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& PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 2. Konto czekowe PKO. 
Nr. 80259. W przedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

„Pieciolatka-w trzy lata 
Modne do niedawna w  Bołlszewii !inii i szukać winnych w „ukłonach na 

hasło „pięciolatka — w cztery lata* prawo i odchyleniach na lewo". 

jest już dziś nieaktualne, Stalin bo- Stalin ma rację, gdy twierdzi, że 
wiem zdecydował, że wystarczy dła cała historja Rosji, to dzieje opóźnia- 

wykonania olbrzymiego planu gospo- nia się, że Rosja kulturalnie spóźniła 

darczej przebudowy Rosji trzy lata, się o lat 50 — 100 i że jeżeli bolsze- 

zamiast przewidywanych początkowo wicy planu nie zrealizują, to zginą. 

pięciu a następnie czterech. W tem zawrotnem tempie, w hazar- 

Myśl swoją Stalin rozwinął obszer- dzie wykonania wszystkiego odrazu, 

nie na zebraniu pracowników przemy- «ryje się dla systemu największe nie- 

słu, które się odbyło przed kilku dnia- bezpieczeństwo. 

mi w Moskwie. Pasłuchajmy wywo- Hasło „pięciolatka —- w trzy lata" 

dów skromnego, generalnego sekreta- dotyczy przedewszystkiem  uprzemy- 
rza partji, a właściwego dyktatora Ro- słowienia kraju: na  kolektywizację, 

sid. po nieudanym eksperymencie w roku 

„Dła zrealizowania hasła „pięciolat ubiegłym, pozostawiony jest okres lat 

ką w trzy lata* potrzebne są — mówił pięciu. „Licom k* tiechnikie“ — oco 
Stalin — dwa warunki a) objektywna najważniejsze obecne zadanie, pisze 

"możliwość przeprowadzenia tego ro- ,Prawda', trzeba opanować technikę, 

dzaju programu i b) chęć i umiejęt- nauczyć się kierować gospodarstweni 

rość tak pokieiowania przedsiębior- bez pomocy obcej, stworzyć swoje ka 

stwami przemysłowemi, aby  możli- dry specjalistów z ludzi klasy robotni- 

wość ta była wykorzystana'. czej. Czy nie za wiele, czy dotychcza- 

Warunek pierwszy, zdaniem Stali- sowe wyniki upoważniają do snucia 

na istnieje bezsnornie. W marcu i tego rodzaju planów w tak krótkim 

kwietniu 1930 r. wzrost produkcji w czasie? jak wygląda rzeczywistość? 

porównaniu do tych samych miesięcy _ Z ułamków informacyj, które prze- 
_r. 1929 wyrażał się cyfrą 31 proc. w dostają się z Rosji, z drobniutkich 
końcu zaś roku 1930 spadł do cyśry wiadomości, drukowanych petitem na 
25 proc. Wynika z tego, że przy koń- ostatnich stronach „Prawdy” i „Izwie- 
cu roku 1930 warunek drugi nie ist- stjj*, można w części chociaż odtwo- 

niał t. j. nie bvło niezbędnej umiejęt- rzyć ponury obraz dzisiejszych  sto- 
ności przy wykorzystaniu istniejących sunków. Rosja choruje na braki. Brak 
możliwości. „„Zwiększenie produkcji aprowizacji, brak opału, brak naitv, 

o 25 proc. — mówił dalej Stalin - prak papieru, anarchja w transporcie, 
jest olbrzymim krokiem naprzód i żad kryzys mieszkaniowy, bezrobotni, któ 
ne państwo kapłtalistyczne nie OSiąg: rych niema i którzy są, systematycz- 
sęło podobnej cyfry, ale my możemy ny spadek czerwońca, pogorszenie ja- 
: musimy zrobić więcej. Rozporządza- kości produkcji. 

my wszystkiemi koniecznemi — $гойКа- Na tie tych braków hasło „piati- 

mi. Nikt na świecie nie posiada tyie letka — w trzy lata* brzmi jak złośli- 
bogactw naturalnych co Sowiety. Na wą jronja. Czy tylko ironj4? Bolsze- 
czele Z.S.S.R. stoi rząd, opierający wjcy wszystko robią celowo, oddaw- 
się na masach robotników i chłopów. na z powodzeniem stosują metodę za- 
Niema bardziej silnej władzy na świe- Erzyczania rzeczywistości i fantastycz- 
cie. Nie znamy kryzysów nadprodukcji ne plany astreromiczne cyfry zamie- 
nie mamy bezrobotnych. Dlaczego? szeń to tylko jeden z wielu środków 
Dlatego, że organizujemy swoje g0- „amaskowania przed światem istotne- 
spodarstwo według pianów zawczasu go stanu rzeczy. Sz. 

opracowanych. ы 

Słyszę niejednokrotnie głosy: czy 
nie można choć trochę Ša tempo POSIEDZENIE SENATU 

zuchu naprzód. Odpowiadam, nie. Wię WARSZAWA, (PAT). —- Na po- 
cej nawet, jeżeli można, trzeba zwięk- siedzeniu w driu 12 bm. Zenat uchwa- 

tzyć wysiłek. Powstrzymać marsz na- Н! па wstępie szereg projektów ustaw 

przód, to pozostać w tyle. Ci, którzy © Sprawie ratyfikacji umów międzyna- 

rozostają, zwykle są zwyciężani. Nie AAAA li 
ai : ао mni й Ni Ša 
chcemy klęski. Cała historja poprzed- sjawę Bango AA R ON: 

—nia Rosji. wskazuje, iż zwykle ona by Z kolei Izba przystąpi я 

la bita dlat le się opóźniała. „jan; ;Z0A PTZYSŁĄPIŁa Jo sprawo а оа ста'ево, że stale się opóźniała. zjanią komisji skarbowa - budżetowej 
Opóźniała się pod względem wojsko- « projekcie ustawy, dotyczącej poboru 
wym, kulturalnym, przemysłowym i 10 proc. dodatku do szeregu podatków 
1ołniczym. 1 sa paz: prel 

; : sen. Szarski wnosi rzyjęcie projek 
SZA „55 Da 50 — 100 lat. qi pez znidł W. AAA prekiniai 

Musimy nadrobić to wszystko w ciągu szn. Gross. (PPS) i sen. Gląbinski 
lat 10. Zrobimy, albo zginiemy”. «Klub Narodowy), wypowiadając się 

Gdy czytany wypowiedziane z przeciwko ustawie. 
eplombem słowa Stalina, nasuwa si : Kierownik Ministerstwa Skarbu p. 
na myśl znane nasze przysłowie, tak MVaniszewski podkreśla, że nie jest rze 

в «o. o. <Zą normalną, by ustawa podatkowa 
trafnie charakteryzujące pośpiech: „co znajdowała się w ustawie skarbowej na 
nagle, to po djable”. Przykładów da- dany rok, która powinna obejiaować 
!eko szukać nie trzeba, dość przypom przepisy prawa budżetowego. już w 
nieć jak rok temu rozbrzmiewały w porada . kenieczi: ść oddzielenia 

całej Rosji triumfujące okrzyki, że he SD oczne zacz: p o 10 pr ы 
„wielkie dzieło kolektywizacji jest pra uowicy prawa” 7 "ELSE „posta 
wie dokonane, że cała Rosja jest już tych w ustawie skarbowej. W tym ro 
kolektywem, kułak zgnębiony i t. p.“ ku uczyniono właśnie zadość teriu žy- 
Jednocześnie również  przeciskały CZeniu, . 
Przez mur chinski otaczający Sowiety, „ Minister podkrešla dalej, że wyda- 
potwome wieści o scenach, rozgrywa- je mu się, iż skreślenie teraz stu kilku 

+. . J wiljonów złotych „pobieranych już od 
jacych się przy kolektywizowaniu za szeregu lat A zasadzie 10 proc. dodat- 
pomocą bagnetu i nahajki. Wiadomo- ku byłoby stworzeniem deiicytu bud- 
ści te rychło znalazły całkowite po- żetowego. — Ministrowi chodzi 0 to 

wierzenie głośnej deklaracji tego 28, korzysać Z uprawnień lawe samego Stali stóry i WYCH, е 105е ЗЫ 
Oi = który potępiał tych „jościańskich zostały do ustawy skar- 

oh ы N rym „sukcesy zawró- nowej dopuszczone. a które upoważnia 
ły głowę . astąpił zwrot w polity- за cio skreślenia 15 proc. dodatku do 
ce wewnętrznej Sowietów — nowy Uposażeń. Minister nie wic czy to się 

w e — uznano bowiem, GE ok PA m Spa e to co zrobiono, į 5 WY iorach, że ceny rolnicze osiąg- 
SURE in. że naGA a RPO CCU CY poziom opłacalności, com przy- 
Iš A ale ieje „jedinolicz wróci wymianę produktów rolnych. 

„Ko, ry z ętnie Odnosi się do „niedzv wsią a miastem, to može unik- 
pomyslow kolektvwizacyjnych. Prasa niemy tego skreślenia. ' 
sowiecka zaczęła notować moc fak- 
tów rozsypywania się już istniejących 
„kołchozów”, rzucać gromy na zbyt 
gorliwych wykonawców generalnej 

  

  

  

jęto w brzmieniu sejmowem, poczem 
uchwalono bez zmian projekt ustawy 
© prowizorium budżetowem za czas 
o4 1 stycznia do 31 marca 1927 r. 

Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrą- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

r. 

Telefony: Redakcji 1782, Administi. 228. 

pocztowa uiszczona ryczałtem. 

M 
WARSZAWA. (PAT); — Na po- 

siedzeniu senackiej komisji spraw za- 
granicznych z dnia 12 tom. zabrał głos 
„minister Zaleski. Na wstępie minisier 
złożył cześć pamięci zmarłego senatora 
Posnera, który był członkiem komisji 
od chwili jej ukonstytuowania sie aż 
do swej śmierci. — Następnie pan mi- 
nister przeszedł do kwestyj poruszo- 
nych w dyskusji. е 

Pan senator Kozicki -- mówił mi- 
nister Zaleski — apelował do mnie w 
sprawie pogodzcnia naszej polityki wa 
hcc Ligi Narodów z t.zw. polityką so- 
juszów. Otóż z cała satysfakcją stwier 
dzić mogę, że w danym wypadku idzie 
my stale i wytrwale po te; linji, na któ: 
:ą wskazuje p. senator. Świeżo odno- 

PRZEDSTA 
BARANOWICZE —- uł, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DUKSZTY — Butet Kotejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”*. 

HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jedność*, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

   
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy I 00. 
nadesłane miłimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i 

niejako kamień węgielny naszej polity- 
ki zagranicznej. Muszę stwierdzić. że 

gr. w uumerach Swiątecznych oraz & prowincj: o 25 proc. drożej, 
tabełaryczne 0 50 % drożej. Terminy druku mogą być przez Administrcję zmż 

tniane dowolnie. £a dostarczenie numeru dowodowego 2U gr 
TOOK CZTEO 

owa min. Zaleskiego 
NA SENACKIEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

ło mi skonstantować, że 
wvspółpraca rozszerza się teź i na inne 
tereny i że nasza szczera pozycja i pa 

WICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Rach”* —› 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 2 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewskz 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

        
   

    
    

  

    

    
   

    

na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ora: 

      

    

KIEROWNICY WIELK CH 
BANKÓW ANGIELSKICH 
O KRYZYSIE WSPÓŁCZESN:. M 

Anglja, Stany Zjednoczone i Niem- 
cy są najważniejszemi*czynnikami w 
gospodarce Światowej. Stąd opinia 
kierowniczych, gospodarczych kół 

harmoniįua 

wą Sy- sojusze nietylko że w mczem nie są 
sprzeczne z paktem Ligi. ale przeciw- 
nie, stawiają sobie za zadanie ścisłe 
zastosowanie tego paktu 1 obronę prze 
ciwko jakiemukelwiek możliwemu na- 
iuszeniu go. Konstantuję z całą sta- 
nowoczością, że oba te sojusze coraz 
bardziej się zacieśniają 1 współpraca 
nasza z obu temi państwami wydaje 
bardzo karzystee rezultaty na terenie 
:międzynarodowvm nietylko bezpośred 
nio dla nas, ale i pośrednio przez kon- 
solidację istniejących stosunków i 
wzmocnienie tak potrzebnego dla nas 
pokcju. 

Dało sie to odczuć ostatnio niety!- 

W głosowaniu projekt ustawy przy. 

ko na terenie obrad komisji „europej- wiore przymierze nasze z Rumunją ©- „kos żur 
skiej, ale też na terenie rady Ligi. / raz sojusz nasz z Francja stanow'ą 

  

  
  

Posiedzenie Rady Ministrów 
Ž WARSZAWA. (PAT). — Dnia 12 bm. odbvło się pod przewodnictwem 
p. prezesa Rady Ministrów Walerego Sławka posieszenie Radv Ministrćw. 
poświęcone sprawom bieżącym. Miedzy innemi Raca Ministrów powzięia 
uchwały w sprawie projektów ustaw o ratyfikacji całego szeregu umów, kon 
wencyj i porozumień międzynarodowyci. w sprawie rezolucyj, powziętych 
przez międzynarodową konferencję ekspertów rolniczych środkowej i q 0śr- 
dniowo - wschodniej Europy oraz w sprawie ustaw o służbie kolei Fabry - 
cznej Łódzkiej, kolei Chabówka — Zakopane z odnogą Nowy Targ — Suciła 
Hora i koiei lokalnej Lwów -— Stojanów. 

Echa katastrofy w Krakowie 
KRAKÓW. (PAT) Dyrekcja Okręgowa PKP w Krakowie komunikuje: 

Ślędztwo w sprawie zderzenia pociągów nr 5 i nr. 304 w dn. 7 lutego 1933 
ioku w Krakowie ukończyła komisja dyrekcyjna przy współudziale inspek- 
tora ministerjalnego p. Grossera dnia 10 lutego 1931 r. Na podstawie mater- 
jału śledczego Dyrekcja Okręgowa PKP wydaliła jednego telegrafistę, za- 
wiesiła w służbie dwóch dyżurnych iuchu, jednego te'egrafistę, jednego kan- 
celistę, technicznego oraz jednego riaszvristę. Ponadto usunęła jednego u 
szędnika od wykonywania służby nadzorczej oraz dwóch dyżurnych ruchu 
i dwóch telegrafistów od wykonywania służby ruchu, względnie telegraficz- 
nej. 

MASOWE ARESZTOWANIA HITLEROWCÓW 
W BERLINIE 

BERLIN. (PAT). — Z połecenia sędziego śledczego policja berlińska rozpoczęła 

w czwartek 12 bm. zakrojoną na szeroką skalę akcję przecwko narodowo - socjalisty- 

cznym organizacjom partyjnym. Zarówno w biurach, jak i mieszkaniach prywatnych 

dokonano ogółem 20 iewizyj. W obławie tej wzięło udział około stu policjantów i wu 
urzędników policji kryminałnej. Główną uwagę zwrócono na centralne biuro stronuctwa 

hitlerowców. 

Policja obsadziła lokal kierownictwa partji oraz biuro cktęgowe komendy hitel: ow- 

skich oddziałów szturmowych w Berlinie, Skonliskowano tu peiną kartotekę oddziałów 

szturmowych. Zakończony nespodziewanie odcział wartowniczy nie mógł stawić żadnego 

oporu. Policja nie wypuściła nikogo na miasto i obsadziła swymi urzędnikami wszystkie 

połączenia telefoniczne. Pozatem dokonano rewieji w mieszkanis prywatner: komerdan- 

ta głównego oddziałów szturmowych kpt. Steunesa oraz innvch dowódców. 

Znaleziono przy tej okazji skład bsoni. Ilo prezydjum, policji zabrano dla zbadania 
obszerny materjał obciążający. W czasi: rewizji hitlerowcy demonstracyjnie śpiewak 
pieśni bojowe. Akcja policji beriińskiej podjęta została na shniek posziak. > partja hi. 
terowska udzieliła pomocy finaasowej n:ordercom dwóch członków republikanskich 

Reichsbannerów, zastrzelonych w noc sylwestrową. Dwum mwrdercom udało się zbiec 

zagianicę, trzeci zaś ujęty został przez pclicję austrjacką w czasie przekraczania granicy 

SENSACYJNE PLANY HIiLEROWCÓW — JAK UCIEKLI MORDERCY 
BERLIN. (PAT) -— W-g iniormacyt prasy, badanie skcnfiskowanego prze zpolicję 

w czasie rewizji w biurach hitlerowców materjału ujawniło niezbicie, że ścigani przez 
sądy mordercy Reichsbannerowców byli podczas ucieczki wspomagani przez partję hitle- 
sowską. Dzienniki popołudniowe ogłaszają sensacyjne rewelacje o ucieczce morderców. 
Wyniki dochodzeń stwierdziły, że w ostatnich dniach hitlerowskie oddział» szturmowe 
urządzały gorączkowe przygotowania do czynnych wystąpień Czynniki miarodajne roz- 
ważają obecnie kwestję rozwiązania bojówek hitlerowskich. Łnaleziony w czasie rewłzji 
materjał dostarczy nowych dowodów, pupierających oskarżenie kilku przywódców O 
zdradę stanu, wytoczone przez prokuraturę. Hitlerowcy mieli podjąć starania o wydosta- 
nie od poszczególnych urzędników tajnych rozkazów i innych poufnych dokumentów. 
wreszcie projektowane było utworzenie wśród urzędników jaczejek hitlerowskich. 

Globalne zadłużenie rolnictwa 
GENEWA. (PAT). — Komitei ekspertów dła kredytu rolnego zapoznał 

się z odpiwiedziami rządu bułgarskiegc, estońskiego, węgierskiego, łotewskie 
50, polskiego, rumuńskiego i jugosłowiańskiego na kwestjonarjusz, rozesłany 
na warszawskiej konferencji rolniczej, a dotyczący istniejących warunków 
kredytowych dla sfer rolniczych. Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że zadłu 
zenie rolnictwa wynosi globalnie w Bułgarji 41 milion dolarów, w Estonii 
-.3 miljony dolarów, na Węgrzech 245 miljonów dolar ów, na Łotwie 49 
iniljonów dolarów, w Polsce 251 miljonów dolarów, w Rumunji 240 miljo- 
nów dolarów, w Jugosławji 733 miljony dolarów, co w ogólnej sumie wynosi 
1.582 miljony dolarów. Obdłużenie hektara ziemi rolnej wynosi YI dolarów 
w Bułgarji, 8 dolarów w Estonji, 34 dolary na Węgrzech, 15 dolarów na Łot- 
wie, 10 dolarów w Polsce, 14 dolarów w Rumunji i 50 dolarów w Jugosławii. 
otopa procentowa praktykowana w tych krajach wvnosi: w Eulgarji Bank 
Rolny pożycza na 10 proc. kooperatywy rolne na 12 lub 13 proc., prywatni 
kapitaliści na 15 do 20 proc. i nawet więcej. w Fstonji połowa kredytów o- 
procentowana jest bardzo nisko — 30 — 35 proc. kredytów od 4 — 6 proc. 
i0 proc. kredytów ma 6 proc. i wyżej, jednakże stopa procentowa nie prze- 
nosi 13 proc. 

Е W łonie komitetu w dalszym ciągu trwa debata nad szczegółami or- 
ganizacyjnemi przyszłego Banku dla Kredytów Rolniczych. Wydaje się, że 
komitet ekspertów wypowie się za ustaleniem kapitah: akcyjnego przyszłego 
Banku na 25 miljonów franków złotych i kapitału rezerwowego, który miałby 
być jednocześnie i całkowicie wpłacony, na 25 miljonów franków złotych. 
W ten sposób przyszłemu Bankowi umożliwiona byłaby emisja obłigacyj na 

„ sumę 500 milionów franków złotych. De tej wysokości oceniana jest skłon- 
ność rynków finansowych dla tego rodzaju papierów publicznych. 

    

kojowa linja polityki zagranicznej, ©- 
parta na poszanowaniu istniejących 
traktatów, znajouje coraz tu więcej 
zrozumienia ze strony Trancji, a szcze 
gólnie ze strony tak wybitnego nięża 
stami, jakim jest obecny kierownik za 
granicznej polityki francuskiej. 

Co do stosunków naszych ze Zw. 
Socialistycznych Republi/ Rad, to w 
ekspose, jakie miałem zaszczyt wygio- 
sić w Sejmie, dałem już krótki jej za- 
*ys. Mogę tu zatem z całą stanow- 
czością zapewnić panów senatorów ko 
zickiego i Dębskiego, że 7 naszej stro 
ny jak dotąd, tak i nadal starać się he- 
dziemy utrzymywać ze Związkiem jak 
najlepsze stosunki sąsiedzkie, Z saty- 
stakcją muszę skonstantcwać, że w о- 
statnich czasach stosunki te rozwijają 
się zupełnie normalnie. +0 do sprawy 
i.zw. niedyskrecyj prasowych, dotyczą 
cych układów naszych z Rosją o-ewen 
tualny pakt o nieagresji, którą poru- 
szył tu p. senator Dębski, to muszę 
przypomnieć panom, że o sprawie tej 
mówiliśmy już / niejednokrotnie tu- 
taj i w seimowej komisji spraw zagra- 
ricznych. Rozmowy tego rodzaju z Ro- 
sja prowadzone są już, jak panom wia 
domo, w drodze dyplomatycznej nor- 
nialnej od dłuższego czasu i miały mię 
dzy innemi jako rezultat podpisanie 
t.zw. paktu Litwinowa. 

Z całą stanowczością stwierdzam, 
że wszelkie wiadomości prasy o rze- 
komych przyszłych pertraktacjach co 
do stwierdzenia jakiegoś ogólnego 
frontu przeciwko Sowietom, o którv 
zapytywał p. senator Dębski, są zur 
pełnie bezpodstawne. 

POMORZE I LITWA 
Równie bezpodstawne są pogłoski 

0 jakichś wymianach Pomorza na Lii- 
wie. Sen. Dębski powinienby wiedziec 
że w dzisiejszych czasach wszelkie tur 
gowrnie narodami lub ich częściami 
„est niemożliwością. W każdym razie 
rząd polski nie przyłożyłby do tego rę- 
ki. nietytko ze względu na to, że Po- 
iworze jest zantieszkałe pwzez ludność 
įdzeane polską ale też i na to że nie ma 
ny żadnych zamiarów zaborczych w 
stosunku do kogckolwiek bądź, a tem 
mniej w stosunku do narodu litewskie 
go, uła którego od wieków żywiiny. u- 
czncia szczerej przyjaźni, wynikające 
z długiej wspólnej historji. 

REWIZJA GRANIC NIE ISTNIEJE 

W sprawie poruszonej przez sen. 
Kozickiego w «westji stosunku rządu 
do sprawy całości naszych granic, p. 
minister odpowiedział, że dla nas kwe 
stja rewizji granic Rzeczypospoiitej 
nie istnieje. Na ten temat nie przyj- 
miemy nigdy z nikim żadnej nawet dy- 
Shnsji. 

NASZ STOSUNEK DO WATYKANU 
W odpowiedzi sen. Dębskiemu w 

sprawie stosunku naszego do Watyka 
nu p. minister zapewnił, że rząd w tym 
względzie robi wszystko, co jest w je- 
go тосу, aby nadal utrzymać stosunek 
osobistej ojcowskiej łaskawości, jaką 
Qjciec Święty zawsze zaszczycał Pol- 
skę. Muszę jednak się zastrzec — mó- 
wił p. minister — co do możliwości. 
wyrażonej tutaj przez senatora Dęb- 
skiego, wyzysktwania wpływów Stoli- 
cy Apostolskiej wobec niektórych stron 
nictw niemieckich. Otóż stosunek Wa 
tvkanu do stron. katolickich w in. pań 
stwach nie moźe być tematem rozmėw 
Watykanu z rządem katolickim, tak 
samo jak stosunek jego do katolickich 
uyrupowań w Polsce nie mógłby słu- 
żyć do negocjacyj z innem państwem. 

SKARGI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIE. 

W kwestji mterpretacji rezolucji Ra 
dy Ligi w sprawie skarg mniejszościo- 
wych na Śliąsku i w województwaca 
pozranskiem i pomorskiem p. minister 
jowiedział: Konstantując, że nastąpiły 
nielztóre fakty sprzeczne z konwencją 
genewska, Rada Ligi natychmiast skon 
startowała że rząd polski zrobił 
«szystko. co do niego należało w da- 
nych okolicznościach. Żaden rząd na 
Świecie nie może zobowiązać się, że 
nigdy żaden z obywateli jego kraju 

  

nie przekroczy prawa miedzynarodo- % 
wego, tak jak nie mógłby się zohowią- 
zać że żaden z iego obywateli nie zła- 
mie prawa cywilnego lub karnego. 
Chodzi tylko o to, czy rząd przedsię- 
«.ziął wszystkie kroki, jakie były w 
jego mocy, aby przestępstwo to ukró- 
cić. Rada Ligi stwierdziła. że pod 
tvm wzgłędem rząd- polski zrobil, co 
Aa niego należało. 

tych państw na międzynaro: 
inację ekonomiczną  żasługuje na 
szczególniejszą uwagę. 

Anglja posiada $ banków 0 świa- 
towei sławie, o olbrzymich interesach 
w różnych krajach kuli ziemskiej. W 
styczniu odbywają się walne zebrania | 
avcionarjuszy tych banków. Prezyden- | 
ci tych bankó'* wypowiadają expose 
9 sytuacji gospodarczej międzynaro- 
dowej. Tegoroczne expose poświęco- 
ie były nie krytyce polityki ekono- | 
micznej Wielkiej Brytanji, lecz współ- 
czesnersu kryzysowi gospodarczemu. 
Harry Goschen, prezydent Naciona!— 
Prowincial--Bank, podkreślając znacze 
nie spadku cen surowców, twierdził, 
że dalszy spadek cen uważa za nie- 
prawdopodobny. Uważa jednak, że w 
najbliższej przyszłości konjunktua | 
światowa nie ulegnie znacznej popra- 
wie i ożywienie angielskiego przemy- | 
sių me może nastąpić tak. prędko. 

Goodenougl:. prez. Barclays-Banku | 
godriósł znaczenie sprawy repartycji, | 
jake jednej z podstawowych spraw 
gospodarki światowej.  Jakkolwiek © 
Nien:cy w pewnym stopniu osiągają | 
korzyści z międzynarodowego spadki | 
cen na surowce, gdyż są krajgra im 
„ortującym surowce, przerabiającym | 
ie | wywożącym produkty gotowe, 
iscz upadek Cen iaktycznie zwiększa 
sieżar ich długow i zobowiązań. IA 
żeli Niemcy swe zobowiązania zechcą 
wypełnić, są zniewołone swój prze- | 
mysł w znaczniejszej jeszcze miecze 
"acjonalizować i stać się coraz bar-- 
dzie; niebczpiecznym  współzawodne- 
kiem dla państw przemysłowych. in- 
teres dobrobytu świata wymaga, żeby 
odszkodowania niemieckie były zmmiej 
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4 
szone. Goodenough ošwiadcza się za 
propozycją, wyrażoną w nocie Beł- 
iour'a o skreślenie przez Wielkobry- | 
taaję _ długów  międzysojuszniczych — 
pod warunkiem odpowiedniego zmniej | 
szenia odszkodowań. Twierdzi przy- 
tem, że jakkojwiek Anglja straciłaby 
na tem dwa tysiące pięcset pięćdzie- - 
siat miljonów funtów, jednak byłaby | 
to ofiara, któraby się opłaciła, gdyż 
tylko po zmniejszeniu międzynarodo- | 
wych zobowiązań, wywołanych woj- 
ną. może nastąpić normalny bieg mię- 
dzyrarodowyci, stosunków gospodar- | 
czych. r 

Wybitny przedstawiciel świata 
bankowego Runert Geckett podkre- | 
ślał, wskazywał jako przyczynę kry- | 
zysu nierównomierny podział zapa- 
sów złota i nieodpowiedni podział 
kredytów. : 

Wybłtny przedstawiciel świata fi- 
narsowego Moc Kenna występował 
przeciwko polityce deflacyjnej centrał 
nego angielskiego barku, przypisując — 
temu przyczynienie się do spadku cen. | 

SPRAWA W:BORU PREZY- | 
DENTA AUSTRJI i 

Parlament austrjacki obradował w | 
tych dniach nad sprawą wyboru pre | 
zydenta Austrji. Kanclerz związkowy | 
dr. Ender przedstawił trzy projekty oit 
nośnie wvborów. 

Chrześcijańscy socjaliści 1 związek 
ludowy domagają się, aby wybory od 
były się w jesieni b. r., zas, gdy 
gospodarczo - narodowy błok jest zda 
uia, że odłożenie wyborów wymaga 
nowej uzupełniającej ustawy. : 

O sprawie tej zadecyduje stano- 
wisko socjalnej demokracji. : 

Kanclerz związkowy prowadzi per- 
irakracje z przywódcami socjalnych 
emokratów, chcac nakłonić ich do | 
zgodzenia się na termin jesienny. | 

O ile socjal - demokraci przyjmą | 
projekt Endera, wyborg * prezyden- | 
ta odbędą się 18 października b. r | 
Dotychczasowa ustawa powiada, że | 
'vybory powinny być rozpisane na 10. 
tygodni po zejściu się nowego par- | 
lamentu, jednakowoż w ustawie tej 
brak jest jakichkolwiek bliższych szcze, | 
gółów. «SEA 

W projekcie Endera postanawia się | 
żę wnioski odnośnie wyborów muszą 
być podpisane przez pięciu członków 
Zgromadzenia Narodowego, albo 
przez 2600 wyborców. Komisja wy: 
horcza ogłasza wybór tego, który przy 
pierwszem głosowaniu otrzymał wię- 
cej, niż połowę oddanych głosów. 
razie przeciwnym, odbywają się po- 
nowne wybory, pomiedzy kandydata- 
ini o naqwiększej ilości głosów, ale. 
gruny polityczne mogą przy wyborach 
scisłych wysuwać własne kandydatu- 
ry. Udział w wyborach jest obowiąz- 
kowy . 

      

т 

  

A
g
 

AA
 

A
n
g
 

* 
D
W
 

0h
 o
t
 

0 

    

    
    

  

    

    

    

   

            

X



2 

ECHA KRAJOWE 

  

Praca w organizacjach rolniczych w powiecie 
mołodeczańskim 

Pomimo ciężkiego położenia tut.  rolni- 
stwa na skutek niepomyšlnych konjunktur 
gospodarczych, praca w organizacjach roini 
czych i spółdzielczych w tut. powiecie ani 
na chwilę nie ustaje, a wręcz przeciwnie -— 
wre, Wzrasta zrozumienie u jaknajszer- 
szych warstw rolniczych, potrzeby jaknaj- 
ściślejszego zrzeszenia się. To też zwiększa- 
ją się szeregi Kółek Rołniczych, Kół Gospo 
dyń Wiejskich. Rolnik domaga się uzdro wie- 
dia spółdzielczości, rozumie doskonaie ko- 
iieczność jej egzystencji. O ile spółdzielnie 
kredytowe i mleczarnie mniej łub więcej ca 
z 

  

niu. Widząc ciężkie położenie tut. rolnictwa 
p. strosta kładzie specjalny nacisk na cał 
kowite zorganizowanie tut. rolnictwa, w 
zen: widzi zupełnie słuszne wyjście z obec 

istniejącej ciężkiej sytuacji. Naczelnem 
m p. starosty w dobie obecnej jest zor      

ganizowame  społdzielni zbytu produktów 
trelniczych. 

W r. ub. przeprowadzono 32 zespoly 
konkursowe z uprawą. buraków pastewnych, 
kapusty 1 aków. Konkursy prowadzo 
ne wyłączn u członków Kół Rolniczych. 

Przekonał się rolnik, że 
    

Zrobiły one swoje. 

  

Kurs przodowników konkursowych 

spokaja potrzeby rolnika, o tyłe istniejące i 
1 Spėtdzielnie Roln. - Handlewe tyłko jed 
nostronnie  zadoščuczyniają wymogom tut. 
rolnictwa — t. zn. importowo. Rolnik doma 
ga się zbytu produktów. Takich spółdziel 
ni, któreby kupowały 
niema. To jest ogólna u nas bołączka. Nad 
item poważnie trzeba się zastanowić, obmy 
śleć plan działania i przystąpić do zrealizo- 
wania tego, czego się domaga nasze rolni- 
ctwo. Walny zjazd osadników, który odbył 
sie w dniu 11 L. r. b., na który przybyło 
górę 200 członkow, jednogłośnie za tem 
się wypowiedział,  upoważniając władze 

  

swe do poczvmenia starań zorganizowania 
_ zbytu. W tym też dniu odbyło się doroczne 

      

    

  

   

        

walne Zebranie delegatów Organizacyj i 
Kółek Rolniczych, na które przybyło 79 de- 
egatów i gości w ilości 50, i uchwałę o0- 
sadników poparta całkowicie. 

Ponieważ OT” i KR. było i do chwili 
omecrej jest wykonawcą wszełkich poczynań 
Sejmiku w zakresie wykonywania budzetu 
Działu Rolnego, aadmienić wypada o ścis- 
ej współpracy OTO i KR. z Sejmikiem. 

" Powyższe zawdzięczać należy obecnemu 
staroście p. jerzemu de Tramecourt, który 
Gddal całkowicie inicjatywę w ręce OTO i 
KR..w zakresie poparcia rolnictwa. P. sta- 
taosta, jako niesirudzony społecznik, naie- 
życie docenił Organizacje rolnicze, to też za 
wszelką cene popierał ich rozwój, zawsze i. 
wszędzie starał się być obecnym, swoim ink 
tem i świadomością rzeczy zawsze Spra- 
e nadawał należyty i właściwy kieru- 

nek. 
й Członkowie organizacyj rolniczych w 

osobie p. starosty zawsze widzieli opieku- 
na, a nietvlko zwierzchnika. Dzięki powyż- 
szemu, organizacje rolnicze istniejące na 
terenie tut. powiatu, mogły w przeciągu 
krótkiego czasu ułec znacznemu usprawnie 
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zboże, trzodę i t. p. i 

  

na naszych dzikich nieraz terenach moż- 
iwe jest osiągnięcie plonów, nie mniejszych 
iż na zachodzie. Frzeciętne płony bureków 

nosiły u konkursowiczów ok. 7000 pu- 
w z ha. Dziś w okolicy uprawa buraków 
t rozpowszechniona. W dobie obecnej 
zystąpiło do konkursów "72 zespoły —- га 

1 wzięło udział przeszło 720 członków, 
a'em ztozumienie u członków Kółek Rol 

niczych jęst znaczne. Niezależnie od powyż 
szego, w okresie zimowym, w zakresie о- 
Światy rolniczej prowadzone sa specjalne 
kursy, których zadaniem jest wskazanie 
dróg. po których należy iść, usprawnienie 
oryanizacyj rolniczych i teoretyczne przygo 
towanie kadr roleiczych do przyszłej wiosen 
nej uprawy i bardziej racjonalnego zagos- 
podarowania się,. 

Staraniem OTO i KR. i przy wydatnej 

  

    

pomccy p. starosty w dniu 26'i 291. r. b. 
w Mołodecznie zorganizowano kursy dla 
przodowników konkursowych, Ogółem na 
kurs przybyło i uczęszczało 42 przodowni- 
ków, co stanowi 95 proc wszystkich przo 
downików. Noclegi dostarczono bezpłatnie. 
Zaznaczyć i w tym wypadku należy, iż na 
kurs przybyli przodownicy nawet z najda- 
!ci położonych miejscowości, jak Rakowa, 
Radoszkowicz, Ho"odziłowa i Łoszan. 

Kurs był prowadzony pod kierownictwem 
agronema powiatuwego p. Alfonsa  Żakie- 
la, który jednocześnie był i prelegentem, 
pozatem wykładowcami byli p. p.: Н М 
iewska, inspektorka przysp. roln. OTO i KR. 
Pegina Dunkiewiczówna, instruktorka K. O. 
w. Zawidzki. Stanisław, agronom  rejono- 
wy i Nawojski Jan, instr. hodowlany. 

Jak widać z powyższego — rolnictwo 
tut. mniej lub więcej jest już zorganizowa- 
ne. Życie zag w poszczególn 
cjach, Kółkach BCh я Kolach Gospo 
dyń Wiejskich — wre B. 

  

' * BAKSZTY (Pow. Woložyūski 
— Akademja Pomorza. Bakszty, miastecz- 

«o kresowe, położone wśród puszczy bak- 
sztańskiej, jest prawie nieznane szerszemu 
ogółowi. 

A jednak i w tej mieścinie życie wre w 
całej pełru. Nie było uroczystości społecz 
nej, państwowej, narodowei i t. p., która 
ty się nie odbiła głośnem echem w naszem 
społeczeństwie.. uto w dniu I b. m. zosta- 
ła urządzona uroczysta akademja, poświęco 
na „Miesiącowi Pemorza”, na którą przyby- 
ło około 500 osób. 

Akade:nje rozpoczęto odegraniem  hym- 
nu narodowego i odśpiewaniem „Roty”, po 
czem ks. magister A. Sienkiewicz, prezes ko 
mitetu, „Miesiąca Pomorza** — zagająjąc 

FEMI W sobotę 14 lutego 
w salach Klubu 

% 

  

(Mickiewicza 33-a) 

  

W BRZEŚCIU 
Brześć... Miasto dzisiaj najsławniej 

sze nietylko w całej Połsce, ale i za- 
" granicą! 

Nawet osławiony pokój niemiecko- 
austrjacko - bolszewicko - ukraiński, 
zawarty: w tem mieście, nie przyczynił 
się do takiego rozgłosu, jak ostatnie 
wypadki „brzeskie”. 

Mieszkańcy miasta są dumni z tej 
sławy i w każdym przyjezdnym widzą 
jeszcze jednego korespondenta, żądne 
go przebrzmiałei sensacji. 

W lot chwytają myśli. Odpowiada- 
14 na pytania niedopowiedziane. ‚ 

— Jak daleko stad..... 
— Cztery kilometry! 
— (0-0? Tak dałeko? 
— Ależ komunikacja bardzo dob- 

ia: dojedzie pan autobusem, taksów- 
kaz 
EEN, dobrze... Ale jakże można 

pracować w takich warunkach? Prze= 
cież to katorga!.. : 

° — Trudno, panie!... Wojsko 
bawi sie w ceregiele!... Zresztą, 
im i trzeba!,.... 

_ -— Przepraszam... Jakieś nieporozu 
mienie... O kim i o czem właściwie 
pan mówi? 

_— Jak, o czem? O twierdzy, natu- 
alnie, i więźniach, 

— Panic łaskawy, ale ja się 

nie 
tak 

PY> 

„cio! 

Handlowo-Przemysłowego 

akademię, zaznaczył czem jest dla nas Po- 
morze i jakie są nasze obowiązki wobec o- 
statnich poczynań niemieckich. 

Po zagajeniu nastąpiły deklamacje i śpie- 
wy, wykonane przez dziatwę szkolną pod 
kierownictwem p. M. Dyszlewskiej, naucz.; 
Zostały wygłoszone dwa odczyty: 1) Histo- 
rja Pomorza — przez p. | Loppo, kier. szk. 
i 2) Ogólne znaczenie Pomorza — przez 
p. K. Maciejko, naucz. 

Po  ofdczytach rozentuzjazmowana lud- 
ność na wniosek prezesa komitetu, po je- 
go bowtórnem przemówieniu, jednocześnie 
"uchwaliła przedsiawioną przezeń rezolucje, 
ti nastepujacej: „Poniewaž žywioly na- 

zlistyczne w Niemczech żądają rewizji 
granic polsko - niemieckich, ma niekorzyść 

||| 

    
  

| Interesujący program, dwie orkiestry, niewykorzysiane dotychczas atrakcje, kioski, eiekty Świetne, : 

| Wstęp za zaproszeniami lub okazaniem legitymacji akademicki*j. 

А -а - а.... 
Przykre rozczarowanie Įesten: о- 

chę zawstydzony: rzeczywiście: 
nieco nie uzasadniony powód do przy 
jazdn do Brześcia.... Ale cóż robić!... * 

SŁ O W U 

IX-ta ROCZNICA KORONACJI PAPIEŻA 
CITTA DEL VATICANO (PAT)—v rocznica koronacji Piusa XI obcho 

dzona była w państwie watyńskiem bardzo uroczyście. Rano odprawiona 

została przez Ojca Świętego w kaplicy Sykstyńskiej msza papieska, na której 
obecni byli wszyscy przebywający w Rzymie kardynałowie, wyższe ducho- 

wieństwo, korpus dypłomatyczny i wiele wybitnych osobistości, Kulminacyi 

nym punktem uroczystości było otwarcie radjostacji watykańskiej. Papież w 

otoczeniu swego dworu i osób zaproszonych udał się do gmachu radjostacji, 

powitany w-g przepisów ceremonjału. Najpierw przemówił przed mikrofo- 

nem Marconi, zapowiadając światu pierwsze  prze'nówienie radjowe Ojca 

Swiętego. Następnie zabrał głos Oiciec Święty, zwracając się po łacinie ze 

słowami pokoju do wszystki:h w hierarchii kościelnej, szefów państw wszyst 

kich narodów, ludzi bogatych i biednych, szczęśliwych i cierpiących i udzie- 
Jił urbi et orbi swego apostolskiego błogosławieństwa. -— Po wygłoszeniu 

przemówienia papież odjechał wa posiedzenie akademji papieskiej, zaś ra- 

djostacja zawiadamiała Świat w różnyct ięzykach, między innemi po polsku 

o przebiegu uroczystości. 

Nowy rząd estoński 
TAŁLIN. (PAT). — Na posiedzeniu sejmu w dniu 12 bm. przedstawił 

się izbie nowy rząd estuński w nastepuiącym składzie: premjer Poets, mi- 
iuster spraw zagranicznych Tennison (Partja ind.), spraw wewnętrznych i 
spzawiedliwości Hunerson (Zw. Clnop.), spraw wojskowych Kerem (Par:ja 
lud.), rolnictwa Jurman (Zw. Chł.), oświaty i opieki społecznej Piiskar (80- 
cjalista) komunikacj: Oinas (socjalista). finansów Pung (Partja Gosp.) —- 
Nowy gabinet uzyskał votum zauiania 54 głosami przeciwko 17. 

Dwuletni pian Stahihelmu 
KTO ODDA GŁOSY NA PRUSKI „VOLKSBEGEHREN*? PO ZWYCIĘ 

STWIE RZĄDU W SEJMIE RZESZY. 

  

  

ych organiza-. 

® 

--- nieciekawe. Powstalo na gruzach 

Od chwili , gdy Stahihelm oświad 
szył publicznie, że wszczyna kampa- 
ae przeciwko Volksbegehren w Pru- 
sach i kiedy odnośne podanie wniósł 
do pruskiego ininisterstwa, Stahlhelm 
wysuwa się na czoło życia polityczne 
„0, walka bowiem o rząd w Prusach 
„est decydującą w losach Niemiec w 
bieżacym i przyszłym roku. 

Z końcem ubiegłego tygodnia przy 
wódca Stahłhelm powziął dwuletni 
plan, którego program jest następują- 
cy: W pierwszym rzędzie przeprowa- 
dzi się Volksbegehren, a następnie gło 
sowanie za rozwiązaniem Sejmu pru- 
skiego — wybory do sejmu  pruskie- 
go -— wybory do Sejmu Rzeszy w ro 
ku 1932. 

Z oświadczenia powyższego wyni- 
ka, że stahlhelmowcy mają nadzieję, 
że głosowanie ludowe zmiecie Sejm 
pruski z widowni politycznej. 

Wszystkie obozy polityczne zrzek- 
ły się oficjalnego udziału w tej akcji, 
pozostawiając wszelką odpowiedzial- 
ność wyłącznie Stahlhelmowi. Nawet 
hittlerowcy nie wezmą udziału w całej 
tej kampanii, bedac zdania, że pruskie 
wybory w prawidłowym terminie mo 
24 przynieść im korzyści. Jednakowoż 
zadna grupa polityczna opozycji nie 
wystąpi przeciwko Volksbegehren. Sy- 
tuacja rządu Rzeszy w parlamencie 
niemieckim zracznie się polepszyła 

Wnioski o votum nieufności odrzu 
cone zostały 293 głosami przeciwko 
221, przyczem 13 posłów wstrzymało 
się od głosowania. Nałeży więc prz$- 
puszczać, że do końca marca budżet 
zostanie przyjęty przez parlament, a 
nie drogą dekretów nadzwyczajnych. 
Po uchwaleniu budżetu, parlament zo 
stanie odroczony na kilka miesięcy. 

  

E WIELKA ZNIŻKA CENI 
W. NOWICK 
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Polski, zwłaszcza odebrani nam Pomorza, 

dlatego też my, obywatele gminy Baksztań 
skiej. zebrani na akademii , poświęconej 
sprawie Pomorza, stwierdzamy: 1-0. —-pol 
ski charakter prastarej naszej żiemi Pomo- 
rza, 2-0 -— jaknajkategoryczniej protestuje- 
my przeciwko wszelkim zakusom i zachician 
kom niemieckim na nasz stan posiadania, 
3-0 — składamy uroczyste ślubowanie, że 
nie cofniemy się przed żadną: ofiarą w obro 
nie całości. naszych granic. 

Wszelkie poczynania naszego Rządu i 
rządów, z nami sprzymierzonych, dla obro- 
ny naszych słusznych i świętych praw zmie 
rzające, znajdą jaknajgłębszy oddzwięk i 
poparcie w łonie całego spojeczeństwa hez 
wzgiędu ua różnicę przekonań politycz- 
nych*, — stwierdzając ja podpisem. 

“ Akademję zakończono odegraniem hym- 
nu narodowego. Oprócz wspomnianej aka- 
demji zostały wwgłoszone -po większych 
osiedlach odczyty propagandowo - oświato 
*+e, na temat Pomorza. : 

Slowen:, Komitet dołożył wszelkich sta- 

NA OBUWIU 
i towarach wysurtowanych 

przy zakupach od cen oznaczonych żądać powyższego rabatu. 

Wilno, 
uł. Wielka 30 

RABATU 
NA KONFEKCJI 

galanterji i trykotažach 20° 

тай, аБу „Мюемас Pomorza“ osiągnąl swój 
vel, а spoleczenstwo z całym zapałem akcję 
Komitetu poparto. Miejscowy. 

MOŁODECZNO 

— Wybory prezesa O.T.0. i KR. W 
dniu 4 —! — 31 r. odbyły się wybory 
prezesa Okr. Tow Organ. i Kół Roln. 

Po krótkiej naradzie wybrany został 
p Jan Pilicki z Wierzchówki 

W powiecie mołodeczańskim, tak obfitu 
jącym w większą i średnią własność ziem- 
ską, gdzie jednak dotąd wybitnie brakowa 
io określonego nastawienia w gospodar- 
stwach rolnych i gdzie pomimo pozornej a- 
mifikacji organizacyj rolniczych dotąd dawał 
się obserwować zgubny antagonizm wśród 

cy ka członków OTO. i KR.. — 
Wybór p. Jana  Pilickiego należy powitać 

jako sympatyczny objaw, zwiastujący przej 
Ście nareszcie do twardej i rzeczowej pra- 
cy nad przyjściem z pomocą zagrożoneniu 
w swych podstawach rolnictwu. p: 

W WiRZE STOLICY 

KTO MA BYĆ MiS$S k UROPY? 

Nie wybieraliśmy w tym roku Miss Po- 

lonji. bo żadne pismo nie chciało się podjąć 

tej skomplikowanej niachinacji. Okazało się, 
"e to wcale nie jest dobry interes — po- 

czytność dziennika wzrasta nieznacznie, a 

koszta są bardzo znaczne. Samo wysłanie 

Miss do Paryża w asyście starszej pani na 
sydzień nie jest drobnostką. Toteż Czerwo- 
niaki, które w zeszłym roku robiły  tyłe 

gwaltu, że Polska musi być reprezentowana, 

że prestiż państwa tego wymaga, obecnie 

zapomniały o całem przedsięwzięciu. 
Panienki żałują. Znam niejedną brzyda- 

'ę, która już szykowała fotografję, już za- 

<zynała marzyć o hołdach,  triumiach... 

Niech poczeka jeszcze roczek, moża wyład- 

nieje przez ten czas. 

W innych krajach gazety nie były tak 
wstrzemięźliwe i, jak wiemy, tabun cudzo- 

ziemskich missek zjechał ćo Paryża. Na Miss 

Europę wybrano przedstawicielkę Francj— 

traz, kiedy się inne konkurentki rozjechały, 

wyszło na jaw, że Miss France jest matką 
n'eślubnej. czteromiesięcznej dziewczynki. 

I|-wetes, skandal. ы 

Jedni się oburzają, drudžy przyklaskują. 

Dlaczego królowa piekności ma być dziewi- 

cą? i.ewicowy dziennik „Liberte" proponu- 

je. by nietylko Miss France nie detroniz»- 
„wać, ale by miasto Paryż adoptowało jej 
córeczkę. I przy okazji powstał nowy pro* 

įekt: co to za zasiuga być piękna, bezplad- 

ną dziewica? żadna! Niema. czego rozsia- 
wiać taką klempę. Odwrotnie, trzeba wy= 
naležė matkę możliwie najliczniejszego po- 

tomstwa, możliwie najlepiej zakorserwowa 

ra i ją właśnie nianować Miss. naszego 

kontynentu 

W takim xonknrsie gralibyśmy poważną 
10lę. choćby nani Judycka, o której „Słowo' 

onegdaj donosiło, szczęśliwa matka 34 dzia 

tek —- mogłaby z powodzeniem zostać Miss 

Eoropą! Nagroda większa i zaszczytniejsza 

riż zwolnienie od kary paruzłotowej za bez- 

myślne zaalarmowanie Pogotowia. 

GÓRĄ JAPOŃCZYCY 
Widownia zapełniona wysmokingowany- 

mi panami i mozliwie najbardziej obnażone- 

'ni paniami. 

Jakaś strojnisia powiedziała kiedyś: „my 

tobiery musimy się stroić, bo piękny ubiór, 
to cała nasza brcn!“ 

— Eh, odpowiedział roztropny pan, po- 

co? kiedy zwyciężacie przeważnie wtedy, 

edy jesteście rozbrojone. 

Ale nie o to chodzi. Szykowni panowie 

i bezbronne panie stawili się tak cznie, 

by oylądać trupe japońską Tukujiro Tsutstt, 

która odegrała w swym narodowym języku 

zajmujący dramat Kage-No-Kigara i prze- 
rażającą tragedję Mitsuhide. Ą 

Tyle zrozumiano, co pan we fraku przed 

xażdym aktem opowiedziai. A zatem, że 

k*o$ komuś dał w twarz, że ten poczuł się 

znieważony, że zadrgał w nim urażony ho- 
ror, że postanowił się zemścić, że po so- 

lidnych przygotowaniach, po powzięciu dja- 

telskiego płanu, po obmyśleniu wszystkie- 

śp w najdrobnieiszych szczegółach —. po 
tem wszystkiem, ten ktos zamordował nie 
wroga, ale własną matkę, która jakoś nawi- 

nęła mu się pod ręke. Dobrze, że pan we 

fraku dał znać, co się będzie działo na sce- 
i*e, z tych bowiem tańców, śpiewów, sko- 
ków i wykrzywiań, niktby się nie domyślił, 
że zaszła tragedja. Jakiś pan się spóźnii na 

wstępną conferencierkę i odnióst wrażenie, 

se dwóch przyjaciół ślubowało sobie dozgon 
na przyjaźń, na znak której jeden — zgod- 
nie z japońskim rytuałem — palnął drugie- 

0. Potent tańce, zabawy — słowem kar- 

nawał. I ota stara pani uwiodła młodego 

nrzyjaciela, unieszczęśliwiła go swą miiło- 

ścią. Drugi chcąc mu siy przysłużyć, zabił 

te upartą kochankę, a potem wpadł w roz- 

pacz. bo zauważył, że dokonał zacnego 

dzieła poświęconym nożem, t. į. takitn, ktū- 
iym kraja sie tylko jabłka... 

Dziwny gust ma warszawska  publicz- 

ność. Woli godz'nami słuchać niezrozumia- 

łych dialogów, niż pójśc na dobrą polską 

szukę. K. 

  

odbędzie się pod protektoratem J. M. Rektora U. S. B. D-ra Aleksandra Januszkiewicza 

oarę godzin czasu,.a więc można м- 
żyć je. na obejrzenie: miasta. Miasto 

po 
wojnie, jest czyste, nowe, ale bezbarw 
ae. Oko nie. ma _ na -czem się zatrzy- 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 10-ą rocznicę wyzwolenia Brześcia od bolszewków 
"X inż. Žamojtel, > X inż. Gordziałkowski. 

Znajduję gospodarza Ogniska, p. mać. Mimowoli się rozglądam za 
tam: jak daleko stąd do Ogniska Kole- Mieczysława Iwanickiego, wyznacza- czeinś starem, — przecież Brześć ma 
*owego!... O kolejarzach ja mówię!.. uv sobie spotkanić po południu. Jest tak wielkie przeżycia historyczne. 

Nagle spotykam znajomego,  bar- 
dzo inteligentnego człowieka, „korzen 
nego" mieszkańca Brześcia. 

-— Niech. mi pan będzie przewod- 
mikiem! Gdzie tu jest... 

— Cztery kilometry stąd! 
— Co? 
— No, twierdza... 
— Ależ, panie, ja sie chciałem do- 

wiedzieć, gdzie tu jest ' czy tu jest 
ex-unicka cerkiew św. Mikołaja, któ. 
за była świadkiem Unji Brzeskiej... 

Wzrok zdziwiony. Myśl intensyw - 
nie pracuje. 

. — Racja... Przecież tutaj była za- 
warta Unja košcielna.l... 

Okazuje się jednak. że śladów tej 
cerkwi należy szukać w twierdzy, któ 

/ 

ta zajmuje teren najstarszego  Brze- 
ścią. 

Idę do Ogniska. 
Ognisko kolejowe znajduje się 

przy torach kolejowych w rejonie ko- 
ionji kolejowej za elektrownią. Bardzo 
zgrabne domki, mające po 16 małych 
mieszkań, dla urzędników kolejowych, 
stoja na nieco ponurym i nieuporząd- 
kowanym należycie placu. Za niemi, 
nieco na uboczu — długi parterowy 
budynek Ogniska. 

Ognisko kolejowe w Brześciu jest 
nietylko instytucją społeczno - towa- 
zzyską kolejarzy, lecz również jedyną 
piacówką teatralną w Brześciu. 

Trupa amatorska, złożona prawie 
wyłącznie z kolejarzy, pod kierowni- 
ctwem zawodowego aktora p. Piat- 

roczny KONCERT-BAL Związku Studentów Rosjan U. |. B. e 
reflektory, kwiaty, dwa bufety, lody, kruszon. Ceny miejsc 4 — 10 zł. Dla akademików zł. 3. 

POCZĄTEK o godz. 10-ej wiecz. 

kowskiego, pracuje bardzo intensyw= 

nie, gdyż każdej niedzieli daje nową 
sztukę! Repertuar — popularny, naro 
dowy. Wielkiem powodzeniem cieszą 

_ się przeróbki z powieści Sienkiewicza. 
Tak np. „Azja Tuhaj - Bejowicz* był 
zrany 4 razy (4 — 7 X. 30 r.). „Og- 

  
Wojskowe Przysposobienie 

niem i mieczem“ i „Pan Wolodyjow- 
ski“ — po pare razy. 

W okresie świątecznym wielkie po 

wodzenie miała „Obrona Częstocno- 

wy”. ` 

P. Franciszek Baytei 
wypuszczony z aresztu 
We środę. po kiłkudniowym pobycie w 

areszcie centralnym, został zwoliuony p. 
Franciszek Baytel popularny filantrop war- 
szawski. 

Zwolnienie p. Baytla nastąpiło na inter- 
wencję jednego z jego przyjaciół, który jed 
uk nie znał osubiście filantropa. Przyja- 
ciejem tyma jest p. Juljan Piechnik, który na 
wiadomość 5 aresztowaniu Baysla, zwrócił 
Sie do sędziego przy urzędzie śledczym, 
p Chmielarza, 7 prošbą 0 wypuszczenie 
hnytla na wolność za zobowiązaniem, że 
będzie nad nim czuwać i że ponosi za nis- 
po, w razie ewentualnej ucieczki, odpowie- 
dzialność. 

Przejścia ostatnich miesięcy, oraz kiłku- 
dniowy pobyt w areszcie objawiły się u p. 
Franciszka Baytla niezwykłen. zdenerwo- 
waniem. jednak nie traci on nadziei, że pa 
kTkudniowvn: wypoczynku pod opieką mał- 
żŻonki, znajdzie jeszcze w sobie dość siły, W 
ty zabrać się do pracy i wyprowadzic 
przedsiębierstwo na równą drogę. Temibar- 
dziej, że za dwa lata ma obchodzić 50-iet- 
ni jubileusz pracy w swym zawodzie. 

Sprawy ułożenia się z wierzycielami, oraz 
pokrycia czeków, dzięki ustępłiwości zain- 
teresowanych, są na najlepszej drodze. Po- 
zatem w sklepie znajduje się zapas towaru, 
ło też jest nadzieja, iż po kilki miesiącach 
wszystkie sprawy z wierzyciełami będą cał- 
kowicie uregulowane. 

P Franciszek Bayteł prowadzi życie bar 
dzo spokojne. Po zamknięciu sklepu o godz. 
4 wieczorem wraca do domu, kładzie się 
do ł'żka i do północy słucha radja, które 
jest dla niego cała. rozrywka i przyjemno- 
ścią Rano o godz. 7 wstaje już do pracy. 

  

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

" WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

. Сепа 5 2 ! 

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopismach? . 

Wiedza i życie zawiera liczne ilustracje 
w tekście, wspaniałą szatę zewnętrzną i na- 
stępujące artykuły: prof. Tadeusz Zieliński 
—- Nauki humanistyczne, A. B. Dobrowolski 
—- O lodzie na lądach pełarnych, dr. Enu! 
Kipa — Wywiad austrjacki w sprawach poł- 
skich w przededniu wojny 1809 roku, Karol 
Husarski —- O teatrze średniowiecznym tw 
następnych nume1ach o teatrze nowożytnym 
in teatrze polskim), Jarosław Iwaszkiewicz 
— Slowacki <yn Kresów, Feliks Szymanow- 
ski — Frydervk Chopin, dr. Anna Minkow- 
ska -— August Cieszkowski, L. R. — W wal 
ce o uszłachetnienie rasy, Jerzy Barski — 
2 zawadnień polityki socjalnej, oraz — No- 
wcczesna crganizacja życia gospodarczego. 
Całość zamyka bogata kronika naukowa i 
liczne recenzje najnewszych wydawnictw. 

„Wiedza i życie” jako informator o dorob 
ku ludzkiego ducha — o przejawach : dąże- 
niach narodów świata, a w szczegółności 
Narodu Polskiego, winien się znaleźć w ręku 
każdego światłego obywateła. 

Ruch słowiański nr. 10 zawiera dwa arty 
kuły: Wł. Robka , Bogusława Balkina (cze- 
skiego jezuity z w. i7-go) związki z Polską” 
oraz K. Albertiego „W świetle i cieniu miast 
jugostowianskich“. Pozatem — sprawozda- 
rie i recenzje. - 

Prasa, czasopismo, poświęcone sprawom 
wydawniczym i prasowym, pori- 

sza w nr. 1 bardzo ważne zagadnienia kry- 
zvsu wydawniczego oraz konieczność  po- 
dniesienia poziomu ideowego prasy. 

Wiele inforniacyj. Bógata kronika krajo- 
wa * zagraniczna : 

Fidac nr. 2, jak zwykle daje przegiad ży 
cia wszystkich państw wszystkich części 
świata. Rozpoczyna się numer _ wspotmnie- 
riem pośmiertnem |offre'a. O Połsce („Pol- 
ska : Europa Centralna") pisze Ch. $. 
Dewey. 

L Europe centrale nr. 6 — O stosunkach 
polskich znajdujemy ciekawy artykuł K. 
Srmogorzewskiego (p.t. „Koniec „Sprawy 
Brzeskiej" 

Centralnaja Jewropa nr. 2 poświęca nu- 
mer prawie wyłącznie sprawom — czeskim. 
Trzy artykuły są poświęcone twórczości Do 
stojewskiezo oraz jego stosunkom z Cze- 
chami. Numer otwierają kiepskie przekłady 
kizpskich wierszy czeskiego poety Hawlicz- 
ka - Borowskiego. (to przykład „epigrama- 
+u etymołogicznego": 

lezuit (w zwuk smysł włoża) 
Nie ot Isusa, — ot ieża! 

Tų ю 

      

— 

  

[Ez] 
Tak forsowna praca zespołu ania- 

torskiego daje się ujemnie we znaki, 
gdyż niesposób nałeżycie przepraco- 
wiać sztuki, artyści więc nieraz z 'roz- 
paczą spoglądają na budkę suflera, z 
której wylatuje poirytowany głos je- 
dynego w trupie całkiem pewnego 

Kolejowe w Brześciu. #° 

siebie człowieka. 
Ale publiczność nie jest wymagają 

ca; odwiedza teatr chętnie, przycha- 
dzi z dalszych nawet dzielnic mia- 
sia: :



Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich "ore" 
nież olei roślinnych, odpadków prze- - Handel wytworami rolnemi z Litwą, 

Rosją i 
W poprzednim artykule przytoczy!i 

śmy cyfrowy 'materjał, obrazujący 
s6zmiary (w złutych i tonnach) hand 
lu wytworami rolnemi z Rosją. Ma- 
terjał ten należy uzupełnić jeszcze 
wskazaniem, jakie mianowicie artykt- 

Łotwą 
polsko - rosyjskiego. 

1. Wytas roślinne. W  przywo- 
zie główną pozycję stanowią: zboże, 
nasiona ołeiste i rośliny przemysłowe, 
warzywa i okopowe, owcce, jagody i 
grzyby, jak to widać z poniższej ta- 

  

  

  

  

ły stanowia główną pozycję handlu beli. 

Przywóz 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 

zboże w tonnach 655 2137 145409 4871 106 
„ w 1000 zł. 342 726 66979 2228 40 

strączkowe w tonnach — — —- 84 5 
„w 1000 zł. — — — 40 kJ 

nasiona traw pastew- 
nych w tonnach 44 — 31 — 1 

w 1000 zł. 30 — 8 — 3 
nasiona oleiste w tonnach 154 3 134 898 1162 

„ w 1000 zł. 137 1 146 835 97 
inne nasiona w tonnach $ 3 — 2 64 

„ w 1000 zł. 14 8 1 5 148 
warzywa i okopowe w tonnach — 59 401 49 34 

„ w, 1000 zł. Aż: 24 217 21 29 
rośliny przemysłowe w tosnach 19 36 80 762 1054 

„ Ww 1000 zł. 48 38 139 1000 1055 
pasze objętościowe w tonnach — — — — 14 

„ w 1000 zł. — — — —- З 
owoce, jagody i grzyby w tonnach 113 41 64 82 101 

„ w 1000 zt. 149 198 420 627 110 
sadzonki - rośliny w tonnach 1 17 2 6 15 

„ w 1000 zł. 4 3 T. 13 20 

W wywozie wytworów roślinnych główną pozycję stanowi zboże i nasio- 
na: 

Eksport 1924,25 1925/26 1926/27 1927/28 1928,29 
zboże w tonnach — 129 100 25 150 

»„ w 1000 zł. — 50 21 11 61 
nasiona waw i pastewne w tonnach 268 — 239 — — 

„ w 1000 zł. 426 — 543 — -- 
nasiona buraków w tonnach 244 — 0 — - 

„ W 1000 zi. 495 — 1 — — 

Warzyw i okopowych wywieźliśmy w 2. Zwięrzeta i wytwory zwierzęce. 
r. 1927 - -- 28 -30 tonn (na 2000 zł.), 
iośl.n przemysłowych również w 1927 
—2P roku — 11 tonn (na 9000 zł.), 
owoców, jagód i grzybów w r. 1928— 
29 mniej tonny (na 1000 zł.) 

W przywozie główną pozycję stano- 
wią* drób żywy i bity, ryby słodkowod 
ne, aja, odpadki zwierzęce. Poniżej 
przytaczamy tabele przywozu najważ- 
niejszych artykułów. 

  

Przywóz 
deób żywy i bity w sztukach 

„ w 1000 zł. 
ryby słodkowodne w tonnach 
‚„ W 1000 zł. 
jaja w tonnach 
„Ww 1000 zł. 

skóry w tonnach 
„. W 1000 zł. 

nabiał w tonnach 
| mow 1000 zł. 
inne produkty i odpadki zwierzęce 

w żonnach 
w 1000 zł. » 

i924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
324617 37191 273777 287474 111207 
2392 260 1382 1491 331 
2083 1459 2696 3511 342 
5119 3261 5241 6045 660 
122 135 55 111 25 
359 378 134 308 32 

0 — 45 60 50 
1 — 146 287 302 
8 8 10 24 11 

55 35 68 141 63 

ZA 59 26 2076 3565 
1515 | *14 121 635 1083 

  

inne artykuły rozpatrywanej kate- 
gorii odegrywały w latach 1924 — 25, 
1926 — 20 podrzędną rolę. Przywóż 
zwierząt żywych wynosił w r. 1924 --- 
25 — 26 sztuk (na 16000 zł.) м г. 
1025 — 26 -- 3 tylko sztuki i w 1927 
"28 — | sztuka. Przywóz mięsa i 
przetworów mięsnych miał miejsce tył 
ko w 1927 — 28 r. na 1000 zł. i 2000 
zł. w następnym roku, tłuszczów zwie 
rzecych — w r. 1927 — 28 1 tonna 
(na 3000 zł.) 

W naszym wywozie zwierząt i wy- 
iwerów zwierzęcych do Rosji właści- 
wie niema takiego artykułu, któryby 
mógł świadczyć o stałem zapotrzebo- 
wamiu. Zwierząt żywych nie wywozi- 
jiśmy. Drobiu żywego i bitego wywie- 
żliśmy tylko 5 sztuk w r. 1926 — 27. 
Rozmiary eksportu mięsa i przetworów 
miesnych były bardzo nikłe, przeważ- 
nie mniej tonny rocznie, na sumę 2000 
zł. w r. 1924 — 2512, 1, 218 tysię- 
sy zł. w latach następnych. Tłuszczów 
zwierzęcych wywieźliśmy tylko tonnę 
w r. 1928 -— 29 na sumę 5000 zł. Eks- 
port ryb słodkowodnych wynosił 173 
tonny w r. 1925 — 26 i 21 tonnę w 
1. 1926 — 27 (na sumę 230 i 64 tys. 
24.) Wartość wywiezionego nabiału 
wynosiła zaledwie 1000 zł. w r. 1927 
2728 i 9000 zł. w następnym roku, 
<rartość jaj — 3000 21. w r. 1927 — 

(28, wartość skór —- 18000 zł. w r. 
1925 — 26 (13 tonn) i 12000 zł. w r. 

= ич ze ów 35000 zł. w r. 1024 ©2524 2,11 
$ tysięcy w latach następnych. 

3. Wytwory przemysłu rolnego. Na 
przywóz w latach 1924 — 25 — 1928 * 
== 20 składały się następujące artyku- 
y: 

mąki i kasze —- 155 tonn w r. 1924 
— 25 (na 147.000 zł.), 48 tonn w r. 
1925 — 26 (28.000 zł.) i 376 tonn w 
r. 1926 -— 27 (275000 zł.); 

wytwory przemysłu ziemniaczane- 
go — 9 tonn w r. 1926 — 27 (na 5000 
2) { 1 tonna w r. 1928 — 29 (2000 

oleje roślinne — 163 tonny w v. 
1924 — 25 (390000 zł.), 76 tonn w 
następnym r. (150000 zł.) i 6 tonn w 
r. 1928 — 29 (13000 zł.); 
odpadki przemysłowe jako pasze — 
103 tonny w r. 1924 — 25 i 5, 13379, 
10538 i 7764 tonn w latach następ- 
nych, co stanowiło wartość 28, 1, 3239 
1954 j 1643 tysięcy zł.; 

słód -— 1 Юппа w r. 1927 — 28 
ra sumę 1000 zł. 

Co się tyczy naszego eksportu, 
główną pozycję stanowił cukier. Cie- 
kawe jest, że ten eksport nie posiada 
ciągrości. W r. 1924 — 25 wywieźliś- 
„ły 23344 tonn (na sumę 21784 tys. 
zł.), w następnym — nic, w r. 1926-— 
27 — 2007 tonn (na 1442 tys. zł.), w 
następnym roku --- nic, w r. 1928 — 
20 — 4640 tonn (na sumę 2437 tys. 
zł.). Wywóz mąki i kasz miał miejsce 
tylko w r. 1928 — 29 na sumę 51 tys. 
zi. (45 tonn). Wywóz spirytusu wy- 
nosił 6 tonn w r. 1924 — 25 (6000 zły 
i 138 tonn w r. 1927 — 28 (174 tys. 
2ł.). Wytworów przemysłu zieninia- 
czarnego nie eksportowaliśmy, jak rów- 

BIECZ SS IIS DEI LIANOS S D TRS NEO 
„ Chłubą Ogaiska jest czytelnia į 

bibljoteka, znajdujące się w lokalu, odremontowanym w lecie ub. r. 
Bibljoteka liczy 6741 tomów i ma 

8 czytelników. 
Jest to więc wcale poważna oświa 

towa placówka. 
Zarząd Ogniska składa się z na- 

siępujących osob: prezesem jest inż. 
x. Żemojtel, sekretarzem p. M. Dzię- 
<ioł, członkami Zarządu: p. p. W. Sio- 
wik i A. Tyszkowski. Gospodarzera 
jak zaznaczyliśmy wyżej, jest p. M. 
Iwanicki. 
__ Zarząd rozwija energiczną działał- 
2086 \ różnych kierunkach. Dba o 
ES bibljoteki i teatru, organizuje 

CY ppoa okolicznościowe aka- 
it. 

24 

demie 

: Z pośród tych akademij wyróżni- 
„a się akademia. zorganizowana 20.VII. 
\*! Г. z okazji 25-lecia wprowadzenia 
R kolejach języka polskiego. 

* rzemówienia wygłosili p inż. Kubia 
śewski i p. Dulny, w części koncerto- 
"ej wzięli udział p. p. Małyniczówna, 

Piątkowska, Chudkowa, p. p. Sidoro- 
wicz, Piątkowski, i Rajkowski. Na za- 

K W odegrana jednoaktów- 
ta p. t. „Wojna z teści a 
"A orkiestra kolejowa, PAY 
jątkowa =" tej akademii było wy-- 

„ Publiczność wypełniła po brzegi 
nietylko salę, lecz i sąsiednie koryta- 
rze. 

laki jest zakres działałności Ogni- 

” 

ska i jaki jego rozwój najlepiej świad 
czą następujące dane, dotyczące ©- 
statnich paru lat: 

Zorganizowane imprezy r..1929 r. 1930 

  

Odczyty 39 , 42 
Koncerty 2 4 
Przedstawienia TI 102 
Obchody i uroczystości | 7 6 
Zabawy towarzyskie 24 27 
Zabawy dla dzieci 3 5 
Popisy sportowe 2 i 
Wycieczki ! 2 
imprezy obce 9 6 

Razem imprez 164 175 
Z tego zestawienia łatwo jest zau- 

ważyć, w jakim kierunku rozwija się 
działalność Ogniska ; pod umiejętnem 
kierownictwem: Zarządu, oraz jaki jest 
postęp. —- 

Ognisko liczy 218 stałych człon- 
ków, posiada orkiestrę, złożoną z 18 
osób i chór z *6 osób. Do zespołu te- 
atralaego neleży 26 osób. sport upra- 
wia 26 mężczyzn i 14 kobiet. Z półko- 
lonji dla dzieci korzystało w r. 1930 
-- 115 dzieci. 3 

Słowem. członkowie wielkiej го- 
dziny kolejowej w Brześciu razem pra- 
cują, wspólnie się kształcą, ćwiczą i 
Ławią z korzyścią dla siebie i z wiel- 
kim pożytkiem dla innych, korzysta- 
jących z organizacyj energicznych 
iuchłiwych kolejarzy. ©; 
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imysłowych (jako paszę), piwa, słodu 
i drożdży. 

Drzewo surowe i nawpół obrobione. 
Przywóz drzewa przewyższał wywóz, 
„ak to widać z powyższej tabeli: 

Przywóz 

Rok w  tonnach w 1000 zi. 

1924/25 5059 352 
1925,26 23 1 
1926727 — — 
1927/28 2 0 

* 1928/29 7946 794 

Wywóz 
Rok w tomach w 100 zł. 

1924—25 49 5 
1925—-26 217 15 
1926—27 105 8 
1927--28 14 0 
1928--29 259 24 

Tak w przywozie jak w wywozie 
poszczególnych materjałów w ciągu 
5-ciolecia nie można zauważyć cech 
ciągłości. Przywóz papierówki miał 
miejsce w r. 1924 — 25 (75 tonn na 
4 lysiące zł.) — w następnych zaś nic. 
Kopalniaki i okraglaki importowaliśniy 
również w r. 1024 — 25 (2679 tonn 
na sumę 116000 zł.). Przywóz kłód, 
kloców i dłużyc wynosił w r. 1924 -— 
25 -— 2045 tonna (209 tys zł.), w na- 
stępnym 23 tonny ,(1000 zł.) i w r. 
1928 — 29 — 7320 tonn (771 tys. zł.) 
Bale, deski i łaty w przywozie stano- 
wiły 55 tonn (7900 zł.) w r. 1924 — 
25 1 14 tonn (2000.zł.) w r. 1928 — 
29. Słupy telegraficzne: przywóz 18 
tonn (2000 zł.) w r. 1924 — 25. Pod- 
kłady kolejowe: 14 5tonn w r. 1924 — 
25 (13000 zł.) i 108 tonn w 1928 —- 
29 (21 tys. zł.). Wreszcie inne drze- 
wo: 42 tonny w r. 1924 — 25 (1000 
zł.). 2 tonny w 1927 -— 28 i 4 tonny 
w 1928 — 29 r. Charakterystycznym 
momentem jest wzmożenie się importu 
w r. 1928 — 29 —- kiedy Sowiety roz- 
poczęły stasowanie dumpingowej poli 
tyki w wywozie drzewa. 

Wywóz do Rosji miał miejsce prze 
ważnie w latac 1925 — 26 i 1926 — 
27 w małych ilościach. H—ski. 

  

STO DWUDZIESTA DRUGA 
ŚRODA LITERACKA 

Na sio dwudziestej drugiej środzie lite- 
rackiej prof. Limanowski wygłosił _ referat 
Ko tytułem „Miejsce urodzenia Tadeusza 

ošciuszki“. 
Prelegent jest zdania, że ogół społeczeń 

stwa w Polsce zbyt mato się interesuje, wie, 
zna, miejsce w którem urodził się nasz 

wielki bohater narodowy Tadeusz Košciu- 
szko Nawet i dla nas wilnian, którzy tak 
się interesujemy i dobrze znamy okolice w 
których się urodził i obracał Mickiewicz, w 
stosunku do Kościuszki okazujemy dziwną 
obojętność i xontentujemy si; wiadomošcia 
że Się urodził w Mereczowszczyźnie, nie 
zdając sobie nawet sprawy na jakiej ziemi 
ten maj. jest położony. A jednak warunki 
przyrody, przeszłość dziejowa i legendy z kń- 
cą okolicą zwiazane, wyciskają w dziecińst- 
wo swoje piętna ? formują charakter przy- 
szłego człowieka. 

Mereczowszczyzna łeży na Czarnej Rusi 
w, dawnej ziemi Nowogródzkiej (dzisiaj tat- 
Szywie przyłączonej do Polesia) przy daw- 
nej drodze wojennej Wielkich Książąt Litew 
skich Mendoga i Ciiedymina. Droga ta, któ 
*а do dzisiaj utrzymała się w tym samym 
stanie prowadzi ze Słonima przez Kosów 
w pobliżu którego leży Mereczowszczyzna, 
Puszczę Dziadowska do Pińska. Pinsk był w 
dawnych czasach kluczem do Wołynia, xi- 
jowa, Krymu i Morza Czarnego, tą drogą 
(siążęta Litewscy dokonywali swoich pod- 

toi i tą drogą również odbywały się najścia 
tatarskie 1 kozackie na Litwę. W Puszczy 
Dziadowskiej niedałeko od Brześcia jest sze 
roka płaska góra nazywająca się góra Bron- 
ną, ongiś służyła za obóz warowny. Z cała 
pewrością wszystkie te miejsca i tradycje z 
nimi związane wywarły niezatarte piętno na 
duszy i charakterze pierwszego polskiego 
Naczelnika. 

Drugim momentem kształtującym charaś- 
*er Tadeusza Kościuszki jest bliski i serde- 
czny stosunek łączący jego rodzinę z do- 
mem Sapiehów. Blizkość Różany, siedziby 
ks. Sapiehów, ze wspaniałym barokowym 
zamtiem z wiełowiekowa tradycją siedziby 
kultury 1 sztuki i patrjotyzmu, nie mogły 
ne wywrzeć na duszy młodzieńca swojego 
wpływu. 

Trzecim motywem jest klasztor Kariuzow 
w Berezie Kartuskiej, również fundacja ro- 
iu Sapiehów z połowy 17-go wieku. Klasz 
tor ten i kościół stojący na zupełnym pustko 
wiu, również w najszlachetniejszym baroko- 
wym stylu, był zamknięty w 1832 r. a ko- 
sciół rozebrany w roku 1866-ym. Kościusz- 
„0 musiai niejednokrotnie tamtędy przejeż- 
dżać : piękny odosobniony klasztór kontem- 
placyjnego zakonu, napełnił mu duszę misty-- 
cyzmem. Moskale wybudowali w Berezie 
Kartuzkiej koszary, z których dzisiaj korzy 
stają nasi podchorążowie. Miejscowość od- 
luna i ruiny klasztoru i muru otaczającezo 
go, mają i teraz taki dziwny urok, że jeden 
z oficerów Padchorążówki napisał o nich 
tardzo piękny wiersz odczytany na Środzie 
przez Prelegenta. I właśnie ta ziemia, jej 
dziki. odrębny czar i kultura promientująca 
z dweru Sapiehow utormowały charakter i 
dusze naszego Narodowego Bohatera a nie 
Warszawa, w której się kształcił. 

, Pe przerwie na herbatę p. Witold Hute- 
wicz -zreferuwał swoje wrażenia z pobytu 
we Łwówie, dokąd był zaproszony przez 
Koło Literackie na Wieczór Poetycki. 

Nie chcę w sprawozdaniu poruszać wy- 
razów zachwytu pana Hulewicza nad pięk- 
nem położeniem I wowa, jego architektura i 
zabytkami gdyż to już niejednokrotnie było 
Poruszane, zarówno jak i serdeczność i -goś- 
cirnošč Lwowian We Lwowie každy ruch 
iteracki i artystyczny odbiia się żywem 
scheru nietylko wśród artystów ałe i w ca- 
łem społeczeństwie. Jest tam „Związek Li- 
teratów", który przejawia swoja aktywność 
głównie w kierunku administracyjnym i „Ka 
syno i Kało Literacko - Artystyczne" nie- 
ziniernie ruchliwe i żywe, które urządza 25- 
brania na wzór śród literackich, organizuje 
wieczory poetyckie i stara się nawiązać kon 
takt z literatami z całej Polski. 

Nawet pomimo odległości i trudnej komu 
nikacji 4 literatów z grupy Koła wybierą 
się z wieczorem literackim do Wilna, między 
nimi świetny recytator Majkowski; który rie- 
dawno wydał ksiażkę „Śpiew o wydrze”, i 
znakomity poeta Terlecki. Teatr Lwowski 
ma trzy scenv, i pod dyrekcją Szyllera świet 
rie się rozwija, mą w najbliższej przyszłości 
wystawić dotąd niegraną sztukę córki Przy- 
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JA STAROSTÓW W SPRAWIE 
AKCJI OBNIŻKI CEN 

W dniu 12 lutego odbyła się pod przewodnictwem p. wojewody wileń- 
„skiego w gmachu Urzędu Wojewódzkiego konferencja starostów wojewódz- 
-twa wileńskiego, poświęcona sprawom związanym z realizacją na terenie, 
podjętej przez rząd akcji obniżki cen produktów przemysłowych. 

Po zagajeniu konferencji przez p. wojewodę t. Kirtiklisa, który zo- 
brazował istotę kryzysu gospodarczego oraz cele konferencji, —- i po odczy- 
taniu przez naczelnika wydziału Sławińskiego referatu, streszczającego prze- 
mówienie p. ministra Prystora na zjeździe wojewodow w Warszawie, — po- 
szczególni starostowie referowali kształtowanie się cen w powiatach i 
wilnie, w hurcie i w detalu. 

Następnie p. wojewoda wygłosił dłuższe przemówienie, w którem m. in. 

w 

wskazał że już światowy charakter kryzysu wskazuje na to, że walka z nim 
nie leży w możliwościach jednego państwa. Inicjując akcję obniżki cen pro- 
duktów przemysłowych rząd miał o wiele skromriejsze cele mianowicie złago 
dzenie przekazów kryzysu. Rozpiętość nożyc jest dwojaka: między cenann 
produktów rolnych, a przemysłowych i między cenami tych ostatnich w han- 
alu hurtowym, a detalicznym. Do zmniejszenia pierwszej rozpiętości rząd 
zmierzał pierwotnie drogą podniesienia cen produktów rolnych. Zabiegi te 
jednak pomimo znacznych ofiar ze strony skarbu nie dały pożadanych wy- 
uików. Dlatego też obiera obecnie aową drogę, która prowadzi do obniżki 
cen produktów przemysłowych. Zjawisko zniżki tych 'cen jest właściwie wy- 
nikiem naturalnego procesu spowodowanego kurczeniem się konsumcji skiit- 
kiem spadku zdolności nabywczej rolnictwa. Zadaniem rządu jest jakby przy- 
spieszenie tego naturalnego procesu — 1 dlategu w poczynaniach swoich rzą: 
wyklucza moment jakiejkolwiek ingerencji administracyjnej. Analogiczne za- 
canie władze mają w odniesieniu do rozpiętości cen w hurcie i detalu. Za- 
wdzięczając tym konferencjom, które p. minister Prystor odbył z przedstawi- 
cielami poszczególnych dziedzin wytwórczości przemysłowej nastąpiła już 
zniżka niektórych wyrobów przemysłowych. jeszcze bardziej skromne jest 

„zadanie władz na odcinku województwa wobec braku tu poważniejszych 
ośrodków wytwórczości. Należy jednak stole baczyć by w miarę Żniżki cen u 

"zródła, ceny w handlu kształtowały się odpowiednio do tej zniżki. Należy 
szczegółowo przekalkulowač ceny pobierane przez detalistów i hurtowników.. 
Drugiem zasadniczem zadaniem jest zwalczanie depresji moralnej wśród iud- 
ości, powstającej na tle depresji naterfalnej. |est rzeczą. niewątpliwą, że 
większe możliwości przetrwania nadwyraz ciężkiego kryzysu posiadają pań- 
stwa o bardziej ekstenzywnej gospodarce i mniei zracjonalizowanych war- 

sztatach pracy. Już przez to samo państwo polskie znajduje się w lepszych 
warunkach niż np. Niemcy — Wiłeńszczyzna w lepszych warunkach niż 
Poznańskie. 

Po udzieleniu wyczerpujących wskazówek pp. starostom iak mają po- 
stępować w powierzonych im powiatach w związku z akcja obniżki cen pro- 
auktów przemysłowych p. wojewoda zakończył przemówienie słowanii' 
„Hasłem dnia w naszych poczynaniach po vinno być* wszyscy starostowie na 
tront gospodarczy. 

  

Oświadczenie b. członka Hramady Okińczyca 
W SPRAWIE TARASZKIEWICZA I TOWARZYSZY 

W odpowiedzi na kolportowane w województwach północno - wschodnich w ostat 

mich miesiącach odezwy, podpisane przez przywódcę b. Hramady, B. Taraszkiewicza, 

oraz zbiegłych po ułaskawieniu ich.do ZSSR innych działaczy tej organizacji, ogłosił 

F. Okińczyc, jedyny pozostały na terenie Rzeczypospolitej Połskiej, po zwołnieniu go z 

więzienia, działacz tej grupy, broszurę w formie listu otwartego do społeczeństwa bia- 

„oruskiego. 
Broszura ta nosi tytuł: „Dlaczego to się stalo?“ 

b. przywódców Hromady. 

odnośnie wyjazdu zagranicę 

Autor oświetla w niej działalność Taraszkiewicza w czasie kierowania przez niego 

„Hromadą* i udowadnia, że zaprzedał on sprawę białoruską Rosji Sowieckiej, względnie 

_ Kominternowi. 
W konkluzji przychodzi autor do przekonania, że Rosja Sowiecka jest najciężym 

wrogiem narodu błałoruskiego, gniotącego wszystkie przejawy ruchu narodowego i roz- 

strzeliwującego najlepszych synów Białorusi. 

  

KRO 
PIĄTEK 
13 pas] 50000 © 1. 6 o. 50. 

Mas” 2. Мойса a godz. 4 a. 16 

Walentego 
DAAD ISTAT 
SPOSTRZEZENIA .ZAKLADU  METEORO- 

LOG)! U. 5. B. W WILNIE. - 
z dnia 12 Ii, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperaiura Srednia — 8 

Temperatura najwyższa — 6 

Temperatura najniższa 19 

Opad w um. — 

Wiatr: południowy 

Tendeacja. spadek 

Uwagi: pocłmurno, śn'eg 
  

"MIEJSKA 
— Zakłady fryzjerskie będą . otwierane 

w niedzielę. Oa dłuższego cza. su fryzjerzy 
wszystkich miast Polski zabiegają u władz 
o zezwołenie na otwieranie zakładów w 
dnie swiąteczne. 3 

Przez długi czas sprawa ta była w za- 
wieszeniu i dopiera teraz, jak nas informują 
włądze zainteresowały się tą sprawą. 

W najbliższym czasie w Warszawie 9d- 
będzie się konferencja zwołana przez mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych i opieki spo- 
łecznej, na której omówiona zostanie sprawa 
vstalenia godzin otwarcia wszystkich bez 
wyjątku zakładów tryzjerskich w niedzielę 
i,dni świąteczne. 

Według uzyskanych przez nas informa- 
cyj, uwzględnienie  postułatów fryzjerów 
zostało już przesądzone. 

- WOJSKOWA 

— Przernesienie szefa sądu wojskowego 
w Wilnie. P wojewodzie wileńskiemu złożył 
dziś wizytę pożegnalną pułk. Władysław Ka- 
"niński, dotychczasowy szef sądu wojskow*- 
go w Wiłnie, odjeżdżający do Warszawy na 
nowe stanowisko w prokuraturze Najwyższe 
go Sądu Wojskowego. 

— Święto pułkowe 77 p. str. kowieńskich 
W dniu wczorajszym 77 p. strzelców kowień 
skich obchodził świeto pułkowe. W związku 
z temp. kierownik Ministerstwa Spraw Woj 
skowych wystosował następującą depeszę 
4 życzeniami: 

„Żołnierze dzielnego 77 pułku piechoty, 
w dniu święta dorocznego życzę Wam, by 
duch dawnego kowieńskiego pułku strzelców 
ożywiał i dziś Wasze wysiłki w okresie 
wzmożonej pracy pokojowej prowadząc 
Was do najlepszych wvników ku chwałe woj 
sza 1 Rzeczypospolitej". В 

AKADEMICKA 

-- Z Koła Prawników. Dn. 13 II. w pia- 
tek © godz. 20 w lokału koła (Zamkowa 11) 
LL L lu i a DZKA 

tyszewskiego „Danton“, Z innych -osobii- 
wośri godnych zanotowania jest Muzeum 
Ossohńskich, świetne wydawnictwo zakła- 
dów graficznych ')ssolineum, i Zakład Wy- 
chowawczy imienia Abramowiczów. 

Drogę powrotną ze Lwowa do Warsza- 
луу odbywał pan Hulewicz aeroplanem i wy- 
1aził nadzieję że gdy zostanie otwarta linja 
fotnicza pomiędzy Warszawą i Wilnem, to z 
całą pewnością dojdzie do częstego i błi- 
skiege kontaktu pomiędzy dwoma kresowe- 
mi miastami. s Z. K. 

NIKA 
odbedzie się: zebranie sekcji zagadnień pra- 
wno - ustrojowych. Na porządku  dzien- 
nym: Gospodaecże agendy bratniaka. 

Dn. 14. II. w soboty ( w lokalu Koła) 
od 10. — 12 g. Odczyt kol. Dembińskiego 
dla | roku prawa (Pierwszy z cyklu pr. 
rzymskiego) Prawo spadkowe. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— # Imtytutu Naukowo - Badawczego 

Europy Wschodniej. Dziś w piątek dn. 13. 
H. g. 6 do 7 po poł. profesor Uniwersyte- 
tu Warszawskiego, dr. M. korduba będzie 
miał w lokału Instytutu Zygmuntowska 3 
wyk:ad e „Wpływ Ukrainy Zadnieprzai- 
skiej na Ukrainę galicyjską w trzeciej ćwier- 
«i l9go wieku". 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
‚ @т 13 b. m. o godz. 19 rozpocznie Się w 
łokalu przy uł. Przejazd 5 (Antokol) ‚ ХНУ 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. — Со- 
ście mile widziani. Na porządku dziennym 
łyskusja w sprawie ukraińskiej z udziałem 
prof. Kurduby. 

— Posiedzenie Okr. Komisji  Ziemskiej. 
W dniu 24, 25 bm. obradować będzie Okr. 
Komisja Ziemska. Na wokandzie znajduje 
sie szereg spraw scaleniowych, serwituto- 
wych i tp. 

£:) 

  

SZ% 
— Wyniki badań stanu kygjósicznego 

dzieci szkół powszechnych. Jak wynika ze 
sprawozdania z działalności miejskiej opieki 
hygieniczno - lekarskiej nad młodzieżą szkół 
powszechiych m. Wilna (ogółem chodzi do 
szkó! powszechnych w Wilnie 13678 dzie- 
c), w przeciągu stycznia zarejestrowano: 
dzieci brudnych -— 2975, nė — 
2986. chorych na świerzhę — 11, choroby 
skórne — 218, n —- i, uszu — 43, ja- 
glicę — 36, inne choroby oczu — 98 oraz 
choroby zakaźne płonicę — 10, odrę —- 5, 
hoklesz — 14, ospe wietrzną — 3 i rzeżącz- 
kę — 2. 
  

  

  

Dła cierpiących na reumatyzm i podagrę 
jest Togal niezwykle skatecznym środkiem 
o, nieocenionej wartości. Togal jest zupełnie. 
nieszkodliwy, przynosi ulgę nawet w chro- 
r'cznych wypadkach Natychmiast po 41- 
zyciu uśmierza najsroższe bóle. Spróbujcie 
dziś jeszcze — lecz żądajcie zawsze tylko 
Togal. Niema bowiem nic lepszego! Do na- 
hycia we wszystkich aptekach. Togał jest 
preparatem zarejestrowa- 

    

*-- Nowe przepisy dła komorników. Ko- 
inorricy otrzymali przed kilku dniami nowe 
POZORY wydane przez Min. Spr. Wewnętrz- 
nyct. 

Regulują one wymierzanie należności na 
podstawie taksy dła komorników i zobową- 
zują ich do wypiacania należności dla osób 
trzecich. najpóźniej w następnym. dniu po 
uprzednim pobrant pieniędzy. 

Ponadto przepisy te regulują odbywanie 
'ewizyj rasowych u komorników i ich od- 
powiedzialność. dyscyplinarną. 

WYCIĘŃCZENIĘ 

  

KRZYWICĘ 
GRUZLICE 

  

   

  

      

WItam 
WQPNIOWY 
pzzećwóc 

    

  

Spis bibljotek Wilna 
i województwa 

Na Ili Zjazd Bibljotekarzy Polskich 
„ V Zjazd Bihljofilów Polskich, który 
się odbędzie w Wi!nie 23 —- 26 maga 
1931 r. przygotowuje Komitet Zjazda- 
wy do druku o%szern; księgę, inającą 
zobrazować stan obecay i historję pań 
stwowych, pubiicznych i prywatnych 
Libliotek po'skich wszelkiego 'ypu 
(nacvkowvch, oświatowych, urzędo- 
*vych, szkolnych. dontowych), istnie- 
jących w Wilrie i w innych miejsco- 
wościach województwa _wiłeńskiego. 
Celem zebrania potrzebnych intorma- 
cyj, i osėb „Kwestjonarjusz bibljotecz 
cyj rozesłał Komitet do całego szeregu 
instytucyj i osób  „Kwestjona- 
rjusz bibljoteczny, zawierający 
kilnakaście zasadniczych pytań. 

Niniejszem zawiadamia o 
tem, za uprzejnem pośrednictwem 
prasy, upraszajac te instytucje i 0S0- 
by, które kwestionarjuszą nie atrzyma- 
'y, « pragną uczestniczyć w Księdze 
ńibljotek, o zażądanie, lub podjęcie 
kwestjonarjusza mu członka Redakcji 
Ksiegi, Mikołaja Dzikowskiego w Uni- 
wersyteckiej Dibljotece Pubłicznej w 
Wilnie w godz. 9 — 21 (tel. 5 — 69). 

BALE I ZABAWY 
— Bał Medykow. (Odbędzie się w dniu 

14. M. 1931 r w Salonach K. . Qficer- 
skiego pod protektoratem Jego gnificen- 
cji Rektora USB Prof. Dr. Aleksandra Janu- 
szkiewicza, dziekana Wydziału Lekar ego 
prof. d-ra Kazimierza Opoczyńskiego i Ku- 
raiora Koła Medyków prof. Stanisława Wta- 
dyczki. 

N2 zakończenie karnawał» moc niespo- 
dzianek! 

Zaproszenia otrzymać można w Kołe Me- 4 
dykėw, Wielka 24, w piątek godz. 20 — 21. 

Obowiązki . Honorowych 5 й i Go- 
spodarzy 1X Dorocznego Balu Medyków la- . 
skawie raczyłi pizyjąć }. W. P. P.: 

Rektorowa Januszkiewicz+wa Aleksandro 
wa, Oziekanowa Opoczyńska. Kazimierzow:t; 
doc. Abramowiczawie Ignacos! doc. Da- 
gińscy Stefarostwa dr. Bohuszewicz Józetat 
dr. Billewicz Juljan, dr. Bądzyński Wacław, 
doc. Czarneccy Fdwardostwo, dr Dąbrow- 
ski Kazimierz, prof. Dziewułscy Władysła- 
wostwo, dziek. prof. Glixełh Štefan, prof. 
Gryglewicz Teofil, prof. Hillerowie Stanisła- 
R: Bazę: ora RA, dr. e"? 
icz lan, prof. Jasińscy Wac p 5 
owa y Wiadvslawostwo, prof. Karaffa 
crbutt Kazimierz, dr. Krółewski Wacław, 

dr. Klottowie Leonostwo, dr. Łukowscy Lu- 
d'vikostwo, prof. Malinowski Feliks dr Ma- 
liszewscy Wiktorostwo proi. Michejdowie Kor 
nelostwo, dr. Mancewiczowie Fugenjuszostwo 
prof. Muszyūscy Janostwo, prof. Oriowscy 
Zenonostwo, prof. Pełczarow:* Kazimierzo- 
stwo, prof Patkowscy  Józefostwo, prof. 
Reicherowie Michałostwo, dziek. prof. Rusz- 
czyc Ferdynand, dr. Rudzińscy  Henryko- 
stwo, doc. Safarewicz Aleksander, prof. Sen 
kowski Michał, prof. Schilling-Siegalewiczo- 
wie S, dr. Szniolisowie Bołesławostwo, prvi. 
Szmurłowie |anostwo, prof. Szymański lut- 
ian, dziekan proi. ks. Swirski anodo 
Traczewscy Cezarostwo, prof. Wi 
„an, dr. Zawadzccy Zvgmuntostwo. 

RÓŻNE 

— Czy nie možna tego uporządko- 
wać? Odbywa się obecnie zmiana sy- 
stemu meldunkowego. Każdy właści- 
ciel domu powinien złożyć w Central- 
nym Biurze Adresowo - Meldunko- 
wym deklarację, że powierza prowa- 
dzenie meldunków w sowim domu ta- 
viej to osobie. Jednocześnie ta osoba 
powinna złożyć odnowiednie zobowią 
zanie. Wszystkie te czynności trzeba 
załatwiać osobiście, t.j. właściciel do- 
nu i osoba przez niego upoważuiona - 
powinni razem zgłosić się do Biura 
Adresowo - Meldunkowego, aby . wo- 
Lec urzędnika podpisać deklarację i 
zobowiązanie. E : 

Dla ułatwienia zaznajomieńia. się 
z nowemi przepisami, meldunkowewi 
upracował ławnik Magistratt p. Ło- 
sucijewski „wskazówki* jąk należv 
prowadzić meldunki i jak wypełniać 
zobowiązania i deklaracje. ,„Wskazów- 
ki* zawieraja terminy" w których zobo- 
wiązania i deklaracje mają być dostar- 
czone Centr. B. Adr. - Meldunkowemu. 
Dła nieruchomości położonych na tere- 
nie każdego Komisarjatu wyznaczono 
po cztery dni w godzinach wieczor- 
nych funkcjonowania Biura. To jest 
iedna strona. 

Kto ciekaw, jak wygląda druga, tį. 
**ykonanie -— niech się pofatyguje na 
ulicę Bosaczkową, gdzie mieści się Biu 
10 Adr. - Meldunkowe. Prawdopodob- 
rie p. ławnik Lokucijewski, który tak 

czerpujaco opracował wskazówki, 
nigdy do Biura nie zagląda, bo ježeliby 

ie przyjrzał to niewątpliwie rozsze- 
izyłby swe wskazówki, aby usunąć to 
vo się tam dzieje. 

Niesposóh jest w kilku słowach 0- 
pisać tego magła, chaosu, tłoku i gwał 
iu jaki na schodach wiodacych do biu 
'а 1 w lokalu tej instytucji panuje. 

Czy nie możnaby jakoś tego upo- 
(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) | 

prof. 
yński 

  

OGŁOSZENIE 
Państwowa Szkoła 

Dnia 15 b. m., w niedzielę, o godz. 11 m. 30, w gmachu szkoły, przy ulicy 
Holendernia Nr. 12, odbędzie się Zebranie Wswiadowcze Rodziców i Opie= 
kunów uczniów Państwowej Szkły Technicznej w Wilnie. Przybycie wszy= 

stkich zainteresowanych jest konieczne 

Techniczna w Wilnie 

=



    

  

Wypadek na przejeździe kolejowym 
Pociąg osobowy, zdąrzający z Lidy do Skrzybowców na przejeździe Porzecza- 

ny najechał na furmankę, wskutek czego został ciężko ranny w głowę właściciel furnian- 
ki Gajda Jan mieszkaniec wioski Hołdary, gminy lebiodzkiej Koń został zabity, a iur- 
inanka doszczętnie zniszczona. Po uprzątnięciu toru poci4g ruszył w dalszą drogę, za- 
vierając ze sobą rannego Gajdę do stacji Skrzybowce, gdzie udzielono mu pierwszej 

pomocy lekarskiej. 

Pożar w gmachu synagogalnym 
Wczoraj w nocy w domu tow. „Miszmeris - Chojlem* przy uł. Zawalnej 68 wy- 

buchł pożar spowodowany wadliwą budową przewodnikow kominowych. 

Pożar powstał na strychu budynku, gdzie mieści się synaęcga i groził rozszerzeniem 

się na sąsiednie posesje, lecz został w czas, przez straż ogniową, która przybyła na 

miejsce w pełnym składzie, ugaszony. Straty wynikłe wynoszą kilka tysięcy złotych. . 

  

-"sządkować? Nie wydaje się to zbyt 
trudne, wystarczyłoby z jednej strony 
przedłużyć termin zgłoszeń dla po- 
szczególnych komisarjatów. albo wy- 
znaczyć zgłaszanie się według ulic a 
następnie postawić na czas tej rejestra 
cii w Biurze policjanta, którego obec- 

ność wpłynęłabv dodatnio na porządek 
i zachowywanie się przyzwoite intere- 
santów. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance.  Ostat- 

nie przedstawienia sztuki „łapa - kawaler". 
Dziś o godz. 8 w. ukaże się po raz 21-szy 

ciesząca się  niesłabnącem powodzeniem 

świetna komedja Carpentera „Papa-kawa- 
ler", posiadająca wiele walorów artystycz- 
nych. Sztuka ta niebawem schodzi z reper- 

tuaru, ustępując miejsca najnowszym utwo- 

- rom Molnara. в 

— Teatr miejski w Lutni. Ostatnie 4- 

stawienia komedji „Interes z Ameryką". Dziś 

o godz. 8 w. pełna wa Senų E Ni 

wi borna komedja współczesna Francka 

i Krsztejda „Interes z Ameryką", dająca 

świetne pole do popisu Eichłerównie, Ka- 

mińskiej, Severinównie, Ciecierskiemu, Jaš- 

kiewiczowi i Wasilewskiemu. Przepiękne de- 
koracje tworza efektowną caiość. 

— k“ @а iz i aa y. W 
nadchodzącą niedzielę o godz. 3.30 pp. ujrzy 

my raz jeszcze w teatrze na Pohulance efek 
towną bajkę B. Hertza w wykonaniu wybit- 
niejszych sił zespołu. Ceny miejsc zniżone. 

Występ zespołu „Qui pro quo. Ze- 
spół artystow teatru „(Qui pro quo" z nie- 
zrównanym F. Jarosym na czele, wystąpi w 
Wilnie dwukrotnie we wtorek 17 i Środę i8 
bm. w teatrze iniejskim Lutnia. Wykonaw- 
cami bogatego programu będą: F. Jarosy, 
H. kapacka, Trio Rapackich, oraz balet 
(Sister M atra). l 

Zainteresowanie występami — olbrzymie. 
Występy zespołu „Qui pro quo" — staną 
Się niewątpliwie wielką atrakcją dla Wilna. 

— sze PE w Pei ty 
godniu się w obu teatrach premjery 
Soy eis W teatrze na Pohu- 
lance ukażą się we wtorek 17 bm. dwie 

"sztuki Mołnara „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy” 
"Obie te sztuki ukażą się w oryginalnej 

Чопсерси reżyserskiej dyr. Zelwerowicza, 

WYSTAWA MEBLI 

i wynalazki). 

zytowa «zechosłowacka zbędna. 

  

_„ Tajemnica amuletu 
— Naprawdę, ojcze, to wszystka 

_ brzmi nadzwyczaj dziko i bezmyślnie. 
Gdyby nawet całe to podanie nie by- 
do czczym wymysłem, lub żartem, to 
skądże nadzieja, że uda się znaleźć 
długą połowę amuletu? W życiu takie 
wypadki się nie zdarzają. 

Obietnice i przysięgi, to, oczywi- 
ście, rzeczy godne szacunku, ale napra 
"wdę te długie wieki poszukiwań mog- 

 łyby nareszcie uwolnić naszą rodzinę 

  

  

który kreuje w „Roz, dwa, trzy” główną ro 
ję Norrisona. 

W teatrze Lutnia ujrzymy  połską ko- 
miedję Stefana Krzywoszewskiego „Noc Sył 
westrową* Jest to ostatnia nowość sezonu, 
rana z nadzwyczajnem powodzeniem w 

Wanziwić Reżyserję prowadzi A. Zelwero- 
wicz. 

Premjera wyznaczona została na przysz- 

A edo ienia popotudni W naj — jw lowe. naj- 
błiższa niedzielę w teatrach miejskich odbę- 
dą się o godz. 3.30 przedstawienia popołud- 
niowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance „Czupurek“ B. 
Hertza, w teatrze Lutnia po raz ostatni. 
„Szopka Akademicka". 

— Koncert na rzecz niezamożnych uczni. 
Dnia 14 lutego w Ognisku Kotejowem w 
Nowc-Wilcice na 12602 niezamożnych uczni 
miejscowego gimnazjum odbędzie się kon- 
sert przy udziale sclistów:. p.p. Pławskiej i 
Vorotynskiego, 152 orkiestry S5 p.p. Po 
koncercie tańce. Początek o zodz. O wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Siódme przykazanie. 
Pan — Po zachodzie słońca. 
Hollywood —- Student ze Sztokholmu 
Meljos — Wesoły tydzień wilenski. 

Casino — Egzotyczna kobieta, 
Światowid — Pat i Patachon jako bo 

haterowie. 
Kino Ognisko — Ostatni romans. 
Wanda — Tarzan władca Dżungli 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 11 do 12 
hm. zanotowana w Wilnie wypadków 44, w 
tem kradzieży 7, opilstwa 4,  przekroczeń 
udministracyjnych 5. 

— Spiawki morfinistki. Areszto- 
waną za szereg kradzieży mieszkanio- 
wych b. 'słuchaczkę wydziału farma- 
ceutycznego Anrę Futerfas (Kwaszel- 
na 21) musian» po odtrasportowaniu 
"o więzienia ulokować w szpitalu, bo- 
wiem w chwili, gdy narkotyk pizestał 
działać Futerfas zapadła w stan grani- 
czący z obłędem. lDo zarzucanych kra 
dzieży u adwokata Makowieckiego, 
Pesi Lackiej (Wielka 5) i u Michaliny 
Oparyn (Popławska 5)  moriinistka 

  

TARGI WIEDEŃSKIE 
8 — 14 marca 1931 (Rotunda do 15 marca) 

IMPREZY SPECJALNE: 

(WYSTAWA REKLAMY) SALON FUTER 
Wystawa antykow i przedmiotow sztuki х 

Wystawa „Nowoczesna organizacja przedsiębiorstwa” 

MIĘDZYNAWODOWA WYSTAWA 
SAMOCHODÓW 1 

Meble żelazne i opatentowafe (Wystawa artykułów spoż: wczych i deli- 
katesów), Wystawa budowłana oraz budowy drog (Techniczne nowości 

Pokazy wzorów gospodarstwa 

AUSTRJACKA WYSTAWA ŁOWIECKA 
Maszyny i narzędzia rolojcze. 

Wiza wjazdowa niepotrzebna. Legitymacja Targow Wiedeuskich i paszport 
- zugraniczny upoważniają do przekr«czenia granicy austrjatniej, Wiza tran- 

Znaczne 

polskich, niemieckich, czechosłowackich i austriackich oraz na linjach lot- 

niczych. Wszelkie informacje oraz legityniacje Targów (pe złotych 5) przez 

WIENER MESSE — A.G., WIEN Vit. 
Podczas Wiosennych Targów Lipskich w Biurze linformacyj w Lipsku, 

MOTOCYKLI 

wiejskiego i leśnego. 

znizki przejazdu na kolejach 

dziw wśród uczonych archeologów. 
— Według dawnych podań, kobie- 

*y perskie wychodziły na brzeg morza 
i b'agając rozszalałe fale, zdejmowały 
swe klejnoty i ozdoby i rzucały je do 
wody. Słyszałem już nieraz o dawnym 
»wyczaju uciszania boga morskiego i 
nieraz znajdywałem w piasku na wy- 
brzeżach kobiece ozdoby szklane i 
kamienne. 

Starzec wyciągnął wychudłą rę- 
kę. wziął szklankę z winem i wypił 
trochę, . Siły opuszczały go widocznie. 

— Profesor przywiózł amulet do 

    

od rego bezmyślnego zabobonu. 
— Tak, mesz rację, mój synu, ale 

wolałbym usłyszeć od ciebie co inne- 
go. Powinieneś pamiętać, że nasz wiel 
ki pradziad dał nam przykład, co czy 
nić należy. 

— To nie należy do rzeczy, on był 
zakochany i mógł się ze swoją kobic- 
ią umawiać jak chcial. Ale co nas 
może obchodzić? 

— ja sam nieraz tak myślałem, An 
tonio, — odrzekł cicho ojciec. ——Ale 

_ ostatnie wydarzenia dały dowód, że 
' możemy wykonać przysięgę 

— Jakie wydarzenia? — zapytał o- 
_ bojetnie Antonio. 

_ Starzec miłczał długo. jakby wa- 
'hajac się , czy ma zaufać synowi. 

-- Jak wiesz, znam kilka języków 
* czytam cudzoziemskie gazety. Nie- 

_ dawro przeczytałem w pewnym tygod 
_ niku angielskim bardzo ciekawą wia- 
domość. jakiś profesor, wysłany przez 
uniwersytet na Pembę dla zbadania 
pozostałości perskich na tej wyspie, 

o w Piasku nadmorskim  kry- 

Anglji i fotografja tego amuletu była w 
kilku gazetach. Uwagę zwracał nietyl 
ko klejnot, ale i znaki, wyryte na nim. 
*rcheołodzy napróżno usiłowali zrozu 
mieć te znaki i wreszcie przyszli do 
przekonania, że musi istnieć drugi po 
dobny amulet i że jedynie połączone 
uwa kryształy umożliwią odczytanie 
tych niezrozumiałych znaków. Tutaj 
zaczyna się najciekawsza część mego 
opowiadania. Sądząc z fotografji, a- 
mulet, znaleziony przez profesora, jest 
iientyczny z tym, który przechowy- 
wany jest w naszej rodzinie. 

Starzec wyiał z pod poduszki zawi 
miętą w papier paczuszkę. Pokazał sy 
now: fotografję z pisma ilustrowaneg?. 
Na fotografji widniał amulet krysztaio 
vy, owalny u dołu, nieco zaostrzony 
'' góry, cały pokryty dziwnemi niezro- 
zamiałemi znakami. U dołu fotografii 
napisane bvły wymiary amuletu. 

— Przyjrzyj sie dobrze fotografji, 
Antonio, —- sz: pnął umierający, | 

potem spójrz na to: 
Ze skórzanego woreczka, wiszące- 

go na szyi, wyjął nieduży kryształo- 

    
    « ydawca Stanisław Mackiewicz. Reduktor odpowiedzialny Witold Woydyiło 

Nowe książki 
x. Piotr Niezgoda, Dziekan  jeneraln 

WP „Rok Boży” — przemówienia nledzieł. 
ne i świąteczne. Wstępem poprzedził x. Wła 
dysław ŚStaich. Wyd. Marianum. str. 247. 
asza homiletyczna literatura wzbogaciła 

się bardzo poważną pozycją. Mocne, zwar- 
te, pełne głębokiej treści kazania ks. gene- 
rała Niezgody noszą piętno natchnienia i 
talentu. Dzieło x Niezgody, jak stwierdza 
x. Staich, „przysłużyć się może bardzo wie- 
le do samoistnego opracowywania kazań, 
a zwłaszcza tego ich rodzaju, które się wy- 
głasza jako krótkie przemówienia w cza- 
sie mszy św. od ołtarza". 

ZSĄDÓW 
KRWAWĘ ZAKOŃCZENIE ZATARGU 

© ŁĄKĘ 
Zatargi © miedzę kończące się krwawo 

są zjawiskiem inieresującem tylko: osoby 
zainteresowane, najbliższy posterunek  po- 
licji nx 1 w dalszej konsekwencji skład 5ą- 
du, na wokandę którego trafiła sprawa jedne 
go z uczestników zatargu. : 

Wczoraj właśnie Sąd Apelacyjny гогро- 
znawął sprawę będącą wynikiem takiego 
właśnie zatargu o łąkę. 

Zatarg zaxończył się krwawą bójką, w 
którei nóż przeciął pasmo życia jednego z 
przeciwników. Zwycięzcy, a byli niem W. 
Czerepowicz i I. Pusko stanęli przed Sądem 
kręgowym, który skazał obu na karę 3 lat 
więzienia zamieniającego dom poprawy. 

Sprawa znalazła się następnie w Sądzie 
Apełacyjnym, Sąd po zaznajomieniu się ze 
sprawą i wysłuchaniu przemówień stron zła- 
rodził wyrok skazując: Czerepowicza na 2 
ta i 6 miesięcy, a Pusko na rok więzienia 

zaliczając obu po roku aresztu prewencyj- 
nego. 

w zupełności się przyznała, dodając, 
że skradzione przedmioty sprzedawała 
z .wolnej ręki, lub zastawiała w łom- 
bardach. 

Pchana żądżą zdobycia niezbędnej 
inorfiny (a niemając na to pieniędzy) 
Futerfas odwieczała mieszkania pize- 
ważnie adwokatów i lekarzy, podając 
się za interesantkę. W odpowiedniej 
cnwili, gdy służby w pobliżu nie byto 
sciągała co się dało, opuszczając szyb- 
ko mieszkanie. 

Na swoje usprawiedliwienie podaje, 
7e dopuszczała się kradzieży będąc 
pod wpływem zgubnego nałogu. 

— Nie udało sie. W dmu 11 bm. Oikino 
wi :zraelowi (Niemiecka nr. 3) skradziono 
z niezaimkniętego mieszkania 3 poduszki pu- 
chowe: wartości 120 zł.. Kradzieży tej doko- 
nali zawodowi złodzieje Owdziej Jan i Wier- 
ciński Józef, Kalwaryjska nr. 133, których 
se skradzionemi poduszkami zatrzymano. 

Romanowskiemu Antoniemu, Mostowa 
nr. 7 skradziono żarowki z korytarza tegoż 
domu, wartość 16 zł. Kradzieży tej dokonał 
tireczewski Włodzimierz, Subocz nr. 35, 
którego ze skradzicnemi żarówkami zatrzy- 
mano. 

— Nagły zgon. W dniu 11 bm. we wła- 
snym mieszkaniu przy uł. Ponarskiej nr. 22 
wskutek rozwiniętej sklerczy naczyń krwio- 
nosnych zmarł nagłe Swirski Michał, lat 78. 
Ž 2 Pai bilon. о posel Li- 

мка nr. 22 na 1ynku /w: przy 
nie produktów usiłował puścić w obieg fat 
szywę monetę jednozłotową. W tymże dniu 
Andruszkiewicz Jan, zam. we wsi Polipińce, 
gm. Woronów, pow. lidzkiego przy kupnie 
urtykułów pierwszej potrzeby usiłował puś- 
A w obieg fałszywą 50-cio groszową mo- 

ję. 
— Fatalny Tomaszewiczówna 

Paulina, Pijarska nr. 4, idąc brziegiem rzeki 
Wilji; poślizgnęła się. Wskutek upadku do- 
znała złamania prawej nogi poniżej kołaną, 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło Totmasze 
wiczówną de szpitala Św. Jakóba w stanie 
ciężkim. 

— Samosąd nad kieszonkowcem. W Duk 
sztach podczas targu jeden z chłopów przy- 
iapał na gorącym vczynku kradzieży kieszon 
kcwej znanego złodzieja wileńskiego Chaima 
Mendelewicza. 

„ „Chłopi obecni przy tem nim przybyła po- 
ficja poczęli sami  wymierzać  sprawiedli- 
wośr nad złodziejem, 

Został on tak okropnie pobity kijami, że 
musiano go odwieść do szpitala. 

— Strajk włoski w Kuczkuryszkach. Na 
se nieuregułowania należności za 

łożkiem,.a serce jego zaczęło bić gwał 
towaie. 

Nie było wątpliwości: amulety by 
ły identyczne.! Ale na chwilę ogarnę- 
ły go wątpliwości. Gdyby nawet 
były to iednakowe, o których mówi 
legenda, jakąż stąd korzyść można эу 
ło wyciągnąć dla siebie?. Podanie 
głosi, że połączone amulety dadzą 
posiadaczowi moc dostania się do skar 
bów niezmierzonych. W jaki sposób? 
Do jakich skarbów? W szepcie umie 
raiącego starca dosłyszał słowa: „Ka- 
mienie drogocenne"... nastawił więc 
USZU... 

— ..leśli uda się komuś odczytać 
rapis na amuletach, pozna on miejsce, 
`у którem złożone są olbrzymie skar- 
uy złota i drogich kamieni . Persjan- 
ka, która kochała naszego przodka, 
pochodziła z królewskiego rodu. Na- 
zvwała się Aira. — Imię to nada- 
wano najstarszej królewnie w króle- 
stwie Numy. 

Wiadomo wszystkim, że Persowie 
w okresie rozkwitu swego królestwa 
byli najbogatszym narodem Świata. 
Wierzę w to święcie. Wierzę również 
w to, že ten, kto znajdzie skarb, bę- 
dzie przeklęty i zginie okropną śmier 
cią, jeśli nie wykona ściśle warunków, 
xtóre są przekazywane w podaniu, 
wraz z amuletem. 

-— Jakież to są warunki? 
Słowa wyrwały się zdławionyn 

szepfem » ust Antonio, który nie mógł 
opanować ciekawości i chciwości. O- 
powiadanie ojca nie wydawało mu się 
już tak głupie. i spodziewał się wy- 
ciągnąć zeń korzyści dla siebie. 
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JIA Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Md dnia 13 do dnia 16 lutego I9dl r. włącznie będzie wyświetlane arcydzieło sztuki filmowej: MIEJSKIE " eg 1 

SALA MIEJSKA 
* Ostrobramska 3, „Slódme Przy Kazanie” 

Dra 'at w 12 attach. W rolach głównych: Niezapomniana para odixórców ról głównych w „Siódmem Niebie” 
JANET GAYNOR I CHARL S TARREL. Wzruszająca historja szlachetaej miłości pz ranic nego pošwigcenis. 

K.sa czynna o g. 330. uczytek -*« Sów sd @ 4- . Następuv o” V am: „Krzysztof Kolumb* 

  5 YA R Dziś! Po raz pierwszy w Wiinie! Na Wzór wiel 1oi Stolici Dwie gudzu.y humoru i Śmiechu! 

„HELIOS" | WESOŁY TYDZIEŃ WILEŃSKI zc re 
uł. a EO 38, ności, groteski. Rewel. film w wykonania czworonożnych gwiazd p. t. „Psi trójkąt”, rewia „PIR Ci“, tańce 

akrobatyczne i t, d. Wesoły tydzień o tym samym prog'amie mia 
światowych Wszyscy Śpies cie uirzećł 

ł niezwykłe powodzenie na wszystki h ekszmach 
Poczatek seansów o godz, 4,6, 8 i 10.15 

  

Drwięsowe Kino 

HhOLLYWOOO: 
fńlchiewicza 72   

D iś! Wspaniała muzyka i śpiew! Pierwszy wspanialy, przepiek y tum dźwiękowo - muzyczno - 

STUDENT ZE SZTOKMOLĄU 
rzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. Nad program Poraz pierwszy w Wilnie polski dodatek dźwiękowo- 

śpiewny. Początek seansów o godz. 

śpiewny p. t. 

Hyma prawdziwej miłośc: zsło- 
dzieńczej Główne rvle odłwiae 

4. 6, 8 1 '015, 

  

DŹWIĘKOWE KINO Dzś! Przebój dźwiękowy! Ogień i żar 

CGIJING w rol. gł. pełna temperamentu Leonora Uriich. 

EGZOTYCZNA KOBIETĄ 
m iłoŚci! Szaloty romia:! Śpiew i tańcet 

Dramat burzliwej 
dziewczęcej msłości 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe i Tygo- 
dnik dźwiękowy. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

film wej. Na potę*nem i wspsniałem tle s02- 
f1.cynuj 'ca mie- 

AAILEOKLA 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 2 aż 
S | Kakas. PB ZACHODZIE $ŁOŃCĄ 

w Nietylko A za sezonu, ale największy cud techniki 
Wielka 42. wija się niezwykłe subtelna akcja, której tre$.ij są losy dwojga kochiję ych Się Serc W rol gł 

> zwykłą urodą MARY DUNKAN oraz męski a naiw Ro Е   'y Charles Farrel. Cenv od 40 gr. 
  

  W celu udogodn enia Sz. 

Komunikat! TARZA 
Publi.znosci możności oglądania w jednym dniu całości filmu р. & 

NWEADCA DŽUAXGLI wg. wszechzaan | powieśc i 
Edgara Rice Burroogusa 

Połskie Kino wyświetla |-sza serja | Kino-featr wyświetla się ll-ga I ostatnia serja p. t 
„WARDA: się 4 3 ORA "STOLOWY" Klejnsty świątyni'02ar 
  

  

RADJO WILEŃSKIE UEKARZEJ Masaże 
PIĄTEK, DNIA 13 LUTEGO 1931 r. py, medycyny 

A. Cy MbIET kosmetv. 

  

1i,58: Czas. inżynier specjalista" do Tow. * е ży: bio > 

12,05 — 12,50: Muzyka lekka (płyty) GOŁA AC Y mej zemęsa/ Reklamy Międzynarodowej, |. r. 
i) Suppe — Uwertura op. „Dama Pi - I Adu mMO-J, Hryniewiezowej Rudolf M w. 
kowa" 2) Nostitz — „Pozwól spocząć u z Eo w e iewicca „i. WIELKA M 18 m udo! osse, Warszawa, 
twych stóp" (S. Gruszczyński) 3) Strauss "2, róg Tatarskiej RYJ pick yes M -rszałkowska 124 
— Krew wiedeńska san za — GSA L Duo B 
Fantazja z op. „Trubadur“ 5) Langner— З ba 4 p TT # 

„Babcia” 5) Vradier — | „Golabka“ „CA. "ut EXIT TTT: Galli - Curci)) 7) Wood — „Dobranoc“ — 
wałc. 8) Dinicu — Wiązanka węgierska. 9) 
(ierschwin —- Wiąz. z op. - ki „Oh Kay" 

14,10: Kom meteor. 
15.30 — 16.10: Lekcja francuskiego z 

Warszawy. a 
16.25 —- 16.30: Progr. dzienny. 
10.30 — 17,15: Koncert życzen (płyty) 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe LOKALE 
Wielka 19, od 9 do 1 

Эт Poszukuję 

Dr Ginsberg. „ Pokoju umeblowanego. Ofer 

  

  

  

  

twa 

rzy 
ręczne, wibracyjne i ple 

styczne. Epilacje. 

Cedit 

  

Syropiarnie ziemniaczane 
urządza fachowiec z wie! letnią prak- 

tyką zagranic ną, dostarcza również 

kompletnych urządzeń. Kosztorysy ma 
żą anie bezpłatnie, Oferty p 

  

  

rodu owocowego i »arzvwneg » sprze- 
damv 74130 da 

Ajencia „POLKRES“ 
Krolewska 3, tel. 17 — 80 
  

  

ku emy bezpłatnie i solidnie « szeł- 
kie oszczęt.oŚci na p erwszorzęd- 

ne hipoteki miejskie i -tejskie + do- 

L' 

ty       

17,15 — 17,4%: „Miljeny much i konia Cnuroby skórne, we- : i centowar 
rów" — vdczyt z Warsz. wygł. prof. S. qeryczne i moczopłcio- ks Z Se Aki, „POLKRES* 
S'pmiński. : we. WileAska B od - NSE Królewska 3, "tel. 17 — 20 

11,45 —- 18,45: Muzyka lekka z War- 8 _ 114 — & Tel, ь 
szawy. 567. Dwa duże 

15,45 — 19.00: Kom. LOPP-u. | pokoje 

IŻ — 19.40: Kom oe —— fur. oscbicn wejściem: „Folwark ZGUBY 
AW Ура аМ i 2 j używalnoś.ią kuchni m. o! ina do мн 1940 — 1958: Pr. dziennik radj. z JAkuszerti|;z: etc. dla solid. wyd iržavienia „lub 

+, ar EEA! nego rellektanta nsty- na połowę. Dowiedziec 16,55 — 20.00: Program na sobotę. go nasty na [ 6 

2000 — 20.15: Pogadanka muzyczna z „ AKUSZERKA © miast ul. Portowa się: Wilno, ui. Wnol- (Wit Nr usz o wy- ŚMIAŁOWSKA Nr. 10 m. 2, . 

"sz Gebinet Kosme- 

Warsz. - 
2015: Koncert symioniczny z Warszawy 

  

  

dowa 3ł u 2 B. dony przez Bank Han- 
diowy w Warszawie na 

    

  
  

    
  

  

Dyrekcja: — Abendroth, solista —A. Schna jimię Emilji Wasilew- 
ka rtep.) W programie utwory Bes GSK a E mas DWA DOLY  |suiej, walic; 
trovena.. W przerwie przeglad filmowy ze Mi. Glegi, kawi на 0 Ž w g [| purowany i drew- | przyjęcie do d pozytu 
studja R. W. Po koncercie kom. adanie- wióżów, "M R nany o5 mvsz- |Banku Haadlowego w 

23.00 —- 24.06: „Spacer detektorowy po iewlesa d6 МС SR KĘ area piny 4 proc. R 
SE i ilipsa : „ kw. 1 astawnych Wi- ody retransmsja z salonu Philipsa — - Miłosierdziu owocowy, Sprzeda- 1 ńskiego Be c 

ч зазгусй Sz. Sz. Czy- my niedrogo. ski go nominalnej war- 
telników polecamy b.| Bom H K. „Za- |t św 20.300 rubli za- 

POPIERAJCIE L 0 p p KOSM nauczycielkę, pozosta- | chęta** Micklewi- |ginał, wobec. czego 
«W.l aż » jącą w nędzy, chorą,] Cza 1,tel. 9-05 | unieważnia sę. 

KZRENNCZWA COYSREUKERNEGA pozbawioną uk ' — 
zarobkowania, Ofiary Lk AA MRARRRAARARN я „SABINET „Ąržninuje Atm“ Sprzėdaje się ; SR 

ENIE lscjonalne]j Kesme- cja „Słowa” dia „b. i e оу GMO tyki Leczniczej. nauczycie ki. kamienica w śródmie- Kwit Nr. [1835 wy- 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

V-gv rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały 
w Wilnie przy u' Wileńskiej Nr. 25 m. 10 
ż;rodnie z art. 1030 U.P.C. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 18 lutego 1931 
r od gooz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Lud- 
wisarskiej Nr. 1 m. 2 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji, nałeżącego do Szymona Kapłana 
majątku ruchomego, składającego się z urzą 
czenia domowego, oszacowanego na sumę 

Wilno, Mica ewicza 31 
= 4 

U g kobiecą Rasowe 
ro e kouserwa- Koguty i kury nagr 

18, mauwa jej skazy Póln. 
‘ braki. 

Iz uczne eJalenie 

y. Wypacanie wiosón m ejscu, 

    

szą być oddane w ręce sług Proroka zwiazanych razem. 
Łu nczczeniu Allacha. Ta część skar- 
bów musi hyć odesłana do Mekki, do 
meczetu, w którym spoczywają prochy 
Mahometa. 

— A ósma część? : 
— Naležy do tego, kto znajdzie 

skarb. Wvznaję, że marzyłem gorąco 
o skarbie, którego ósma część jest nie 
zawodnie ołbrzymia. Marzyłem o tem, 
że dzięki tym bogactwom  podniosę 
nasz stary ród do 'dawnei potęgi i 
wspaniałości, że dopomogę naszemu 
królowi do powrotu na tron..... Nie ia 

gaminów, 

je swemu najstarszemu synowi 
jak ja to czynię dzisiaj. 

  

e, doskonali, sedświe dzone na li Targach godz. 4 - 6 pop. 
Sprzedaje Za- 

Masaż kładi Hodowii - Drobiu 
twarzy i ciała (panie) U. S. B. zaułek Zakre- 

ce towy 1. Informacje na 

  

— Oto są dokumenty, które pozo- 
stały nam od komendanta Malo. Od- 
daję ci, je wraz z amuletem i ojcow- 
skiem błogosławieństwem. Ale wpierw 
przysięgnij mi, że uczciwie wykonasz 
wszystko, co ci powiedziałem i jeśli 
twe poszukiwania nie będą uwieńczo- 
ne szczęśliwym rezultatem, e 

tak, 

Antonio Pareira zrzucii z siebie ina 
skę. Dalsze udawanie byłoby bezcelo 
we; Starzec zapomniał, że żył w dwu- 

ne mi było wykonać tych zamiarów. 
Ale ty, mój synu, możesz to uczynić. 

-— Naturalnie, ojcze, ale gdzież się 
znajduje drugi amulet i jak ja mam go 
znaleźć? 

— Drugi amulet, szczęśliwym zbie 
giem okolicznosci, znajduje się tutaj, 
koło Mombassy. Profesor, o którym 
ci mówiłem. nrzyjechał niedawno i 
pracuje w folinie „Wielkiego Wąwo- 
zu”. — jestem pewien, że ma aniu- 
let i nigdy się z nim nie rozstaje. Wy- 
dostanie ox profesora drugiej połowy 
naszego amuletu pozostawiam tobie, 
zak się do tega zabierzesz, nie wiem. 
Radziłbym ci jednak wtajemniczyć go 
w tę całą sprawę i razem z nim prowa 
dzić dalsze prace archeologiczne... 

-— |ak się on nazywa? 3 
— Profesor Silas King. Dowiady- 

wałem się o niego, w nadziei, że wy- 
zdrowieję i zobaczę się z nim jeszcze. 
Niestety! Stwórca wzywa mnie do 
siebie, więc tobie muszę polecić wy- 
konanie po mojej śmierci zadania, któ- 
1sgo ja wykonać nie zdążyłem. 

Chory starzec znów szukał cze- 

dziestym wieku. Któż to teraz wie- 
rzy w podobne bzdury?. 

Antonio uśmiechnął się drwiąco i 
rzekł: 

— Daj mi to, ojcze, a ja przecho 
wam w bezpiecznem miejscu. Ale ani 
myśłę składać idjotycznej przysięgi. 
Mogę tylko obiecać, że zobaczę się z 
[rofesorem 1 pomówie z nim O 
amulecie. Ale zrobię to nie dłatego, 
żebym wierzył w te głupstwa, ale 
dlatego, że mam w tych stronach inte 
resy. Pozatem nic robić nie będę, i 
tracić czasu i sił tak bezmryślnie, jak 

ty, nie mam ochoty! 
„— Ale honor... honor rodul  -- 

jęknął umierajacy. — Czy nie poczu- 
wasz się do obowiązku? 

-—- Ani troche! Co mnie może ob- 
chodzić przysięga, jakiegoś tam przod 
ka, ogłupionego przez miłość.? Staro 
żytni Persowie wogóle nie obchodzą 
mnie wcałe. Co ja mam z nimi wspól- 
nego? A jeśli, wbrew wszelkim moż- 
iiwościom, odnajdę skarb, pozostawię 
go sobie w całości. а 

— Ale będziesz przeklęty! Zwarjo 

ściu o 29 meszka- dany przez B nk Han- 
niach, dochód roczny dlowy w Warszawie na 
31.000 zł Informacje: imię Jadwigi vereśw et- 

о- Gimnazjalna 6 — 15, Sortauowej,* stwierdza- 
jący przyę ie do de- 
pozytu B.nku Handlo- 
wego w Wars: 'wie 4 
proc. Listów Zm taw- 
nych Wileńskiegu Ban- 
ku Ziemskiego nomi- 
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SHERIDAN ształowy amulet, który wzbudził po- wy amulet. . Pareira nachylił się nad — Siedem ósmych skarbów niu- goś pod poduszką i wyjął kilka per- wałeś! Ach, zawsze byłeś niehonoro- 
wym, okrutnym chłopcem! Poznaję te 
raz ciebie. Czy nie  przestrasza cię 
orzekleństwo?... Czy nie wierzysz w 
siłę przekleństwa? Zajrzyj do swej 
duszy i odpowiedz —- nie wierzysz” 

— Nie wierzę! Gwiżdżę na prze- 
kieństwa wszystkich Persów całego 
świata! Ot co oni ode mnie dostaną! 

Pokazał figę ojcu. Starzec z jękiem 
opadł na poduszki i zasłonił twarz re- 
kami. 

— Eotrze! ... Nie szanujesz mnie, 
nie ticzysz się 7 moją ostatnią wolą? 
Nie dostaniesz więc nic odemnie. Wolę 
to wszystko zniszczyć, aniżeli oddać 
tobie! 

Zrobił ruch, jakby chciał schować 
amulet i dokumenty pod poduszkę, ale 
syn ścisnął jego dłoń, wyrwał te przed 
'nioty ze starczej, trzęsącej się ręki i 

ze śmiechem odskoczył od łóżka. 
— Рофу!... Złodziej! ... 
Antonio odwrócił się i ujrzał pała- 

„ące oczy Loli.. Ё 
— Podsluchiwalaš? — ušmiechnai 

się złośliwie. 
— Tak, — Odpowiedziała szcze- 

126, — Podsłuchiwałam nie dlatego, 
abym chciała dowiedzieć się tajemni- 
cv, bo wiedziałam to wszystko już «la 
wno. Słuchałam dlatego, że nie wie” 
rzyłam tobie. O, ja ciebie znam, An- 
tonio, zbyt dobrze ciebie znam! Wiem 
że jesteś podły, wiarołomny, i okrut- 
nv. Odważyłeś się podnieść rękę na 
konającego..... na własnego ojca... O. 
bądź przeklęty!.. Dobrze. że nie przy 
siegłeś, — cieszę się z tego, cieszę się! 
Słvszysz? Przekłeństwc i kara cię nie 
miną. Wtedy dowiesz się. dlaczego 
*ak się cieszę... 
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