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(Telefonem z 

Dzisiaj odbyło się głosowanie nad 

drugiem czytaniem budżetu i ustawy 

skarbowej. W art. 4 ustawy skarbo- 

wej upoważniono rząd do wstrzymania 

15 procentowego dodatku do pensyj 

urzędniczych, Kiedy zajdzie tego po- 

trzeba. Zatrzymajmy się trochę nad 

polityczną oceną tego faktu. Rząd obec 
ny i obecną większość  parlamentar- 

ną chętnie nazywa opozycja „rządem 

z łaski urzędników". Tymczasem wła- 

śnie ten rząd i ta większość chwyta 
się środka, którego użyć byłoby - ше 

do pomyślenia, gdyby dziś Polską 

rządziła jakaś spółka koalicyjna, czap- 

ką i papką u każdej klasy społecznej 

zabiegająca o popularność. 

Gdybyśmy mieli dziś rząd koali- 

cyjny, tobyśmy obecnego kryzysu eko 

nomicznego inaczej jak z jakąś in- 
ilacią, lub czemš innem podobnie ka- 

tastrofalnem — nie przetrwali. 

Rzecz inna, że środek obniżenia 

Densyj urzędniczych jest środkiem ko- 

niecznym, lecz smutnym. Słuszna jest 

uwaga ministra Matuszewskiego, że 
* ludzie, korzystający ze stałych docho- 

dów. znaleźli się dziś w lepszem po- 

„msadoksalna grupa 

1 

łożeniu, niż ci, którzy skutkiem kry- 

zysu ekonomicznego tracą grunt pod 

nogami. Ale stara, słuszna zasada, 

którą zawsze się słyszy na ławie uni- 
wersyteckiej przy początkach nauki 

administracji państwowej, głosi: „Pań 

stwo powinno mieć mało urzędników, 

dobrze płatnych urzędników, dobrze 

wykształconych © urzędników*: —Pań- 

stwo polskie jest żywem  zaprzecze- 
niem tej elementarnej zasady. W cza- 

sie dyskusji budżetowej, dowiedzie- 

„śmy się że 670 tys. osób otrzymuje ud 

państwa uposażenia służbowe. 670 
urzędników, fuskcjonarjuszy na рай- 

stwo 30-niiljonowe. Ależ to jest cyfra 

olbrzymia. 

Właściwa reforma powinna iść 

nie w kierunku zmniejszenia płacy 

urzędnikom, lecz w kierunku zmniej- 

szania ich liczby. Nie 15 proc. mniej 
płacy. lecz .15 proc. wydalić. Zacząż 

należy, naturalnie, od Sejmu, -gdzie 

znacznie mniejsza liczba osób niż 555 

byłą zupełnie dla wydawania dobrycn 
ustaw. wystarczająca. Ale o reformie 
zmniejszenia ilości urzędników w 

dzisiejszej Polsce nikt.nie może nawet 
myśleć. Ani rząd, ani najbardziej pa- 

opozycji nie wy- 
sunie nic podobnego. Rozumieją wszy- 

scy, że zwiększyłoby to szeregi bez- 
1obotnej inteligencji, któraby odrazu 
zaczęła być ciężarem na naszych fun- 
uszach zapomogi społecznej i przy- 
czyniłaby się do zresztą i bez tego 
istniejącego zjawiska, że ci, którzy 
pracują, pracuja jeszcze na tych, któ- 
rzy nic nie robią. 

Cyfra jednar 670 tysięcy osób, 
otrzymujących uposażenie służbowe 
ze-skarbu państwa, powinna nami Sen Z 

oczu spędzać. Polska zaczyna przy- 

pominać człowieczka o małych rękach 

i nogach a o przerośniętej głowie. In- 

teligencja polska nie wytęża swoici! 

zdolności w kierunku przemysłu, han- 

luf inicjatywy ekonomicznej, a tyl- 
ko dobija się do biur i biur bez końca. 
Polski rzemieślnik, robotnik, dozorca 

Чотому pakuje swego syna i córkę 
do gimnazjum, no, według starej trady 
Gy chce W nich widzieć paniczów i pa 
nienki. Powiększą to jeszcze zastępy 
Klasy inteligencji, która pcha się do 
biur, dla Której tworzy się biura, 
dla której pisze się ustawy, aby zna- 
(GE jej zajęcie. Nie zapomnę nigdy, 
że gdy napisałem artykuł 0 przepel- 
nieniu gimnazjów, to mój dobry zna- 
iomy, szanowny człowiek napisał, w 
inne pismie wileńskiem odpowiedź 
pełną oburzenia, nazywając mnie za 
to rekcjonistą. Niedaleko zajedziemy z 
tego rodzaju postępem. To obszerny te 
mat urzędnik polski jego życie, poziom 
jego życia, jego wydajność pracy, jego 
Żona i dzieci. Obszerny i smutny te- 

z odnoszeniem 

"r. 8U25%. W przedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

do domu lub + į 
Konto czekowe PKO, | 

I 

Warszawy). 

mat, zwłaszcza, że ta klasa jest tak 

liczna, że liczniejsza od każdego inne- 

go z zawodów inteligencji. Można bez 

przesady powiedzieć: Polska, to klasą 

urzędnicza. 
‚ * 

Pod koniec dzisiejszego posiedze- 

nia plenarnego sejmu posłowie ende- 

cji trzymali w rękach dodatek nad- 

zwyczajny „Robotnika* o wyroku w 

procesie o niedozwolony pochód Cen- 

trolewu w Waiszawie, dnia i4 wrze- 

śnia ub. r., który spowodował znane 

zajścia krwawe. Czterech oskarżo- 

nych skazanych zostało na 4 lata 

dwóch na dwa lata więzienia. Ciekaw 

jestem, czy nie doczekamy się potę- 

nienia tego wyroku z ław sejmowych 

opozycji prawicowej. Pochód był za- 

broniony, odbył się, miały miejsce 

krwawe starcia, a rząd i sąd nie po- 

'vinny reagować.W takim razie, czego 

tu dalej czekać. Należy najprędzej za- 

telefonować do Kiereńskiego chwilowo 
bez zajęcia i zaproponować mu. „Alek 

sandrze Teodorowiczu, ziemia: na- 

sza jest duża, lecz porządku w niej 

sporo. Przyjdź i rządź nami". Wtedy 

nie będziemy mieli ani Brześcia, ani 

pacytikacji, pochodów moc na każdym 

kroku, wieców jeszcze więcej, urzęd- 

nikom pensje hedzie się co miesiąc 

"podwyższać, chłopi co tydzień dosta- 

robotnicy 

Wszyst- 
ną nowy przydział ziemi, 

codziennie nowe podwyżki. 
ko będzie najlepiej. Cat. 

SPROSTOWANIE 

lak wiadomo, mowy posłów, wy- 

głaszane z tryhuny sejmowej . stre- 

szcza osobne biuro, t, zw. djarjusz 

sejmowy. Mowe posta Hołówki poda- 

liśmy onegdaj właśnie w streszczeniu 

tego djarjusza, w streszczeniu nietył- 

ko obszernem, lecz jak się okazało, 
nawet nuzupełnionem przez ten dja- 

iusz wyrazami, których p. Hołówko 

nie powiedział. 

Czytamy więc w streszczeniu za- 

mieszczonem.. w „Słowie* 10 lutego 

uastępujący passus mowy p. Hołówki: 

„Można nawet zwolnić tempo  reforniy 

1olnej w centralnej Polsce, ałe trzeba špie- 

szyć z nią na Kresach, żeby chłopa osa- 

dzić na własnej ziemi..." 

Znajduję odnośny ustęp w steno- 

aramie mowy i konstatuję, że brzmi 

on naprawdę dokładnie tak jak nastę- 

puje: 

„Niech przez nas nie przemawiają ego- 

izmy dzielnicowe. Chcę stwierdzić, że w iu- 

feresie państwa, jako całości, leży zwołnie- 

n'e tempa komasacji w centralnej Połsce, 
dzy w Krakowskiem, a zwiększenie tempa 
komasacji w naszych województwach dia- 
tego. że tam przy pomocy komasacji two- 

rzy się nowy typ tego włościanina, który 
pozostając dalej Białorus'nem,  staroobrzę- 

dowcem, ale jednocześnie, co do swojej kul- 
tury, co do sposobu myślenia, stanie sie 

włościaninem 0 zachodnio-europejskiej kul- 
turze." 
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ZAGADNIENIA EKONOMICZNE 

WARSZAWA. PAT. — Na 14-tem po= 
siedzeniu Sejmu w dalszej dyskusji nad pre- 
liminarzeni budżetowym zabrał głos pos. 
Rudziński, który omawiając zagadnienie kry 
zysu roliego, zaznacza że mimo dwuletniej 
deficytowej gospodarki rolnej, życie gospo- 
darcze nie załamało się, co Świadczy o zdro 
wotności naszego organizmu. Zdaniem niów 
ty, należy przysiąpić do ofenzywnej walki 
z kryzysem przez zaciągnięcie dalszych pe- 
życzek, oraz zmiane ustawy o taryfach cel- 
nvcl 
nętrznego na artykuły żywnościowe wyłącz 
mie dla naszego rolnictwa, wreszcie przez 
trzystąpienie do zmiany ustawodawstwa 
podatkowego z iem, że nowe ustawodaw- 
stwo wprowadzi się w życie w rok lub w 
dwa po ogłoszeniu. 

Pos. Rottenstreich domaga się reforniy 
Lodatkowej, a nastepnie obrazuje ciężki stan 
kupiectwa i rzemiosła. 

Pos. Czernichowski (B.B.) odpiera za- 
rzuty opozycji, jakoby budżet ten był nad- 
miernie fiskalny i antysocjalnv. Poruszając 
kwestję równowagi budżetowej. mowca po- 
daje dane cyfrowe i oświadcza, że niema 
p''wodu patrzeć czarno na przyszły rok 
btdżetowy. Następnie pos.  Czernichowski 
omawia ustawę skarbową i zaznacza, że 
chodzi w niei o ochronę inicjatywy rządu 
: r:cźżność poprawy gospodarczej. Do go0- 
spoJarki naszych ministrów mamy zaufanie. 

Pos. Rosunie/ (Kl. Niem.) porusza za- 
gadrienia kartedzacji i syndykatów oraz 
k:ytykuje svetem į„sdatkowy. 

Pos. Wiślicki obrazuje gospodarkę rzą- 
dową z czasów p. (irabskiego,  poczem 
przechodzi de obecnej sytuacji, zaznacza- 
jąc, że jest ona ciężka, że Polski nie moż- 
na oddzielać murem chińskim i jest zdania, 
że nie powinno się prowadzić polityki se- 
paratvstycznej. Sytuację winni ratować 
wspólnie Żydzi i Polacy. Dalej porusza z 
padnienie cen, uskarża się na praktyki pe 
datrowe w urzędach skarbowych, oraz na 
sekwestry, wreszcie podnosi konieczność 
ieformy podatkowej. Mówca kończy na- 
stęptjącen. oświadczeniem: Wbrew pr7*ko- 
naniom prezesa Flubu żydowskiego stwier- 
Gzam na podstawie liczby głosów żydow- 
skich, oddanych na jedynkę, że to jest ilu 
та historji Żydów w. Polsce, że znalazło 
s'e stronnictwo, xtóre razem z nimi chce 
P.iskę budować. 

PRZEMÓWIENIE REFERENTA 
GENERALNEGO 

Ww dalszej debacie nad budżetem spra- 
wozdawca generalny pos. Miedziński odpie- 
ra na wstępie zarzuty, stawiane przez opo- 
zycję w toku dyskusji i zaznacza, że opozy- 
cia pogodziła się z tem, że B.B.W.R. stano- 
wi istotną siłę, natomiast nie bierze pod 
uwaąqę, że polega ona nietylko na ilości 
głosów, ale i na jednolitym poglądzie na rze 
tzv będące przedmiotem obrad -tej izby. 
Obóz nasz — mówi referent — nie wypie- 
rał się, nie wypiera się i wypierać się nie 
będ”ie, że ponosi odpowiedzialność za ca- 
łokształt spraw państwa w granicach, za- 
ieżnych od woli lvdzkiej i nie należy mó- 
wić: „Tak mówicie, bo macie siłę”, nato- 
miast należałoby powiedzieć: „Tak mówi- 
cie 1 robicie, bo ciažy na was odpowiedziai- 
ność państwowa". To jest wielka różnica. 
Referent odpiera zarzuty posia Czetwertyń- 
skiego, jakoby rząd w polityce gospodarczej 
pomijał czynniki wiedzy i autorytetu. Dałej 
mówca wypowiada się przeciwko popraw- 
kom, zgłoszonym przez Klub Narodowy i 
iune stronnictwa i oświadcza, że ponieważ 
poprawki odrzucone w komisji zostały 
me mechanicziiem głosowaniem, lecz 
po walce argumentacji, ponieważ  po- 
prawki przyjęte przez komisę gwarantują 
jednolitą i logiczną konstrukcję budżetu, 
Lrzeto reierent prosi o przyjęcie budżetu i 
ustawy skarbowej w brzmieniu komisji bud- 
żetowej. 

GŁOSOWANIE NAD POPRAWKAMI 

DO BUDŻETU 

Po tem przemówieniu marszałek Sejmu 
oznajmił, że dyskusja budżetowa została 
ukończona i zarządził przerwę 

Po przerwie izba przystąpiła do głoso- 
"wania, — Do budżetu Sejmu i Senatu przy- 
ięto poprawkę posła Czumy z B.B. o zmniej 
szenie diet posłów w sumie o 356112 zł. i 

   

    

w kierunku utrzymania rynku wew-. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
DUKSZTY — Baiet Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — W. Włodzimierow. | 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
KLECK -— Sklep „Jednošė“, 
ŁIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, ь 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

"CENV OGŁOSZEŃ: 

Zagraniczne 50 pr 

  

senatorów o 52.745 zł. Przy budżecie Mini- 
sterstwa Robót Publicznych przyjęto po- 
prawkę rządową, a mianowicie zwiększono 
paragraf dotacji na rzecz Funduszu Drogo- 
wego o 399 tys. z!, w dochodach zaś zwy- 
czajnych tego Ministerstwa stworzono na 
te sumę trzy nowe paragrafy: „Opłaty mo- 
stowe, przewozowe i drogowe". 

Odrzucone natomiast wszystkie popraw- 
ki mniejszości do wszystkich części bu dże- 
tu, między inneni wnioski-o zmniejszenie 
pensyj funkcjonariuszów państwowych i 
koler o 15 proc. 

Po przegłosowaniu wszystkich poprawek 
marszałek zarządził przerwę dla ustalenia 
ostatecznej wysokości cyfr w ustawie skar- 
howej. 

OSTATECZNE CYFRY BUDŻETU. 

Po obliczeniu ustałono ogólną sumę wy- 
gatków zwyczajnych na 2.730.061.484 21, 

łącznie zas z wydatkami nadzwyczajnemi 
2.843.003.780 zł. Łącznie kwota wydatków, 
go doliczeniu dopiat do niektórych przedsię- 

kłorstw państwowych, wynosi 2.856.999.797 

złotych. 

Dochody  administracjj  ustałono ua 

1.830.083.380 zł, co czyni razem ze wpłata- 
mi z przedsiębiorstw państwowych i mono- 

poli ogólna sumę dochodów  2.837.711.474 

zł Nadwyżka zatem dochodów nad wydat- 

kami wynosi 711.677 złetych. 

USTAWA SKARBOWA PRZYJĘTA 

W II CZYTANIU. 
Wszystkie poprawki do poszczególnych 

artykułów projektu ustawy skarbowej Od- 

rzucono i przyjęto ustawę skarbową w ca- 

łości w drugiem czytaniu. Trzecie czytanie 
preliminarza budżetowego, oraz ustawy 

skarhowej odbędzie się w płątek przed po- 
łudniem. 

ЭОрАТЕК 10 PROC.DO PODATKÓW 

Następnie izba przystąpiła do sprawozda 
nia romisii budżetowej o rządowym projek- 
cie ustawy w sprawie poboru 10 proc. da- 

A. Łaszuk. % 

K. Smarzyūski, 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
+HIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. - 
SŁONIM -- Księgarnia Т-ма „Ruch“. 
STOŁPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“. 

YEZZĄC ак ZE Ž and k r RZEPA 141903 
wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-eį gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji O 25 pr 

proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 % drożej. Ferminy druku mogą byc przez Adm: 
eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego ŻU gr 

yskusja budżetowa na plenum Sejm 
datku do niektórych podatków i opłat stem- 
plowych. Pos. Hąłyński (B.B.),  referując 
ten projekt ustawy, zaznaczy!, że tytuł praw 
ny dla poboru 16 proc. dodatku, stanowiła 
dotychczasowa każdorazowa ustawa skar- 
bnwa. Obecnie chodzi o wydanie specjalnej 
ustawy w tym przedmiocie. Dotychczasowy 
stan ulegnie zmianie tyłko w tem, że ogół- 
ry dodatek będzie pobierany także przy Do- 
datku od uposażeń służbowych. Ciężar te- 
zo dodatku wyniesie od 35 gr. dla niższych 
uposażeń do 4 ztotych przy wyższych upo- 
sażeniach miesięcznych. W razie. gdyby ха- 
szła konieczność obniżenia płac  urzędni- 
kom, dodatek ten zostanie cofnięty, żeby nie 
było skumułowania dwóch zniżek. Mówca 
sważa, że daleko lepszą rzeczą jest wpro- 
wadzenie tego dodatku, niż generalna zniż- 
ka piac urzędniczych. 

Pos. Rymar z Klubu Narodowego w prze 
mówieniu swem domaga się ujawnienia „w 
budżecie taks administracyjnych i opft 
młodzieży w szkałach średnich, które two- 
ra jakgdybv lundusz dyspozycyjny, co 
przyczynia sie do rozrostn administracji, wy- 
nik zaš jest taki. że co miesiac społeczeń- 
siwo dotyka znaczne obciążenie. Klub mów- 
cy, nie mając zaufania do poczynań obec- 
nego ministra skarbu, głosować będzie prze 
«iw ustawie. 

OŚWIADCZENIE MINISTRA 

MATUSZEWSKIEGO 

W' dalszej dehacie na plenum Sejmu, kie 
rownik Ministerstwa Skarbu Matuszewski, 
zabierając głos, stwierdza, że do wszystkich 
projektów ustaw *skarhowych należy pod- 
chodzić od strony równowagi budżetowej. 
Wnioski oszczędnościowe. wysuwane przez 
Klub Narodowy, były blufem. Minister sta- 
wia pod adresen: Klubu Narodowego pyta- 
nie- „Skreślić pensje urzędnikom, czy nie?'* 
Na to odzywa się głos z prawicy: „Ni 

   

  

N a i 
A zatem — oświadcza minister, zwracając 
się w pa stronę Izby — sytuacja jest 
jasna. Panowie i:lą świadomie, czy nieświa- 
Gomie do budżetu deficytowego. ja to pięt- 
nnję. 

\/ głosowaniu wnioski mniejszości sd- 
szucono. projekt zaś ustawy przyjęto w 
drugiem i trzeciem czytaniu. Na tem obrady 
zakończono. Następne. posiedzenie w piatet. 
© godz. 11 przed południem. 

"owy wniosek opozycji w sprawie Brześcia 
WARSZAWA. 11-Ii (tel. wł. „Słowa*). Opozycja sejmowa zgodnie 

ze swą zapowiedzią, iż nie przestanie mówić o sprawie brzeskiej, złoży na 
najbliższem posiedzeniu Sejmu, & j. w piątek bicżącego tygodnia nowy wnio 
zek, dotyczący tej sprawy i tym razem niezwykłe oryginalny. 

Wniosek zawierać będzie projekt ustawy o powołaniu specjalnej ko- 
misji śledczej dla zbadania — jak piszą wnioskodawcy — „sprawy znęca- 
uia się nad więźniami, osadzonymi w więzieniu woajskowem w Brześciu 
n/Bugiem we wrześniu 1930 r.*. Wniosek nazwaliśmy oryginatnym nie @а- 
tego, iż domaga się zbadania sprawy przez komisję nadzwyczajrą, gdyż te- 
go rodzaju wnioski w sejmach poprzednich były bardzo częste, nigdy jed- 
nak dla wniosku tego rodzaju nie wybierano formy ustawy. Sejm poprostu 
uchwałał, że powołuje komisję nadzwyczajną dla zbadania jakiejkolwiek 
sprawy i do komisji tej wybierał pewną ilość posłów, zwykle 7-miu 

Tym razem socjaliści wpadli na pomysł zupełnie inny. We wniosku swym 
proponują mianowicie, ażeby komisja dła zbadania sposobu traktowania 
więżniów w Brzęściu n/Bugiem nie składała sie z posłów, lecz z proiesorow 
wydziałów prawnych uniwersytetów polskich. Wediug wniosku, który mia 
być zgłoszony w piątek przez klub P.P.S., komisja śledcza dla zbadania 
sprawy brzeskiej ma się składać z 10 osób, wybranych przez wydziały pię- 
ciu polskich uniwersytetów w ten sposób, że każdy wydział prawny będzie 
do komisji tej delegówał po dwóch członków z grona swych profesorów 
i ponadto wybierze po dwóch zastępców tych członków. Komisja taka ma 
posiadać wszystkie uprawnienia sędziów śledczych, oprócz prawa areszto- 
wania. 

W uzasadnieniu swego wułosku, socjalisci raz jeszcze twierdzą, iż 
Gświadczenie premiera Sławka nie 7adowolą ich i prawda o sposobie trax- 
towania więźniów w Brześciu, musi być wyjaśniona w interesie całego spo- 
tuczeństwa polskiego. Jednocześnie w uzasadnieniu piszą socjaliści, że zba- 
danie sprawy brzeskiej przez premjera Sławka nie załatwiło rzeczy dlatego, 
ze premjer Sławek nie jest władzą, powołarą do badania przestępstw. Ba- 
danie sprawy brzeskiej, — zdaniem socjalistów, — powinien przeprowadzać 
prokucator i sąd, przyczem powinni być wysłuchani więźniowie brzęscy. 

W świetle tego uzasadnienia staje się zupełnie niezrozumiałym tekst 
ustawy, proponującej powołanie komisji, złożonej z profesorów prawa, nie- 
mających nic wspólnego z sądownictwem. Wnioskodawcy sami przecież 
piszą, że sprawę brzeską zbadać może tylko Sąd, a jednocześnie chcą odć 
dać zbadanie tej sprawy nie w ręce Sądu. Niekonsekwencja widoczna. 

  

Wyrok w procesie o demonstracje „Centro ewu" 
WARSZAWA. 11-II (tel. wł. „Sło 

wa'). Dziś po kilkudniowych rezpra- 

wach, Sąd OQkregowy w Warszawie 
zakończył badanie świadków w proce- 
sie oskarżonych o zorganizowanie w 

dniw 14 września ub. r. krwawej ma- 
nitestacji w Alejach Ujazdowskich po 
wiecu Centrolewu i wysłuchał przetó- 

wienia _ prokuratora. _ Przemówień 

obrońców nie było, jakoże obrońcy 

demonstracyjnie opuścili salę sądową 

wczeraj po demonstracyjnem również 

wycetaniu pełnomocnictw przez oskar 

žonych. 

Sąd ogłosił o godz. 4 po południu 

wyrok, mocą którego trzech z pośród 

skazani zostali: b. pose. Chodyūski 

redaktor tygodnika „Chłopska Praw- 

Ja“, Synowiecki, oraz członek mili- 

cji P.P.S. C.K.W. Kusiak. Na karę po 

dwa lata więzienia skazani zostali 
dwaj milicjanci partyjni Roguski i By- 
uński. 

W miotywach wyroku Sąd oświad- 
cza, że posłowi Dzięgielewskiemu nie 
udowodniono organizowania pochodu 

* dlatego zostaje On uniewinniony. 

Szulmanowi i Ruszkiewiczowi nie udo- 

wodniono w toku procesu, iż brali w 

pochodzie udział i z tego powodu na- 
stąpiło ich uniewinnienie. Co się tyczy 

pos. Chodyńskiego i red. Synowiec- 

kiego, to Sad stwierdza, iż w toku 

procesu udowodniono im, iż w dniu 
13 września, a więc w przeddzień de- 

reonstracji rozdawali oni broń człon- 

kom milicji P.P.S. C.K.W. Kusiakowi 
udowodniono posiadanie tej broni i 
czynienie z niej użytka podczas de- 
monstracji przez oddawanie strzałów. 
Roguskiemu i Bylińskiemu udowodnio 
ro posiadanie broni i udział w demon- 

stracji. Wreszcie broń znaleziono przy 

nich w toku rewizji, dokonanej natych 
miast po rozproszeniu pochodu i aresz 

iowaniu ich. 

  

Niestvchana w dziejach katastrofa 
TRZY TYSIĄCE GÓRNIKÓW ZASYPANYCH ŻYWCEM W KOPALNI 

PEKIN. PAT. Z FUSHUN DONQO: NAWIEDZONEJ KATASTROFĄ, ZA- JEST W DALSZYM CIĄGU ODCIĘ- 
oskarzonych uniewinnił, a mianowicie SZĄ O STRASZNEJ EKSPLOZJI W GRZEBANYCH ZOSTAŁO OKÓŁO 3 | 

"AMTEĮSZYCH KOPALNIACH WĘ- TYSIĘCY GÓRNIKÓW. AKCJA RA- KOPALNI, GDZIE ZEBRAŁY SIĘ OŁ- pos. Dzięgielewskiego, oskarżonego 

Szulmana i oskaržonego Ruszkiewicza. 
Na karę po 4 lata ciężkiego więzienia 

4ŁA. WEDŁUG DOTYCHCZASO- TUNKOWA WDROŻONA ZOSTAŁA 

"A OD ŚWIATA. U WEJŚCIA DO 

BRZYMIE TŁUMY, RCZGRYWAJĄ 
WYCH WIADOMOŚCI, W KOPALNI NATYCHMIAST PO WYPADKU, JED SIĘ ROZDZIERAJĄCE SCENY. 

NAKŻE WIĘKSZOŚĆ GÓRNIKÓW 

  

. czej, postanowili 

ST. ŚWIĘCIANY — ut. Rynek 9 — N. Karasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska 

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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HISZPANJA 
PRZEJ М (З ЭЗАМ ! 

Od daty wyborów do nowych Cor- 
tezów dzielą nas niecałe 4 tygodnie. 
Po ośmiu latach bezczynności ma się 
zebrać parlament, którego rola znacz- 
nie odbiega od zwykłej kadencji Izby 
ustawodawczej. . Niektórzy wręcz go- 
towi są nazwać go parlamentem „kon 
stytucyjnym“. Nie ulega bowiem wąt- 
„pliwošci, że cały splot  zawiklanych 
stosunków  wewnętrzno-politycznych, 
poczynając od wprowadzenia dyktatu- 
ry przez gen. Primo de Riverę, po- 
przez bezbarwne i bezprogramowe rzą 
Gy „łymczasowe* generała Berenguera 
poprzez liczne powstania, usuowane 
przewroty i nieudane rewolucje — 
rozwiązać będzie musiał nowy parla- 
ment. 

Cóż, kiedv parlamentarzyści nic 
chcą pariamentu. demokraci — demo- 
kratycznych rządów, a republikanie — 
zmiany konstytucji! Pomimo bowiem 
dążenie obecnego rządu do jaknajry- 
chlejszego zwołania reprezentacji lu- 
dowej, pomimo oświadczenia korony, 
iż uchwały Cortezów będą dla niej 
wiążące, pomimo wreszcie powszech- 
ne niezadowolenie z przedłużania 
się niepewnego stanu. „tymczasowo- 
ści' pod rządami gen. . Berenguera, 
stronnictwa opozycyjne, zarówno pra- 
svicowe, jak i lewicowe" postanowiły 
wybory zbojkotować, 

Pierwszy krok w tym kierunku po- 
czynili republikanie, którzy, --zrażeni 
niepowodzeniem swej akcji powstań- 

wstrzymać się od 
udziału w wyborach. Śladem ich po- . 
szli socjaliści, a wkrótce i liberałowie. 
Rzecz osobliwa, że t. zw. grupa kon- 
stytucyjna, zrzeszająca wybitnych mę- 
żów stanu z obozu konserwatystów i 
liberałów — bylego premjera Sanche- 
za, Guerrę, ministrów Alvareza, Vilła- 
nuevę, Bergamina i in. — postanowiła 
li tylko z tych wzgłędów przyłączyć 
się do ruchu boikotowego, by nie po- 
zostać „jedynem stronnictwem opozy- 
cyjnem. w przyszłym parlamencie". 
skoro skrajna lewica nie będzie w 
nim reprezentowana. 

Liberałowie jeszcze się wahają: 
iść do wyborów, czy nie brać w nich 
udziału? Przed kilku dniami premjera 
owiedziji dwaj przewódcy  stronni- 
ctwa, hrabia Romanones i markiz Al- 
hucemas, żadając gwarancji wolnych 
wyborów i usunięcia 800 mianowa- 
i:ych przez rząd burmistrzów. 

Lecz król, a wraz z nim i rząd 
„fymczasowy* tak dalece pragną unor 
mowania stosunków i uspokojenia 
kraju po okresie długotrwałej dykta- 
tury, że gotowi są na wszelkie ustęp- 
stwa, bylehy Cortezy stały się istot- 
nem przedstawiciełstwem narodu, wy- 
posażonem w nosłuch i autorytet. 

Toteż ostatniem posunięciem rzą 
du. była deklaracja ministra spraw 
wewnętrznych, zapewniająca zupełną 
swobodę wyborów. Ułatwione będą 
warunki wyhoru nowych burmistrzów 
na prowincji, sędziowie Sądu Najwyž- 
szego obejmą dozór nad funkcjami | 
wladz wyborczych, cenzura prewencyj 
na będzie zniesiona, sądy polowe bę-* 
Ją usunięte, wprowadzona zostanie z 
powrotem wolność zrzeszenia się i 
zwoływania zgromadzeń. Wreszcie de 
Klaracja rzadowa słusznie dodaje, że 
ci, którzy są niezadowoleni z obecne- 
go stanu rzeczy, łacniej mogą go kry- 
tykować z trybuny parlamentu, ci zaś 
którzy wola powrót do dvktatury, bę- 
dą n:ogłi dowieść swej siły w drodze 
wyborów. 3 

A jednak wodzowie partyj jeszcze 
się wahaja. Najbliższe dnie mają być 
decydujące: czy Hiszpania będzie 
miała wolne Cortezy, rewizję konsty- 
tucji i stabilizację stosunków wewnę- 
trzno-politvcznych, czy też przez dłuż 
Szy jeszcze czas targana będzie za- 
mieszkami, buntami i rewoliami. 

A tymczasegi peseta spada i finan- 
se kraju mogą hyć uratowane tylka z 
największym wysiłkiem. 

  

VOTUM UFNOŚCI DLA CURTIUSA 

BERLIN. PAT. Po zamknięciu dyskusji 

Reichstag przystąpił do głosowania nad zgło 
szonym przez stronnictwa opozycyjne waio- 

skiem o votum nieufności dla min. Curtiu- 
są. Większościa głosów uchwalono przejść 

do porządku dziennego nad wnioskiem © 3 

Votum  rieutnošci  niemiecko-narodowych. 
Zgłoszone przez komunistów i  Landsvolk 
wnioski © wyrażenie nieufności min. Cur- 

tiusowi zostały odrzucone 255 głosami prze- 

tiwko 87, przy 29 wstrzymujących się od 

głosowania. Za wnioskiem votum nieufności 
g/osowali komuniści, Iandsvolk i chrześci- 

iańsko-socjalni. Przedstaw. zakcnu miodonie 

mieckich nie brali udziału w głosowaniu. 
Konserwatyści wstrzymali się do głosowania
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Zakończenie turnieju 
(Od specialnego wysłannika „Słowa'*) 

Krynica 8. Ii. 31. 

O MISTRZOSTWO EUROPY 

Nikt nie przypuszczał, że Szwedzi, 
po nierozegranej z Kanadą, po zwy- 
cięstwie na Czechami, nie zdołają 
zwalczyć Austrjaków, których prze- 
cież już w rozgrywce o wejście do fi- 

_nału pokonali gładko 3 : 1, 
Jednak nie zdołali. Mimo szalonej 

ambicji, mimo świadomości, że wy- 
grany mecz zapewni im tytuł mistrza 
Europy — nie zdobyli się na dobrą 
grę i zasłużenie przegrali O : 1. Wie- 
deńczycy nie posiadali się z radości, 
z 4 punktami zeszli z boiska i pržv- 
patrywali się z naprężeniem ostatnie- 
mu meczowi eiropejskiemu Polska -— 
Czechosłowacja, meczowi, który miał 
rozstrzygnąć o zaszczytnym tytule mi- 
strza Europy. 

Bo tak się ułożyło: Szwecja 3 pun 
kty i stosunek bramek 1 : 6; Austija 
4 punkty i bramki 5 : 13; Polska 2 
punkty i brariki 3 : 6; Czech dwa pun 
kty ! bramki 2 ' 5; a zatem wygrywa 

— рдсу ten mecz w jakimkolwiek stosun 
„u zostawał mistrzem , bo przy 4 pun 
kłachi miałby lepszy od Austrji stosu- 
mek bramek, przegrywający spadał na 
6-te, t. j. ostatnie miejsce. 

W razie remisu obie drużyny mia- 
ly 3 punkty i mistrzem zostawała Au- 
strja. Jeden mecz i takie komplikacje! 
Nic dziwnego, że temperatura była wy 
soka.. 

Wycieczka z 700 Czechów przyje- 
chała specjalnie na ostatni dzień. 

Zajęli cały odcinek trybun i pod 
wodzą kapelmistrza, dyrygującego cho 
'ągiewką 0 barwach _ narodowych, 
standowali różne zachęcające okrzyki. 
Polacy nie zostali dłużni. Katowicka 
"vycieczka nadała ton: 

Hej, hej Czesi — bracia Sło- 
wianie 

dziś musicie dostać lanie! 
na co z przeciwległej. trybuny Warsza 
wiacy odpowiadali: 

| "_ Polska, gazu, gazu! 
nie dać krążka ani razu! 
Przez 45 minut ryki nie ustały ani 

- na: chwilę. Takiej emocji, tak wspania 
_ dej walki nie widziano jeszcze u nas 

w hokeju. Około 4 tysicy ludzi formal- 
nie odchodziło od zmysłoów ze wzru- 

szenia. . 
„ Czesi grali slabiej, niž  poprzed- 

uio (wogóle Czesi ogromnie, w trak- 
cie turnieju, spadli w formie), Polacy 
najlepszy swój mecz. Bronili się nasi 
świetnie, w ataku — prócz Krygiera i 

_ Tupalskiego —- nikt nie był groźny. 
Taki Sokołowski, doskonały w defen- 
<ywie, psuł sromotnie pewne pozy- 
vie pod bramką czeską. 

: Co za momenty! W zamieszaniu, 
skotłowaniu podbramkowem Polacy 
wywracają swoją bramkę. Radykalny 
sposób. Srogowski ze swą setką kilo 
przyczynił się pewnie niemało do 1a- 
к‘еро wyklarowania. 

"A kalosz. Gdy sędziujący bez zarzu 
iu Popliinont (Belg) usunął Sokołow- 
„kiego na minutę z boiska, ktoś, przy 
wielotysięcznym chórze: „Kałosz! Ka- 
losz!** rzucił na środek lodu nowiutki 
kałosz. Śmiech powszechny. Ogłoszo- 
no potein, że ten pożyteczny szcze- 
gół garderoby jest do orlebrania 
w loży sędziowskiej. Nikt się nie zgia 
SNS 2 

Ostatecznie mecz zakończył się 
6 —0, €o jest zupełnie słuszne, 

Słusznie również Wiedeńczycy zo- 
stali dzięki temu mistrzami Europy. 
Bądź co bądź, choć miękka i delikat- 
na zaprezentowali się jako najlepsza 
drużyna. Strzelili bramkę U.S.A., cze- 
go nikt nie dokonał, oberwali O : 8 od 
Kanady, co się również nikomu nie 
zdarzyło, grali stale fair, ambitnie i 
umiejętnie. Mamy sympatycznych mi 
gtrzow. Po meczu Wiedeńczycy caio- 

tam] 
8 8 
     

    

LUTY w PUSZCZY 
Było temu lat... Wszystko jedno, 

powiedzmy w roku 1919, t.zn. była 

"wojna. Nie o żadną rocznicę tu cho 
dzi, a o taki sam zmarzły luty, kiedy 
'o pod koniec miesiąca haniebnie chce 
się wiosny, miękkiego powietrza i wi- 
doku wolnej wody. Zwłaszcza wody: 
czasami zda się tęsknota przeżera do 

_ kości za... ruszeniem rzek. Kiedyż ru- 
— $га rzeki? To jakby zapowiedź nowej 

fazy życia? Mużliwe, ale nic bardziej 
diekonsekwentrego wówczas od tej 
ięsknoty być nie mogło: Każdy wie- 
dział, że z nastaniem wiosny Puszcza 
robi się nie do przebycia, rzeka nie 
do przepłynięcia i człowiek siedzi jak 
na wyspie. A chodziło przecież o to, 

żeby właśnie ruszyć. Ale ot, cze- 
muś.... Tymczasem wysoki w tem 

_ miejscu odkos Białowieskie| Puszczy 
zwalał się niemal prostopadle do za- 
stygłej płaszczyzny Narwi, a z tamtej 

_ strony sterczała nieruchomo zielono - 
_ giemna ściana świerków Swisłockiej 

Daczy, jak ją we wsi Borki nazywano. 
— Ta wieś i my, zapadli w lasy, to ca 

ły świata. Wieleśmy z niego nie м- 
_ dzieli, a poprawdzie powiedziawszy 

niebardzo tak chcieli, żeby nas wi- 
dziano. Takie okoliczności bywają 
podczas wojny.   

  

   

wali Polaków i Czechów — pewnie, 
pracowali przecie na nich. 

Zatem w rejonie Europy: 1) Au- 
strja, 2) Polska, 3) Czechy, 4) Szwe- 
cja. Stosunek Hramek zadecydował o 
drugiem, trzeciem i czwartem miejscu. 
Po raz drugi zostaliśmy wice-mistrza- 
ai Europy, po raz drugi szczęście by- 
ło tuż, tuż, ale znowu — nie uśmiech 
nęło się. 

JAK WYGRAŁA KANADA? 

Wstrętni zarozumiałcy — Ameryka 
nie zakładali się z każdym, kto tylko 
chciał, że zdobędą mistrzostwo, że 
cgrzmocą Kanadvjczyków. Ech, gdy- 
tyn: miał dolary! Dziś miałbym ich 
uwa razy tyłe, bo ani na chwilę nie 
wahałbym się postawić na Watsona 

- ten człowiek sam jeden powinien 
przecie był wygrać mecz. 

I wygrał. Mecz był wspaniały: za- 
wrofne tempo, piekielne strzały, feno- 
menalna technika złożyły się na prze- 
„iękne widowisko. Brutalni Ameryka- 
nie usiłowali rozbić Wdisona. Coraz 
to któryś Yankes rzucał się nań jak 
byk — 1 -- leżał na lodzie. Bo tea 
djabelski Watson tak się zręcznie u- 
chvlał, tak wvmigiwat w ostatniej 
chwili, że Amerykanie walili się, jak 
wory mąki. 

„ Nie dali mu rady. Objeżdżał ich 
niegorzej od Francuzów, czy Austrja- 
ków, sam strzelił jedną bramkę, a iież 
wyrobił świetnych pozycyj partnerom! 
Amerykanie pędzili. jak szaleni, rwali 
się do bramki, — wszystko kończyto 
się na kapitalnych obrońcach, albo je- 
szcze kapitalniejszym bramkarzu Pu- 
tee. Nie wiemy, jak temu chłopcu o 
andrusowskiej minie strzela się brara- 
ке — nie widzieliśmy tego. 

W _ przedostatniei minucie gry, 
przy stanie 1 : 0, gdy Amerykanie po- 
stawili wszystko na kartę : całą druży- 
ną rzucili się do rozpacziiwego ataku 
— Morris złapał krążek, spokojniutko 
przewózkował jednego obrońcę i za- 
ładował drugą bramkę. Amerykanie 
dali za wygraną — z nosem na kwin- 
tę zeszli z lodowiska. Kanadyjczycy 
nie dali się zdetronizować, ich supre- 
inacja jest jeszcze niewatpliwa. 

OGÓŁNE UWAGI 

  

Fierwsze w Polsce mistrzostwa 
świata udały się pod każdym. wzglę- 
dem. Nikt nic inógł zarzucić — wszy- 
stko szło, jak w zegarku. 

Pogoda była cudowna. Krynica 
zdała egzamin — można w niej liczyc 
na mróz, to nie Chamonix, czy inne 
St. Moritz, gdzie odwilż następuje 
podczas zawodów regularnie. 
Organizatorzy przeszli samych siebie. 

Napracowali się. namęczyli — to pew 
ne, ale mimo najszczersze chęci, u- 
sterek wytknąć im nie można. Obmy- 
ślili wszystko, przewidzieli wszystko, 
"wszystko było tip - top. Nie podej- 
rzewaliśmy, że mamy w Polsce 
roztropnych łudzi, tak zdolnych orga- 
niżatorów. 

Nasza drużyna spisała się przecięt 
nie Po fatalnych meczach poprawiła 

ę nieco, wice - mistrzostwo zawdzie 
czamy raczej zbiegowi okoliczności, 
niż swym walorom. Starzy gracze 
AZS-u są już wysłużeni, zdezelowa- 
ni, należy im się remiza. 
młodzi Iwowianie są od nich jeszcze 
bezapełacyjnie gorsi. ĮJedyny talent-- 
to Sokołowski. Taki Sabiński zawsze 
pozostanie małym, nieszkodliwym pa- 
iałachem —- forsowanie go do repre- 
zentacji jest nonsensem. Bracia God- 
lewscy z Wilna mają jakiś feler w no 
gach, sprawiajacy. że wyglądają na 
iabetyków. Na nic wszystkie umiejęt 
ności techniczne - - przy swej żółwiej 
jeździe zawsze pozostaną drugorzęd- 

Wokół stała puszcza. W dół po rze- 
ce, po tamtej stronie, Swisłocką Pusz- 
czą. aż po Narewkę zapuszczać się 
nie było bardzo bezpiecznie, chociaż 
te same łosiowe gniazda, błota nie- 
przebrane, ale zimą na dalekiej pła- 
szczyźnie, wśrćd gołych krzaków jedy- 
nie na białym: śniegu, a jeszcze jak 
słońce do tego. sylwetka ludzka niby 
drobay punkcik widnieje daleko, dale- 
ko, hen! po horyzonty! Żadnego ukry- 
cia. Strzał w tej pustce — to piorun, 
echo jak grom. Tameśmy nie chodzi- 
ls, choć inni chodzili na łosie. — Mój 
carski gajowy mówił zazwyczaj: „Po- 
co karku zria nadstawiać". 

Wokół stała puszcza. W zimowe no- 
se czasami jak zaklęta cisza. Śnieg 
skrzy i drzewa skrzypią. Ot i wszyst- 
sko. Zrana to samo. Wieczorem bywa 
wietrzyk jaki, zle małość jego. Przekię 
ia cisza. Może dlatego taka straszna 
ięsknota brała za szumem lasu, za wio 
sennym wiatrein. który kołysze czuba- 
mi świerków i sosen, za ruszeniem 
:zeki. Bywało różnie. Człowiek wsta- 
nie, spoirzy wakoło poraz tysiączny na 
uiezmieniony nigdy krajobraz, jak na 
wyszarzałą nad łóżkiem  fotografje; 
11c sobie — spokojnie na duszy. Nagle 
przypomni: żósawie. Do południa nic 
tylko myślisz i tęsknisz za krzykiem 
żórawi. Ot, taka głupia, niczem nie 
wytłómaczona  tęsknofa. Zwiastuny 

tak: 

Ale nowi, * 

Sk O MW 

Zmiany w Banku Polskim 
. , WARSZAWA. PAT. — Wobec pojawienia <ię niezgodnych z prawdą 

wiadomości o zamierzonej zmianie statutu Banku Polskiego, Bank Polski 
komunikuje co następuje: 

Rada Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia r. b. uchwaz 
ida zaproponować walnemu zgromadzeniu zmiane artykułów 25, 26-a i 29. 
32 i 39 statutu. Zmiana tych artyku:ów polega na tem, że na miejsce zagra 
iicznego członka Rady, którym byi p. Dewey, wejśc ma do Rady na stałe 
komisarz Banku Polskiego, którą to funkcję pełni .lvrektor departarneniu 
obrotu pieniężnego Ministerstwa Skarbu p. Leon Barzński. Żadne inne zmia- 
ny nie były rozważane przez Radę i nic mogą być przedmiotem obrad wal- 
uego zgromadzenia. 

  

Wrzenie reakcyjne w Turcji 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Dzienniki tutejsze w doniesieniach z Konstac- 

tynopola piszą o nowej iali ruchu reakcionistów, który szerzy się w ca!ej 
Turcji. W związku z tem dokonano nowych aresztowań, m. ia. aresztowano 
generalnego sekretarza banku hipotecznego w Ankarze. 

Krwawa ucieczka z granic SSSR 
BUKARESZT. PAT. Nocy ubiegłej sowiecka straż graniczna zaatakowała 

punkcie granicznym Suhotari 16 osób, usiłujących przedostać 

w 

się przez zamaržnięty 
Jniestr na terytorjum rumuńskie. Na skutek strzałów sowieckich dwóch uciekinierów 

«dniosło rany. Z powodu załamania się lodu 4 osoby utonęły pozostałym 10 zaś udało 

sie przedostać na stronę rumuńską,gdzie oddali się oni w ręce władz rumuńskich. 

  

Straszliwe morderstwopod Lidą 
LIDA. PAT. W nocy z dnia 10 na 11 b. m. we wsi Bojary, gminy Bie- 

bca niejaki Bazyli Filipczyk w przystępie szału zamordował w ohydny spC- 

sób siekierą żone swoją Juljannę lat 32, teściowa Marię Kuncewicz lat 60 i 2 

pasierbów, chłopców 9 i 6-cio letniego. 

    

W piątą rocznicę zgonu 
Ś. p. Arcybiskupa Cieplaka 

(KAP) Dnia 17 lutego upływa pią- 
ia rocznica zgonu wielkiego i nieugię- 
tego wyznawcy nauk Chrystusa i mę- 
czennika, Arcybiskupa Cieplaka. Zbyt 
silnie utrwaliła się w naszej pamięci 
iegG posagowa postać, zbyt głęboko 
zarysowały się w historji martyrologji 
czasów ostatnich jego wiekopomne 
czycy, abyśmy mieli szczegółowo od- 
twarzać dzieje tego wszystkiego, co 
wyniosło Arcybiskupa Cieplaka na pie 
destał najwvższy między tymi, którzy 
z nim wspólnie znosili katusze i z nim 
cierpieli. To, co przeszedt arcybiskup 
Cieplak w więzieniach bolszewickich, 
nie był bynajmniej jakiś zwykły epizod 
z dziejów misjonarstwa, lecz rozpoczę 
cie olbrzymiej uwertury do wojny, któ- 
a bolszewizm wypowiedział — сатентт 
chrześcijaństwu. 

Więzienie i męczenie Arcybiskupa 
Cieplaka sprawiło, że w całym swie- 
cie powstał jakiś przełom, wstrząs ca- 
15g0 chrześcijaństwa. Stare i nowe 

stulecia Są czerwone od krwi męczen- 
ników. Mordowano już tylu apostołów, 
więxszych od tego cichego sługi Boże- 
20, £ jednak świat był przedziwnie o- 
vojetny i dopiero nazwisko Arcybisku- 
pa wywołało powszechne oburzenie 
ludew. On jedtn z niezliczonych w 
ksiedze męczeństwa zatargał duszą na 
rodów, zbudził protesty całego świa- 
ta, en jeden wywołał bunt powszech- 
uy i okrzyk do walki z Antychrystem. 

Arcybiskup Cieplak zasłużył się 
nietvlko całemu  chrześcijaństwu. 
Przez długie lata pracy pasterskiej po 
łożył tak wielkie zasługi dla Polski, 
że pamięć po nim wśród ńas zagasnąć 
nie może. 

W piątą rocznicę zgonu jego odbę 
dzie się w Poznaniu o godz. 10 w koś- 
ciele klasztornym Braci Mniejszych 
Konwentua!nych pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego (ul. Franci- 
szkańska 2) nabożeństwo żałobne. 

  

Zarząd Spółdzielczego Banku Rzemieślników 
i Kupców Polskich w Wilnie (Niemiecka 25) 

podaje do wiadomości, iż Bank pomyślnie prosperuje i cieszy się zau- 
faniem wśród społeczeństwa i sfer finansowych, i wobec krążących po 
mieście fałszywych pogłosek wyjaśnia, iż w lokalu Banku przy ul. Nie- 

mieckiej 25 odbywa się jedynie likwidacja Spółdz. Banku dla Handlu 
i Rzemiósł w Wilnie, mieszczącego się niegdyś przy ul. Mickiewicza 7, 

który to Bank pozaternm niema nic wspólnego z Bankiem  Rzemieślni- 
ków i Kupców polskich w Wilnie. 
  

aymi rezerwowymi. Stogowski jest nie 
poczvtalnyt i trzeba czemprędzej zna 
leźć kogo innego. Materski — to pił 
kąrz. nie hokeista, o technice krążka 
nie ma pojęcia, Sachs — to ospałv 
flegmatyk bez nerwu i oka. 

Wreszcie kapitan, dyrektor,. kie- 
rownik, szef, czy jaki tam ma tytuł 
Osiecimski - Czapski nie nadaje się 
na odpowiedzialne stanowisko, które 
u powierzone. Jest wielki, opasły, 

wiosny? — Dlaczego naprzykład nie 
gęsi? 

-— I na co one tobie? -— Pytał po- 
nuro leśnik. —- Chwalić Boga jest pó- 
vi co do gęby włożyć. 

A wokoł stała puszcza. Wiecznie 
ta sama, wiecznie milcząca. Czasani 
"once wzejdzie 1 КИКа dni z rzędu 
swieci, pomiędzy konarami drzew plą- 
czą się jego promienie i skrzą na śnie- 
zu. Wtedy odbija. pięknie chwoja 
swierkowa z przeciwnego brzegu. Wie 
wiórka zaszeleęści gałązkami, dzięcioł 
zapuka. O wiele rzadziej kozioł czy 
jeleć przemknie 

—- Pięknie, co? 
— Nu... i... 2 to pieknościo — odpo 

wiadał gospodarz. 

Nieczuły był na to. 

A i mnie czasem nadojadł krajo- 
Draz, wybłakł, wyszarzał w codzien- 
ności jak stara latarnia na roku ulicy, 
jak zabłocony chodnik w codziennej 
wędrówce do biura. Nadoiadł las, na- 
dojndł lód na rzece, zaknębłowany 
Crzewami horyzont. Nuda. A przerwać 
iej nie było sposobu. Kto mógł wie- 
dzicć co tam, — za lasem się działo. 
o niedawna hyli Niemcy, bolszewicy. 
Może ich niema, kto wie? Na zwiadv 
jzckać? 

—Leń tobie sołdatik musić — - mó- 
wił gospodarz, jak zawsze obojetni* 

bardzo przystojny — prawda, ale nie 
umie zachować miary, wciąż chce rzą 
dzić, dyrygować, przestawiać, zniie- 
niać. 

Nikt tak nie robił na całym turnie- 
iu, z byli tam mądrzejsi od Osiecim- 
tkiego. Póki on będzie — nie będzie 
my mieli zgranej drużyny. Przystojne- 
mu grubasowi trzeba dać dymisję. 

Karoi. 

  

ioczic oczyma po izbie. — Nieachwo- 
ta, a? - 

Prawda że leń, prawda że nieocho- 
ta. Odrętwienie nadchodzi ad tego la- 
su, od tej ciszy, apatja myśli, brak ini- 
riatywy, kości się nie chce rozprosto- 
wać, mróz. zimno. — Ot żeby wiosna 
—- inny interes. 

Coż wiosna. Usio rouna z wio- 
sno nia pojdziesz, bo jak? 

Tymczasem mój gospodarz sani w 
strachu był co dnia i nocy. Jak Pu- 
szcza długa i szeroka, od Hajnówki 
po wielkie błota, od Swisłoczy po pia- 
ski południowej „opuszki* ani jednej 
leśniczówki nie zostało tylko ta jedyna. 
Każdego wieczora było to samo: zbie- 
raliśmy cały arsenał i jeden na tapcza- 
nie, drugi na ławie, kładł obok kara- 
Lin, dubeltówkę nabita kulami, pod 
próg siekierę, na ścianie wisła szabla. 
— Ale co to nomoże. Od bandytów 
jakich pół biedy, ale na ten przykład 
przyjdą kozaki: chałupa nie forteca, 
iepięj uciekać w las. Dwa psy krążyły 
bo dworze, ałe kiedy poznasz czy na 
jelenia, czy na człowieka szczekają, 
albo wilka? — Milczał stary leśnik, 
ale widziałem, że choć o bolszewikach 
wiccej mówi, bardziej bał się Niem- 
ców i musiał 'nieć jakieś grzeszki na 
sumieniu z czasów Militarverwaitung, 
ten „bywszyj* carski gajowy. A prze- 
ceż diabeł sam nie wiedział kto dziś 

ECHA KRAJOWE 

  

ŻYWIĄ i BRONIĄ 

Wiadonio, że woina dla jednych jest dra- 
biną na szczyty bohaterstwa, innych depcze 
i demoralizuje w sposób najrozmaitszy. Naj- 
szerzej narzuca najprzyziemniejsze, najbez- 
barwniejsze, najbardziej pracę twórczą na 
dalszą metę oaraliżujące hasło — aby żyć! 

Ludzie tą powojenną chorobą dotknięci 
niczego nie założą, co pewnego nakiadu wy 
maga, a w pierwszym roku dochodu mie 
da, choć wiedzą, że w latach następnych 
dochód teh byłby dość pewny i stały przy 
dalszym nakładzie minimalnym. 

Przepraszam, że sie trochę powtarzan:, 
ale jest to niezbędne dla dalszych wnios- 
ków: od lat 50 poważne podręczniki prze- 
strzegały naszych rolników przed nadmier- 
"ą uprawą zbóż -- konkurencja krajów z 
glebą bardziej dziewiczą była już  wtedy 
zby* silna, ceny miały stałą tendencję zniż- 
kową, a nasze słabsze gleby wyczerpywały 
się tą uprawą jednostronnie. Łiczono się z 
tem trochę 1 u nas — tu i ówdzie zakładano 
większe sady i gospodarstwa pastewno ho- 
dowiane. Sady stosinkowo najmniej od woj 
ny ucierpiały, więcej od ostrej zimy 28 — 
29 roku, ale rasowe obory wojna zniszczy 
ła u nas prawie doszczętnie. Odbudowują 
się one w tempie zbyt powolnem. W dodat- 
ku wojna naszych rolników co do Słusz- 
ności tej półwiecznej przestrogi zdezorjen- 

towała: zdawało się, że olbrzymiej wytwo- 
izonej przez wojnę luki w produktach pier- 
wszej potrzeby na długo wystarczy, że Са- 
ła mądrość polega na tem, żeby tych trady- 
cyjnych produktów pierwszej potrzeby jak- 
najvięcej wytworzyć, a wszystko po nie- 

złej cenie rozkupią. Parę lat nieurodzaju mi- 

siało rolników Wileńszczyzny w tym krótko- 
wzrccznym optymizmie tembardziej utwier- 
dzić. 

Okazało się, że po wyoraniu wszystkich 
udłogów rok urodzaju przyniósł im nieby- 
wały zastój w dopływie gotówki, zupełną 
bezdochodowość warsztatów rolnych śred- 
nich i większych. Przed wojną te warszta- 
ty w żywieniu miast i miasteczek grały rolę 
główną. Tylko od nich chłop uczył się po- 
woli poglądowo jako - tako postępującego 
rolnictwa. Dzięki absurdalnej. szachownicy 
swoich sznurów i krępującej je trzypolówce 
me wiele z tej nauki mógł zastosować, nie 
wiele mu od własnego spożycia zostawa!o. 

Dziś przy znacznie upsprawnionem Sca- 
leniu i upełnorolnieniu warsztaty te się dźwi- 
gaja Włóczega wojenna i niewola nielniec- 
ka swoją nauką pogłądową zachwiały tra- 
dycyiny chłopski konserwatyzm. '+ Nie jest 
już on tak odporny na coraz szersze strumie 
nie wiedzy rolniczej, jakie przez TD. i 
K.R. z jego instruktorami, kursami i konkur- 
sami do coraz zapadlejszych wsi dociera. 

Chłop pomimo niskie ceny daje sobie ja 
koś radę ze zbytem: na małej furze drzewa 
przywozi do miasta, lub miasteczka zbywa- 
jąc produkty nietyłko pierwszej, ale drugiej 
i trzeciej potrzeby: z nich jaja, jagody (Żu- 

rowiny i czernice), grzyby i Surowce le- 
karskie nawet w tym roku ciężkiego kryzy - 
su i zastoju idą w pokaźnych partjach za 
granicę. s 
budżetu dochody chociażby z tego ostatnie- 
go źródełka nie zawsze są godne lekcewa- 
żenia. Oto drobna ilustracja z praktyki hurto 
wni ziół w Święcianach, podobno jednej z 
wiekszych w Polsce: chłop kupuje działkę 
brzeźniaka, cienkie gałązki w zimie młóci 
cepem, odchodzą przy tem pączki, które 
sprzedaje niedrogo — po 20 zł. pud. Ostate- 
cznie za pączki wziął zł. 300, a za brzeźniak 
zapłacił zł. 70. 

Szlachcie z większym i średnim warszta- 
tem 7 tradycyjnego niegdyś zakazu, potem 
wstrętu do trudni.nia sie „łokciem 1 miarka“ 
vo rozuinowem potępieniu tego wstrętu po- 
została jednak niezaradna bierność w sto- 
sunku do zbytu. Pamiętamy jeszcze te cza- 
sy, kiedy cała polityka dobrego większego 
gosnodarza polegała na tem, żeby po omła- 
cie doczekać się pożądanego kupca, trakto- 
wać go od rana do wieczora, jako natręta 
zawadzającego w ważniejszych zajęciach 
gosnodarczych i w ten sposób podnieść ce- 
nę zboża do możliwej wysokości. 

Czasy te minęły bezpowrotnie. Tymi cier 
pliwie narzucającymi się pośrednikami byli 
u nas wyłącznie Żydzi Pamiętam narodziny 
ich sionizmu, związany z tem wzrost poczu- 
cia godności ludzkiej i płemiennej, zahamo- 
wanie tego narzucania się. Wreszcie u młod- 
szeęc pokołenia zupełny jego zanik. Był to 
tylko dodatkowy czynnik zahamowania 
złvtu. jego racja główna stała wszech- 
światowa tkwi w tem, że wieksza własność 
w przeciwieństwie do drobnej produkuje 

masowo na sprzedaż tylko mioty pierw 
szej potrzeby: drzewo, zboża, kartofle, mię- 
so, tłuszcze, w dzielnicach 0 - га 
chodnich buraki cukrowe i w tej dziedzinie 
do nadprodukcji doprowadza. Wszystkie ro- 
dzaje własności ro!nej z rza dkiemi wyjątka 
mi brnęły na wyścigi w tradycyjny błąd nad 

prociukcji zbóż. Z nich żyto i owies nie ro- 
kują, jak sądze, żadnych nadziei na znacz- 

w Białowieży siedzi: Niemcy, Bolsze- 
wicv, Litwini, czy Polacy. — Tak to 
było. „Chalera ich wiedaje“, a wieści 
poprzez morze wierzchołków leśnych 
nie tak szły, jak po drucie. Oho! 

-— Koniu žarė niama co — rzekł 
pewnego ranka, patrząc  zpodełba 

-" Uot tabie i raz. Jedziem chiba 
u Borki? 

W Borkach wiedziano gdzie stary 
siedzi i choć m'ieli z nim chłopi swoje 
porachunki, m:lczeli narazie, sam ju- 
ira nie pewni. — „Nadtaż nieachwo- 
ta". — Płozami drogę wskazywać, ale 
Fonro też niebezpiecznie — Skrobat 
sie w głowę. Prawda, że do wsi je- 
zdzitiśney nieraz, stosunki były  po- 
prawne... Starv spojrzał w niebo, a 
później wbił wzrok w czarną czeluść 
puszczy. 

— Łań poszła -— mruknął odnic- 
chcenia, splunuł na śnieg i poszedł za 
inłoble wyciągać sanie 

Mnie zaprzątała jedna myśl: brać 
siodło czy nie brać? Może nie przyj- 
dzie się wracać, może wypadnie z la- 
sw wyjechać? Tak wiecznie trwać nie 
"noże. 

[I rzeczywiście nic trwało. Od tego 
dnia pamiętnego zaczeła się nagle 
wio.na. Gdyśrry wracali milcząc jak 
zawsze, z workiem owsa i sianem na 
saniach, drgnęły pierwsze zdaje -sie 

W stosunku do jego skromnego ‚ 

niejszy wzrost popytu i ceny na przyszłość. 
Świadomość tego już się przy układa- 

niu płodozmianów zaznacza: przechodzi Się 
słusznie, gdzie gleba pozwała, od żyta do 
pszenicy Żyto jest produktem pierwszej po- 
trzeby tylko dla krajów Europy północnej i 
Syberji. Może stanowić pokarm podstawowy 
bardzo odpowiedni tylko dła ludzi fizycz- 
ue pracujących na Świeżem powietrzu. W 
lokalach zamknięrych daje, jak wiadomo, 
wyniki uboczne wrecz nieprzyzwoite, nie da- 
iące się opanować dobrem wychowaniem 
spożywców Przejście od żyta do pszenicy 
i innych produktów dalszej potrzeby i tu 
staje się stopniowo miernikiem kultury, pod 
ufesienia stopy życiowej mas coraz 
szyci:. 

Zmniejszenie popvtu na owies dla koni 
miejskich i miastuczkowych idzie i iść bę- 
dzie tównolegle z rozwojem automobiliziuu 
w komunikacji a użycia silników spalino- 
wych w rolnictwie. 

O możliwem : pożądanem zwiększeniu 
spożycia cukru + owsa przez ludzi u nas 
sędzie mowa przy szukaniu dróg wyjścia z 
obecnego kryzysu. 
` N. Czarnocid. 

(c. d. m.) 

BARANOWICZE 
Wobec niewyczerpanięporządku dzienne- 

go na poprzedniem posiedzeniu w dniu 4 
Ki odbył się dalszy ciąg posiedzenia 
R 

Przewodniczył burmistrz Stefan Sankow- 
ski. Przed porządkiem dziennym burmistrz 
Sankowski wvgłosił krótkie programowe 
przemówienie 

Po przemówieniu burmistrza sprawozda- 
nie Fomisji pomocy bezrobotnym przedło- 
żył mż. Winnikow, który w konkluzji pro- 
ponuje przyjać uchwały komisji, t. j. zacho 
wać dotychcz. sposób pomocy bezrobotu. t. 
į. odžywianie;, jednocześnie zauważa sspra 
wozdawca, iż oprócz wydawania obiadów 
będzie wydawane i drzewo ł zorganizowana 
zostanie tania kuchnia. 

Po przemówieniu p. Winnikowa, wywią 
zała się obszerna dyskusja, bo trwająca 2 
godziny, w której zabierało głos 12 radnych. 

Podczas przemówień radnych Mukasieja 
i Machaya, którzy bronili wniosku mniejszo 
ści,.aby wydawac nie obiady, lecz preduk- 

tv, galerja, która była przepełniona. darzy- 

a mówców oklaskami. 3 < 
Po przerwie radny Terajewicz stawia 

wniosek o wyrażenie podziękowania p. sta- 

1oście, zarządowi Czerwonego Krzyża i Ma- 
gistratowi za dotychczasową pomoc bezro- 
dotnym. Wniosek przeszedł 17 głosami. 

Drugi wniosek radnego Terajewicza przy - 
jęty takaż  więlszością brzmi: R. 2 

chwala pozostawić kuchnię, jako najodpo- 
wiedniejszy sposób przyjścia z pomocą oez 
robotnym, jednocześnie R. M . nie stawia 
przeszkód na wydawanie bezrobotnym pro- 
duktow w naturze według uznania komisji 

i Magistratu i uchwała 3000 zł. z budżetu 

1930 — 193! roku ua dokarmianie bezro- 
hotnych. : 

astępnie radny Machay protestuje ргхе- 
Ra” usunięciu publiczmości z posiedzenia 
ady. 
Następny punkt w sprawie podawania u- 

chwał R. M do ogólnej wiadomości  załat 
wiono w ten sposób, iż 3 egz. piotokułów 
ina być wykładane w Magistracie na prze 
ciąg 10 dni. 

W sprawie stacji benzynowej R. M. u- 
chwaliła przekazać Magistratowi ogłoszenie 
przetargu w ciągu miesiąca i ustalić nowe 
miejsce postoju autobusów. 

W sprawach hieżących uchwałono wy- 
dzierżawić plac od dyrekcji PKP. pod rynek 

dla Nowych - Baranowicz, wypłacić 1000 
zł. dla założenia Kasy Samopomocy Straży 
Pożarnej. S.G. 

— „Dwugławyj arioł". Nad sklepem węd 
In p. Barancewicza w Baranowiczach przy 
ul. Hrabiowskiej rog Piłsudskiego wisi szyłd 
a na nim rozpościera się „dwugławyj arioł" 
mając po bokach rosyjskie medale, W jaki 
sposób utrzymała sie ta dekoracja przez 12 
łat istnienia niepedległego Państwa Polskie 
go, — trudno zrozumieć, 

Czy Magistrat nie ma tu nic do powie- 
dzenia? Takaż dekorację posiada na swo- 
ich polskich blankietach firmowych p. Ba- 
rancewicz 

Jeżeli p.  Barancewiczowi są tak miłe 
wspomnienia moskali, to niech ową dekora- 
cją upiększy swoje mieszkanie, ale niech 
nizdy nie wystawia jej na widok publiczny, 
= nie pali“ oczu Polakėw takim  wido- 
iem. 3 

Powinien pan wiedzieć, p Barancewicz, 
že ludzie na całym świecie już dawno cd- 
rzucił: precz medale i krzyże Romanowych, 
Habsburgów , Hohenzollernów, — które 
o'rzymali nietylko za wyroby masarskie, ale 
jako bohaterowie wojen za przelaną krew 
własrą. Obserwatoc. 

|DOROCZNY BAL KRESOWY [B 
Е2 odbedzie siedn.14lutego 1931 r.w Salonach Hotelu Georges'a.— Początek o godz.22.—Strėjbalowy.— Cena biletėw 7 zt. Akadem.4. [Ezj 

  

brzozy na błotnistym odcinku. A póż- 
niej to pooooszła już szumieć puszcza 
jak długa i szeroka. Wiosenny wicher! 
Powiałc wilgocią, kora zapachła czy 
tak co innego. Mój gajowy patrzał jak 
zawsze ponuro przed siebie w migają 
cą podkowę końską. Gdyśmy wrócili 
szumiała ściana Świsłockiej Puszczy. 
na tamtym brzegu długo i poważnie 
las drgnął. 

Nie wypadło memu koniowi dojeść 
p'zywiezionej paszy. Stary leśnik 
wciąż siadywał w rogu izby na ławie 
ża stołem i patrzał ponuro. 

--No jak, lepiej będzie samemu? 
- Ot, nie odwykał ja i nie przy- 

wykł. 
Ten powiedziany półgębkiem ato- 

ryzm był wszystkiem com na pożegna- 

SZef- % 

М. «- — 
4 

` 

uie usłyszał. Gdym siedział już na si99 
dle, gospodarz dłubał coś koło sterty 
drzewa. Kiwnał głową. nie patrząc i 
czapki nie zdcimując. Psy tylko wy- 
ciągnęły zdumione mordy. 3 

Po dwuch dniach poprzez zbite <:- 
sny północnego krańca łasów migneły 
otwarte, dalekie poła  Nowosiotek. 
Tam się dowiedziałem, że nasi byti 
już w Wołkowysku. 

Tak się skończył mój luty w pu- 
SZCZY... : P.



stowo 
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"AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA ": 
OD REDAKCJI 

Głosy ze starszego Społeczeństwa — па 
temat nadużyć w Bratniej Pomocy, wywo- 

łały na naszym terenie gwałtowny  od- 
dźwięk, w* postaci szeregu odpowiedzi. 

Dwie z tych odpowiedzi (kol. kol. jędry- 

chowskiego i Gołubiewa) podajemy w au- 

merze dzisiejszym. Jednocześnie zamieszcza- 
mv artykuł rol. Dembińskiego, raz jeszcze 
określający nasze stanowisko w sprawie re- 
organizacj Bratniaka. 

W odpowiedzi 
gz Ostatnie wypadki na terenie _ „Bratniej 
Pemacy" poruszyły opinię publiczną 
co c!:wila odzywają się głosy starszego spo- 
jeczeństwa, omawiające te sprawy. Chcę tu 

parę słów odpowiedzieć naszemu starsze- 

mu Koledze p. dr. W. Ch. na jego arty- 

kult pt. „O Bratuiaku“ (wide „Słowo” 6 

bm.) — Zaznaczam, że oceniam w zupeł- «i 

rości jego przyjacielski i pelen życzliwości 

stosunek do młodzieży. 
Nie będę tu polemizował na tematy Sa- 

mopomocowe, ni: bedę poruszał przykrych 

spraw nadużyć, wtóre rzekomo „tak niesma 

cznie rozdmuchali i wynieśli na ulicę sami 

skademicy". (Gdzie?) W tych sprawach 
zajmujemy zupełnie wyraźne stanowisko, 
wyjaśnione w przedostatniej „Wolnej Trybu 

nie" Nie myślimy „korzystać z sytuacji" 

dia przeprowadzenia swych postulatów — па 

terenie „Bratniej Pomocy" i dla zgrębiema 

jednej partji, by dać władzę innej, Od po- 

czątku istniema „Wolna Trybuna" walczy 
Bratniaka, lecz o reformę tej 

  

we © D 
instytucji, o czem tyłeśmy pisali. Więc krop 
ka — dość! 

P. dr. W. Charkiewicz porusza w swym 
artykule sprawę stokroć ważniejszą „nawet 

<d Bratniaka i nadużyć. Chodzi o ideolo- 
sie młodzieży akademickiej. 

Nie rozumiemy następującego ustępu — 2 

artykułu p W. Ch.: „Bezideowošė lub tak 
<harakterystyczne dla współczesnych akade- 
mikcw nietctwo, niekoniecznie — się mają 
iączyć z nieuczciwością'*. Hm! Dla nas bez- 
xdeowość to synonim nieuczciwości. Ale to 
drobiazg. ldźmy «dalej. Е 

=; %. Ch. pisze: „Dzisiejsi akademic 
ie są spadkobiercami idei nietylko filoma- 
sów i filaretów, ale stoją rozpacznie niżej 
od poziomu swych ojców * starszych bra- 
c. dawnych studentów obcvch uniwersyte 
tów”, „Młodzież akademicka nie ma żad 

    

tow . 

większej idei, któraby jednoczyła i do czy- 
uu porywała ludzi najbardziej sztachetnych, 
enerxicznych, ofiarnych”. „Młodzież sennie 1 
sezwładnie wciąż przerzuca hasła partyj 
które na chwilę roznamiętniają _ wiecujące 
Вету“. 

„ Čiežki zarzut, zwłaszcza uczyniony pu- 
blicznie i zwłaszcza poparty (może minio- 
woli) paru wypadkami nadużyć w kasie 

%:Bratniej Pomocy. Powiedzieliśmy już wyżej, 
że dla nas brak "tyki a bezideowość to sy- 
nonim: Według słów p. W. Ch. jeśli tak 
jest „pozostaje tvlka załamać ręce" Oj! 

Zdania przytcczone są zdaniami b. sze- 
rekiei opinii starszego społeczeństwa. Na- 
dużycia w br. P. są tragiczne przedewszyst 
kiem dlatego, Że pozornie potwierdzają 
wyżej; przytoczone twierdzenia Że stwa- 
rzają sugestję nieuinošci wobec pokoienia 
nadchodzącego. Sugestję — jak m sie zda- 
je — niesłuszną i krzywdzącą. W dodatku 
sugestję łatwą, bo leży w naturze człowie- 
«a powtarzanie w błogiem przekonaniu: 

— Eh, za naszych czasów lepiej bywało 
Może i lepiej Ale —- i tu wracam da 

źwierdzeń rozwiniętych w mych artykułacu 
„O typ pracy" i „O teren pracy” („Wolna 
trybuna” pażdź. i list. r. ub.) — za tych 
iławnych czasów było inaczej. Bvła ideolo- 
gia streszczająca się w słowach: Połska nie- 
podległa. Były zresztą również partje, rów- 
nież walki, również żarcia sie i szkalowania, 
była prawica i icwica — ze zgodą, oj, bv- 
„» ruzmaicie. Co tu gadać —. te rzeczy były, 
są I piestety, zdaje się, że narazie nie widać 
ach końca. Wprawdzie przy zorganizowaniu 
Bratniaka po wysunięciv kandydatury na 
prazesa głowa owczesnej Si (bodai, 
że p. Sukiennicka) wystąpiła z deklaracją, 
iż pcnieaż Bratniak jest organizacją samo- 
pomocnwą i apelityczn”, Ona popiera Kan- 
dvdaturę swego politycznego przeciwnika. 
Bvła to demonstracja bezwzględnie piękna i 
szlachetna Ale stan taki trwa: bodaj rok, 
czy może dwa. A potem? — potem wojna 
partuj trwająca do dziś. dnia. 

Zdaje się, że zarzutu „partyjnictwa” w 
stosunku specjabiie do młodzieży dzisiejszej 
mie da się utrzymać. 

A brak ideologji, ktoraby „iednoczyta i 
Porywata do czvi:1 ludzi najbardziej szlachet 
nych energicznych, ofiarnych"? 

I tu odważę Się odwrócić zarzut, My, 
my młodzież dzisiejsza mamy ideologie 
proszę mi darować ton dogmatyczny, ale ton 

„Ken nyć musi — ideologję wyższą. Przeł 
Wojną trudno mowić o szerszej ideologii re- 
Mgjirej. Religia lvła kwesta  „iniciatyws 
Prywatnej” Bierdziajew). Cały wiek XIX 
Mie miał pojecia n ideale religiinym, jako ide- 
ale powszechnynt Odwažę się na herezję: 
<to hasła organizacji Filarecka - Filomac- 
kiej nie są hasłami najwyższemi, tego ro- 
qzaju organizacje zdarzają się i dziś. W 

trójhaśle filaretów cnota stoi na końcu, a 
tga w niem zupełnie niema, Racjonalizm 

Pozytywizmu i późniejszy nie wzniósł si 
wyżej Lecz czy dziś nie znaleźliśmy właśme 
ideolcgzji nowej, mocnej, jedynej — i po- 
wszechnej?, Odważam się pisać: „powszech- 
nej”. To nic, że organizacje religijne i reli- 
Siinc - społeczne nie zajmują miejsca pier- 
wszego. Ale ideolouja ta jest w sercach zna- 
*znie szersża, niż się to naogół przypuszcza. 
__Jeśli chodzi o inne dziedziny, czasy dzi- 
siejsze wykuwają nowe ideologie i młodzież 
skademicka nie jest w tyle. Zmaganie się 
tz USB ideologj narodowej i państwowej, 
to nietyłko walka dwóch partyj. Naszą tu- 
zą fest, iż walne zebrania Bratniej Pon:ocy 
istotnie „nie zapładniają mózgu, nie uszla- 
chetniają duszy”. Ale żeby to uogólnić na 
cało życie akademickie trzeba istotnie do- 
*adrie zhadač puls życia akademickiego. odczuć piekno i głębię  ideolosji — wy- 
świechtanej już w nazwie lecz jakże treści- 
Leja" istocie: „Kzeczvpospolitej Akademic- 
I „Rodziny Akademickiej.” Trzeba 

< 0 dać wykuwania właśnie tej ideologji 
Šiai ste U * „Młodzieży _ Wszechpol- 
ы ЧЕа Trzeba zrozumieć co jest tam w 

SEA = AO masy tłumów akademickich. 
iS RA kg „nieuctwo“ jest tak zastra- 

27 Bi = wiem. To zobaczymy jeszcze, 
poknienia — ile z  obecne- 

go ikó Ma wyjdzie tegich uczonych, 
urzędników, nauczyciel, Wtedy bal 

Sdzie:1y dyskutowzć! 

o Anton: Gołubiew. 
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Czas na rewizję 
(Z cyklu „Świnia w kieracie"). 

Świnia w kieracie — to nie obelżywa ia- 
wektywa, ale symbol pewnych nieprzysto- 
sowań i rczdźwięków współczesnego Życia 
aracemickiego. Jedną ze spraw bardziej pa- 
1acych i która nas boli dotkliwie jest stosu- 
nek starszego społeczeństwa do młodzieży 
avademickiej. Stosunek ten cechuje ryczałt, 
pvg01 za sensacja i tendencją do niezdro- 
wych PA Prof. Studnicki podczas po- 
bytu w Paryżu kupował w kiosku 3 gaze- 
ty. Zaintrygowana cudziemskim akceutem 
sorzedawczyni zaindagowała go o narodo- 
w ość. „Polak? — nie może być — pan :tst 
inteligentnym człowiekiem — Polak to biu 
sy pijaki” W ostatnich czasach coraz częś- 
ciej daje się zauważyć w Wilnie podobne u- 
stosunkow inie do świata studenckiego. „jak 

nt? Taki uczciwy człowiek. Vo 
ary". Okoliczności złożyły się tak, 

Że rzecznikiem tego ryczałtowego i gene- 
"alizujacego stosunku okazał się kilkakrotni 
„Vurier Wileński" Ostatni artykuł p. H. Ra- 
mer - Ochenkowskiej jest znamienny, jako 
typowy wyraz srosunku szerokich warstw 
inteligencji do spraw akademickich. Nie 
rhcemy rzucać oskarżeń pod adresem autor- 
ki. Wszyscy znamy jej żywe zainteresowanie 
dla pozytywnych poczynań akademików wi 

leńskich. Ale w artykule ostatnim przemówił 
raczej „wox pop!li* — nie uznający roz- 
rożnien, ani prawidłowych syłogizmów, o- 
perujący logiką nastroju. Odezwała się Jó- 
zefucweczka. Jeden student zdefraudował 
jewną sume pieniędzy. Każdy student jest 
złodziejem. Oto ten tok myślawy. Narubił 
kiedyś hałasu w Wilnie skandal literacki 
(plagiat w „Tygodniku  Iustrowanym“) 
Nikt jednak nie wyciągnął z tego wniosku, 
że wszyscy literaci czy dziennikarze — м- 
leńscy to sami plagjatorzy. 

P. Romer - Ochenkowska rzuca ciężkie 
cskarżenie pod adresem całej młodziczy axa 
demickiej, odmalowujac piękną wizję orgii 
i libacyj, które Zarząd Bratniej Pomocy - 
rządzał zapewne dla kiłku tysięcy akadenii- 
ów. Artyku: ten wykazuje dokładną nie- 
znajomośc życia akademickiego i obsolutny 
brak orjentacji w charakterze nadużyć po- 
pełnionych w „Bratniaku". Życie akadeniic- 
kie nie jest, niestety, scentralizowane w 
„Bratniej Pomocy”. Walczymy o refornzę w 
rvm Kierunku, ale dopóki Koła Naukowe i 
inne istolnie żywotne organizacje akade- 
mickie nie mają wpływu na tę organizację, 
ne możemy uwazać Zarządu Bratniej Po- 
mocy, wytonionege przy akompanjanien- 
cie tarć politycznych przypadkową .więk- 
szością za emanacją społeczeństwa akademic 
kiego. Nie w 7arządzie „Bratniej Pomocy" 
skupia się umysłowa i moralna elita akade- 
micha. Akademik tie może cierniec za prze- 
winienia grupki ludzi. Moralną odpowiedział 
ność za swoich Indzi może ponosić tylko о- 
vóz, który ich forsował. Niestety starsze spo- 
Ieczeństwo nie inoże zrozumieć, że akade- 

micy nie stanowią jeszcze dobrze zżytej 
solidarnie odpowiedzialnej rodziny. ldeo- 

logja Rzeczypospolitej Akademickiej z tru- 
dem dopiero wywalcza sobie miejsce, сЭ 
jest po części wina leaderów politycznych 
starszej generacji. Drugi, poważniejszy 2a- 
izut dotyczy braku reakcji ze strony rzesz 
akademików. Z istotnym stanem rzeczy roz- 
*nija się on w zupełności. Na wszystkich ze- 
braniach walnych, w prasie akademickiej i 
na specjalnych wieczorach dyskusyjnych 
wałczymy z błędami dotychczasowej gospo- 
darki przestrzegamy przed skutkami nieod- 
powiednich posunięć, opracowujemy projek- 
*y. W „Kole Prawników" pracuje specjalnie 
w tym ceiu wyłoniona sekcja zagadnien U- 
strojowych Rzeczypospolitej Akademickiej, 
toła Naukowe rok rocznie domagają się na 
prawy stosunków W' konkretnej sprawie 
brzymia ilość akademików domagała się zwo 
łania Nadzwyczajnego 

   

  

   

bratniej Pomocy, które zostało w ostatniej 
cnwiii odwołane przez p. kuratora Br. Pom. 
„z powodów natury tecnnicznej".  Nato- 
miast nie zabieraliśmy głosu w prasie. Pra- 
ga i tak już za dużo pisze na własną rękę. 
Jesteśmy zwolennikami prania własnych bru 
dów w dome. W dodatku enucjacje praso- 
we mają zawsze posmak sensacji i to jest 
zuamienne że starsze społeczeństwo interc- 
suje się żywiej akademikiem tylko w atmo- 
sterze skandalu. 

Aie przyszedi czas powiedzieć: Dość! 
Dość przerzucania na całe społeczeństwo a- 
kademickie odpowiedzialności za czyny je- 
dnostek, nie bedacych jego właściwą ema- 
nacją. Nie możemy pozwolić, żeby znamię 
uryminału padało na inne, pozytywne - о- 
czynania ogólno - akademickie. Zarząd 
Bratniej Pomccy nie jest alfą i omegą życia 
akademickiego. _ Wileński Komitet Akade- 
nicki nie jest ciałem reprezentującem osi 
młodzieży. Dekel i banda nie jest synibo- 
lem studenckiej, beztroskiej radości. Czas, 
żeby starsze społeczeństwo  zrewidowalo 
swój stosunek i swój poglad na akademików. 

St. Jędrychowski. 

Z Kół Naukowych 
Nr. 9 Almae Matris Vilnensis, wydawnict 

«vo Zrzeszenia Kół Naukowych USB, już 
jest-wydrukowany i bedzie w sprzedaży w 
początku przyszłego tygodnia. Cena dla a- 
kademików zł. 4.50. 

Koło Prawników. Dn. 6. Il. odbyło się ze- 
branie sekcji zagadnień prawno ustrojowych 
rzp. ak. , ла którem przedstawiciele kół nau 
kow=”ch omawiali reformę Bratniej Pomo- 
cy. Przedyskutowano zmiany w sekcji sa- 
mopomocowej, wydawniczej i innych. Dal- 
szy ciąg dyskusji o reformach w gospodar- 
czych agendach Bratniaka odbędzie się w pią 
tek dn. 13. II. o godz. 20, w lokalu koła. 
Nn. 16. II. w Ognisku odbędzie się zabawa 
taneczna, urządzana przez sekcję towarzy- 
ską koła Prawników. 

— Z chóru. Z powodu Czwartku Akade- 
michiego proba Chóru we czwartek rozpo- 
cznie się punktualnie o godz. 19. 

Kronika „Odrodzenia” 
— Sprostowanie. W umieszczonym w ©- 

statniej „Trybunie" artykule p.t. „Zmiana 
wart" w 8-ym wierszu od końca, zamiast 
„Mv odrodzimy katolicyzm, zmienimy — ч- 
strój..', winno być: „My odrodzimy życie 
katolickie. Zmienimy ustrój społeczny”. 

W sobotę zebranie Sekcji Zagadnień 
Prawno - Społecznvch i Narodowych rozpo- 
cznie się nie o godz. 20, lecz o 18. Na po- 
rządku dziennym referat kol. Rudzińskiego 
p.t. „Ustrój polityczny Włoch faszystow- 
skich”. Temat referatu na zebranie Sekcji 
liturgicznej zostanie podany na tablicy 
„Odrodzeniowej” . We wtorek 17 bm. w 
mieszkaniu ks. Mevsztowicza odbędzie się 
zebranie Koła Kalegów z referatem | kol. 
Chmielewskiego p.t. „Czy istnieje kwestja 
społeczna" 

—- Ogėlno - akademickie rekołekcje od- 
bedą się w Czarnym Borze w klasztorze S.S. 
Ursztilanek dla kolegów w dniach 14 — 17 
ułarca (wyjazd 14 wieczorem, powrót 17 
wieczorem), dla koleżanek 19 — 22 marca 
(wvjazd 19 wieczorem, powrót 22 wiecza- 
rem). Rekolekcje będzie prowadził ks. dr. 
Walerjan Meysztowicz. Zapisywać się mo- 
žna do 10 marca w lokalu Odrodzenia (Uni- 

4- wersytecka 7 — 9) w godzinach urzędo- 
wych (12 — 1) oraz u kol. Wierzbickiej i 

Wałnego Zebrania kol. Moraczewskiego. 

  

Pożar kościoła dziełem zbrodniczych rąk 
Nocy onegdałszej w Gródku — Siemkowskiem w zabudowaniach kościelnych 

wybutchł pożar, który 

pośpies: 

dzięki sprzyjającym wiatrom, momentalnie ogarnął 
a następnie kościół. Zbudzeni ze snu mieszkańcy miasteczka, wraz ze sfri 

zyli na ratunek, lecz było już zapóźno, bowiem ogień strawił lniciół 

całą płebanję 
ogniową 
plebanię, 

Wśród ludności kursują uporczywe pogłoski, że pożar powstał z 
łest dziełem rąk miejscowej jaczejki „bezbożałków” 
zydowskich. 

Bo 1 22 
<ekrutujaceį sk 2 kilku wyrostkow 

Żywa pochodnia ofiary własnej 
nieostrożności 

W majątku Porzeczany (woj. Nowogródz 
kie) podczas zapalania lampy została oblana 
mitą pokojówka, która w tym momencie 
podchodziła do dużego pieca kuchennego. 

Dziewczyna momentalnie stanęła w pło- 
mieniach, co widzac kucharka, faktyczna 
sprawczyni wypadku, bowiem nieostrożnie 
obchodziła się z naitą — pośpieszyia koie- 
żance z pomocą. 

W chwilę potem i na niej poczęło się 
palić ubranie, tak że w momencie przyby- 
Ua zaalarmowanych krzykami domowni- 
ków, obie dziewczyny były już nawpół zwę- 
gione. 

Zmarły też one w prędkim czasie, mi- 
mo o oe wszełkich środków. zarade 
czych. 

Nowe książki 
„Joseph Conrad - Korzeniowski. „Zwy- 

cięstwo". Powieść w 2 tomach. Wyd. Il. 
Pism zbiorowych Conrada - Korzeniowskie- 
go z przedmową St. Żeromskiego t. XVIII 
i XVIII-a. Przeiožyta Aniela Zagórska. t. I, 
str. 214, t. II str. 267. Warszawa, 1931. 

„Zwycięstwo” jest jednvm z największych 
ajlepszych utworów genialnego pisarza. 

v/szyscy „Konradziści* z radością powita- 
ją ukazanie się 2-go wydania wspaniałej 
powieści w przekładzie Anieli _ Zagórskiej, 
która otrzymała nagrodę Pen-clubu właśnie 
za ten przekład, jako za najlepszy w ciągu 
ubiegłych trzech lat. z 

„Zwyciestwo” zostało połecone 
MWB i OP do bibljotek szkolnych. 

Mała Encyklopedja Wojskowa — zesz. Il 
(Antwerpia — Auistrjacki samochód pancer- 
ny). Zwracamy uwagę wszvstkich wojsko- 
wych na to pożyteczne i całkiem nowe w 
Polsce wydawnictwo. Wydaje Tow. Wiedzy 
Wojskowej i Wojsk. Inst. Nauk Wydawn. 
w Warszawie. 

Lechicka Wiosna. Proza - poezje. Bibljo- 
tcka Tow. Literatów Lechickich(!) w War- 
szawie. Roc znik I. zeszyt I.“ Warszawa, 
1931. Odbito w drukarni „Literackiej” w 
Brześciu nad Bugiem!... 

„ Literacki Brześć! Tajemnica i kryminał. 
Histerja i historja. Pan Kołodziej wynalazł 
teoromantyzm i, niedolęžnie malpując "Mic- 
kiewicza, rzuca hasło: „Wskrześ ducha i 
patrzaj w ducha". jest wierz p.t. „Teoro- 
mantyczność”, jest inny p.t. „Poeta”, koń- 
czący się w ten sposób: 
„Sam chce być Bogiem, gdv nie znajdzie 

ъ Bosa; 
Bostwem na ziemi dla niego kobieta.... 
Pieśnią obala tronv — to — poeta", 

„ Słowem: lechicka teografomania!... Arcy- 
dzieja lechickich literatów „odbito w drukar- 

ni w Brześciu”. Całe towarzystwo „poetów” 
CIE A aby ię „Obito w drukarni" 
vlko w Brześciu, ale i wszędzi ie 

tylko się zwrócą. Е > 

     

przez 

    

22 PAŃSTWOWA LOTERJA 
KLASOWA 

4-ta klasa, 1-szy dzień ciągnienia 
Zi. 100000 wygral nr. 73313, 
Zi. 50.000, wygrał nr. 166144. 
ZI. 20.000 wygrał nr. 19276 
ZŁ 3.000 wygrał nr. 3363 а 
Zł 1.000 wygrały nr.: 42531 61640 

18076 
74. 706 wygrały nr.: 39064 67719 88058 

109668 167167 192941 205465 
Zi. 500 wvgrały nr.: 4209 11762 19661 

31958 36558 368843 83678 84673 — 160850 
189820 209942, 

Zi. 400 wygraly nr.: 12224 17045 19111 
12562 24831 25032 25414 31620 360071 
46126 554 88 85009 97054 101152 101890 
102267 111744 116193 117410 147506 180727 
185827 192034 164584 196600 206209. 
„ „Zl 300 wygralv nr.: 2777 3250 9073 9778 
11312 12327 15630 21923 24970 25875 26243 
26284 26777 20711 30640 31503 33751 36867 . 
47746 49544 50661 584691 50527 — 50824 
61664 62379 62604 66352 66722 68113 70492 
75130 75383 75340 76154 76936 77863 81055 
8:10:! 84373 90476 99112 96204 — 106810 
106977 107904 100252: 109987 116772 
129639 121754 125689 127946 128809 
LIWY FK 
139511 141825 142068 
477093 148074 
154446 158038 162643 
153433 165130 167616 
168935 176860 177727 
184605 185345 185925 
192723 192882 194068 

135586 138469 
145217 145646 
151129 151329 
1: 2792 162968 
167700 168703 
178005 178026 180151 
187100 190233 190382 
194110 203362 207096 

   

905 
168860 

  

Przy reurnatyzmie i przeziębieniach tab- 
letki Togal okazały się niezwykle skutecz- 
nym środkiem; tabletki Togal usuwają w 
sposób naturalny pierwiastki chorobotwór 
cze i przynoszą ulgę również w chronicz- 
rych wypadkach Spróbujcie dziś jeszcze, 
— lecz żądajcie zawsze Togal! Niema bo- 
wien: nic lepszego! Do nabycia we wszy- 
stkich aptekach. Togal jest preparatein 

wajcarskim, zarejestrowanym w Polsce 
od Nr. 1364. 

    

    

    

wprsacje w Starostwie Oszmiańsk em 
la ślad nadużyć, popełnianych w. Starostwie oszmiańskiem natrafkmo ostatnio 

podczas lustracji agend kancelarji starostwa. 
"__ Małwersacyj tych dopuszczał się szef Kancelarji starostwa Tadeusz Szczepański, 

którego z polecenia władz sądowych osadzono w więzieniu, Wina jest tak wyrażno, że 
władze nadzorcze nie czeka,ąc na wyniki rozprawy sądcwej, zwolniły z0 jednoczesn'e 
ze służby. Wysokość sum, przy! 
lana przez komisję. 

Trup pol cjanta w 

h przez riesumiesnego urzędr:ika jest ustą- 

budce strażniczej 
Przedwczoraj nad ranem w budce strażniczej policji w. Furmontach znaleziono 

zwłoki postecunkowego Ziniewicza, który zginą! od kuli 
u wypauku powiadomiono ounośne włącze 

z bliskiej odległości. 
i rozpoczeto śledztwo, które w 

chwili obecnej skłania się ku twierdzeniu, że Ziniewicz popełnił samobójstwo i tem sa- 
mem kładzie kres pogłoskom, że został vn zaniordowany, podczas pełnienia obowiąz- 
ków służbowych. 

Pozycja ciała, jak również wydobyta broń całkowicie potwierdzują, że policjant 
iargnął się na życie. Co zaś się tyczy powodów, nie są one Konkretnie ustalone i je- 
dymie zachodzi przypuszczenie, że przyczyniiy się ku temu względy 1ndzinne. 

KR 
CZWARTEK 
12 Dziś W. słonca c g. 6 m. 54 

i Eulut Šia 
Katarzyny 
T 
SPUSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJ! U. S. B. W WILNIE. 
Z dnia il li. 31 

Cłśnienie średnie w mm 764 

Temperatura średnia — 9 

Temperatura uajwyższa — 7 

Tempe atura najniższa — 13 

fpad w min. 

"wiatr: południowy 

Tendeucja spadek 

U wagi: pog dnie 

URZEDPOYWEY 

— Podziękowanie Pana Prezydenta Rze- 
c>yoospoliteį. Kancelarja Cywilna z polece- 
nia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na 
cesłała na ręce p. wojewody podziękowa- 
nie Sejmikowi pow. Wileńsko - trockiego 
za uchwale hołdewnicza, nadesłaną z oka- 
zji 10-lecia istnienia Sejmiku. 

— Dziś rozpoczyna się konierencja sta- 
rostów. We czwartek, dnia 12 b. m. w Wi- 
leńskim Urzędzie Wajewódzkim rozpoczyna 
chrady konferencja starostów z terenu wo- 
jewództwa wileńsciego, poświęcona omówie 
miu akcji obniżenia cen w związku z obec- 
ną  sytuacj1 gospodarczą. Na konferencję 
tę Zustali zanroszeni p. prezydent — Wilna 
Foleiewski, okręgowy inspektor pracy  Le- 
szczyński 1 dvrektor Oddziału Banku Rolne- 
go p. Maculewicz. 

— Przeniesienia _ wice-starostów. Za- 
stępca starosty w (szmianie Jerzy Niedział 
rowski przeniesiony został w tym samym 
charakterze do  Mołodeczna, zaś zastępca 
starosty pow.  mołodeczańskiego, Henryk 
Svlwestrowicz do  Oszmiany. 

— Posiedzenic wydziału wojewódzkiego. 
Na dzienh 16 b. 11 wyznaczone zostalo po- 
siedzenie wydziału wojewódzkiego, na któ- 
rem znajda się m. in. następujące sprawy: 
snrawozdanie z wykonania budżetu miej- 
skiego za okres 3 kwartałów, oraz projekt 
ridżetu pow Wileńsko-Trockiego na wk 
przyszły. 

MIEJSKA 
— Nowa siedziba Inspektoratu Kontrolż 

Skarhowej. Izba Skarbowa w Wilnie podaje 
do ogólnej wiadomości, że w dniu 9 lutego 
+ b. przeniesiono Inspektoraty Kor.troli 
Skarbowej z gmachu lzby Skarbowej przy 
ad. W. Pchulanka Nr. 10 do gmachu przy 
ul. Zawalnej Nr. 56. 

Magistrat zabiega o pieniądze. Ma- 
gistrat postanowił poczynić u władz cen- 
tralnych starania o rych'e wpłacenie przy- 
znanej, a dotychczas nie przekazawej po- К, 
žyczki inwestycyinej. Podanie to motywo- 
wane jest tem, že Magistrat walczy z trud- 
nnściami finansowemi i nie woże w sposób 
należyty rozwiązać kwestji zażegnania tez 
robocia, oraz zakończenia rozpoczętych 
prac. 

— Jeszcze jeee konferencja w sprawie 
autobusowej. pierwszych dniach przy- 
szłego tygodnia cdbędzie się w Magistracie 

druga z rzędu konferencja, z udziałem przed 
staw 'cieli władz wojewódzkich i Starostwa 
Grodzkiego, mająca na celu wyświetlenie 
Sprawy ewentualnego oddania koncesji na 
przejęcie ruchu autobusowego firmie „Ar- 

   

  

   

ton“ 

— Kłopoty gminy żydowskiej. Wślad za 
pracownikami tucyj społecznych,  nau- 
czyciele zvdows „zażądali też od gminy 
uregulowania zaległości, wyrażających się 
w sumie 45 tys. zł, a ponadto wstawienia 
do budżetu gminy 100 tys. zł. na subsyd- 
rowanie szkolnictwa. 

Nauczyciele w konkluzji swej petycji gro 
Rada" w razie nieuwzględnienia ich 
żądań. 

— Zgasłe firmy. W związku z wykupy- 
waniem patentów na rok 1931 do wydzia- 
łu przemysłowego Magistratu wpłynęło 22 
zawiadomien'a 0 zlikwidowaniu  przedsię- 
biorstw w termini: do I stycznia r. b. 

M przeciagu stycznia zlikwidowano 
znów 14 przedsiębiorstw. 

Tak znaczna liczba zlikwidowanych 
przedsiębiorstw swiadczy wymownie o kry- 
zysie, jaki obecnie przeżywamy. 

AKADEMICKA 
— Czwartek Akademicki. We czwartek 

dnia 12 b. m. odbędzie się „Czwartek Aka- 
demicki“. W programie. niezmiernie cieka- 
wy odczyt p. r. „Wycieczka Akademików 
włóczęgów wileńskich do Stambułu". Od- 
czyt ilustrowany bedzie przezroczanii. 
Czwartek powyższy ściągnie niewątpliwie 
licznych słuchaczy ze względu na frapują- 
cy temat i popiarne osoby włóczęgów wi- 
leńskich, biorących udział w wycieczce. Po- 
czątek o godz. 3 wiecz. Wstęp wolny. 

SZKOLNA 
‚ — Wpisy szkolne. Dyrekcja Kursów 
tiimnazjainych nn. Kochanowskiego prze- 
ułuża zapisy do 15 b. m w zakresie klas 
iV i do VIII gimr. 

Bliższe szczegóły w prospekcie. 
: !]\'атсеіагіа czynna od 11 — 12 i od 17 
do 10. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Posiedzenie Wydziału II Towarzv - 

stwa Przyjaciół Nauk odbędzie się w dniu 
12 b. m. © godz. 7 wiecz. w lokalu Seininar 
jum Historycznego (Zamkowa 11) Na po- 
rządku dziennym referat pana prof. Morelow 
skiego p. t. „Konfiskata insygniów Skarbca 
Koronnego przez władze pruskie i poszuki- 
wania części ocałałych*. 

;— Czarna Kawa Klubu Społecznego. 
Dnia 15 lutego, c godz. 18-tej w siedzibie 
Klubn Społecznego w Wilnie, (Mała sala 
P:łacu Reprezentacyjnego) odbędzie się dru 
ga w tegorocznym sezonie „Czarna Kawa* 
z referatem p prof. Władysława Zawadzkie 
go. p. & Obecny kryzys gospodarczy, a 
srodk* zaradcze”. 

Po referacie nastąpi dyskusja. Zaprosz2- 

  

ONIKA 
nia zostały już rozesłane, pozostałe zaś w 
niewielkiej ilości można otrzymać do sobo- 
*y dnia 14 b ni. w sekretarjacie BBWR, 
Q:l. Zawalna 1) oraz w siedzibie Związku 
Fracy Ohywatelskiej Kobiet (ul. Ostrobram- 
ska !9). 

TOWARZYSKA 
—-Z życia towarzyskiego. W dniu wczo 

rajszym opuścili Wilno w związku z prze- 
niesitniem służbowem, państwo  Pogorzel- 
scy. 

Odjeżdżajacych żegnali na dworcu  licz- 
nie przybyli znajomi oraz podwładni p. ku- 
satora Pogorzelskiego, który — jak wiado- 
ino -— cieszył się ogólną sympatją. 

RÓŻNE 
— Zw. Spółdz. Połskich Oddział w Wil- 

nie prosi nas o wyjaśnienie, że w sprawie 
komunikacji autohusowej w Wilnie  zabie- 
1ał gios, opierając Się na swym statucie, 
k'ėrezo par. 3, punkt „e“ głosi, że: 

„Związek ma na celu..... reprezentować 
i bronić zbiorowych interesów Spółdzielni 
Z-viazkowych na polu ekonomiczneni, usta- 
wodawczem i administracyjnem wobec 
władz, urzędów, różnych organizacyj i osób 
trzecich”. 

— Rozstrzygnięcie konkursu dyplomów 
mistrzowskich. Dnia 7 lutego w lokalu Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie, odbyło się posie- 
dzenie Sądu Konkursowego , powołanego w 
myśl art 5, rozpisznego przez Izbę Rzemieśl 
nicza w Wilnie 'v miesiącu listopadzie 0- 
gólno - polskiego kónkursu na dyplom mi- 
strzowski, w składzie: przedstawiciele wy 
działu Sztuk Pięknych USB. p. p. prof. Fer- 
dynarda Ruszczyca 1 p. prof. Juljusza Kłosa, 
przedstawicieła Wileńskiego Towarzystwa 
Artystów Plastyków p. prof. Ludomira Sleń 

ińskiego, przedstawiciela Oddziału Sztuki 
skiego Urzędu Wojewódzkiego p. dr. 

rentza, oraz przedstawicieli Izby R ce- 
mieślniczer w Wilnie p. p. Władysława Szu 
mańskiego i Lejzera Kruka. Spd Konkurso- 
wy stwierdził nadesłanie 39 projektów dyp- 
lomu, stojących — ogólnie rzecz - biorąc — 
na wysokim poziomie Pierwszą nagrodę u- 
zyskał projekt p. Jana Boguckiego -— War- 
szawa,  Oznaczonv godłem  „Bakszta”, 
41000) ze względu na najlepsze rozwiąza- 
nie całości pod wzgledem artystycznym i 
charakteru dvpłomu. 

Drugą nagrode uzyskał projekt p. Ed- 
warda Manteufiela — Warszawa, oznaczo- 
ny gedłen' „Giłosz** (800 zł.) ze względu 
na dobre i oryginalne rozwiązanie  projek- 
w. 

Trzecią nagrodę uzyskał projekt p. jerze 
go Tyblewskiego — Łódź. (600 zł.) ze 
względu na dobre rozwiązanie tła i boków 
projektu. 

Ponadto wyróżniono ze względu na zale 
ty kompozycyjne i artystyczne cztery pro- 
jekty , oznaczone  godłami: „Erel 2“, 
„Ziarnko“, „Tatjana“ i „Rad“, polecajac je 
jako projekt do zakupienia, w myśl art. 5 
onkursu. 

Jak dowiadujemy się, Izba Rzeniieślni- 
cza w Wilnie zamierza w najbliższym cza- 
Se urządzić w Wilnie wystawę nadesłanych 
projsktów, poczeni projekty te zostaną wy- 
słane do Warszawv, gdzie również ma być 
trządzona podobna wystawa. 

—- Konkurs  śpiewaczy chórów Wil. 
Związku Tow. Śpiew. i Mvzycznych. W 
poniedziałek 16 5. m. w sali teatralnej „Lut 
ria” odbędą się zawody śpiewacze © chó- 
1ów, należących do Związku Wilenskiego. 

Do konkursu staną następujące chóry 

   

  

m'eįscowc: Akademicki (dvrygent — Wł. 
Szczepański), Prukarzy (dvrygent — W. 
Mołodeck'), „Echo“ (dvrygent — W. Ka- 
linowski), „Hasło” (dyrygent — — J. Zeb- 
rowsk:), „Ognisko” kolejowe (dyrygent" — 
A. Czerniawski) * Pocztowy (dyrygent 
1. Lesmewski). 

wyznaczone zostały 3 nagrody. 1 - sza 
— pinar przechodni, ufundowana przzz 
Pałskie Radjo w Wilnie. 

Bilety nabyweć można zawczasu w ka- 
sie teatralnej -- od godz. 11 rano do 9 w. 
bez przerwy. 

Początek o gndz. 8 wiecz. 
— jasełka gimn. im. Т. Czackiego. W 

niedziełę 8 bm. w sali Kina Miejskiego ode- 
grane zostały przez uczniów i uczenic gim- 
nazium iin. T. Czackiego Jasełka. Widowi- 
sko to stare, a zawsze miłe zyskało so- 
bie i tutaj zasłużone powodzenie i zupełne 
uznanie publiczności, przewyższając znacz- 
we przecietny poziom tego rodzaju przed- 
stawień, Młodzi aktorzy wywiązali się ze 
swego zadania, jak na amatorów, bardzo 
debrze. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza 
żywy układ, utrzymujący uwagę widza w 
SEE opka. ; 

przynosi wesole sceny 2 žycia pa- 
stuszkėw, Zwiastcwanie Auielskie, A pa 
dewszystkiem szereg barwnych, pełnych 
życia tańców w strojach ludowych, stano- 
wiących prawdziwą radość dła oczu. Do- 
skonale skomponowany akt II przedstawia 
w. sposób groteskowy i całkowicie pozba- 
wlony grozy na rzecz komizmit „dramat 
Kerodowy“ urozmaicony licznemi wstawka- 
mi tradycyjnemi, zaczerpniętemi z repertu- 
uru szopki ludowej, jak baba z kogutem, 
Żydek, Twardowski z djabłem etc. Akt III 
-— Hołd przy Żłobku tworzy wysoce estety- 
czny żywy obraz, iłustrowany dobrym chó- 
rem oraz monołogami szeregu historycznych 
i aktuałnych postaci. Całość zostawi napew- 
no trwałe i piękne wspomnienie w umysłach 
widzów, a zwłaszcza dzieci, dla których 
przedewszystkiem: jest przeznaczona. |азе!- 
ka te będą jeszcze powtórzone w dn. 15 bir. 
(Sała Miejska g. 12) Życzyćby tylko nale- 
żało, aby usuniete zostały braki oświetlo- 
ria, które w czasie tańców głównie wy- 
1ažnie szwankowalo 

ygrana 100.000 zł. w Wilnie. We 
wtorek 10 b. tn. w 1-ym dniu ciągnienia 
4-ej klasy 22 Poiskiej Loterji Państwowej, 
główna wvsgrana 100.000 złotych padla na 
los Nr. 73313, sprzedany w oddziałe wiłeń- 
skim kolekturv E. Lichtensteina. 

Szczęśliwcami, tak hojną ręką obdarzo- 
nymi przez łos są trzy osoby: nauczycieł- 
za 1,4 losu, właściciel małej niteruchomo- 

i przy uł. Archaniełskiej 1/4 iosu i inży- 
nier czasowo pracujący w Gdyni na budo- 
wie obozt: emigracyjnego w Gdyni 1/2 losu 
    

® raženia Zz kursu 
świetlicowego 

Miałem szczęście być słuchaczem dzie- 
sięciodniowego kursu świetlicowego dla na- 
uczyciełstwa szkół powszechnych pow. Wi- 
leńsko - Trockiego, trwającego od 4 do 13 
tm. 

Na kurs przybvio 22 osoby plci obujya. 
W'szyscy znajomi, niektūrzy już posiwiali, 
niektorzy mocne się zmienili. Ha, stara to 
gwardja powiedziałbym nawet — postacie 
Sui generis historyczne, szkolnictwu zasłużo- 
ne. Uni bowiem zapoczątkowali szkolnictwo 
w Niepodległej... Ušciskališmy się czule i 
poszli na pierwsze wykłady. Żadnych powi- 
tań, mów, ani desoracyj na naszą cześć nie 
było i dobrze się stało. Skromność przede- 
wszystkiem, zwłaszcza w naszym zawodzie. 
Kierownikiem kursu był p. Stubiedo, czła- 
wiek jeszcze młody, pełen sił i energji, co 
na ożywiało i dodawało nam bodźca do pra- 
ty Wogóle mielismy miłe otoczenie w 030- 
bach: kapitana Ftaszyńskiego, p. Franka, p. 
Chmielewskiego, p. Ryńca, p. Dracza 1 in- 
nych. Wykłady o prowadzeniu świetlic na 
terenie, przeplataar grą, zabawą, gawędami, 
inscenizacją i „kąpielą" śpiewu przez p. Ga- 
wrońską utkwia na zawsze w naszej pamię* 
ci. Były to bowiem chwile, kiedy człowiek 
przestał byc sobą, bez trosk codziennych 
szarego życia, jak'e pędzimy na głuchej pro- 
wincji wsród cierni i głogów. Kurs był do- 
trze obmyślany, uplanowany i dai nam naj- 
rowsze zdobycze na polu Świetlicower. "a 
kursie czuliśmy sie jak jedna rodzina, jedne 
łączyły nas myśli i cełe: podniesienie Kuł- 
tury na wsi i uspołecznienie jej mieszkań- 
cow. a $ 

QCbyśmy tek cześciej spotykać się mogł i 
nieśli wciąż wśród masy — nastroj 
świetlicowv. Tego sobie i kierownctwu z 
całego serca życzymy. 

BALE I ZABAWY 
—. Bal 3 związków akademickich. Da. 

14 b. m. w sobotę odbędzie się w sało- 
nach „Apołla* (Dąbrowskiego 5) w 
roczny bal związków akademickich Litwi- 
nów, Ukraińców i Białorusinów. Początek 
balu o godz. 2i-szeį. (9). W programie 
moc atrakcyi i niespodzianek , wybór kró- 
lowcj balu, reflektory i t. d. Bufet. 

Zaproszenia i bilety (6 zł. i akadem. 3 
zł.) nabywać można w lokalu związku 
stud Litwinów (Dominikańska 12) codzien- 
nie od 1 do 2 p. p. i w lokału związku st. 
B'atcrusinow (Wilenska 8 — 3) od 5 do 7 
w.iecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godz 8 wiecz. po raz 20-ty „Papa - kawa 
ie“, świetna komedja Carpentera, ciesząca 
sę zasłużonem i niesłabnącem powodz:- 
niem. Przyczvniają się do tego niemało: po 
mysłowa reżyserja Wyrwicz - Wichrowskie 
g0, który zarazem odtwarza rołę ulową, 
swietna gra wykonawców z Niwińską, Szur 
szewską, Mileckim i Wyrzykowskim na cze 
ie, przepiękne: pieśnie w wykonaniu p. «. 
wyleżyńskiejj bogata oprawa muzyczna 
xempozycii E. Dziewulskiego, oraz barwne 
dekoracje j] Hawryłkiewicza. : 

— Teatr miejski w „Lutni“. Dzis ukaże 
się o godz 8 wiecz. po raz trzeci „Szopka 
zkademicka”", ciesząca się niesłabnącem po 
wodzeniem Część tradycyjna pełna  iest 
sentymentu, część aktualna zaś z niefrasob 
liwy: humorem przedstawia karykatury sze 
regu znanych w Wilnie osobistości. Ceny 
zwykłe teatralne. 

— „Czupurek* В. Hertza. W nadchodzą 
cą medzie!ę dnia 15 - go b. m. o godz. 3 
m. 30 p. p. ukaże się w ieatrze na Pohulan- | 
ce po cenach zniżonych czarowna 
dla młodzieży i dorosłych „Czupurek* ue 
nedykta Hertza. (ialerja świetnych postaci, 
«raz niefrasobliwy humor tej ki zapew 
niają jej stałe powodzenie. Reżyserja — Н. 
Zelwerowiczówny. S 

-- Jarosy w Wilnie. We wtorek, dnia 17 
oraz we šrode dnia 18 b. m. odbędą się w 
teatrze „Lutnia* o godz. 8 m 30 dwa wy- 
stępy znakomitego  konferansjera i artysty 
teatru „Qui pro quo" Fryderyka jarosy'ego. 
Znakomity artysta wystąpi w nowym b9- 
gatym programie, “11: w otoczeniu tak wy 
bitnych artystów, jak trio Rapackich, oraz 

    

oryginalne tancervi cztery Warra - Sisters. | 
Występy ulubieńca stolicy staną się nie- 

«ątpliwie atrakcją dla Wilna, posiadającego 
liczne zastępy wielbicieli talentu jarosy” - 
“0. 

— Najbliższe premjery. Prace [ - 
gotowawcze do najbliższych žemei S 
rach miejskich są już w pełnym toku. Dyrek 
tor Zewerowicz reżyseruje dwie świetne jed. 
noakiowe komedje Molnara: „Bankiet“ i 
„Raz, dwa, trzy“. Obie te komedje cieszy- 

iv si» wielkiem puwodzeniem na wszystkich 
scenach ' zagranicznych. Dur. Zełwerowicz 
objął w „Raz, ówa. trzy” rolę dyrektora 
banku Norrisona, z którą ma wkrótce wy- 
jechać na gościnne występy do Warszawy, 
zaproszony przez tamtejsze teatry  miej- 

skie. в 
W teatrze „Lutnia* ujrzymy najnowszą 

komedję hrzywoszewskiego „Noc Syłwestro 
wą”, która ciesz, 
dzeniem w Warszawie. 

Giówne role cbjęli: Sawicka, Niwińska, 
Szurszewska, Balcerzak,  Ciecierski, Jaśkie- 
wicz i Wyrwicz - Wichrowski. i 

— „Reriuta artystyczna”. W tłusty czwar 
tek dnia 12-go b. m. w salonach Kasyna 
Garnizonowego (Mickiewicza 13) odbędzie 
się „Reduta artystyczna”, zespołu _ Teat 
16w Miejskich Artyści dokładają wszeł- 
kich staran, ażeby zabawa ta, mająca za 
sobą świetne tradvcje i ciesząca się zasłu- | 

   

żonem powodzeniem, wypadła repr ik £ 
Orvginalne dekoracje sali balowej zaproj 
"ował i wykonał J. Hawryłkiewicz. Trzy, 
świetne orkiestry, liczne nagrody konkurso 
we, oraz mec niespodzianek dozwolą każ- 
demu spędzić kilka godzin na wytwornej i 
beztroskiej zabawie. 

Bilety, za okazaniem zaproszeń, już moż 
na nabywać w teatrze „Lutnia*. Osoby, 
które dotąd nie otrzymały zaproszen, pro- 
-srone są o składanie swych nazwisk i adre- 
sów w kasie, cełem umożliwienia jaknaj- 
szybszego wysłania zaproszeń. 

— Konceit Claudio Arrau. W sobotę 14 
tutego w sali Konserwatorjum Muzycznego 
w Wilnie ul. Wielka 47 (wejście z ul. Koś- 
skiej) na zaproszenie Wileńskiego Towarz: 
stwa Filharmonicznego koncertować będzie 
Claudio Arrau słynny pianista, który przy- 
bywa do naszego miasta z 3 
zwykle repertuarem. aż 

Blety sprzedaje biuro Orbis Mickiewicza | 
Ha od godz 9 — 16.30. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hol lywood —Glos Serca 
Hetjos — Wesoły tydzień wileński. 
Casino — Egzotyczna kobieta. т 
Kino Miejskie — Walc 
Światowid — Pat i Patachon 

haterowie. 
Pan — W sidłach kłamstwa. | 
Kino Ognisko — Ostatni romaas. 
1х — Łzy ukojenia. 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, © 
zgadze, uderzeniach do głowy, bółach i | 
ogdlrem niedomaganiu с 
naczczo szklankę naturalnej wody gorz- 
KS - Józefa* . Žadač 
kac! 

    

  

zażywa się rano || 

się obecnie wiełkiem powo 
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WYPADKI I KRADZIEŻE SKUTKI PRO HIBIC JI Z s D 0 w Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
— L r Oneg KINO Od dnia 9 do dnia 12 lutego 1931 r. włą znie będą syrop ilmy: 

daj z mueszkania dr. Sztolcinana przy - Žž e pajający żawr tnem temp-'m i sea-- 
ul. Mickiewicza 22 skradziono zegar W związku z przyjęciem juź w SESJE WYJAZDOWE SĄDU OKRĘGOW. ARE „WA LC NADDUNAJS i** tymeatem. Aktów 10. 

ścienny wartości przeszło tysiąc Zi0- 
tych. 2 

Sprawczynią kradzieży okazała się 
b absolwentka wydziału farmaceutycz 
n*go, Anna Fuierfas (Kwaszelna Zi). 
Bęuąc nalogową moriinistką, pod 
pływein nałogu staczala się coraz 
niżej i wreszcie z właścicielki składi: 
aptecznego stała się złodziejką. Nra- 
dła, gdzie mogła, by po spieniężeniu 
nabytych w ten sposób przedmiotów, 
kupic clioć znikomą ilość zgubnego 
narkotyku. 

Zdeiiaskowano ją przypadkowo na 
skutek wskazań domowników dr. 
Sztolcmana, którzy widzieli ją wcho- 
dzącą de salonu, jako rzekomo chorą 
+ przybylą po poradę. 

— Zatizymanie przemytników. Koło Koi- 
tynian zatrzymano trzech przemytników, 
którzy usiłowali przewieźć do Holski więk- 
szą ilość towarów w postaci sacharyny i ty- 
teniu. 

— Pajęczarze. Kalinowskiej Zofji i Fran- 
kiel Libie (W Pohulanka 21) сс Strys u 
tego domu skradziono bieliznę na sumę 500 
złotych 

Warszawczykowej Sorze (Zawalna 41) 
skradziono partję jaj warśtoci 85 zł. Stan- 
kiewicza Franciszka i lazierskiego Szymena 
(Stefańska 3), zatrzymano, jako winnych 
tej kradzieży. k й 

— zgon. Zmar! nagle Zinkiewicz 
Aeoli (Brzeg Antokolski 3) wskutek niewy- 
jaśnionej przyczyny. 

— №ж Szuszko ga, Zawalna 
Nr. 21 znalazła jodrzutka płci męskiej w 
wieku okoo 2 miesiecy. Vedrzutka umie- 
szczeno w przytułku Dzieciątka Jezus, 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu 10 
b. m. Pałewicz Władysiaw, Lwowska Nr. 
26, padając ze stosu drzcwa z wysokości 
4 mtr. doznał złamania lewej nogi. Pogoto- 
wie Ratunkowe po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przewiozło Pałewicza w stanie nieza- 
graźającyn. życiu do szpitara żydowskiego. 

— Wypadki w ciągu doliy. Od dnia 10 
do dn. Il ©. m. zanotowana ogółem wypad- 
ków 36, w tem kradzieży %, opilstwa 4, 
przekroczeń administracyjnych 14. 

OFIARY 
M Trzecią rocznicę śmierci ś.p. dr. jana 

Mictniewicza na Polską Macierz Szkolną 
ał. 5 składaja W. i B. Ś. 

.M.T. składa na: 
chronisko naucz. weteranek 10 zł 

Przytułek dla nieuleczalnych 10 2t. 
Sanatorjum @а gružiiczych 10 zł 
Dom Dzieciątka Jezus 10 zł 
Chleb dzieciom 10 zł. 
Fundusz szkolny dla Polaków 

na obczyżnie 10 zł 
Bratnia Pomoc studentów USB 10 2 

- Nędza wyjątkowa 10 
+ Towarzystwo przeciwżebracze 10 zł. 

Połska Macierz Szkolna 10 zł. 

10C2. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 11-II 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8.91,8.03, 8.80 Franki 34.99,3/4 
— 35.08,1/2 — 31.01. Belgja 12452, 121.83 
124,2). Holandja 358,27 — 359,17 — 357.57 
Londyn 43.38 „1/2  — 43,49 4328. 
Nowy York 8015 — 8.935  — 8.805 

Dolary 24 124.29 (idańsk 173.38, 173,81 
<jeło 238.00 — 239.50 — 238.30. Paryż 
3% — 3500 — 34.91. Praga 26.40,1/2 — 
2647 — 26.34 Szwajcarja 172.40 — 172.53 
— 171.97. Wiedeń 125.36 — 127,67 — 
125.05, Berłin w obrotach prywatnych 212.20 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 50. 4 proc. 

inwestycyjna 96. 5 proc. konwersyjna 49, 
€ proc. dolarowa 70.50 — 71. 10 proc. ko- 
lejowa 102.75. 8 proc. L.Z.B.GK. i B.B, 
obligacje B.G.K. 94. Tte same 7 proc. 83.25 
4 i pół proc. ziereskie 52 — 51.75. 4 i pół 
proc. warszawskie 52.50. 8 proc. warszaw- 
skie 72 — 72.25 — 72. 8 proc. Częstociw- 
wy 63. 1С proc. Luolina 77.50, 8 proc. Ło- 
dzi 63.75. 8 proc. Piotrkowa €3. 6 proc. obli 
gacje pożyczki konwers. m. Warszawy 6-ta 
emisia 

3 AKCJE: 
B. Handlowy 106. B. Polski 151.50. B. 

Zachodni 70. B. Zw. Sp. Za:obk. „5. Sole 
Potasowe 90. Puls 65. Cnkier 30.50. Norblin 
30. Ostrowiec s B. 49. Starachowice 12.3U. 
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 „ Tajemnica amuletu 
ROZDZIAŁ III 

Antonio Paveira zaprzedaje swą 
E nieśmiertelną duszę. 

">. Nadeszło święto muzułniańskie Ra- 
" miadana. Sułtan zanzibarski zwró.! 

(ił z wezwaniem do wiernych, aby 
_ złożyli hołd Aliachowi. Na bazarze w 

|  Mombassie parował gwar i zgiełk, a 
- „Bimy falowały jak wzburzona rzeka. 

| W ciasnych uliczkach tłoczyłi się 
- barwnie ubrani tubylcy; w oknach pa- 

| ły się świece, a nad drzwiami chwia- 
_ dy się kolorowe latarki papierowe. Po- 

przez stłoczoną ludność we wschodniej 
dzielnicy miasta, z trudnością  pize- 
dzierał się młody riksza, wiozący nię- 
żczyznę - kobietę — miss Strange. 

"ciemne twarze odwracały się za*nie- 
um. gdyż samotyie podróżująca nocą 
biała kobieta stanowiła tutaj godne po 
podziwu widawisko. Ale budząca za- 
cickawienie tłimów kobiete nie zwraca 
19 uwagi na nic i na mkogo. Niecierpli 
wie tupinc nogę przynag!ała rikszę. 

Wr>szcie riksza skręcił w boczny 

| zaułek j zatrzymał sie przy wejściu 

| do ctchnącego podwórka. „Pani* wy- 
skoczyła zręcznie, zapłaciła mu i zni- 

- «neła w ciemnvch sieniach. 
: Przebrany za kobietę przybysz 

wbiegł po wąskich kamiennych scho- 
| dac. i wpadł jak burza do pokoju, w 

- którym dwaj łudzie popijali wino z du- 
 żeg” dzbana. Na widok gościa, obaj 

zerwali się i roześmiali się. 
| —- Tonio, nareszcie jesteś! Za- 
| czeliśmy się już o ciebie niepokoić! 

Pareira pogardliwie wzruszył ra- 
mionami. 
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. gestrukcyjna 
« szkodliwa zapewne, aniżeli swobodny 
* handel alkohólem. 

trzeciem czytaniu przez komisję admi- 
nistracyjną i zdrowia publicznego 
:ządowego projektu ustawy przeciwal- 
koholowej, racionalnie obostrzającej 
[szepisy o sprzedaży, podawaniu i spo 
żvciu napojów alkoholowych, przez 
wprowadzenie nowych i rozszerzenie 
uawnych sankcyj karnych, warto po- 
dać niektóre interesujące dane, doty- 
czące skutków restrykcyj  prohibicyj- 
nych w krajach północnych o wyso- 
kiej kulturze. 

Z pośród czterech państw skandy- 
aawskich, w trzech, t. į. w Danii, 
Szwecji i Norwegji niema zakazu 
sprzedaży i spożycia alkoholu, w jed 
nej tylko Finłandji obowiązuje prohi- 
bicja. W rezultacie w Finlandji opil- 
stwo szerzy się z zastraszającą szyb- 
kością. Oto howiem, gdy w Danji spo- 
rządzono protokułów policyjnych za 
opilstwo w r. 1925 — 8,943, w Szwe- 
cji — 32,521, w Norwegii — 38,442, 
to w Finlandji -— 70.305: w roku zaś 
1320 — w Darii — 7.920, w Szwecji 
— 29,254, w Ńorwegji — 38.281, w 
Tinlandji zaś -— 101,500. O ile zaś 
chodzi o stosunkowe porównanie skut 
ków prolibicji w Finlandji z pozosta 
iemi wyżej wymienionemi państwami, 
biorąc pod uwagę ilość sporządzo- 
nych protokułów, na każde 10 tysięcy 
ludności, to cyfry te są jeszcze bar- 
dziej uderzające: w Kopenhadze w r. 
1925 — 71, w r 1929 — 67; w Sztok 
holmie w r. 1925 -— 196, w r. 1929— 
:13; w Oslo w r. 1925 — 648, w r. 
1926 — 505; w Helsingforsie zaś w 
1. 1925 — 778, w r. 1929 aż — 1.054. 

Jak z powyższych danych widać, 
w tych państwach skandynawskich, w 
których prohibicji niema, opilstwo ma 
leje z roku na rok, w Finlandji zaś, 
mimo istnienia prohibicji. stałe wzra- 
sta. Nawiasem dodać należy, iż Fin- 
landja, dzięki zaprowadzeniu prohibi 
cii, straciła ważny swój przemysł ry- 
"actwa  dalekcbieżnego, gdyż ryba- 
kom lepiej się apłaca przemycanie al- 
<oholu, natomiast Ameryka, dzięki 
swojej pronibicii, ma dziś zgórą 500 

, tysięcy przemytników - bandytów, za- 
arte granice pomiędzy opryszkiem a 

« policiantem, a osłabione pomiędzy sę- 
i zbrodriarzem, i złowieszczy 

rząd podziemny. którego działalność 
jest daleko / bardziej 

RADIO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 12 LUTEGO 
11.58: Czas. | 
12,35 — 14.00: Poranek szkolny z Fił- 

burm. Warsz. (Muzyka czeska i rosyjska). 
14.30 — 14.55: Pogadanka dla Pań z 

Warszawy. 
15.30 — 16.10: „Wisła w dziejach gos- 

podarczych Polski“ — odcz. z Warsz. wygł. 
S. Giinka, 

16.15 — 16.30: Transm. z Warszawy: 
Koncert płyt Cióralne pienia religijne w 
wykonaniu chóru > Sykstyńskiej. 

16.30 — 17.30: Transm. z Rzymu Uro- 
czyste posiędzenie Papieskiej Akademji Nauk 
z racji otwarcia radjostacji. 

1 .30 — 17.45: Koncert religijny (płyty) 
745 — 18.45: Audvcja operowa, po- 

święcona Stanisławowi Moniuszce. Wyko- 
qawcy: uczenice i uczniowie szkoły śŚpie- 
wi Jadwigi Krużanki w Wilnie. W progra- 
mie: fragmenty ze „Strasznego dworu" i 
„Halki“ 

18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyj- 
nego. 

1-00 — 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 

  

143“ — listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz. dyr progr. R. W. 

15,20 — 19,24 Program na piątek i 
rozm. 

1+.40 — 19.55: Pras. dziennik radį. 
Warszawy. 

20.00 — 20.15: „Mercato di fiori“ 
šelį. 2 Krakowa — wygl. St. Broniewski. 

20.15 — 20.30: „W šwietle ranipy“ -- 
nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalew- 
Ski. 

z 

— Wszystko poszło jak po maśle! 
Fredizej pomóżcie mi zdjąć łachmany. 
Czv przywiozłeć moje rzeczy, Wolfie? 

— $ą wszystkie ohok. w pokoju. 
.— Dobrze, zaraz się przebiorę. Ty 

i Sbulg zostaniecie tutaj. Potrzebuję 
was obu. Spodziewam się, że szpiedzy 
nie zjawili się tutaj? 

-— Nie. Zaraz po przyjsciu spraw- 
dziliśmy, czy jesteśmy bezpieczni. 

— Doskonale. Zaraz ułożymy plan 
dzialania. A gdzie Lola? 

— Na górze, u twego ojca. Żle jest 
ze starym, zdajc się, że umiera. 

-— To słabo. Trzeba będzie pójść 
do niego, zaraz po przebraniu się, a 
wy zaczekajcie tu. 

Pareira zniknął za drzwiami sąsied 
niego pokoju i szybko przebrał się w 
męsxie ubranie. Zmienił się nie do po- 
znania. Z pod długowłosej peruki wy 
oniłą się mała, Fształtna, krótkostrzy- 
żona głowa. Mydło i wazelina zmytv 
mistrzosko wykonaną charakteryzację 
i nikt nie poznałby w zgrabnym mło- 
dziencu o czarnych, ognistych oczach i 
hiałvch silnych zebach ową histerycz- 
14 sfara panne, która przed paru go- 
dzinami tak zręcznie wywinęła się z 

зак policji. 
Rzuciwszy okiem do wieszącego na 

ścianie lustra. Pareira wszedł na górę 
do pokoju, ktorego okna wychodziły 
va morze. Młoda dziewczyna wstała 
na jego powitanie z westchnieniem. 

-— Antonio! Przyszedłeś nareszcie! 
c'ec wzywa cię ciągle. Chodź prędzej. 

Pociągnęła go za rękę do łóżka, na 
<tórem leżał chory, umierający starzec, 
przykryty ciepła, wypłowiałą kołdrą. 
P:zez okno widać było gwiazdziste 
ciemno - szafirowe niebo, dolatywał 
głuchy bełkot *al uśpionej zatoki... 

— Wujn, — szepnęła łagodnie 

  

   = dawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło 

  

W „dm dzisiejszym įoenoczinAja pracę 
komołety sędziowskie Sądu kręgowezo 
wyd'legowane na sesje wyjazdowe do Wi- 
lejki i Oszmiany. Do Wiłejki wyjechał III 
wydział karny 1) w składzie: wicepre- 
zes p. Michał Kaduszkiewicz, jako przewod- 
niczący, oraz sędziowie Brzozowski i Szpa- 
kowski w charakterze wotantów. 

Cskarza wiceprokurator Sosnowski. Se- 
sia potrwa 6 dni i na wokandzie znajdzie się 
73 sprawy karne 

De Oszminny wyjeżdża sędzia S. Nie- 
krasz, aby w tym samym okresie czasu roz- 
puznać, w trybie uproszczonym, 44 sprawy. 

ZE ŚWIATA 
DOMY POD ZIEMIĄ. 

W obliczu ostatnich kataklizmów we 
Włoszech i laponji stała się znów aktualną 
kwestja brdowy takich domów, któreby ma- 
giv zwycięsko stawić czoło trzęsieniom zie- 
m* Kwestja ta zaprząta obecnie wszystkie 
umysły, szczególnie w krajach tak często 
nawiedzanych drganiami skorupy ziemskiej, 
jakim jest Japonja. I oto w centrum Tokio 
rozpoczęto jwż prace, które od dłuższego 
czas: są tematem gorących 1 namiętnych 
sporow, po raz pierwszy bowiem ma po- 
wstać budowla nie na powierzchni ziemi, 
lecz w jej wnętrzu. Będzie to zapoczątko- 
waniem nowej ery domów - jaskin. 

(Gd czasu strasznej katastrofy w r. 1923 
która zniszczyła całą handlową | dzielnicę 
stolicy Japonii, inżynierowie i architekci ja- 
pońscy bezustannie pracują nad wynałezie- 
riem sposobu budowania, który  zabezpie- 
czylby ludność w przyszłości od tego  ro- 
dzajt straszliwych niespodzianek. adając 
szkody poczynione przez katastrofę, spostrze 
żono. że śród ogólnego zniszczenia tunele 
kclei podziemnej w Tokio pozostały niena- 
ruszone. Ten szczegół skierował usiłowania 
w jasno wytkniętym kierunku. W pobliżu 
Tokio wpuszczono w ziemię kilka ścian 
ua głębokość kilku pięter. Podczas ostat- 
niegc trzęsienia ziemi wszystkie okoliczne 
domv mniej lub więcej ucierpiały, natoniiast 
próbna budowla pozostała pod ziemią nic- 
iknieta To było aecydujace. Największa ja- 
pcńska firma budowlana przystąpiła do re- 
alizacji planu domów podziemnych i rozpi- 
sala w tyri celu konkurs pośród architektów. 
Dziś praca już jest w toku. 

Nowy dom otrzyma na powierzchni tvl- 
ko parterowy budvneczek, pod  powierzch- 
nie natomiast 35 kondygacyj Gmach będzie 
wykonany całkowicie z betonu, ramy zaś ze 
stali. W pośrodku „drapacza ziemi““ prze- 
widziany jest wielki głęboki szyb o prze- 
kroju 75 stóp, prowadzący aż do najniższe- 
ge piętra. Ma on służyć do wentylacji jak 
również do doprowadzenia powietrza. Wen- 
tyłacja i światło to najpoważniejsze probłe- 
my w tym wypadku. Świeże puwietrze ma 
hyć pędzone zapomocą olbrzymiego wan- 
tylatora, umieszczonego u wylotu szybu. 
Prócz tego każdy pokój będzie posiadał wia 
sny wentylator Kwestja šwictla dzieinevo 
zostuła rozwiązana w ten sposób, że. cała 
budowia będzie miała kształt olbrzymiego 
cylindra, przyczem okna wszvstkich poko- 
jów nędą wychodziły ku środkowi budynku, 
czyli do szybu, do którego Światło dzienne 
będzie dochodziło przy pomocy wielkich 
zwierciadeł aż do najniższych pięter, po- 
zaten każdy pokój otrzyma jeszcze swoje 
własne Źródło światła zapomocą specjalnie 
skonstruowanego oświetlania. 

Jak każda nowošc, dom podziemny spo- 
tyka się „2 wielu sceptvcznemi  uwapanii, 
szczegolnie ze strony lekarzy i hygienistów, 
którzy uważają, że ciągły pobyt w podziem 
rym mieszkaniu wpłynie szkodliwie na zdro 
wie mieszkańców Twierdzenie to jednak 
jest błędne, jak oświadczają wynalazcy, po- 
byt bowiem w doskonale przewietrzanych 
nuieszkaniach, choćby nawet pod  ziemią, 
jest conajmniej równie zdrowy jak w roz- 
maitych oficynach wielkich kamienic czyn- 
szówych, gdzie mieszkania nierzadko miaja 
iedno czy dwa owna, wychodzące na ciem- 
re, brudne podwórko. 
Nową iiaprezą zainteresowała się już Ame 

ryka. Sfery fachowe zastanawiają się obec- 
mie nad wybudowaniem tego rodzaju  do- 
mów na wybrzeżu pacyfiku, tak często na- 
wiedzanem przez trzęsienie ziemi. Pozatem 
wielką wagę przykłada Ameryka do nowe- 
go wynalazku w związku z huraganami o 
oihrzymiej sile, „tornadoes** które po а- 
zaem przejściu, pozostawiają po sobie gruzy 
i zmszczenie. 
Be 

  

— > 
20.30 — 22,00: Koncert 

Warszawy. 
22.00: „Dzieje afisza" — 

wyg'. J. Sokolicz. 
22,15: Koncert solistów ze Lwowa. 
22.50 — 24.00: Kom. i muzyka tan. t 

popularny z 

felj. z Warsz, 

dzie vczyna, —- Antonio przyjechał. 
Twarz umizrającego rozjaśnił uś-. 

miech szczęścia. Z wysiłkiem odwró- 
cił głowę ku mówiące: 

Lzięki Bogu... Przyjechałeś mój 
synu Podaj mu krzesło, Lolu, muszę 
powiedzieć wiele rzeczy, a czasu niam 
tak mało... Przynieś lampę, abym go 
mógł lepiej widzieć. Ile to już lat nie 
widziałem ciebie, Toniu? 

— Sześć lat. ojcze. 
Pareira doskonale grał rolę  ko- 

chającego syna, ale w duszy jego pa- 
ht się płomień chciwości i niecierpii- 
wość rosła z każdą chwilą. Śmierć oj- 
ca nie wzruszała go i nie smuciła. Pra 
nał jedynie dowiedzieć się. co tak bar- 
4zo waznego miał mu do zakomuniko- 
wania ten umierający starzec. Wiedział 
że w rodzinie ich istniała tradycja, któ 
‘а nakazywała umierającemu ojcu, po- 
wierzyć najstarszemu synowi jakąś 
tajemnicę, którą od wieków krył stary 
ich ród. Antonio rozmyślał często od 
rajmtodszych łat o tej tajemnicy, przy 
puszczając, że mogłaby mu ona przy- 
nieść korzyści materjalne, których był 

n'ezmiernie chciwy. Dawno oczekiwa 
na chwila nadeszła wreszcie i zbro:|- 
niarz z trudnością opanowywał niepe- 
kėį. Z udaną czułością poprawił po- 
cuszki pod głową umierającego ojca i 
rzekł: 

-- Słucham ojcze. 
Starzec wpatrywał się badawczo w 

twarz syna, usiłując przeniknąć wzro- 
kiem myśli syna, poprzez zewnętrz 
ną maskę, oblekającą te ukochane, 2 
tek obce i nieznane teraz, rysy. 

Cień smutku i zwątpienia przemk- 
rął po jego twarzy: 

.— Nie znam cię prawie... — jęk- 
mał smutnie, — nic o tobie nie wient... 

Sześć lut... Co robiłeś przez cały ten 

  

Ostrobramska 3. 

K sa czynna o g. 3.30. 
Podczas searsiw szereg pleśni 

Arab | к 

W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, Peggy Norman I Ernest Verebes. Nad program: „Podniebny szlak” 
wykona p. Hanna Jordan. 

+ Nasięp ": „Siódme przykazan'e'. 

  

WYRLZAE ь Dz! FO ia4 jieraszy W winie! Na wzór wiel ioh stolic! Dwie godzizy humoru i Śmiechul 
K -T E "HELIOS" | WESOŁY TYDZIEŃ WILEŃSKI poc jaw 
ul. a 38, ności, groteski. Rewel. film w wykonaniu czworonożnych gwiazd p t. „Psi trójkąt", rewia „PIR CI“, tańce 

©. н je «kr batyczne i t. d. Wesoły tydzień o 'ym samym prog amie mit niezwykłe powodzenie na wszystki h ekranach 
Šviatoxv.h Mszys y Špies ie u rzeć! Poczat:k seansów o g 'd7, 4, 6, 8 i 10.15 

  

Diwiękose Kino 

„MOLLYWOOD 
Micklewicza 22   

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 

D iś! Wspan ała muzyka i Śpiew! Pierwszy wspa: ały. przepek yf m dźwiękowo - muzyczno - 

TUDEKT Z£ $SZTOKHOLĄU 
rzają najwybitniejsi artyści teatrow szwedzkich. Nad program Voraz pieraszy w Wiluie polski dodatex dźwiękowo- 

Śpiewny. Początek seansów o godz. 4. 

vZSI  Pizebo, dźwiękowy! 

špiewny p. t. 

Hyma pra vdziwej miłości rało- 
dzienczej G'ówne role oitwa- 

6, 8i '015. = 

Ogień i żar m iłości! Szalony romia:! Ś> ew i tuńcel 

EGZOTYCZNA KOBIETĄ 
w rol. gl. pełna temper«meniu Leonora Urlich. Nad program: Atrakcje dźwiękowe i T ° 
dnik dźwiękowy. Na |-szy seaus ceny zniżone. Seansy o godz. 4, sp i GAS. żę 

Drama! bu-zlimeį 
dziewczęcej m łości 

  

KINO Dziś! Pora pieiwszy w Wilnie 
> reżyserji F. W. Murnau'a p t. 

„PAN 
Wielka 42. 

zwykłą u 

  

W. JUREWICZ 
były majster Нгту 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi 
żuterjj oraz  piecyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4.     
  

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
półka z ogr. o*p 

Wiino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialn'e, s+lony, gabinety, 
łózka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, Stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na ratv. 

Należy zapamię- RS SŁOWA” 
Nekrolog:!, komunikaty zabawowe, 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 
reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośredni twem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

„Kosztorysy na każde żądanie 

  

  “ 

p 

  

  

    

  

Uwaga agenci losowi! 
Zastępstwa pierwszorzędnej Instytucji 

Bankcwej otrzymać może kiikunastu uczci- 

wych i piinych zastępców. Przyjętych ubez-, 

pieczamy w Kasie Chorych. Warunki pracy 

nadzwyczajne do omówienia na miejscu. 

Zgłoszenia osobiste wraz Z dowodami © о- 

tiste'ni przyjmuje nasz urzędnik p. S. Frisch, 

dn 12, 13. 14i 15 lutego w Wilnie w Ho- 

telu Bristol od godz. 10 do 1 w poł. i od 

3 do 6 po poł. REŻ: 8 8 
P.P. zastępcy z najbliższej okolicy, obcej 

mujący zastępstwo, otrzymają zwrot kosz- 

tów podróży. 

FRAU 

czas, od chwili ucieczki z rodzinnego 

domu? Czy wiadłeś życie uczciwie? 

Czy nie zhańbi'eś nazwiska? : 

`Осху starca biyszczaly Z podnie- 

ceni», policzki pokryły się czerwonem) 

man'ami; wpateywał się w Syna, wy- 

tężając wzrok w nadziei, że na tej dro- 

giej twarzy wyczyta jakiś szczery ad- 

„ich, jakaś myśl... > 

— Nie byłeś podobny do innycn 

dzieci, Antonio. Byłeś zawsze skrytym 
egoista, okrutnym chłopcem. Ale czas 

rieraz leczy ludzkie wady, gasi naniit 

ności, rozwija rozum... Powiedz mi sy 

nu, że się poprawiłeś i daj mi skonać 

spokojnić. Pamiętaj, że tajemnicę t; 

nasza rodzina przechowuje już od wie- 

lu wieków i że to jest święta tajemni- 

ca. Ten, kto jej świętość naruszy, bę- 

  

dzie przeklęty. Czy gotów 
jesteś być godnym potomkiem: ro- 
au Melo i iść za moim przy - 
kladem? 

-— Naturalnie ojcze. Dlaiego wia“ 
nie śpieszyłen: tak do ciebie. 
rzliwość twoja obraża mnie. Przyznaje 
że byłem złym chłopcem, ale to już 
iawno minęło. Imię moje jest siawne 
w Południowej Afryce i przez wszyst- 
kich szanowane. 

To mówiąc zasłonił usta dłonią, by 
ukryć drwiący uśmiech, którego nie 
zaógł powstrzymać. 

-—Jestem bardzo szczęśliwy... Więc 
mogę odkryć ci tajemnicę której od 
wieków ojcowie z rodu Melo wyjawia- 
4 swym synom na łożu śmierci. Lolu, 
wyjdź stąd, kobieta nie powinna sły- 
5264 tego, co powiem. 

Dziewczyna wstała i odeszła, zaniy- 
kajac cicho drzwi za sobą Ale nie o- 
Gaszła od progu i, nachylona ku 
Arzwiom słuchała. Starzec mówił 2 
trudnością, dysząc ciężko. ale każde 

  

choroby skórne, wene- 

PO ZACHO 

rodą MARY DUNKAN oraz męski a па!м y Charles Farrel Cenv od 40 gr. 

  

niu w 1929, iw 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), 

w K. DĄBROWSKA 
JRIAŻ (W сВ 

  

LEKARZE || xosmeTykaj| 
PTEZAZIEEOR SEE z 

ra: GABINET 
Zeldowicz Racjonalnej Kosme 

chor. skórne, wea”= tyki Leczniczej. 

ne, uarządów mo- Wilno, M + ewicza 8 

„z0w;ch, od 9—do I, a edo 

Urodę konserwa- 
5—8 wiecz. 

je, dosnouali, edėwie- 
DOKTÓR ta, ssawa jej skazy 

Drani. Masaż ZELDOWICZOWA | 
KOBIECE, WENE- warty i c'ała (panie) 

RYCZNE NARZĄDÓW Sz aczne e alenie ce 
ty. Wypauauie włosów 

NOC a bios Najnowszr 
od 12—71 od 4—6 „gopycze kosmetyki 2 
ul. micklewicza 24. cjonalnej. 

tel. 277. Cedsiennie od £. 10—% 
w. ź. P. 45 

Adroadę 22 
neje, doskonali, Odswts 

"za usuwa brażi i skazy 
Gabinet . 

DOKI Ua (osmetyki © е d :6 

Blumowicz yw, 4, Hryniewiczowej, 

choroby wenerycine aj, WIELKA Jė 18 m.9, 
soras ania WC Pzzyjiw g. 1051 1:6-7 
tel. 921, о4 9—1 1 3--9 W. Z. P. 483%, 

W Z. P. 26. — 

  

Dr. Kenigsberg 

  

r+czne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 1.90. 

Od 912 1 4—8 

[axuszern| 

BKUSZERKA 
ŚBIAŁOWSKA 
122 Gebinei Kosme 

Poszukuję 
pokoju 

zcany, nsawa zmarszcz umeblowan: go. Oferty 
t, piegi, wągry,łrpicz w adininistracji „Sło- 
odawii, kurzajki, wy wa” dla K, Leczyckiego 

padanie włosów. Mie: o — 

ewiżza 46. 
  

  

  

а d'ewniane w dubiym 
& domy stanie i 600 sążni oge 
1odu owccowego i varzywneg» Ssprze- 

dom 7a130 da - 
Ajencia „POLKRES“ 

Krolewska 3, tel. 17 — 80 

Pianina i Fortepiany 
0 światowej sławie Pleyel, Bechste'm eic,, 
takoż Arnold Fibigier, Kerntop! i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez cajwybitniejszych łachow= 
cow ma Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

al. Niemiecka 3, m. 6. 
CPNV FARRYCZNE 

z na 

    

DZiE SRONCA 
Nietylko najw'ększe arcyd'ieł» sezonu, ale naiwiekszy cud techn ki film wej Na potę*nem i wsp niałem tle roz- 
Wija st: niezwykłe sunteln: akcia, którei treś ię są losy dwojga ko h ji ych się Serc. W rol gł facynuj ca nie- 

Pianina, 
fortepiany 

nowe, u?ywane sp ze- 
daję na raty. Kijowska 
4—10. 

Kury 
Plymouth— Rock 

sprzed.je się, ul Ko 
lejowa Nr. 57 —23 

  

Wilnie w r. 1930 

ILNO, 

  

NIEBYWAŁĄ 
OKAZJA 

Do wanajęcia Wielką 4o.hodową 1) sklep z pokojem kamienicę w War- 
2) 8 pokoje, p.zedpo- szawie o wartości 
kó, kuch sia. 200.000 dolar ów z2- 
Kalwaryjska 27, mienimy na odpo- 

wiedni majwek na 
Kres ch 

Dom H-K. „Za- 
cheta“ Michiewi- 

cza 1, tei. 9-05. 

  

Miłosierdziu POŻYCZKI 
naszych Sz. Sz. Czy n'skop:ocentowe 
teliików polecamy b.| załatwia szybko i 
nau.zycielkę, pozosta dogo lnie 
jącą w nędzy, chorą, Dom H K. „Za- 
pozbawioną możności „Z chęta“ Micklewi-       
  

zarobkowania. „Ofiary cza 1, tel. 9 05. 

przyjmuje Administra 
CJA wSłOWA".. „dla „R = zz 
nauczy. je ki. | Kupuję 

Spożysz 
Rasowe „Secali coruuti* tylko 

koguty i kury nagre- Zboża 1930 5., próbę i 
done na II Targacht€ny adresow-č. S. 50- 
Pón. Sprzedaje Za k'lski, Wil.o, Porto- 

k'ad_ Hodowli Drobiu W£ 5. 
U.S. B zaułek Zakre- 
towy 1. Informacje na 
m ejscu, 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupu e s'ę towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG . Polecamy na 
sezon z mowy materjały mundurkowe, 
tweedy na »ostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | z 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

  

  

     

            

     
  

M do ulosowan a gotówkę w 
sumach od 1000 — 6 Ou dol. na so- 

1 due hipo ek: nie'nchomoś- mi jskich 
Ajencja „POLKRES“ 

      

  

Krėlewska 3, tel. 17 — Łe 

©©©©©6©©©8060% 

| ZĄDAJCIE 
3 we wszystkich aplekach i 

   składach aptecznych znanego 

środka cd odcisków 

Prow. A. PAKA Е 
6063905800 

  

  

jego słowo dołatywało do uszu pod- 
słuchującej dziewczyny. 

-- Słuchaj, mój synu. Ród nasz był 
niegdyś sławny i bogaty. W ciągu kil- 
ku wieków nazwisko Melo nie scho- 
ćziło z kart historji Portugalji. Jeden z 
uaszych przodków towarzyszył w po- 
drėzy Vasco de Gama. gdy w r. 1487 
sławny podróżnik odkrył nowe lądy 
zatknał na nich portugalską chorągiew. 
Wielkie i sławne czasy minęły dawno. 
")jczyzna nasza, która mieczem i krwią 
szerzyła wiarę chrześcijańską na zie- 
miach pogan, zbiedniała, podupadła i 
została zhańbiona przez. podłych i 
chciwych ludzi, którzy utworzyli repu- 
blikę... Ale Melo nadał wiernie stoją 
przy królu i wierzą w Opatrzność Bo- 
szą. Musisz mieć tę samą wiarę i tę 
sam: uczucia, a jeśli tak nie jest 
nie należysz do rodu Melo i przeklęta 
krew płynie w twych żyłach! 

—- Ależ naturalnie, ojcze, podzie 
i i zapew- lam 1 i. te uczucia! — 

płiwiony syn. 
— Ale w jakim celu zacząłeś o tem 

mówić? Co chcesz mii powiedzieć, oj- 
cze? 

— Otóż w 1697 r. przodek nasz, 

Antonio Mollo de Melo był komendan- 

tem portu Įezusa, który leży tu, bli- 

ziuiko... ruiny portu możesz ujrzeć z 
okna. Wojska (mana, wielkiego wo- 
dza południowej Afryki oblegały forte- 
ce. Wśród licznych legend, które opie- 

wają te czasy, jest legenda o przepięk- 
nej persjance z wyspy Pembo, z oko- 
lic miasta Zanzibaru. Przodek nasz, 
nomendart fortix pokochał piękną nie- 
wolnicę. Ale szczeście ich niedługo 
wwało. Dżuma zabrała mu żonę. Umie 
rając oddała mu kryształowy antuiet 
z którymi łączyło się dziwne podanie. 
Od tego czasu przechodził amulet od 
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pokolenia do pokłenia, a tajemnica złą 
czonych z nim przepowiedni stała się 
skarbem rodu Melo. Gdy odnaleziona 
zostanie druga część amuletu —- gło- 
si przepowiednia, — druga połowa 
podobna jak kropla wody, do tej, którą 
my mamy, posiadacz amuletų uzyska 
dostęp do skarbów niezmierzonych, u- 

| krytych w ziemi przez pewne pieriie 
starożytne, którego imie starte zostało 
z oblicza ziemi, Podanie to przecho- 
wywane było w rodzinie persjanki, 
która pochodziła z rodu królewskiego. 
Umierając powierzyła tajemnicę mężo- 
wi, polecając mu odszukanie drugiej 
połowv amuletu.  Klęcząc przy łożu 
«onaiącej żony, którą tak bardzo ko- 
cnał, komendant przysiągł na swą mi- 
tość, że wykona jej rozkaz. I tak prze 
chodził on odtąd od ojca do syna. 
Przez całe *vcie szukałem drugiej po- 
iewy amuletu, na bazarach, w mia 
stach i świątyniach. Nieraz narażaiem 
życie, w poszukiwaniiu amuletu. Ale 

poszukiwania moje były  bezpiodne. 

A jednak wierzę dotąd, że gdy się oba 
amulety połączą, tajemnica, powierzo- 
aa nam przed wielu wiekami, zostanie 
=yjaśniona.... : 

Antonio byt zly i rozczarowany 

Zawsze uważał ojca za  marzycieta, 
"czciwego do głupoty i naiwnego bez- 
granicznie, ale żeby zmusić syna do 
przedsięwzięcia tak niebezpiecznej i 
długiej podróży tylko dlatego, żeby 
móc opowiedzieć mu bajkę — tego 
było za wiele. > 

Wstał zniecierpliwiony, przeszedł 

no pokoju kilka razy i zatrzymał się 
przy łożu umierającego. 
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