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przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 

ODNOWIENIE TRAKTATU 
Z. RUMUNIĄ. 

w wieniu, w Sejmowej Komisji 
w Ida starałem się dać mo- 

zwięzły obraz ogólnej sytuacji mię- 
ej i naszkicować na jej tle po- 

— | Супата w tej dziedzinie Rządu polskiego. 
Qd tej chwili jednak zaszło wiele faktów, 
Który postaram się dziś przedstawić Panoin. 

= h faktó' iąż 
ją Rady Ligi, K S EE oaz 

Komisji  Studjów Unji Europejskiej, które 
to oba enia odbyły się świeżo w 
Genowie. Nin jednak przystąpię do oceny 
Mac tych zebrań, pragnę Panów zawiado- 

zez nas traktatu przy- 
imunją, które nastąpiło 

w Genewie w wilję zebrania Komisji Euro- 
pejskiej. W związku z tym aktem powstało 
wiełe różnych fantastycznych pogłosek, któ- 
rym rzeczywistość zadała kłam najzupełniej- 
szy. Rezultatem jednej bardzo krótkiej roz- 
mowy, było podpisanie bez zmian dotych- 
czasowego traktatu z tą jedynie różnicą, iż 
Upuszczono w nowyni tekście klauzulę, za- 
powiadającą zawarcie traktatu arbitrazowe- 

ta towiem stała się zbędną 
wobec tego, łż została już wykonana. Atmo- 
Xiera szczerej, mołowaj. życzuwości, w 
Jakiej odbyły się rokow: moje z premje- 
Tem rumuńskim Mironescu, stanowi do- 
datkową rękojmię, iż, jak dotąd, tak i na- 
pak. z z oma w ma 

ję będą przyjaźnie na drodze utrzyma 
oju, tak bardzo potrzebnego dla obu 

kra i dia całego świata. 

KOMISJA STUDJÓW POROZUMIE 
NIA EUROPEJSKIEGO 

Pierwsze posiedzenie Koinisji Studjów 
Porozumienia Europejskiego odbyło się w 
czasię ostatniego zgromadzenia Ligi. Na 
posiedzeniu tem tanowiono, aby na na- 
stępną sesję Komisji Europejskiej zebrać za 
pośrednictwem Sekretarjatu materjał do dy- 

| skusji, oraz rozpatrzeć sprawę dopuszczenia 
do Komisji Etropeiskiej również państw eu- 
topelskich, nie będących członkami Ligi, 
Oraz państw pozaeuropejskich. ' 

Drugie zatem posiedzenie Komisji Euro- 
peiskieį odbyto się w czasie ostatniej sesji 
Rady Ligi Narodów między 16 a 21 stycz- 
tą rb. w Genewie. 

Ciężka sytuacia gospodarcza we wszyst 
kich niemal państwach sprawiła, iż siłą faktu 
większość obrad Komisji Europejskiej po- 
-święcona została głównie zagadnieniom 30- 

arczym i dyskusja obracała się nad Da- 
nien: środków i sposobów ' ziagodzenia 

oLecnego ciężkiego stadjum Kryzysu. Już na 
samym początku studjów nad zagadnie- 
tiem Unji El jskiej, okazało się słuszne 
stanowisko połskie, wyrażone w odpowiedzi 
na memorandum Rządu irancuskiego, iż w 
badaniu możliwości zrealizowania idei Unii 
Europejskiej najprzód zająć się należy spra- 
wari gospodarczewi, a dopiero Z ioje prze- 
studjować polityczne kształty Związku Pa- 
neuropejskiego. 
Obrady Komisji Europejskiej objęły trzy 

najważniejsze zagadnienia: 
1) spowę formalnie 

w istocie swej polityczną — dopuszczenia 
stw europejskich nie-członków Ligi do 

omisji Europejskiej; 
2y badanie obecnego stanu kryzysu go- 

spodarczego 1 możliwości jego 2 ; 
3) prace organizacyjne Związku Paneu- 
IRT” 

1 sprawie dopuszczenia do prac Ko- 
misii Europejskiej również państw europej- 

—a 

dów, Komisja postanowiła zaprosić do stu- 
djów nad badaniem kryzysu gospodarczego, 
które interesuje całość państw europejskich, 
również Z.S.S.R., Furcję, i Islandję — pań- 
stwu, nie będące członkami Ligi. 

ZAGADNIENIA _ EKONOMICZNE 
W. KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

2) W studjum nad badaniem  kryzysti 
g08; о, Komisja w rzę- 
dzie wysłuchała raportu przewodniczącego 
ostatniej międzynarodowej konferencji go- 
spodarczej. Raport ten uwypuklił obraz „prac 
Ligi w tej dziedzirie od czasu wielkiej kon- 
ferencji ekonomicznej w r. 1927. Okazało 
się, że mimo współnych deklaracyj i jedno- 
myśinych rezołucyj przedstawicieli 50-cia 
Państw, ntowanych na tej konieren- 
cję, większość jej zaleceń do tej pory nie 
P'zybrała realnych kształtów. Konferencja w 
1927 r. za główny sposób zbliżenia i ułat- 
wieria wymiany gospodarczej międzynaro- 
dowej, uznała konieczność zawarcia wielo- 
Stronnych zobowiązań w kierunku obniżenia 
nadrniernie wskutek warunków  powojet- 
nych wzniesionych murów cełnych. 

Wobec trudności, jakie akcja ta napot- 
Zgromadzenie 1929 r. przystąpiło do 

badania nowych mietod w realizowaniu ułat- 
wienia wymiany tniędzynarodowej. 

Opracowano na specjalnej konferencji t. 
zw. konwencję o rozejmie cel- 
nym, która mdała na celu stabilizację na 
okres roku wszystkich traktatów  handlo- 
ivych dwustronnych i wprowadzenie dużych 
ograniczeń w autonomicznem podnoszeniu 
stawek cełnych. 

Niestety, zwołana w tej sprawie specjal- 
„ta konferencja gospodarcza w listopadzie r. 

ub. do Genewy, wykazała, że istniejące obec 
nie trudności gospodarcze nie pozwalają na 
żadną akcję zbiorcwą w tym kierunku. 

W rezultacie, mimo czteroletnich wysil- 
ków, od czasu konferencji ekonomicznej w 
1927 r. reałizowanie współpracy gospodar- 
czej nie postunęło się naprzód, odwrotnie, 
wzrastający coraz bardziej  protekcjonizm 
prowadzi do zanikn ostatnich przejawów 
wołności handlowej, spotykanych już teraz 
w nielicznych tylko państwach. 

Minister szczegółowo omawia dalej rezo- 
lucje ekonomiczne komisji stad'ów porozu- 
mienia europejskiego, podkreślając wasę 
Gbrad komisji w sprawie kredytów  rolni- 
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czych. Komisja stwierdziła, iż sprawa ta 
dojrzała, aby opracować dokladny płan zor- 
ganizowania takich kredytów.  Upracowa- 
niem tego zagadnienia zajmie się Komitet 
Finansowy L. N., oprócz Komitetu Finanso- 
wegu pow został specjalny komitet, w 
skład ego wszedł tawiciel Polski, 

który to komitet już na następnej sesji Koni 
sji Europejskiej będzie jej przedstawiony a 
następnie wprowadzony w życie. 

PROBLEM  ROZBROJENIA 

Równocześnie tocząca się sesja 
Ligi miała na swym Panie Bądź 

le spraw, mających bądz pośrednie, у 

tež ien znaczenie dla Polski. Tu 
mrzedewszystkiem wspomnieć należy 0 
sprawie rozbrojenia. 

W sprawie tej Rada przyjęła do wiado- 
mości projekt konwencji, opracowany przez 
Komisję przygotowawczą konierencji 0z- 

brojeniowej, oraz St Komisji i wyzna- 

czyła datę zwołania konferencji na 2 lutego 

1932 r. Rak, jaki mamy przed sobą, będzie- 

my musieli wyzyskać dła starannego przy- 

gotowania się do zadań, jakie nas czekają 

na konierencji. Będzie to Okres bardzo OżY- 

wionej działalności dyplomatycznej. Chodzi 
Łowiem o to, aby przez rozmowy i kon- 

takty między poszczególnemi rządami przy 
gotować odpowiedni grunt dla konierencji 

+ wytworzyć korzystne warunki jej pracy. 

W przemówieniu, jakie wygłosiłem przed 

Rada B sprawie rozbrojenia,  wyrazilem 
aadowolenie 7 Poe O A R 

wanego przez Komisję Przygotowawć 

ac totajaiić że projekt ten stanowi 

poważną podstawę dla. prac przyszłej kon- 

ierencji, Oświadczyłem, że zbrojenia stano- 
wią dla Polski jedynie konieczność i że 

szczerze współpracować będziemy nad ich 

ograniczeniem. Skorzystałem z rozpraw nad 

rozbrojeniem, aby zawiądomić Radę, że 

Rząd polski postanowił podpisać _ klauzulę 

iakuttatywną statutu  Stałcgo „ Trybunału 

Sprawiedliwości Międzynarodowej. 

Przystepując do klauzuli fakultatywnej, 

Rząd polski dał namacalny i przekonywują- 

„y dowód swego uznania dla wielkiej idei 

obowiązkowego rozjemstwa, a tem same 

dobitnie stwierdził swe przywiązanie da po- 

lityki szczerze pokojowej. 

SPRAWY POLSKO-LITEWSKIE 

Z pośród innych spraw, bezpośrednio 

obchodzących Polskę, na porządku  dzien- 

nym styczniowej sesji Rady Ligi Narodów 

znajdowały się też dwie sprawy, dotyczące 

stosunków polsko-litewskich, a mianowicie: 

1) Sprawa raportu Komisji Komunikacyj- 

nej i Tranzytowej Ligi Narodów © przesz- 

kodach, wynikających dla wolności komuni- 

kacji i tranzytu z powodu obecnego stant 

stosunków polsko-litewskich, oraz; 

2) sprawozdanie z rokowań połsko-litew 
skich, nawiązanych w grudniu, roku zeszłe- 

go na skutek polecenia Rady Ligi z 18 wrze 
Śnia 1930 r., celem zapobiegania zajściom 
granicznym i ich załatwiania. 

RZUT OKA WSTECZ 

rezołucji z dn. 10 grudnia 1927 

r. w której Rada Ligi Narodów zarejestro- 

wała oświadczenie rządu litewskiego, że 

Litwa nie uważa się za będącą w stanie 

wojny z P. ł że między obu państwa- 

Po znanej 
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STANOWISKO LITWY 

Rząd litewski zajął natomiast wobec wy- 

wodów prawnych Komisji Komunikacyjnej 

i Tranzytowej stanowisko wyraźnie nega- 

tywne. Oświadczył on mianowicie, że jego 

zdaniem konwencja kła A 
jedynie Litwę do otwarcia Niemna 

wu, czemu się rząd litewski nie sprze- 

ia, lecz, że nie nakłada ona na Litwę 

żadnego zObo! odnośnie do urucho- 

mienia linji kolejowej Libawo-Romneńskiej, 

zarówno dla transportów do Kłajpedy, jak 

Ч i Rygi. Co zaś się 

art. 23 Paktu Ligi Narodów, to rząd 

ski uważa, że w braku postanowień wy- 

konawczych art. ten ma jedynie deklara- 

tywne znaczenie i nie stwarza dla członków 
Ligi żadnego pozytywnego zobowiązania. 

W ten sposób stała zasadnicza roz- 

bieżność pomiędzy poglądami prawnemi Ko- 

misji komunikacyjnej i tranzytowej, oraz 

rządu litewskiego. Na wniosek _przewodni- 

czącego Rady Ligi Narodów, Rada posta- 

nowiła zasięgnąć w tej sprawie avis consul- 

tatif Trybunału Sprawiedliwości Międzyna- 

rodowej w Hadze. Avis consultatit dotyczy 

w Awestji: czy istniejące zobowiązania mię 

dzynarodowe zobowiązują Litwę w obec- 

nych okolicznościach do wydania odpowied- leko, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DUKSZTY — Buiet Koejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W  Włodzimierow. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski. 

KLECK — Skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski 

MOŁODECZNO -- Księgarnia T-wa „Ruch. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. | 

  

inister Zaleski o Paneuropie i sesji Ligi Narodów 
' Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu senackiej komisji spraw zagranicznych 

Rząd polski już samoistnie przystąpił, wyda- 
iac odpowiednie zarządzenia. ; 

Temu naszemu stanowisku  przeciwsta- 
wiało się dążenie niemięckiego przedstawi- 
ciela w Radzie: 

1. Do wykazania, że niepowodzenia wy- 

Forcze mniejszości niemieckiej w Polsce Dy- 

ły spowodowane zorganizowanym systemem 

teroru przeciw całej mniejszości niemiec- 

kiej, specjalnie zaś w wojew. śląskiem 

gdzie jakoby był on Stosowany za wiedzą 

wojewody. Stwierdzenie tego przez Radę i 

formalne publiczne wystąpienie przez nią 
jępowania władz polskich. 

2. Domagania się A wykroczenia 

i rzekomy ucisk mniejsz niemieckiej w 
Połsce, oraz żądanie gwarancji na pizysz- 

łość przez zmianę systemu administracy jne- 

go, jako też osób, stojących na czele admii- 

istracji wojewódzkiej. w tem żądaniu więc 

mieścił się postułat ustąpienia wojewody 

Grażyńskiego i rozwiązania „Związku Pow- 

stancow“. 
3. Żądanie zbadania przez organy mię- 

dzynarodowe, czy dotychczasowe zarządze- 

«а władz połskich są wystarczające. : 

Nie mogę nie zwrócić uwagi na fakt, iż 

konkiuzje re Molkadtnah z „Pn 

mnie žsze i nie S - 

‚%Ёі} niemieckiego członka Rady. 

ni zarządzeń, cełem Otwarcia ruchu na jezultatem debat Rady był znany już 
ich ządzeń, 

t ly 

linji kolejowe; Landwarów — Koszedary, zapewne Panom raport Rady Ligi. 
1 , Li 

względnie poszczególnych kategoryj ruchu, 

w razie zaś odpowiedzi twierdzącej, w jaki 

sposób otwarcie to ma nastąpić. Po avis 

consultatii sprawa ponownie wróci do Li- 

gi, a wtedy Rada będzie jeszcze .nogła się 

powiedzieć co do całego raportu komisji. wy 
DRUGA SPRAWA 

połsko-litewska na z kołei й 
wmesiona została na 

Druga 
ostatniej sesji Rady 

forum Ligi z inicjatywy: е 

w sierpniu r. zeszł. p. e aa ai 

żądaniem wpisania na - 

sji wrześniowej sprawy zajść na pograni- 

czu polsko-litewskiem, oraz wniosku 1ządń 

litewskiego o utworzenie stałej specjalnej 

Komisji Międzynarodowej, „powołanej dla 

rodzaju nadzoru nad pograniczem 
isko-iitewskiem. 

Po zad polski że nie widzi 

żadnej potrzeby zmieniania procedury już 

ustałonej na wypadek zajść granicznych re- 

zolucją Rady z 10 grudnia 1927 r. 

Rada Ligi Narodów zaleciła obu stronom 

bez) ednie rokowania, 
RE te rozpoczęły się 15 grud- 

wia r. ub. w Berlinie i po kilkotygodniowej 

przeiwie zakończone zostały 20 stycznia w 

Genewie. W reznitacie delegacja litewska 
zażądała odroczenia dyskusji nad projektem 
polskim. Prócz tego delegacja litewska 

wzriowiła porpozycję rządu litewskiego, co 

do utworzenia komisji międzynarodowej 
dla nadzoru i kontroli nad granicą polsko- 

litewską, którą Rząd polski uprzednio i zgó- 

ry odrzucił. W tych warunkach rokowania 

berlinskie i genewskie nie mogły doprowa- 
dzić do wyników pozytywnych. 

Stanowisko, zajęte przez delegację litew 

ską w Berlinie i Genewie dowodzi, że rzą- 
dowi litewskiemu bynajmniej nie chodziło o 

osiągnięcie znych „wyników, któreby 
zapobiegały zajęciom granicznym, lub ułat- 

włały szybkie i sprawne ich załatwienie, lecz 
że akcja jego miała wyłącznie na celu 

wzbudzeni międzynarodowej prze- 
rzekomo 

je w opini 
konania o niepoko; panującym 

mi panuje E , Oraz zaleciła ustanowienie na u  połsko-litewskiem, oraz O 

i > jebie poddania te, nic: nadzór pomiędzy Polską i Litwą stosunków, odpo Liorkis A RE y pod 
wiadających zobowiązaniom członków Ligi 
Narodów, Rząd ki wystąpił z propozy- 
cją nawiązania stosunków komunikacyjnych spra 
i konsularnych z Litwą. Wskutek oporu 
rządu litewskiego rokowania, prowadzone 

w tej a w KO TE A wj 

żadnego ywnego wyniku. zn 

ta skłoniła Radę Ligi Narodów do uchwa- 

lenia 14 grudnia 1928 r. w Lugano rezolu- 

cji, na mocy której komisja komunikacyjna 

i tranzytowa, jako organ techniczny i do- 

radczy Ligi, zaproszona została do przed- 

łożenia Radzie Ligi raportu © zarządzeniach 

praktycznych, któreby mogły być uchwalone 

z uwzględnieniem istniejących zobowiązań 

międzynarodowych, w celu zaradzenia 5y- 

ema w S kar is AR 

cyjnych pomiędzy Polską lub zła- 

godzenia jej reperkursyj międzynarodowych. 

Komisja komunikacyjna i tranzytowa wy 

wiązała się z PROŚNIE: a óżońego na nią 
przez Radę 4 września r. ub., uchwałając 
tekst żądanego raportu, opracowany przez 
wyznaczoną Sspecjałnie w tym cełu podko- 
misię. Na.sesji wrześniowej Rada Ligi Na- 
rodów postanowiła odroczyć rozpatrywanie 

rsportu komisji do stycznia. Postanowiła 
ona nadto prosić rządy polski i litewski o 
zakomunikowanie. 

W raporcie swoim kornisja zaleciła otwar 
cie Niemna, oraz kołeł Libawo-Romneńskiej 
dla towarowych przewozów tranzytowych 

ze Związku z: U ŠU B 
'wca, Kła й wy » W myśl po- 

stanowień IE oncii barcełońskiej. 

STANOWISKO POLSKI 

W uwagach swoich, Rząd polski za- 
strzegł się, że wnioski Komisji, zalecającej 
otwarcie Niemna i kołei Libawo-Romneń- 
skiej jedynie dla przewozów tranzytowych 
i przyrównanych do nich przewozów 
Kłajpedy, uwzgłędniają wyłącznie  wołność 
tranzytu, pomijając równorzedną kwestję 
wolności komunikacji, o której wspomina 
art. 23 Paktu Ligi Narodów, zobowiązujący 
wszystkich członków Ligi do przedsięwzię- 
cia odpowiednich kroków, celem utrzymania 
i zagwarantowania wolności komunikacji i 
tranzytu. Nadto wprowadzenie w życie za- 
leceń Komisji nie stworzvłoby jeszcze nor- 
malnej sytuacji w dziedzinie stosunków ko- 
munikacyjnych  polsko-litewskich i z tego 
powodu raport wydaje słę Rządowi polskie- 
mit niewvstarczałący z punktu widzenia re- 
zolucji Rady L. N. z 10 grudnia 1927 r. 

Rada Ligi Narodów, na wniosek swego 
wozdawcy, postanowiła odroczyć do S€- 

Sii majowej rozpatrzenie sprawy, motywu- 
jąc to łenłe nawałem pracy na 5€- 

sji bieżącej. Wyraziła ona jednak nadzieję, 

że do tego czasu podpisany zostanie układ 

o wspólnem użytkowaniu odcinków rzecz- 

nych granicy polsko-litewskiej, który stanie 
się pożądanem uzupełnieniem konwencji 

królewieckiej i pozwoli rządom polskiemu i 
litewskiemu zawiadomić Radę, że porozu- 

miały się one również w sprawie zapobie- 
gania i Hkwidowania zajść granicznych. 

Tak więc bezpośrednie rokowania pol- 
sko-litewskie, rozpoczęte w „Berlinie i kon- 
tynuowane w Genewie, powinny być wzno- 
wione przed majową sesją Rady. Porozu 
mienie nie będzie nastręcza- 
ło trudności, o ile rząd litew 
ski zechce istotnie dążyć do 
rzeczowego załatwienia spra 
wy, zamiast widzieć w niej 
środek dla występowania z 
propozycjami politycznemi n.ie 
mającemi zreszta żadnych 
widoków realizacji. 

SPRAWA ZAJŚĆ NA ŚLĄSKU 

W dałszym ciągu min. Zaleski przeszedł 

do sprawy not rzadu niemieckiego, złożo- 

nych Lidze w kwestji wyborów na Siąsku, 

w Poznanin i na Poriorzu. Minister szczezó- 

łowo omawia genezę akcji niemieckiej, któ- 

ra źródło swe tuiała w podrażnieniu wywo- 

łanen* przez zmnieiszenie reprezentacii nie- 
mieckiej w naszych Ciatach  Ustawodaw- 
czych. Zarówna forma wystąpienia rządu” 
niemieckiego, jako też rozmiary akcji, pro- 
wadzonej w prasie przeciw Polsce, kazały 
przypuszczać, że stoimy. wobec szerszej 
akcji politycznej, dła podięcia której spra- 

do wa mniejszości stanowiła tylko pretekst. 
Oprócz not rzadu niemieckiego wpłynęła 

do Ligi petycja Volksbundu i ių 
się w porównaniu z notami  niemieckiemi 
umiackowaniem. 

Wytvczne Rządu polskiego w stosunku 
do zagadnień, objętych temi dokumentami, 
dałyby słę ująć w następujące punkty: 

1. Ograniczenie do rozpatrywania spra- 
wy przez Radę w płaszczyźnie wyłącznie 
mniejszościowej, co w konsekwencji pociąg- 
nęło za sobą przyjecie za podstawę debat 
petvcii. wniesionej przez Volksbund. 

2. Stwłerdzenie istotneso rozmiaru i cha- 
rakteru incydentów, do których likwidacji 

rządu litewskiego. IUž 

sza konkretyzuje zarzuty, zawarte w notach 

i petycji Volksbundu. й 

Częšė druga Zajmuje się zarzutem, ja- 

hoby mniejszość niemiecka nie mogła wyko- 

nać swego prawa wyborczego swobodnie 

z powodu nieodpowiedniego postępowamia 

administracyjnych. Kaport uznaje nie 

możność zajmowania się obecnie Rady po- 

wyższą sprawą, ze względu na fakt, iż 0d- 

wołania w sprawach wyborczych zawisły 

przed instancjami polskiemi, powołane- 

mi do ich rozpatrzenia. Wobec tego przyj- 

muje raport do wiadomości wyjaśnienia kRzą 

du polskiego. я 
Część trzecia raportu dotyczy incyden- 

tów na Górnym Śląsku i stwierdza, że acz- 

kolwiek liczne wypadki mają charakter na- 

iuszenia art. 75 i 83 Konwencji genewskiej, 

to jednakowoż Rząd polski wszczął natycii- 

miast w tych sprawach odpowiednie docho- 

dzenia, przyczem Rada przyjmuje do wia- 

domości całokształt zarządzen, wydanych w 

tej mierze przez Rząd polski. 

W części IV raport omawia to, co nazy- 

wa odpowiedzialnością pośrednią i wyraża 

przekonanie, że na tetyiorjach 0 ludności 

mieszanej, jak np. Ślask (a zatem w danym 

wypadku Górny i Opolski), żadne zrzesze- 

nie o tendencjach narodowo-skrajnych nie 

powinno mieć stanowiska uprzywilejowane- 

go, mogącego szkodzić interesom niniejszo- 

ści. Byłoby, zdaniem Rady, pożądane, ażeby 

w braku innego środka Rząd polski mógł 

usunąć cień jakiegokolwiek związku między 

takiemi politycznemi „organizacjami a wła- 

dzami. 
Dodaję, że w raporcie znajduje się ży- 

czenie o poinformowaniu Rudy O rezuita- 

iach dochodzeń i wydanych przez Rząd 
polski dalszych zarządzeniach. 
> oraw widzą, niema w tym Be, 

cie, przyjętym jednomyślnie przez Radę, 
wzmianki, ani o międzynarodowej Komisji 
unkietowej, ani o zmłanach personalnych, 
uni o żadnych specjalnych gwarancjach na . 

„yszłość. 
Wnioski raportu pokrywają się w swej 

i z tem, co Rząd połski zrobił sam 
i co w dobrej wierze i pomny zarówno 
swych zobowiązań międzynarodowych, jak 
i racji stanu, zrobić zamierza dla de! "We 
nego pogodzenia lojalnej mnieįszošci 2 wiek 

  

Wrzeniowe demonstracje „Centrolewni” prz 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'. - 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
FIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Michiewicza 24. F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

WOLKOWYSK -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz nuiinetrawy 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 20 gr 

  

Stracenie 28 derwiszów 
EGZEKUCJA PUBLICZNA W MENEMEN. 

WIEDEŃ. Pat. United Press donosi ze Stambułu: Stracenie 28 
derwiszów z Menemen dokonane zostało na placu publicznym. 
Wielu skazańców spędziło noc na modłach. 

Z brzaskiem dnia zostali oni 
Skazańcy ubrani na miejsce stracenia. 

śmierteine. 

zaprowadzeni przez żołnierzy 
byli w białe koszule 

Po dokonaniu wyroków zawieszono każdemu na szyję pla- 
kat, w którym powiedziane jest, że straceńcy popełnili zorodnię 
wobec państwa. Zwłoki straceńców będą zdjęte z szubienic do- 
piero we środę. Kilku z nich, szczególnie młodszych, zem ilato 
w drodze. Wielu pościło w ciągu całego dnia poprzedniego, 
odmawiając przyjęcia nawet wody. Inni modlili się pod szubieni- 
cami wedle swych obrządków i 
całym spokojem. inni wreszcie zapewniali 
że są niewinni. 

pozwolili założyć sobie pętlicę z 
do ostatniej chwili, 

  

Nowe stronnictwo polityczne na Litwie | 
KOWNO. Pat. Na Litwie powstało nowe stronnictwo, które w swych 

szeregach zgrupowało ludzi, należących do różnych partyj politycznych, 

jak to lewicowców.w osobach: p. Kwieski, Szygelisa, prof. Augustajtisa 

i innych, narodowców lewego odłamu prof. Krewo-Mickiewicziusa, Rondo- 

manski: a oraz bezpartyjnych prof. Remerisa, prof. Janułajtisa, prof. Duba 

sa i prof. Birżyszki. Organem tego stronnictwa ma. być pismo „Waga* 

Stronnictwo to ma specjalnie ostro występować przeciwko klerykalizmowi. 

Spodziewają się również, iż nowe stronnictwo, składające się z osób bar- 

dzo aktywnych i rekrutujących się z 

będzie dążyła do wzriowienia życia 

różnych odłamów 

politycznego na Litwie. 

społeczeń twa, 

Powyższe 

ugrupowania mają również złożyć rządowi memorandum, w którem ok reś- 

lą swój punkt widzenia na obecną sytuację polityczną. 

  

Straszliwy obrzz zniszczenia 
" w Nowej Zelandji 

PORT NAPIER NIE ISTNIEJE 
WFLLINGTON. Pat. Port N:pier przestał zupełnie istnieć . [av miasto. 

Domy le+ą w gruzach. Mieszkańcy błąkalją się po oksiicy. Avi jed m »udyn*k 
nie ocalał. Poniewoż miasto położone 
żone wyżej waliły się na znajdujące się niżej, 
położenia. 

była na zbaczu górskiam, dany pała- 
co po więcszał» jaszzze grazę 

wstrząs podziemny nastąpił w kierunku dokładnie płata wym Znaczna 
przestrzeń ziemi podniosła się wgórę, poczem po siinmym wstrząsie za radła 
się grzebiąc domy i I dzi. Liczba ofiar nia je:t jaszcze znana, piaławat oezu- 
stann'e trwają poszukiwania zaginienych. 
gruzemi. 

Wiele ofiar zasjdaje_ się pad 

HASTINGS. Pat. 3 dziewczynek zostało pogrzebanych żywcem przy za- 
waler lu się pewnego magazynu. 

W Marler wszystkie budynki runęły. Ćata dzielnica handlowa jest masą 
popiołu. Port został całko «icie zniszczony przez pł>nicą nafię Gni-h szko- 
ły technicznej zawalił się w czasie wykładów, zabijając wielu profesorów i 
studeniów. 
zawalił. 

Jak sądzą, pod gruzami znajduje 
personelu. Nowy te tr miejski 

w szpitalu miejskim 

i nowy 

zmiaaa nocna Saiła, gdy dom .się 

się jeszcze wielu chorych I członków 
kościół w Nijier są zburzone, 

katedra zaś uszkodzona tak,że jej reparacja bądzie nizm >żbów 1. 
w okolicach Mohaka w włelu miejscach nastąsiło o?sunięcie się ziemi, 

które zatamowało | zmieniło błeg rzek. Wstrząs/ 
około 5 minut. Ośrodek trzęsienia 
morzu. 

najsiiniajsze trwały 
znajdował się prawdopodobnie na 

  

Zniesienie stanu oblężenia w Saragosie 
MADRYT. PAT. — Zapytany w sprawie terminu zniesienia stanu obię 

żenia minister spraw wewnętrznych oświadczył, że stan oblężenia będzie 
zniesiony niezwłocznie w Saragosie i Huesca. Minister dodał, iż dekret o 
zwołaniu parlamentu ukaże się w dzienrikach madryckich w niedzielę, prze 
to i w Madrycie stan oblężenia i cenzura bętlłą niedługo zniesione. 

PROCES O ZAJŚCIA PO WIECU W DOLINIE SZWAJCARSKIEJ 
WARSZAWA, PAT. W dniu 4 b.m. 

przed sądem okręgowym w Warsza- 
wie rozpoczął się. proces 0 krwawe 
zajścia na wiecu Centrolewu. 

AKT OSKARŻENIA 

Akt oskarżenia stwierdza, że Jó- 
zet Dzięgielewski, Marjan Synowiecki, 

Edmund Chodyński oskarżeni są © 

to, że brali udział w organizowaniu i 
urządzaniu zbiegowiska, które przy 

użyciu broni palnej i materjałów pal- 

nych dopuściło się przeciwdziałania 

oddziałom policji. 

Udział Dzięgielewskiego i  Cho- 

dyńskiego ujawnił się w organizowa- 
niu i kierowaniu uzbrojoną bojówką 
P. P. S. C. K. W., udzielaniu rozka- 
zów o rozdziale broni palnej pomię- 
dzy milicjantów P. P. S. C. K. W., 
wydawaniu instrukcyj milicji P. P. S. 
C. K. W. co do zachowania sję w 
czasie walk ulicznych z policją jak i 
spowodowaniu wystąpienia tejże bo- 
jówki w Alei Ujazdowskiej podczas 
manifestacji. : 

Udział Synowieckiego przejawia 
się w nabywaniu broni u milicji, 
przechowywaniu jej u siebie i wyda- 
waniu jej członkom bojówki P. P. S. 
C. K.:W. Justyna Budzyńska-Tylicka, 

Zygmunt Szulman, Józef Kusiak, Jan 
Biliński, Władysław Roguski i Antoni 
Ruszkiewicz oskarżeni są o to. że w 

dniu )4 września brali udział w zbie- 
gowisku, które przy użyciu  broni 
palnej i materjałów wybuchowych do- 

puściło sią przeciwdziałania  oddzia- 
łom policji. 
Udział Kusiaka, Bilińskiego i Ruszkie- 
wicza ujawniał się w tem, że posia- 
dając broń palną strzelali do policji, 
rozpraszając zbiegowisko. 

CO MÓWIĄ OSKARŻENI? 

Po odczytaniu aktu oskarżenia ze- 
znawał pos. Dzięgielewski. Do winy 
się nie przyznaje i twierdzi, że ani on, 
ani partja broni żadnej nie rozdawali 
i że po wiecu w Dolinie Szwajcarskiej 
żadna manifestacją planowana ani zor 
ganizowana nie była. Synowiecki ze- 
znaje, że bronf nie przechowywał i że 

paczka wydana przez niego w przed- 

dzien zajść, zawierała tylko opaski dla 
milicji. Dr. Budzyńska-Tylicka oświad 
cza, że nie wiedziała o zakazie pocho- 

du i nie formowała pochodu, lecz tyl- 

ko z grupą kobiet odprowadzała z wie 
cu sztandary. Oskarżony Kusiak przy- 
znaje się do posiadania rewolweru, 
jednakże w czasie pochodu nie strze- 
łał. Oskarżony Chodyński przyznaje, 
że rewolwer posiadał nabity i zapas 
naboi. Broń i naboje przy rewizji od- 
dał policjantowi. 

Pozostali oskarżeni również do wi- 
nv się nie przyznają. 

  

ZEZNANIA ŚWIADKÓW 

: _& Ко!е! 5ай рггуз!арй do zbadania 
świadków. Między innymi zeznaje ko- 
misarz Kanarek. Stwierdza on, że strza 
ły dawano do policii podczas szarży 
zztyłu. 

Następny świadek pos. Arciszew- 
ski opowiada o przygotowaniach do 
zgromadzenia w Dolinie Szwajcarskiej 
w dniu 14 września. Pos. Arciszewski 
kategorycznie zaprzecza temu, aby P. 
P.S. brałą udział w  org”aizowąniu 
pochodu: "r r.-14mm 14 23 

W dalszym ciąga zeznaje Stanfsław. 
Gofmuliński, sierżant, który przypad- 
kowo- znalazł się w Alei Ujazdowskiej 
w czasie zajść. Po zaprzysiężeniu, ze- 
znaje on. że pochód robił wrażenie 
hezwzgłędnie zorganizowanej akcji. 
Sam świadek szedł obok grupy męż-- 
czyzn, składającej się z 5 do 6 ludzi, — 

i 
| 

wzbrojonych w rewolwery. - Gomulif- 
ski zeznał, że rozpoznał w urzędzie 
śledczym oskarżonego  Kusiaka, jako 
jednego ze Strzelających. Wzięty w 
krzyżowy ogień pytań przez obronę, 
bardzo zwięźle i kategorycznie stwier ż 
dza identyczność Kusiaka, oraz 
strzelania do policji przez grupę 

owych uzbrojaaych ludzi, w pobłiżu 
których świadek się znajdował. > 

Na rozprawie w dniu 5b. m. w. 

dalszym ciagu odbywać się będzie 

przesłuchiwanie świadków 4 

m 

` 

! 

Х 

2 

     

     



z 

ECHA KRAJOWE 

  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Uzłauszyś za huż, 
Nie kažy szto nie duż. 

Nie pochlebiając p. Stanistawowi 
Wańkowiczowi, wieś lubi czytać jego 
artykuły. Cechą p. Wańkowicza jest 
prostota w ujęciu każdej sprawy, a 
ponieważ porusza rzeczy, które dosko- 
nale są znane, nietylko z teorji, lecz i 
praktyki życiowej, nie ślizga się skieł- 
zem, lecz chwyta, jak to mówią „by- 
Ка га гор!“, ukazując czytelnikowi nie- 
omal palcem ranę, która się na orga- 
nizinie państwowym jątrzy. Tak pisać 
może i powinien szczery konserwaty- 
sta z urodzenia i tradycji, któremu 
obcer jest trzepiotałstwo terazniej- 
szych dziennikarskich  gryzipiorkow, 
którzy dziś pisać będą poważne stu- 
dja o konstytucji a jutro układać epi- 
gramaty sejmowo - kulisowe, na któ- 
re jest tak łasa warszawska demokra- 
tyczna hałastra. 

Jest jednak pewne „ale”, na które 
pozwolę sobie zwrócić uwagę p. Wań- 
kowicza „obecnego reprezentanta kon- 
serwatystów w izbie ustawodawczej, 
„ale* które szczególnie silnie odczułem 
czytając w „Słowie”" dwa jego artyku 
ły pod tytułem: „Gehenna podatkowa* 
jako konserwatysta nie mam żadnych 
objekcyj co do słuszności tych artyku- 
łów. Uważam jednak, że czas od kry- 
tyki, którą p. Wańkowicz od kilku lat 
stosował do dawnych rządów, również 
stosuje do obecnych — przejść do 
czynu.*) 

Kiedy konserwatystów nie było w 
lzbach miał rację. p. Wańkowicz pi- 
sząc: kiedy w poprzednim rządzie Mar 
szałek Piłsudski nie miał w Bloku 

_ większości — też można było pisać. 
_ Ale teraz, kiedy Blok stanowi więk- 
' szość, a konserwatyści prawie setkę 

posłów w Sejmie i Senacie — dość pi- 
sania należy czynić. 

O ile rola konserwatystów w Blo- 
ku dzisiejszym, mającym większość 
sejmową i senacką polegać ma na kry 

- fyce to nie dziwmy się, jeśli zasłużymy 
na miano polityków skancerowanych 
trądem dzisiejszego trzepiotalstwa. 

Blok, który się przy Piłsudskim skn- 
pił, składa się ż dwóch gatunków lu- 
dzi. feden gatunek — najliczniejszy, to 

"dawni towarzysze prac wyzwoleń- 
° «czych. Niejeden wyrzekł się wesela i 

uciech młodości dla Tej, która w je- 
go synowskiem sercu nie zginęła. Wiek 
szość z nich, to wyznawcy polskiego 
socjalizmu, o górującej nad socjaliz- 
mem polskości. Razem wziąwszy pra- 
wie wszyscy pochodzą z „pustodom- 

_ ków” o gorącej krwi, lecz pustej kie- 
szeni. | й 

„Biednost“ nie porok, no bolszoje 
__ swinstwo”, mówi przysłowie rosyjskie. 

ś bodaj nigdy ta „biednost' * nie da- 
wała się tyle we znaki Polsce, jak dziś, 

_ gdy do rządów doszli, najzacniejsi i 
__ najszlachetniejsi ludzie, którzy Polskę 

__ własną krwią okupili, a jednak prakty- 
_ ki gospodarzenia na swych „Gołoszy- 
_ szkach'* į „Golopietach“ nabrač nie 

 anogli. 
: Drugi gatunek Bloku mniej liczny 

-- grupa konserwatywna, wyrósł w 
tradycji posiadania, czy to warsztatu 
rolnego, czy też — fabrycznego. Lu- 
dzie ci na własnej skórze przekonali 
się, jak wielka przestrzeń dzieli teorję 

- od praktyki, nie raz lecz setki razy bio 
'ąc w sepet za niepomyślane ekspe- 
:ymenty. 

Samo połączenie się w Bloku tych 2 
_ gatunków zacnych i uczuciowych pusto 
„domków i trzeżwych gospodarnych po 
*iadaczy — było eksperymentem nad- 
wyraz trudnym. Czas jednak pokonał 
pierwsze najwieksze przeszkody, i dziś, 
pomimo szczucia opozycji, klucz do 
polskiego „Sezamu'* znalazł się w rę- 
kach tych dwóch tak różnych jak u- 

 gień i woda elementów. 

> Tu jednak musi nastąpić podział 
_ pracy. A któż w tym podziale większe 

` ma szanse do ujęcia inicjatywy  go- 
żę spodarczej w Bloku niż ci, którzy spę- 
__ dziwszy życie swoje przy warsztacie, 

pióra p. Stanisława Wańkowicza  ser'ora, 
_ gdy senatorem jest p. Stanisław Wańko- 

, Miez - junior (Dop. red.). . 
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*) Szanowny autor „szybki* popełnia c- 
myłkę. „Gehenna podatkowa” wyszła z pod 

         

    
   

Nie powiodło się staremu Witoldo- 
_ wi w pięknej stolicy Giedyminowej: 

nie zdobyło się Wilno na poważne, 
głębokie, niebanalne uczczenie 500-ej 

_ rocznicy zgonu wielkiego wodza i po- 
lityka. 

: Nibyto byty akademje, odezyty i 
okolicznościowe artykuły, nibyto po- 
wstał komitet obchodu, projektujący 
wzniesienie pomnika — gdzieś, kie- 
dvś. ale to wszystko — bez szerszego 
rozmachu. bez temperamentu, bez 
szczerego, bezpośredniego uczucia. 

Coś nam przeszkadza zbliżyć się do 
wielkiego syna Litwy, — coś czy ktoś, 

latego też rocznica nie wywołała 
mocniejszego echa w szerokich war- 
 stwach społeczeństwa, a jej niemrawe 
uczczenie nie zrodziło protestów, nie 
zostało nawet zauważone... 

_ Książę Witold, jako zjawisko, jest 
_ albo zamierzchłą przeszłością, albo 
_ daleką przyszłością. 
___ Nie potrafiło stare Wilno wypowie- 
_ dzieć się, przypominając sobie dzieje 
— wielkiego księcia... 
= 
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posiadali wszystkie tajniki i arkany rzą 
dzenia majątkiem? 

Praca uczciwych pustodomków i 
ieainych posiadaczy, połączonych w 
Bloku musi opierać się na maksymie: 
brać od każdego, co ma najlepszego. 
Zadaniem konserwatystów w Bloku 
jest górowanie swoją eksperjencją go- 
spodarczą. Wszelka krytyka z której- 
kolwiek strony czyni wrażenie nie- 
skoordynowania poczynań Bloku. 
„Ucalegon ardet, paries cum proximus 
ardet“. 

Pamiętajmy, że za wszystkie nic- 
dociągnięcia i niedokładności gospo - 
darcze — odpowiedziałność ponoszą 
przedewszystkiem konserwatyści. Wię 
cej się bowiem wymaga od tego, komu 
więcej jest dane. Strukczaszy. 

  

MIADZIOŁ pow. Postawski 

— Budżet gminy i grłanej Kasy Pożycz 
Kowo - Oszczędnościowej. Wkrótce mają 

się odbyć nowe wybory do rady gminnej. 
Stara rada gminna kończąc swój żywot 
rozpatrywała budżet na rok 1931 — 32 

większość pozycyj budżetowych nie były 
wcale rozpatrywane. Przysłuchując się takim 

posiedzeniom ma się wrażenie, że 90_ proc. 

p. radnych nie wiedzą, poco znajdują się 
w lokału obrad. Rada gminna, przyjmując en 
gros cały budżet, zatrzymała się trocnę „dłu- 
ż.ei nad pozycją oświaty. Zarząd gminy 
preliminował na oświatę 24.500,39 zł. zaś ra- 
da gminna obcięła tą sumę do 22.600.39 zł, 
czyli o całe zł. 1900. Nie wiem czem się kie 
rowała rada gminna, obcinając ten dział, 
widocznie chciała się pochwalić przed swo- 
uni wyborcami i nie rozumiejąc dostatecz- 

nie innych działów budżetowych, a idąc u- 
tartym szlakiem przedwojennym — oświa- 

ta „na ostatni płan* z tej pozycji najwięcej 

okroiła. Biorąc pod uwagę, że gmina mia 

dziolska posiada obszar koło 60.000 ha, si- 
ma 1900 zł. rozłożona — stanowiłaby krop- 

ię w morzu, zaś na 24.500,39 zł. prelimi- 

nowanych — 1900 zł. stanowi bardzo dużo. 
Szczęście, że uchwały Rad Gminnych рофе- 
gają zatwierdzeniu wyższej instancji, któ- 
ra napewio te pozycję przywróci do sumy 
preliminowanej, 

Z budżetu na rok 1931 — 32 trudno coś 
okroić wtedy, kiedy zarząd gminy sam idzie 
w tym kierunku. Od lat trzech t.zn. od cza- 
su kiedy położenie gospodarcze tak kraju, 
jak i gminy miadziołskiej się pogorszyło, Za- 
rząd gminy, IE AE budżet, Gas: go 
zmniejsza. W roku budżetowym 1929 — 30 
preliminacz budżetowy przedstawił się w 
kwocie 96,979,30 zł. roku 1930 — 31 
61711 zł, a na rok 1931 -8135 zł, prelimi- 
nowane przez zarząd gminny, a obcięte przez 
Radę Gminną do 18500 zł. Dość dużą kwo 
*ę zajmuje dział „opieka sp. teczna““ bo 
aż 7,730 zł. Biorąc pod uwagę, że bezro- 
botnych w gminie miadziołskiej niema, ca- 
Ja suma idzie na zapomogi dla biednych. 

Podatek drogowy, preliminowany przez 
Zarząd Gminy w kwocie 30.000 zł., rada 
gminna również me rozpatrywała, a „zdecy- 
dowała*  okroić o 50 proc. Załatwianie 
spraw gminnych przez pp. radnych ad hoc 
mogłoby się źle odbić na gospodarce gmia- 
nej, gdyby nie, osoba obecnego wójta p. 
Aleksandra Halki i sękretarza 
gminy p. Józefa Ciupińskiego, którzy swoij 
praktycznością i uczciwością dają dowody 
dobrej gospodarki. Rok 1920 -— 30 został 
zamknięty nadwyżką 5114,77 zł. Czas caty 
majątek gminy stałe wzrasta. Dziś gmina 
miadziołska na 15.000 ludności, a 50,979 ka. 
posiada dość łmponujący majątek własny, 
bo sięgający sumy 180.055,70 zł. 

Drogi gminy miadziolskiej są dość mo- 
źliwe, a idealne w porównaniu z przed 4—-5 
lat. Dobrze będzie jeśli przy nowych wybo- 
rach przejdzie znowu obecny wójt p. Haiko 
— co da rękojmię na dalsze lat dobrej i 
praktyczneį gi arki. 

Przy rozpatrywaniu budżetu gminnego 
hył równie rozpatrywany budżet Gminnej 
asy Pożyczkowo - Oszczędnościowej w 

Miadziole. Zarząd Kasy zmniejszył budżet w 
stosunku do roku ubiegłego o 1898,80 zł. 
zmniejszając częściowo płacę pracownikom 
i przewidując zniniejszenie się wpływów ka- 
pitałów z racji ciężkiego położenia gospo- 
darczego. Gminna Kasa  Pożyczkowo - 
Oszczędnościowa jest ACEI wspieraną 
przez Państwowy Bank Rolny. Gwałtowne 
wycofywanie kredytów przez PBR_dopro- 
wadzi wkrótce Kasę do upadku. PBR za- 
«ządał od Kasy by w przeciągu 2-ch miesię 
cy spłaciła 21.000 zł. Na wszelkie podania 
kasy z prośbą o odroczenia, lub zmniej- 
szenia dalszej kwoty PBR przysyłał kartkę 
zawiadamiającą, że termin spłaty upływa dn. 
takiego a takiego. Przykro patrzeć na ten 
biedny łud, który zaciągał pożyczkę. w le- 
pszych czasach w nadziei ,że sprzeda tro- 
chę zboża i te 50 czy 100 zł. zwróci. Dziś 
musi sprzedać krowę czy konia, (bo trzoda 
chlewna za bezcen 80 gr. kg. żywej wagi) 
by część tego długu oddać. Zapomina wprost 
o swojej godności człowieka, o swojem 
„ia” kiedy zaczyna prosić, błagać, wprost 
żebrać ze łzami w oczach o odroczenie choć 
części spłaty — ałe czy to możliwe kiedy 
PBR żąda bezwarunkowej spłaty. Obecnie 
znowu zažądano ва 15.III. rb. spłaty 40.000 
zł. Nie wiem, poco się stwarza instytucje fi - 
nans. skazując je nazagładę „bow takich 
warunkach niema nawet możliwości wege- Wrocławia i 2 powodu REY 
tacji. W ten sposób { drywa się autorytet 
instytucyj, popieranyci przez Rząd. S.H. 

I stałoby się bardzo, bardzo źle, 
gdyby nie rozgległ się nagle szczery 
głos zieini, z Wiłnem i Witołdem zwią 
zanej... 

Przemówił Pińsk... 

Nie wiem, czy jest w handlu księ- 
garskim mała broszurka, która nie- 
dawno wyszła z drukarni diecezjalnej 
w Pińsku. Ma na okładce napis: „W 
hołdzie wielkiemu księciu Litwy 
Witoldowi — Wyższe Seminarjum Du 
chowne w Pińsku", 

Jest to niezwykle ciekawy i war- 
tościowy dokument, stwierdzający, iż 
wiełkie idee, które porywały do czynów 
Witoldów i Jagiełłów, sa żywe, są 
mocne dziś, jak przed 500 laty... 

Wyższe Seminarjum Duchowne w 
Pińsku zorganizowało ku czci Witolda 
„Akademię poliglotyczną“.. 

Inicjatorem i głównym organizato- 
rem tej niezwykłej imprezv był energi- 
czny ks. prof. dr. Kazimierz Kułak; 
życzliwym protektorem — JE ks. bi- 
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NIGULYNATO(OWE ZAWO 
MECZE FINAŁOWE: AMERYKA — AUSTRJA, KANADA - CZECHY 

KRYNICA. Pat. We środę rano odbył się w Krynicy pieruszy mecz 

finałowy o mistrzostwa hokejowe świata 

mi (Ameryka) a Austrją. Spotkanie zakończyło się 

pomiędzy Stanami Zjednoczone- 

spodziewanem zwy- 

cięstwem Ameryki—2:1 (1:0, 20, 0:1). 

KRYNICA. Pat. Drugi mecz finałowy o hokejowe mistrzostwa Świata 
pomiędzy Kanadą a Czechosłowacją 

0:0, 1:0). 

PROGRAM 

zakończył się wynikiem 2:0 (1:0, 

ZAWODÓW 
KRYNICA. Pat, W fin:łowym t rniej: hokejfowym 0 mistrzostwa świata odbędzie 

się ogół m i5 meczów s Stem-m roz rywek 
każdą jeden ra . Do finału, jak wi dama, w- 

punktowych, 
szły następujące 

to zna zy każda drużyna ga z 
zespoły: Kanada, Stany 

Złednoczene, C:echosłowacja, Szwecja, Au tria i Polska. W rozgrywka h o puhar ministra 
Zal s:iego 4 drużynv wyeliminowane Są to 
ki o puhar mi istra Zaleskiego odbywają się równ eż systemem puuktowym. 
odbędzie się 6 m czow., 

Fr-ncj», Węg v. Anglia I Rumunja. R zgryw 
Ogółem 

SPOTKANIE O PUHAR MIN. ZALESKIEGO 
KRYNICA. Pat W dniu 4 Iutego po południu odbvło 

między rusynami Francji i Rumunj o puhar ministra Zaleskieg ›. 
się snotkanie  hokiejowe 

Spotkanie 7ak''ńczyło 
się „asłużon-m zwycięstwein Piancji w stosunku 7:1 (3.0, 2,0, 2.1). Gra stała pod znakiem 
wyraź icj przewagi Francji w szybkoś.i i wyszkoleniu 
(Cze.hosłowa. ja). 

techniczuem. Sędziował p. Rezacz 

Komisja spraw zagranicznych Senatu 
WARSZAWA. PAT. W dniu 4 b. 

m. pod przewodnictwem sen. Zdzisła- 
wa Lubomirskiego odbyło się posiedze 
nie senackiej komisji spraw  zagra- 
nicznych. Na posiedzeniu obecni byli: 
marszałek Senatu Raczkiewicz, podse- 
kretarz stanu w Ministerstwie spraw 
zagranicznych Beck i wyżsi urzędnicy 

Ministerstwa spraw zagranicznych. Po 
zakończeniu obrad minister Zaleski 
wygłosił expose, które ' zamieszczamy 
obok. Dyskusję nad tem przemówie- 
niem ministra odroczono do następ- 
nego posiedzenia komisji, które od- 
będzie się dnia 10 b. m. o godz. tl 
rano. 

Posiedzenie komisji wojskowej 
WARSZAWA. PAT. Na posiedze- 

niu sejmowej komisji wojskowej pod 
przewodnictwem posła Miedzińskiego 
wybrano na stanowisko wiceprzewod- 
niczącego komisji posła Galicę (BB). 

Z kolei, po referacie posła Sicińskie- 
go (B B), przyjęto jednogłośnie bez 
dyskusji projekt ustawy © poborze 
rekruta na rok 1931. Rząd reprezento- 
wał na posiedzeniu płk. Pietrażycki. 

Program prac budżetowych Senatu 
WARSZAWA. PAT. W dniu & Ъ. 

m. odbyło się u marszałka Senatu 
Raczkiewicza posiedzenie  prezydjum 
Senatu, na którem marszałek Senatu 
podał do wiadomości członków pre- 
zydjum projekt układu prac budżeto- 
wych Izby. Dnia 12 b. m. marszałek 

zamierza zwołaćć posiedzenie prze- 
wodniczących wszystkich klubów se- 
nackich, celem poinformowania ich o 
ostatecznym terminie rozpraw budże- 
towych w Izbie.ż 
Zniesienie stanu oblężenia w Sarago- 
sie 
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NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAC NASZEJ 

EMIGRACJII 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
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Lotnik niemiecki na terytorjum polskiem 
ukryty aparat fotograficzny w samolocie 
Na polach pod Wałsztynem w woj. Po- 

znańskiem w odiegtošci 1200 metr. od gra- 
nicy połsko. -- niemieckiej wylądował - oneg- 
daj samołot, pilotowany przez niemieckiego 
łotnika Hansa Gruse. Samołot posiada mo- 
tor Daimier - Benz typu F 7502 i znak roz- 
poznawczy 1559. 

Lotnik Hans Gruse urodzony jest w dniu 
£2-im maja 1907 roku w Pile (Schneide - 
m..hl). Jest on członkiem stowarzyszenia 
„Flugsportverein — Schneidem „hl“, ktėrė— 
ak wszystkie niemieckie stowarzyszenia 
lotnicze — jest organizacją przysposobienia 

wojskowego. : 
Rewizja przeprowadzona w rmaracie lot- 

niczym na polecenie władz prokuratorskich, 
wykazuje, iż jest on wyposażony w busolę 
typu niemieckiego, wysokościomierz, szybkó 
šciomierz, koło zapasowe, oraz komplet na- 
rzędzi. Pilot posiada przy sobie szereg do- 

a K ii į rewizji tu wykr zy ne; zji aparatu wykry- 
to pe słedzeniem wimontowany aparat foto 
graficzny firmy „łca” z obiektywem Zeiss - 
Tessar. Obok aparatu znaleziono kiłkana- 
ście klisz — wszystkie były już prześwietlo- 
ne. 

Hans Cruse ukończył kurs pilotów na 
łotnisku Staaken pod Berlinem. Na kursy te 
przyjmowani są wyłącznie członkowie — ог- 
ganizacyj przysposobienia _ wojskowego 
„Stahlheilmu“ łub organizacyj hitlerowskich. 

Hans Truse podaje, iż leciał z Piły do 
nie dojrzał yra 

nicy połsko - niemieckiej. powodu wadłi 

wegu funkcjonowania motoru zmuszony był 
do ładowania. i opuścił się na ziemię, nie 
NIE, że znajduje się na terytorjum -pol- 
skiem. 

Zeznania Crusego nie są przekon ją- 
ce, choćby z tego powodu, że w Skoda chi 
nad któremi leciał nie było ani zawiei śnież 
nej, ani mgły., a wedłe danych połskich od 
dz'ałów lotniczych, połe widzenia wynosiło 
ponad dwa tysiące metrów , co, — jak na 
obecną porę roku — uznane jest za „widocz 
ność* dobrą. Naležy przypuszczač, że pi- 
Jot niemiecki przelatywał nad terytorjum poł 
skiem albo dla skrócenia sobie drogi, albo 
też w jakimkolwiek innym celu, na co 
wskazywałoby posiadanie prze zeń silnego 
aparatu fotograficznego. 

W obu wypadkach jednak zachodzi fakt 
varuszenia granicy polskiej i to naruszenia 
świadomego, gdyż jednak rozpoznanie linji 
ranicznej polsko - niemieckiej w okolicach 
Wolsztyna jest szczególnie łatwe, z powodu 
charakterystycznewo przebiegu rzeczek i 
linij kolejowych na pograniczu. 

Aparat Crusego nie jest uszkodzony. De- 
fektu motoru nie stwierdzono dotąd. Pilot 
jest zatrzymany i znajduje się w Wolsztynie. 
Śledztwo w całej sprawie prowadzi proku 
rator Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Nałeży zaznaczyć, że „Flugsportverein - 
Schneidem_hl" , którego członkiem jest Cru 
se, posiada kilka aparatów lotniczych, na 
az przeprowadzane są regularne ćwi- 
czenia. 

  

skup Z. Łoziński 11. XII ub. r. odbyła 
się ta uroczystość w Pińsku. Pięknie 
wyglądała sala Malinowa. którą zdo- 
bią portrety książąt pińskich i turow- 

skich, papieży, biskupów i pierwszego 
apostoła _pińszczyzny, pierwszego 
gwardjana i plebana  pińskiego, x. 
Wincentego Franciszkana. 

Na podniesieniu, na wielkim tronie 
stał duży biały posąg Chrystusa na 
tie olbrzymiego sztandaru o barwach 
narodowych. Po stronach tronu umie- 
szczono chorągwie narodowe: litew- 
ską, białoruską, ukraińską. jak również 
żółto - białą papieską i biało - nie- 
bieską — ks. biskupa Ordynarjusza. 

U stór Chrystusa umieszczono por- 
tret Włtolda, a jeszcze niżej wizeru - 
nek Iwa. jako symbol mocy. i dla przy 
pomnienia widoku, że mistrz krzyżacki 
Ulrvch Jungingen przysłał ,Strasznemu 
Litwinowi“ — iwa w prezencie. 

W tak pięknie udekorowanej sali, 
wobec dość ścisłego grona słuchaczy 
(przeważnie alumnów Seminarjum i 
klervkėw uczniów gimnazjum 0.0. je- 
zuitów) odbvła się jubiłeszowa aka- 
demja poliglotyczna. 

Składała się ona z trzech części i 
wstępu. Na wstępie chór seminaryjny 
wykonał: „Laudate Dominum omnes 
Gients', alumn zaś Chmiełewski odczy- 
tał po łacinie bullę papieża Marcina 

V do króla Zygmunta w sprawie ko- 
ronacji Witolda. Potem rozpoczęła się 
część I akademii — polska — z re- 
ieratem subdijekona A. Żydowo p.t. 
„Wielkość moralna Witolda. 

W cz. II — litewsko - białorusko - 
ukraińskiej referaty wygłosili: „O reli- 
giiności Witolda" — po litewsku — 
al. Staniewicz, o zasługach Witolda -— 
po białoruskou — al. Śmiejana, — o 
Witoldzie i Unji na Rusi — po ukraiń- 
sku — S. Tarnawski. p 

W cz. Ili łotewsko - niemiecko -ta- 
tarsko - karaimskiej z referatem wy- 
stapili: diakon St. Łukaszewicz; „Wi- 
told a Łotwa dzisiejsza" (po łotew- 
sku), al. Siudzinski „Witold i Krzyża- 
cy“ (po niemiecku), subdiakon M. Ku- 
bik, — o stosunkach Wiłolda z Ta- 
tarami (z odczytaniem po tatarsku u- 
stępu z ewangelji św. Mateusza), al. 
C. Trzeciak — o Karaimach (z odrzy- 
taniem karaimskiej kołysanki). 

Lejowe W Krynicy 
0 mistrzostwo Świata 

w hokeju 
(Korespondencja własna) 

Krynica 2. II. 31 r. 

Cechy narodowe danych osobni- 
ków przebijają w sporcie równie wyra 
iście, jak w každei innej rzeczy. 
Mecz Angja —— Austrja hył tego wy- 
mownym przykładem. Austrjacy ele- 
ganccy, jak w salonie. Ładnie ubrani, 
grzeczni, grają miękko, — starają się 
kombinacją, techniką zwyciężyć prze- 
ciwnika. 

Anglicy nie są brutalni — o, nie! 
Ale idą ostro na gracza, jeśli przez 
nieuwagę przewrócą którego —  po- 
magają mu się podnieść, przepraszają 
i — wywracają następnego. 

W hokeju wolno zmieniać graczy 
aowolnie, choćby co trzy minuty; Au- 
strjacy korzystali często z tego i 
zmieniali po pół. drużyny naraz. Angli 
cy mieli tylko dwóch rezerwowych i 
to wyraźnie słabszych, to też pod ko 
niec byli potężrie zmęczeni. A koniec 
meczu odwłókł się bardzo, bo pod- 
czas przepisowych 45 minut żadna dru 
żyna nie zdołała strzelić bramki. Wspa 
niałe strzały Anglików z połowy boi- 
"ska, misterne ataki Wiedeńczyków -— 
wszystko kończyło się na obu bramka 
rzach: Weissie i Little. Rzeczywiście, 
bramka jest tak mała, że gdy dwu- 
metrowy grubas, opancerzony niczera 
tank, stanie przed nią, — wepchnąć 
krążek jest djabelnie trudno. A Weiss 
i Little (ten chłopina stukilowy nazy- 
wa się Little — Mały!!!) są mistrza- 
mi w swym fachu — niedość, że gru- 
ni, jeszcze się ruszają czasami, co ro- 
bić z takimi? 

Ostatecznie w przedłużeniu mniej 
wyczerpani Wiedeńczycy z zamiesza- 
nia uzyskali jedyna bramkę i pokrzyku 
iąc radośnie, zeszli jako zwycięzcy 
170; 

Czesi i Węgrzy nie lubią się ni- 
x Jzie. Na lodowisku nie więcej niż w 
Genewie. Ich mecz był brutalny i 
chamski. Ton nadali Czesi, którzy — 
choć dużo lepsi — faulowali, ile: wle- 
zie. Zwłaszcza Malecek wyróżnił się 
grubjaństwem. Dziwny typ — technik 
nadzwyczajny, strzelec pierwszorzęd - 
ny. Rusza się słabo, t. j. niezbyt szyb- 
ko; zato potrafi w miejscu kiwnąć 
dwóch, trzech graczy i walnąć tak sił 
nie. że aż , płot trzeszczy. Czesi ciągle 
mu podają, jest wśród nich jakby kró 
iem, dyryguje, łaje , krzyczy — gdy 
sam spartoli, nikt mu nic nie śmie po- 
wiedzieć. 

Malecek dostaje krążek — napada 
Wegier, błyskawiczny zwrot w piawo 
— drugi Węgier, on jeszcze w prawo 
— okręca się, jak fryga, ciągnie krą- 
żek kijem za sobą —— Węgrzy nic już. 
nie wiedzą, zgłupieli zupełnie — Ma- 
lecek jedzie dalej. Publiczność bije bra 
wo i wrzeszczy: bis! Po chwili uda- 
je się Węgrowi dopędzić Małecka i 
odebrać mu  krażek, wściekły mistrz 
tąbie go bezczelnie kijem po nogach 
-- Węgier leży. „Fuj, fuj" — woła 
tłum, a sędzia usuwa Malecka za ban- 
dę na dwie minuty. Cztery razy został 
zrzucony z boiska. 

Czesi wygrali 4 : 1. Malecek nie 
strzelił żadnej bramki i to go, 
zdaje się — mocno rozgoryczyło. Tak 
się składało, że on strzelał, a partne- 
rzy dobijali w siatkę. 

Kiedy stanęły naprzeciw siebie 
drużyny Stanów Zjednoczonych i Ru- 
munji, wszystkie kobiety aż stęknęły. 
Niewiadomo dlaczego, ale ubrdała so 
bie cała Krynica, że Rumuni są sza- 

lenie przystojni, prześliczni, cudowni. 
Są oni w rzeczywistości kruczo czar- 
ni, leniwi, rozlaźli, i o grze nie mają 
pojęcia. Co to grać — jeźdźić nie bar- 
dzo. Coraz to któryś sam z własnej 
inicjatywy rozciągał się, jak długi. 

Najlepszym, t. zn. najmniej bez- 
uadziejnym, był książę Kantakusen. U- 
dało mu się parę razy strzelić w kie- 
  

AMGIRETET EK. T 

TEODOR SMORGOŃSKI 
powróc ł z zagrani 'v i wznowił przyjęta 
od g. 5—7. Ul. Żeligowskiego 5, m. 40.   

    
   
    

   

   
     

    

  

    
    

    

     

        

     

    
     

   
    

    

    

   
   

    

  

    

   

  

    

    

   

                

    

   
   

    

Ekscelencja-murzyn 
Nowy rząd francuski p. Piotra Lavała ma 

swoją sensację — kolorową. Oto pod ° 
tarzem stanų w ministerstwie kolonji zostal 
poseł Diagne, murzyn czystej krwi 1 pełnej 
czarnej barwy. Wypadek to pierwszy w dzie 
jach parlamentaryzmu francuskiego, murzyni 
bowiem posłowali już nieraz, ałe nigdy jesz 
cze nie byli członkami rady ministrów. 

W czerwonej sali Pałacu Burbonskiego 
uderzają widza na gałerji dwie czarne płamy 
ua ławach poselskich. Są niemi dwaj posła” 
wie murzyni, a mianowicie p. Candace, e 
sd z Gwadelupy, i wspomniany już p. Dia 
gne, poseł ze Senegalu. Kołor skóry jest m 
że podobny, ale pokrywa on dwie zgoła 
cdmienne indywidualności. 3 

Pan Candace jest tęgi, gruby, gwatto- 
wnv. ma potežny glos i bardzo ožyw1oną 
gestykulację. P. Diagne jest szczupły, smi=4 
Kiy i pod každym względem hardziej d el! 
ny od swego kolegi po barwie skóry. ! 
Candace niejednokrotnie klepie bezceremon- 
1mlnie i hałaśliwie białych kołegów po 
chu czy bo ramieniu. P. Diagne spaceru 
z nimi pod rękę po kułuarach, prowadz: 
ciche, poufne rozmowy. Przecłstawiciel Gw4 
dełupy jest zaborczy i brutałny. Poseł 
Senegalu iest giętki i ugrzeczniony. D, 
temu doszedł dałej aniżeli tamten. 

Diagne był już w czasie wojny komi- 
sarzem rządu w Senegalu dla spraw rekru- 
tacji żołnierzy. Przewodniczył grupie maso* 
nów. P. Candace znów przez pewien czas 
stał na czełe centrowej frakcji „lewicy ra” 
dykalnej". Na początku tej sesji kandydował 
na stanowisko wiceprezydenta lzby Dep'+ 
towanych. Jeden z białvch jego kolegów po-| 
wiedział mu wtedv: „Nie możesz zostać wi: 
ceprezvdentem". — Dlaczego? — Nie mógł 
być przewodniczyć na posiedzeniu nocnem. 
Byłbyć niewidzialny! 

P. Candace rzeczywiście  przepadź, 
nie z tego kołorowego powodu. Nie 

się sympatią Izby, zwłaszcza zaś lewej jej 
stronv. Ostatnie wybory na Gwadelupie by 
ży krwawe, jak to zwykle tam bywa, bez. 
względu na to, czy chodzi o nowego posła | 
do parlamentu, czy też o radę gminną. Krew | 
metrzyńska jest gorącą, zarzuty, że strona 
przeciwna  dopusciła się nadużyć wybort- 
czych są czeste i gwałtowne. Mieszkańcy rej 
starej kołonii francuskiej , jedvni z po- 
śród mieszkańców kolonij francuskich mają 
pełne prawa obywatelstwa — w Senegalu | 
DIA je jedynie wybrani, najbardziej doj- 
1zali. 

Szcześliwi posiadacze tvtułu „obywatela 
francuskiego” są pod każdym względem ró- 
wnouprawnien z białymi Francuzami 
Równouprawnienie to ma charakter nietyłko 
teoretycznv, ałe i praktycznv, nietylko po- 
lityczny, ałe i towarzyski. Poięcie obywate- 
ła francuskiezo ma sens bardziej panstwo- 
wy, niż narodowv, oznacza asymilację Ка 
turalna i uczuciowa danej jednostki, jej a- 
doptację przez naród francuski, który. daje 
takiemu człowiekowi pełnię praw, bez wzgię 
du na iego pochodzenie, wyznanie i kołor 
skórv. Tvtuł i stanowisko obywateła francu: 
skiego jest największym w oczach Francuza 
zaszczytem, jak to w swoim czasie bvło w 
państwie rzyrmskiem z tvtułem „obywateła 
rzymskiego". W ramach tego obywatefstwa 
k'zestja barwy skóry tak ważna dla Amery- | 
kanina czy Anglika, traci dła Francuza 
wszełkie znaczenie. 

1 diateco p. Diagne, czarny Francuz, dzię | 
«i stanowisku, które sobie zdobvł, dzięki 
sympatjł, którą się cieszy, ma miejsce i głos 
we francuskiej radzie ministrów. 
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DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

| 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
| Cena5 zł. 

w aa Bł 

1unku Amerykanów — dostał za to | 
irenetyczne brawa. 

Amerykanie zadziwili. Niema wy-- 
bitnych jednostek-a la Watson, lecz za 
io demoniczna szybkość i akrobacja. 
Cała drużyna sunie jak lawina, pędzi, 
leci... Rumuni podstawiają kije, wy- 
wracają się pod nogi — Amerykanie | 
przeskakują ich, przesadzają jak konie | 
rasowe przeszkody. j 

I co za zgranie. W pełnym biegu 
podaje do tyłu, drugi nadłatuje i s 4 
— ładuje krążek w bramkę z taką si- 
łą, że bramkarz rumuński nawet nie 
interwenjuje.  Niewiadomo jeszcze, 
kto zostanie mistrzem świata — Ka- 
nada czy Amerykanie? 

Kantakusen ma krążek — podjeż- 
dża parę kroków i — strzela gdzieś 
Panu Bogu w okno. Salcia až chryp- 
nie od wrzasku entuzjastycznego. 

„— Czego pani się wydziera? 
Przecie to było haniebnie spartołone? 

-- Ja muszę krzyczeć Rumuna. To 

  

  

iaki ognisty chłopak! 2 

— Možesz byč spokojna, moja 
szkaradz!u..... Karol. 

  

  

Referaty były przeplatane deklama- 
cjami, produkcjami muzycznemi oraz 
występami chóru sem., który wykonał 
„Sztandary na Kremlu* (otwarcie pol- 
skiej części akademii) „Boże coś Pol- 
skę'* (zamknięcie akademii) oraz hym 
ny narodowe: litewski, białoruski, u- 
kraiński i łotewski... 

Mniejsza o ścisłą treść referatów, 
które, naturalnie, nie były rozprawa- 
mi naukowemi i nie wzbogacały wie- 
dzy historycznej; natomiast cała aka- 
demja znakomicie wzbogacała duchal.. 

W Pińsku, dalekim, cichym Piń -- 
sku, grupa ludzi, znających i kocha- 
jących przeszłość naszych -ziem i nie- 
rozerwalnie związanych z naszym kra- 
jem, znalazła głos właściwy, którym 
należało przemówić na uroczystości 
Witoldowej. 

I Witold posłyszał ten głos... 

Pamiętnego wieczora duch Witolda 

niezawodnie był w Pińsku wśród przy 
szłych kapłanów, składających Wiel- 

kiemu Litwinowi hołd w imieniu wszy 
stkich narodów, które należały do je- 
go państwa... Е ; 

„WITOLDOWE UROCZYSTOŠCI w PINSKU 
Jakaż szkoda, że Wilno, stołeczne 

Wilno, nie zdobyło się na tak szlachet 
ny gest i mocny, zdecydowany głos!.. 

I jakie szczęście, że nawet w Piń- 
sku, zapomnianym przez wszystkich 
Pińsku, nurtują czyste prądy, łączące 
cnwilę obecną z tem, co było, i z tem, 
co ma nastąpić... 

Pińsk dokonał wielkiego, sziachet- 
nego czynu, wymownie świadczącego | 
o potędze kultury krajowej. 

ł dlatego nikt w Wilnie o pińskiej 
akademii nie wie, nie mówi... | 

My się nie znamy na takich „re- 
gionalizmach*, odzwyczailiśmy się od 
nich. Wolimy „fajetonowo - radjowy“ 
recjonalizm, nic zmuszajacy nas do 
zbytniego wysiłku umysłowego i po - 
zwalający dobrze się uśmiać z włas- 
nej nędzy! A 

Jesteśmy — Wilnianie — skończo- | 
nymi mieszczuchami, już nie czujemy | 
drgnień ziemi, nie słyszymy jej głosu! . 4 

Uprawiamy blagęl.... х 1 

Nieznošną blagę... 2 
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ZMIANA WART 
Parę dni temu, obutodziliśmy wielkie 

święto, uroczystą rocznicę. Zmiana wart na 
naszym aan: bojowym, zdobywczym 
posterunku. baczność! W prawo patrz! 
idą! Idą z podniesionemi czołami, z hardym 
wyzywającym. nieugiętym swym stalowym 
błyskiem, a dumnym i rozśpiewanym — ra- 
dością czynu, wesełem życia, szczęściem 
zwycięstwa wzrokiem. Idą z rocznej pracy 
na wileńskim, ciężkim, porosłym chwastawmi 
partyjnictwa, zabaynionym nadużyciami u- 
gorze. Idą z rękami zapracowanemi, stward- 
nialemi od wyrywania gięboko  wrośnię- 
tych w skalistą, twardą glebę, chwastow 
egoizmu i zacofania, z rękami pokłutem w 
walce z kolcami i ostami pseudokatolicyzmu, 
katolicyzmu słów, a nie czynu. 

idą studenci pracy, pokryci kroplistym 
potem. 

Pracą na wszystkich plach, na wszyst- 
kich frontach. Przeorali zaniedbane odłogi 
myśli akademickiej. Poruszyli zaspane mózgi 
braci wileńskiej. Dali hasło do cz.nu, do 

dzieła, do szukania nowych form 
dla przyszłego, znajdującego się jeszcze w 
naszych marzeniach, nie w myślach, ale w 
marzeniach, ustroju. Ustroju, który nie bę- 
dzie miał dzisiejszego towarowego podejś- 
cia do życia, który nie będzie śmiał handlo- 
wać uczuciami, sercami, który nie pozwoli 
człowiekowi stworzonemu do piękna pracy, 
do pieśni życia, zamknąć się w złoconych 
klatkach mieszkania, w rozjazgotanych wszel 
kiemi tonami gry zmysłów kabaretach, w tu- 
czących restauracjach i kawiarniach. Sek- 
cja zagadnień prawno - społecznych i na- 
rodowych w poszukiwaniu tego znajdujące- 
go się już w naszych duszach ustroju, prze- 
dyskutowała całą filozofję materjalizmu dzie- 
jowego, poruszyła Marksa, Lenina,  Sorela 
przesobiła faszyzm 

Idą zmęczeni działaniem, czynem. Czy- 
nem nad pogłębianiem naszego życia we- 
wriętrznego, nad podniesieniem naszych u- 
czuć, nad uszlachetnieniem naszych serc. 
Od pełnej uroku swym półmrokiem kapłicy 
w kuść. św. Jana, od porywających swym 
nastrojem modlitw na Tygodniach Społecz- 
nych w Lublinie, od cichych,  wkraczają- 
cych do głębi otwartego tchnieniem Boskiej 
miłości, serca, rekolekcji w Betanji, od nie- 
dzielnych posiedzeń sekcji liturgicznej, szły 
do nas promienie łaski Bożej dolewające do 
naszych dusz nowe, żywsze,  szlachetniej- 
sze uczucia. 

19а potężni, wspaniali swą pracą na naj- 
bliższym nam terenie, na Uniwersytecie. Od 
wpływu, od inicjatywy twórczej w najroz- 
maitszych organizacjach do propagandy no- 
wych kryteriów życiowych prowadzonej m. 
in. przez „Akad, Wolną Trybunę". 

Wałka o rodzinę Rzeczypospolitej Aka- 
demickiej poorała troskami ich czoła. 
_ Wśród tej walki o nowe, katolickie ide- 
a.y na rozmaitych terenach nie zapomniano 
6 pracy społecznej Dużo wysiłków, wiele 
trudów, wiele trudów wkładano w tę pracę. 
Brano udział, jako wykiadowcy, w archi- 
diecezjalnych kursach Akcji Katolickiej, wy- 
je$dżano na ten przeogromny, ledwo tknię- 
ry teren Wiłeńszczvzny, prowadzono kółka 
SMP w Wilnie, rozpoczęto energiczną robo- 
ię w Ch. U. Rze. 

Oto już są Oni, którzy w ostatnich mie- 
siącach dokonałi wielkiego czynu, wspania- 
łego dzieła o skutkach nieobliczalnych dla 
organizacyj. Stworzyli karne, żołnierskie ka 
dry z naszego wada „płynnego” stowa- 
rzyszenia. Zorganizowali rycerskie  nieu- 

gięte hułfce na pedbėj tak wiele dziś ma- 
jącego braków życia polskiego. Koło Kole- 
gów, Koło Kołeżanek. Siódemki! Tu kon- 
centrują się siłv, zbierają się emocje na przy 
szłe większe, decydujące ataki. Swą pracę, 
swe działanie nie ograniczyłi oni do Wina 
przez liczny przodowniczy udział w Ty- 
godniach Społecznych w Lublinie, przez czyn 
ną współorace w zjazdach Rady Naczełnej, 
znacznie zmienili, przeobrazii oblicza ide- 
owe innych środowisk. Wśród tych wiel- 
kich, wzniostych czynów nie zapomniano o 
marnej, niskiej pracy kancełaryjnej. Niektóre 
działy tej pracy postawiono na wzorowych 

awa, chociaż inne dużo mają bra- 
w. 
Baczneść! Prezentuj broń! Oto odcho- 

dzącyv Zarząd przekazuje kierownictwo or- 
ganizacją nowemu, młodemu, ze »wieżym 
młodzieńczym zapałem zabierającego się Ho 
czynu. 

Odchodzą Dembiński, Wierzbicka, Bory - 
sowicz pa owocnej, rocznej pracy. 

  

  
_ tzówna. Oni poprowadzą nasze karne, ry- 

_ «erskie, niezwyciężone hufce, zacięte,  nie- 
__ ustępliwe, przeniknięte rzymskim duchem od 

działy do ataku, do walki, do boju o świętą 
sprawę Pójdziemy pod ich przewodni- 
ctwem ma  szańce i  okony Pój - 
dziemy i nie polegniemy, ale zwyciężymy!! 

| A zwyciestwo nasze będzie. nie ułan:ko- 
-wem, nie tak modne dla dzisiejszego żv- 

Cią kompromisowe _ ale pełne, ale całkowi- 
te. Działanie nasze nie ograniczy się do prze 
budowy życia akademickiego. nie ograniczy 
się, do zmiany stosunków w starszem Spo- 
łeczeństwie. My stworzymy nowy, wspa- 
niały, imperjałistyczny w swvch pracach, a 
tendencyjny w swych przekonaniach ruch 
społeczny. My odrodzimy katolicyzm, zmie- 
fimy ustrójł My przebudujemv Polskęt!! Na 
nas już ta Polska czeka. Wszystkie  dzie- 
dziny jej życia domagają się reformy i po 
mą wyciągają ręce do młodego ruchu ka- 
tolickiego. 

ka siła nasza tam w niebie i wa ser- 
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Przed okresem reko- 
lekcyjnym 

Bezwzgłędnie jednem z najważniejszych Brzedsjęwzięć Odrodzenia w roku Sora: p. zdawczym były  rekołekcje — rekolekcje 
ivankniete w zupełnem oderwaniu od zwyk- 

ch codziennych spraw. 
= C: z was, którzy mogli wziąć w nich u- 
nia chyba do końca najdłuższego życia 

€ zapomną tych chwil, spędzonych bądź to 
' Czarnym Borze, bądź w Betarji. Odsunię- 
e Ta jok wszelkich spraw, pozostanie sam 
2 Sam z w'asną duszą i z Bogiem, zro- 
almienie, jak nigdv, radości życia w służbie 
(el. jakies całkowite roztopienie się w 

pębokiej, szczerej modlitwie. W przerwach 
aż „konferencjami spacer samotny po 
aż białe, śniegiem osypane lasy — 
я aściwie nie samotny, bo zdawało się, że 
В obok idzie cicho bezszelestnie Chrystus 
Es słowy przemawia do duszy. 

ekołekcje dały nam niezmiernie dużo i _ Ulatego odbedą się i w tym roku, w końcu 
 4drca. Termin dokładny i warunki uczestni- 

da” zostaną podane później, narazie cho- ią am o zawiadomienie o tem, że będą łe, zachęcenie jak najwięcej kołeżanek i ko- pzów do wzięcia w nich udziału. Na- _ ,twdę tak wiełe czasu poświęcamy na ty- Ce innych spraw, na naukę i zabawy, na 
nia pacz z: na czcze marze- 
® hutne rozmyśłania, na twzaje! 

Arżenia się i t. d i t. d. Pa" 
arnawał wre w całej pełni — pełno nas 

dni a balach i zabawach, bawimy się je- 
„życiem i poczuciem, że tworzymy pięk- 

» inni ze znudzeniem, lub ze zmysłowym 
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lch miejsca zejmuje Stomma, H. Hryniewi-- 
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"AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA Sc 
Chwiika propagandy Koła Prawników 

Lokal Koła Prawników przypomina obec- 
nie riły salonik. Fotografijki i obrazki na gu 
stownie wytapetowanych ściankach, czytel- 
nia pism i pisemek, chodniki, dywaniki, ki- 
limki, pod „prezydjalną* ścianą uprzejma 
kanapka. Kursujące z pokolenia na pokole- 
nie legendy mówią, że kanapka ta, gwoli 
niemącenia urzędowego nastroju, została 
wyeksmitowana z lokalu Zarządu Koła, 
gdzie dawała w czasie posiedzeń koniecz- 
ny odpoczynek strudzonym członkom Za- 
rządu. Przykro nie harmonizuje z Saloniko- 
watem wrażeniem urzędowy napis, brzmiący 
sztywno: „Dyżurujący członek Zarządu”, a 
umieszczony pod wiszącym na ścianie por 
tretem osoby, która z pewnością do Zarzą- 
du nie należy. jednak poza tym portrete: ni 
kogo przy napisie niema. Gość odnosi wra- 
żenie, że nietylko dyżurujący członek, ale 
i cały Zarząd jest malowany. 

W celu sprawdzenia tego domysłu, gość 
maszeruje do drzwiczek, na których napisa- 
no „lakał Zarządu”. Zagląda do wnętwza 
przez specjalną dziurkę, puka, nie słyszy od 
powiedzi, wchodzi i wpada w wir pracy 
biurowej. Tuż obołk wejścia pod napisem 
„maszyna”, stoi maszyna do pisania, nie- 
pokojona usilnie przez piszącego na niej 
młodzieńca. Regularnie co dziesięć minut 
odzywa się dzwonek, oznaczający koniec 
wiersza i regularnie co dwadzieścia minut 
nyodzienicc klnie. Opodal stoi biurko z ©- 
strzegawczym napisem „skarbnik*, skąd do- 
latuje trzask  liczydeł i brzęk pieniędzy. 
Gość, jeśli jest sprytny, nie daje się skusić 
brzękiem i przemyka się bardzo ostrożnie, 
do stołu sekretarjatu, gdzie, z powodu о- 
głuszającego skrzypienia piór i hałasu sprę- 
żyn segregatora, z nikim porozumiec się nie 
może R iszy się po drodze o przed- 
miot, opatrzony napisem „kosz do Śmieci", 
gość udaje się w stronę zawieszonego w 
wielkiej framudze napisu „Prezydjum”, gdzie 
za stołem siedzi sam prezes. Prezes dzierży 
w jednen: ręku pióro, którem wciąż podpi- 
suie papiery, w drugiem słuchawkę tele:0- 
niczną, z którą wciąż rozmawia, wobec cze- 
go nie ma czasu na rozmowy z różnymi 
natrętami. Natręt kłania się i odchodzi, pot- 
knąwszy się uprzednio o dwóch wicepreze- 
sów, sznur od telefonu, oraz guzik od dzwon 
ka. „Dzwonek służy do sprowadzenia woż- 
nego, aby wyprowadzał natrętów", jak in- 
formuje gościa jeden z członków zarządu. 
Jeśli chodzi n wiceprezesów, nie są ош о- 
znaczeni napisami, prowadzą zaś robotę 
podziemną, wywierając wpływ na prezesa w 
drodze zgubnych podszeptów. Tak przynaj 
mniej skarży się prezes jedynej powiemicz- 
ce — słuchawce telefonicznej. s 

W lokalu koła ukrywa się również t.zw. 
Rada Nadzorcza. Niewiadomo, gdzie ona 
jest, w którym kącie siedzi, czy unosi się, 
lak duch ponad głowami, czy pełza žmijo- 
wato po podlodze. Niezależnie jednak od po- 
zycji, wisi ona, jak miecąz Demoklesa, nad 
głową Zarządu. To też Zarząd drży i pra- 
cuje z maximum intensywności, jak to z ca- 
ią skrupułatnością opisałem. 

Na wszelki wypadek muszę zaznaczyć, 
że niniejszy feljeton, który wyszedł blado i 
łagodnie, miał być w założeniu bardzo zja- 

Kronika „Odrodzenia” 
W najbliższej przyszłości podamy do- 

kiadny stan i podział funkcyj nowowybrane 
go zarządu (Red.) 

W piątek o godz. 9 zrana odbędzie 
stę | zebranie nowego Zarządu. W sobotę 
na zebraniu Sekcji Zagadnień Prawno - Spo 
łecznych i Narodowych kol. Alechno wygłosi 
referat p.t. „Istrój syndykatów faszystow- 

skich”. zątek jak zwykłe o godz. 20. 
W niedzielę Msza Odrodzeniowa będzie 

odprawiona za spokój duszy Śp. koł. J. Na- 
ruckiej. Na zebraniu sekcji liturgicznej ks. 
Meysztowicz wygłosi referat p. t. „Liturgja” 

  

  

DZISIEJSZY „CZWARTEK 
AKADEMICKI" 

Dzisiaj, dn. 5 b. m. odbędzie się w Og- 
nisku Czwartek Akademicki, wypełniony pro 
dukcjami Akademickiego Koła Muzyczne- 
go: Koło to powstało w roku ubiegłym i roz- 
wój jego  skonstatujemy w dniu dzisiej- 
szym. 

Akademicki zespół orkiestrowy jest chy- 
ba dostateczną atrakcją dla pociągnięcia 
młodzieży akademickiej. 

Wtorkowy nieoficjalny wiec akademicki, 
zwołany przez „Akademicki Komitet Prote 
stacyjny w sprawie brzeskiej" przy pomo- 
cy ulotek dowiódł dwóch rzeczy: 

a) Miernvch skutkėw przenoszenia kry- 
terjów politycznych starszego społeczeń- 
stwa na teren akademicki; dwa dyskutują- 
ce ze sobą odłamy na dziedzińcu, oraz dwa 
równoległe, wędrujące po chodnikach, po- Sza 
chody czyniły wrażenie, że trudno mówić 
© jakiejkolwiek jednomyślności politycznej 
młodzieży akademickiej. Sprawa brzeska. nie 
posiada na wileńskim terenie akademickim 
charakteru, któryby pozwalał rozpoczynać 
ją od demonstracji, bez omówienia jej w 
spokoju. 

b) Niezdarności i beznadziejności insty- 
tucji wieców akademickich, i tłum, operują- 
cy przy uchwalaniu rezolucyj wyłącznie krzy 
kiem. tłum, który nie może nawet mieć pre 
tensyj, do zbadania kwestji, w której chce 
Gdegrywać decydującą rolę, który wreszcie, 
-— jak to wykazały wtorkowe pochody 
nie może nawet być posądzony o ustalenie 
jakiejkolwiek większości, nie może być 
wskaźnikiem opinii ogółu młodzieży w żad- 
nym wypadku i w Żadnej kwestji, To też 
wprost groteskowo wygląda clbrzymie zna- 
czenie, jakie się akademickim wiecom zwyk 
'€ przypisuje, wobec ich rzeczywistego cha- 
rakteru pękajacego z trzaskiem bałonika, 

i 
ms   

  

uśmiechem na ustach; — często po balų 
niemal mamy w duszy żal, że jakoś inaczej 
lepiei mogliśmy spędzić czas, nieraz się cia- 
szymy szaleńczo, że było dobrze i wesołt 

nie żał nam na to czasu. ; 
Nie pożałujmy więc i tych 2, 3 dni na 

rzecz stokroć ważniejszą i już teraz zgóry 
pomyślną, jakby to nam wyrwać z życia tych parę dni. Opuścimy może jaką zaba- wę, nie pójdziemy do teatru, do kina, by 2 
tych godzinnych oszczędości zebrać pari- 
dniowy kapitał — i jaknajliczniej pojedź- 
my na rekolekcje. W ciszy i skupieniu, twa 
12а w twarz z Bowiem spędzimy kilka nie- 
zapomnianych chwil. Odejdą na bok troski i 
radości codzienne, drobne nieraz, a stanie 
pod oczyma duszy prawdziwe, pełne życie 

sercem radosnem i spokojnem wrócimy 
potem do pracy i zabaw naszych, znajdzit- 
my nie trud I mekę lecz ofiarę radosna, 
twórczy czyn, zabawę rozświetlimy odbla- 
skiem wyższej radości. 

|. Wierzbicka. 

dliwy. Został on spowodowany faktem, że 
ujrzałem własne nazwisko w, spisie zalega- 
jących ze składkami członków koła, przy- 
czem jakiś złośliwy (znacznie  złośliwszy 
odemnie) inteligent dopisał przy niem „nie- 
wypiacalny.“ Tak prezesie, wiceprezesie, 
skartmiku! Składki ściągać wam się zachcia- 
to? Chcecie ostatnich czterech złotych 
niojej krwawicy? Myślicie, że jestem nie- 
wypłacałny? Oto moja zapłata! 

Uwaga* Po przeczytaniu ostatniego zda- 
nia, nałeży zacząć czytać ieljieton od po- 
czątku. CJ. F. 

  

    Polska mowa! Polski śpiew! 

Polski Przebój Dźwiękowy 

Ill 
w kie. Hollywood" 

Nowe książki 
WYDAWNICTWA X.X JEZUITÓW W KRA- 

KOWIE. 
Wlelebna Matka Teresa od Jezusa. 

Marja Anna Mar hovka, karmelitanka bosa 
(1663 152). Kraków, 193, str. 248 Jest to 
żywot świętobl wej Polki, której cnotliwe ży- 
ce i łaski, doznawane przy Jej grobie (w 
klasztorze Karmelitanek bosych, na Wesołej, 
w Kr.kowie) sprawiły, iż pamięć jej «zynów 
i świętości coraz  jaśniejszym promieniuje 
blaskiem. 

Żywot został opracowany na podstawie 
własnych zapisków Wiel. Matki  Marchol- 
sk ej z uwzględnieniem kronik klas tornych 
oraz żywota, napisanego pizez spowiednik « 
Matki Teresv, o. Ignac:g: od Św. Jana K. B. 
W r.lIv('6 na podstawie pierwotnego tekstu, 
ale z uwzględn eniem wyników najnowszych 
bad :ń, wydała fr-ncuska firma De-clóe de 
Brouwer w Bruges Żywot Sługi Bożej p. t. 
„Vi- et vertus I ėroigues de la Mere Tó tse 
de Jėsus (Marchocka) Ca m. dćch u-sće de 
Polvgne*. Wolnym przekł:.dem właśne teyo, 
prawie nieznanego w Pelsce dzieła, je-t sym- 
patyczna ksią ka, wzbogac.jąca naszą litera. 
turę hagx grafizną. 

O. Gabrjel Paian, T.J „Kstoik uczyn- 
kiem i prawdą* Z bhis.pańskiego «ryg nału 
przełożyli J. Fopiel i x J. Rost:orowski T. 
J Kraków, 1930, str. 261. Nie i Ik+ ksiąžecz- 
ka in 60, zawierająca gł+brką teść i będąca 
prawdz.wym przewoduikiem dla każdego ka- 
tolika, 

Autor zmusza czytelnika do powa nego 
myślenia, do zastanawia: ia się nad wielu /a- 
godnieniami, które sę często lekceważy lub 
się nawet nie spostrzega. 

W słowie «d iłum cza czytamy: 
„Dla t. zw. „pizecię'aych* katolików, 

zwłaszcza dla nas, tek sko ych do mówienia, 
tak leniwych i niebacznych w działan u, jest 
książeczka Palan głębono upokorzająca, chwi- 
lami diuzgocząca, ale dlatego właśnie niesły- 
chanie zbawienna”... > 

Ks. Marjan Morawski T. J. „Podstawy 
etyki i praaa*. Wydan'e ‹ # varte niezmienio- 
ne. Kraków, 1931, str. 467. Dzieło wybitnego 
polskiego uczonego I myśliciela cdda»na już 
zdobyło należne sobie mł jsce w naukowej 
literaturze, C/warte wydanie, na które cze» 
kał niejeden czytelnik. niewątpliwie będzie 
przyjęte równie życzi we, jak i p: przednie. 
Sygn.li/ujemv więc оКа anie się tej zaszczyt- 
nie znanei, głębukiei książki. 

Makosińska j. Etnografja Polski w nau- 
czaniu geografji. Ribł. Geograf. - Dydakt. 
zesz. 9. Książnica - Atlas, 1931. 

Praca p. Makosińskiej wkracza w inną 
dziedzinę dydaktyki geografji: uczy, jak na- 
leży wyzyskiwać, jako pomoc — obraz w 
szkołe. Avtorka korzysta z fryzów Pilatti'- 
ego, dając da nich barwny i dobrze przemy 
ślany komentarz i zarysowując w ten sno- 
sób życie wszystkich grup naszego ludu. 
Rzecz jednak dziwna: autorka, będąca nau- 
czyciełką w Poznaniu, nie daie nam obraz- 
ków z życia wsi wielkopolskiej, pomorskiej, 
kaszubskiej. : 

Rozdziałek o Wiłeńszczyżnie każdy wil- 
nianin przeczyta z prawdziwem zdziwie - 
niem. na ilustracyj zobaczy stroje.... zmu- 

  

  

dzkie, 2 tekstu się dowie rzeczy całkiem 
nowych. 

„Litwini  (etnograficzni?  historyczni?) 
posiadają przymioty, jakich brak jest Poła- 
kom. Są wytrwali, oszczędni, a główną ich 
cecha jest pobożność. Chłop litewski wszy- 
stko zaczyna z bogiem i z Bogiem koń - 
CZY ae 

Chłop wiłeński wkłada na siebie „żupa- 
nos“, przepasuje się „jostą”, na głowie ma 
„k'epuzie“. Kobiety mają gorsety, przypo- 
minające krakowskie, długie aż poza kolana 
„wołeszynki* i noszą „prijastie...". й 

Autorka wzywa na šwiadka až Diugo- 

Wolelibyšmy powolanie się na prot. C. 
Enrenkreutzową. 

Feliks Burdecki. „Babel“, powiešč, War- 
szawa, 1931 , str. 304. Nasz polski Flamma 
rjon i Juljusz Verne w jednej osobie, znany 
popułaryzator wiedzy astronomicznej, wy- 
stąpi z nową powieścią. = 

Wątek powieściowy nie jest skompliko- 
wany, choć zarysowany Śmia'o i efektownie; 
ciekawe natomiast są te okruszyny ścisłej 
wiedzy, rozsiane tu i tam i zmuszające czy 
telnika do zastanawiania się nad tem, co ma 
że być, raczej — co będzie za kilkadziesiąt С. 
lub zitkaset lat. i 
Windzimierz - Poptawski. „Tancerka“. Z 

przeimowa F. А. Ossendowskiego. Poznač, 
1931, str. 233. 

Debiut młodego nowelisty. Debiut szczę- 
śliwv. P .Popławski niewątpliwie ma talent.: 
jego nowelki, odtwarzające życie potwora 
— olbrzymiego miasta, są mocne, płastycz- 
ne, niepozbawione głębszej myśli. „Tancer- 
ka" — mówi w przedmowie F. A. Ossen- 
dowski — to akt oskarżenia, skierowanego 1 
przeciwko wiełkim mrowiskom ludzkim, z 
ichi _ drapieżnością, obojętnością, fałszem, 
słów i uczuć, rozpasaniem instynktów 
„inonstri urbani", dokument . spisany ręką 
pewrą, umiejącą się posiłkować łzami, krwią 
trucizną i w takim samym stopniu — humo- 
rem słęboko czującego pisarza”. 

: M. Przybylska. Mapki konturowe w nau- 
ce всодте!!, , (Bibjl. Geograficzno - Dy- 
daktyczna) Zeszyt 8. Książnica - Atlas. — 1931. r. Е 

Ksiażeczka p. Przybyłskiej ma nauczyć 
peografów posługiwania. się i zw. SWE 
tunturową. 

omówiła Autorka naprzód w sposób krótki, lecz w miarę i Ab o 
stkie istniejące u nas wydawnictwa mapek konturowych. Podkreśliła ze szczególnem na Gskiem wydawnictwa Książnicy - Atlasu. 
jako w tej dziedzinie najlepsze. : 

Następnie podała przykłady ćwiczeń z 
zakr:su geografii matematvcznej, morfoło- gii, klimatografji, hvdrografji, flory i faunv, 
człowieka, gengrafii gospodarczej i geografji 
politycznej. Ćwiczenia omówione przerobila 
autorka przedtem z uczniami w szkołe wy- 

Sądem Okr. w Wiłnie 
stanął b. sekwestrator skarbowy  Sielicki. 

Oskarżony o zdetraudowanie sum wpiy- 
wających z tytułu opłat podatkowych i ich 
roztrwonienie. 

Sielicki przywiaszczył dzięki niedozwoło- 
nym manipulacjom kilka tysięcy złotych. 

ie sekwestratora ex-semobójcy 
Po zbadaniu całokształtu sprawy, Sąd 

skazał go na 3 łata domu poprawy z Zai- 
czeniem aresztu prewencyjnego. 

Sielicki, jak wiadomo w chwili areszto- 
wania go przed 15 miesiącami, usiłował po- 
pełnić samobójstwo. 

Aresztowanie szpiegów 
Władze bezpieczeństwa łącznie z KOP 

złłkwidowały szajkę szpiegowską grasującą 
na pograniczu połsko-litewskiem, glównym 
terenem działalności szpiegowskiej był okręg 

grodzieński. 
W związku z tem aresztowano 6 osób, 

u oe znaleziono dowody ich анаа 

instruktor „Dnia hezrobotnych" 
BR Postaw RK instruktora 

iunistycznego prz lego z Sowietów, 
który uprawiał agitację i organizował wy- 
stąpienia w projektowanym przez komutni- 

stów „Dniu bezrobotnych". 
A objeżdżał wsłe i osady nama- 

włając chłopów do poparcia akcji wywro- 
towców. 

Sprawa o odstąpioną żonę 
PRZED SĄDEM 

W roku ub. notowaliśmy wypadek, 
zdarzył a ai ms kiedy to nie- 
Noach lan kwasem siarcza- 

nym swą b. żonę przez zemstę, że ta nie 
chciała wstąpić w powtóry z nim związek 
małżeński. 

Niezwykła ta sprawa przechodziła róż- 

więjstą,. samę- piesdotky,. Poprostu. sprzedał sumę У, popr. 
żonę swemu sublokatorowi Gdy jednakże 

  

внач 
CZWARTEK! 

R Dziś W słońc wg. 7 
Ansgerego 

juto 
Doroty 

w 07. 

DU  mETEORO 
.^    

2 dnia4 I. 31 r 

Ciśnienie Średuie w mm. 774 

Temperatura średnia — 17 

Temperatura najwyższa — il 

Temperatura 11252а — 19 

Opad w min. 

Wiatr: północrio-wschodni 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pogoduie 

NABOŻEŃSTWA 
Adoracja. Zarząd Katolickiego Związku 

polek. przypomina , że 6 b. m. jako w 
pierwszy piątek miesiąca odbędzie się w 
kaplicy Serca Encharystycznego (Mickiewi 
сга 19 — 2) adoracja  Przenajświętszego 
Sakramentu od godziny 4 i pół do 7 i pół, 
— zakończona  błogosławieństwem  Przen. 
Sakramente. ‚ - 

URZĘDOWA 

— Woj. Beczkowicz w Wilnie. Bawią- 
cy w Wilnie w dniu 4 b. m. wojewoda no- 
wogródzki Beczkowicz przybył do p. wołe- 
wody Kirtiklisa i odbył z nim konferencję 
w przedmiocie ujednostajnienia szeregu 
spraw z dziedziny administracyjnej, doty- 
czących województwa wileńskiego i nowo- 
gródzkiego. 

— Arcybiskup Teodozjusz u wojewody. 
P. wojewoda Kirtiklis przyjąr w dniu 4 b. 
m. ks. arcybiskupa Teodozjusza w sprawach 
Cerkwi prawosławnej, następnie prof. Ludo 
mira Śleńdzińskiego, prezesa BBWR posła 
Jedrzejewicza, p. Wielhorskiego, prezesa To 
warzystwa Opieki nad dziećmi Jana Malec- 
ki-go i in. 

MIEJSKA 

— Chodniki na przedmieściach. Na sku- 
tek próśb mieszkańców dzielnicy Kominy i 
Porsztatu, Magistrat postanowił wyznaczyć 
potrzebne fundusze na ułożenie chodników 

wybrukowanie ulic w tych dzielnicach. 
Poboty bedą podjęte na wiosnę. 

Elektrownia miejska rozszerza Ы. 
Ostatnio wprowadzone ulepszenia w ełek- 
trowni miejskiej pozwoliły na dalsze roz- 
szerzenie sieci elektrycznej przy jednoczes- 
nem zmniejszeniu kosztów paliwa. 

Równicż liczba abonentów elektrowni 
dzięki włączeniu do sieci całej Łosiówki 
zwiększyła się o tysiąc liczników i wynosi 
obecnie ogółem 8 tysięcy abonentów. 

POLICYJNA 
—- Przeniesienia w policji. Nadkomisarz 

Czempiński inspekcyjny komendy wojewódz 
kiej P.P. został przeniesiony z Wilna na 
równorzędne stanowisko do Lublina. 

— Podprokurator w policji. Przy ko- 
mendzie policji będzie urzędował stale je- 
den z podprokuratorów S. O. w celu kwa- 

TNT EMTT SEA 

działowej. Dlatego też uwagi jej nabierają 
szczegółnego znaczenia, są bowiem poparte 
doświadczeniem. Na końcu znajdują się rów- 
nież uwagi o posługiwaniu się koniurową 
mapa ścienną Połski przez nauczyciela. 

Marjan Kukiel. Banica księcia Adama 
zartoryskiego i katastrofa Puław. Lwów, 

1930, str. 22. Jest to odbitka z „Kwartalni- 
ka Historycznego". Na podstawie dotych- 
czas nieznanych lub niewyzyskanych  źró- 
det znakomity historyk zarysowuje  sytua- 
cję, w jakiej się znalazł ks. Adam wskutek 
upadku powstania 1831 r. oraz odtwarza 
smutny los tak zasłużonych w dziejach na- 
szej kułtury, historycznych Puław. 

r. P. Burdecki. Tajemnice Marsa. Bibl- 
ke. iskier. Książnica Atlas. 1930, str. 

   
  

  

Książka dra Burdeckiego daje nam barw 
ny opis badań planety Marsa, naszego są- 
siada w systemie planetarnym. jeżełi już w 
Pak swych książkach młody autor 
wykazał niepospolity talent popułaryzacyjny 
„Tajemnice Marsa" stanowią niewątpliwie 
ncwy krok naprzod na drodze do umiejęt- 
nego udostępnienia najszerszym warstwom 
społeczeństwa ostatnich zdobyczy nauki. 

Autor rysuje nortret płanety Marsa, roz 
poczynając od najdawniejszych badań astro 
nomów i kończąc na obserwacjach, dokona- 
nych w roku 1929. Tajemnicze kanały, po- 
ry roku, wogółe wszystkie stosunki kosmicz 
ne, panujące na naszym sąsiedzie zostały 
sumiennie i wszechstronnie omówione. 

Styl lekki I patoczystv., opis utrzymany 
często w tonie żartobliwym, czynią z. tej 
książki popularno - naukowej najlepszą lek- 
turę dla tych, którzy chciełihy, nie naraża 
jąc się na prędkie znużenie umysłu, odpo- 
czywając po pracy, rozkoszować się jedno- 
cześnie zdobyczami nauki. 

Książka poprzedzona jest przedmową. 
prof. dr. Kamieńskiego, dyrektora Obserwa- 
torjum Astrononiicznego w Warszawie, 

OKRĘGOWYM 
jakł pieniądze wydał, „rozmyśli? się” i chciał wró 

= Sikiach m kacowajcą do pożą С. е y - 
danego skutku, a gdy Kapłan wdarł się do 
wiłeszkania swej b. żony, został sromotnie 

= Poptejsiągi wieć” zenistę 1 dni oprzysiągł wiec zemstę i w parę 
Bota pbłal Kapłanową kwasem  Siarcza- 

TOW a ed Sądem i "czorai prz 
został skazany na 1 rok więzienia. 

NIKA 
iifikowania prowadzonych przez połicję Słed 
czą spraw i odpowiednie ich kwalifikowa- 
rie. 

AKADEMICKA 
Koło Historyków. We czwartek dnia 5 

b m. o godzinie 19-tej m. 15 wieczorem w 
sałi wykładowej Seminarjum Historycznego 
odbędzie się zebranie naukowe z reteratem 
kol. j. Ordy na temat „Oprowadzanie wy- 
cieczek krajoznawczo-historycznych". Dy - 
skusia przewidziana. Goście miłe widziani. 

— Szopka akademicka. We wtorek, dn. 
10, środę 11, oraz we czwartek 12 b. m. 
odbędą się o godz. 8 wiecz. w sali Teatru 
„Lutnia“ trzy widowiska Szopki akademic- 
kiej. Zajmujące to widowisko obejmuje 
część tradycyjną, oraz aktualną, w której 
tjrzymy szereg popilarnych na gruncie Wil 
na postaci, 

ZERRANIA | GDCZYTY 

— Szósty odczyt z cykłu „Życie we- 
wnętrzne* p. t. * „Życie wewnętrzne a kie- 
rownictwo duchowne”, ks. prof. kan. Anto- 
niego Cichońskiego odbędzie się we czwar 
tek, dn. 5 lutego, o g. 7 w. w Domu Soda- 
icyjnym (ul. Krolewska 9). Wstęp dla człon 
ków Sodalicyi Marjańskich i zaproszonych 
fości. Zaproszenia można otrzymać u 
członków Sodalicyj. 

— „Krzyk o nowego mężczyznę"", 
tytuł niezmiernie aktualnego odczytu znako 
mitej artystki Ireny Solskiej, która w sobo- 
*ę najbliższą przyjsżdża do Wilna, na zapro 
szenie Związku Literatów. Z odczytem tym, 
głęboko ujętym i wygłoszonym fascynują- 
co, świetna mistrzyni sceny objechaia szereg 
miast, zyskując wszędzie wielki aplauz w 
Warszawie zmuszona była powtórzyć  pre- 
lekcję, wobec szczelnie wypełnionej sali 
Tow Higjenicznego. Pani Sołska porusza 
owyczerpująco palące zagadnienia duszy 
współczesnej kobiety, z prawdą psychoło - 
gicznę maluje typy dzisiejszych kobiet 
mężczyzn, mówi u nierozerwalności małżeń 
stwa i manji rozwodowej, szukając istot- 
nych przyczyn tych głębokich przemian i 
znajdując je... w mężczyźnie. jest to moc 
nv, odważny i subtelny głos kobiety, ujmu 
jący zagadnienie od podstaw. Dodawać nie 
potrzeba, że znakomity odczyt p. Solska wy 
g'aszz z właściwem sobie mistrzowskiem о- 
pznowaniem słowa, z silną ekspresją i pla- 
stycznem wydobyciem wszelkich odcieni. 

Odczyt odbedzie się w sobotę, 7 b. m. 
o godz. 8,15 wiecz. w nowej sali. Konser- 
watorjum Muzycznego, Wielka 47 (wejście 
od Końskiej). Ożywiona sprzedaż biletów 
(od 50 gr. do 5 zł.) już rozpoczęła się w 
biurze podróży „(rbis”. Mickiewicza 11. 
Zainteresowanie ogromne, 

RÓŻNE 
— Order papieski „Pro Ecciesła et Pon- 

Чсе“ otrzymała znana w Wilnie, działacz- 
ka społeczna Zofja Zyndram Kościałkowska 
Wysokie te odznaczenie otrzymują  zasła- 
żone na połu akcji katolickiej jednostki. P. 
Zofja Kościałkowska z racji swej 50-letmej 
działalności dobroczynnej, zwłaszcza w wi- 
icńskiem Stowarzyszeniu Pań _ Mułosierdzia, 
zasługuje na ten zaszczyt w całej pełni. 
Dekoracji zasłużonej Jubilatki dokonał w 
mieszkaniu jej przy vi. Bakszta 10, ks. kan- 
clerz Kurji Metropolitalnej Sawicki, dnia 1 
lutego b. r. w asystencji ks. kan. Macieje- 
wicza, ks prof. Nowickiego, ks. prefekta 
lasińskiego i ks. sup. Rzymełki, oraz wie- 

lu Pen iłosierdzia z konferencyj  wiłeń- 
skich. 

— Sekretarz PAT"a w Wilnie, W dniu 
4 b, m. złożył p. wojewodzie wiłeńskiemu 
Kirtiklisowi wizyte przybyły z Warszawy 
sekretarz generalny Polskiej Agencji Tete- 
graficznej p. Włodzimierz Kowalski. | 

— Mylne intormacje „Ekspressu  Wiłeń- 
skiego". W związku z ukazaniem się w 
„Ekspressie Wileńskim" i „Ostatnich Wiado 
mościach" w dniu 1 II. 1931 r. wzmianek 
o wykryciu nadużyć, rzekomo popełnionych 

prze” OE Elektrowni Miejskiej, 
upraszam o umieszczenie następui = 
iaśnienia: W 

Wiadomości o nadużyciach, umieszczone 
w wyżej wskazanych dziennikach, są nie- 
zgodne z rzeczywistością, Żadnych nadużyć 
w Wydziale Flektrycznym Magistratu m. 
Wilna nie wvkryto., a w szczególności nie 
wykryto jakichkelwiekbadž nadużyć, po- 
pełnionych przez kontrolerów liczników. 

„ Komisja pod przewodnictwem inż. Kusz 
lejki, na którą powołują się „Ostatnie Wia- 
ūumošci“,“ ma na celu nie przeprowadze- 
nie śledztwa w sprawie nadużyć, Iccz kon- 
trolę instalacvj i sprawdzenie liczników. 

p Elektrowni Mieski e] 
Inżynier J. Glatman. 

— W.K.S. „Pogoń* w Wilnie zaprasza 
ta drogą swoich sympatyków, członków, 
oraz życzących dobrze się zabawić do przy- 
bycia w dniu 5 lutego b. r. na urządzoną 
przez kłub tombole-dancing-bridge w ka- 
synie 1 P.A.P. Leg., ul. Mickiewicza Nr. 13. 
Do wygrania duża cennych fantów. 

Do tańca przygrywać bedzie orkiestra 
dancingowa. Bufet 1 p. a. p. łeg. obficie 
będzie zaopatrzonv. Cena biletu wstępu mi- 
nimałna 1 zł. 50 gr. dla gości; 1 zł., dlz 
członków, kartki tomholowe po gr. 

Początek o godz. R wiecz. 

Ze Związku Leśników. W dniu 1 lutego 
r. b. w lokalu Dyrekcji Lasów Państwo- 

  

  

oto | 

w 

wych w Wiinie przy uł. Mickiewicza Nr. I, 
odbyły się obrady walnego zebrania człon 
ków wileńskiego oddziału Związku Zawodo 
dowego Leśników R .P. Z ogólnej  iłości 
1,056 członków zebrało się » Centrali i z 
terenu około 100 delegatów, w tej liczbie 
25 gajowych. я 

Na przewodniczącego walnego zebrania 
powołany został nadleśniczy smorgoński p. 
Kubok. 

„Zebranie wysłuchało sprawozdania ustę- 
pującego zarządu za rok 1930, oraz  preli- 
minarza na rok 1931, odczytane przez prze- 
wodmczącego oddziału p. M. Hoppena. 
Po wyczerpującej dyskusji udzieliło absołu- 
torjuni ustępującemu zarządowi., zatwierdzi 
ło preliminarz na rok 1951 i wyniosło sze- 
reg uchwał w aktualnycii kwestjach z ży- 
cia zawodowego leśników. 

Wieczorem w tymi samym dniu odbyła 
się tradycyjna Zabawa Leśników. w aałach 
Kasyna Garnizonowego, stale gromadząca 
s leśnikow szeregi wiłnian - syu.paty- 

w. 
l w tym roku 

duo 8 rano., dając całkowite 
czestnikom zabawy. 

— Kolejarze przeciwko protestom brze- 
Saim. W ciu l b. m. w Wilnie w sali Ki- 
na Kolejowego odbyło się zebranie pracow 
ników kolejowych, na którem dłuższy refe- 
1at 9 pracach Sejmu wygłosił poseł dr. $. 

* 

ВЮЁ›ЭИЁН. 
„ Przybylego na за posła zebranie, w 
liczbie 200 osób, przyjęło hueznemi okta- 
skami. 

w części PA p. poseł 
poruszy” sprawę więżniów brz. Ё 
sltwijąc аы w świetle ada s 

Po wysłuchaniu pomienionego referatu, 
na wniosek przewodniczącego zebrania p. 
B. Bachowskiego uchwałono j 
rezołucję następującą: 

My kołejarze wileńscy zebrani w dniu 
1-!l protestujemy przeciwko propagandzie 
wntypaństwowej, szerzonej tak _ wewnątrz 
kraju jak i poza jego granicami przez stron 
nictwo opozycyjne wrego _ usposobione 
względem silnych rządów w Polsce. Uzna- 
jemy, że wyolbrzymianie sprawy więzniów 
brzeskich i wykorzystywanie je 

działaniem na szkodę Państwa, w 
ności. że z tej gry, czysto politycznej, pro- 
wadzonej przez stronnictwa cpozycji, ko- | 
rzystają skwapliwie wrogie nam, obce po- 
tęgi państwowe. 

Szkodliwošė tej akcji w opinji zagrani- | 
cy stwierdza dobitnie „Dziennik Wileńsła” 
w Nr. 23 z dnia 29-] r. b. w  artykułe: 
„Brześć na łamach zagranicznych pism. 

Wobec podanego, zmuszeni 
piętnować podobną akcję połrtyczn , szka- 
dzącą Państwu, dla której nie wahano 
wyzyskiwać uczuć humanitarnych obywat 

‚ — ]атда па gapę. W ciągu st, cznia na 
linjach kołejowych w dyr. wiłeńskiej zatrzy 
mano 68 osób, które usiłowały odbyć po- 
dróż kolejową bezpłatnie. 

BALE I ZABAWY 
— Dzisiaj na Dancin 

raniem T-wa Ochrony Kobiet na cele Mi- 
sji Dworcowej w cukierni K. Sztralła (zia- 
lony) Mickiewicza 22, ujrzymy wśrod gości 
p. Hankę Ordonównę, która chcac ponrzać 
cel dancingu uświetni go swoją obec: nošciąM | 

— Reduta artystyczna. Dnia 12 b. m. | 
w tłnsty czwartek odbędzie się w salonach 
Kasyna Garnizonowego doroczna Reduta 
Artystyczna zespołu teatrów _ miejskich. 
Świetna ta zabawa o ustalonej w Wilnie 
tradycji osiągnie niewątpliwie w tym roku 
równe powodzenie jak lat ubiegłych. 

TEATR | MUZYK» 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś te- 
atr na Pohulance 
nie. 

O godz. 4 m. 30 p. p. ukaże przemi- 
ła, A bajka Benedykta Hea „Czu purek", 

Wszystkie bilety sprzedane. 

stęp Hanki Ordonówny. Dziś o 
m. 30 w. na scenie teatru , 
dzie pić pożegnaln 
nicy Warszawy, Świetnej odtwórczyni - 
senek , Hanki Ordonówny. Znakomita sd 
stka wystąpi w bogatym 
cvm możność podziwiania jej 
wszechstronnego talentu 
: U jej bolą: SR Betcherowa, 
'ga Korczyńska, Ksenja Kom 
raz Andrzej Śnicżyński. Będzie 6 caić 
występ Ordonównv przed jej wyjazdem na | 
dłuższe tournee za liczne . gran 

— Niedzielne przedstawienia 
we. W nadchodzącą niedziełę dnia 8 b. m. 
w obu teatrach miejskich odbędą się przed- 

o: ia popołudniowe po cenach zniżo - 
nych. 

W Teatrze na Pohulance ujrzymy © 
godz, 3 m. 30 p. p. „Dzielny wojak Szwejk”, 

W. Teatrze „Lutnia" wawa 3 ay 
po poł. „Egzotyczna kuzynka" L. Verneuila. 

€0 GRAJĄ W KINACH? 

Kino mieiskie — Arka Noego. EB 
Hollywood — Taniec wśród serc. 
Heljos — Wiatr od morza. 
Casino — Latarnia morska. £ 
Światowid — Koenigsmaik. 3 
Pan —- Podwėjne žycie apasza. 
Ognisko — Trędowata. 

WYPADKI F KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 3 do 4 

b. m. zanotowano w Wilnie wypadków 57, 
w tem kradzieży 7, opiłstwa 17, przekroczeń administracyjnych 21. 
| -— Zbitg z Sowietów. Mieszkaniec 
folwarku Dermantowo w  Z.S.SR. 
Pietraszkiewicz Iózef przekroczył gra- 

„nicę do Polski. Pietraszkiewicz zbiegł 
ż Rosji sowieckiej w związku z kołe- 
ktywizacją. Zbiega skierowano do sta | 
rostwa w Wilejce. 

— Zamach samobójczy. Po sprzeczce z 
rodziną wypiła wiekszą ilość jodyny 20-łet- 
nia lucyna Tubikówna zam. przy ul. Ra- 
R 39. 

Zatruta uratował lekarz Pogotowia 
tunkowego. : = 

— Pożar na Antokolu. Wczoraj rano w | 
posesji Tow. Dobroczynnego (Antokoł 13877 
wybuchł pożar. 

zabawa przeciagnełą się 

A w celach | 
politycznych przez partje opozycvjne jest 

urządzonym sta 

czynny będzie dwukrot- | 

о 8 
w. ujrzymy doskonałą komedi współcz 
Edwarda Carpentera p. t. Rane: ae e 
Bani dia a Os 
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Ogień przerzucił się na skład desek przy | 

gotowanych do budowy ochrony i straż 0g-    niowa miała dużo pracy nim pożar ugasita. | 
Powody pożaru nie są narazie znane. 

  

— Kradzieże książek 1 pleniędzy. Ciesła | 
Maks, (Nowogródzka 29) zameldował po- 
licH o systematycznej kradzieży książek z 
niezamkniętego pokoju na sumę 300 zł. 
Kradzieży tej dokonał Gerasimowicz Stani- 
sław, Nowogródzka 29, którego zatrzymano. 

Mazicowi Michałowi, (Mirkiewic7a Nr. 
3%) skradziono z jego mieszkania 100 
Kradzieży dokonała Marynówna Anna, 

   

        

   Trakt Batorego 38. ił 
— Trup noworodka. W dn..3 b. m. pri 

vl. Montwiłowskiej Nr. 21 znałeziono wsk. 
noworodka płci męskiej w wieku około 9 
miesięcy. Trupa przesłano do kostnicy przy © 
szpitalu św. Jakóba. 

OFIARY 
_ Łukaszyński Feliks na łódź 

„Odpowiedź Treviranusowi“ — 

    

wodną 
11,50. s 

     

        



| dalszy „Miodego lotnika", połączonego 

Co ciakawego znajdu- 
jemy w nowych cza- 

sopismach? 
Skrzydlata Polska Nr. I, organ klubów 

fotniczych. Wydawnictwo LOPP., Miesięcz- 
nik ten powstał w lipcu 1930 r., jako ciąg 

х 
„Pilotem*. 

Czasapisnio, redagowane przez p. - 
rzego Osińskiego, zawiera wicłe ciekawego 
materjału i doskonale popularyzuje zagad- 
nienie lotnictwa w Polsce. W N-rze I m. 
in. jest obszerne sprawozdanie z działalno- 
ści Kom. Wojew. LOPP. w Nowogródku z 
portretem wojewody Z. Beczkowicza i w- 
wojewody F. (iodlewskiego. 

  

Sprawy nauczycielskie Nr. 2. Żar, po- 
sługując się nieco szwankującą połszczyzną 
bardzo ogłędnie porusza zagadnienie wza- 
jemaych stosunków pomiędzy inspektorem 
a nauczyciełem. St. Dąbkowski zastanawia 
się nad kłamstwem u dzieci. Frank wskazu 
je sposoby propagowania sportu i wycho- 
wania fizycznego. Wiele drobnych artyku- 
łów i wzmianek. Redakcja zapowiada wpro- 
wadzenie dwóch nowych działów: porad, 
prawnej oraz porady, dotyczącej organizacji 
szkoły. 

L'Europe centrale Nr. 5. W najnowszym 
nimnerze te czasopisma znajdujemy 0 
Połsce uł K. rozy ała no „Pol- 
ska * Niemcy po debatach w Genewie““ 

L*Europe nouvelle Nr. 676 zawiera w 
sobie echa genewskie. L. Weiss daje arty- 
kuł p. t. „Genewa* co się mówi, co się myś 
i i co się robi”. Bogata, jak zwykle, synte 
tycznie ujęta kronika życia Paryża. 

ZE ŚWIATA 
KTO ZNAJDZIE NOWY SPOBÓB SAMO- 
Bo A — OTRZYMA WYSOKĄ 

NAGRODĘ. 

Grupota ludzka jest nieułeczalna. Świad- 
czy o tem nowy konkurs, rczpisany przez 

ke z towarzystw amerykańskich, dla 
Ich, którzy znajdą nowy sposób odbiera- 

ma sobie życia. Bowieni rewołwer, sznur 
wisielczy, gaz, strychnina i t. p. środki, zmu 
szające danego osobnika do ewakuacji na 
drugi świat, są już tak przestarzałe, że na- 
wet samobójcy poczynają czuć do nich 
wstręt. Konkurs obesłany został przeszło 
100 wynałazkami nowej śmierci. jeden Ź 
uczestników konkursu pisze, że samobójca 
powinien odebrać sobie žyciė przez powie- 
szenie się wą na dół, drugi twierdzi, że 
romantycznie byłoby umierać w szczelnie 
załakowanej beczce, spuszczonej do morza, 

  

  

inny znoww pisze, że uważa za bohatera 
człowieka, który zjedzie na rowerze z da- 
cbu drapocza. —- jest to w istocie ciekawy - bu 
konkurs. 

  

TOWARY WIDZEWSKIE 
na bieliznę męską i damską — | 

ceny niebywale niskie, oraz towary 
żyrardowskie w wielkim wybor'e, pol ca 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27         
nia 1929 , 

| K. DĄBROWSKA .. * 
|  PRZEDAŹ : WYNAJECIE 

ACERO RO FK DOE ZERA я 

EG6©©G©66©©060©066666. 

POPAŁ, DESKI (suche) 
Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych 

przy Dyr. Lasów Państw, w Wilnie, Wielka 66, pok. 4 . 
. telefon 14 39 

Składy: uł. Podgėrna 7, telefon 18-37 
ui. Piłsudskiego 67. 

|c00900090509000v550 

Pianina i Fortepiany 
9 świstowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Pibigier, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez aajwybitniejszych iachnow- 
ctw ma Pow. Wystawie Kraj 

х iw Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Ziote). 

sl. Niemiecka 3, 
CFNY P*RVYCZNF 

SPORT 
LEKKA ATLETYKA. 

Krółowa sportów weszła już w szranki 
rozpoczynając jakby swój sezon zawodami 
w Przemyślu. Bardzo ruchliwy tamtejszy 
ośrodek wykorzystując A specyliczne 
i jedyne warunki w całej Polsce, posiadanie 
odpowiedniej hali (długość obwodu buzu 
120 mtr.) urządził ogólno-połskie zawody. 
Zawodnicy rzeczywiście tłumnie zewsząd 
zjechali się, aby wykazać, że nie zmarnował 
zimy. jedynie Wilno nie wysłało swych re- 
prezentantów. 

Panie: pchnięcie kulą, Kobielska 9 m. 
56 cm. bieg 800 mr. Orłowska (stadjon — 
Katowice). 2 m. 50,8 sek. skok w dał Hu- 
lanicka — (Garažyna) 4 m. 94 cm., bieg 
50 mtr. Hulanicka 6,7 sek. 50 po przez piot 
ki Schabinska I 8,1 sek. skow wwyž Eker- 
landówna (stadjon) 145 mc. 

Panowie: skok «w dal Noworad (Sokół— 
arosław) 6 m. 47 cm., kulą Tilgner (So- 
ół — Poznań) 13 m. 79 mc. sensacyjne 

zwycięstwo nad Heljaszem mistrzem  Pol- 
szi 800 mtr. Rzepis (Stady on) 2 m. 12,1 sek. 
skok w wyż: Wojnarowicz (Sokół — Lwów 
172 mc. 50 mtr. przez płotki Nowosielski 

  

Y (Cracovia) 6,9 seki! 1500 mtr. Kusociński 
Warszawianka), 4 m. 19 sek.!! 50 пг 
ikorski 5.8 sek. sztafeta 4X1000 m. kom- 

bin. Crocovia —- Warszawianka 12 m. 18 
sek. przed A.Z.S. — Warszawa. 

RADJO WILENSKIE 

CZWARTEK, DNIA 5 LUTEGO 
11.58: Czas. 
12.35 — 14: Koncert szkolny z Filharm. 

warszawskiej (muzyka węgierska). 
14.30 — 14.55: Kącik dla Pań z Warsz. 
14.50 —- 16.10: Przygody książki w bi- 

bijotece“ — odczyt z Warszawy wygłosi 
K. Daszkiewicz. 

16.25 — 16.30: Program dzienny. 
16.30 -- 17.15: Koncert symfoniczny 

tpłyty). 1. Humpredinck — uwert. „Jaś i 
Małgosia”, 2. Goldmark — arja z koncertu 
skrzyp. (E. Morini), 3. Grieg — koncert 
tortepianowy z ork. (Arthur de Greef), 4. 
Grief. — wesełe na Troldhaugen. 

17.15 — 17.40: „Współpraca gospodar- 
cza szwedzko-połska" — odczyt z Krakowa 
"vygłosi dr. T. Spitzer. 

1745 — 1845: Koncert kameralny z 
Warszawy (Haydn). 

16.45 — 19.00: Komunikat akadem. Ko- 
ła o. 

19 — 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
142" — listy radjostuchaczy omówi Witold 
Hulewicz, dyr. progr. R. W. 

10.20 — 19.30: Pogadanka aktualna w. 
związku z tyg. W.F. i P. W. 

10.30 — 19.40: Program na piątek i rozm 
19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
20 — 20.15: Fełjeton z Krynicy. 
20.15 — 20.30: „Pogadanka radjotech- 

niczna“ —- wvglosi Mieczysław Galski. 
20.30 — 21.30: Muzyka lekka z Warsz. 
21.30 — 22.15: Audvcja literacka ze 

Lwowa: (Słuch. żakowskie). 
22.15 — 22.35: Koncert sołistów z Po- 

znania, 
22.50 — 23.45: Komun. i muzyka tanecz 

na z Warszawy. 
23.45 — 24: Komunikaty z międzynar. 

zawodów hockey 'owych w Krynicy. 

  

      

Oszczędności 
swoje złote i dola y 
ulokuj na  wysoke 
opr: centowanie.  Go= 
tówka twoja jest zabe- 
zpiecz< tem, STe= 
brem i dro: i «amie- 
niani. LOMB RD Plac 
Katedrałny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, tuter, me- 
bli, pianin, Samocho- 
dów i wszelkich towa- 
rów. —4 

AT 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11—1. 

Ro gładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszcz 
Elektryzacja W.Z.P. 

Kerniopt i Syn, 

   w Pozna- 
193! 

   ILNÓ, 
m. ©. | 

ROG AGA LOSOWO SPY SAS SIRIUS 

„ SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
Skinęła głową przyjaźnie i odesz- 

ła. Travers zwrócił się grzecznie do 
nieznajomego: 

— Przepraszam pana, kim jest ta 
panienka? 

Zapytany obejrzał go od stóp do 
głowy, jakby chcąc poznać, z kim ma 
ło czynienia i zapytał: 

— Pan nie jest tutejszy? 
— Nie, przed paru dniami przyje- 

chałem do Atryki, — odpowiedział 
rwnieniąc się. 

— Oma nazywa się miss  Veston. 
-— Aha, dziękuję. Córka misjona- 

rza? 
Przybysz rzucił zdumione spojize- 

nie i roześmiał się głośno: 
— Skąd panu się wzięła taka myśl? 
— Hm... nie wiem, —- wybełkotał 

King, — ależ ona jest taka zimna, ro- 
bi robótke... a tubylcy kłaniają się jej, 
więc myślałem... 

Twarz nieznajomego stała się po- 
ważna: 

— Nie, panie, ona nie jest córką 
misjonarza. Niech mi pan wierzy. Ale 
ойа sama jest misjonarzem, chociaż 
sama nie zdaje sobie z tego sprawy. 
O, więcej jest warta od misjonarzy: 
Ona uczy tubylców szacunku dla bia- 
łych kobiet, a robi to lepiej, niżby po- 
trafiło zrobić czterdziestu misjonarzy, 
przez czterdzieści lat. Jeśli kto wątpi 
w to, niech uwierzy słowu Curtisa 

Zike! 2 
To mówiąc wstał, skinął głową i 

odszedł. Travers patrzał za nim z peł- 
nem szacunku zdziwieniem. Nazwisko 

to nie było mu obce. Dla kogo zresztą 

- mogłoby być ono obcem? Curtis Zike 

był najlepszym myśliwym w Afryce i 

imię jego było sławne na całym Świe- 
cie. Nic więc dziwnego, że książę 
pragnął go mieć za towarzysza. 

Travers Kiny uczuł się nagle bai- 
dzo młodvm, niedoświadczonym i sa- 
motnym. Co za okropny kraj! W Lon- 

dynie pełno było młodych ludzi, po- 
dobnych do niego, wśród których 
czuł się, jak ryba w wodzie. A tutaj!.. 
Mężczyźni byli pozbawieni 'tego zma- 
njerowania, tak modnego wśród mło- 
dzieży z jego stery, mówili mało, krót 
ko i ostro... Z westchnieniem podniósł 
gazetę, ale nie mógł czytać. Pragnął, 
by mały kłębek, znów potoczył się ku 
niemu i dał mu sposobność poprawie- 
nia złego wrażenia, które musiał zro- 
bić. 

Było to oznaką, że Travers Kins 
zajrzał wreszcie do Księgi Życia i 
zrozumiał, że zawiera ona gorzkie 
prawdy mądrości: że nie należy być 
zarozumiałym i polegać na swym ro- 
zumie i doświadczeniu, a zawsze być 
gotowym do przyjęcia nauki i pozna- 
nia nowych stron życia. 

Pełno było dnia tego w hotelowej 
restauracji. Jednocześnie prawie przy 
były do portu trzy okręty: z Południa 
wej Afryki, z Europy i z Bombaju. 
Znmięczeni podróża, pasażerowie z ra- 
dością wydostali się na ląd stały. O- 
biad zbliżał się ku końcowi i ruch 
wzmagal się z każdą chwilą. Głośne 
rozmowy mieszały się z brzękiem tale- 
rzy. Kelnerzy - tubylcy zręcznie i ci- 
cho manewrowali pomiędzy stolikami. 
Travers King czuł się nieznośnie osa- 
motnionym pośród tych turystów i ko 
lonistėw. Pocieszal się tylko temi, że 
udało mu się zdobyć miejsce w pobli- 
żu imiss Veston. Zbyt słabem byłoby 
określeniem jego uczuć, gdybyśmy po- 
wiedzieli, że panienka ta interesowała 
go bardzo. Myśl o niej prześladowała 
go stale. Kim była ta kobieta, o któ- 
rej nawet Curtis Like odzywał się z 
najwyższym szacunkiem i zachwytem? 
Co tu robi? Czemu interesuje się tak 
żywo fuzjami? Travers nigdy nie sły 
szał, aby panny rozmawiały o polowa 
niu. Wszystko to wydawało mu się nie 
ziniernie zagadkowe. Obserwował więc 
ją nieznacznie, spuszczając oczy za 
każdym razem, gdy ona odwracała się 
w |2go stronę. 

   

  

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE NINIEJSZEM OGŁASZA, 12 DNIA 98 LUTEGO 1931 R. O GODZ. 12-ej W LOKALU DYREKCH 
(UL. WIELKA NR. 66) ODBĘDZIE SIĘ SUBMISJA NA WYDZIERŻAWIENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RYBOŁÓSTW NA OKRES DO 1-IV 1934 R. 

8Ł O W O 

PRZETARG 
    

  

  

    

ORZEKA TERIER R ADRKOCORKA а 
Cena 

Nr. Objekt znajduje się w: Obszar kokon Wadjum Termin objęcia 
EB Nazwa objektów w [zł cie równa = DE 

grup) Nadleśnictwie Powiecie Gminie ha rocznemu = Z 
czynszowi 

1 Jez. Strusto (część) 36 brasławskie brasławski brasławskiej 1062,35 5000,00 1500,00 od 1. IV. 1931 r. 
2 jez „Mejkszy VII A ż, smołweńskiej 10,00 80,00 24,00 ® 
5 Jez. Zapołe 2, 80 ha, Mikulskie 2 ha, Hlu- 

botka 0,80 ha ь 2 słobódzkiej 5,60 40,00 13,00 od dnia przetargm 
4 Jez. Widucinis 2, 30 ha, Jezwinis 5,00 ha : 

Baltrukas 4,30 ha druskienickie grodzieński porze: kiej 11.60 155,0 50,00 Juk 
5 Jez. Dzisna 58 | hoduciskie Święciański duksziańskiej 2395,50 17000,00 5100,00 od dnia I. IV 193% s.) 
6 Jez. Maruga (wstęp) 43-а » brasławski widzkiej 39,6: 200,00 60,00 = A 
7 Je . Oserajiis 10,/u na, Błotne 3,70 ha ho'ańskie grodzieński hozańskiej 19,40 180,00 бо, © ad dnia przetacga 
8 = Byk h enskie w:l.-trocki kieńskiej 3,00 30,00 10,00 si 
9 Rzeka Szylwianka i kanał Artumejny kruplanskie nowogródzki iwieńskiej 15,00 15,00 48,00 i 

10 Rzeki Mereczanka, Rudomianka,  ŹZwigr- 
da. 5 | międzyrzeckie wil.-trocki rudziskiej 74,50 300,00 96,00 ż 

11 jez. Obstra 49 | miorskie brasławski przebrodzkiej 1056,60 8000.00 2540, 0 е 
12 Jeziora: Balci-ka 14,70 ha, Biržewo I, 20 

na, Niemenczynskie 1,70 ha, Dumblele 
2,20 ha, Swirnale 1,70 ha, Kompocis 
3,50 ha, Jusino, Murczele 34,45 ha, Pur- 

niszki 1,15 ha. 7 | niemenczyńskie wil, trocki niemeńczyńskiej 59,90 800.00 254,00 $ 
13 Jez. Iksztuginis 4,20 ha, Powełnis 3,00 ha 

Akłalis 1,50 ha. orańskie 2 orańskiej 8,70 50.00 16,00 э 
14 Jez. Swir (część) A | podbrodzkie święciański świrskiej 350.000 330.00 315,00 . 
15 jez. Kierocie 23,86 ha, Gieruciszki 21,86 

ha. 55 | święciańskie $ łngmiańskiej 45,72 225,00 72,00 $ 
16 Jez. Sudata. > z święciańskiej 12,00 150.00 41,00 od 15.VII. 1938 s. 
17 Jez. Smigtoje 2,00 ha, Witroławska 2,00 

ha, Biciszki 15,00 ha trockie wil.trocki trockiej 19,00 100,00 125,00 od i5.11, 1431 r. 
18 lez. Wuła wiłejskie wilejski kołowickiej 64,30 610,00 192,00 od i IV. . 1931 r. 
19 zeka Wilja w Zakrecie (dwa odcinki) 1 wileńskie w obr. miasta Wiina 65,00 300,00 ‚ 06,00 od dnia przetarge 

20 Jez. Międzyrzeckie 52,00 ha, Korwie 61,52 ь 
ha, Lukno 43,10 ha, S o 11,03 ha, 
lłkuć, liga 18,40 ha, Biedugnia 1,39 ha, 
Turgojne 2,13 ha. : 17 | irockie wil.-trocki rudziskiej 189,87 1800,00 575,00 Р 

waneį sumy. 

  

Oferty na ustalonych formularzach należy składać lub przesyłać 0 
1931 r. Wadjum może być wpłacone do Kasy Skarbowej wówczas pokwitowanie należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w kopercie ofertowej. Oferty złożone nie 
na ustalonych forinularzach lub nie zaopatrzone w wadjum nie będą brane pod uwagę. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaośem- 

BILANS WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC. 

  
                    

de Dyrekcji w zalakowanych kopertach z napisem „Submisja na rybołówstwa” do dnia 8 hutege 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie. 

[LEKARZE        NA 31 GRUDNIA 1930 ROKU 

   
  

  

  

  

  

     
  

  

              
  

  

  

  

  

        

                        

  

         
  

AKTYWA: ZŁOTE i CROSZĖ PASYWA: ZŁOTE i GROSZE Dr. Edward 
Kasa i sumy do dyspozycji: i Kapitały własne: 

a) gotowizna w kasie 455.188 20 a) zakładowy 2.500.000! — Suszyński 
b) pozostałość w B-ku Połskim, PKO. b) zapasowy 92.470152] 2,592.976|52 Spec. Niemoc piciewa 

i B-ku Gosp. Kraj. 328.957|76]  784.145/96 Wkłady: =TrE= choroby weneryczne. 
Waluty zagraniczne = 354.7.7|33 a) terminowe 4 884.261|87 skórne. Przyjmuje od 
Papiery wartościowe własne: b) 4 vista 2.265.759,30| 7.150.021]17 10—12. 0 i 4—7. 

a) pożyczki państwowe. 736|-- Rachunki bieżące (sałda kredytowe ан "fad Ul „Mickiewicza 30. 
b) papiery hipoteczne 594.599,59 otwartego kredytu) — 193 706183 
©) akcje 48.239|.%| 643.601|87 Zobowiązania inkasowe e 16.993714 Dr. Kenigsberg 

Er wart. ustaw. kap. zapas. — 46.843|44 Redyskonto weksli — 1.409.539|24 choroby skėrne, wene- 
Udziały i akcje w przedsięb. konsorc. 75 000|-— Banki krajowe — 379,8: 8191 ryczne | moczopłciowe 
Banki krajowe — 77.963]64 Banki zagraniczne aż oss 3 || Mickiewicza 4, Banki zagraniczne — 291.578|30 Różne rachunki — 571.92 118 + 
Weksle zdyskontowane 4,177.338/62 Procenty i prowizje roku przyszłego tel 1.90. 
Weksle protestowane — 64.621|66 1931 = 38.677412 Od 9-12 i 48 
Rachunki bieżące (salda debetowe Straty i zyski — 28053123 PK ZOSZJCWY ZTMIZEEĄ, 

) czo kredytu) z DOKTOR 
a) zabezpieczone 4.623.292116 
b) niezabezpieczone. 426.831 97| 5.050.221]13 Biumowicz 

Pożyczki terminowe = | 1 179725132 счогоВу weneryczne, 
Ruchomości se 80.704 K skórne | moczopłciawe 
Nieruchomości śś 63400) — ‚ МИНКА M 
Różne rachunki й ы 162.3 7197 tel. 921 11329 
Koszty handl. roku przyszlego 1931 — 22 3860) 9 Е Ф. 25. 

+ | Suma bilansowa 12.649.408] .4 Suma bilansowa 12.619.103;14 z p 
Udzielone gwarancje — 24 ka Zobowiązania z tyt, udziel. gwarancyj — 241.535] — RZRRETREGIIA 

Inkaso — | | 233099309 Różni za inkaso. = _|_|23%%39 | JĄ xuszerki 
Razem 15.222002: 78 3 Razem į 22 2193 

CES LR. 1428 BASE oo M IE m 

3 * AKUSZERKA 

Rachunek strat i zysków za 1930 rok ŚMIAŁOWSKA 
 RZERONREA WER ZETA oraz: Gebinsi Kosme- 

ZŁ OT EAZG RO S WE -ZŁOTE i GROSZE tyczny, Usuwa umarezez 
„Procenty-i prowizje zapłacone 2 8 15 20 SI” ki, piegi, wągry, акег 

Kosa ha ow eat R SWR a KAS be Ši Kaas Er 
2) podaiki i świadczenia 107.257]02 УН на ра&а….асьр zagranicznych i Е podanie włosów. Mic- 
b) wydaiki osob. i rzecz. 583.557|11|  695.814,43 SO deWiżACh: 52.461177 kiewicz» 46. >= 

Amortyz. nieruchomości 20.000 — Zysk na korespondentach zagranicanych 8 43! [9' 
Amortyza ja rucho ności 5.597 13] Zysk na kuponach 3 .555]15) У 
Amortyzacja organizacji Oddz. Dochód z eksploatacji nieruchomości 15.2:5j21 ; 
Šis i Warszawie 6.000|-- Straty odzyskane 9.310/93| 1.674.124|55 „KOSM 

pisano na straty 88.288/03] 1.394.071|32 ' z Czysty zysk do podziału 2»0.053/23 Z 1 
1674,12 -|55 571. 24]05 GABINET 

samą P ee WE wyw | Į ge —-- Racjonalnej Kasme- 

! 5 tyki Lecz 

UWAGA: zgodnie z vchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 31. 1. 1931 r. została wyznaczona dywidenda 6 proc, czyli po Wiiwo, M ca'ewicza 31 
zł. 6 — od 1 akcji za okazaniem Nr. 4 kuponu w Kasach Banku w Centrali i Oddziałach: Warszawie, Lidzie i Suwałkach. y > 

Urodę konzerwe- 
je, doskoueli, odświe- 

da, Sa Lik ss 

KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. В ле de || 
MIEJSKIE Od dnia 4 do dnia 8 lutego 9slgr. włącznie będzie aa najpotężni:- zy film świata: da wbicia ada w. 

Dramat miłości współczesiej i mi/ości—legendy. Aktów 10. ry. Wypedeuie włosów 
SALA MIEJSKA ® „ARKA NOEGO: “ W rolach głównych: Gesrge u Brien i Dolores 2 pokoje due, jeden ki paka. Najnowsze 
Ostrobramska 3. Costelio. 2.000 000 dolarów kosztował ten film, oszołamiający potęgą „treści, wiełkością 

  

    
inscenizacji, artyzmem mały, kuchnia, ogró- „gępycze kosmetyki re- 

  

  

  

i ji. ы e s #, «dek z wszełkiemi wy* ‚ gry i režyseri.  Kssa czynna 0 g. 3.30. Qc'-iek seais6 Od v 4--, Nssiep v program:"„Walc naddunajski godami. "Zaułek ae Čikda aa 2 

KINO-TEATR Film domonstruje się tylko w kinie „Helios“ Na 1-szy seans ceny zniżone wiłowski Nr. li od w. Z. P. 8 

„KHELIOS“ 
ul. WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Džwiekowe kino 

„ROLLYWOODE: 

Mickiewicza 22.   
DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. 

Trlumf dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 
na tle genjalnego d'ieła 

STEFANA ZEROMSKIEGO 

Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO 
Najwiękkzy sukces bież. sezonu Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 101 

Dziś! Wzruszający dramat młodych serc! Wielki Tilm współczesny z zycia młodziezy Studenckiej p. t. 

„TARIEĆ€ WŚRÓW SERC """ 
Joan Greford, Anite Page, Rod la Rocque, 
w 2 akt. Ceny miejsc na |-szy se-ns ed 60 gr. 

   

     

  

    

    

  

    

    

      
  

    

    

godz. 10—12 i 4—5 

Do wanajęcia Mosa e 

pokój zmarszczki, węgry. ee | 

słoneczny, suchy, uł. awkii kurzafii аяч В 
B.ałostocka 8, m. 1. Gabinet .° 

— Kosmetyki Ge did 
I, Hryniewiczewcj. 

al. WIELKA Jė 18 mA | 
Przyj. w g. 10-11 6-1 

W.Z.P. № # 

  

m.łości, grozy i bohate: - 
stwa W rol. gł. 

Łrąt 904: WIATR o 4ORZA *" 

  

głównych 4 największe 
gwiazdy ekranu 

Douglas Fairbanis ir. Nad program: Wesoła komedja dźwiękowa 
Seansy o godz. 4, 6, 6 i 10, 

PREMIERA! 
Wielki przebój dźwiękowy k ATARA 8 A ABS RB 68 
Wspaniały wstrząssiący dramat życiowo-erotyczny. W rol. gł. trzy gwiazdy: kuszaca, powabna 
imogena Robertson, przystojny Jahn Mac Brown : tajemniczy Robert Elis. Świetne efekty 
dźwiękowe, Nad program rewelacyjne doda ki: dźwiękowe, Na pierwszy Scans ceny zniżone 

Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015 Е 

  

P'ENIĄDZE 
lokujemy u oób 
soldhych pod za 
bezpiec enia wek- 
slowe i hipoteczne 
z gwarancją zwrotu 

w terminie. 
Dom H.K. „Za- 
chęta"* Mickiewi- 

сга Т; tel. 9 05. hipojp       teczne 

  

KINO 

„PAN“ 
Wielka 42. 

POBWÓ!: 
Brgata wystawa. Nadzwyczojna gra. Wzruszające mementy trzymają widza w napięciu od poczatku do końca, 

W rolach gł. piękny ulubieniec kobiet IVOR NOVELLO, wytworna ISĄEL JEANS i milutka MABEL PAULTON. 

    

     
   

= EA gotówki 
Dziś! Wspaniały, pełen ol:niewający,h mumentów film p. 1. ‚ К оА 

NE ŽYCIE APASZA Linus: „„RandloWleC ii is kos 
salonowo sensac. w 12 akt, władający _ językiem  sowo - Handlowe 

niemieckim, francuskim 2 
i włoskim, znający do- Mickiewicza 21 m. 

  

     

  

k R O . kładnie ksi tość, tel. 152. ‚ 
Poczatek o godz, 2-ej, 4, 6, > i-10.15. Ceny 0d 40 gr. z pząy „za p siaip | | 

3 “ B AŽ а z Emilem Janni posznkuje  odpowied- 

s „PAŃ Anons! 8i EB CH BEE AA "141. w (ANA e» zajęcia. Tadkawć z ubioną t 

zgłoszenia : 

  

  do  Admi- jegitvmację urzędnici 
  

Kino-Teatr Edgara Rice 

„ŠTYLOWY“ Burroogusa p.t. 
WIELKA 36.   

Uwaga! Dyrekcja gwarantuje każdemu, zwrotem kosztu biletu, że jest to najnowsze arcydzieło, które 

Dziś! Monumentalny epokowy szlagier najnowszej produkcji I93lr wg. głośnej i wszechznanej powieści 

potężny dramat w 14 akt. Treść i wykonanie, to triumf nowoczesnej kinematografji, to zaczarowany raj z 1001 посу. ^ 

    

     

    

      

nistracji pod „Handło- Nr, 1969,  wystawiouśj lą 
wiec”, —1przez Dvrekėję PocMgi 

i Telegraf6w w Wilnė 
w dniu 27. 1. 1930 r. 8% 

— imię Stanisława Boj 
czyka—unieważnia Я 

wyświetla SGZEBGABERAE 

    

TARZAN WŁADCA DŹZUNGLI 

    

W rol. gł. Natalja Kingstón I Trank Merrill. 

się pierwszy raz w Wilnie 
  

  

m — Poszukuję ŻĄDAJCIE 
BONA oda pokoju Pokój 2 pokoje FORTEPIAN Sprzedają się we wszystkich aplekach | 
posady na wyjazd do umebl. z wygod., osobn. dia samotnej. Królew- umeblowane z wygo-krótki używany sprze- składach api ych znanego 
starszych dzie i. Mawejś.iem. Oferty sub ska 9, m. 4. 
świadectwa. ul. Wielka „Pokój* do Adm. 
27—3. —zwa“. 

        
        

       

  

    

Dowie- dami z  oddzielnemdaje się okazyjne, MłOdE szpice 
„Sło- dzieć się od 2 do 5-ej. wejściem do wynajęcia oglądać w godzinach Artyleryjska I, m. 3. 

Pańska 4 — 2 popołudniowych, ulica 
Jasna 22, m. 3. — 

śroóka oć odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

Woydylte 
    Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“ Zamkowa


