spółdzielni sowieckiej 

Ze wszystkich stron Rosji Sowiec- 
kiej nadchodzą do Komisarjatu Zao- 
patrzenia skargi, na fatalną organiza- 
cję spółdzielni i organizacyj spożyw- 
czych. Cały szereg okręgów zasypany 
jest artykułami zupełnie zbytecznemi, 
które są niezbędne dla innych miej- 
scowości. Tak np. w Mińsku wszystkie 
składy pełne są towarów, zupełnie 
mieszkańcom niepotrzebnych, którzy 
natomiast dotkliwie odczuwają brak 
artykułów, niezbędnych do codzienne- 
go życia. Wprost humorystyczną po- 
stać przybrała gospodarka spółdzielni 
na Białej Rusi. Cały niemal ten okręg 
zarzucony jest olbrzymią ilością cho- 
mątów dla osłów, okręg Reczycki gro 
madzi zapasy cukierków, które wy- 
starczą dla całej ludności na 8 miesię- 
cy, wreszcie okręg Gomielski, ugina 
się pod ciężarem nożyczek, przeznaczo 

nych dla strzyżenia Owiec, których, 
niestety, jest tutaj ilość niewielka. 

cze 

„NA ZACHODZIE BEZ  ZMIAN* 
NA POLSKICH EKRANACH. 
Jak się dowiadujemy, wielki film 

Remarque'a _ „Na Zachodzie bez 
zmian”, którego zakaz wyświetlania 
w Niemczech. i w Austrji wywołał ol- 
brżymią dyskusję w prasie całego 
świata, został po wielu komisjach i na 
iadach w Polsce dozwolony i ukaże 
się wkrótce na ekranach Wilna. Film 
został podobno mocno okrojony. Wy- 
cięto zeń wiele scen. 

WAŻNIEJSZE WYGRANE. 
WARSZAWA. (PAT) — W dru- 

gim dniu ciągnienia trzeciej klasy 22 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na numefv 
następujące: 5 tys. zł. — nr. 90870, 
po 2 tys. 42.055 i 122.339, po 1600 zł. 
— 8.150, 92.525, 130.533 i 150.506. 

  

DALSZA WAŁKA PRZECIWKO RZĄDOWI 

KOWNO. (PAT). — Na konierencji biskupów postanowiono nadał pro 

wadzić walkę z rządem. Projektowane jest wydanie nowej odezwy do ludnoś 

ci, określającej prawa i obowiązki kościoła oraz rządu. Odezwa ma być od- 
czytana w kościołach 8 lutego. Narodewcy czynią starania, ażeby konilikt 
załatwić polubownie. 

    

Sprawa pożyczki kolejowej 
NARADA MINISTRÓW KW!A?KOWSKIEGO I KUEHNA 

8 WARSZAWA. 15. 1. (tel. wł. „Słowa*). Dziś w Ministerstwie komuni- 
kacji odbyła się dłuższa narada min. Maiuszewskiego z min. Kuhnem, po- 
święcona omówieniu warunków na jakich udziełona być może francuska po- 
życzka kołejowa. 

Zatarg na tle płac w górnictwie 
WARSZAWA. 15. I. (tel. wł. „Słowa”). Z Katowic donoszą do Warszawy, że ro- 

kowania pomiędzy przedstawicielami górników i przedstawicielami przemysłowców w 
sprawie zawarcia nowej umowy 0 warunkach pracy i płacy rozwijają się nie pomyślnie. 

Na odbytem dziś w Katowicach posiedzeniu przedstawiciel przemysłowców dyr. 
Tarnowski oświadczył, że przemysłowcy z uwagi na trudne położenie gospodarcze i 
zważywszy że spadex kosztów utrzymania w ostatnich czasach wyraża się cyfrą 9 proc. 
muszą wysunąć pod adresem robotników żądanie przyjęcia zniżki zarobków w kopai- 
niach o 10 proc. jednocześnie przemysłowcy zastrzegają się, że żądanie to wysuwają 
tylko tymczasowo albowiem przy dalszem pogurszeniu się poiożenia w górnictwie bę- 
dą musieli żądać dalszego obniżenia zarohków. S 3 

Przedstawiciele górników żądanie przemysłowców odrzucili i wobec tego sprawa 
przekazana będzie rządowej komisji arbitrażowej. Tyniczasem na wybuch strajku w 
$órnictwie nie zanosi się. 

„Wniosek ukraińców w sprawie pacyfikacji 
Małopolski Wschodniej 

WARSZAWA. 15. I. (tel wł „Słowa*). Na piątkowem posiedzenia Sejmu zgłoszo- 
szony będzie wniosek Ukraińców dotyczący sposobu przeprowadzenia przez policję i 
wojsko pacyfikacji w Małopolsce Wschodniej. 

Ukraińcy zamierzali wniosek ten zgłosić jako nagły, jednakże nie zdołali uzyskać 
wymaganych przez nowy regulamin 75 podpisów, gdyż wśród stronnictw polskich, na- 
wet opozycyjnych nie widać było ochoty do podpisywania tego wniosku. 

Ostatecznie oprócz podpisanych pod wnioskiem Ukraińców znajdują się podpisy 
5 członków PPS, jeden podpis posła z klubu chłopskiego i 2 podpisy posłów Żydów. 

Wniosek do Sejmu wejdzie wobec tego jako zwykły. 

Lotnicy polscy przed sądem niemieckim 
KATOWICE. (PAT). — Konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu 

został w dniu 15 bm. na skutek telefonicznego zapytania powiadomiony przez regen- 
cję w Opolu, że sprawa łotników polskich, internowanych w więzieniu karnem w Opo- 
iu, ski została przez władze niemieckie na drogę sądową i oddana sądowi 

owemu w Opolu. O co lotników oskarżają, konsulat generalny dotąd nie został 
Ё y. Przypuszczać można, że władze niemieckie chcą wytoczyć proces lot- 
iikom polskim o nielegalne przekroczenie granicy. 

  

Wielki zjazd ministrów w Genewie 
W PRZEDEDNIU MIĘDZYNARODOWYCH NARAD 

GENEWA. (PAT). — W związku z rozpoczynającą się w dniu 16 bm. 
drugą sesją konierencji europejskiej iw poniedziałek sesją Rady Ligi, w cią 
gu ostatnich dwóch dni przybyli tu prawie wszyscy ministrowie spraw za- 
granicznych państw europejskich. Niezwykle liczna jest tym razem delega- 
<ja niemiecka. Spodziewane jest przybycie tu również paru członków rządu 
pruskiego. Szczególnie wielki jest napływ prasy międzynarodowej. 

0-rumuński 
MINISTROWIE ZALESKI I MIRONE- 

SCU © SOJUSZU. 

GENEWA. (PAT). — W związku z pod 

pisaniem traktatu gwarancyjnego polsko - 
rumuńskiego obai ministrowie Zaleski i Mi- 
ronescu złożyli krótkie oświądczenia kore- 
spondentowi agencji Rador. Minister Mivro- 
nescu oświadczył: 

W celu zapewnienia i utrwalenia pokoju 
Polska i Rumunja dawno złączone są w naj- 
zupełniejszej harmonijnej pracy na terenie 
międzynarodowym. Niezmiernie rad jestem z 
odnowienia traktatu gwarancyjnego, który 
jest instrumentert naszej współpracy zarów- 

»0 dła pokoju europejskiego i świata, jak i 
dła pomyślności obu krajów naszych. Akt 
dziś podpisany nosi charakter wiecznego 
traktatu, gdyż zawarty na łat pięć, może być 

przedłużany wnieskończoność bez odnawia- 
nia podpisów. 

Min. Zaleski oświadczył: Niezmiernie rad 
jestem, że przypadł mi w udziale honor od- 
nowienia traktatu połsko - rumuńskiego, któ 

1y jest jedną z podstaw naszej polityki mię 
dzynarodowej. Znaczenie jego jest jednak 
znacznie wieksze, gdyż stanowi jeden z czyn 
ników jaknajbardziej ważkich dła utrzyma- 
uia pokoju na wschodzie Europy. Szczegół 
rie rad jestem, że to p. Mironsecu, prezes 
Rady Ministrów, podpisał wraz ze miną: ten 
ważny akt. gdyż dzięki swoim wysokim za- 
jetom charakteru i wielkiemu doświadczenia 

w kwestjach międzynarodowych  potralił 

on zdobyć sobie sympatje i wysokie uzna- 

nie połskiej opinji publicznej. 

LR JETZT AEC ESE PSA KEENIS 
WYKŁAD WŁADYSŁAWA 

STUDNICKIEGO 
w instytucie badań naukowych Europy 

Wschodniej. 
W czwartek w lnstytucie Badań 

Wschodniej Europy odbyły się dwa 
pierwsze wykłady p. Wł. Studnickiego 
p.t. „Rosja Sowiecka w polityce świa- 
towej”. Temat i osoba prelegenta, pier 
wszorzędnego pisarza politycznego 
zgromadziły bardzo liczne audytorjumn. 
Frelegent wyszedł z założenia, że mię- 
dzynarodowe stanowisko państwa za- 
leży od jego obszaru gospodarczego, 
bogactw naturalnych, możliwości i sił 
gospodarczych oraz od aktywności po 
litycznej, dążności do nowych zdoby- 
czy. Stąd według niego położenie Rosji 
Sowieckiej w polityce Światowej jest 
uwarunkowane szeregiem czynników 
wspólnych, decydujących o położeniu 
Rosji przedrewolucyjnej w polityce 
światowej. Prelegent dał zwięzły zarys 
stanowiska Rosji w polityce światowej 
od końca XVI wieku, od rozbiorów 
Polski do wojny światowej. Tu zosta- 
ła poruszona geneza trójporozumienia. 
Francja w okresie porażek Rosji na da 
jekim Wschodzie zbliża się do Anglii, 
widząc że Rosja nie jest dostatecznie 
silną podstawą jej bezpieczeństwa i 
planów restytucyjnych. Francja była 
ogniwem, łączącem Rosję.z Anglją, na 
stepuje porozumienie angielsko - ro- 
syjskie w sprawie perskiej i tybetań- 
skiej. Jeszcze nie ówczesne jawne za- 
miary krystalizują się następnie w woj 
nie z państwami cerftralnemi. 

Frelegent konstantuje popularność 
Rosji w krajach koalicji w pierwszych 
latach wojny, lecz następuje zmęczenie 
wojną w Rosji, odczutą przez rząd 
Mikołaja Il, stąd popieranie rewolucji 
rosyjskiej przez angielskie poselstwo. 
Rewolucja marcowa 1917 r. była we- 
Jług prelegenta produkten: niemieckie- 
go żelaza i angielskiego złota. Rewo- 
jucja zrazu podnosi populainość Rosji 
w krajach koalicji, lecz owego rozkła- 
du politycznego i wpływu żywiołów 
skrajnych wywołują złe wrażenie w 
krajach koalicji. Pod wpływem parcia 
Kady delegatów robotniczych i żoł- 
nierskich, pragnących zlikwidowania 
wojny, Rząd Tymczasowy wydaje ma- 
nitest w sprawie niepodległości Polski. 
Rząd Tymczasowy składa się z imper- 
jalistów, jak Guczkow,  Miłukow, 
Lwow i inni, pragnie więc kontynuo- 
wania wojny.*Kiereńskij objeżdża fron 
ty i wyrzuca w Odesie zebranemu woj- 
sku:  „Naszy odkazaliś ot abratnago 
zawojewanija ruskich gorodow Wilna 
i Kowna". Kierenskij usiłuje gałwani- 
zować front, kontynuować wojnę. Bol 
szewicy zwyciężają, opierając sie na 
zniechęceniu ludności do wojny. 

Następnie prelegent dał zarys per- 
traktacyj pokojowych niemiecko - ro- 
syjskich w Brześciu, które według pla 
nu bolszewików miały zrewolucjonizo 
wać Europę. Pomysł ów okazał się chy 
bionym, wojska niemieckie posuwają 
się wgłąb Rosji. Lenin domaga się po- 
koju dla”pieredyszki*. Prelegent wspo 
minał o próbach ze strony Niemiec wy 
tworzenia Ukrainy, jako przeciwwagi i 
dła Rosji i Polski. Rosja niech sobie 
rozkiada się w eksperymentach bolsze- 
wickich, Ukraina źródło surowców i 

CZY WOJNA JEST 
MOŻLIWĄ? 

PRZEMÓWIENIE GENERAŁA LU- 
CJANA ŻELIGOWSKIEGO. 

W dniu wczorajszym z okazji 
trzechlecia radja wileńskiego gen. Lu- 
cjan Żeligowski wygłosił następujące 
przemówienie. 

Moich rodaków na Wileńszczyźnie 
niepokoi widmo przyszłej wojny. Za- 
dają często mi pytania, czy wojna 
jest możliwą? 

Mówię zawsze, że nie. Że w bliskiej 
przyszłości wojny być nie może. Mó- 
wię dlatego, gdyż jestem przekonany, 
ie dopóki pokolenia, które przeżyły 
grozę wojny światowei będą miały 
wpływ na bieg wypadków, dopóty no- 
wa wojna jest niemożliwa. 

Ą potem. Potem sądzę, że wojna 
będzie nietnikniona. 

Polska, niestety, ma  nieprzyjaz- 
nych sąsiadów, którzy zbyt są dumni 
ze swej liczebnej i materjalnej przewa 
gi, zbyt wierzą w argunienta siły i zbyt 
wiele mają niezrealizowanych planów. 

Gto dlaczego ostatnio możemy ob- 
serwować na arenie politycznej jakie 
nikłe wyniki dają szlachetne wysiłki 
tych, którzy wierzą w trwałość wiecz- 
nego pokoju. 

Zachodzi pytanie coby mogło po- 
wstrzymać od nowej wojny naszych за 
siadów, lub: coby mogło nas uchronić 
od tej katastrofy. 

Odpowiedź na to daje historja,wska- 
zuje ona na wypróbowany na przestrze 
ni wieków środek, jest nim słynna rzym 
ska zasada: si vis pacem para bellum— 
chcesz pokoju gotuj się do wojny. 

Zdaje się, że na kuli ziemskiej nie 
ma narodu, któryby więcej pragnął i 
więcej dążył do pokoju niż Naród Pol- 
ski. ! dlatego może niema narodu w 
Europie, któryby więcej potrzebował 
bvć przygotowanym do obrony swej 
niepodległości niż Polacy. 

Dalej ludzie zapytują siebie z trwo 
gą, jaką może być ta nowa wojna, ja- 
ki będzie miała charakter, do jakich 
granic będą zastosowane zdobycze te- 
chniki, zdobycze wojny chemicznej. 
Czy my ze słabc rozwiniętym przemy- 
słem dorównaniy naszym przeciwni- 
kom? Jaka broń odegra największą 
1olę? 

-— To mówiąc, zapominamy zwyk- 
je, że nasi przeciwnicy mają te same 
troski i te same wątpliwości. Trudno 
na to wszystko dziś odpowiedzieć. 
Jest rzeczą jednak niewątpliwą, że w 
wojnie, która może nastąpić do zamia- 
rów niszczycielskich będą zastosowa- 
ne wszystkie zdobycze umysłu ludzkie 
g0. Lecz jednocześnie jest rzeczą nie 
mniej pewną, że największą rolę jak 
zawsze odegra człowiek. 

Wtedy. kiedy najdoskonalsze ma- 
szyny i: preparaty chemiczne mogą u- 
lec zepsuciu i zniszczeniu ,on ostatni 
pozostanie na polu wałki i będzie naj- 
trwalszym, najdoskonalszym uducho- 
wionym narzędziem zwycięstwa. 

A kiedy zabraknie wszelkiej broni 
będzie walczył kamieniami wyrzucane - 
mi z procy. 

To cele dla naszej młodzieży, kić- 
“а muszą pociągać największe trudy 
wojenne a jej psychika nastawiona na 
konieczność największego oporu w 
walce. 

Musimy pamiętać, że narazie tylko 
takie a nie inne wartości mogą nam 
zabezpieczyć szacunek u przeciwników 
i zabezpieczyć pokój. 

Doświadczenia wszystkich wojen 
uczą nas, że w dziedzinie przygotowań 
obronnych nigdy nie można zrobić za 
wiele lecz prawie zawsze za mało. 

Lubimy często powtarzać, że na 
wojnie zwycięża duch a nie materja. 
"Ta prawda stała się niemal aksjoma- 
tem, lecz pod warunkiem że czas po- 
koju będzie użyty na wytężoną pracę 
materjalną. Inaczej by, prawda ia 
zwalniała przeciętnych od ciężkich ćwi 
czeń, ciężkich przewidywań, uszano- 
wania materji, bo na cóż byłyby one 
potrzebne jeżeli nieuchwytny tylko 
duck dawał zwycięstwo. Jeżeli w po- 
szczególnych etapach historji duch 
wojska odegrywał decydującą rolę, to 
w długich przerwach między wojira- 
mi musiała być zawsze materja. I tro- 
ska o nią powinna stać się podstawa 
naszego przygotowania. ldeowe na- 
pięcie nie może być w codziennym и- 
ŻYCI. к 

To emblemat wojny. : 
| ia iii 15016 

zboża, pragną zorganizować na zasa- 
dzie prywatnej własności stąd prze- 
wrót Skoropackiego. popierany przez 
Niemców. Przegrana wojna na Zaciio 

LX 

dzie nie dała możności Niemcom zor- | 
ganizowania Ukrainy. 

Prelegent następnie rozpoczął ana- 
lizę stosunku do Rosji Sowieckiej Fran 
cji, Anglji, Japonji i Ameryki, zapo- 
wiadając wyczerpujące omówienie 
kwestji w następnym wykładzie. 
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ECHA KRAJOWE 
BIENIAKONIE 

— Kurs dła dozorców drogowych. Dnia 
T b. m. otwarty został jednomiesięczny kurs 
dozorców drogowych w Bieniakoniach pod 
kierownictwem p. Litwinewicza Józeia. Pre 
legentami na kursie są p. p. Boczek Wła- 
dysław, Kurak Mikołaj, Urbszys Franciszek 
1 Buzanowski Zygmunt. Otwarcia kursu 
dokonał 2 ramienia Powiatowego Zarządu 
Drogowego p. Buzanowski Zygmunt w obec 
wości przedstawicieli miejscowych władz sa 
morządowych, witając słuchaczy i wyjaś- 
niając cel i znaczenie kursu. Następnie po 
witał wójt gminy p. Sienkiewicz, życząc słu 
chaczom jaknajpomyślniejszych wyników na 
kursie. P p. Prelegenci, witając również 
słuchaczy, przedstawili jednocześnie  pro- 
gram pracy na kursie, zagrzewając w 
szczerych słowach do wysiłku. Należy pod- 
kreślić, że Powiatowy Zarząd Drogowy, or 
ganizując powyższy kurs, przysporzy  od- 
powiednio przygotowanych dozorców dro- 
gowych, których brak daje się odczuwać 
na naszych terenach przy rozbudowie dróxz 
bitych, któremi powiat pokrywa się powoli. 

EJSZYSZKI 
— Choinka dła biednych dzieci. Z inicja 

tywy zarządu  Sirzełca w Ejszyszkach i 
dzięki materjalnej pomocy miejscowego 
społeczeństwa została urządzona w dniu 6 
b. m. w sali kina „Świat” choinka dla bied 
nych dzieci. Na tę wesołą imprezę dziecię- 
cą przybyła gromadnie dziatwa wraz z ro 
dzicami, wypełniając szczelnie salę. Członko 
wie komitetu oraz zaproszone osoby miały 
możność spoglądać na wesołe twarzyczki 
biednej dziatwy, która w liczbie około 50 
otrzymała podarki, jak: ubrania, bieliznę, o 
buwie, rękawiczki, oraz artykuły spożywcze 
Przy rzęsiście oświetionej choince odśpiewa 
no razem cały szereg kolend, oraz dziatwa 
szkołna wypowiedziała szereg deklamacyj, 
które zostały przyjęte burzą oklasków. Mę 
ska drużyna harcerska odśpiewała kilka 
pieśni, pozatem bawiono się w różne gry. 
1 zabawy, „osładzając sobie czas słodycza- 
ini, które dziatwa Otrzymała. Należy zazna 
czyć, iż powyższa impreza została urządzo 
ma po raz pierwszy na terenie m. Ejszyszek 
dzięki zarządowi Strzelca, który 'wnosi do 
szarego życia małomiasteczkowego pierwia- 
stek radosnej i miłej atmostery , zdobywa- 
jąc nawet wśród zapalczywych przeciwni- 
ków szacunek i uznanie. Obecny. 

— Kurs przodowników zespołów konkur 
sowych młodzieży wiejskiej w Ejszyszkach. 
W dniu 8 b. m. został otwarty czterodnio- 
wy kurs przodowników zespołów konkurso 
wych młodzieży wiejskiej, zorgnizowany 
przez woj. Związek Kół Młodzieży Wiejskiej 
w Nowogródku. Otwarcia kursu dokonał p. 
Tybura Juljan — instruktor rolny, w obec- 
ności przedstawicieli samorządu i nauczyciel 
stwa przedstawiając znaczenie powyższego 
kursu 

Na kurs uczęszcza młodzież nawet 
dalszych okolic w liczbie około 40 osób. 

Obecny. 

ŚWIR. 
— Pożegnanie P. Jana Skupińskiego, b. 

instruktora SMP. w dekan świrskim, a obec 
nie w Związku Młodzieży Polskiej Woj. Bia 
stockiego. 

Niespodzianie zaskoczył nas fakt, że prze 
niesiony został nasz kochany p. instruktor 
SMP. Jan Skupi ński, dzielny i niezmordo- 
wany bojownik w org. i prowadzeniu Sto 
warzyszeń Młodzieży Polskiej. 

W Kobylniku SMP będzie długo pamię 
iać jego prace na niwie szerzenia zdrowych 
zasad Chrystusowych wśród młodzieży. 

Przeto w imieniu tego SMP śpieszę zło 
żyć p. Skupińskiemu Janowi swe ubolewa- 
ie z powodu niespodziewanego jego wyja- 
zdu i zarazem przesyłamy swe życzenia po 
myślnej pracy na nowej placówce, zapew- 
uiając o naszej szczerej i niezatartej pamię 
ci wspólnego pożycia. Br. Korowacki 

Gotów! 
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ŚWIĘCIANY 
— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. 

Onegdaj pod przewodnictwem przewodni- 
czącego wydziału — starosty p. Mydlarza, 
odbyło się posiedzenie. Wydziału Powiat. 
Sejmiku świeciańskiego. Na porządku dzien 
nym mędzy innemi był rozpatrywany bu- 
dżęt Sejmiku na rok 1931 — 32. 

` (i. f. t) 
— Personaine. Instruktorem wyszkolenia 

as Komendzie Powiatowej P. 
. w Święcianach został mianowany st. przo 

downik  Silwaniuk — dotychczasowy 
miendant posterunku w Kołtynianach. 

GO.) 
— Ujednostajnienie opłat na dh i 

rynkach. Wydział Powatowy Sejmiku świę- 
ciańskiego na ostatniem swem posiedzeniu 
rozpatrywał sp rawę "Sios mienie opłat 
na rzežniach i rynkach, poczem uchwalił 
ustawę o tych opłatach. , ( & 

— Przetarg posesji. 29 b. m. przy ul. 
Nowej 10 —. odbędzie się przetarg ustny 
gminnej posesji, położonej we wsi Mile, Ce- 

ko- 

, nę wywoławczą Urząd gminy święciańskiej 
ustalił na 10.000 zł. Posesja, skł.adająca się 
z dużego domu drewnianego (dawna sie- 
dzibe urzędu gminy šwiecianskiej), muro- 
wanej stajni, sadu owocowego i 4 ha grun 
tu nadaje się przedewszystkiem pod ochron 
kę, żłobek dla dzieci, lub na schronisko dla 
strców. - (i. f. t.) 

— Zebranie Tow. „Rytas* 2 m. b. w 

TUTEJSI 
Życie powojenne idzie niestety ca- 

łą parą w kierunku skrajnej specjali- 
zacji. Nazywa się to „arnerykaniza- 
zacją” i w młodych pokoleniach przei- 
stacza się w zupełną ignorancję а- 

z poza pewnego, małego, włas 
nego światka. W literaturze współ- 
czesnej amerykanizacja polega na co- 
az doskonalszej orce jednego, w 
gruncie rzeczy dość wąskiego pola. 
(Rostworowski, Wasylewski, Szania'v 
ski). Zyskuje na tem głębia (nie u 
wszystkich oczywiście), traci szero- 
kość, wyłamać się jednakże z pod te- 
go nakazu modernizącji jest rzeczą 
iównie trudną, jak przeciwstawić się 
podziałowi pracy w przemyśle współ: 
czesnym. ‹ 

Uwagi powyższe nasunęły mi 
przy czytaniu zbioru nowel p. t. „Tu- 
tejsi“ p. Heleny  Romer-Ochenkow- 
skiej. Jest to książka o bardzo nierów- 
nej wartości. Od obrazków stab- 
szych, aż do mistrzowskich nowel na 
poziomie Orzeszkowej i Prusa (Baba 
z Kozłów” i „Anciutka”). W  całyra 
iednak zbiorku. pomiędzy utworami 
słabszemi i nowełlami o bardzo wyso- 

kiej wartości dość łatwo jest przepro- 
wadzić granicę. Tam, gdzie autorka 
przechodzi na tematy ogólno-ludzkie 

/ („Czary Panjelandu", „A ono powie- 

   
działo swoje”, „Psie serce" i t. d.), 
psychologja osób staje się banalna i 

   

sa“ litewskiego gimnazjum odbyło się do- 
roczne walne zebranie członków  Święciań- 
skiego Tow „Rytas“. Na zebranie przyby- 
ło z powiatu zaledwie 20 kilka osób, niemal 
wyłącznie nauczycieli szkół, utrzymywanych 
prze7 „Rytas“. Prezesem Tow. na rok bie- 
żący został wybrany dyr. gimnazjum litew 
skiego p. Pietraitis, zaś jako delegaci do 
Tvmczasowego Komitetu Litewskiego w. 
Wilnie z pow święciańskiego zostal wybra 
ni większością głosów: dyr.  Pietraitis, 
nauczyciel Grzybowski i nauczyciel Bagdo 
nas. Tyłko nauczyciele, a gdzież rolnicy - 
gospodarze, których chybaże więcej jest w 
pow. święcianskim , niż nauczycieli? 

Gi. & t.) 

CEJKINIE 
(Pow. Święciański) 

szkoły powszechnej. Wy- 
dział Powiatowy Sejmiku święciańskiego za 
twierdził przed kilku dniami uchwałę Rady 
*minnej w Mielegjanach, omawiającą  bu- 
dowe szkoły powszechnej w 1. a 
kinie jt t 

LIDA. 

t. Frenkel na gościnnych 
występach. Na dzień 15 stycznia rb. zapo- 
wiedziany został w Lidzie występ zespołu 
artystów stolicy z p Zofją Batycką, Tadeu- 
szem Frenklem i Wład. Ostrowskim w sztu- 
ce „Romantyczna noc” Rachwicza. 

— Zespół „Reduty. W dniu 12 stycz- 
nia zespół artystów Reduty Wileńskiej о- 
Gegra w Lidzie w kinie „Nirwana* sztukę 
Zapolskiej „Tamten*. Społeczeństwo lidz- 
kie licznie pośpieszyło powitać wielce sym 
patycznych gości, PE > kilkumiesięcznej 
niebytności odwiedzili Lidę. 

— Komitet uczczenia 25:lecia walki o 
szkołę polską. W dniu 12 stycznia ukonsty- 
tuował się w Lidzie komitet miejski 25-lecia 
walki o szkołę polską i pierwszego strejku 
szkolnego. W skład komitetu weszli: -dyrek- 
torowię gimnazjów lidzkich państwowych pp 
Białokoz i Piek i, prezes oddziału ZPNSP 
p. Orkusz i nauczyciel Barburski Jan. 

KOŁTYNIANY 
— Chochlik drukarski. W koresponden- 

cji mojej z Koitynian nieznośny chochlik 
drukarski zniekształcił nazwisko Państwa 
Szczemirskich (w korespondencji) Szcze- 
niski) , co niniejszem prostuję i wyjaśniam, 
że zniekształcenie nastąpiło z BEAST z 

— Budowa 

    

    

    

—Z. Bałtycka 

  
  

    

załeżnych ode mnie. KIE 

6 CZY 3 TRUPY MIŁOSNEJ 
TRAGEDJI 

W „Ilustrowanym Kurjerze Codziennym“ 
--czasopismie, które uważa sebie za naj- 
poczytniejsze najpoważniejsze i najbardziej 
dokładnie poinformowane , — przed kilku 
dniami ukazała się notatką p. Hr. — ko- 
respondenta z Wiłna. Oto treść jej: 

KOSZMARNA TRAGEDJA OBLAKANEj 
MIŁOŚCI 

(Telefonem od naszego korespondenta) 
Wilno, 20 grudnia (Hr) W miejscowości 

Michałowo niejaki Chełmiński Bronisław do 
kona: zbrodni na 17-letniej Krzekłównie i 
na jej narzeczonym 20-letnim Paszkiewiczu, 
Zbrodniarz zakradł się do sypialni Krzek- 
łówny i chciał ją zniewolić. Gdy zaś ta sta 
wiała opór — udusił ją, a następnie zhań 
bił zwłoki. W drzwiach sypialni zetknął się 
z narzeczonym, którego siekierą zamordo- 
wał 

Po dokonaniu zbrodni udał się do lasu i 
tam _ się powiesił, 

Przed śmiercią napisał kartkę, w której 
donosi, że kochał Krzekłównę, zabił rywala 
z zazdrości, a mie mając już żyć dla kogo 
— odbiera sobie życie . 

W siedem dni później na łamach tegoż 
pisma zauważyliśmy wzmiankę PAT. (Pol 
skiej Agencji Telegraficznej) z Bydgoszczy 
treści następującej: 

TRAGEDJA MIŁOSNA 
w rezultacie 3 trupy. 

Bydgoszcz, 21 grudnia. (PAT). Nocy 
wczorajszej we wsi Wichałowo w powie- 
cie Inowrocławskim, rozegrała się wstrząsają 
ca tragedja. 

Mianowicie 20-letni mieszkaniec tej wsi 
Chełmiński od dłuższego czasu prześlado- 
wał 17-letnią Kreśkowiakównę, która jed- 
nak unikała instynktownie  natarczywego 
adoratora. 

Wczorajszej nocy Chełmiński przez wy- 
bite okno dostał się do pokoju, w którym 
spała Kreśkowiakówna i rzuciwszy się na 
przerażoną dziewczynę, udusił ją. 

Wychodząc ia samą droga, morderca 
natknął się na  20-letniego Paczkowskiego 
narzeczonego zamordowanej, i uderzeniem 
siekiery w głowę pozbawił go życia. Sam 
następnie udał się do pobliskiego lasu, 
gdzie popełnił samobójstwo przez powiesze- 
nie się. 

Poza przekręceniem nazwisk, nazwy po- 
wiatu (Brasławski na inowrocławski) i 
miejscowości (Michałowo na Wichałowo) 
treść tych wzmianek mocno jest podejrza- 
na. Ma się wrażenie, że albo „Ilustrowany 
Kurjer Codzienny“ zawinit, albo PAT po- 
pelnit „plagjat“. 

Czekamy wyj. tb    () 

  

niewyzyskana, a sentyment przeradza 
„ się w sentymentalizm. Męski, miejsca- 

mi aż szorstki, o znakomicie rozwi- 
niętym zmyśle obserwacyjnym, talent 
autorki, przestaje być chłodnym do- 
piero w zetknięciu się z 'tematem re- 
gjonalnym. Wówczas dopiero odczu- 
wa czytelnik, że autorka naprawdę 
kocha ten świat, który opisuje. W do- 
Gatku jest tutaj  monopolistką bez- 
konkurencji ze względu na swoją godl- 
ną zazdrości pamięć artystyczną. 

Czytanie nowel regionalnych p. 
Heleny  Romer-Ochenkowskiej jest 
dla osób z poza naszego regjonu przy- 
jemnością, dła nas rozkoszą. Taka 
„pani Peleńka", opiekunka Baby z 
Kozłów. biedna  Józińka, służba, z 
„Niedźwiedziej przysługi”, wieś bia- 
łoruska — to cała serja najprzepysz- 
niejszych bułliakowskich  iotografij. 
Albo ta Anciutka? Cóż za wspaniała 
psychologja sziąchcianki, opisana przy 
tem, jak na zamówienie największe- 
go smakosza czarów niewieścich. 

Dusza szlachty zaściankowej — te 
30 tajemniczego, drapieżnego, niezwy- 
kle silnego życiowo szczepu, zamiesz- 
kującego łagodne Panjelandy, pełne 
sennych Białorusów, szczepu 0 nie- 
zwykle mocnej krewi i przytem „krwi 
do wszystkiego". szczepu zdolnego 
wydać Kościuszkę, jak i Dzierżyń- 
skiego, Joannę d'Arc i Matę —- Hari —- 
wcieliła się w te drapieżne, namiętne, 
dziecko, łaknące organicznie rozkoszy 
nie kultury, ale cywilizacji. Szkoda 

SŁO W © 

Obrady Komisji Budżetowej 
PRELIMINARZ BUDŻETOWY MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH 

WARSZAWA. (PAT) Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła na po- 
siedzeniu w dniu 16 bm. do preliminarza budżetowego Ministerstwa Robót 
„Publicznych. Referent pos. Pączek (BB) zaznaczył, że preliminowany bud- 
zet Ministerstwa jest mniejszy niż w roku ubiegłym, lecz utrzymany mniej 
więcej na wysokości budżetów z lat ubiegłych. Referent zgłasza wnioski o 
zmniejszenie tego budżetu o dalsze 2 miljony. Jednocześnie referent zapowia- 
da ewentualne daisze zmniejszenie o 30 miljonów w związku z ustawą o 
państwowym funduszu drogowym, która przewiduje nowe dochody. 

P. minister robót publicznych Norwid - Neugebauer zaznacza, że sumy 
przeznaczone na meljorację, zostały wyzyskane w mniejszym procencie. Du- 
ży krok uczyniono w kierunku regulacji miast, ażeby je wyciągnać z bezpla- 
nowości budowlanej. Mniej natomiast wydatna jest pomoc w dziedzinie bu- 
downictwa mieszkaniowego. W stosunku do odbudowy mogliśmy wykonać 
budżet ledwie w 22 proc. Pozostaje jeszcze 160 tys. mieszkań do odbudowy. 

Pos. Chądzyński zaznacza, że budżet Ministerstwa Robót Publicz- 
ych wobec przesilenia gospodarczego nabiera specjalnego znaczenia 1 @а- 
tego musi być nie zmieniony jak inne, lecz powiększony. Wałkę z bezrobo- 
ciem trzeba przerzucić—zdaniem mówcy — z dziedziny dopłat i zasiłków 
na dziędzinę celowych i dla państwa pożytecznych robót, wypowiada sie 
przeciw skreśleniu miljona złotych na meljorację 

Na posiedzeniu popołudniowem głos zabrał minister robót publicznych 
Norwid - Neugchauer. W kwestji mieszkaniowej podkrelił, że naczelnem za- 
gadnieniem jest budowa mieszkań małych i tanich. W roku 1930 — 31 Mi- 
nisterstwo współpracowało ze 139 spółkami meljoracyjnemi i opiekowało 
się 21 spółkami w Małopolsce. W roku przyszłym Ministerstwo zajmie sic 
156 spółkami. Co się tyczy Polesia, to plan tych robót, ustałony na 4 lata, 
jest wykonywany. Obejmuje on 16 miljonów ha, które obecnie są bagnami. 
Kwestja żeglugi śródlądowej w niektórych miejscowościach zaczyna się 0- 
zywiać i wymaga pewnych wkładów. . 

Sprawozdawca pos. Pączek prostuje twierdzenia, wysuwane w toku 
dyskusji jakoby budżet robót publicznych został zniniejszony, Rzecz ma 
się wręcz przeciwnie. Nadwyżka wydatków w porównaniu z tegorocznemi wy 
nosi 75 miljonów zł. Rząd, przychodząc z projektem funduszu drogowego, 
uczynił duży krok naprzód. 

Wreszcie referent przeciwstawiał się wszystkim poprawkom. 

  

Fałszerze pieniędzy poiskich 
BERLIN. (PAT): Przed sądem ławniczyn: w Berlinie rozpoczął się sensacyjny pro- 

ces przeciwko bandzie fałszerzy banknotów, która od dłuższego czasu trudniia się pu-- 
szczaniem w obieg talsyfikatów stuzłotowych haknotów. Dwaj główni oskarżeni są bez 
przynależności państwowej. Pozostali posiadają obywatelstwo polskie, Niektórzy karani 
byli w Polsce. Banda puszczała fałszywe banknoty w obieg w ten sposób, że wymienia 
ła je na dworcach kolejowyct. Rozprawa ze wzgledu na interes państwa na cały prze- 
uiąg jej trwania uznana została za tajną. 

Krwawe awantury w Berlinie 
BERLIN (PAT) Kronika policyjna :o0tuje z 

ków zamachów i krwawych starć na tle 
ostatnich dni szereg nowych wypad- 

połitycznem. W Berlinie znałezłono onegdaj na 
jednej z ulic zastrzelonego 26 członka bojówki hitlerowskiej szotera Wiircknera ' Ham 
burgu w czasie strzelaniny, jaka się wywiązała ubiegłej nocy między hitlerowcami i 
grupą reichsbannerowców jeden z tych ostatnich został ciężko postrzełony. 

Szpieg sowiecki w Niemczech 
BERLIN. (PAT). — Na dworcu kołejowym w Friedrichstrasse aresztowano inży- 

nieraRichtera, oskarżonego o uprawianie akcji szpiegowskiej w składach przemysłowych 
niemieckich na rzecz Sowietów. 

Inżynier Richter zdobył sobie jedno z kierowniczych stanowisk w wielkiej fabryce 
cementu Polisius w Dessau. W grudniu ub. r. inż. Richter nagłe odjechał samolotem do 
Moskwy, zrywając kontrakt pracy, zawarty z fabryką. Towarzyszył mu w podróży in- 
ny niższy urzędnik. Wobec tego padło nań podejrzenie o uprawianie akcji szptegow- 

skiej. Na podstawie znalezionego materjału obciążającego policja rozesłała listy gończe, 
na skutek których po powrocie Richtera ! jego towarzysza przed ich ponownym wyjaz- 
dem aresztowano. U inż. Richtera znałeziono dokładn 
przypuszczenie, że wydobyte dokumenty * plany inż. 
Moskwy. 

plan całej fabryki. Zachodzi 
ichter zdołał wysłać pocztą do 

Ze stosunków finlandzko-rosyjskich 
W 1931 r. nastąpić mają wybory 

prezydenta Finlandji. Występują dwie 
kandydatury: Stalberga, który był 
pierwszym prezydentem Finlandji od 
1919 r. do 1925 r., i Swinchuwuda. 
Pierwszy jest przedstawicielem stron 
nictwa postępowego, drugi —: gru- 
py lapuastów, grupy antybolszewi- 
ckiei — faszystowskiej. 

Stalberg nie był bynajmniei zwolen 
nikiem Rosji bołszewickiej, gotów był 
popierać generałów białych armij ro- 
syjskich, o ileby oni gotowi byli uznać 
niepodległość Finlandji. Podczas jego 
prczydentury został zawarty traktat 
pokojowy finlandzko - rosyjski. Obec 
nie wskutek niektórych punktów tego 
traktatu napadają na niego zwolenni- 
cy kandydatury Ywinchowuda Uważa 
ja oni. że traktat zawarty z Rosją był 
dla Finlandji niekorzystny. Gazeta 
„Uusi Suomi“ twierdzi, že nie nalsža- 
ło zgadzać się na zniesienie fottyfika- 
cji ipo i Puumała. Finlandzka gazeta 
zapytuje: dlaczego nie były zniesione 
fortyfikacje Kronstadtu i Krasnej Gór- 

tylko, że autorka zakończyła w spo- 
sób dość zwykły. kazjere niezwykłej 
Ańciutki. Z takich dziewcząt wojna ro- 
biła generałowe, wrazie pechu agentki 
wywiadów wszełakich nacyj wojują- 
cych. 

Jeżeli Anciutka jest doskonałą mi- 
ujaturą niewieścią zašcianka w Do- 
brzyniu, z przed laty 20-tu, to „Baba 
z Kozłów* duszy „chaminjów  tutej- 
szych“. Bezgraniczna rezygnacja, pły- 
nąca nie z jakichś pobudek, religij- 
nych, a tylko podświadomego iataliz- 
mu, przekonania, że i 'tak i tak nic nie 
pomoże, rezygnacja, którą uważam za 
klucz do duszy ludu litewsko-białoru- 
skiego — jest odtworzona po mi- 
strzowsku. Tak właśnie i było przed 
wojną. Bierny ocean „chaminjów* i 
«aitki, czujny Golfsztorm swojaków 
Anciutki. Actiwum i passiwum życia 
kresowego. Niema: przytem u p. Hele- 
ny Romer-Ochenkowskiej, ani kszty 
owei wyższości, jaka się mimowoli 
udziela inteligencji, kiedy spogląda w 
głab „ttumu”. Tyłko w „Chłopach 
Reymonta można spotkać równie о5- 
jektywne traktowanie duszy ludu. 

Bezkonkureucyjna w swoich tema- 
tach ludowych p. Helena 
Ochenkowska staje się bardzo konku- 
sencyjną w swoich tematach ogólno- 
iudzkich. Autorka nie posiada bowiem 
jakiegoś bardziej oryginalnego  Świa- 
topoglądu fiłozoficznego, a wstępuje 
na tory najbardziej uczęszczane. Mi 
'ošė prusaka (zresztą hiszpańskiego 

Romer- 

ki? Oddanie Rosji fińskich gmin na 
cieśninie Karelskiej poczytuje też gaze 
ta za ważną zbrodnię. 

(iazeta „Ajan Sana* tego samego 
kierunku pisze: jeżeli przyjrzeć się 
uważsiie sprawie, to wypadnie przy- 
znać, że po oddaniu Sweaborga w 
1806 r. Finlandja nie zawierała bar- 
dziej ohydnego i poniżającegn trakta- 
tu od traktatu Dorpackiego. Gazeta 
wyraża zdziwienie, że Stalberg po ta- 
kiej działalności ośmiela się stawiać 
swą kandydaturę na stanowisko pie- 
zydenta. 

  

  

Panu Doktorowi Augustynowi Legero- 
wi, Panu Doktorowi Bronisławowi Polo- 

nisowi i całemu Personelowi Szpitala 

Państwowego w Oszmianie, za troskli- 
wą i serdeczną opiekę, jaką otaczali 

żonę moją w czasie choroby i operacji, 

składam tą drogą serdeczne podzięko- 

wanie 

Michał - Mikołaj Dulko       

pochodzenia) do pięknej Polki, nota“ 
bene ani razu nie pocałowanego -— 
(co za nieprawdopodobne okrucień- 
stwo) — bezbarwna i w swoim efek- 
cie dramatycznym, zupełnie niewyzy- 
skana. Dobrym tylko typem w tej ca- 
łej noweli („Czary Panjelandu“) 
jest ks. kapelan Knappe, niefortunny 
wielbiciel blado zarysowanej p. Zeni. 

I tutaj należy powrócić do poru- 
szanego na wstępie problematu spe- 
cjalizacji. Usiłnie namawiałbym autor- 
kę do specjalizowania się w tematach 
Orzeszkowej, Prusa i Rodziewiczów- 
ny. Nietylko ze względu na wrodzony, 
w tym właśnie kierunku, osiągający 
największe efekty, talent autorki, ale 
i na ogromne pokłady literackiego su- 
rowca, kryjącega się obecnie na wsi, 
Wojna, rewolucja, okupacja, „pańskie 
czasy“ — cała kopalnia tematów, nie- 
ziedy wesołych, a ze względu na 
zmysł humoru u autorki — tem wła- 
ściwszych. Wstęp do noweli „Psie 
serce" wróży, że p. H. R. dobrze się 
nadaje i do roli polskiego Czechowa, 
nowszych czasów. Posłuchajmy tylko 
kilku zdań. 

„Była tam nawet stale bankrutują- 
ca kooperatywa, koło młodzieży i klub 
piłki nożnej, założony przez p. Piska- 
cza z Przemyśla, 
niezbyt ciężkich cierpieniach w „re- 
storanie“ Įoški Ajzyka anemicznego 
žywota dokonai. Niemrawe bowiem 
wyrostki okoliczne, nie mogły pojąć 
poco i na co mają „brykać się wyżej 

który po długich i 

W WIRZE STOLICY 
A JEDNAK JEŚĆ TRZEBA. 

Czy ma kto ochotę, czy nie, a jeść obec- 
nie pączki musi. Sezon! Do konca karna- 

wału t. j. 17 lutego pączki będa w modzie. 

Warszawa pochłania ich przeszio 70.000 

dziennie, w trakcie zatem: całego karnawału 
wchłonie 5 miljonów, co, zważywszy, iż 

przeciętny pączek kosztuje 25 groszy, Sta- 

nowi około miljona dwustu tysięcy złotych. 

Piękna sumka. by sobie uplastycznić tę 

masę pączków, można się uciec do następu- 

jących rozważań: 14 pączków, ustawionych 

izędem obok siebie wynoszą jeden metr. 

Zatem na kilometr potrzeba 14.000 pączków. 

Odległość między Wilnem a Warszawą wy- 

nosi 413 klm. czyli 5 miljonów 782 tysiące 
pączków, leżących łańcuchem wzdłuż toru 

kolejowego. Produkcja cukierników stołecz- 

nych mogłaby prawie obsadzić tak tor 

starczyłoby do lLandwarowa. 

TRUDNO STRAWIĆ GUMOWĄ 
MINOGĘ... 

Ujrzawszy na wystawie Rybkolu olbrzy- 
iniego suma, ważącego 49 kilo i złapanego 

ponoć pod samą Warszawą, lakomy od uro- 
dzenia pan Drągal poczuł! apetyt i zaszedł 
do baru. Usiadł skromnie, ale roztropnie -— 
przy samem oknie wystawowem, gdzie na 
półmiskach, sosjerkach i taierzykach / wid- 
niało całe mnóstwo uroczych rzeczy. Zwła- 

szcza nęciła go ninoga — nie za duża, nie 
za mała —- w sam raz na dobry łyk. 

Zamówiwszy bigosik za 80 groszy, pan 
Drągal oddał się obserwacji sąsiadów i 
slużby. Kelnerzy kręcili się niepotrzebnie i 
przeszkadzali jegc zbożnym zamiarom -— 
wreszcie, gdy na chwilę nikt mu się nie 
Fizyglądał, Drągal zręcznym ruchem por- 
wał minogę z jej łożyska i wsunął sobie 
do buzi. 

Narazie zawiodła oczekiwania — nic 
sinacznego, ale, że kelner się zbliżał ener- 
gicznym haustem przełknął ją całą. Po 
chwili spadł pod stół —. wezwany lekarz 
Pogotowia płukał przez godzinę żołądek 
żarłocznemu Drągalowi i po wielkich  cier- 
pieniach wydobył minogę, która się okaza- 
la gumową. Zarząd baru domaga się od- 
szkodowania. 

ZA DUMNI, BY ŻEBRAĆ. 

Jeszcze przed paru laty Plewiński był 
możnym kupcem; miał dwa sklepy, obszer- 
ne mieszkanie. Interesa poszły tak źle, ze 
wszystko mu zlicytowano, musiał się prze- 
nieść do izdebki na poddasze, nie miał pie- 
niędzy na opał, więc :marzł. Żadnej rodzi- 
ny, żadnych krewnych — jedynie trzech 
przyjacioł odwiedzało go czasem. Chcieli 
mu pomóc, ale Plewiński odmawiał stanow- 
его — przeżył 68 lat i nigdy darmo nic nie 
brał, nie chciał jałmużny. Robił papierosy 
dla znajomych — parę złotych tygodniowo 
mu to przynosiło, kontentował się byle 
czem: zupką na wodzie. wodą gorącą i 
kromką chleba. 

W dzień Trzech Króli wierni przyjaciele 
wdrapali się na poddasze i zapukali do 
starego. Nikt nie odpowiedział. Znając jego 
dziwactwa i złe humory nie upierali się i 
poszli sobie. Po paru dniach wrócili znowu 
— i znowu zastali drzwi zamknięte. 

Zaniepokojeni wezwali stróża, wyważyli 
drzwi. Plewieński leżał martwy, —nie żył już 
od tygodnia. Ekspertyza stwierdziła, 
umarł z głodu. 

Tegoż dnia, na tejże ulicy, zdarzył się 
identyczny wypadek. Pewna samotna ko- 
bieta mieszkała w maleńkim pokoiku. Od 
dwóch dni nie widziano jej. Dozorca posta- 
nowił sprawdzić, czy jej się co nie wyda- 
rzyło i zajrzał przez wierzch drzwi, które 
były oszklone. Ujrzał ją na podłodze bez 
oznak życia. Okazało się, że przyczyną zgo 
nu był również głód. 

Kobieta ta była dawniej wywiadowczy- 
rią, otrzymawszy mały spadek po dalekiej 
ciotce rzuciła słuzbę, ulokowała swój ka- 
pitalik na procencie i żyła spokojnie. Osob- 
uicy, którym zawierzyła, zbankrutowali — 
nędza, głód. Dumna kobieta nie prosiła ni- 
kogo o nic — wszelkie usiłowania zarobie- 
nia spełzały na niczem. Nie potrafiła się 
pizemóc, wyciągnąć ręke —- cichutko wy- 
zionęła ducha. 

że 

Ё Czy ma sens taka ambicja? Czy rzeczy- 
wiście jest ujmą żebrać i prosić o wspar- 
cie, gdy się nie ma innego wyjścia? K 

głowy w ta piłka”. Kosztowało to 
„Urząd Propagandy Sportów Wśród 
Młodzieży Wiejskiej” (U. P. S. W. M. 
W.) tylko 193 zł. gr. 84, jak, to z do- 
kładnych rachunków p. instruktora 
wykazane zostało”. 

Czyż po takim obrazku (niezupeł- 
nie zresztą wszechstronnym) nasze 
małe miesteczko z roku 1930 nie staje 
przed nami, jak żywe? 

* 

Nie można zresztą czynić zbyt 
ostrych wyrzutów p. H. R. za rozpra- 
szanie się, ponieważ cała nasza gru- 
pa wileńska nie idzie jeszcze, jak mi 
się zdaje, własciwemi torami. Osobi- 
Ście raczej przeczuwam, niż uważam, 
że w kol. Hulewiczu kryje się raczej 
przyszły wielki tałent prozaiczny, w 
kol. Łopalewskim i p. Niedziałkow- 
skieį-Dobaczewskiej wyłącznie talent 
poetycki i dramatyczny, w Wyszomii- 
skim drzemie satyryk obyczajowy, w 
p. Masijewskieį — Bolesław Prus, w 
Piotrowiczu historyk, w p. Wokulskiej 
krytyk literacki i t. d., a we mnie au- 
tor sylwetek psychologicznych w sty- 
lu Atdunowa. 

Ponieważ jednak pisze się nietyl- 
ko dla powodzenia, ałe i dla własnej 
przyiemności, przeto trzeba sobie na- 
wzajem wybaczyć chadzanie wieloma 
ścieżkami. K. Leczycki. 

P. S. Nie widziałem Betlejek, trud- 
no mi więc zabrać głos w sprawie 
prof. Limanowszi contra p. H. R. Nie 

  

BUŁGARZY O UNII 
Z RZYMEM 

PRASA BUŁGARSKA WZYWA DO 

  

ОМИ Z KOŚCIOŁEM POWSZECHNYM | 

(KAP) W związku z coraz bar- 
dziej rozwijającą się wśród ludności 
bułgarskiej w Dobrudży  (Rumunja) 
tendencją przyjęcia Unji organ buigar 
skich narodowców „Nacjonałem Pod- 
jem* zamieścił w numerach z 23 i 29 
grudnia r. ub. artykuły, poświęcone tej 
kwestji i wzywające prasę i epinję buł 
garską do poważnego wypowiedzenia 
się na temat Unji Bułgarji z Rzymem. 

W pierwszym z artykułów, podpisa 
nym przez dr. Mirona Kostowa, autor 
twierdzi, że mieszkańcy Dobrudży my 
śleć o Unji nietyłko mogą ałe muszą, 
są oni bowiem pozostawieni swemu lo 
sowi przez duchowieństwo bułgarskie 
i nie mają własnych cerkwi ani pa- 
sterzy. 

Dalej autor opisuje długie wieki 
zależności Cerkwi bułgarskiej od Pa- 
trjarchatu Konstantynopolitańskiego i 
twierdzi: 

„Patrjarchat  Konstantynopolitai- 
ski jest naszym duchownym nieprze- 
jednanym wrogiem. Prześładował nas 
całe wieki. Prześladował on nasz ję- 
zyk i nasze imię. 

l przy tem wszystkiem byliśmy w 
unji z greckim Patrjarchatem. Uzna- 
waliśmy Patrjarchę za najwyższą gło- 
wę w kwestjach wiary. I teraz nasi bi 
skupi są gotowi go uznać, podczas gdy 
obawiamy się Unji, zjednoczenia du- 
chowego z Papieżem. 

Papieże nie wyrządziłi nam nigdy 
żadnej krzywdy. Mieli oni kiedyś w 
Bułgarji wielkie wpływy. Wysyłali 
nam wyższe duchowieństwo, błogosła 
wili i koronowali naszych krółów. 

Rzym i narody katolickie i teraz 
nam współczują. Państwa katolickie, 
jak Węgry, Włochy, wzięły do serca 
nasze beznadziejne położenie i wal- 
czą razem z nami o zniesienie naszych 
reparacyj. Wielkie państwo katolickie 
podało nam rękę i rozradowało cały 
nasz naród (małżeństwo króla Borysa 
z włoską księżniczką. Przyp. Red.) Pa- 
pież troszczy się o naszych starców i 
uciekinierów, a nie Patrjarchat. Papież 
wysłał nam miljony po trzęsieniu zie- 
imi, a nie Patrjarchat. Dlaczego więc 
mamy być w unji z Konstantynopołem 
a nie z Rzymem? 

Przyszedł czas, by kwestja ducho- 
wego zjednoczenia Unji, stała się o0- 
gólno - bułgarskiem zagadnieniem: 
do Konstantynopola czy do Rzymu? 
Bułgarja nie może pozostać sama poli- 
tycznie. Nie może pozostać sama i pod 
względem duchowo-religijnym*. 

Artykuł drugi, podpisany przez 
Dragoinira Paczewa, nosi charakter o- 
dezwy. Autor konstantuje w nim, że 
sprawa Unji w Dobrudzy, jest już kwe 
stją najbliższej przyszłości i że uratuje 
ona narodowość i język macierzysty 
ludności. Ruch unicki, jego zdaniem, 
jest spontaniczny i jest rezultatem dłu- 
goletnich rozmyślań. 

Dalej autor polemizuje ze znanym 
mężem stanu bułgarskim. M. Madżaro- 
wymi, zarzuca mii w jego krytyce ru- 
chu unickiego gołosłowność i wzywa 
go, jak i całą prasę bułgarską oraz sy- 
nod, do szerokiego rozpatrzenia spra 
wy, przyczem zgóry jest pewny, że 
nikt nie będzie mógł powiedzieć nic 
złego o ruchu unickim. 

ё 
A = 225 5 

oto jednak chodzi, czy p. Helena, któ- 
rej recenzyj teatralnych admiratorem 
nie byłem, słusznie, czy nie słusznie, 
podzieliła los swoich ofiar! 

Chodzi zupełnie o co innego. Wiel- 
ki teatr jest dzieckiem wiełkiego ka- 
pitału, ale nie wielkich wymagań re- 
cenzenta. Skądże nasza — zwłaszcza 
sałodzież, aktorska, czy reżyserska ma 
dać więcej, niż daje, skoro nie jest 
w stanie przynajmniej raz do roku za- 
joznać się z dorobkiem teatralnym 
Paryża, Berlina, czy Moskwy, nie 
mówiąc już o Budapeszcie, Wiedniu 
i Rzymie?! Co zaś do autora, to jak- 
<e, jako debiutant, ma się ćwiczyć w 
Swoim kunszcie, jeżeli z największą 
trudnością może liczyć na wystawienie 
jednej sztuki w przeciągu kilku lat?! 
Ani pierwsze artykuły publicystów, 
ani pierwsze recenzje recenzentów tea- 
tralnych, nie sę zazwyczaj lepsze od- 
pierwszych tworzyw dramatycznych, 
zachodzi jednak ogromna różnica, w 
dostępności do warsztatu pracy. To 
też nie trzeba być zbyt surowym w 
ocenie debiutów. Inaczej jest się ogrod 
nikiem, który wyrywa dopiero Co kieł-- 
kujące rośliny, a potem dziwi się, że 
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ogród jest pusty. Z sądem o drama- | 
iurgji p. H. R. wstrzymuję się aż do 
teį 4-tej sztuki w Teatrze na Pohulan- 
ce wystawionej. I proszę o wzajem- 
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Postulaty rolnictwa wileńskiego w zakresie 
meljoracyj 

2. Meljoracje szczegółowe. Na krót- 
ko przed wybuchem wojny światowej, 
w Wileńszczyźnie zaznaczył się dość 
poważny ruch meljoracyjny, jakkol- 
wiek ogarniał prawie wyłącznie więk- 
52а własność. Firmy melioracyjne, tu 

+ Gziałające, nie mogły uskarżać się na 
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wj gospodarczą w Wileńszczyźnie 
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brak robėt, a technicy i inžynierowie 
pizyjeżdżający przeważnie z Poznań- 
skiego niezwłocznie znajdowali zaję- 
cie. Bodźcem do ulepszania gruntów 
był dogodny, niskoprocentowy kredyt 
meljoracyjny i mniej więcej stabilizo- 
wane ceny na płody rolne. 

Po wojnie warunki ułożyły się nie- 
pomyślnie dla ruchu  meljoracyjnego, 
tak pod względem kredytowym jak 
gospodarczym i politycznym. Pierwszy 
okres od czasu odzyskania niepodle- 
głości upłynął pod znakiem probiema- 
tycznego jutra, i nikomu, rzecz prosta 
nie przychodziła nawet do głowy myśl 
przystąpienia do meljoracyj. Większa 
własność, przytem, żyła w ciągłej 
obawie przed wywłaszczeniem. dy 
się stosunki nieco unormowały i moż 
na było już korzystać z kredytu pań- 
siwowego, powoli ruch  meljoracyjny 
zaczął się ożywiać, przenikając do 
własności przeważnie już Średniej. 
Ogół rolników do dnia dzisiejszego 
nie wykazał zainteresowania się me- 
įioracjami szczegółowemi, jakkolwiek 
grunty nasze, orne i łąki, wymagają 
meljoracji conajmniej w 25 proc. ogól 
nego areału. 

Niewątpliwie, odegrywa tu najpo- 
ważniejszą rolę brak Świadomości 

ód szerokich warstw rolniczych o 
korzyściach meljoracji, przyczynkiem 
do czego może posłużyć zestawienie, 
że wówczas, gdy w Poznańskiem 
zawiązało się około 700 spółek wod- 
nych — w Witeńszczyźnie tylko trzy- 
dzieści kilka. Wchodza tu w grę jed- 
nak i inne czytniki, które w związku 
z wyjątkową a tak odmienną sytuacją 

wy- 
wołuią na naszym terenie depresję ru- 
chu mełjoracyjnego. 

Mając na celu stworzenie dla rol- 
nictwa wileńskiego warunków sprzy- 
zających podjęciu robót meljoracyj- 

   

nych, Wileńskie Towarzystwo Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych wspólnie 
z T-wem w Nowogródku wysunęło 
następujące postulaty: 

„ 1. Udzielenie większych subwencyj orga- 
mzacjom rolniczym na cele związane z 
propaganda meljoracyj i uświadomieniem 
pod tym względem ogółu rolników (utrzy- 

manie techników meljoracyjnych, przepro- 
wadzenie doświadczeń na grtntach meljo- 
rowanych i t. p.). 

2 Udzielanie pożyczek meljoracyjnych 
csobom prawnym i fizycznym na tychże 
warunkach co i spółkom wodnym. 

3 Zniesienie rygoru, że uzyskana po- 
życzka musi być koniecznie zabezpieczona 
ią pierwszem miejscu hipoteki, — a miano- 
wicie w odniesieniu do tych wypadków, 
kieay ciążący dług na hipotece z mającą 
być zaciągniętą pożyczką nie przewyższa 
wartości szacunkowej gruntów. 

4. Wyższe, niż dotychczas szacowanie 
gruntów, pod których hipotekę ma być 
udziełona pożyczka. 

5 Przyjmowanie, przy -szacunku, warto- 
ści budynków według polis asekuracyjnych. 

6. Uwzględnianie —- po częściowem wy- 
konaniu meljoracyj, przy udzielaniu przez 
Bank Rolny nasiepnych rat na uprawę łąk 
i zakończenie robót —- wzrostu wartości 
gruntów z tytułu przeprowadzonej  meljo- 
racji. 

7. Obniżenie odsetek od pożyczki w tym 
stosunku, jak jest to przewidziane przez Mi- 
nisterstwo Rolnictwa (drenowanie, odwad- 
manie i nawadnianie 5 proc. regulowanie 
odpływów 3 proc. meljoracje łąk 4 proc. i 

ania powinna być zaznaczona przy udzie- 
sz — przyczeni ta wysokość  oprocento- 

< aniu pożyczki i nie może ulec zwyżce. 

: 
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8. Pokrywanie przez Bank Roliiy całko- 
witego zapotrzebowania kredytowego го!- 
nictwa na meljoracje według  zatwierdzo- 
nvch przez Bank kosztorysów. 

Wymienione postulaty nie obejmu- 
is, zdaniem naszem, całokształtu za- 
gadnienia. Pominięta została naprzy- 
Hład sprawa uciążliwych formalności 
przy zawiązywaniu spółki wodnej, 
które wprost odstraszają szary ogół 

. aolników od podjęcia zawiązania spół- 
ki, Stwierdzone zostały  niejednokrot- 
nie wypadki, że włościanie samodziel- 

ie przystępowali z tej racji do kopa- 
nia rowów —- no i rzecz prosta póź- 
niej zniechęcali się wogóle do meljo- 
tacyj. Odstraszają dalej wydatki or- 
ganizacyjne przy zawiązywaniu spół- 

i — na co Bank Rolny pożyczki nie 
udziela. Otrzymanie pożyczki w li- 
stach meljoracyjnych ożnacza  otrzy- 
manie mniejszej niż trzeba sumy i t.d. 

_ Niezależnie od tego, należałoby 
Się zastanowić, czy organizacje rolni-- 
<ze —. wobec ograniczonych możli- 
Wošci subwencyjnych — będą mogły, 

DONIOSŁY WYNALAZEK Z DZIEDZINY 
LECZNICTWA. 

,,, Pama Szymonowi Edelmanowi aptekarzo- 
s i właścicielowi wytwórni as we 
` udało się stworzyć znakomity śro- 

przeciw reumatyzmowi, bółom neuralgi- 
<znyim, gośćowi, bólom mięśniowym i t.p. 
Pod nazwa: 

ICHTIOMENTOL 
Nacjeranie to posiada w swym składzie 

- Brócz ichtiolu i mentolu także i salicylan men 
kołowy, 

w zupełności wewnetrzne zažywa- 
, który to preparat wtarty w ciało, _iętepuje y ” 

salic' który tak jak aspiryna, dziaia ylu, 
- dękomicie przeciw powyższym dolegliwos- 
* 
k Liczne atestaty ze strony klinik, szpitali i 

2 „ świadczą wnie. $ &_!_дщ_.щ] "> tys | o wartości 

  

„rujące się przedewszystkiem 

przy najlepszych chęciach, sprostać 
całkowicie zadaniu w dziedzinie uświa 
damiania szerokich warstw rolniczych 
o korzyściach meljoracji. Sądzimy, że 
przyjęcie udziału w tej akcji jest rów- 
nież obowiązkiem samorządu tery- 
torjalnego. Harski. 

WAŻNE WYBORY 
Przed kilku tygodniami prezes Cent 

tralnego Towarzystwa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych p. Jan RuJowski w 
wywiadzie, udzielonym prasi«  omó- 
wił najbliższe zadania CTO i KR. 

W pierwszym rzędzie zwrócił uwa- 
gę na rozpoczynające się wybory do 
wszystkich ogniw organizacyjnych tej 
instytucji. Wybory te z wielu przy- 
czyn winny być przedmiotem bacznej 
uwagi wszystkich sfer rolniczych, vb- 
jętych siecią organizacyjuą CTO iKR 
szczególnie inteligencji roiniczej. Ta 
bowiem  przedewszystkiem powołaną 
tera być może do odgrywania w 
przyszłości na tej ważnej placówce 
społeczno - rolniczej pierwszorzędnej 
roli zarówno dzięki obecnym warun- 
kom społeczno - politycznym, jak i kie 
runkowi polityki rządu. 

(Od powstania państwa bowiem ni- 
gdy na wsi nie przycichł tak gwar 
walki klasowej i partyjnej, jak obecnie. 
Nigdy elementy w pracy na wsi, kie- 

pobud- 
kami gospodarczo- społeczaemi, a nie 
tylko partyjneini, nie miały tej swobo 
dy działalności, co dzisiaj. Obręcz par 
tyjna, zaciskająca się uprzednio, na- 
tychmiast wokół jakiejkolwiek inicja- 
tywy w różnych dziedzinach ż.ycia 
wiejskiego, wreszcie pękta. Do rozwią 
zywania zagadnień, czy to społecznych 
czy gospodarczych wiejskich, można 
podchodzić obecnie z właściwem kry- 
terjum. Dla elity wiejskiej, którą de- 
magogja i nienawiść klasowa starała 
się otoczyć najwyższym i najgrub- 
szym murem, przyszedł wreszcie mo- 
ment ekspansji i chwiła korzystna do 
pracy twórczej. 

Powyższy dodatni proces, którego 
objawy stwierdziliśmy, wzimogła po- 
lityka rządu. W miejsce antagonizmu 
klasowego na wsi, rząd wysunął has- 
ło jednolitego frontu rolniczego, czyli 
hasło solidaryzniu społecznego. Obok 
licznych jeszcze niedawno partyj i gru 
pek ludowych, nadających naszemu ży 
ciu politycznemu formy barbarzyńskie 
i jaknajbardziej prymitywny poziom, 
potrafił stworzyć wielką organizację 
polityczną BBWR., która nie poszła 
na wieś z obietnicą ziemi i z demago- 
gicznem pochlebstwem, ałe z progra- 
mem najważniejszych zagadnień pań- 
stwowych i z twardem słowem o о- 
bowiązkach politycznych. 
‚ ‚ М rozpoczętej pod wpływem tych 
i innych jeszcze czynników wśród 
wiejskich ewołucji, która w dalszych 
swych stadjach może stworzyć na 
wsi sposób myślenia szerszemi po- 
jęciami społecznemi i elementarne 
zrozumienia interesów państwa, inte- 
ligencja wiejska musi odegrać czynną 
rolę. Powołana do tego jest z racji 
znajomości środowiska wiejskiego i 
zajmowania wysokiego szczebla w 
drabienie społecznej. 

Z tego punktu widzenia rozpatry- 
wane wybory do CTO i KR nabierają 
wielkiego znaczenia, gdyż jest to właś 
nie ta placówka, na której w porówna- 
niu z województwami  zachodniemi 
odczuwa się brak należytej współpra 
cy ze strony inteligencji roiniczej, |est 
to jeden z tych ważnych odcinków, na 
którym inteligencja ta musi spełnić 
swe zadania wychowawczo - gospo- 
darcze. 

lecz niezmiernie ważne są obecne 
wybory i z punktu widzenią kryzysu 
rolniczego. Wmomencie załamywania 
się produkcji rolnej, organizacje rol- 
nicze powołane są do nadwyraz trud- 
nej roli niesienia pomocy i obrony rol 
nikowi. Jakżeż spełnią to ważne zada- 
nie, jeżeli na czoło nie wysunie się eli- 
ta, a w niższych ogniwach organiza- 
cyjnych zabraknie inteligentnych i fa 
chowych wykonawców? Nigdy uwaga 
rolników nie powinna być więcej sku- 
piona, przeto na zagadnieniu organi- 
zacyjnem rolniczem, jak obecnie. 

Wielkie trudności gospodarcze na- 
tury osobistej, mimo swych katastro- 

  

_falnych rozmiarów, nie powinny przy- 
słaniać znaczenia organizacji lub wię- 
cej jeszcze -— stawać się przyczyną 

ucieczki inteligencji rolniczej z szer- 
szej pracy społeczno - rolniczej czy 
śachowej. W dalszej konsekweucji gro 
zi to dezorganizacją życia rolniczego 
u podstaw, której pierwsze przejawy 
już spotykamy. Niewątpliwie nigdy 
rolnicy nie byli zmuszeni stawiać 
czoła takiemu niebezpieczeństwu gos 
podarczemu, ale dla tego też nigdy na 
inteligencji rolniczej nie ciążyła więk- 
sza odpowiedzialność i cięższy obowią 
zek spełnienia swego posłannictwa ja- 
ko elementu kierowniczego naszego ży 
cia rolniczego. Wśród gwałtownej bu- 
rzy muszą stanąć na posterunku naj- 
lepsze i najdzielniejsze siły. 

To powinny przynieść nam wybory 
do СТО KR w obliczu kryzysu rolne- 
go.   

SŁ O wo 

Zuchwały rabunek 
NA ZAUŁKU KAZIMIERZOWSKIM. 

Wczoraj rano miał miejsce w śródmieściu zuchwały napad rabunkowy, sprawcy któ- 
rego jak iniormują nas władze policyjne zdołali ujść przed pościgiem. 

Około godz. 6 rano do przejeżdżającego dorożką zaułkiem Kazimierzowskim han- 
dłarza z prowincji Salickiego podbiegło 2 osobników, trzyniających w rękach coś na 
kształt rewołwerów i sterroryzowawszy jadącego i jego towarzyszkę A. zabrali mu 
pierścionek i portiel z pieniędzmi. 

Wiozący pasażera dorožkarz był widocznie w zmowie z rabwsiami, bowiem po 
wyrzuceniu go na bruk uciekł wraz z towarzyszami w stronę Zarzecza. 
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Marceli 
jutro 

Antoniego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU. METEORO- 
LOGJI U. S, B. W WILNIE. 

2 dnia 14 1 31 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 756 
Teinperatura średnia — 2 
Temperaiura najwyższa 1 - 
Tempera najniższa — 5 
Opad w mm. — ślać 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pocimurno, śnieg 

ов 7 @в 37. 

£. słońca o godni 3 m 20 

    

  

URZĘDOWA 

— Taryia cen maksymalnych na inięso. 
Starosta Grodzki ustalił z dniem 15. L. r. 

następujące ceny maksymalne na mię- 
so wołowe w sprzedaży detalicznej: 1) ga- 
tunku I-go z dodatkiem 30 proc. kości za 1 
kr. — I zł 90 gr. bez kości tegoż gatunku 
za 1 kig 2 zł. 23 gr., 2) gatunku Il-go z do- 
datkiem 30 proc. kości za 1 kg. — 1 zł 70 
gr bez kości tegoż gatunku za 1 kg — 2 
zł. 10 gr., 3) mięso koszerne za I kg—3 zł. 

MIEJSKA 
— Nowy kierownik biura meldunkowego 

Dotychczasowy kierownik miejskiego refera- 
tu wojskowego p. Kowalewicz został zamia 
nowany kierownikiem Cen. Biura Meldunko 
wego. Kapitan Wąchałski kierownik C.B.M. 
został referentem w tym urzędzie. 

— Nowy podatek samochodowy. Jak 
nas informują centrałne władze skarbowe, 
przedstawiły do zatwierdzenia miarodajnym 
władzom projekt nowego podatku od  sa- 
mochodów prywatnych, autobusów i wszeł 
kiego rodzaju wozów motorowych. 

Dochód osiągnięty z tego podatku ma 
być przeznaczony na budowę, utrzymanie i 
konserwację dróg. н 

— Książki sanitarne w sklepach. We 
wszystkich sklepach bez wyjątku winne być 
zaprowadzone sznurowe książki sanitarne. 

Podczas lustracyj sklepowych, rewiden- 
ci będa wpisywali do tych książek swe u- 
wag. 

= obaiżenie cen w cukierniach. Pierwszo 
rzędne cukiernie wileńskie obniżyły ceny cia 
stek, które od wczoraj kosztują 25 groszy 
sztuka, zamiast 30-tu, jak dotychczas. 

WOJSKOWA 
—Lustracia granicy. W tych dniach przy 

bywa do Wilna dowódca KÓP pułk. Krusze 
wski by dokonać lustracji straży granicznej 
w wiłeńskiej brygadzie KOP. 

Zebranie olicerów WP w stanie spo- 
© Na skutek prośby wiełu oficerów 
WP w stanie spoczynku (dotychczas nie ob- 
jętych rejestracją Związku) w porozumieniu 
sie z komendantem (iarnizonu Wileńskiego 

b. nowogródzkiego. 

w dniu 17 bm. o godz. 13 w lokalu Oficer- 
skiego Kasyna Garnizoncwego w Wilnie, 
przy ul. Mickiewicza nr. 13 odbędzie się ze- 
branie celem bliższego wspólnego omówie- 
nia potrzeb ożywienia organizacji Związku 
Oficerów w stanic spoczynku 

SZKOLNA 
— Lustracje ministerjainego wizytatora 

szkolnego. W ostatnich dniach w Lidzie ba- 
wił wizytator szkół z Ministerstwa W Ri 
OP p Konewko w celu zapoznania się ze 
staniem oświaty  pozaszkolnej Kuratorjum 
Wileńskiego p. Dracza i instruktora oświaty 
pozaszkołnej na pow. lidzki p. Bożka zwie- 
dził punkty oświaty pozaszkolnej w Krupie, 
iewsiewiczach i Dalekich, które przodują w 
pracy świetlicowej i społecznej, jak również 
zapoznał się z całokształtem prac. oświaty 
pezaszkolnej na terenie powiatu lidzkiego. 

Konierencja instruktorów oświaty po- 
zaszkołnej. W dniu 20 stycznia rb. w No- 
wogródku odbędzie się konferencja instruk- 
torów oświaty pozaszkolnej z terenu wojew. 

Konferencja poświęcona 
tędzie sprawozdaniem ze stanu pracy, jej 
formom organizacji, sprawom budżetowym 
oraz planom pracy na rok 1931 — 32. 

POLICYJNA 
— Odznaczenie oficera policji. Kierow- 

nik 3 komisarjatu policjj w Wilnie komisarz 
Szmielow został „odznaczony srebrnym Krzy- 
żem Zasługi. 

— Nowi kierownicy komisarjatów. Ko- 
misarz Chorążak nowoprzeniesiony do Wil- 
na został mianowany kierownikiem 6 kom. 
na Zarzeczu, zaś dotychczasowy komendant 
rezerwy policyjnej komis. Oruszczyński ob- 
1а} И komisarjat na N. Świecie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Kłub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 16 bm. o godz. 19 w lokalu przy ul. 
Przeiazd 5 (Antokol) rozpocznie się 39-te 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Goś 
cie mile widziani. Na porządku dziennym 
między innemi sprawy miejskie. 

RÓŻNE 
— Ustąpienie dyr. Białasa, Dyrektor Wi- 

leńskiego oddziału Banku Polskiego p. Bia- 
łas odszedł na erneryturę i kierownictwo BP 
objął p. Wysocki, dotychczasowy dyrektor 
Banku Polskiego w Białymstoku. 

-— Rekord informacyjny. W dniu 
9 b. m. „Ekspress Wileński* podał 
wiadomość o katastrofie na  „stacji“ 
Ostki. W związku z tem ministerstwo 
komunikacji ogłosiło następujący ko- 
munikat: 

Pojawiła się wiadomość o katastrofie 

ra. wąskotorowej kolejce Ostki — Tupik, w 

której rannych zostało 60 osób. Katastrofa 
miała miejsce rzekomo pod Wilnem. 

Po sprawdzeniu w dyrekcji radomskiej, 

«w której obrębie znajduje się ta kolejka, 

będąca własnością Towarzystwa Przemysłu 

ZJAZD DELEGOWANYCH POLSKIEGO STOWARZ, 
" KOBIET Z WYŻSZEM WYKSZTAŁCENIEM 

W KRAKOWIE 
W dn. 6 i 7 stycznia odbył się w Krako go nałeży zagadnienie jednakowej płacy za 

wie Zjazd delegowanych Stow. Kobiet z 
wyższem wykształceniem. Na zjazd przyby 
ło 25 delegatek z różnych miast Polski. 
Wilno wydełegowało przewodniczącą swe- 
g0 oddziału dr. J. Rostkowską. Honory do 
mu wraz z oddziałem krakowskim czyniły p. 
p. wojewodzina Kwaśniewska i prezyden- 
towa Rollowa, w prywatnych salonach któ 
rej odbył się raut urzędowy dla uczestni- 
czek zjazdu. 

Na porządek dzienny zjazdu składały się 
dwa referaty: Dr. Adamowiczowej z War- 
szawy: „Aktualne zagadnienia międzynarodo 
ego ruchu kobecego” i p. Heleny Witkow 

skiej welce zasłużonej na niwie pedagogicz 
nej * społecznej działaczki, której jubileusz 
pracy nauczycielskiej obchodził świeżo ca- 
'y Kraków, p. t.: „ Wychowanie moralne". 

" Ponadto składano sprawozdanie z dzia- 
łalności i omówiono szereg spraw organiza- 
cyjnych. Ž 

Z referatu p. Adamowiczowej, która sta 
ie reprezentuje Polskę na różnych między- 
narodowych zjazdach kobiecych, dowiedzia 
łyśmy się, jak szerokie kręgi zatoczył już 
na całym Świecie ruch kobiecy. i jak dziś 
jest już on potezą, z którą liczyć się wszy- 
scy muszą. Rada Międzynarodowa Kobiet, 
wybrana z pośród Rad Narodowych  po- 
szczególnych krajów, liczy trzydzieści kilka 
miljonów członkiń. Międzynarodowy Zwią- 
zek praw wyborczych i pracy obywatel- 
skiej kobiet _ skupia związki kobiece 40 
państw. i działa na terenie Ligi Narodów 
przez specjalne Komisje Pokoju i Ligi Nara 
dów. Liga Kobiet Pokoju i Wolności pro- 
wadzi pi“ pacyfistyczną na wielką 
skałę, Duże wpływy ma również Międzyna 
rodowy Socjalistyczny Komitet Kobiecy, sto 
jący na gruncie klasowym. Oprócz tych już 
istniejących oddawna organizacyj powstają 
wciąż nowe stowarzyszenia, w miarę tego, 
jak życie wysuwa coraz to nowe zagadnie 
aja ruchu kobiecego, wymagające specjal- 
nej uwagi. Należy tu przedewszystkiem 
wspomnieć o wystąpieniu organizacji zupeł 
nie młodej, która poruszyła niemal Świat 
cały, bo podjeła dyskusję nad jedną z naj 
pilniejszych i najżywotniejszych spraw, ja- 
1 a= praca kobiet. Jest nią powstała w 

f. 

  

i tak zwana  „międzynarodówka 
drzwi otwartych", która — zdaniem re- 

ferentki — „sieje wiatr, ale czy zbierze 
burzę. pokaże przyszłość”. 

ganizacja ta zwalcza specjalną ochro 
„rę pracy kobiet, wychodząc z założenia, że 
specjalne ustawodawstwo ochronne w dziedzinie osłabia stanowisko kobiety w 
gospodarstwie społecznem i obniża jej war 
tość, jako pracownicy. Dzięki ustawom, 
dotyczącym ochrony macierzyństwa, zaka- zu pracy nocnej kobiet, oraz zakazu pracy szkodliwej. dla zdrowia kobiety, możliwości 
zarobkowe kobiet są ograniczone, są one 
wypierane z poszczególnych dziedzin pracy 
i taksowane niżej na rynku tej pracy, to 
też „międzynarodówka otwartych drzwi” 
dažy do zniesienia tych ustaw, nie zasta- 
nawiając się nad tem, że w całym szere- 
gu wypadków szkody, któreby mogły wynik 
nąć z tego dla kob.et, są wprost nieobliczal 
ne. 

Do aktualnych zagadnień ruchu kobiece- 

tej 

równą pracę, Oraz zagadnienie pokoju, nad 
którem pracują różne zrzeszone stowarzy- 
szenia kobiece przez urabianie opinji wśród 
kobiet, przez propagandę wśród szerokich 
mas, przez szkołę i wychowanie, oraz przez 
współpracę z Trybunałem Sprawiedliwości 
Międzynarodowei w Hadze i Komisją Roz- 
brojenia przy Lidze Narodów. 

Referentka poruszyła bardzo przykrą dla 
nas kwestję prawie zupełnego braku udzia- 
łu przedstawicielsiwa polskich kobiet w 
tym międzynarodowym ruchu, braku, który 
nam bardzo szkodzi w opinji międzynarodo 
wej i zwraca powszechną uwagę. W związ 
ku z tem, podniesiono również konieczność 
stałego zasilania prasy zagranicznej informa 
cjami o polskim ruchu kobiecym, oraz wy- 
rażono uznanie redakcji pisma „Femme 
Polonaise", będącego dla zagranicy  jedy- 
nem źródłem wiadomości o polskiej kobie- 
cie. 

Specjalna uwaga zwrócona została w 
referacie na Międzynarodową Federację Ko 
biet z uniwersyteckiem wykształceniem, a 
sprawozdania oddziałów i zarządu główne- 
go dały pełny ooraz działalności Federacji 
na gruncie polskim. 3 
„„ Federacja zostala založona w r. 1919 z 
inicjatywy kobiet Anglji i Ameryki i obecnie 
w skład jej wchodzi 35 stowarzyszeń naro 
cowych, w liczbie powyżej czterdziestu ty- 
sięcy członkiń. Podczas pierwszej konferen 
cji w r 1920 proiesor Spurgeon w ten spo 
sób określiła cele Federacji: „Chcemy po 
pierwsze przyjaźni międzynarodowej, Do 
drugie — międzynarodowości w nauczaniu 
i wiedzy, po trzecie — rozwoju, rozszerzenia 
i wzbogacenia procesu wykształcenia wogó 
CZĄ 

Przechodząc do życia praktycznego, moż 
na całą działalność Federacji podzielić na 
trzy działy: Do pierwszego działu należy 
tworzenie klubów międzynarodowych,  zja- 
zdy indywidualne i grupowe podróże za- 
graniczne członkiń, w czasie których znaj 
dują one jaknajdalej idące _ udogodnienia 
i pomoc ze strony miejscowych stowarzy- 
szeń Federacji (własne hotele Federacji, 
lub lokale w domach prywatnych za ni- 
ską opłatą, wstęp do bibljotek, stowarzy- 
szeń naukowych i tp. i t. p.) Do drugiego 
działu należą miedzynarodowe  stypendja 
dła kobiet. mające przyczynić się do tego, 
hy uniwersytety stały się miejscem pracy 
i współpracy naukowców  człego šwiaia. 
Niektóre państwa posiadają po kilka takich 
stypendjów. Polska nietylko nie ufundowa- 
ła żadnego stypendjum międzynarodowego, 
ale i wewnętrznego. dla kobiety, polskiej, 
wobec czego postanowiono wystąpić z od- 
nośnym wnioskiem do MWR i OP. Do trze 
ciego działu prac Federacji należy prąca 
komisyj wymiany wiadomości o szkolni- 
ctwie średniem, oraz wymiany nauczycie- 
lek szkół średnici. 

„ Polski oddział Federacji dotąd rozwijał 
się dosyć słabo. Liczy dotychczas tylko 700 
członkiń i musi wciąż wałczyć z powszech 
ną obojętnoscią ze strony polskich kobiet 
z wyższem wykształceniem. jest powszech 
nem zjawiskiem, że „przed trzydziestką nie 
liczne tyłko kobiety garną się do ruchu” — 
jak słusznie ktoś zaznaczył. Młodzież, ko- 

WACŁAW KORKLIŃSKI 
zmar 14 bm. w wieku lat 61 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Boufiatowa Góra nr, 19 do ko- 
ścioła św. jakóba nastąpi 16 bm. rano o godz. 9-ej, gdzie odbędzie się na- : 
bożeństwo żałobne 

Eksportacja zwłok tegoz dnia o 
ski św. Piotra i Pawła. 

O czem zawiadamiaja stroskani 

godz. 10 m. 30 na cmentarz Antokał- 

ŻONA. SYN, BRAT I BRATOWA. 

  

Ś. 

krewnych i znajomych pogrążeni w 

Tym wszystkim, którzy oddali 

Matce naszej, 

Ś. 

głębi zbołałego serca Bóg zapłać. 

ELWIRA z WITKIEWICZÓW 

JAGMINOWA 
po krótkich tecz ciężkich cierpieniach zmarła dnia 27 grudnia 1930 roku w 
m. Raubach w Kowieńszczyźnie, przeżywszy 92 lata, o czem zawiadamiają 

CÓRKI, SYNOWA, WNUKI I PRAWNUKI. 
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smutku 

     

  

   

  

   

  

ostatnią posługę, śp. najukochańszej 

P 

ALINIE z MOSZCZYŃSKICH 

WILEJSZISOWEJ 
i okazali nam tyle współczucia w tej bolesnej dla nas stracie, składamy z 

DZIECI 

. - 

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca, współczucia i pomocy, przy 
oddaniu ostatniej posługi 

Leomowi Sabottowstiemy | 
składamy najserdeczniejsze podziękowanie 

ŻONA, SIOSTRY, BRAT I RODZINA. 

Leśnego Ostki, okazało się, że notatka do- 

tvczyła wypadku, jaki miał miejsce nie dn. 
9 b. m., a 5 sierpnia 1930 roku. Oprócz tej 

nieścisłości zawiera ona przesadzone dane 
co do ilości ofiar. 

Towarzystwo Ostki uruchomiło pociąg 

nadzwyczajny, złożony z parowożu i wago- 

nu dla przewiezienia sekwestratora skarbo- 

wego do zakładów. Oprócz  sekwestratora 
znajdowało się w pociągu 5 osób. Z winy 

maszynisty, który był w stanie nietrzeźwym, 

parowóz najecha: na wagoniki, ciągnione 

przez konie. Nastąpiło wykolejenie pociągu 
csobowego, wskutek czego dwie osoby z 
personełu Towarzystwa zostały ranne. jedną 
z nich, ze złamaną nogą przewieziono do 

szpitała. 

— Komitet Organizacyjny Wileńskiego 
Oddziału Związku Pań Domu urządza w 
medzielę 18 b. m. o godz. 17 w lokału Zw. 
Literatów (Mury Pobazyljańskie, 
ska 9) jalnie na ten ceł udekorowanym 
przez ołę ogrodniczą w Wilnie, według 
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 mó- 
wit 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. „Cele i korzyści płynące 
ze Związku Pań Domu'*. 

Na atrakcje zebrania złożą się: 1) poka- 
zy mód firmy p. Dutkiewiczowej (suknie 
wizytowe i robocze na żywych modelach 
członkiń Li ereyciież 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, dla panów 50 groszy. : ю 

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

ENNIK NASION 
NA 1931 ROK 

URLICH 
ROZSYŁANY JEST NA ŻĄDANIE 

WARSZAWA — CEGLANA 11.     
  

rzystając z pełni praw, zajęta przystosow y- 
waniem się do pracy zawodowej, przyzwy 
czajona do obcowania  koleżeńskiego z 
mężczyznami, nię rozumie potrzeby odręb 
nych stowarzyszeń kobiecych i nie odczu- 
wa potrzeby zbliżenia się do nich. Dopie- 
ro w miarę tego, jak uczy się, na własnym 
przykładzie, że pełnia praw jest w życiu 
nieraz prostą literą. gdy stanie wobec skom 
plikowanego zagadnienia pogodzenia pracy 
zawodowej z obowiązkami rodziny i domu, 
zaczyna się przekonywać, że kwestja kobie 
ca istnieje. 

Z temi samemi trudnościami walczyć 
musi i oddział wileński Federacji, który do- 
tychczas liczy tylko koło 40 członkiń i po- 
mimo usiłowań, nie może znaleźć oddźwię- 
ku wśród szerszej masy wileńskich kobiet 
z wyższem wykształceniem, których Wilno 
liczy wszak niemało, bo przeszło 600, 

  

Wszystkim, którzy wzięli udział w od- 
daniu ostatniej posługi 

ś.f p. 

SĘDZIEMU 

MIKOŁAJOWI - 
DEMBICKIEMU 
składamy tą drogą najserdeczniejsze 

podziękowanie 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. „Noc fł- 

stopadowa* dla młodzieży szkołnej. Dziś © 
it 4 pp. po cenach najniższych „Noc 
istopadowa“. 

Widowisko to przeznaczone zostało 
nie dła młodzieży szkolnej. : 

—- „Dzielny wojak Szwejk“. Jutro „Dzial | 
ny wojak Szwejk“. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
© м. po cenach zniżonych barwna „Rewia 
karnawałowa. 

— Jasełka w sali gimn. im. ]. Lelewela 
ul. Mickiewicza 38, dnia 17, 18, 24, 25 sty- 
cznia o godzinie 17-ej. 3— 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Impresarjo. Ź 

Heljos — Porucznik Armand. JE 
Lux — Statek komedjantów. L: a 
Światowid —- Rapsodja węgierska. 
Casino — Rozkosze niebezpieczeństwa. 
Pan — Krystyna. 

Stylowy — Cudza narzeczona. K 

Wanda — Bicz Božy. 
Kino Miejskie — Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 
|  — Wypadki w ciągu doby. Od 14 do 15 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 51. W 
tem kradzieży 8, opilstwa 8, przekroczeń ad- 
ministracyjnych 20. 

— Samobójstwo kupcaw 
Lidzie. W dniu 12 bm. sa- 
mobójstwo przez powieszenie się Dub- 
czański Josel, lat 38, właściciel domu i | 
sklepu kolonjalnego w Lidzie, przy ul. 
Rynkowej nr. 16. Powód — ciężkie wa | 
runki materjalne. 1 

—Włamanie do składu 0. 
W dniu 14 bm. Sokoliskiemu Salomo- 
nowi (Portowa 3) ze składu aptecz- 
nego mieszczącego się w tym samym 
domu usunięto kratę okienną, wybito 
szyby i skradziono wody kolońskiej, 
mydła, pasty do zębów, grzebieni i in- | 
nych artykułów aptecznych na sumę | 
1500: zł. : 

—Kradzież biżuterji. Gro 
dziewiczowi Józefowi (Ostrobramska 
9 skradziono bižuterję na sumę 1000 | 
zł. 

— Zamachy samobójcze 
bezdomnych. Nardziłowski Na- 
dor bez miejsca zamieszkania 
na ulicy Witoldowej nr. 55 wypił esen- 
cji octowej. * 

Również Gogis Stanisława bez sta- 
łego miejsca zamieszkania przy zbiegu 
ulic Ponarskiej i Słowackiego w celu 
pozbawienia się życia wypiła esencji | 
octowej. Pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło desperatów w stanie nie zagra- | 
żającym życiu do szpitała Sawicz. ||| 

— Podrzutek. Znaleziono podrzutka płci | 
żeńskiej w wieku około 6 tygodni w bramie 
domu przy ul. Subocz 6. Przy podrzutku zna 
leziono kartke „Dziecko ochrzczone, na imię 

(dalszy ciąg kroniki na Str. 4-ej) B 
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Helena". Podrzutka umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. A 

— sąsiadami. Nowickiej Jadwi- 
dze (Niedzwiecka 4) skradziono 27 złotych. 
Kradzieży tej dokonali Fikler Fryderyk i Mi 
skaniec Eduard zam. tamże. 

— Fałszywy bilon rozpo- 
wszęchnia się. W dniu 14 bm. Mu- 
iałówna Florentyna (Antokolska 32) usiłowa 
ła paścić w obieg fałszywą monetę jedno- 
zolową przy kupnie biletu autobusowego. 
W tymże dniu Lewin Mowsza (Kijowska 
26) przy opłacania rachunku w kasie na rzeź 
ni miejskiej usiłował puścić w obieg fałszy- 
wą monetę jednozłotową. 

— Zamarzł na drodze. Kochań- 
czyk Edward mieszkaniec wsi Bojary po- 
wracając około godz. 15 do domu z poło- 
wania na tamt. terenie, gdzie pracował ja- 
ko naganiacz usiadł na pniu, by jak należy 

, odpocząć i usnął. Ofiarę mro- 
zt nazajutrz rano martwym. 

  

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 16 STYCZNIA 1931 r. 

11,58: Czas. : 
1205 — 12,50: Koncert popularny. (ply 

ty) 1) Weber — Uwert „Oberon“ 2) Stra- 
„88 — „Cieszcie się życiem" — walc. 3) 
Rossmi — arja z op. „Cyrulik  sewilski* 
(Bandrowska - Turska) 4) Chopin — Po- 
lonez b-moll (fort. — |. Frydman) 5) Pen- 
nine — „Dłaczego?* (R. so) 6) Wie- 
niawski — Shcerzo et Tarantella (skrz. — 
k Hejfes) 7) Verdi — arja z op. „Aida“ 
"Ewa Turner). 

12.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.50 -— 16.10: Lekcja francuskiego 

Warszawy. 
16.25 — 16.30: Progr. dzienny. 
16.30 —- 17,15: Koncert życzeń (płyty) 
-17,15 — 17,40: „Święta Bożego Naro- 

dzenia w sztuce" — odczyt z Warsz. wygł. 
dr M. Henzel. 

17,45 —- 18,45. Muzyka lekka z War- 
L . 

18,45 — 19,60: Kom. LOPP. 
__19.00 — 19.10: Program na sobotę i roz 

z 

i 
19,10 — 19.20: Komunikat rolniczy z 

Warszawy. 
19.30 — 19.35.: „Duma” — felj. z War 

szawy — wygł. inż. Grabowski. 

49,30 — 19,40: Rezerwa. 
19.40 — 19,55: Pras 

Warszawy. 
20,00 — 20,15: Pogadanka muzyczna z 

Warsz. 
20,15:Koncert symfoniczny z Warszawy” 

(dyrekcja — O. Fitelberg, solista — A. 
Braiłowski —: fort.) W progr. — R. Strauss 
Czajkowski Respighi). W przerwie „Prze- 

Sąd filmowy" ze studja Rozgłośni Wileń- 

dzien. radj. z 

% koncercie kom. z Warsz. 
23.00 — 24.00: „Spacer detektorowy po 

Europie" —. z salonu Philipsa w Wilnie. 

  

  

  

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopismach? 

Droga nr. £ przynosi szereg bardzo cie- 
kawych artykułów, poruszających aktualne 
zagadnienia polityki bieżącej oraz spraw ży- 
cia społeczenego Polski, (Wyróżnia się ar 
tykuł Aleksandra Skrzyńskiego, zastanawia- 
jącego się nad Ligą Narodów, jako funkcją 
polityki zagranicznej Polski). 

7 teki pośmiertnej Stanisława Brzozow- 
skiego został ogłoszony artykuł p.t. „Litera- 
tura połska wobec rewolucji". 

— Tęcza nr. 1 i 2. Bogato ilustrowany i 
ciekawy ten tygodnik rozpoczął piąty rok 
pracy W dziale powieści i noweł w dalszym 
ciągu drukują się: „Biala Ksieni z Worcester“ 
F. Barelay“a oraz „Ekspress“ S. Kuczyn- 
sxiego. 3 

7 pośród wielu artykułów, poruszających 
różne zagadnienia, zwraca na siebie uwagę 
artykuł polemiczny o tem, jak powstają ar- 
tykuły Boya, oraz notatka, demaskująca ru- 
chliwą firmę wydawniczą „Renaissance”. 

— Dom - Osiedle - Mieszkanie, miesięcz 
nik pod red. Józefa lankowskiego porusza w 
nr. 1 zagadnienie kryzysu mieszkaniowego, 
omawia oszczędne projektowanie ulic, daje 
sylwetkę śp. prof. Ignacego Drexlera, po- 
daje wzory tanich domów bliźniaczych. 

P. L. Rettingerowa poświęca artykuł 
przemysłowi i sziuce ludowej w mieszka- 
niach współczesnych, dając w szeregu ilu- 
stracyj wzory wileńskich samodziałów. Au- 
torka słusznie mówi: 

„Najpiękniejszych tkanin dekoracyjnych 
Inianych dostarczają województwa kresowe: 
wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyń- 
skie. Tkaniny te mają różnorodne zastoso- 
wanie w mieszkaniach miejskich i podmiej- 
skich, trafiły już nawet do sał reprezenta- 
cyjnych. Mogą służyć na obicie ścian, na 
portjery i zasłony, jak również na obicia me 
bli. Harmonizują z każdem tłem: zarówno z 
meblami autycznemi, jak i modnemi, z cze- 
czotką, iesionem i mahoniem, z metalem, 
sośniną i meblami koszykowemi"... 

— „Rolnictwa“ zeszyt grudniowy _ га- 
wiera artykuły: p. F. Baade"go p.t. „Poli- 
tyka żytnia Rządu Niemieckiego”, p Z. Ru- 
sinka p.t. „Znaczenie wydatków gotówko- 
wych włościan dła życia gospodarczego”, p. 
W. Dominika p.t. „Rółnictwo jako produ- 
cent i konsument energji" oraz p. K. Kalino- 
wskiego pt. „O potrzebie budownictwa c- 
gniotrwałego na wsi“. 

Zeszyt zawiera 214 stron druku. 
— Ins pracy zesz. 9 — 10. Czaso- 

pismo fachowo - dyskusyjne. 
— L' Europe nouvelle — świetnie reda- 

gowane i bogate w treść pismo, daje w sty- 
cznicwym numerze. m. in. ciekawy artykuł 
Pernot“a pt. „La Grande - Bretagne entre 
I“ Empire et FK Europe“. 

— L' Europe centrale, nr. 2, jak zwykle 
porusza wiele giebokich zagadnień. M. in. 
A. Mousset wypowiada szereg uwag na te- 
mat encykliki papieża Piusa XI o małżeń- 
stwie, J. Kurnatowski omawia sytuację eko- 
nomiczną w Połsce w r. 1930. Artykuł zdobi 
świetna karykatura Dewey' 4. 

  

  

ZE ŚWIATA 
BIEGUN PÓŁNOCNY SPOWITY NIEPRZE- 

NIKNIONEMI CIEMNOŚCIAMI. 
Członkowie sowieckiej ekspedycji połar- 

nej, bawiący obecnie na Ziemi Franciszka 
Józefa, gdzie dokonuja badań meteorologicz- 
nych. donoszą do Moskwy, że cały obszar 
bieguna północnego spowity jest nieprzenik- 
uionemi ciemnościami. Jedynie na dalekim 
widnokręgu widoczne są nieliczne gwiazdy, 
a od czasu do czasu przeszywa grubą za- 
słonę nocy spadający meteor. Budynek sta- 
cji meteorologicznej, znajduje się całkowicie 
pod śniegiem. Stacja pilnie bada ciekawe ob- 
jawy przyrody dalekiej Północy. 

OSOBLIWY RODZAJ KOTA. 
Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne, 

zakupiło w tych dniach szczególny rodzaj 
kota złotego, który żyje w Azji. Kot ten do- 
równuje wielkością domowemu, jedynie osa 
bliwością jego jest brunatno - złota sierść, 
miejscami śnieżno - biała, a miejscami zna- 
czona czarnemi pręgami. Zwierzątko to, bar- 
dzo ładne i spokojne, czczone jest w Sjamie, 
jako bóstwo. 

  

J. W. P. Mecenasa 
Junoszę Stępowskiego, 

wobec braku odpowiedzi na listy tą 
drogą prosi o skomunikowanie się we 
własnym interesie firma „Auto-Garaże* 

Wilno, Wileńska 26. Tel 1361 i 1752. 

OOOO OOOO 
Magistrat miasta Wilaa poszukuje kino- 

      

mechanika 'do kinematografu miejskiego. O 
ledzieć w - wartmkach pracy można się dowi 

Wydziale Szkolnym Magistratu m. Wilna w 
odzinach urzędowych, dokąd również nale- 

ży składać podania z życiorysem i šwiadec- 
twami o poprzedniej pracy. 

J. LOKUCIEWSKI 
ławnik Magistratu miasta Wilna. 

ARERBREHAPREKAAS 
KOJ RANY 

Zarząd spółdzielni Kolonizacyjno - Mie- 
szkaniowej urzędników państwowych i Sa- 
morządowych w Wilnie powiadamia, iż w 
dni 29-go stycznia br. o godzinie 18-ej, w 
tokalu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
przy ul. Zawalneį nr. 2 odbędzie się Walne 
Zgromadzenie członków spółdzielni z nastę- 
pujacym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
zebrania 

2) Spas Zarzadu 
3) Upoważnienie dla Zarządu; zawiera- 

nie umów dotyczących kupna teresa, 
zmian statutu, etc, 

5) Uzupetniaj: Rady A 
zupełniające wybory Zarządu 

6) Wolne wnioski. $ 
ZARZĄD. 

i i 

PRZETARG 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE NINIEJSZEM OGŁASZA, Iż DNIA 9 LUTEGO 1931 R. O GODZ. 12-ej W LOKALU DYREKCJI 

  

ŁO W O 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

pósa Ccyciia Ud 
deczko”, „Kolędę“. „Skrusz.ie kajdany*, „Pieśni syberyjskie". 

Qd dnia 16 do dnia 21 stycznia 1931 r. włącznie będzie wyświetlany naipotężniejszy fihn polki: 

„„NAA $YBIEĘ* 
W rolach głównych: JĄDWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, 
Frenkiel, Bodo i inni. W czasie wyšwietjania f imu p. Z. Piejewska wykona pieśń „Płomienne serca”. 

Wielki dramat miłości i poświęcenia 
Według scenarjusza W, Sieroszewe- 
skiego. Realizacja H. Szaro. 

Aktów 10. 

Chór męski drukarzy pod ba'utą p. W. Mołodeckiego wykona: „Warszawiankę“, „O gwiaz- 

E i. db oc ztek sranso» od g 
Zwiększony zespół orkiestry. 

4-ej. Następny program: „Sokół preryj''. 
Ceny zwykłe: Parter 80 gr. Balkon 40 gr. 

  

Lźżwiękowy Dziślł 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 926. 
Ceny na 1-szy seaus Znižone. 

Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośn. arcydzieło, Atrakcyjna Śpiewna kreacja bożyszcza tłumów 

RAMONA NOVARRC BORUCZHIK ARĄAAND 
Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10. 5. 

  

Dziś! Ulubien ec 
Dźwiękowe kino publiczności 

„MOLLYWOCE* 

Mickiewicza 77.   BUSTER KEATON i urocza 

SĄPRESARIG""" 
Ceny zniżone tylko na 1-szy 

ARITE PAGE dźwiękowej p. t. 

Rewelac. dodatki dźwiękowe. 

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

seans. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
w s 

Sensacja dia Wilna! Niezrównany król humoru i Śmiechu 
wojem pierwszem arcydziele dźwiękowem p. t. HAROLD LLOYD 

[Ż0OZKOSZE HIEBEZPIECZEŃSTWA 
  

  

wiELKA 47. Szalone przygody ulubieńca publiczności. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
Poczętek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15 

Ostatnie dni! Po raz pierwszy w Wilnie! 4 potęgi ekranu: bohaterka „Siódmego Nieba* „Anioła Ulicy* i 
KINO-TEATR „4 Djabłów" J й t Ga nor Najpiękniejszy amant Charles Marton, najwiekszy tragik šwiata Rudolf 
PAN“ ane y s Schlidkraut oraz kusząca piękna i czarująca Lucy Doraine 

w w arcydziele najpięk- s ж& ‹Сбгк. Porywający poemat ralłosny 
WIELKA 42 niejszej miłości p. t. PA. 4 RB T Y BB A rybaka, w I0 aktach. 

tych dniach 
tylko u nas Anons! " GRETA GARBG w filmie 

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

ŻAR AIŁOŚCI 
  

  

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELKA 36.   

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru Władysław Cichoń, zam. w Wilnie 
przy ul. PDA (hotel Ermitaż) na za- 
sadzie art. 1 PC ogłasza, że w dniu 22 
stycznia 1931 roku od godziny 10 rano w 
Wilnie przy ul. Rossa nr. 5 (składy towaro: 
we Pacific) odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu p ruchomości, należących 
do Feliksa Komisarowa i składających się z 
węgla opałowego w ilości 277,5 tonn, osza- 
cowanych ne sumę złotych 13,500. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
CICHOŃ. 

  

  

(UL. WIELKA NR. 66) ODBĘDZIE SIĘ SUBMISJA NA WYDZIERŻAWIENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RYBOŁÓSTW NA OKRES DO 1-IV 1934 R. 
FEDERER ERZZTERREK DZE REROOOSY ZZO DORA WW TOY ZZOZ ZESOC POWO KO ZEAOEOZREBOCCZE POTZADE I IÓŃ ZZA      

      
    

  

  

  

            

  

    

Obiekt jduje si Ob SM i Nr. * zna ujesię w: ос ławcza w Wadjum Termin objęcia 
L.p.| Nazwa objektów r g z 

STUPY] Nadleśnictwie Powiecie Gminie ha rocznemu 3 Sz 
czynszowi 

2 = Way 0 m: brasławskie brasławski brasławskiej 1062,35 5000,00 1500,00 od I. IV. 1981 r. 
. z * ‚ $ łweńskiej 10, 24 ” 3 Jez. Zapole 2, 80 ha, Mikulskie 2 ha, Hlu- Kra Н m a B 

А otka 0,80 ha ь łobódzki 5,6 4 d dni t a | lez. Widucinis 2, 30 ha, Jezwinis 5/00'ta as ec SA я Se kandis, Ria 3 
"Baltrukas 4,30 ha druskienickie grodzieński porzeckiej L 11.60 155,00 50,00 » 

5 | jez. Dzisna 58 | hoduciskie święciańskifj duksztańskiej 2895,50 17000.00 5100,00 od dnia I. IV 1931 r. 
0" lez. Maruga (wstęp) ; 43-a Izą brasławski widzkiej“ 39,62 200.00 60,00 5 
7 lez. Ożerajtis 15,70, Błotne 3,70 ha hożańskie grodzieński hożańskiej 19,40 180,00 60,00 od dnia przetargu 
8 jez. Byk || : - kieńskie wil.-trocki kieńskiej 3,00 30,00 10,00 ” 

ь9 zeka Szylwianka i kanał Artumejny kruplanskie nowogródzki @ : 
10 Rzeki Mereczanka, Rudomianka,  Zwigr- iwieńskiej 15,00 150,00 48,00 
8 i alkio 5 ię Pora wil.-trocki rudziskiej 74,50 300,00 96,00 

; ь 49 miorskie brastawski zebrodzkiej Ё 0 12 | Jeziora: Balci.ka 14,70 ha, Biržewo I, 20 : РЕ ео) ы se L RZ? 
ha, Niemenczynskie 1,70 ha,  Dumblele 
2,20 ha, Swirnale 1,70 ha,  Kompocis 

an Jusino, Murczele 34,45 ha, Pur- 
niszki 1,15 ha. 7 | niemenczyński il. ki i ńczyńskiej Е ы 3 Jev. Iksztuginis 4,20 ha, Powelnis 300 ha yńskie wil. trocki niemeńczyńskiej 59,90 800.00 254,00 | s 

14 e "Świe (cześci : > era : : > orańskiej 8,70 50.00 16,00 : 
„swir («c ! й rodzkie ięciański świrski . 15 je. Kierocie 2386 ha,  Gieruciszki 21,86 P więciański wirskiej 350,00 350.00 115,00 . 

a. święciańskie łyngmiańsciej 45,72 225,00 72,00 
16 Jez. Sudata. : Šwieciaūskiej ; : : i = p Śmigloje 2,00 ha, Witroławska 2,00 я . święciańskiej 12,00 150,00 41,00 od 15, VIII. 1931 r. 

ha, Biciszki 15,00 ha ‚ trockie wil.-trocki trockiej 19,00 400,00 125,00 od 15.11. I931 r. 

19 Rzeka Wilja 'w Zakrecie (dwa odcinki) I wielki, w as Sio RS e i regio wileńskie i : 5, ia 20 Jez. Międzyrzeckie 52,00 ha, Korwie 6152 w obr. miasta Wilna 65,00 300,00 96,00 od dnia przetargu 

ha, Łukno 43,10 ha, Jeziorko 11,03 ha, 
Hkuć, Ilga 18,40 ha, Biedugnia 1,39 ha, 
Turgojne 2,13 ha. 17 | trockie wił.-trocki rudziskiej 189,87 1800,00 575.00 х 

< Oferty na ustalonych formularzach należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z napisem „Submisja na rybołówstwa* do dnia 8 lutego 
931 r. Wadjum może być wpłacone do Kąsy Skarbowej wówczas pokwitowanie należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w kopercie ofertowej. Oferty złożone nie 

na ustałonych foriaularzach lub nie zaopatrzone w wadjum nie będą brane pod uwagę. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaofero- 
wanej sumy. 

  

WILLIAMS. 

Mortimer 
ROZDZIAŁ XXVII 

Purpurowy pokój. 

Ocwood znaiazł się-na niedużym , 
wąskim korytarzu. Przy końcu jego, 
cd drzwi, obitych wojłokiem,  staiy 
wąskie schody na górę. Major wbiegł 
na nie i ujrzawszy przed sobą inne 
drzwi, podobne do dolnych, również 

R; obite wojłokierm, ostrożnie otworzył 
jed znalazł się na szerokim koryta- 
!ŁU, ag | miękkim dywanem.. Tro 
je drzwi, który otworzył, kolejno, pro 
wadziły do sałonu, bibljoteki i gabine- 

w. <a 

"in doktora. 
Desmond chciał wrócić na dół, 

_ gdy oczy jego padły na fotograije na 
_ scianach. Pod każdą grupą były wydru 
kowane nazwiska osób znajdujących 
się na Aeiograiji Chcąc poznać, kim 
pył ów dr. Radcomb, podszedł i przyj- 
izał się grupie, przedstawiającej per 
sone! sanatorjum. Z najwyższem zdu- 
mieniem poznał w doktorze Radcom- 
bie Niemca — olbrzyma, nazywanego 
„Numer Trzynasty. Więc to u niego 
mieszkała M-me Malplaquet! Więc to 
dzięki swei specjalności ów wybitny ie 
arz mógł podróżować tak wiele i 
ierać informacje'! 

Rozmiyślając nad tem odkryciem, 
Desmond wszedl na drugie piętro. Tu- 
lai znów, pa przez obite wojłokem 
Grzwi, dostat się na podobny poprzed 
aiemu korytarz. Troje drzwi prowadzi 
do trzech jednakowych sypialni , 
czwarte białe -—do łazienki, ostatnie 
zaś były wymałowane na czerwono. 

Panowała tu cisza, jak i na dole, 
ale przerwał ją dobiegający odgłos 
zatrzaskiwanych drzwi i rozmowa. 
Desmond przechyli! się przez poręcz i 
ujrzał na dole Strangwayse'a i Be!-) 
torda.... 

— lo nasza ostatnia nadzieja, 
mówił kapitan. 

— Nie, nie, — zaprzeczał gwat- 
townie Belford, -— mówię panu, że to 
szałeństwo, nie możemy trac ić ani 
chwili. Na miłość Boską, zostawmy w 
spokoju tę dziewczynę i uciekajmy! 

-— Jakto, a co się stanie z Minną? 
— Minna doskonale da sobie rady 

sama! —- odrzekł ponuro Belford. 
Grozi nam niebezpieczeństwo, ogrom- 
ne niebezpieczeństwo: niech każdy my 
Si o sobie!... 

— Niema mowy o tem, — od- 
ciął twardo Strangwayse. — Poczeka- 
my na Minnę. A przytem pan przesa- 
"za: niebezpieczeństwo nie jest tak 
dnże . Mówię panu, że patrzałem przez 
okno i nie odrywałem oczu od dziedziń 
ca sąsiedniego, ale nie widziałem go. 

Pizeleźć przez Ścianę i dobiec do do- 
mu w ciągu paru sekund — jest nie- 
podobieństwem. Na podwórzu zaś nie 
mógłby się ukryć nawet królik: pusto 
tam. jak na Sacharze. 

-— Ale, mój Boże! — denerwował 
sie Relford, wymachując rekami nad 
głową. — . Przecież on nie mógł się 
ulotnić! Tak czy inaczej, wrócić musiał 
Go domu i za kilka minut policja tu 
będzie napewno. Pan widział przecież 
ce w ogrodzie 20 niema, bo przeszuka 
iiśmy wszystkie zakątki. Zgadzam się, 
że Ocwood jest bardzo przedsiębior- 
czy j sprytniejszy od pana, ale nie jest 
przecież czarownikiem! 

-— Nie, oczywiście nie, —  mru- 
czał kapitan i dodał, po pauzie: — 
Dlatego właśnie jestem przekonany, 
ż on się schował gdzieś w domu: 

Serce Desmonda zabiło gwałtow- 
nie Belford krzyknął zdziwiony: 

— Jakto, tutaj? 
Strangwayse kiwnął głowa: 
I pan stoi sobie i rozmawia spo- 

kojnie, podczas gdy on spaceruje so- 
bie swobodnie! Ależ on uciekniet.. 

-— Niech się pan uspokoi, -— Strang 
wayse powstrzymał gestem wzburze- 
nie Belforda: -— wszystkie okna na 
dole są osłonięt« kratami (pan zapo- 
ina, że sanatorium dla nerwowo-cho 
rych, to prawie dom warjatow), a 
wszystkie drzwi pozamykane na klucz. 

\ 

Desmond usłyszał, jak zabrzęczały 
klucze w jego ręku. 
— Ale, — ciągnął dalej Strangway- 

se, -— par ma rację, naturalnie, nit-- 
simy czempredzej zmienić kryjówkę. 
Dlatego właśnie chcę nareszcie skoń- 
czyć z tą dziewczyną. Idźmy więc! 

— Nie, nie, jestem zbyt wzruszo- 
ny i zdenerwowany! 4 

= Jak się panu podoba! Ale im 
prędzej z tem skończymy, tem iepiej 
pędzie dla nas. ja tymczasem zajrzę 
ra górę, czy nasz przyjaciel nie scho- 
wał się przypadkiem w pokojach dła 
skrżby. Na dol: niema go. | 

Desmond coinął się przestraszony. 
Na dole skrzżypnęły drzwi. Strangway- 
se wchodził na schody. Kroki dwóch 
mężczyzn rozlegały się tak głośno, tak 
miarowo zbliżały: się, że major Stra- 
cił na chwiię głowę. Bezsilnie ogłądał 

ię dokoła, szukając kryjówki. Przed 
nim znajdowały się drzwi, wynialowa 
ne na czerwono: nie namyślając się 
dłużej nacisnął klamkę i wszedł. 

Zdumiało go otoczenie, w jakiem 
się znalazł: był to salon, przybrany i 
umeblowany przedmiotami czerwone- 
mi i czarnemi. Czarne jedwabne szto- 
y osłaniały okna, chociaż był jasny 
dzień. Przy samym suficie latarnia o 
gziwnem Świetle rozsiewała mleczne 
światło. 

Ściany były 

  

pokryte  ponsowyn! 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłta 

Największy superszlagier 1931 r. Wielkie arcydzieło erotyczne p. t. 

<UDZAĄ RARZECZORA 
Potężny dramat obyczajowo-erotyczny 

10 w aktach. 

W rol. gł. ELZA TAMARA I WILLI FRITSZ. 
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A. Cymbler coniemiesóz 102 
Choroby weneryczne, - 
skórne i narządu mo- "ze 
czowego. Mickiewicza 2;>z47j 29380. 
12, róg Tatarskiej przyj- długośrwa 

muje 9—2 i 5—8. ge przyciemnia henną 
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JAkusze rka Leczniczej L lezej 

J. Hryniewiczewej. 

RKUSZERKA ul. WIELKA Ni 10 m9. 

ŚMIAŁOWSKA Przyj.wg. 10-11 4-7 
eraz Oabinet Kosme- Ww. Z. P. MB, 
tyczny, USEWa ZMarszcz. 
ki, piegi, ragiy, śovież 
brodawki, kurzajki, wy- 
gadanie włosów, Mic- 

kiewicza 46.. 

  

  

LOKALE 

Angielskiego 3 pokoje 
udziela lektorka jęży- z kuchnią odstąpię pod 
ka angielskiego Uni- biuro lub mieszkanie. 
wersytetu Stetana Ba- Taiarska 10 m. 3. 
torego Teatralna 5m. 3. 

    

  

iakiem. Wisiały na nich w czarnych 
1amach obrazy. Meble były mahonio- 
we, a pod nogami leżał gęsty, czarny 
dywan. Ale.Desmond nie przyglądał się 
długo tym dziwom. Oczy jego przylg- 
nęły do wysoxiego iotela, stojącego 
na środku pokoju i do siedzącej w 
nim, posród miękkich poduszek, Bai- 
kary Macwayt. 

Na odgłos jego cichvch kroków, 
dziewczyna ięknęła: 

— Nie, nie, proszę nie podchodzi, 
zostawcie mnie w spokoju, ja tak bar- 
dzo chcę spać, błagam was! 

Barbarc! —- skoczył ku niej 
Desmond, zapominając, że nie mówi 
do niej nigdy po imieniu. 

Twarz dziewczyny była  trupio- 
blada i miała wyraz zmęczony i ja- 
kiecś dziwne natężenie w rysach. Ciem 
ne obwódki otaczały iej oczy. Robiła 
wrażenie osoby, która była pod dzia- 

ianiem silnego narkotyku. Zdawało się 
że nie dosłyszała* wołania Ocwco 
i wciąż jęczała i wzdychała, jak dz 
ko, gnębione przez. zmorę. Ocwood 
zauważy! z rozpaczą, że miała nogi i 
'ęce przywiązane do totela, tylko dło 
nie miała wolne. 

— Barbaro! — powtórzył pieszczot- 
iówie. ——- Pani mnie nie poznaje?  Je- 
stem Desmond Ocwoed, przyszedłem 
uratować panią. 

Dziewczyna podniosła 

  

   

na niego 

  

jest wedle zdania 

najlepszem 

znanem nacieraniem przeciw ner 

wobólom, reumatyzmowi, gośćcowi 

it. p. dolegliwościom. Jedna pró- 

o wartości tego środka. 

chtinmenio 
jest wšządzia do nabycia 

po 3 zł. za flakon. 
Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Laboratórjum chem. aptekarza Ma. Szymona Edelmana 

Gedi6 

  

     

   

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

  

POŻYCZKI 
niskoprocentowe 

załatwia szybko i 
dogodnie 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

znakomitych 

dotychczas 

  

aby się przekonąć 
  

900 dolarów 
oddamy zaraz ma 
hipotekę dome w 

Wilnie. 
Dom H.K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Sprzedaje się 
domdrewniany 
z placem o 7 mieszka- 
niach, Dowiedzieć się 
Jagiellońska | m. 4. 
Kozłowska od 3 do 5. 

4 5000 dolarów 
poszukuje się na ł-szy 

      

й 5Ка 15. ° 

  

Pokėj | 
lo wynajęcia ze wszy-Nr. hipoteki majątku 

ES ZZMIREREGZ, St*imi wygodami z te- ziemskiego. — Oierty 
leionem dla so idnej Skladač w redakcji pod 

pani. e Słowackiego 5. O. L. 

RÓŻNE Bona 
młoda poszukuje miej- 

Maszyna do pisania Sca do dzieci w domu 
„REMINGTON“ chrześcijańskim. Wia- 

mało: używana, oka- doiność, Orzeszkowej 
zyjnie do sprzedania, % m. 8, 
Ad. Mickiewicza 15 m. 
20. 

Kupimy zaraz za go- Z 6 u BY 
tówkę maszyny 

Zgubiona drukarskie 
nowe lub „używane. 
Oferty nadsyłać pod torebka damska z pie- 
adresem Administracji niędzmi, notatkami i 
gazety „Słowo'*. bilecikiem wizytowym 

nnn JEST dO  OdEbrania w 

SANKI zakrystji przy kościele 
SS. Wizytek. — Wilno, 

jednokonne, miejskie, Rossa 2. 
eleganckie okazyjnie — 
b. tanio do sprzedania 

za 120 zł. Witoldowa Oszczędności 
ul. Nr. 2; m. 1. Koło swoje złote i dolary 

Radiostacji. ulokuj na _ wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, ste- 

mamy do tlokowania Tem i drogiemi kamie- 
na dobre hipoteki. Kaś A It Katedralny, Biskupia 12 

Wileńskie Biuro Komi- Wydaje pożyczki pod 
sowo - Handlowe Sidė E srebra, 
Z rylantów, futer, me- 
uk e % bli, pianin, samocho- 

. ° dėw i wszelkich towa- 
row. --4 

  

  

  

RÓŻNE SUMY 

  

bezmyślne, nic niewidzące 
i nic nie odpowiedziała. 

Ocwood nachylił się, bv 
za“ krępuiące ją więży, gdy za dizy 
mi rozległy się kroki. 

Nie tracąc ani chwili. major sko- 
czył ku najbliższemu oknu i ukrył sie 
w zagłębieniu jego. Były to oszkione 
Crzwi, prowadzące na baikonik. Des- 

mond przekradł się na balkonik, prze- 
lazł przez porecz i zawisnąi na rękach, 
pezyciśnięty do ściany. 

Za chwilę ktoś wszedł do pokoju. 
Słychać było jak otyierano drzwi szaf, 
„otem rozchyłono portjery i sztory i 
ktoś nad jego głową powiedział 

—- Nie, niema go tutaj. Zapew- 
niam pana, że niema go w domu. S4- 
dze, że już sie pan sam przekonał, że 
"rain rację? 

Gdyby Belford wyjrzał przez ok- 
ro, zauważyłbv napewno ręce Des- 

'aonda, trzymającego się  kurczowe 
prętow balkonu. Ale Niemiec śpieszył 
bv uciec jaknajpredzej z riebezpiecz- 
ое kryjówki i nie chciał tracić czasu 
na poszukiwania. : 

Niezmiernie trudno było  Desnicn- 
dowi utrzymać się tak na rękach pod 
„alkonem. Czy długo jeszcze będa się 
amyśląć ci ludzie? 

-— Nie jestem wcale 
że Ocwooda tu niema i nie odejdę, do 
póki się nie przekonam. Rozumie pan? 

spoirzenie 

    

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

w arcyweSołej Bom. 

przekonany,


