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- Dyskusja w komisji budżetowej 
had preliminarzem budżetu Minister- 

i stwa Oświaty, wywołała poruszenie 
2 kilka ważnych spraw, odnośnie do na- 

ja Szego szkolnictwa. 
Budżet Ministerstwa Oświaty i 

Wyznań Religijn. musiał ulec zmniej- 
_ Szeniu, jak zmniejszeniu musiał ulec 

—| Cały budżet Polski. Pomimo zmniejsze 
Nie budżetu, zachodzi obawa, czy 
wbrew preliminarzowi nie wyłoni się 

deficyt, jako rezultat ciężkiego kryzy- 
| SU gospodarczego. W tych okoliczno- 
|Ściach nie podobna domagać się 
zwiększonych kredytów na cele oświa 
towe. 

Nasze szkolnictwo czyniło olbrzy- 
Mie postępy w kierunku ilościowym, 
Wzgłędnie małe co do jakości. Otóż w 
Obecnych warunkach nie możemy Sso- 
bie pozwołić na tworzenie kosztow- 
"ych. nowych instytucyj naukowych, 

Natomiast winniśmy dbać o polepsze- 
2 Tie istniejących. Były minister oświa- 

ty, prof. politechniki p. Ponikowski 
Oświądcza się za potrzebą utworzenia 

itechniki na Śląsku, dodając słusz- 
е — ma się rozumieć nie w tym ro- 
kų, — Možemy powiedzieč, že nie w 

tym roku, ani nawet za lat dziesięć. 

jj Mamy dwie politechniki Iwowską i 
Warszawską, we lwowskiej nie obsa- 

r dzono dla braku odpowiednich sił 
7 Naukowych kilkunastu katedr, poli- 
ż technika warszawska powstała, jako po KC 
) Polski zakład naukowy, w okresie 
w, Wolny, niemieckiej okupacji i musiała 
| Iapełnić swe katedry różnymi p.p. Po- 

likowskimi, to jest zdolnymi inżynie- 
: Tami, którzy od lat kilkanastu nie zaj- 
„ Mowali się odpowiedniemi działami 
- Nauki, lecz byli dobrymi,  szanowa- 

lymi praktykami; bezwarunkowo lu- 
dzie ci nie mogli postawić politech- 
liiki warszawskiej na odpowiednim 
Poziomie. Następnie przyszli profeso- 
lowie Polacy z pontechnik rosyjskich, 

które były przeładowane teorją, mia- 
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ły olbrzymi program, dawały jednak 

iezultaty znacznie gorsze, niż poli- 
lechniki niemieckie. Fakt, że nasi 
inżynierowie w wielkim procencie 

Kszfałcili się na  politechnikach nie- 
Mieckich, wpływał dodatnio na nasz 
Przemysł. 

Mając obecnie dwie liche poli- 

techniki, nie możemy powoływać do 
z trzeciej. Na Śląsku słyszałem 

и „Projektach. wyslania na kilka lat 
„ zagranicę młodych ludzi, kończących 

politechniki w Polsce, dla przygoto- 
Wania jch do zawodu profesorskiego, 

) by w ten sposób wytworzyć potrzeb- 
le kadry dla nowej - politechniki na 
Słąsku, Tą drogą można / podnieść 
Wartość naukową dwóch istniejących 
Politechnik, lecz stworzenie nowej 
Politechniki w ten sposób jest trud- 
"e; niema bowiem gwarancji, że owi 
Stypendziści nie wejdą do przemysłu, 

Wrócą stypendja, aby wyzbyć się obo- 
lązku profesorowania w Katowicach 

a Pa pamiętać, że we Wrocławiu, 
"Więc parę godzin drogi od Kato- 

: L istnieje politechnika niemiecka 
*Światowej sławie z instytutem wę- 

Slowym, dokonywującym ważnych 
pi jazków. Czyż wobec tego nie 

i Zie kompromitacją, ježeli postawi- 
z 9 miedzę lichą politechnikę. Gór- 
Š Śląsk może : powinien zdobyć się 
Bas uczelnię handlową, której 
& {'іт_ет byłoby przygotowanie dy- 
£ orów działu handlowego przemy- 

hutniczego i górniczego. 
+ Nasze uniwersytety 
„,"zymich starań na  podźwignięcie 
p ortości naukowej. Dotacje na 
s loteki uniwersyteckie sa małe. Wil 

która wyjątkowo ubogą  bibljotekę, 
“I olbrzymie braki wpływać mu- 
ujemnie na poziom prac uniwer- 

tetų wileńskiego. 
tick a wojną mieliśmy dwa dosyś 
kowską jwersytety. „Uniwersytet kra- 

dył bardziej stawny  niebo- 
*ykami, niż aktualnemi siłami nau- 

    

wymagają 
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UJĄĆ 
kowemi. Uniwersytety galicyjskie nie 
posiadały niema! zarybka naukowego. 

Habilitowano wówczas tylko, gdy 

profesor dochodził do późnego. wieku 
i zbliżał się okres emerytury. Profe- 

sorowie ekonomji nauk politycznych 

przeważnie posłowali, . wypełniając 

tylko formalnie swe funkcje: wygła- 

szali w ciągu roku kilkanaście wy- 

kładów, egzaminowali na mocy 

lichych skrypt. W takich warunkach, 

po wojnie, trzeba było nagwałt powo- 

łać do życia trzy nowe uniwersytety. 

Uniwersytet w Warszawie w 1915 ro- 

ku, dla odzyskania płacówki nauko- 

wej, która musiałaby pozostać na- 

wet w razie powrotu Rosji, stąd 

nawet nasi moskalofile zgadzali się 

chętnie na powstanie uniwersytetu 

polskiego w Warszawie. Uniwersytet 

poznański miai wykazać nasze siły 

cywilizacyjne i być strażnicą na- 

szych Kresów Zachodnich. Uniwersy- 

tet wileński zniesiony w 1831 roku, 

niewznawiany przez Rosję nawet w 

formie rosyjskiego uniwersytetu, ze 
względów politycznych, musiał być 

otworzony przez nas, gdy miecz 

polski wykuwał nasze granice wschod 
nie. 

Tworząc uniwersytety naprędce 

napełniliśmy je byle jakim materja- 

łem naukowym. Olbrzymia większość 

naszych profeserów nie jest w stanie 

przygotować odpowiednich następ- 

ców. Bezwarunkowo spotyka się pew- 
ną iłość zdolnej młodzieży, lecz krzyw 

dą będzie dla tych ludzi i późniejszych 
ich słuchaczy, jeżeli obejmą katedrę 

nie przebywszy ze dwa lata w pier- 

wszorzędnych uczelniach zagranicy. 

Braki umysłowe i naukowe  pro- 
fesorów naszych uniwersytetów będą 

ciążyły na nich bardzo długo, o: ile 

nie znajdą się u obfitszego i bardziej 
żywotnego źródła nauki europejskiej. 

Zalowac <«iec należy, że pozycja sty- 
pendjów zostaje zmMejsz=«— « preli- 
minarzu budżetowym  Ministerjuni 

Oświaty. 

Polepszenie uniwersytetów i wyż- 

szych uczełni wogóle, musi być dziś 

uważarie za główne zadanie Ministe- 

rjum Oświaty. Lepsze uniwersytety 
dadzą lepszy materjał nauczycielski 

dla szkół średnich, których stan jest 

wprost pożałowania godny. Tu wystę 
puje też ważna sprawa polepszenia 

bytu materjalnego nauczycieli szkół 

średnich, postawienia ich w warunkach 

umożliwiające pracę naukową i nie 

przeciążania pracą zawodową. 

Lepiej wyszlibyśmy, gdybyśmy mieli 
dwa razy mniej szkół średnich, lecz 

znacznie lepszych. O potrzebach szkol 

nictwa zawodowego nie mam co wspo 

minać. Od paru lat, Ministerjum 

Oświaty zwróciło na to szkolnictwo 
szczególniejszą uwagę. Przystosowa- 

nie jednak jego do potrzeb naszego 

życia gospodarczego jest rzeczą trud- 

ną i może odbywać się powoli. 

W komisji budżetowej podnoszono 

skargi na usunięcie znacznej ilo 

urzędników Ministerjum Oświaty z 

zajmowanych stanowisk. Bezwarun- 

kowo nie wszystkie personalne posu- 

nięcia Ministerjum były odpowiednie. 

Natomiast jesteśmy radzi, że p. Rad- 
wan wyszedł z Ministerium; był on 

bowiem rzecznikiem projektu groźne- 

go dła naszej cywilizacji — zniesienia 
niższych klas gimnazjalnych dła zmu- 

szenia wszystkich _ przechodzenia 

przez szkołę powszechną. Zdaje się, 

że Ministerjum Oświaty  zrozumiało 

szkodliwość i małą realność tego pro- 

jektu. Władysław Studnicki. 

j250.060 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! . 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polska. 
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DUKSZTY — Bufet Koiejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
KLECK — Skiep „jedność*. 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Porządek posiedzenia Sejmu 
WARSZAWA. PAT. — Porządek dzieniv ósmego posiedzenia Sejmu, 

wyznaczonego na piątek 30 stycznia na godz. 16, obejmuje m. in. sprawo- 
zdanie komisji skarbowej o zmianie proponowanej przez Senat do przyjęte- 
go przez Sejm projektu ustawy 0 monopolu zapałczanym, sprawozdanie 
tejże komisji o rządowym projekcie ustawy, upoważźniającej ministra skar- 
bu do udziełania pożyczek państwowemu funduszowi drogowemu, sprawo- 
zdanie komisji budżetowej o szeregu rządowych projektów ustaw, doty- 
czących dodatkowych kredytów, sprawozdanie komisji spraw  zagranicz- 
nych o szeregu projektów ustaw, dotyczacych ratyfikacji konwencyj z pań- 
stwami zagranicznemi. . 

Pacyfikacja Małopolski w senacklej komisji 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 28 b. m. odbyło się posiedzenie senackiej ko- 

misji administracyjnej i samorządowej, poświęcone obradom nad wnioskiem  Kłubu 
Ukraińskiego w sprawie pacyfłkacji w Małopolsce. Sprawozdawca sen. Rolle (B. B.) 
podaje szereg wypadków na terenie trzech województw małonołskich i zaznacza, że 
gdyby społeczeństwo ukraińskie wraz z metropolitą Sz: ckim zajęło wyraźne stano” 
wisko w tej sprawie, z pewnością nie doszłoby do sabotażu, a w następstwie do pa- 
cyfikacji. Dalej referent stwierdza, że w narodzie polskim niema nienawiści donarodu 
ukraińskiego, a przeciwnie jest silna tendencja do współpracy. 

Referent proponuje następujący wniosek: „Senat uznaje, że zarządzenia władz 
państwowych na terenię trzech województw południowo-wschodnich wydane  cełem 
zapewnienia całej ludności tych województw ochrony życia i mienia, jak również celem 
ochrony mienia i urządzeń państwowych przed aktami zbrodniczemi, łakie na tym 
terenie zaistniały, były uzasadnione i konieczne. Senat odstępuje przedłożony w formie 
uzasadnienia do wniosku senatorskiego materjał p, ministrowi spraw wewnętrznych". 
Sen. Makuch w konkluzji dłuższego wywodu podtrzymuje wniosek ukraiński, wzywa» 
jący rząd do zbadania nadużyć, ustalenia szkód, ukaraniu winnych, wynagrodzenia 
strat poszkodowanym, oraz do złożenia Senatowi sprawozdania. Po wyczerpującej dy- 
skusji komisja uchwaliła wniosek referenta komisji $ głosami przeciwko 3 przy jednym 
wstrzymmującym się. 

Zakończenie debaty budżetowej w komisji 
WARSZAWA. 28-I (tel. wł. „Słowa*). Komisja budżetowa Sejmu 

ukończyła dziś w szybkiem tempie głosowanie nad budżetami wszystkich 
ministerstw w trzeciem czytaniu. Jutro komisja wysłucha referatu general- 
nego o budżecie, który wygłosi poseł Miedziński z B.B. i na tem swoje 
prace budżetowe zakończy. We Środę 4-go lutego rozpocznie się debata na 
płenum Sejmu, który od tego dnia obradować będzie codziennie. 

Skazanie b. posła $moły 
LUBLIN. PAT. — Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Kraśniku skazał z art. 

129 cz. I p. VI b. posła z Wyzwolenia jara Smiołę na 3 miesiące więzienia. 

Przywódcy Żydów u premiera Sławka 
WARSZAWA. 28-I (tel. wł. „Słowa*). Premjer Sławek przyjął na 

dłuższej konferencji dr. Thona i dr. Rozmarina, którzy przedstawili obszerny 
memorjał, dotyczący potrzeb ludności żydowskiej w Polsce w dziedzinie go- 
spodarczej, kulturalnej i oświatowej. 

Charakterystyczne jest, że dr. Thon przedstawiając memorjał oświad 
czył, iż od kilku lat stosunki pomiędzy ludnością polską a ludnością ży- 
dowską ulegały stałej poprawie i obecnie doszły do takiego pecieszającego 
stanu, iż można przystąpić do załatwienia całego szeregu postulatów spo- 
łeczeństwa żydowskiego. 

Premjer Sławek przyjął życzliwie 
w przyszłym tygodniu po szczegółowem rozpatrzeniu 

przedstawiony memoriał i obiecał 
zagadnienia, raz je- 

szcze zaprosić obu przywódców na konferencję do siebie. 

        

   

                                

   

  

   

   

  

   

  

   

  

            

Sprawozdanie min. Curtiusa 
Z SESJI RADY LIGI NARODÓW 

BERŁIN. PAT. Gabinet Rzeszy na środowem posiedzeniu,  odbyter 
pod przewodnictwem kanclerza Brueninga, wysłuchał szczegółowego spra 
wozdania ministra spraw zagranicznych Rzeszy Curtinsa o europejskiej ko: 
misji studjów i o sesji Rady Ligi Narodów. Pod koniec posiedzenia kancjer: 
Bruening stwierdził, że stanowiske, zajete przez delegację niemiecką, ora: 
wyniki, osiągnięte w Genewie spotkały się z jednomyślną aprobatą gabi- 
netu Rzeszy. Jednocześnie kanclerz wyraził imieniem rządu Rzeszy podzię- 
kowanie ministrowi Curtiusowi za skuteczną obronę interesów niemieckich. 

Głosy © gabinecie Lavala 
PARYŻ. PAT. — Wielkie dzienniki informacyjne witają przychylnie 

utworzenie gabinetu Lavala, podkreślając konieczność zapewnienia rychłego 
uchwalenia budżetu, oraz spowodowania odprężenia w walkach  politycz- 
nych. Prasa spodziewa się, iż rzad uzyska w Izbie znaczną większość. Orga 
ny grupy radykalnej nie tają jednak swego niezadowolenia, wówczas, gdy 
cała prasa rokuje nowemu gabinetowi Lavala niezawodny sukces. est 10 
w gruncie rzeczy — mówi „Echo de Paris" — dałszy ciąg gabinetu Poin- 
carego łącznie z Tardieu. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. { 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. į 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 % drożej. Terminy druku mogą być przez Administrcję zmi 

eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 2U gr 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! N. SWIECIANY — Ksiegaruia T-wa „Ruch“. - 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
IIŃSK -- Księgarnia Połska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Foiskiej Macierzy Szkołnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Michiewicza 24. F. Juczewska 
WARSZAWA — T-we Księg. Koł. „Ruch”. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

K. Smarzyński. 

    

  

    

PANI PROFESOROWEJ Demoralizacja mło- 
DĄBROWSKIEJ... dzieży w S.S.S.R. 

Pani Profesorowa Dąbrowska z Wychodząc z założenia, że „reka- 
domu Żółtowska, powraca na łamach jni młodzieży dokończyć będzie można 
„Kurjera Warszawskiego" z dnią 24 budownictwo socjalistyczne”, dzisiej- 
bm. raz jeszcze do sprawy brzeskiej i si władcy Rosji zwracają baczną u- 
kiopocze się o stanowisko sfer zacho- wagę na propagandę wśród młodzie- 
wawczych, posiadających w Bezpar- ży. Przedewszystkiem wciąga się dzie 
tyjnym Bloku swe parlamentarne ci do „pionierskich organizacyj* (cos 
przedstawicielstwo. Zdaje się, że Pani w rodzaju skautingu), urządza się dla 
Profesorowa pragnęłaby, by posłowie 
i senatorowie konserwatywni opubli- 
kowali, najlep iej zapewne na łamach 
„Gazety Warszawskiei' i „Kurjera Po 
znańskiego* gwałtowny protest prze- 
ciwko „hańbie brzeskiej" i na tym 
śpiewie łabędzim zakończyli swoją 
parlamentarną karjerę, składając man- 
daty i pozostawiając innym troskę o 
państwo, jego możliwości, kłopoty i 
przyszłość. Nie wątpię, że po takiem 
bohaterskim harakiri Pani  Profeso- 
rowa by nas pochwaliła, a  przede- 
wszystkiem niemałoby się ucieszyła 
po stracie niewygodnego politycznego 
konkurenta. 

Pani Profesorowa stanowczo prze- 
cenia głupotę konserwatystów, którzy 
iej tej przyjemności z pewnością nie 
zrobią. W sprawie brzeskiej wypowie- 
dzieliśmy jasno i publicznie tam, gdzie 
potrzeba, i wobec tych, co potrzeba, 
nasze zdanie. Powiedzieliśmy również, 
ze tendencyjne przesadzanie i wyzy- 
skiwanie w kraju i zagranicą tej spra- 
wy, jest wyražnem i niebylejakiem 
szkodnictwem, by nie użyć mocniejsze 
go wyrazu. Powiedzieliśmy jeszcze, że 
w naszych oczach pewni panowie — 
nomina sunt odiosa — nawet przez 
sam fakt fizycznego skarcenia nie sta- 
за się jeszcze bohaterami, męczenni- 
kami, vide świętymi, którym wypada 
po kościołach, jak o tem donosiły pi- 
sma narodowe, robić owacje. „Domus 
mea domus orationis est...“ Resztę te- 
go tekstu doczyta sobie Pani Profe- 
sorowa. 

Przedewszystkiem jednak nie wie- 
my, czy „ktokolwiek* naszą rolę po- 
ważnie brać będzie, ale wiemy napew 
no, że my sami poważnie ją bierzemy. 
Dlatego teź nie zrobimy niczego z te- 
go, co Pani Profesorowa łaskawie 
nam zaleca i, rezygnując z poklasku 
nawet tak ładnych, jak Pani Profeso- 
rowej, rączek, będziemy spełniali żmu- 
dną, nieraz ciężką, narazie może mało 
efektowną rolę, której się podjęliśmy, 
wstępując do Bloku, tworzącego dziś 
silną podstawę dla przeprowadzenia 
na drodze parlamentarnej. a więc kon 
stytucyjnej, naprawy tych wszystkich 
wstaw zasadniczych, któremi dema- 
gogja partyjna, niesumienny kompro- 
mis i nienawiść do osoby budownicze- 
go naszego Państwa i wodza naszej ar 
mji z wybitnym udziałem stronnictwa, 
do którego Pani Profesorowa się za- 
licza, nasze państwo uszczęśliwiła. 

Od spełnienia tego obowiązku ża- 
den krzyk, żadne wymyślanie od kom- 
nat, przodków i nawet Brześć nas nie 
odwiodą. 

Na zakończenie jeszcze cytata, tym 
razem z piosenki żołnierskiej: 

„Nie trzeba nam od was uznania..." 
Janusz ks. Radziwiłł. 

Konsekwencja polityki 
gdyńskiej 

Uznając cale znaczenie portu Gdy 
nia, zwracaliśmy już uwagę na to, 
że częstokroć przez pragnienie popar- 
cią tegó portu szkodzimy naszym ży- 
wotnym interesom gospodarczym. 

Oto charakterystyczny przykład: 
Kurjer Warszawski podaje: у 

Pc rozpatrzeniu dekretu, wydanego 
przez radę ministrów w Połsce, w dniu 29 
6 grudnia 1930 r., na którego mocy począw 
szy od dn. 1-I 1931 przejazd emigrantów od 
bywać się może wyłącznie okrętami koniu- 
nikacji bezpośredniej, odchodzącemi z Gdy- 
ni, wobec czego wyłączność tego przewozu 
przechodzi w ręce Towarzystwa „Gdynia 
America Line“, rząd kanadyjski uznał, że 
zarządzenie to nie odpowiada korzyściom 
i interesom obywateli polskich, pragnących 
wyemigrować do Kanady. 

w związku z tem, rząd kanadyjski prze- 
słał rządowi polskiemu zawiadomienie, iż 
biura „rządowego lekarza kanadyjskiego, 
jak również i kanadyjskiego oficera imi- 
gracyjnego w Gdyni i Gdańsku, w których 

i t.d. Dzięki tej akcji, organizacje pio- 
nierskie liczą obecnie 3,301,458,000 
dzieci. 

Na XVI Zjeździe Partji Komunisty- 
cznej skonstatowańo że aktywność 
polityczna pionierów wzrasta i młodzi, 
swą wytężoną pracą zmuszają  star- 
szych do współzawodnictwa socjalisty 
cznego. Frazes ten wymownie  obra- 
zuje pojęcie wychowania komunistycz 
nego w Rosji sowieckiej. Dzieciom — 
pionierom nakazuje się aby na każdym 
kroku śledziły swych rodziców, jak 
również, aby notowały nazwiska tych 
robotników, którzy spóźniają się do 
pracy. W licznych fabrykach utworzo 
no t.zw. straże pionierskie, których za- 
daniem jest kontrolować pracę  doro- 
słych. W ten sposób dzieci wychowy- 
wane są już od wczesnej młodości na 
denvncjatów i szpiegów swych wła- 
snych rodziców. Podany poniżej przy- 
kład ilustruje najdobitniej, jaki szacu 
nek żywią dzieci dla swych rodziców. 

W fabryce Duks, 13 - letni pionier 
oświadczył na zgromadzeniu jaczejki 
zawodowej: „Mój ojciec nie przycho- 
dzi regularnie do pracy i jest pija- 
kiem. Kilkakrotnie usiłowałem namó- 
wić go do współpracownictwa  poli- 
tycznego i współzawodnictwa socjali- 
stycznego, ale w odpowiedzi na te 
zawsze mnie bił. W obecności wszyst- 
kich, zgromadzonych tu robotników o0- 
świadczam, że od tej chwili nie uwa- 
żam go za swego ojca". 

Obowiązkiem: pionierów jest zbie- 
rać stare żelazo, buty, szmaty 1 
1.p. starzyznę, która przerabiana w ia 
brykach nietylko nie niszczeje, — а1е 
wręcz przeciwnie przynosi skarbowi 
państwa dochody. Niekiedy dochodzi 
przytem do nadużyć, niektóre bowiem 
przedsiębiorstwa uważają pionierów 
za tanią siłę roboczą i w każdej pracy 
nią się posługują. 

CZCICIEL d-ra K. KRAMARZĄ 
Był sobie w Krakowie ukończony 

słuchacz filozofji, trochę literat, trochę 
badacz historji literatury, pan Marjan 
Szyjkowski. Bardzo umiarkowane je- 
go zdolności nie dały mu szans obję- 
cia katedry w Krakowie. Czesi potrze- 
bowali profesora literatury polskiej na 
uniwersytecie praskim, który byłby 
ich agentem w propagandzie czeskiej 
w Polsce. Wynajęli więc dla owych 
iunkcyj pana Marjana Szyjkowskiego. 
Pracuje on usilnie dla swych chlebo- 
dawców i częstokroć popełnia artyku- 
ły w „Kurjerze Warszawskim zawsze 
tiloczeskie. 

W numerze z dnia 25 stycznia rb. 
daje artykuł „Manifestacja ku czci dok 
tora K. Kramarza', w którym twierdzi, 
że doktór Kramarz budzi w sercach 
połskich głęboki szacunek. 

Moskalofilstwo Kramarza w ciągu 
załej jego niemal półwiekowej dzia- 
łalności politycznej jest dobrze znane. 
Jeszcze przed trzema laty wypowie- 
dział on słynną mowę w klubie rosyj- 
skin: w Pradze, w której dowodził, że 

wspólna granica czesko - rosyjska mu 
si. być stałem pragnieniem obu naro- 
dów i że pragnienie to urzeczywistni 
się, gdy powstanie „jedyna niepodziel 
na Rosja", która sięgnie po „rosyjski 
kraj — Galicję wschodnia”. 

Mógłby pan Marjan Szvįkowski dia 
propagandy czeskiej w Polsce wybie- 
rać odpowiedmejsze przedmioty, niż 
apologję Kramarza. 

  

  

  

LOSOWANIE KSIĄŻECZEK OSZCZĘ 
DNOŚCIOWYCH PKO. 

W dniu 26 I. b. r. odbyło się w Pacz- 
tówej Kasie Oszczędności VII z rzędu łoso 
wanie premjowych książeczek oszczędno- 
ściowych P.K.O. S. II: Premje w wysokości 
1000 zł. padły na następujące NN-ry: 

   

  

to miastach do chwili obecnej emigranci sq 46 160 
polscy badani byli przez tego lekarza i Sio kio Bp 752488 52603 gdzie uzyskiwali wizy kanadyjskie, odtąd 53033 53768 54046 54465 54078 55485 są zamknięte, a wyżej wymienionych urzęd 56130 58279 58335 50127 59366 60226 
ników z tych placówek odwołano. | 61114 61601 61876 61938 62165 63026 Poczynając od chwili obecnej, emigran- €3182 64311 64908 64823 66285 67671 ci polscy poddawani będą badaniu lekar- (7987 68125 60296 60208 70005 — 70979- skiemu, oraz otrzymywać będą wizy kana- 7j160 71458 71668 71173 71940“ 72000 dyjskie jedynie w Paryżu, Antwerpji, lub 72495 72633 72642 72845 72004 73016 
w Rotterdamie, w ten sam sposób, jak to 73083 73179 73428 72484 73613 74620 
zarzadzono dla emigrantów z Włoch, Cze- 74457 75077 75173 76027 76291 76680 
chosłowacji, Jugosławii i Rumunii. 1C749' TE360  Tr20T 77297 TI402 77552 Przez zamknięcie biur kanadyjskich w 77603 77144 78512 78559. 78675 78806 Gdyni i Gdańsku, emigranci polscy zostali 718862 78836 81157. 81326 81652 81675 
pozbawieni wielkiego przywileju, z jakiego 81990 82016 82221 83871 83081 84278 
korzystali: wyróżnienia z pośród innych S4924 84977 85299 85762 86438 86624 
emigrantów. Odtąd stosowane będą do nich 57393 87457 87702 88519 88532 88809 te same zasady, jakie zastosowane są do 89283 80579 86587 89701 89763 00068 cmigrantėw ze wszystkich innych krajów 00204 00008 90965 91506 01628 02482 europejskich 03438 93506  9%557 04388 95527 95576 

Inform z Gdańska potwierdzają, iż 05680 06211 96246 06204 096402 97206 
biura pomienione już zamknięto. 97607 98544 00045 00082 00281 99676. 

nich zabawy, pomaga w pracy i nauce. 
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ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ. 

— Sprawa Państwowego Seminarjum 
Nauczyciciskiego w Nieświeżu. Państwowe 
Seminarjum Naurzyciełskie istnieje w Nie- 
świeżu od r. 1921 i lokuje się dzięki uprzej- 
mości gospodarza w Zamku ks. A. Radzi- 
wiłła — |eszcze w roku 1926 Ministerstwo 
Oświecenia Publicznego stanęło przed konie 
cznością decyzji bądź zlikwidowania Senii- 
narjum na terenie Nieświeża i przeniesienia 
uczelni do innego miasta, bądź wybudowa- 
mia własnego gmachu. Decyzja zapadła na 
korzyść alternatywy drugiej, przyczem na 
skutek żądań Ministerstwa miasto ofiarowa- 
ic bezpłatnie pod budowę gmachu semina- 
tjalnego 10-cio nektarowy plac miejski.— 
Żmudne pertraktacje z Ministerstwem trwa- 
iy długo. Ostatecznie akt darowizny, w któ 
rym wyraźnie zaznaczono, że plac przeka- 

się na rzecz Min. Wyzn Religijnych i 
riecenia Publicznego pod budowę Pań- 

stwowego Seminarjum Nauczycielskiego, 
podpisany został w kwietniu 1930 r. przez 
Magistrat m. Nieświeża i dełegata Minister 
stwa i Prokuratorji Generalnej, który, jak 
w akcie zaznaczono, „dar z wdzięcznością 
przyjmuje”. 

Ofiarowany Skarbowi Państwa plac miej 
ski objęty byt dłuyoletnim kontraktem dzer 
żawiiym. Za zrzeczenie się praw dzierżaw- 
nych i za dokcnane na płacu inwestycje 
miasto zmuszone było wypłacić dzierżawcy 
odszkodowanie w wysokości około pięćdzie 
sięciu tysięcy zł, Ponieważ wartość placu 
wynosi minimum dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych koszta poniesione przez miasto, w 
związku z tranzakcją ze Skarbem Państwa, 
sięgają conajmnie! emdziesięciu pięciu 
tysięcy zł. Przy podpisywaniu aktu darowiz- 
ny delegat Ministerstwa Oświecenia Publi- 
cznego zapewniał przedstawicieli _ miasta, 
że budowa gmachu Seminarjum rozpocznie 
się jeszcze w sezonie budowlanym r. 1930. 

prawa, zdawało się jasna, i definityw- 
nie ustalona ostatnio niespodziewanie kom- 
plikuje się. Krążą mianowicie wersje, że Mi- 
nisterstwo Oświecenia Publicznego nie tyl- 
ko nie ma zamiaru realizować w okresie naj 
bliższych lat uprzedniej swej decyzji wznie- 
sienia na terenie Nieświeża własnego gma - 
chu seminarjum, lecz nawet zastanawia się, 
nad możliwością wręcz zarzucenia uprzed- 
nich swych projektów i decyzji. Cytowany 
artykuł b. burmistrza m. Nieświeża anali- 
zuje szczegółowo nowopowstały stan rzeczy 
i kończy seię nasrępującemi uwagami: „jak 
w świetle tvch taktów, znaidujących po- 
twierdzenie w licznej korespondencji, pi- 
smach, aktach, uchwałach i t.p. dokumen- 
tach. posiadanych przez Magistrat, wyglą- 
dają wersje o zarzuceniu względnie odro- 
czenie na czas nicograniczony decyzji Mi- 
nisterstwa Oświecinea Publicznego budowa 
nia w Nieświeżu własnego gmachu Seminar 
jum Nauczycielskiego? Czy, jeżeiby pogło 
ski te, którym nie chcemy wierzyć, istotnie 
Gkazały się prawdziwe, nie byłibyśmy świad 
kami jaskrawego przykładu zawarcia tran- 
zakcji z wyraźną szkodą jednej ze stron 
domawiających się, a więc paktu, który u- 
prawnia poszkodowanego do zabiegania 0 
obrorę prawa? Powtarzamy — Państwo, w 
imieniu którego działały w omawianej spra- 
wie urzędv państwowe, jest zbyt poważ- 
nym i odpowiedzialnym kontrahentem, byś- 
my chcieli taką ewentualność przywidywać. 
jednak czujność zastosowana być winna. — 
Poruszaliśmy w danym wypadku sprawę je- 
dvnie w płaszczyznie zagrożonych interesów 
miasta, a pośrednie i powiatu. Nie wysuwa- 
my na razie objekcji naturv _ politycznej, 
które, w wypadku likwidacji Państwowego 
Seminarjum Nauczycielskiego na terenie Nie 
świeża, placówki dokształcającej około -400 
młodzieży przewaznie „tutejszej”, bezspornie 
moga być łatwo uzasadnione Ufamy, że 
Tteprezentacja interesów miasta _ należycie 
swe obowiązki pojmie i potraktuje sprawę 
tak, jak ona na to zasługuje”. 

Akceptując całkowicie: opinię b. burmi- 
strza m. Nieświeża ze swej strony apelu- 
jemy do naszych reprezentantów w Sejmie i 
Senacie, by sprawę, gdzie należy, najener- 
giczniej poruszyć zechcieli. Dom. 

— Wspaniałe polowanie. Ks. Karol Ra- 
dziwił, ordynat  dawidgródecki, zaprosił 
Pana Prezydenta Rzplitej na polowanie na 
dziki. — Połowanie trwało dwa dni; padło 
148 dzików. Na jednego z myśliwych wy- 
szło odrazu siedem dzików, które ten do- 
skonały strzelec kołejno zabil. — O równie 
świetnych rezultatach polowania nie mówią 
powojenne kroniki łowieckie. Dla zdania so- 
bie sprawy ze stanu zwierzyny w lasach 
radziwiłowskich wystarczy porównać  tro- 
"ca dawidgródeckie z wielkiem prezentacyj- 
nem połowaniem z przed paru dni w lasach 
państwowych w Białowieży również z u- 
działem Pana Prezydenta gdzie padło zaled- 
wie kilkanaście dzików. 

EJSZYSZKI 
— Sprawa świetlicy w Ejszyszkach. Je- 

dną z największych bolączek pracy oświa- 
towej na terenie m. Ejszyszek jest brak Świe 
tlicy, w której mogłyby mieć przytułek miej 
scowe organizacje, gdzie młodzież mogłaby 
spędzać czas na miłej, wzniosłej i zaszczyt 
nej pracy. Brak świetlicy paraliżuje wszel- 

„ kie poczynania, nie pozwala na szerszy roz- 
mach, wpływy poniekąd na zastój w pracy 
kulturalno - oświatowej. 

Nic też dziwnego, że zebrania muszą od- 
bywać się w lokalu szkoły, lub w sali miej- 
scowego kina, w warunkach nieodpowied- 
nich, w salach obcych, w których uczestni- 
cy czują się również obco. Praca więc nie 
może posuwać się rażno pomimo najłep- 
szych chęci członków zarządu, jak również 
i osób, pragnących wolne chwiłe spędzać w 
atmosferze miłej, przepojonej życiem i chę- 
cią do pracy twórczej, w atmosferze rado- 

        

    

  

   
   

  

Teatr na Pohulance 
„PAPA - KAWALER* CARPENTERA 

Codzień wieczorem między godzi- 
rą 8a ll, zbiera Wyrwicz na Pohu- 
lance swoje dzieci, rozsypane po świe 
cie. Oczywiście, nie jako Wyrwicz, ale 
jako sir Winterton. Nudzi się, kobiet 
unika, prawdę powiedziawszy, ma 
już kobiet po same uszy. Podpiera się 
kijem , bo w nóżkach trochę strzyka. 
Gnomy wlazty w te nóżki, dają znać 
że ekstrawagancje nie zczezną tak 
znowu bezbronnie ze świata. Woda so 
dowa i whisky na stole nie są też bez- 
brońną trucizną. W każdym razie pan 
Łaciński, jako doktór Wintertona, ro- 
dzi w swojej głowie ten projekt zebra 
nia dzieci w tym pałacu. Krótkie są 
weryfikacje w księdze rozchódów i 
dochodów, w której czerwonym atra- 
mentem są wypisanę nieprawe dzieci 
Wirtertona. Koniec końcem, Wyrzy- 
kowski ubiera się w podróżne wety- 
menty, jedzie pokołei na wieś do Ang- 
Iii. potem dalej do Włoch. potem naj- 
dalej aż”do Nowego Yorku. 

Pocieszna jest banda, którą przy- 
wozi. Zakochać się można w Szur- 

snej. gdzie można często zapomnieć o tro- 
skach szarego życia codziennego, gdzie jest 
możność dążyć do dalszego samokształcenia 
do wyrobienia towarzyskiego, do przeczyta- 
nia gazet lub książek. 

Rada gminna doceniając znaczenie šwie- 
tlicy wstawiła do budżetu gminnego kwotę 
600 zł. na rok 1930 — 31. Zdawało się już 
7е praca zostanie pchnięta i dawno upra- 
gniona świetlica zatętni życiem, rozbrzmi 
głosem donośnynu, zapełni się chętnymi na- 
uki, lecz to tylko marzenia, złudna iluzja. 
Gmina ejszyska znajduje się w obecnym cza 
sie w trudnych warunkach finansowych. Pu- 
stki w kasie oraz zadłużenie gminy spowo 
dowało zwłokę w wynajęciu świetlicy. 

Na zarządzenie p. Starosty Powiatowe- 
go wypłata wszelkich subsydjów w gminie 
została wstrzymana. Z bólem sp ołeczeńst- 
wo ejszyskie przyjęło powyższe zarządze- 
nie do wiadoniości. Czyż już nie znajdzie 
się odpowiednia suma? Sądzę, że kwota wy- 
dana na tak wzniosły cel nie wpłynie na po- 
gorszenie się stanu gospodarczego gminy. 
Pieniądze muszą być, gdyż wstyd nam wszy 
stkim, że jesteśmy na szarym końcu, że mo- 
żemy tylko z zazdrością spoglądać na pra- 
cę oświatową i jej wyniki w innych gmi- 
nach, u siebie nic nie robiąc. Co na to po- 
wie p. Starosta!!! Opinja publiczna stanow 
czo domaga się świetlicy w Ejszyszkach. 

Oświatowiec. 

WIEŚ CIELAKI pow. Wilejski 
— (Ciężki stan gospodarczy tamuje roz- 

wój kultury naszej wsi. Wobec ciężkich wa 
runków materjalnych doby obecnej a szcze- 
gólniej tu u nas na wsi gdzie trudności 
spotykają nas miemał na każdym kroku, czy 
to natury materjałnej, czy też moralnej, 
gdyż ogólny kryzvs materjałny przedewszy- 
stkitem daje się odczuwać naszej wsi, która 
w czasie wojny światowej może najwięcej 
ucierpiała i teraz gdy stopniowo wieś na- 
sza powraca do normalnych warunków by- 
towania, które wymagają nakładu energji, 
a przedewszystkiem pieniędzy — podatki i 
inne produkty niezbędne, nie mówiąc już o 
ubraniu, które rolnik zmuszony jest nabywać 
— są tak bardzo wygórowane, że wprost 
rolnika doprowadzają do rozpaczy. Bo skąd 
tu brać pieniędzy na to wszystko: kiedy 
przychód z płodów rolnych nawet : 50 
proc. nie może pokryć rozchodu, — weźmy 
naprzykład zboże jako podstawę dochodu 
rolnika, które na rynku płacone jest po 1 zł. 
20 gr. za pud. 

Pisząc powyższe moje wynurzenia, mam 
jednak na myśli dobro pracy społecznej, od 
szeregu lat na naszym gruncie uprawianą, 
lakżesz się ona w świetle prawdy przed- 
stawia? 

Cat cm naszeni pragnieniem od szeregu 
'at była myśl stworzenia własnego Ogniska 
społeczenego czyli Domu Ludowego i już 
zdawało się, że był osiągnięty, ponieważ 
wszystkie możliwe warunki ku temu były 
osiągnięte, jednak coś stanęło na przeszko 
dzie, a to coś jest nic tinnego, jak cbecnv 
kryzys materjalny, mimo. wszystko nie upa- 
damy na duchu myśląc, że kiedyś musi być 
lepiej i Domu Ludowy powstanie a z nim i 
dobrobyt Zbierając się w swojej świetlicy 
czy to starsi, czy to młodzież zrzeszona w 
spójni Młodzieży, podtrzymywani duchem 
idei Rady Opłekuńczej Kresowej rozwijamy 
się społecznie choc w skromnych rozmiarach 
lecz owocnie, mając na myśli dobro własne, 
wsi i kraju. Miejscowy. 

PARNIKI wsi $ konstrukcji, 

parujące kartofle prędko i oszczędnie, 

poleca Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

ceny niskie 

TUTIS AEA 

STOLPCE 

— Choinka dia dzieci pocztowców. Sta- 
raniem pracowników obydwu urzędów po- 
cztowych w Stołpcach, w dn. 18 b.m. urzą- 
dzona została tradycyjna choinka dla dzieci 
pocztowców. Na tę uroczystość milusińskich 
przybyli wszyscy pracownicy pocztowi, о- 
raz zaproszeni goście, gościnnie podejmowa 
ni przez czyniących honory gospodarzy p. 
p. naczelników urzędów poczt. A. Minuczy- 
ca i Massalskiego. i 

W dużej, rzęsiście oświetlonej i ogrza- 
nej sali bibljotecznej gmachu urzędu pocz 
towo - cclnego właściwa uroczystość roz- 
poczęła się około godz. 18-tej. Wokół pięk 
nie przybranej choinki, kierownictwem 

  

  

      

  

     

  

p. pp. Minuczycowej, Tanajecwskiej, i u 
czennicy gimn. l. Omiecińskiej, grzeczna 
gromadka milusińskich rozpoczęła pląsy, 
gry i zabawy,  przyczem  rezolutniejsže 
dzieci popisy wały się wierszykami, 
pełne swobody i  werwy, w at- 
mosferze prawdziwie  familijnej. Wresz- 
cie na sałę wszedł św. Mikołaj, któ- 
ry po wypowiedzeniu. do grzecznych dzie- 
ci okolicznościowego _ przemówienia, 
rozdał jm podarunki łakocie. Zaraz też 
niestrudzona gosposia, zarządzająca  bufe- 
tem — J. Omieciūska przyrządzita dla mio 
dziutkich biesiadników herbatkę z ciastka: 
nii, na czem, przy miłej pogawędce, zadowo 
lonej dziatwy uroczystość choinkowa zosta 
ła zakończona. 

Cały czas przygrywała wdzięcznie właś 
na muzyka pocztowców.: mandolina, gita 
ra i dwie bałałajki, 

Po odprawieniuw dziatwy do domów 
zebrane towarzystwo, korzystając z muzy. 
ki i okoliczności lczniejszego zebrania u- 
czciło rozpoczynający się karnawał tańca- 
mi. Veg. 

    i 

  

    

    

    

    
szewskiej, jak zakochał się Milecki, i 
zakochać się w Niwińskiej, jak zako- 
chał się Wyrzykowski. . Geoffrey, 
Marja, Tony — oto są imiona tej trój- 
ki, która z krwi Winiertona pochodzi, 
i która teraz w Rooksfołd, w wiejskim 
pałacu, ściągnęła tu z całego świata, 
ady zrazu staremu dokuczać, potem 
tego starego namiętnie kochać. Cóż 
to za rozkosz przewalać się po fote- 
lach, w których końskie włosie daje 
znać, o cnocie miękkości. Cóż to za 
rozkosz przewalać się po zielonej tra- 
wie hrabstwa Surrey, gdzie wilgocie 
od Wight i Tamizy łączą się, jak te 
ięce Marji — Szurszewskiej i Geoffrey 
— Mileckiego. 

Dość, że odmłodzony jest stary Win 
terton. Przez pięć minut zdawąło mu 
się, że włosy posiwieją. Cała kompa- 
aja uwzięła-się, aby tego swojego oj- 
ca „zmiaždžyč“. Stary wyszedł z opre 
sji i nagle jakby odnowił. Cisnął tę 
swoją laskę i chwycił za rakietę do te- 
nisa. Widzimy go, jak wbiega ty 
swoim młodzieńczym krokiem, odno- 
wiony przez te dzieci, o których ni 
wiedział, że wegetują gdzieś, nie mo 
gąc iść w radość i jasność 

Oczywiście, zaczynaja się now. 
komplikacje. Jedna z córek ucieka dd 

    

    

   

SŁO wo 

ancuska pożyczkadla Niemiec NA 
PARYŻ. PAT. — Od paru tygodni w kołach giełdowych obiega wia- 

domość o rokowaniach w sprawie udzielenia przez Francję pożyczki Niem- 
com. Wiadomość ia przedostała się ju. 

o zabarwieniu raczej nacjonalistycznem, omawia tę pożyczkę 

wstępnym i przychodzi do wniosku, że 

ż do prasy. „i.e Petit Bleu', dziennik 

w artykule 

jest zupełnie sprawa pożyczki 

WET NIE JEST 
ŚMIESZNE... 

(Z powodu jednej „naukowej* pracy) 

Niejaki p. Nikołajew umieścił w u- 
rzędowym organie metropolji prawo- 
s.awnej warszawskiej p.t. „Woskrie- 
snoje Czt enje“ — nr. nr. 2 — 3 dłuż- 

aktualna i możliwa. Gdyby doszła ona do skutku — pisze ter dziennik — szy artykuł na temat powstania 1831 
odegrałaby niezawodnie poważną rolę w zabezpieczeniu pokoju. 

Rozłam w austrjackiej Heimwehrze 
WIEDEŃ. PAT. — Na posiedzeniu przywódców Heimwehry w dniu 27 b. m. 

doszło do rozłamu. Przywódcy Heimwehry w Tyrolu, Przedarulanji, Wiedniu i Burgen- 
landzie sprzeciwili się projektowi reorganizacji Heimwehry, przedstawionemu — pizez 
księcia Stahremberga, ponieważ projekt ten przyznaje mu pełnomocnictwa  dyktator- 
skie. Opozycjoniści opuścili salę obrad i uchwalili utworzyć osobną organizację,a ž do 
czasu ustąpienia księcia Stahremberga. 

  

Siostrv Mikołaja II 
PRZECIWKO SPRZEDAŻY DZIEŁ SZTUKI I KLEJNOTÓW CARSKICH. 

NOWY YORK. PAT. — Przedstawiciele wiełkich księżniczek Zofji i Olgi Roma- 
nowych, sióstr cesarza Mikołaja Ii, wszczęli 

uzianej tu sprzedaży z licytacji klejnotów i 

ne przez bolszewików w pałacu cesarskim. 

akcję w cełu niedopuszczenia do zapowie- 
przedmiotów sztuki, które zostały skradzią 

Sokołow nie wraca do Moskwy 
LONDYN. PAT. Dziennik „Daily Expres““ zamieszcza sensacyjną wiadomość, Vierający niezawsze stosown 

że dyrektor londyńskiej filii sowieckiego syndykatu naftowego Sokołow, który otrzy 
mał dymisję, 

wrotu do 
niepewn względem stałości przekonan bolszewickich, odmówił 

i mė Sotakażjac wzrastającą codzień liczbę reprezentantów sowiec- 
ich zagranicą, opuszczających szeregi bolszewickie. 

  

Burze śnieżne na Łotwie 
RYGA. PAT. Szalejące zamiecie Śnieżne na całem terytorjum Łotwy wyrządziły 

ogromne szkody. Ruch autobusowy został 

kolejowych ruch pasażerski i towarowy został wstrzymany do chwili 

całkowicie sparaliżowany. Na kilku linjach 
odczyszczenia 

toru. Na pozostałych ruch jest utrudniony i pociągi przybywają z wielkiem opóźnieniem. 

Pogrzeb Pawłoweij 
LONDYN. PAT. — We środę rano odbyły się tu uroczystości, związane z po- 

grzebem znanej tancerki Pawłowej. Zwłoki , zamknięte w czarnej srebrzonej trumnie 
przywiezione z Hołandji, przetransportowzno do kościoła prawosławnego. Na trumnie 
złożono ołbrzymią ilość kwiatów. W nabożeństwie żałobnem wzięły udział liczne tłu- 
my, wśród których znajdowało się wielu emigrantów rosyjskich. 

Lawina zasypała oddział wojska 
RZYM. PAT. — W wyniku katastrofy, która wydarzyła się w Bardoneche, gdzie 

iawina zasypała oddział wojska, zginęło trzech oficerów, dwóch podoficerów i 16 20}- 

nierzy. { 

  

RZESZA. 
—Gminne posiedzenie budžetowe. W dn. 

10 stycznia rb. odbyło się budżetowe posie- 
dzenie rzeszańskiej Rady Gminnej. 

Uchwałono prełrminarz budżetowy na 
rok 1931 —- 1932, który jest, w porowna- 
niu z budżetem roku bież. o 10 tysięcy niż- 
szy. 7 

У\\’‹Ь]с gminy p. Jan Butkiewicz, aczkol- 
wiek cztowiek zasłużony w naszej gminie 
(jest na stanowisku wójta 8 lat) nie jest za” 
dowelony z uchwalonego budżetu, ponieważ 
obcieto mu pobory (otrzymywał 4200 zł., 
a obecnie uchwalono wypłacić 3600 zł.) 
jak również obcięto pobory * innym praco- 
wnikom urzędu gminnego. Rada gminna, ob 
inając pobory pracownikom gminnym, wy 

chodziła z założenia, że pracowników jest za 
dużo (wójt, zasiępca wójta, 4-ch pisarzy, 
2-ch drogomistrzow, 3-ch, sekwestratorów), 
wobec czego zachodzi potrzeba zredukowa 
nia pracowników, czy zmniejszenia ich po- 
borów. 

Rada gminna przychylnie traktowała 
szkolnictwo, oświatę pozaszkolną, przyspo- 
sobienie wojskowe. Wyasygnowała 500 zł. 

   

  

     

           

   
        

   
     

    

   

         

  

   
   

    

         

   

    

    
     
     

      

      
     
    

  

      

  

bo można 
tak 
był 

przy n jej KOr 

się był. Trochę nie dopisał, 
było inne zakończenie zrobić, nie 
bardzo znowu angielskie. Cóżby 

    
zrezygnował, aby te dwie pary przy 
końcu zobaczyć, których nie ogląda- 
my, a tak bardzo chcielibyśmy  wi- 
dzieć. Oczywiście, Geoffrey tę swoją 
Szyurszewską gdzieś tam na świecie 
zdobędzie i tu do ojca nazad przy - 
prowadzi. Niemniej brakuje nam tej 
pary miłej, kiedy kurtyna przy końcu 
zapada złośliwie. Chcemy się bowiem 
cieszyć ze starym, że cała banda jest 
zdrowa, świeża, młoda, pełna krasy i 
że po dniach deszczów i chmur są 
dnie, pełne słońca i ciepła, prawie 
skwaru. Nawet doktor staje się jakiś 
łagodniejszy, i nie ma tych nerwów na 
początku, które całą widownię do nie- 
go usposabiają wrogo. Ton jasny, spo 
kojny, wszystkich nas otula, wszy- 
stkich dobrze usposabia. Wychodzimy 
z teatru kontenci. 

Tak jest, Larkin 

  

  

   

(Dejunowicz) 

     
    

    

        

    

  

tu pracujących wyjątkowych cech charak- 
teru i ducha, których to zalet życzył p. Sta- 
rosta zebranym strzelcom. Przemówienie p. 
starosta zakończy! okrzykiem na cześć Twór 
cy idei strzeleckiej 1 Związku Strzełeckiego 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, entuzjastycz 
nie trzykrotnie powtórzonym przez zebra- 
nych. 

Po tych przemówieniach rozpoczęła się 
współna biesiada: wieczór minał w atmoste 
12e szczerej wesołości i serdecznege  na- 
stroju przy dźwiękach kołend przy ślicznie 
ubranej choince .oraz piosenek strzeleckich. 
W trakcie biesiady do młodzieży przemawia- 
li p. inspektor Skowron, radca prawny sejmi 
ki Lisowski oraz obywaieł  Wentland, 
serdecznie życząc chłopcom aby zawsze w 
życiu byh wiernymi idei ich  wielkego 

tektora oraz zasačze Związku 
Strzelca — być zawsze pierwszymi w pracy 
bądż to w walce orężnej bądź to w pracy 
pokojowej.. Przemówienia zakończył kierow- 
nik powiatowy Strzelca zast. starosty p. Za- 
krzewski, poczem zabawa trwała do późne- 
ge wieczora w nastroju szczerej wesołości 
zebranych przy dżwiękach dziarskich pio- 

"ro а66 
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UŻY PTZEWTACA y porząde 
i skoro musi zadzierać wciąż górę, bo- 
jąc się, czy przypadkiem aeroplan To- 
ny nie zawadzi o dach. Bo jedno zapa 
miętale gra na fortepianie, drugie śpie 
wa, a trzecie te swoje koziołki prze- 
wraca w powietrzu. Taka jest mło- 
dzież nowoczesna, nie wystarcza jej 
już ziemia. Zaczynają w powietrzu na- 
wet panienki te jakieś kółeczka, moc- 
no djaboliczne aeroplanem swoim od- 
tańcowywać. W sztuce mamy dużo 
śpiewu i dobrego. Nietylko Szurszew- 
ska śpiewa. Zofja Wyleżyńska, jako 
matka Marji, z tej facjatki, zawieszo- 
nej w powietrzu, na tle pięknej Flo- 
rencii czaruje śpiewem, w którym jest 
aura Włoch, zapach pomarańcz i jaś- 
minu. Wyłeżyńska ma przemiły głos. 
Siedzimy w teatrze, bojąc się, stracić 
jednej nuty, tej jakiejś tonacyji, w któ 
rej jest dużo z serca i słowików Mil- 
dy antokolskiej. ]ak to dobrze posłu- 
chać śpiewu w teatrze, artystycznego 
śpiewu, kiedy i oko i ucho jest zbudzo 
ne i pragnie obok kolorów i mowy lu- 

    

oraz przyłączenia unitów do prawo- 
slawja. 

Dwa te zdarzenia historyczne nie- 
zawodnie mają ze sobą łączność, gdyż 
upadek powstania ułatwił robotę li- 
kwidatorów. 

W: okresie powstania rząd  rosyj- 
skie zwrócił na unitów baczną uwagę 
i bodaj w każdym z nich węszył 
„Zdrajcę“. 

Biskup A. Hołownia, który w r. 
1812 wyraźnie zaznaczył swe sympa- 
tje do Napoleona, był otoczony szpie- 
gami, biskup Cyryl Sierociński wręcz 
został oskarżony o zdradę stanu, i 
gdyby nie śmierć, stanąłby przed są- 
dem; nawet na niedołężnego metro- 
politę J, Bułhaka spoglądano nieufnie. 
Szczególnie zaś krzywiono się na za- 
kon bazyljanów, który w sposób cał- 
<owicie niedwuznaczny popierał akcję 
zbrojną. Klasztory w Poczajowie i 
Owrticzu stały się małemi obozami, 
wszędzie był ruch patrjotyczny, przy- 

e formy. 
'0 też po upadku powstania strasz 

ne ciosy spadły na bazyljanów, któ- 
rzy w krótkim czasie utracili przeszło 
trzydzieści klasztorów, częściowo cał- 
kowicie zlikwidowanych, częściowo 
oddanych prawosławnym. 

„ Osłabienie zakonu Bazylego Wiel- 
kiegn „przyczymiło się do osłabienia o- 
pozycji w okresie likwidacji, a więc 

A zniesienie Unii. 
. Nikołajew zechciał prz nieć 

nam właśnie ten decydujący m dzie- 
jach Unji — okres i zrobił to, zasto- 
sowując niepraktykowaną dotąd meto- 
dę badań historycznych, gdyż oparł 
się wyłącznie na materjałach urzędo- 
wych, zawartych w Zbiorze Praw Im- 
perjum Rosyjskiego. 

Przejrzał wszystkie carskie ukazy, 
uchwały i zarządzenia Senatu, wszyst- 
ko, co znalazł w księdze praw i przy 
szedł do jedynie możliwego i całkowi 
cie uzasadnionego wniosku: 

„Zastanawiając się nad całokształ- 
tem materjału, 9 ile on sie odźwiercie- 
dlił w prawodawstwie, trzeba przyjść 
do wniosku, iż żadnych gwałtów w 
znaczeniu cywilno - prawnem, rząd ro- 
syjski wobec unitów nie stosował ani 
przed powstaniem 1831, ani potem.. * 
2 A dalej tłumaczy pomysłowy autor, 
że chociaż rząd rosyjski zastosowy- 
wał „te lub inne środki charakteru pań 
stwowego“, jednak robit to, dbajac 0 
państwowy porządek i ochraniając 
prawosławje, które „podług podstawo- 
wych praw było wyznaniem panują- 
cem“, a więc środki te „nie zawiera- 
ły w sobie elementów gwałtu”... 

Gdyby taka „rozprawa” ukazała się 
w jakiemś prowinejonalnem pišmidle, 
byłaby tylko śinieszna, ogłoszona w or 
ganie metropolji warszawskiej, nie 
jest nawet śmieszna, jest... (nie znaj- 
duję odpowiedniego określenia!). 

To już nie brak inteligencji, nie ten 
dencja, lecz coś gorszego! 

! czy autor i redaktor uże czują w 
swem postepowaniu jakiejś ponurej 
śmieszności? Czy nie przyszło im na 
myśl, że tworząc elaborat. mający za 
zadanie _ zbacatelizowanie - tragedji 
miljonów katolików - unitów, podstę- 
pem lub gwałtem przerobionych na 
prawosławnych zapomocą magicznego 
„tukazu“ — czy nie zdają sprawy, że 
w ten właśnie sposób mogą zakpić 
z tragedji swych braci w Sowdepji?... 

Przecież gruntowna analiza bolsze 

> 

i wickiego prawodawstwa, skierowane- ПУ› dodaje do zwykłych trudności przi 

go przeciw Cerkwi, nie wykazałaby 
„żadnych gwałtów w znaczeniu cywil- 
no - prawnem“: cerkwie są zamykane 

| „па prośbę* parafjan, nie uznaiących 
żadnych bogów, duchowni sa wieęzieni 

£ 1 rozstrzeliwani „za zdrade państwa”. 
zresztą „te lub inne środki* są stoso- 
v'ane zgodnie z zasadniczemi prawa- 
mi państwa, dbającego o dobro j spo 
kój proletarjatu!... 

Tak, panowie historycy, korzysta- 
jący z gościnnvch szpalt czołowego 
organu Cerkwi prawosławnej: może- 
cie nie posiadać wiedzy historycznej, 
iecz mieć więcej powagi i sumiennoś- 
ci powinniście!... W. Ch. 

  

dzkiej jeszcze mieć ten cały szcze- 
biot ptaków wiośnianej natury. 

Dobrze zrobił dyrektor Želwero- 
wicz, że w sztukę wciągnął Wyleżyń- 
ską i dobrze znowu robi Wyleżyńska, 
że nas zkołei wciąga w śpiewy Muz. 
Cóż dziwnego, że po takim špiewie 
banda dzieci Wintertona jest rozkosz 
na A niechże chodzą po głowie, sko- 
ro są tacy rozkoszni. Nawet mama 
Trent (Detkowska) podnosi się o sto 
procent, mając takiego syna, jak Mi- 
lewski. Wogóle trzeba powiedzieć, że 
sztuka Carpentera na Pohulance po- 
winna być odwiedzana przez tych, któ 
rzy nie wiedzą, jak bardzo życie mo- 
gą umilić dzieci. Równocześnie może 
być odwiedzana przez dzieci, które do 
wiedzą się, jak bardzo umilić można 
życie starszym. W baśniach Jednej I 
Tysiąc Nocy co chwila występuje sta- 
rv kalif z brodą długą i siwą, który 
marzy o potomku. Carpenter daje nam 
lekcję poglądowa na to, że kalif, pra- 
gnąc tego potomka, otwiera i te inne 
drzwi, prowadzące do odmłodzenia. 
Na dzisiejsze czasy, gdy w stosunku 
do dzieci jest wiele zastrzeżeń i wiele 
rzeczy, wrogo usposobionych, zdoby- 
wa pan Edward Child Carpenter dzię- 
ki tłumaczeniu pani Kuszelewskiej, łau 

    
BITWĘ 
podRASZYNFM 

WYGRAŁ w e. 1430 

1 Йалсотё gz NÓŻ 

budując olbrzymią sta- 
cję nadawczą. za pome 
€ą której zawojował ca- 

łą Polskę dia odbieru 
na 

DETEKTOR 

axcory go 

zł. 1889 
Zupełnie pozbawiony 
L ów | trzasków, 
mie.n'szczalny. dając 
sy absolutnie czysty 

edblėr 

   

  

Aparat ten mode Эу: 
w ciągu 2 lat samie 
Biuny as lampowy 
@аы Macconia 

atą różni 
<ę ceny 

CAŁA POLSKA 
NA DETEKTOR 

ЙЙалсот/ чг 
Warszawa. Marszaik 142 

t oAt. Piotrkowska 84, 

Lwów. Akadem:cha 14, 

      

  

Lot przez Ocean 
MIN. BALBO O ŁOCIE ESKADRY4 

WŁOSKIEJ. 
Lot eskadry aeroplanów włoskici! 

przez Atlantyk, który dokonany  z0% 
stał pod kierownictwem ministra tot“ 
nictwa włoskiego, gen. Balbo, zasługi 
je na uwagę, przedewszystkiem z te” 
go względu, iż był to łot całej eska 
dry, składającej się z 12 hydroplanów: 

  
lak trudną i skomplikowaną rzeczą 
jest kierowanie takim lotem  zbioró% 
wym, Świadczy opinja- gen. Balbo. | 
Oto, co pisze min. Bałbo: 

„Raid transaantycki nie byłby u 
czem nadzwyczajnem, gdyby nie to, 
że musieliśmy utrzymać formację. B. 
to dla nas istny koszmar od samego 
początku lotu! Formacja zniszczyła na 
sze nerwy, znużyła nasz opór i wy: 
stawiła maszyny na ciężką próbę. Le 
cieć w uszykowaniu (formacji) osier 
naście godzin pod rząd, znaczy: doty: 
kać nieusiannic motorów, kierować ic 
pracą, zmientać co chwila pęd. zwięk 
szając go o 50 albo o 30 obrotów i t. 
Aczywiście najbardziej dramatyczne 
były godziny nocne... 

Podczas lotu do mojej radjostacj 
(na samolocie ministra Balbo) przy: 
bywały ciągle sygnały aparatów, któ! 
rych piłoci prosili mnie, abym zwięk 
szył lub zmniejszył szybkość. Lot pojć 
dyńczy daje swobodę, szybkość i bezi 
pieczeństwo. Lot zbiorowy, formacyj< 

lotu oceanicznego konieczność nie 
ustannego kontrolowania nietylko sie 

ie, lecz i innych. Ryzyko i możłi 
wość wypadków zwiększa się w zał 
ności od iłości aparatów, biorących u 
dział w locie; kto zaś leci sam, myś 
tylko o sobie. 

Podczas zaburzeń atmosferyc 
nych trzeba rozszerzać szyk lotu i w. 
tworzyć pewną odległość między apa: 
ratami, aby uniknąć niebezpieczeń 
stwa zderzenia. Gdybym miał po 
rzyć jeszcze lot przez Atłantyk, woła 
bym lecieć sam jeden, niż dokonać 
w formacji zbiorowej". 

  

    

     

   
      
     

       

  

    

  

   

      

     
    

  

   

    
   
   

           
   
         

   

     

     
    

      
     

      

   

    
   

   

    

ry zasłużone. = 
Oczywiście, jest to w Iwiej czę 

zasługą Wyrwicza Podziwialiśmy za 
sze jego umiar. Ten doskonały akt 
daje kreację wyborną, bez cienia C 
niów najmniejszej szarży. Od począ 
ku do końca wierzymy Wyrwiczo 

że ma dzieci, że je potem zbiera, 
kłopocze się o te dzieci, że bez nl 
żyć nie może. Bez liku jest finezji, 
tej jego grze, jak bez liku jest peł 
czuć w śpiewie Wyleżyńskiej. Rezt! 
tat jest taki, że przychodzimy do d 
inu i myślimy, jak to dobrze mieć 
le pieniędzy, ile ma Winterton. Jak 
dobrze pozatem mieć dzieci rozsyf 
ne po świecie, przygotowane, aby I; 
kiejś godziny, kiedy włos posiwi 
móc umilić sobie życie. Z drugiej ś 
ny myślimy: jakże to i dzieciom m! 
być dobrze, gdy jakiejś godziny zak” 
tej mogą zacząć nagle nowe żyć! 
znajdując bogatego papę, który ku 
nawet i aeroplan prawdziwy, w t 
tym koziołki będzie można fikać. 

       

  

   
   

       

    

   
   
    

  

    

    

       

    
    

    
        

     

        
            

        
           
       

   

        
    

   

         

  

   

     

   
    

  

             
         

      

   
    

„A 
Mieczysław Limanowski. 

 



  

  

AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
OD REDAKCJI 

W sprawie zajść w Bratniej Pomocy „Ak. 
Wolna Trybuna" głosu dotychczas nie za- 
bierała. Wskutek licznych interpelacyj, dla- 
czego jedyna regularnie redagowana rubry- 
ka akadėmicka w "Wilnie nie porusza kwe- 
stji żywo cały ogół obchodzącej, komuniku- 
jemy: 
| że nasz punkt widzenia na sprawę refor- 
sy przyjętego obecnie i stosowanego syste 
mu samopomocowego od 2-ch lat jest skon 
kretyzowany i wyjaśniamy przy każdej spo- 
sobności. O reorganizację Bratniaka walczy- 
ismy w r. 28,29 i 29/30 nietylko w 
prasie (artykuły koł. kol. Dembińskiego, 
Święcickiego) i 29 — 30 na szeregu „czwaw 
ków”, zebrań dyskusyjnych, wreszcie na 
Walnych zebraniach  Bratniej Pomocy. 
Ostatnio zaszłe zjawiska potwierdzają w 
zupełności nasz punkt widzenia o szkodli- 

Może z tego będzie co? 
Smutny jest los człowieka wstępującego 

na USB. 
Niczego nie rozumie. Sekretarka mu mó- 

wi: wypełni pan rodowód, kartę albumową, 

oraz indeks. Niech pan pamięta o termi- 
nach w kwesturze, bo przegapienie usuwa 
pana z wydziału. Niech pan też nie przegapi 

imatrykulacji. E > 
Chwyta się za głowę biedny  abiturjent 

szkoły ogólno - kształcącej i leci sprawdzić 
spis wyddadow. Ale i tutaj wielu rzeczy zro- 
zumiet nie może. Wpisawszy pod rubrykę 

„nomen” nazwisko, zaś rubrykę „cognomen 
imię, wpisuje doń wszelkie możliwe i nie- 
możliwe wykłady — na wszelki wypadek. 
Dobrze jest jeśli przynajmniej ze sobą nie 

kolidują. ь : : 
Ale to ar nic. Zaledwie I” i 

od. wykładu inauguracyjnego - 

шёюі— nieszczęśliwego studenta rój 

zmór i duchew putępionych — organizacyj 

akademickich. Każda chwali siebie, łaje in- 
ne i ściąga składki. Już w kwesturze za- 
płacił nowy adept wiedzy składkę do Brat- 
niaka i niechcący do WKAĄ. Pozatem jednak 
w systemie (jeśli © systemie można mówić) or 
ganizacyj akademickich się nie orjentuje. 
Słyszy tylko, że jedni drugich w miarę mo- 

żit i łają i oczywiście wniosków z tego 
tajania wyciągnąć nie może. s! E 

Ta dezorjentacja w życiu akademickiem i 
wstępowanie do organizacyj bez sensu i ce- 
lu charakteryzuje zawsze pierwsze roczniki 
axademikow. Trzeba im koniecznie dać ja- 
kąś podstawę. Trzebakoniecznie objektyw- 
nie poinformować je o życiu Rzeczypospo- 
litej Akademickiej, o której najmądrzejszy 
woźny nic go nie poinformuje (sam przecie 

„robi co chwila wielkie oczy i mówi: I czego 
*e słudenty jeszcze nie wymyślą — skaranie 
boskie!) Trzeba dać nowowstępującemu 
podręcznik -— więcej, mnonogiaije kół nau- 
kowych. Trzeba go zorjentować objektyw- 
nie i wszechstronnie i to przez firmę, któ- 
та nikt nie posądzi o stronniczość. 3 

Książka taka winnaby zawierać nietylko 
wyciągi ze statutów, które zawsze mówią 
tak mało, ale i historje poszczególnych orga- 
nizacyj, ich wystąpienie zewnętrzne, ich 

strukturę wewnętrzną, opinję o) nich na USB, 
ich dorobek, ba — nawet opisy ich lokali, 
życia towarzyskiego etc. Książka taka win- 
na mówić o uroczystościach ogólno - aka- 
demickich („Wescła Inauguracja”, "Tydzieit 
Akademika" etc), © Legaciszkach, o akade 
mickich związkach ogólnopolskich i między- 
ORZWIH, o akademickich zjazdach i t. 

Książka taka winna pouczać o prawach i 
ożowiązkach akademika, o jego stosunku 
do władz, do różnych instytucyj etc. Na- 
łeżałoby także <aopatrzyć w fotografje о- 
raz ilustracje. Trzebaby ja ułożyć przejrzy- 
ście i mądrze, z umiarem, zaopatrzyć w 
indeksy, odsyłacze i odnośniki. ! trzebaby 
ją sorzedawać tanio, ogromnie tanio, niesły- 
chanie tanio, poniżej kosztów, a więc z de 
ficytem (coś około 50 — 80 gr.). W @- 
datku sprzedawałaby się ta książka niesły- 
chanie wólno, i kapitał w nią włożony — а- 
mortyzowatby się niesłychanie długo. 

Ale trzeba to zrobić. I oglądając się za 
instytucją, mogącą taką monografję zreda 
gować, niepodejrzaną o stronniczość i par- 
tyjnictwo, mogącą też włożyć pewien ka- 
pitał „na przepadłe* — widzimy tylko jed- 
ną: „Zrzeszenie Kół Naukowych". Rzecz 
jest pilna i naprawdę potrzebna. Monografja 
taka, dobrze i uczciwie napisana,  niesły- 
chante uintensywniłaby życie akademickie 
na USB. Zrzeszenie zaś miałoby z niej jed 
ną korzyść — oto mogłoby mocno i wy- 
datnie zareklamować w niej koła naukowe, 
co byłoby zupełnie uczciwe i na miejscu. 

jest jeden walny argument za koniecz- 
mością wydania podobnego podręcznika. 
Oto przeciętny akademik, wałęsając się po- 

lędzy organizacjami, nie znając ich dosta- 
tecznie, lub wyglaszając o nich zdanie, ba 
— wstępując do nich, przyzwyczaja się do 

powierzc| ności. 

Suchodolski*) twierdzi, że cechą kultu- 
ry dzisiejszej jest powierzchowność w uj- 
mowaniu zagadnień życiowych na skutek 
sprzeczności, jakie człowiek w sobie odnaj- 
duje, nałeżąc do różnych organizacyj (np. 
Kościół i Państwo). Niezawsze może on te 
sprzeczności pogodzić, wobec tego przyzwy 
czaja się nie myśleć c nich — stąd płyt- 
kość. Otóż z tą cechą instotnie tak dziś po- 
wszechną, z tym nałogiem nierczstrzyga- 
nia i nierozpatrywania zasadniczych  pro- 
błemów, niezdecydowania się wyraźnego i 
ie o na tryb naszego życia, winni 
śmy walczyć, 

Właśnie my, my — o, banalnošci! — 
my, „intełigencja polska" i my —- „przy- 
szłość narodu*. Dość kpin z siebie samych, 
dość wstępowania do organizacyj, z któ- 
tych każda ma przecież swe cele i swoją 
ideologję, — na ślepo. 

„ Obyż jesienią monografja taka ukazała 
się. Ałe może do jesieni zbyt mało jest cza 
®н — praca jest duża i trzeba ją wykonać 
doskonale. Tedy jesienią za półtora roku. 
Czekamy z niecierpliwością. A.G. 

*). Suchodolski — „Charakterystyka kuł 
tury współczesnej" — „Oświata i wycho- 
wanie" 1929, zesz. 4 i 5. 

  

Kronika „Odrodzenia“ 
z „powodu nadzwyczajnego zebrania 

Bratniej Pomocy zebranie Sekcji Zagadnień 
Prawno - Społecznych i narodowych w So- 
botę nie odbędzie SIĘ > 

(W niedzielę dnia 1 lutego w lokału Ko- 
ła Prawników odbędzie się wałne zebranie 
„Odrodzenia” z następującym porządkiem 
dziennym: 1) Wybór prezydjum. 2) Odczy 
tanie protokułu z poprzedniego zebrania. 3) 
Odczytanie sprawczdania ustępującego Za- 
rządu. 4) Odczytanie sprawozdania Komi- 
sfi Rewizyjnej. 5) Dyskusja nad sprawozda 
niami. 6) „wybór nowego Zarządu. 7) Wy- 
bór Komisji Rewizyjnej. 

Początek o pudz. 5-tej p. p. Obecność 
członków konieczna. 

15 Z A członkowska. 
e wtorek dnia utego o godz. 20 

odbędzie się u ks. Meysztowicza (Mostowa 
2 — 4) zebranie Koła Kolegów. 

i „Redakcja „Akad. Wołn. Trybuny urzę- 
ue we wtorki od godz. 13 — 14 w lokalu 

Odrodzenia” (Uniwersytecka 7 — 9) 

  

wości ustroju i konieczności uzdrowienia sa 
riopomocy. 

Że niemniej przeto nie uważamy za wła 
ściwe zarzucać komukolwiekbądź złą wolę. 
Ludzie, którzy lubia żongłować terminami, 
zaczerpniętemi 7 prawa kamego powinni 
pamiętać o tem, że pomiędzy wszczęciem 
Sprawy a wydaniem wyroku potępiającego 
istnieje olbrzymia przestrzeń, którą łatwo i 
oezkoleśnie przeskoczyć może tylko  0s0b- 
nik, obdarzony dużym polotem literackim, 
a nieobciążony nawet minimalną dawką roz- 
wagi. Sprawę bada obecnie władza, ze stro- 
ny młodzieży zbada ją specjalna komisja, 
powołana zgodnie z ogłoszeniami o nadz. w. 
Zgromadzeniu. Uważamy, że do ukończenia 
tych badań możemy, bez szkody dla sie- 
bie i ogółu młodzieży, wstrzymać się z 
połajankami. 

Z POD TŁOCZN! DRUKARSKIEJ 
Artykuł poniższy porusza kwestję 

żywotną i dlatego zostaje umieszczony. 
Musimy tu zaznaczyć, że w niektó- 

rych poszczególnych punktach z jego 
autorami się nie zgadzamy, oraz stwier 
dzić, że —: niestety! — autor ograni- 
czył się tylko do poruszenia kwestii, 
nie zajął zaś w stosunku do niej jakie- 
goš określonego stanowiska. (Red.) 

My, obecne pokolenie akademików, skut 
kiem uprzedzeń, skutkiem głęboko w naszą 
krew wszczepionym pogłądom, wcale się 
nie orjentujemy w życiu współczesnego ży- 
dostwa. Wychowywano nas od dzieciń- 
stwa, od pierwszych naszych wiośnianych 
kroków w przekonaniu, że pogłądy, że u- 
mysłowość żydów, że ideologja wiecznych 
tułaczy jest stała, niezmienna, oparta na 
cpokowych, nieskruszalnych literach Talmu 
du. 

Od pierwszych naszych pacierzy, od 
pierwszych — tak dla nas zrozumiałych —- 
prostych, a dla dorosłych już akademików, 
pełnych „zasadmczych wątpłiweści"”, pytań 
katechizmowych, wpajano w nas lęk, 
strach, nieufność przed strasznym pejsatym 
Żydem, przed katem Pana Jezusa. Ileż razy 
„Oddam Żydowi do worka" rozpogadzało 
nasze. wykrzywione kulminacyjnym punk - 
tem płaczu, buzie, rozedrgane spaznaami u- 
steczka. 

A potem? 
Potem przyszło uświadamianie się. Po- 

tem z najwyższą emocją słuchaliśmy strasz 
nych opowiadań © porywaniu dzici na macę. 
A kiedy trzeba było wieczorem przeiść ja- 
kimś zaułkiem żydowskim, szliśmy poważ- 
ni, bladzi, ze spuszczonem czołem. Rzuca- 
"iśmy na wszystkie strony bystre spojrze- 
nia, a w kieszeni trzymaliśmy w kurczo- 
wym uścisku... otwarty nóż harcerski, Przy 
każdym zakręcie, przy każdym żydziaku, 
przelatywaly przez naszą my: „ wspaniałe 
plany strategiczne, ucieczki, ataki... 

Co chwila stawały nam przed oczyma 
jakieś podstępy Sokolego Oka, bohaterstwo 
Kmicica... 

święcie wierzyliśmy, że ich jedynym ce- 
lem jest oszukiwanie gojów, że im Talmud 
nakazuje nas nienawidzieć.!... To masoni, 
wolnomularze!!. Wszystkie zło na świecie 
2d nich pochodzi!!! £ 4 

Wyższe klasy. Historja, literatura stawia 
ły przed naszemi zdziwionemi oczam: Ży- 
dów — szlachetnych, żydów — idealistów 
berek Joselewicz, Meir Ezofowicz, Eli Ma- 
kower zyskali naszą sympatję. Jakiś do nich 
mimowołny, instynktowny, dziecinny, nie- 
pytający się o przyczynę czułiśmy + senty- 
ment. Szłachetni żydzi. W tem zestawieniu 
coś nas uderza, coś nas razi. Szlachetny 
Żyd! To niemożliwe!! 

R w naszej myśli nie może się zmie- 
ścić! 

A jednak tak jest. A jednak dziś tych 
Žvdėw idealistów jest więcej, aniżełi się zda 
je. Już nie jednostki, ale tłumy i masy. 

Bacznemu, chociażby gazctowemu obser 
watorowi dzisiejszego życia politycznego i 
społecznego, nieraz chyba przychodziłą po- 
dobna myśl do głowy. 

Bo życie dzisiejszego żydostwa jest wy- 
iątkowo ciekawe, jest wyjątkowo bogate. 

A obok tego kwestja żydowska coraz bar 
dziej się zaognia, coraz bardziej zapala, 
szczególnie u nas, w Polsce. 

My, siedzący dziś na ławie uniwersytec- 
ckiej będziemy niusiełi ją załatwić, bo nasi 
nieprzystosowani poprzednicy zostawią ją 
nam w spuściźnie. 

Aby ją rozwiązać jaknajlepiej, aby po- 
stąpić tu zgodnie z etyką katolicką, z jed- 
nej strony, a połską racją stanu z drugiej, 
musimy przełamać te mury niechęci, musi- 
my zająć się na serjo, poważnie, studjowa- 
niem t. zw. kwestji żydowskiej, 

Powyższe uwagi nasunęły mi się przy 
Perakas jednodniówki, wydanej z oka- 
2 Hi Ogólnopolskiego Zjazdu Związku Ak. 
Ml. „Zjednoczenie". Jednodniówka cieka- 
wa, chociaż nieefektownie wydana. Wydaw 
cy bardzo niefortunny nadali jej format, for 
mat gazety. 

Zjednoczenie wśród dzisiejszej akademi- 
ckiej młodzieży żydowskiej jest ruchem bar- 
dzo poważnym, ruchem, mającym wielu 
zwołenników,  tembarzdjej teraz po ban- 
Paeoye „pałestyńskich* dążności sjoni- 

Nie wdajemy sie teraz w ocenę, czy ten 
ruch połonofilski, asymilatorski, jest kaze 
stny dla państwa połskiego, dła kultur 
szej, chociaż jeżeli on będzie rozwiiał się 
w tym samym kierunku, w iakim dotych- 
czas się rozwija, to jesteśmy skłonniejsi ne- 
gatywną dać odpowiedź. - 

Daleko jest też temu ruchowi do szla- 
aa do żapiocją się jadących pe Zie- 

r nej na cięż! racę, na „ Sjo- ristów. ) ęžką pracę 3 

We wstępnym zrtykule dt. Henryk Schip 
per (znany komentator dzieł Mickiewicza w 
nowem wydaniu Bibl. Wiełkiej) cieszy się z 
wyniku ostatnich wyborów, cieszy się z 
iaktu współpracy Żydów z niektóremi Stron 
nictwami politycznemi. 

Rozmaicie się można zapatrywać na tę 
kwestję. Ciekawszv jest artykuł Maurycego 
Karniola p. t. : „Tragedja sjonizmu*. W jed 
nem miejscu autor tutaj przeholował Pisze 
oto: „Odkąd Żydzi biorą udział w życiu 
politycznem obu półkul, znajdowali się oni 
zawsze w pierwszych szeregach ruchów 
wolnościowych....* Trudno się tu pogodzić 
ze zdaniem autora. Wprawdzie Żydów spo- 
tykamy w rozmaitych rewolucjach, ałe w 
rolach niezawsze im zaszczyt _ przynoszą- 
cych. Powyższem zdaniem chciał p. Karni- 
ol uzasadnić przywiązanie Żydów do demo 
kratyzmu. Przywiązanie to, © ile ono jest, 
wywodzi się raczej z pewnego upośledze- 
nia, prawnego, w jakiem Żydzi znajdowali 
się w ciągu dziejów. 

W innym artykule p. E. L. pisze „Z.H.P. 
zamknęło swe szeregi dla młodzieży żydow 
skiej. ,...w ten sposób _ sprzeniewierzając 
się szczytnej ideologii Baden - Powell“a. 
Tutaj p. E. L. zdaje się, że mija się z praw 
dą, bo — o ile mi jest wiadome — skauting 
angielski, podobme zresztą, jak polski, z 
innvch względów zamyka swe szeregi przed 
Żydami. 

Zasługuje na uwagę, m. in. feljeton lite- 
racki, omawiający stosunek Krasińskiego do 
przechrztów, jest to artvkuł źródłowy, cho- 
ciaż może trochę tendencyjny w wybieraniu 
tych źródeł. 

Na zakończenie warto podkreślić, jedna 

na 

Z Kół Naukowych 
Koło Prawników. W piątek 29 I. o godz. 

8 wiecz. w lokalu Koła Prawników odbę 
dzie się zebranie Sekcji Zagadnień Prawno- 
ustrojowych Rzeczypospolitej Akademickie$ 
2 sa p. t.: „Statut Bratniej Pomocy 

Ze względu na aktualność tematu, kie- 
rownictwo sekcji prosi o jaknajliczniejsze 
przybycie. 

Zarząd Koła Prawników, obrany w dniu 
16 I. ukonstytuował się w sposób następu- 
jacy: prezes — Henryk Dembiński, wice- 
prezesi —. Mieczysław Zgorzelski, Stefan Ję- 
drychowski, skarb — koł. koł. Kundzicz i 
Janczewski, sekretarjat — koł kol. Maceno- 
wiczówna ł Wierzyński, sekcja wydawnicza 
— koł. Meyerówna, sekcja wycieczkowa i 
czytelnia — kol. Kaduszkiewicz, ref. towa- 
rzyski — kol. Dabkus, ref. naukowy i s. 
prawno - ustrojowa — kol. Ješman, ref. pra 
sowy i s. retoryczna — koł. Ziełeńczyków- 
na— 

Koło Połonistów Stud. USB. podaje do 
wiadomości, że wydawnictwa Koła można 
nabywać w lokału Koła (Zamkowa 11 — 
2 w godzinach dyżurów członków zarzą- 
Ju — 

Są do nabycia: a) Bibljoteka prac poło- 
nistycznych: 

„Placyd Jankowski“ 1 „ Charkiewicz 
w cenie 6 zł. 

2) H. Hleb - Koszańska „Źródła sądów 
w rozprawie M. (irabowskiego „O nowej 
literaturze francuskiej"" — 3 zł. 

b) Zbiorki poczyj: 
1) STO — M pr. 
2) „Z pod arkad" — 3 zł. 
3) „Patykiem po niebie" -— 2 zł. 

  

Z Koła (ów. Dłaczego człowiek 
żyję? Poco umiera Kiedy będą asfalty w 
Wilnie? Czemu jest cierpienie? Czy 
odbędą się popisy łyżwiarskie? — Кте- 
dy będą wreszcie modne perkaliki? .... o 
tem zapomni każda kołeżanka i każdy kole- 
ga, gdy przyjdzie na Bal Włóczęgów w 
dniu 7 lutego 1931 r. o godz. 23 w salach 
Klubu Przemysłowo - Handlowego przy ul. 
Mickiewicza 33, Stroje nie obowiązują Ce 
na — 7 zł., dła akademika — 4 zł. 

Wstęp tylko za zaproszeniami. 

5 к о_ wo   
  

DOROCZNY 
TRADYCYJNY 

  

odbędzie się w dniu 31 stycznia b. r. 

A E. OFICERÓW i PODCHORĄŻYCH || 
REZER = Y 

w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO | 1 

  

  

  

komunikocji autobusowej w Olikie 
Z kół zbliżonych do Spółdzielni о- 

trzymujemy następujące uwagi: 

Poruszona ną łamach „Słowaśś 
dn. 23 stycznia sprawa komunikacji 
autobusowej w Wilnie: jest kwestją 
pierwszorzędnei wagi dla naszego mia 
sta. (Rocznie przewozi się autobusami 
w. Wilnie około 7 miljonów  pasaże- 
rów) i sprawa ta zasługuje na jaknaj 
bardziej wszechstronne omówienie. 

Spółdzielnia właścicieli autobusów 
w Wilnie stanowi jednostkę prawną, 
prawie zalegalizowaną. Organizacja 
„Spółdzielni* me jest. bez usterek, lecz 
nie można jej zarzucić braku postępu 
1 doskonalenia się. 

Kto  zaprzeczy iż „Spėtdzielnia“ 
jest organizacją zupełnie swoistą, i 
rzec można pionerką w tej dziedzinie. 
To samo już stanowi niemałą zasługę, 
Spółdzielni nie brakowało sprężystości 
w regulowaniu ruchu autobusowego. 
Niedomagania finansowe . spółdzielni 
spowodowane są nie brakami organi- 
zacji, lecz ogólną ciężką sytuacją go- 
spodarczą. 

Już 29 listopada 1930 r. czyli za- 
długo przed zjawieniem się na gruncie 
wileńskim konkurenta w postaci szwaj 
carskiej firmy Arbon — Spółdzielnia 
wyłoniła specjalną komisię reorganiza 
cyjną, mającą za zadanie rekonstruk- 
cję Spódwzielni na Spółkę. 

Reorganizacja miała być ukończo- 
na w końcu stycznia lub początku lu- 
tego rb. Dowodzi 'to o ruchliwości 

z 

miejscowej organizacji i zrozumieniu 
przez nią swych zadań i celów. 

Wymieriony artykuł zawiera nie 
mało niesłusznych zarzutów, skiero- 
wanych pod adresem Spółdzielni. 

Nad sprawnością techniczną auto- 
busów czuwa Wojewódzki Referat Sa 
mochodowy. Nie mogę nie podkreślić 
że Wileński Referat odznacza się w 
swych wymaganiach daleko większą 
surowością, dokładnością i racjonal- 
nym formalizmem niż chociażby w 2 
sąsiadujących województwach. — Za- 
pewnia to maximum bezpieczeństwa 

uchu. 
Regułarność ruchu autobusów w 

Wilnie nie podłega jednak żadnej wąt- 
pliwości. 

Zarzuty czasami czynione taryfie 
przejazdowej są niesłuszne, gdyż cen 
nik był opracowany na podstawie sci- 
słvch i najniższych kalkulacyj i przy 
współudziale władz administracyjnych. 

Brak garaży w Wilnie, należycie 
wyposażonych daje się rzeczywiście 
odczuwać lecz przy reorganizowanej 
w czasie najbliższym Spółdzielni, ten 
brak — może być łatwo usunięty. 

Spółdzielnia zatrudnia do 450 pra- 
cowników, oraz pośrednio zatrudnia w 
warsztatach  karoseryjnych,  slusar- 
skich, bogato wyposażonych  repera- 
cyjnych przy przedstawicielstwach i 
innych (małarze, stolarze, kowale, ta- 
picerze) około 500 osób. Mamy rów- 
nież w Wilnie całą branżę handlu auto 
mobilowych części zamiennych. 

  

Święto filmowe! 

Pierwszy Polski Dźwiękowy 

Film Morski w
a
d
 WiatrMorza 

plg. St. Żeromskiego ' 

już Jutro w kinach |, 

„Helios“ ; „Casino“ |' 
  

Zjazd oficerów kolejarzy 
W dniu 25 stycznia r. b. odbył się 

w Wilnie zjazd kilkuset oficerów re- 
zerwy z okręgu wileńskiego Dyrekcji 
Kolejowej. Zjazd powołał do życia spe 
cjalną sekcję kolejową Związku Ofice- 
rów Rezerwy, która postawiła sobie 
za ceł podniesienie oficera rezerwy 
do właściwej roli filara i przewodnika 

  

a 
zwłaszcza w pracy obrony Państwa. 
w pracy zawodowej i społecznej, 

Inicjatorem tej sekcji jest prezes 
Dyrekcji Kołejowej inż. Falkowski. 

Koło wileńskie Z. O. R. z prezesem 
dr. Górą i wiceprezesem Obiezierskim, 
tę szczęśliwą myśl pochwyciło, uwa- 
żając ją, jako najlepsze rozwiązanie 
płaszczyzny pracy Z.O.R. wogóle, 
Prócz oficerów rezerwy — kolejarzy, 
zostali w takiejże sekcji zawodowej 
zjednoczeni oficerowie rezerwy — po- 
cztowcy, dalej mają pójść skarbowcy 
i t. d. Praca tworzenia sekcyj zawodo- 
wych ma objąć wszystkich oficerów 

rezerwy w urzędach państwowych, 
samorządowych i komunalnych i insty 
tucjach prywatnych. 

Akcja ta ma znaczenie na tyle do- 
niosłe, że przyciągnie do Związku bez 
warunkowo wszystkich oficerów re- 
zerwy, ponieważ na gruncie sekcyj 
zawodowych łączy ich cały ogrom in- 

teresów, tak osobistych jak Społecz- 
no-państwowych, stawiając ich jako 
przewodników w pracy zawodowej i 
społecznej, a więc każe im spełniać 
naprawdę właściwą rolę w życiu na- 
szego Państwa. 

Jesteśmy zdania, że inicjatywa Wil u 
na jest dobrem rozwiązaniem cełów i 
zadań Z. O. R., co podniesie stan ofi- 
cera rezerwy w Polsce wogóle i winna 
odbić się żywem echem we  wszyst- 
kich kołach i okręgach Z. O. R. w ca- 
łej Rzeczypospolitej dla Jej najwyż- 
szego -dobra. | | : 

  

  

Koło Medyków USB rozsyła do szkół 
średnich komunikat, 0 zorganizowanych 
przez studentów  odczytach dla młodzieży 
szkolnej. Odczyty te mają się odbyć 1 i 
2 lutego b. r. w sali Śniadeckich. Prelegen 
tem będzie prof. Malinowski. Tematy: „ży 
cie płciowe" oraz „choroby płciowe”. Wej 
ście kosztuje 1 zł, dla młodzieży szkolnej 
— 50 gr. 

Wierzymy w dobre intencje p. p. akade- 

mików i nie wątpimy, że tematy będą po- 

traktowane ściśle naukowo, ałe czy jednak 
można na te odczyty dopuścić młodzież 
szkół średnich, mie mającą przygotowania 
do należytego traktowania podobnych za- 

vadnieh — jest wiglkiem pytaniem. 
Zapraszanie zaś młodzieży męskiej i żeń 

skiej razem — musi się spotkać ze zdecy- 
dewanym sprzeciwem tak wychowawców, 

jak i rodziców. 
Mamy więc nadzieję, że potraktowane w 

ien niewłaściwy sposób odczyty do skutku 
nie dojdą. 

I czy wogóle nie lepiejby bvło zorgani 

zować podobne odczyty na terenie poszcze- 
gólnych szkół? ` 

  

PEDRATA VOKIET EISS ISK YET DARE 
rzecz, jeden  charakterystyczny szczegół, 
tardzo szkodzący ruchowi asymilacyjnemu, 
bo nieprzychylnie  usposabiający do niego 
1 i katolicko myśłącego Po- 
laka. 
Jest nim pewien związek, pewna łącz- 

ność Zjednoczenia z organizacjami, wałczą- 
cemi z katolicyzmem. Watap. 

PODZIĘKOWANIE 
Nie zdołamy słowami wypowiedzieć, jak 

głęboko i serdecznie przejęte jesteśmy uczu 
ciami wdzięczności za tyłe doznanych dowo 
dów przyjaźni i życzłiwości. Dziękujemy za 
to, żeśmy się raz jeszcze utwierdziły w wie 
rze w prawość i dobroć serc ludzkich. Wszy 
stkie te odezwy, pełne rzewnej przyjaźni i 
hojne dary, składamy, jak niewiędnące kwia 
ty, u stóp naszego Patrona $w. Wincente- 
go. W Jego imieniu dziękujemy gorąco 
wszystkim wiernym przyjaciołom — Niestru 

dzonym Paniom ze Stowarzyszenia — a ze 
czcią wielką dziękujemy Najprzewielebniej 

Szym, którzy poparli nas modlitwą i za- 
szczycili swoją obecnością tę przepiękną u- 
roczystość. Naszemu Dyrektorowi, ks. Su- 

perjorowi  Rzemelce, najwyższy składamy 
hcłd za zapał, który budzi w nas ku dob- 

rej sprawie. 

Bóg zapłać wszystkim! 
Zoija i Konstancja Kościałkowskie. 

  

   ч 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 
„DALEKI WSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 
WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5 zł 

NAGA | 

  

Vainteresowanych, w każdym bądź 

Walne zebranie Spół- 
dzielni Autobusowej 
Na wczorajszem zebraniu właścicieli 

autobusów, sprawa ewentualnego  przylę- 
cia przez miasto oferty firmy Sauerer była 
bardzo szeroko omawiana i dała możność 
należytego zorjentowania się w całokształ- 
cie tego bądź co bądź ważnego zagadnie- 
nia. 

Zebrani usłyszeli opinię poszczególnych 
przedstawicieli władz, którzy — wprawdzie 
nie byli oficjalnymi rzecznikami urzędów 

razie 

| ają decydujący wpływ na takie lub inne 
/:ałatwienie powstałego projektu oddania 

4 koncesji autobusowej konsorcjum „Arbon* 

Szeroko omówił całą 
„prez. Czyż, który poddawszy krytyce do- 

sprawę  p.wice- 

| jtychczasowe poczynania Spółdzielni, będą- 
cej już w swem założeniu bardzo 
spółką, prowadzącą złą kalkulację, wypo- 
wiedział się za zmianą dotychczasowego 
stanu rzeczy, bowiem miasto takie, jak Wil- 
"no, nie może nadal pozostawać w tyle га 
innemi miastami i rzeczą samorządu jest 
starać się, by w miarę możności doprowa- 
dzić je do względnego uporządkowania. 

Asfałtowanie jezdni wymaga dużych 
funduszów, których niema i nie będzie, bo- 
wiem dalsze zaciskanie śruby podatkowej 
jest nie do pomysłenia więc jeśli nadarza się 
okazja, że jednocześnie możemy  ułepszyć 
jezdnie i usprawnić ruch samochodowy, 
musimy traktować całą rzecz poważnie, od- 
rzucając precz wszelkie i w ro- 
dzaju proponowanej zmiany Spółdzielni na 
"Towarzystwo akcyjne, co w rezultacie od- 
sunęłoby całe zagadnienie ruchu i jezdni 
na dobre kiłka, a może i więcej lat. 

P. wiceprez. Czyż podkreślił, że Spół- 
dzielnica jako taka nie ma żadnych pod- 
staw kalkulacji handlowej i uprawia fak- 
tycznie chałupnictwo autobusowe, co w re- 
zultacie pociąga za sobą ogremne wydatki 
i nieunikniony deficyt. 

Cierpi na tem ludność narażona na ko- 
rzystanie z nieodpowiednich maszyn, jak 
również miasto, które niema żaanych zy- 
sków, dających możność uoć  częścio- 
1 pokrycia wydatków na konserwację 

g. 
Proste wyrachowanie każe miastu zgło 

szoną ofertę firmy „Arbon* należycie roz- 
ważyć, 9 

Kończąc p. Czyż zaznaczył, że będzie 
dążył do tego, by likwidacja Spółdzielni 
jaknajmniej bołeśnie dotknęła właścicieli 
wozów przez zabezpieczenie im odpowied- 
nich warunków i czasu. 

W tej samej sprze wypowiedzieli się 
również p. radca Reiss, oraz inż. Krukow- 
ski i Szostakowski, którzy na podstawie 
własnych doświadczeń wypowiadając się za 
złikwidowaniem obecnego stanu rzeczy i 
skierowaniem zagadnienia komunikacji w 
mieście na inne tery. 

Co zaś dotyczy twierdzenia zaintere- 
sowanych, że członkowie spółdziełni zosta- 
ną pozbawieni możności egzystencji, należy 
uważać za przesadzone, bowiem większość 
udziałowców ma nne stałe zarobki i je- 
dynie wołny kaptał włożyli w maszyny, 
uważając, że będzie dobrze procentowany. 
Sprzedadzą więc autobusy i dużych strat 
mie będą mieli, tembardziej, że ruch na pro- 
wincji coraz bardziej się wzmaga. 

ersonel techniczny również znajdzie za 
trudnienie w nowem przedsiębiorstwie, więc 
cała operacja odbędzie się niezbyt boleś- 
nie. 

Wywody dyrektora Spółdzielni w tej 
sprawie całkow. pokrywają się z uwagami, 
które zamieszczamy na innem miejscu, więc 
ich nie poruszany. 

Sprawa odpowiedniego _ unormowania 
ruchu autobusowego wkracza obecnie w 
stadjum realizacji « w najbliższym czasie 
będzie przez nas szerzej omówiona. 

+ > 8 

Dowiadujemy się, że w Magistracie od- 
było się onegdaj posiedzenie, w  ktėrem 
wzięli udział przedstawiciełe miasta, Staro- 
stwa i rzeczoznawcy, a poświęcone Spra- 
wie zgłoszonej oferty. 

Jak słychać, na posiedzeniu tem zdecy- 
dowano wszcząć pertraktacje z firmą „Ar- 
bon“. Lp. 

lužną 

U kobiet w Ciąży i młodych matek, sto- 
sowanie naturałnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka - jJóżeta* wzmacnia prawidłowość 

funkcji żołądka i kiszek. Żądąć w aptekach. 
  

  

nocześnie podając własne informacje. 

riegu, oraz przez p. Lewandowskiego, 
Tina W.K.A. 

  

Dodając do tego dobrą setkę wła- 
ścicieli autobusów — mamy poważną | 
liczbę z górą 1000 osób wilnian, utrzy | 
mujących swoje rodziny. Magistrat ma 
zamiar udzielić koncesję na przeciąg 
20 lat szwajcarskiej f-mie Arbon, po- 
zbawiając w ten sposób 1000 rodzin 
środków egzystencji. 

Zrozumiałe jest, że perspektywa 
wpłynięcia do kasy Magistratu  pra- 
wie pół miljona gotówk: oraz asiał- 
towanie ulic wydaje się na pierwszy 
rzut oka bardzo zachęcającą|... 

Zastanówmy się, w jaki sposób to 
przedstawia się w rzeczywistości: Tra 
są linij autobusowych w Wilnie wyno- 
si niemal 30 km. Asfaltowanie ulicy 
na wzór ryski (środkowy pas 5mtr. 
szerokości) wynosi 100.000 zł. od ki- | 
lometra. Koszt4 wyasfaltowania całej | 
obecnej trasy wyniosą 3 miljony zł. 

Firma zaś przeznaczając po 150 
tys. zł. rocznie w przeciągu 20 lat 
wpłaci również 3 miljony zł. 

Wypływa z tego wniosek że ostać- 
ni kilometr pokryje się astałtem dopie- | 
10 w ostatnim roku ekspłoatacji; w | 
tym czasie jakże się będzie przedsta- 
wiał pierwszy kilometr? ‚ : 

Wyłączna koncesja F-my Arbon 
przewiduje utrzymanie zaledwie о- _ 
becnych linij autobusowych, pozba- 
wiając w ten sposób na przeciąg 20 
lat dzielnicy Subocz, Nowego Świata 
i ul. Nowogródzkiej połączenia z cen 
trum. 2 3 

Dzialalnošė Spėtdzielni, ktėra uru- | 
chomiła w roku ostatnim 4-4, 5-а # 1 
t-ą linje wykazała daleko większy po 
stęp. 

to wygody, które Firma Arbon | 
proponuje wiluianom: na głównych 
linjach autobusy kursują co 6 min., 
podczas gdy obecnie władze admini- 
strac. zupełnie słusznie wymagają kur 
sowania co 3 minuty. 

Zaofiarowana przez f-mę Arbon 
ilość autobusów wynosi od 35 do 40, 
podczas gdy ta ilość przy odstępach | 
5- niinutowych stanowczo jest niewy- 
starczająca. 

Większej ilości autobusów F-ma 
nie proponuje gdyż wówczas kajkuła- 
cja ta nie będzie dlań korzystna. 

Zagadnienie asfaltów — prowizo- | 
ryczne, wygody pasażerów niezbyt 
zachęcające, z pośród zgórą 1000 ra- | 
dzin utrzymujących się z tej dziedzi- 
ny w Wilnie — pozostanie zatrudnio- 
ne w nowej f-mie zaledwie 160 osób 

Kapitał obcy otrzymuje łokatę, pod 
czas gdy własny skazuje się w najiep- 
szym wypadku na moratorjum. 4 

(Obliczając w-g najnižszych prze- 
ciętnych cen wartość autobusu rów- | 
ua się 5 — 7 tysięcy, gdy nowe ko- 
sztują 14 — 16 tys. zł. W ten sposób 
właściciele autobusów Spółdzielni mo | 
ratoryzują kapitał od 540 tys. do 756 
tys. zł.) 

Cała branża handlu automobiło- 
wych części zamiennych poniesie zna- | 
czne straty, zaś znaczna część przemy 
słu miejscowego zostanie poza na-- 
wiasem. 

W każdym bądź razie magistrat 
nie powinien śpieszyć się z decycją, u- | 
'egaiąc syreniej pieśni f-my Arbon. 

Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. . 

W związku z oszczerczą napaścią na | 
mnie w „Dzienniku Wileńskim", w Nr. 21 | 
z dnia 27-1 1931 r. w anonimowym artyku- 
le p. t. „Niedopuszczalne metody" — 
stwierdzam że: я 

19 Z |. M. Rektorem Uniwersytetu S. B. 
n'e porozumiewałem się ani w sprawie ze- 
brania, zwołanego przez Wiłeński Komitet 
Akademicki, ani w żadnej innej. 

2) Nieprawdą jest, że w - tełefonicznej 
rozmowie z p. Fundowiczem, zagrozikem 
rozpędzeniem zebrania, powołując się na 
swoją rozmowę z J.M. Rektorem. 

3) Prawdą natomiast jest, że mając za- 
proszenie na to zebranie telefonicznie infor- 
mowałem się o charakterze zebrania, rów- | 

   

    

  

    

    

          

     
   

  

   
    

   

    

    
    

      

    

    
     

   

      

    

    
    

  

    
          

      

          

      

   

   

   

    

   
    

     

  

  
  

Na dowód scisłości powyższego, posia 
dam oświadczenie, podpisane przez p. Fun 
dowicza, wiceprezesa Wil. Kom. Akademic: 

ge-- 

Równocześnie zaznaczam, że w stosun- | 
ku do „Dziennika Wiłeńskiego* wyciągnę | 
odpowiednie konsekwencje. 3 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze wyra- 
zy wysokiego poważania, 

Szanowny Panie Redaktorze. 2 
W związku z umieszczonym w Nr. 17 

2525) „Słowa” notatka p.t. „Jakie weksle | 
podpisywał p. Babicki*, uprzejmie proszę | 
Pana Redaktora o umieszczenie w najbliż- 
szyn: numerze poczytnego pisma Pana Re- 
daktora mego oświadczenia treści nastę- 
vującej: A 

„Niniejszem stwierdzam, że p. Wła- | 
dysław Babicki, podpisując wspomniane w | 
artykule weksle, nie wiedział, iż na wek- | 
slach tych będze  figurowała pieczątka | 
Bratniej Pomocy. W chwiłi podpisywania 
pieczątki tej nie było i p. Babicki opierając 
się na mojem oświadczemu podpisywał wek 
Ss'e w przekonaniu, iż są to weksłe prywat- 
ne i jako takie mają być zdyskontowane. 
Do chwili ukazania się odpowiedniej en 
cjacji w prasie p. Babicki, ani nikt 
ny nie wiedział, w jakim celu weksie Бу= 
ły. zdyskontowane. Co się tyczy p. 
burdy, to stwierdzam - kategorycznie, 
udzielił on swego podpisu w dobrej wie 
i jedynie na moje zlecenie, jako prez 
PI Pomocy. я 

czynę mego  postępowama 
iudczyć: 005 ida nieobecnością 
nie p. Michała Czerewki i koniecznością: 
pokrycia zobowiazań, które z jego winy 
powstały, a które mogłyby materjalnie im 
ralnie obciążyć Bratnią Pomoc. W spra! 
te p. Babicki, p. Hałaburda ani ktokolwiek 
inny wtajemnczony nie był. zzA 

R. Puchalski b. prezes Bratniej Pomocy
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Nie emigrant polityczny, 
a krwawy bandyta 

DEZERTER I MORDERCA Z WIĘZIENIA WIŁKOMIERSKIEGO OSADZONY 
_ NA ANTOKOLU. — NIE BĘDZIE WYDANY WŁADZOM LITEWSKIM. 

m” W roku ubiegłym zgłosił się do naszych władz, niejaki Dowgialis 
i zeznał, że zbiegł z Litwy przed represiami za swe przekonania polityczne. 

W toku dochodzeń okazało się, że Dowgialis jest obywatelem polskim, 
- zdezerterował z wojska przed dwonta laty i przedostał się na Litwę. 
AR Jednocześnie Litwini powiadomili polskie placówki, że z więzienia 
w Wiłkomierzu zbiegł groźny bandyia, posługujący się kilku nazwiskami. 
Bandyta ten zabił podczas ucieczki jednego z dozorców. W pasie granicz-. 
nym zbieg napadł znowuż .na pewnego handlarza, zamordowai go i zraoował 

      

sł pieniądze, ubcanie i dokumenty. 
в Rysopis podany przez Litwinów 
_ Dowsialisa, który też, gdy go poczęto 

całkowicie się zgadzał z rysopisem 
na ten temat inaagować, przyznał 

_ się do wszystkiego, prosząc o względy. : 

3 Osadzono go w więzieniu na Antokolu, gdzie dotychczas przebywa 

_ oczekując na rozprawę sądową, która odbędzie się niebawem.. 

8 Władze litewskie, które zwróciły się do władz polskich z żądaniem wy- 

_ damia Dowgialisa, otrzymały odpowiedź odmowną ze względu na przestęp- 

  

  

niec m. Łodzi, który przed kilku uuesiącasmii 
  

_ stwa, popeinione przez Dowgialisa w Polsce, 

Wydanie zbiegłego do Rygi 
W Tnrmontach został wydany w ręce naszych władz niejaki Hugber, mieszka- 

defraudanta 
zbiegł z Polski po dokonaniu SZe- 

regu oszustw i z na szkody firm łódzkich. 
® Hugber za Ч aiszywym paszportem wyjechał do Kowna a następnie do Rygi, 
gdzie też został aresztowany przez policję łotewską. 

  

Zuchwały napad pod 
f 

„słonimem 

    

х a wczorajszej koło wsi Borowo gm. Koleśnickiej pow. Słonim8l kilku 

_ uzbrojonych opryszków dokonało e na przejeżdżających drogą po- 
bliskich fotwarków, Kowalskiego kiewicza. 

i widząc łaa 

obopółnej 

AM
 
Z
Y
T
A
 

Również otrzyniał postrzał jeden Zz bandyt 

T Skazanie b. czołowego 
; Na ostatniem posiedzeniu Wileńskiego Są- 
du Okręgowego na sesji wyjazdowej w 

idzie, przewodnictwem wiceprezesa 
Ę ihi Okręgcwego p. sędziego hzduszkiewi 
B cza, rozpoznana została sprawa byłego cze 

_ łowego kandydata z listy Stronnictwa Chłop 
_ skiego Nikodema  Mateckiego, pochodzące- 
p z gminy iwiejįskiej, powiatu lidzkiego. 

   

   
   

    
       

    

     

   

      

   

   

     

    

        

     

    

   

   
      

    
     

     
    

  

   

  

     

    
     

    
   

  

    

    

    

     

  

    

   

| | CZWARTE- 

& 23 Dzisj ое 

Franc. Sal, 
jutra 

Martyny * 

UsłRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
||| ŁOÓGJI U. S. B. W WILNIE. 

og 7 m 18. а5 

słońca o godź 3 m. 47 

   

: z duia 28 I. 31 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 759 
Temperatura Średnia — 2 

Temperatura najwyższa — 3 

T-mperaiura najnižsza — 12 
Opad w mm. — 

Wiatr: wschod :i 
Tendencja: lekki spadek 
Uwagi: pochmurno, 

URZĘDOWA 
|  — Wojewoda wyjechał. P. wojewoda 
i Kirtiklis wyjechał w dniu 48 b. m. wieczo- 

| rem na dwudniowy pobyt do stolicy, cełera 
<wzęcia udziału w konferencji wojewodów. 
 Zastępować będzie p. wojewodę w czasie 
jego nieobecności naczelni wydziału Urzę- 
du Wojewodzkiego p. Włodzimierz Hryho- 

| | — Przyjęcia R wojewody P. Wojewoda 
"Kirtiklis przyjął wczoraj następujące oso- 
bistości i delegacje: radcę Min. Rob. Pubł. 

 Surwiiłę w sprawach rozbudowy Archi 
wum Państw. i Bibljoteki Publicznej. Prof. 

Zdziechowskiego, jako prze- 
komitetu budowy pomnika 

na p. Czeslawa Jankowskiego — 
w sprawach tego komitetu, prezesa Izby 

| Rzemieślniczej p. Szumańskiego i dyr. Ła- 
| zarewicza w Spiawach 
| czei, starostów  wilejskiego  Neugebauera, 

_dziśnieńskiego Jankowskiego i postawskiego 
 Niedzwiedzkiego w sprawach tych i 

- tów: rację pracowników kolej ch 
: i właścicieli nieruchomości z 

dzielnicy Kominy i Forsztad w sprawach 
zaopiekowania się władz tą dzielnicą, po- 

_ zbawioną zupełnie bruków, chodników i 
oświetlenia, delegację Związku gospodarcze 
go w sprawach zawodowych,  delegację 

+ 

związku kupców zydowskich w osobach 
_ dyr. Oswalda Warhaftiga i prezesa Wulfa 
ы skiego; redaktora „Gazety Wileńskiej" 
 'w sprawłe zakazu sprzedaży gazet przez 
 miełetnich kołporterów. Przedstawił się p. 

оо ои КОр ра kożeStnajer. — лев2е! OP pułk. Krul uster. 
с ‚.щяём.к.?.\ч\тыш.“/‹іпіц 

— мус2ота]вгут przybyli do Wilna z Warsza- 
wy ra Min. Rob. Publ. p. Surwiłło w to- 

— warz; ie radcy ministerjalnego Min. W. 
_ R. 1 O. P. inż. Einworna. Obaj delegaci mi- 

| nisterjalni wraz z dyr. Rob. Publ. p. inž. 
iła-Nowickim odbyli konferencję w sprawie 

ustalenia i powzięcia decyzji.co do niezbęd- 
ich robót około rozbudowy nowego at- 

wum państwowego przy ul. Teatralnej, 
 lako też bibljoteki publicznej w gmachu po 

yszkiewiczowskim przy ul. Zygmuntow- 
iei. Po odbyciu komisji na miejscu w tych 

dudynkach, radca min. Surwiłło przyjęty 
był przez p. wojewodę, któremu zdał spra- 
wę o 2“ i decyzjach  powzietych 

WOJSKOWA 
| — Zebranie oficerów w st. spoczynku 
w P.K.U. Z inicjatywy oficerów w stanie 

spoczynku, zgrupowanych w Federacji, zwo 
 łane zostało przed kilku dniami przez ko- 

_ mendanta P.K.U. mjr. Ossowskiego zebra- 
mie oficerów w. stanie spoczynku, z miasta 

P> Wilna. i najbliższych powiatów w celu zrze- 
szenia się, zorganizowania i przystąpienia 

— @о istniejącego w Wilnie Związku Ofice- 
ów w stanie spoczynku, który w ostatnim 
roku, nie przejawiał żadnej, bardziej inten- 

| sywnej działalności, głównie z tej przyczy- 
ny, iż liczył znikomą ilość członków. 

W zebraniu wzięło udział blisko 300 ofi- 
cerów w stanie spoczynku. .Przewodniczył 

'n. Mokrzecki. W ożywionej dyskusji za- 
Bierali głos kpt. Topór-Wąsowski, jako -re- 

ferert, kpt. Sniechowski, dalej pułk. Jaż- 
žyfiski, jako reprezentant garnizonu t in. 

Uchwałono stosowną rezolucję, w myśl któ 
j oficerowie w stanie spoczynku rozwi- 

ą mają ożywioną działalność społeczną, 

oświęcająć swą pracę i siły rozwojowi 
anstwa. 
Wysłano depesze hołdownicze do Pana 

  

Izby  Rzemieślni- P! 

użyli broni wymierzając do napastników 
iai en został ranny w rękę Kowalski. 

„, którego ujęto. 

kandydata ze Str. Chł 
Matecki oskarżony był o prowadzenie — а- 
gitacjj wśrod ludrości na niekotzyść Pań- 
stwa, zmierzającei do obałenia onecnego u- 
stroju w Polsce, oraz o rzucanie haseł rc- 
wołucvjnych. Sąd Okręgowy pe udowodi.e 
niu Mateckiemu trkryminowanych mu prze- 

stępstw, skazał go na 1 rok ciężkiego wię- 
zienia. 

  

KRONIKA 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana Marszał 
ka Piłsudskiego. 

ZŁBRANIA I. ODCZYTY 
— Zebrante Towarzystwa  Bibijofiłów 

Połskich. Dn. 29 b. m. odbędzie się w sali 
Smuglewiczowskiej Uniwersyteckiej Bibljote 
ki Publicznej o godz. 8 wiecz. Ogólne Zebra 
nie członków T-wa, na którzm zarząd , DO 
ruszając sprawy organizacyjne. da sprawo- 
zdanie z prac dokonanych i przygotowywa 
nych do V-go Zjazdu Towarzystwa Biblia 
tów Polskich w Wilnie w 1931 r. Nastyp 
nie p. Tadeusz Turkowski wygłosi rełerat 
p. tyt. „Rzut oka na wymiri dotychczaso- 
wych 4 zjazdów bibijofilskien z punktu wi- 
dzenia zagadnień zadań bibłjciilistwa  pol- 
skego“, poczem będzie miała miejsce poga- 
wędka į: Gracjana Achrem - Achremowicza 
p. t. „Piękne wiieńskiej w ciągu 
4 wiekow“ tz pokszem). 

— Z oddziału Wil. Polski Tow. Przy 
rodników im. Kopernika. Dziś, we czwar- 
tek, w lakału Wił. Tow. Lekarskiego (Zam 
kuwa 24) odbędzie się doroczne walne 
zgromadzenie członków. Na porządku dzien 
nym odczyt prof. d-ra M. Limanowskiego 
p. t.: „O wiełkiej tajemnicy tworzenia się 
gór*, sprawozdanie 
nowego zarządu. Początek o godz. 20. Goś 
cie mile widziani. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. We czwartek dnia 29 
b. m. ogodzinie ts-ej min. 30 w Auli Ko- 
dumnowej Uniwersytetu odbędzie się promo- 
cja na doktora filozofji na Wydziale Mate- 
matyczno-Przyrodniczym p. Anny z Salitów 
Gołdberg. Wstęp wolny. 

SZKOLNA 

— Ferje w szkołach. Z Kuratorjum okrę 
gu szkolnego wileńskiego dowiadujemy się, 
że przerwa w zajęciach szkołnych między 
ółroczami w roku bieżącym trwać ma od 

dnia 31 stycznia (sobota) do dnia 3 lute- 
go ( ) włącznie, oraz, że młodzieży 
tych szkół, którym przysługują ulgi taryfo- 
we, przyznane zostało prawo do korzystania 
ze zniżek kołejowvch w czasie od 30 stycz 
nia do 4 lutego 1031 r. 

— Kom Dyrekcja Kursów Gim- 
nazjalnych im. J. Kochanowskiego ogłasza 
wpisy na nowe półrocze. Zapisy w kancela- 
rji Kursów przy ul. Mickiewicza 4 — II -gie 
piętro „ w dnie powszednie od podz. 11. do 
13 i wieczorami od 17 do 19 Blższe szcze- 
góły w prospekcie Kursów. 

SPORTOWA 

— Tor saneczkowy będzie owa 
my. Na górze Trzyzrzyskiej otwartv jest tej 
zimy publiczny tur saneczkowy który po- 
dobno dawał przechodniom powody do pew 
nych zastrzeżeń, Wobec *ego na polecenie 
p. wojewody wileńskiego rpecjałna komisja 
z ramienia Urzędu Wojewódzkiego,  Staro- 
stwa Grodzkiego i Komendy Policji Państw. 
badała w driu 28 I tor saneczkowy na Gó- 
rze Trzykrzyskej. Komisja uznała tor za od 
powiedni, lecz celem zapewniema zupełn'- 
- bezpieczeństwa obostrzyła przepisy regu 
amthu, obowiązującego osoby, korzystają „© 

z toru. Ustanowton: granicę wieku powyżej 
łat 10-ciu, z tem, że młodzież poniżej 10 
lat korzystać może z toru saneczkowego 
bczyrarunkowo tylko w towarzystwie » pod 
о!реКа starszych odpowiedzialnych osób. 
Korzystać # toru można tylko do nastaria 
zmierzchu. W soboty i dnie świąteczne r:il 
nować będą toru specjalne posterunki poli- 
ryjne. 

RÓŻNE 
— Gorący apet do paraijanek * parafjan 

arafjj św. Ducha w Wiłnie, XX oddział 
Tow. Pań Miłosierdzia św, Wirc. a Paulo 
pracujący orzy parafji św. Ducha urządza 
na rzecz najbiedniejszych parafji loterję tan 

tową 1 i 2 lutego w lokalu przy ul. Mickie 
wicza 6. W tym cełu zwraca się z wielką 

a serdeczną prośbą przedewszystkiem do 
współparafjan, jac również do wszystkich 
osób o współczującem sercu, o łaskawą po- 
moc w formie udzielenia fantów. Zbiórka 
iantów do piątku włącznie w mieszkaniu 
przy ul. Zygmuntowskiej 18 — 3. Chętnym 
a gorliwym ofiarodawcom zgóry przesyłamy 
serdeczne „Bóg zspłać". 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś 
1az 8-my komedija „Papa - kawaler". 

— Teatr miejski w „Lutni* Dziś o go- 
dzinie 8 w. ukaże się „Interes z Ameryką", 
dowcipna komedja Francka i Hirszielda, 
wprowadzona na naszą scent przez reżyse- 

1ążki 

pe 

ustępującego i wybory > 

5 Ł © W O 

ra R. Wasilewskiego, który zarazem odtwna 
:za w sztuce jedną z ról. 

— Występ Hanki Ordonówny. W nie- 
długim czasie Wilno będzie miało możność 
podziwiania świetnej artystki, znakomitej 
pieśniarki, Hanki Ordonówny Program wy 
pełnią piosenki Hanki Ordonówny, która 
wystąpi w otoczen'u Igi Koreczyńskiej, A. 
Śnieżyńskiego i oraz Boruńskiego. 

Niewątpliwie całe Wiln-» zechce zoba- 
tzyć raz jeszcze swą ulubienicę w jej Świet 
nych kreacjach. 

— „Czupurek* Benedykta  Hertza. W 
nadchodzącą niedzielę dn. do lutego od- 
będzie się w teatrze na Pohulance o godz. 
% m. 30 p. p. premjera barki dła dzici i do- 
rostych, pełnego wdzięku i humoru „Czu- 
purka“ Benedykta Hertza. 

"Teatry miejskie pragną w ten sposób u- 
czcić trzydziestolecie pracy pisarskiej auto- 
ra. Obsadę stanowią: Jasińska - Detkowska, 
Kaminska, Lewicka, Matyniczowna, Niwin- 
ska, Sawicka, Sewerinowna, YVarpinski, Kor- 
czyński, Kreczmar, Łubiakowski,  Zelwerc- 
wiczówna orzz Sroczyński. 

Specjalnie przez autora skomponowany 
prołeg wypowie dvr. A. Zelwerowicz. 

Reżyseruje H. Zełwerowiczówna. 
Kostjumy i dekoracje projektowała p. 

Schramówna. 
W widowisku bierze udział zespół tanecz 

iy p. Anety Rejzer - Kapian. PO 
ilustrację miuzyczna skompusnował E. Dzie- 
wulski. Ceny miejsc specjalnie zniżone. 

Co GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Upadły Anioł. 
Kino Miejskie — Robert i Bertrand 
Hollywood — Pat i Patachon 

strzełcy. 
Heljos — Gdy miłość się zbudzi, 
Stylowy — Sprzedawczyni miłości 
Wanda — Przekleństwo krwi. 
Światowid — Gra o kobietę. 

jako 

  

  

Od dnia 26 do dnia 29 stycznia I9sl r. włacznie będzie wyświetlany film: 

BOBERT i BERTRAKD:* Komedja w 10 aktach 

podług słynnej sztuki Raedera W rolach główn.: HARRY LIEDTKE, F. Kampers, Dofły Grey I Eliza Ia Porta 
saczycna od g. ? m. 30 oczątek seansów od g 4-*'. Następny progrem: „Markiz B'Eon* 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. 
  

  

Dziś! z > į с 
Królowa liima dźwiękowego Bebe Daniels śpiewa tańczy i szaleje w upadającym filmie 

Dramat miłosny. Nad program: GDY 4IŁOŚĆ SIĘ ZBUDZI zc łyżce 
Ceny znacznie zniżone. Seansy o godz 4, 6, Ri 10.25 

„Coś dla wszystkich* Najwięksi 
ulubieńcy starych i młodych Pat i Patachon 

dowcipna parodja Wilheima ТеНа. Nad program: 2 dod:tki dźwiękowo- 
jako $STRZELCY śpiewne. Ceny miejsc ra |-szy se-ns od 60 gr. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. Dia młodzieży dozwolone 

*" KINO TEATR 
„4ELIOS“ 
uł. WILEŃSKA 38. 

Tel. 326, 
  

rozśmie zą nawet głary swoją ostatnią prze- 
Tiwigkowe kino ioniej bajeczną, najnowszą i najdowcipnieijszą kreacją 

„AKOŁLYWOGD: 

Njekła" jcza 07   
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
WIELKA 47. 

Dzś! Nebywała sen4. ja, pierwszego dźwięk wo-Śpiewającego mówiącego-filmu p. t. 

э› АЫ ЛАМНО 
wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. Film ten pobił rekord powod/enia w Warszawie, 
gdzie był wyświetlany w ciągu I10-cii tygodni. Nad program: 

Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

W. paniała ewj+ międzynarodowej 
muzyki. Fiim „Upadty Anši“ jest 

Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
Ceny od 40 gr. 

  

KINO-TEATR 
„P AN“ 
WIELKA 42 

w 

Nad progr«m: Arcywesoła kome 'ja w 2 akt. 

Dramat obyczajowy w 
rol. 

j wieśniaczki. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wieki przebój n'jnausze? produkcji 1931 r. 

GRZESZKICA BEz GRZECHU 
RALSTON i JAMES HALL. Wielki ten erot -czny dramat współczesny jest najnowszym triumfem w kinemate rafji. 

Z tajsmnic domu poprawy dla niemoralnych dziewcząt. Tr:gedja niedoświadczoue. 

12 aki. 
głównych ESTHER 

  

  

Kino-Teair 

„STYVLOWY“ 
WIELKA 36.   

  

Wyrok w sprawie bandy włamywaczy 
W dniu wczorajszym na ławach oskar- 

żonych Sądu Okręgowego w Wilnie zasie- 
di znani ze swej przestępczej działałności 
w roku zeszłym, członkowie bandy  kasia- 
ty: ]. jerosłński lat 53, St. Szewczyk łał 
52, Łeon Szydłowski lat 45, Marjan Piór- 
kowski lat 37, Stan. Szczechowicz lat 48. 
Alech Grincweig lut 30, Stef. Dobkiewicz 
łat 45 i żona jego Teresa lat 44. 

Wszystkim im akt oskarżenia zarzuca, 
łź działając we wspóńem porozumieniu 
dokonali na terenie Wilna włamań: dnia 
9-11 3 r. w lokatu sejmiku przy ul. Wielkiej 
12, że w wymienionym lokalu rozbili kasę 
ogniotrwałą rabując 1549 zł., oraz papiery 
wartościowe* że dnia 27-11 30 r. zamierzali 
rozpruć kasę w kancełarji szpitala św. Ja- 
kóba. lecz spłoszeni, przez intendenta zbie- 
gi nie zrabowawszy pieniędzy; że w dnia 
3-11 30 r. okradli spółdzielnie  wołskową 
przy ul. Mickiewicza, zabiera, bieliznę, 
utranła, dwie walzy i koni: na sumę 
10.060 zł.; że w dniu 9-11 30 r. zapomocą 
włamania dostali się nocą do cukierni B. 
Sztralla również przy ul. Mickiewicza, lecz 
poza czekoladą i papierosami nie zdołali 
ukraść pieniędzy, ponieważ przed zamknię- 
ciem bvłv wyniesione z lokałn; że wreszcie 
dnia 19-11! przez przebicie muru w kościele 
św. lana i przedostanie się przezeń do za- 
kładu jubilerskiego. Malinowskiego i Per- 
kowskiego, po rozbiciu kasy i gabłot ogra- 
sti biżuterię i złnte zegarki na sumę łącz- 
nej wartości 75.000 zł. 

Stefana i Teresę Dobkiewiczów, akt 
oskarżenia obwinia, że znając рос! е 
klejnotów, nabyli je od i roż- 
przedawali, jako rzekomo swoją własność. 

Po zapoznaniu się z generaliami oskar- 
žonych, Sad po przeczytaniu aktu oskarże- 
nia zapytał oskar: ch, czy do winy się 

zyznają. Zaprzeczylłi oni co do współudzia 
w przestępstw. iednosłośnie. Sąd przyst 

pił do przesłuchania świadków. т 

Przed naszermi oczyma przesuwa się 
szereg świadków oskarżenia, przeważnie 
funkcjonacjuszy -policii, którzy stwierdzają 

zestępczą dzłałałność oskarżonych. 
Działalność bandy, nie ograniczała się 

do operowania na terenie Wiłeńszczyzny, 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
ypadki w ci doby. Od 27 do 28 

b. m. zanotowano w Wilnie wypadków 41, 
w tem kradzieży 4, opilstwa 5, przekroczeń 
administracyjnych 21. 

— Zamach samobójczy pensjonat- 
ki. Wczoraj taignęła się na życie 
przez wypicie esencji octowej 17-łet- 
nia Tatjana Cywińska (Mistowa 16) 
uczenica Liceum Benedyktynek. Ulo- 
kowano ją w szpitalu. 

Samobójczyni pozostawiła list z 
wyłuszczając w nim powody targnię- 
cia się na życie. 

— Nieostrožny 
chał, Mejszagolska 47 wskutek nieostrožnę- 
go obchodzenia się z bronią spowodował 
wystrzał. Kula przeszyła mu rękę poniżej 
łokcia. Pogotowie odwiozło Kowalewskiego 
do szpitala św. Jakóba. 

— Kradzieże Karpinkowi Szłomie, (Wił- 
komierska 58) skradziono z mieszkania róż- 
nych materjałów sukiennych na 350 zł. 

— Potokarze. W czasie przewożenia ze 
stacj. towarowej na ul. Wiwulskiego skra- 
dziono z wozu 340 sztuk kafli wartości 400 
zł. Kradzieży dokonali Kalański Lejzor i Le- 
win Załman. Archanielska 2, u których w 
czasie rewizji kafle te odnaleziono. 

Czarnowicka Tekla, Zawalna Nr. 57 za- 
mełdowała policjj 0 kradzieży garderoby 
aamskej na 85 zł. przez Rokickiego Karola, 
Zawalna 57. 

— Podrzutek na Łukiszkach. Na rynku 
Łukiskim znaleziono podrzutka płci męskiej 
w wieku około 2-ch tygodni z kartką: „Ma- 
łachowski . Podrzutka umieszczono w przy- 
tulku Dzieciątka Jezus. : 

| нЛ | ET Ę ns NI 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach apiecznych znanego 

środka od odcisków 
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; strzał, Kowalewski Mi- (płyty. 

robili oni wypady na Wołyń, do Warszawy 
i Częstoci . 
Dz ich, jak też i sposób grabie- 

mia 1. zw. fartuszkowy, znane były dobrze 
licji, osoby zaś oskarżonych  oddawna 

by pod nadzorem i inwigilacją policji. 
szeregu świadków wyróżnia się cieka- 

we i fachowe zeznanie ki Glińskte- 
go, który wobec Sądu bardzo ciekawie ilu- 
struje sposoby i o 6 prac  kasiarskich. 
Z obiitego materjału dowodowego, narzę- 
dzi kasiarskich, wybiera i demonstruje stoso 
wanie z.t. raków, borów i łomów. Oskarże- 
ni zaani mu byli jako notoryczni przestęp- 
cy. Zostaje przed Sąd zawezwana matka 
Jarosińskiego 74 'ietnia staruszka, nic o spra 
wie nie wie, TS niektórych oskarżonych 
jako bywałców w domu syna, nie podo- 
z > jej i uważała ich za „łudzi niedo- 

ych". 
Organista przy kościełe św. Jana mówi 

o otworze w murze i o spotkaniu S. Szew- 
cz w dniu poprzedzajacym włamania na 
miejscu zbrodni, 

Po przesłchaniu świadków przewodni- 
czący $.S.0. Miłaszewicz zamyka przewód, 
udziełając głosu prokurątorowi p. Olgier- 
dowi Jacnńskiemu. 

W świeńnem i EE Druso 
podkreśla prokuraior przestępczą - 
ność oskarżonych i żąda zastosowania w 
stosunku do oskarżonych kary, przewidzia- 
nej w art. 584, oraz $ 15 przepisów prze- 
chodnich, a więc o bezterminowe ciężkie 
więzienie, w stosunku zaś do osk. St. Dob- 
kiewicza art. 616. 

Po przemówieniu obrońców adw. Ensta, 
Jasińskiego, Schłossberga i Barańczuka Sąd 
udzielił ostatniego słowa oskarżonym, w 
którem prosili o łaskawy wymiar kary. 

WYROK 
Po przerwie o godz. 19.45 został ogło- 

szony wyrok, mocą którego Szewczyk, 

Szydłowski, _Płórkowski. _ Szczechowicz, 
Grinberg zostali skazani na karę ciężkiego 
więzienia na przeciąg lat 10-cin, Jarosiński 
na 5 lat więzienia, zaś Stefan Dobkiewicź 
na jeden rok domu poprawy. 

RADIO WILEŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 29 STYCZNIA 

11,58: Czas. ° 
12,35 — 14.00: Poranek szkołny z Fil- 

harm. Warsz. (utwory E. Griega). 
14.30 — 14.55: Kącik dla pań z War- 

szawy. й 
15.45 — 15.50: Program dzienny. 
15.50 — 16.10: „Moja technika fotogra 

ficzna” — odczyt wygł. Jan Bułhak. Tr. na 
całą Polskę. 

16.15 — 17.15: Koncert symfoniczny. 
) Słowo wstępne Stanisława Węsław 

skiego. 1) Mozart — „Don Juan“ — uwer 
tura 2) Haydn — Symfonja D-dur (dyr. 
Toscanini) 3) Hžndel — Largo (wiol. G. 
Cassado) 4.) Mozart — uwertura z op. 
„Cosi fan tutti". 

17,15 — 17.40: „Zimowe piękno naszych 
ór — odczyt z Krakowa — wygł. prof. 

W. Goetel. 
1745 — 18.45: Koncert muzyki ludowej. 

Wykonawcy: Dominika Oniszczenko (Ukra 
inka z pod Połtawv — śpiew), Bolesław 
Romanowski 
rekcją M. Szabsaja Przy fortepianie: Arkad 
jusz Lipowik.. Program: 1) Czmański 
wiaty polskie (ork.), 2) a. Oj na hori taj 

żeńcy żnuć. b. Oj chodyła dziwczyna be- 
reżkom. c. Stoićh ora wysokaja. _ (odśp. 
D. Oniszczenko i A. Lipowik), d. Dziwczy- 
no moja, perejasławko. (śpiew — solo) e. 
Dziwka w siniach stojała (odśp: — D. O- 
niszczenko i A. Lipowik) 3) Leopold 
Wiązanka ukraińska (ork.) 4) a. Krakowiak 
b.. Odbijany. e. Polka. d. Kadryl. (cymba- 
ły) 5) a. U susiad chata biła. b. Iszły 
woły iż dubrowy c. Nyczeńka  Hospodv. 
(śpiew — solo). 6. a. Nowowiejski — Kuja 
«wiak. b. Namysłowski — mazur. 

18.45 — 19.00: Kom Akad Koła Mi- 
syjnego. 

19.00 — 19.20 „Co się dzieje w Wilnie” 
— pogadankę wygłosi prof. M. Limanow- 

Ę ski. 
19,20 — 

rozm. 
19,35 — 19,40: Rezerwa. 
19.40 — 19.55: Pras. dziennik radj. z 

Warsz. 
20.00 — 20.15: „Przemytnicy“ — felį. 

z Warsz. wygł. Dehnelówna. 

20,15 — 22,55: „Walkirja” — opera w 
3-ch aktach Ryszarda Wagnera Orkiestrt 
pod. dyr. Leona Blecha. (płyty „His Ma- 
sters Voici“). Objaśnienia pióra A. Lichten 
bergera. 

22,50 — 24.00. Kom.i 
Warsz. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

19.35: Program na piątek i 

muzyka tan. z 

    

(cymbały) i orkiestra pod dy L 

i urocza Marce'ina Day Graz Georg Sinney. 

JEDWABIE 
koronki szantylowe, hafty, motywy i wszelkie 
ozdoby do sukien wieczorowych 

poleca POLSKA SKŁĄDNICA GALANTERYJNA 
FRANCISZKA FRLICZKI 

- Zamkowa 9. tel. 6-46. 
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K. DĄBROWSKA 
SPD7PI"3 * A IFC W      

    

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
ee: Gsbinet Kosme 
trczny, nsnwa zmars=c2 
ki piegi, wągry, ap e- 

Dr. 

Łukiewic 
choroby skórne | we- Orodawki, kurzajki, © 

neryczne ul. Mickie- psósnie wiczów, Г 

wicza 9 wejście z ul. Kiewicza 46, 

    

  amiaceckich i. Przyjm. Yee 
1—2 i 5—7. 

Н | 
    

Dr. medycyny 

A. Lymbier 
Choroby weneryczne, 
zkórne i narządu moa- 

czowego. Miekiewicza 

[r 
Pokój 

12, róg Tatarskiej przyj- gją samotnej. Królew- dania bez pośredu:ków Zapisy przyjmnje mi- 
inuje 9—2 

Tei, 15-64. 
1 5—5. ska 9, m. 4. 

dzieć się od 2 do Śrej. 

Pianina i Fortepiany 
sławie Pleyci, Bechstein sic., 

a Fibigier, 
uznane rzeczywiście za najlapsze 
w kraju przez nsjwybitale + 

Wystawie 

sł. Niemieck 

  

Kerniopf | Syn, 

   

  

ch fachowe 
Kraj w Pozna- 

Wilnie w r. 1930 
Medale Złote). 

ILNO, 
3, m, 6. 

  

  

  

    

A PRYCZNE. 

  

Wszelkie 
oszczędności  Okt- 
jemy szybko i do» 
godnie pod pewne 
zabez ieczenia hi- 
poteczne. 
Dam H.-K. „Za- 
chęta'* Micklewi-   cza 1, tel. 9-05.     

  

Murowany 
niedekreiowy d m 

Dowie- Adres w Administracji strzyni 
„Stowa“. 

  

Or. Kenigsberg Mjęszkanie 
choroby skórne, wene : 
ryczue i moczopłciowe Ki Aaa ho. 
Mickiewicza 4, stąpienia. 

Lel.. 1.90. 
Od 9--12 i 4—8 

  

Do wynajęcia 

     
maniem, 
|46—14. 

GABINET Mieszkanie 
Racjonalnej Kosme- do wynajęcia 4 poko- 

tyki Leczniczej. jowe z  wygodami. 

Wilno, Mickiewicza 3: Kalwaryjska 31. 
m 4. 

Urod šobiecą 
€ konserwa- 

je, doskonali, edświe- 
is, msawa jsj skszy оЧ 
1 | braši Masaż iewkii kurzajki uswwe 
twarzy | cłała (panie) Gabineś 
Sz eczne spalenie ce- Kosmetyki Ćediń 
cy. Wypadanie włosów Laczniczej 
1 łupież.  Nsjnowsze j, Hryniewiczowej. 
adobycze kosmetyki (8- 2 WIELKA A6.18 m. 

  

ctonalnej, 7 Codziennie Gd. Przyj.wgę. 10-11 4- 
Cemienię sag, 1028 W. Z. P. 6.8 

      

    
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
III rewiru Konstarty Karmelitow zamieszka 
ły w Wilnie przy ul. Gimnazjałnej 6 — 12, 
na zasadzie art. 1030 U. P .C. podaje do 
wiadomości publicznej , że w dniu 17 lute- 
go 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie 
przy ul. Niemieckiej 21 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Mendela By- 
teńskiego majątku ruchomego, składającego 
się ze skórek tutrzanzch, skimks, kotyi inne, 
oszacowanego na sumę 11,993 zł., na za- 
spokojenie pretensji Dawida Kuszaksa, 
Snarskich J. i Ch. w sumie 10.000 zł. i 
£69 dolarów z procentami i kosztami. S pis 
rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

e X dniu licytacji zgodnie z 1046 

Komornik sądowy  K. Karmelitow 

= =     

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

VI rewiru Jan Lepieszo, mający siedzibę w 
Wilnie przy ul. Zamkowej 15 m. 2, na za- 
sadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w 
dniu 31 stycznia 1931 roku o godz. 10 ra- 
no w zaśc. Poddębówka, gminy rzeszań- 
skiej. pow. wileńsko - trockiego, . odbędzie 

ię sprzedaż z licytacji publicznej ruchomo- 
ści, należącej do dłużnika Jana Śnieżko, 
składającej sie z żywego inwentarza, Osza- 
cowanej dla licytacji na sumę zł. 700 na za 
spokojenie pretensji Mirona Uciechowskie- 
20. й A 

   

Komiofhik sądowy  ]. Lepieszo. 

   

tanio 
wełniane 
we damskie 

2 Zakretowa futra i skórki futrzane. 
—4 oglądać g. 2-—5. suetry, trykotaże dy- 

wan perski, meble, е!е- @ 
kasy ognie- 

2 pokoje z przedpoko- trwałe, serwis augielsk: 
jem, można z utrzy- patefony, maszyny do 

Mickiewicza szycia i 
—o szewskie, masa różnyci! 

„—_- pozostałych z lisytacji 

ktroluxy, 

5 do 6 pp. 

  

Do sprzedania 
różne materjały 

i kamgarno- 
i męskie, 

fantów. LOMBARD 
Biskupia 12. 

łosa"* Paryżanka 2ł stycznia w Sądzie 
woseść z Z: T us : 

zmarszczki, ry, bro kształceniem poszuku- dokumentami na 
z Z je lekcyj francuskiego. Ad-li lai 

Garbarska 1 m. 24 od uprasza się 0 zwróce- 
—| nie za wynagrodzeniem 
— Obozowa 9-c m. 3, 

z.Potrzebna na wieś 

gospodyni 
Wymagana znajomość indeks 

stoperskie * 

Dziś! Odwieczna pieśn niezaspokoj nych namiętności! Najaowszv film „siałe Niewolnice* p. t. 

$PRZEDAWCZYNE ILOŚC 
towarem", „Handlarzy duszy i ciała”, W roli gł. najwybitniejsza kreacja słynn j NORMY SHERER. Ricardo Cortez 

wielki dramat w 10 akt. 

z cyklu „Hand'arzy żywym 

  

Potrzebny 
rządca 

ze szkołą rolniczą i 
praktyką samotny, — 
skromnych wymagań, 
du niedužego post+po- 
wego gospodarstwa. — 
Oferty wraz z ż:ciory- 
sem, odpisami šwiade- 
ctwa szkol ego i świa- 
de.tw  rekomendacyj- 
nych nadsyłać do Re- 
dakcji Słowa pod zaraz. 
    

Wychowawczyni 
z wzorowym językiem 
francuskim do sześcio- 
letniej dziewczynki po- 
trzebna od zaraz. Oier- 
ty wraz z życier sem 
i odpisami świadectw 
reki mendzcyjnych mad 
syłać do Redakcji „Sło- 
wa“ pod zaraz, 

Potrzebny 
rządca 

na wieś. Zyłaszaż się 
lstownie, poczta Bie- 

aa skrzynka Nr. 
1 

Kroeju 
i modelowania krawie- 
czyzny dainskiej uczę 
korespondencyjnie fli- 
stownie) _ najnowszą, 
najłatwiejszą i majiań- 

szą, niwomu nieząaną 

  

  

z metoda, opatentowaną 
dochodem 4000 złotych w paź lziernikn 1930 r. 
focznie, z długiem ban- Szybki i dobry wynik 
šowym tauio do sprze- nauki gwarantowany 

Wiśniewska - 
Dobi ucka — odznaczo- 
na nagrodą: „Grand 
Prix* złotemi medalami 
i dyplomami, W arszawa 
N:ecała 12. Na porto 
załączać 
cztowy. 

znaczek go- 

    
Zgubioną 

łegirymację — wydaną 
przez U S. B. w Wil- 
nie Nr. 1314 na imię 
Zygmunta Kaligowskie- 
go unieważnia się. 

Zgubioną = 
  

torebkę z 

  

Zgubiony 
U.S. B. Nr. 

mleczars wa. Zyłaszać 4234 na imię Czertoka 
się poczta ;Bieniakonie Lejby unieważnia się. 

ее Skrzynka Nr. 10. 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 
-go rewiru Kcnstanty Karmelitow, zam. 

ilnie przy ui. Gimnazjalnej 
art. 1030 UPC. podaje do 

publicznej, że dnia 4 lutego 

ii 
w 

12 na zasadzie 
wiadomości 
1931 roku o godz. 

w Wilnie, 

Nr. 8 

10-tej rano w. Hucie 
Szlanej „Hołbieja”" gm. woropajewskiej od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
T-my B-cia I. i L. Zinger i S-ki Akc. Wo- 
ropajewskie Zakłady Przemysłowe majątku 
ruchomego. składającego się ze szkła róż- 
nego _ rozmiaru, samochodu _ osoba - 
wego, fajetonu i bydła, oszacowanego na 
sumę 21,490 żł. 50 gr. na zaspokojenie 

pretensji Żydowskiego B-ku Ludowego w 
Niemenczynie i Arona Szumljana w sumie 
2,635, dol. i 300 funt. szterl. z procentami 
i kosztami. Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany bvć może w dniu licytacji zgod- 

= me z art. 1046 UPC. 
Komornik K. Karmefiłow. 
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1 YPOŽYCZALNIĄ 
SZTUK TEATRALNYCH 

Dia Teatrów Amatorskich 
wynajmuję na prowiucję sztuki teatral- 

ne, wyczerpane w księgarniach, oraz 

rewje, skecze, op*retki. 

Warszawa, Nowy Świat Nr. 26 
Telefon 770 21. - Morozowicz. 
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   xdawea Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny witold Woydytte 
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