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— Hitlerowcy bojkotuja Reichstag. 

Wydarzeniem, które nie pozostanie 

bez śladu na kształtowaniu się stosun 

ków wewnętrznych w Niemczech, jest 

boikot Reichstagu przez hitlerowców i 

sołłcaryzowanie się z tym aktem gru- 

py niemiecko-narodowych i -części 

Landsbundu. Liczna, bo 107 posłów 

licząca giupa Hitlera jest stronnictwem 

wnoszacem do dzisiejszych stosunków 

niemieckich ferinent, wysoce aktywuią 

propagandą swych-ultra nacjonalistycz 

nych pod względem politycznym i ra- 

dykalnych pod względem społecznym, 

- haseł. 

Niebywały sukces hitlerowców przy 

wyborach do Reichstagu był nielada 
niespodzianką zarówno dla większości 
polityków niemieckich, jak i opinii po- 
litycznej Europy. Łudzono się copraw 

da przez pewien czas, że da się grupę 

Hitlera wciągnąć do pracy. parlanien- 

tarnej i pod tym względem centrum 

niezrażone ani radykalizmem, ani z00- 

logicznyin nacjonalizmem „nazi' ży- 

wiło nadzieję i nawet prowadziło za- 

konspirowane- pertraktacje w. celu 

ena rządu opartego 0 środek 

Ś; prawicę Reichstagu, w skład której 

ze wzgłędu na swój nacjonalizm zali- 

czona została grupa Hitlera. Koncep- 

cja „centroprawu“ jednak zawiodła i 

kanclerz Biuenning zmuszony został 
do korzystania z nieoficjalnej pomocy 

socjal-demokratów, dla których rzecz 
zrozumiała rząd Brueninga jest sym- 

patyczniejszy, niż gabinet, w którym 

pierwsze skrzypce grałby Hitler z Hu- 
genbergiem. 

Exodus z parlanientu Hitlerowców 
kopie przepaść pomiędzy tą grupą a 
stronnictwami środka j jednocześnie 
wzmacnia więzy łączące centrum Z So- 

Cjal-demokratami. Wyrazem tego są 
ostatnie zarządzenia administracyjne 

przeciwko organizacji hitlerowskiej, o 
których przed kilku dniami donosiliśmy 

Hitlerowcy domagają się rozwiąza- 

tia Reichstagu i nowych wybórów, 
które według ich przypuszczeń przy- 
niosą im dalszy wzrost sił i pozwolą 
na ujęcie steru rządów w swe ręce. 

Projektowi temu przeciwstawiają się 

centrum i socjal-demokraci. Zwłaszcza 

ti ostatni są zdania, że najlepszem 
lekarstwem na Hitlera jest czas, który 

wykaże jałowość haseł Hitlera i dla- 
tego uważają za celowe poprzeć Brue- 
linga mimo, że jego posunięcia dale- 

fkie są od ideałów polityki socjałde- 
mokratów. 

Na tle ostatnich wydarzeń w Niem- 
czech warto podkreślić charaktery- 

styczną cechę, a mianowicie, że partje, 
które uprzednio trzymały ster rządów 
w swych rękach a więc przedęwszyst- 

kiem socjaliści, prowadzą obecnie po- 
litykę defensywną podczas, gdy nacjo- 
naliści stają się wszędzie elementem 

aktywnym. Cecha ta w zestawieniu z 
Dojkotem parlamentu przez hitlerow- 
ów jest jeszczę jedną wskazówką, że 

bynzjmniej nie należy lekceważyć ru- 
Chu rasistów, który posiada i będzie 

, bosiadał trwałe następstwa w polityce 
niemieckiej tak wewnętrznej, jak za- 

granicznej. 

Augija i Żydzi. Prasa angielska 

Gyłasza list Mac-Donalda do dr. 
Weitzmana prezesa Jewisch Agency. 
lest to oficjalny komentarz „Białej 
Ksiesi“, poświęconej kwestji palestyń- 
skiej, List Mac-Donalda « uzgodniony 
został poprzednio na nieoficjalnych 

Konierencjach z przywódcami sjoni- 

słów którzy uważali „Białą Księgę" za 
anie przez Anglję zobowiązań 

Udzielonych żydom w słynnej dekła- 
'acji Balfoura. Pamiętamy ile hałasu 
Wywołało ogłoszenie „Białej Księgi” 

jesieni ubiegłego roku. Pisma ży- 
sowskie, szczególnie w Polsce, gdzie 

Rt największe skupienie Żydów w 
- ASmorze, zoiły się od tytułów: „An- 

šlją zdradziła naród žydowski“, „An- 
a złańtała przyrzeczenia Balfoura" 
CE Przed poselstwami i konsula- 

"II angielskiemi demonstrowały or- 

  

ganizacje sjonistyczne wyrażając swe 

oburzenie z powodu przyznania w 

siałej Księdze praw Arabom, jako 
ludności tubylczej i ograniczenia imi- 

gracji żydowskiej do Pałestyny. Gdy 
cię jeden hałas cokolwiek uspokoił, 

rozpoczęły się pomiędzy przywódcami 

sjonistów a rządem angielskim roko- 

wania, które doprowadziły do Kkompro 

misu. 
W liście swym Mac-Donałd wyja- 

śnia, że dła rządu angielskiego kwe- 

stja zrzeczenia się międzynarodowych 

obowiązków, wynikających z mandatu, 

nie istnieje. Panujące nieporozumie- 

nia w Palestynie mogą być uregulo- 

wane wobec pojednawczego nastroju 

Arabów i Żydów. Urząd Kolonjalny— 

pisze Mac-Donald — nie naruszył 

praw Żydów, ponieważ rząd angielski 

obowiązany jest przedtem, zanim osa- 

dzie Żydów na nowvch ziemiach dbać 

o los bezrolnych Aiabów. Troska ta 
bynajmniej nie wyklucza zaintereso- 

wania ogólnym rozwojem planu żydow 

skich kolonij. й 

Piała Księga nie miała na celu 

utrudniać Żydom nabywanie nowych 

ziemi, ani też ograniczać  imigrację, 

a jedynie zmierza w tym kierunku, aby 

imigracja żydowska nie szkodziła inte- 

resom ludności tubyłczej. 
List Mac-Donalda według oświad- 

czenia dr. Weitzmana otwiera dalszą 

drogę do porozumienia. |Jest to duży 

sukces dr. Weitzraana. którego stano- 
wisko wśród sjonistów po ukazaniu się 

Białej Księgi było zachwiane i do gło- 
su przychodziły elementy radykalnego 

zerwania z Anglją, których wyrazem 

jest Żabotyński. 
Mowa Snowdena. Angielski kan- 

derz skarbu Snowden wygłosił wieł- 

krą mowę, poświęconą syfuacji ekono- 
micznej Anglji. Przemówienie to stało 

się sensacją dnia i żywo jest komento- - 

wane w prasie angielskiej i zagranicz- 
nej. Uderzającą cechą mowy Snowde- 
na była jej szczerość. Snowden nie 

szczędził ponurych barw dla odmalo- 

wania sytuacji. ; 3 
„Podkrešlam. z całym naciskiem 

że stan łinansowy naszego kraju jest 

Lardzo poważny i muszą być poczy- 

iiione kroki energiczne i niezbyt przy- 
iemne, jeżeli chcemy zachować równo - 
wagę budżetową i jeśli będziemy 
chcieli uzyskać poprawę dziedziny ga 

spodarczej. Obecna depresja finanso- 

wa uniemożliwia czynienie nawet ta- 

kich wydatków, jakie w czasie dobro- 
bytu nie przedstawiają żadnych trud- 
rości”. 

„Rzad zdaje sobie doskonaie 
Sprawę z sytuacji, wymagającej jak- 

iajdalej posuniętej oszczędności, a na- 

wet zamierza obniżyć pobory mini- 

strów. Pożądane nawet wvdatki rząd 

odkłada do czasu poprawy sytuacji. 

jedynym celem mojego 40-letniego ży- 

cia politycznego była wałka o popra- 

wę bytu szerokich .mas robotniczych. 

jeżeli dziś proszę o chwilowe odłoże- 
nie żądań socjalnych, a nawet o pew- 
ne ofiary, czynię to z przekonania, że 
jest to koniecznością. Nie ukrywam 
jaktu, że z końcem bieżącego roku 
hudżetowego skarb państwa stanie w 
obliczu olbrzymiego: deficytu. Żaden 
budżet świata nie wytrzvmałby tak 
niespodziewanie wielkiego obciążenia, 

iakie dotknęło budżet bivtyjski wsku- 

tek wzrostu hezrobocia. Wydatki wzro 
sly — dochody się zmniejszyły. Mimo 
to kredyt Wielkiej Brytanii jest lepszy, 

aniżeli w ostatnich 5 latach". 

Mowa Snowdeną przyjęta została 
w kołach Labour Partv  nieprzychyl- 
nie. Szczególnie ostro wypowiedzieli 
się o niej członkowie niezależnej Far- 
tii Pracy, której przewodzi znany an- 
tagonista Mac-Donalda Maxton. Na 
tera tle powstały prawdapodobni: wer 

sje o rychłej dymisji Smowdena, tem- 
bardziej, że i londynska City zareago- 

wała na wystąpienie kanclerza skar- 
hu silną zniżka papierów  pa:istwo- 

wych. - Sz. 
  

pocztowa uiszczona Opłata ryczałtem. z 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie. zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARAROWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DUKSZTY — Bniet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa —- W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy j 

WOŁKOWYSK — 

paltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 

Zagrani > j. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 % drożej. Terminy druku mogą 
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Natos o zamach na Marszałka Piłodskiego 
Jagodz ński, Trochimowicz i Białkowski skazani na rok więzienia 

PRZEMÓWIENIA STRON 

Sprawa przeciwko organizatorom 
zamochu na Marszałka Piłsudskiego 

przerwana przed 2 tygodniami wsku- 

tek tajemniczego postrzełenia główne- 
go świadka Pórzyckiego, wznowiona 

została w sobote i po zamknięciu prze- 

wodu sądowego przemówił prokura- 

tor, domagając się dła wszystkich 

oskarżonych najwyższego wymiatu 

kary. 

Pierwsze mowy obrończe rozpoczę 

ły sie w sohote późnym wieczorem, 

pozostał: odtożono na niedzielę, w 

hiórym to dniu rozprawa rozpoczęła 

ve 6 godz. 12.30 w poł. przy znacz- 

nym napływie publiczności, która ko- 

rzystajac widocznie z dnia świątecz- 

nego, tłumnie zapełniła salę sądową. 

Pierwsze przemówienie wygłosił 
adw. Gacki, obrońca Bialkowskiego, 

domagając się jego uniewinnienia. 

Następnie przemawiali adwokaci: 

$Śmiarowski, Berenson, (obrońca Dzię 

gielewskieg) i Honigwill, który twier- 

dzi, że wszystkie zeznania Pórzyckiego 

są nparte na fantazji blagiera i nie 
mogą służyć jako materjał dowodowy. 

OSTATNIE SŁOWA OSKARŻONYCH 

Po zrzeczeniu się przez  prokura- 

tora repliki następują „ostatnie słowa” 

oskarżonych. 

Wszyscy mówią krótko. 

Jagodziński oświadcza: 

Wysoki Sądzie. Chcę powiedzieć, 

że dla mnie Połska jest bardzo droga. 
Uważam, że gdyby niestało Marszał- 

ka Piłsudskiego, toby na drugi dzień 

wybuchła u nas wojna domowa, a to- 

by pociągnęło za sobą obcą interwen- 
cję, Uważałbym to za największe nie - 

szczęście. : 

— Czy oskarżony Dzięgiełewski 

ma coś do powiedzenia? — pyta z 

kolei przewodniczący: 

-— Owszem. Czczę głęboko Mar- 

szałua Piłsudskiego. Nigdytym się nie 

wążył na czyn jaki mi zarzucają. 

Trzeci oskarżony, Markowski, uwa- 

ża, że przypisałi mu za jego plecami 

rolę, do której się nie czuje powołany: 

iącznika w takiej imprezie. 

Białkowski nie ma nic do powie- 

dzenia, tylko prosi o tmiewinnienie, a 

ostatni, Frochimowicz, ledwo może 

wybąkać źle usłyszane słowa swego 
obrnńcy, który mu chciał przyjść z 

pomocą: 
— Proszę o usprawiedliwienie kary. 

Przewodniczący stwierdza, że pre- 

ces zakończony i zapowiada, że wy- 
10k zostanie ogłoszony w poniedziałek 

a gedz. 1-eį. 

WYROK 

W poniedziałek o godz. 13.45 prze- 

wodniczący ogłasza wyrok. Mocą jego 

Jagodziński Piotr, Trochimowicz Do- 
minik i Białkowski Józet zostali ska- 

PRZESILENIE 
PARYŻ. PAT. Książe Santiago 

w HISZPANII 
Alba, wezwany  telegraficznie przez 

króla Altoi:sa do Madrytu, celem utworzenia nowego rządu, przesłał odpo- 
wiedź, w której stwierdza, że w. obecnym stanie kryzysu nie uważa, aby był 
konieczny przyjazd jego do Hiszpanii. 

Sanchez Guerra tworzy rząd 
MADRYT. PAT. Misja tworzenia ncwego rządu powierzona 

Sanchezowi Guerrowi. 
Wychodząc z pałacu królewskiego, Sanchez Guerra oświadczył, 

została 

2е 
król po dłuższej rozmowie, w której mówił o ciężkich chwilach, jakie prze- 
żywa obecnie Hiszpanja, powierzył mu w słowach nełnych misję tworzenia 
nowego gabinetu. 

P. SVINHUWUD PREZYDENTEM FINLANDJI 
HELSINGFORS. PAT. W dniu 16 b. m. odbyły się wybory prezydenta republiki 

Na prezydenta wybrany został Svinhuwud 151 głosami. Prof Stahiberg otrzymał 149 

Dwa głosy przeważyły szalę 
HELSINGFORS. PAT. — Prezydent republiki Svirhuwud wybrany został głosami 

unionistów, partji chłopskiej, oraz agrarjuszy prawicowych i centrowych. 4 
w 

głosów. 

pierwszem gi łosowaniu Tanner, kandydat socjal-demokratów, otrzymał 90 gło- 
sów i Svinhuwud 88, Kallio — 64 głosy i Stahlberg — 58. 

W drugiem głosowaniu Stahiberg otrzymał 149, Svunkuwud 98 + Kalko 53. W 
trzeciem głosowaniu Svinhuwiśd, jak wiadomo, otrzymał 151 głosów, Stahiberg — 149. 
W pierwszem głosowania socjaliści oddał swe głosy za kandydaturą Tanneta, w na- 
stępnych, wobec nieuwzyskania przez Tanneta absołutnej większości, głosowali za kan- 
dydaturą Stahiberga. — Głosowanie odbyło się w zupełnym spokoju. 

SPOTKANIE LORDA IRWINA z GANDHIM 
NOWE DELHI. PAT. — jak się dowiaduje agencja Reutera, lord Irwin  odpo- 

Spotkanie, wiedział na pismo Gandhiego 
‚ аК wiadomo, w nóż 

ograniczonego 
której mógłby przedstawić sytuację. Trzej 

e Ia mu żądane 
swym Gan lwmaga! się s ji 

Т žadnemi zastrzeženiami, w celu Da a —_ = szczerej rozmowy, w 
przypwódcy indyjscy Sa Sastri i Yayaka 

mają odbyć dłuższą konferencję z wicekrólem. R > 
® ® ® 

ALLAHABAD. PAT. — W odpowiedzi uz zaproszenie wicekróla, Gankihi wyje- 
<hał wczoraj wieczorem do Dełhi. 

Tajemnicza wizyta księcia Ruprechta 
LONDYN. PAT. W kołach politycznych szeroko komentowana jest 

wizyta w Anglji byłego następcy tronu bawarskiego księcia Ruprechta, który 
bawił tu 10 dni i w ubiegłą sobote odleciał samolotem do Niemiec. 

Ofiejałnie podawano jako powód wizyty chęć zwiedzenia wystawy 
sztuki bawarskiej w Londynie, co jednak jest mało przekonywujące. „Dai ły 
Herald" mający za sobą powagę bliskiego kontaktu z rządem 
twierdzi, że książę Ruprecht usiłował uzyskać audjencię 

brytyjskim 
u króla Jerzego, 

pragnąc zainteresować go sytua cją byłych domów panujących w  Nieni- 
czech co wobec zaangażowania się księcia Ruprechta w ruchu nacjonalistów 
niemieckich nie pozbawione było zabarwienia politycznego. 

Prośba księcia Ruprechta spotkała się jednak według „„Dailly Herald“ 
że stanowczą odmową króla Jerzego, przyczem normalnie powodem odmowy 
miała być figurowanie ks. Ruprechta na czarnej liście Enterfty, jako jednej 
z głównych osób, oskarżonych o zbrodnie w czasie wojny. „Dailly Herald" 
rrzypomina Ruprechtowi, że jako dowódca armji ma na sumieniu liczne 
zbrodnie. W niektórych kołach konserwatywnych według „News. Chronicle" 
w ubiegłą środę u lorda Newborough odbył się obiad, na którym książę 
Ruprecht spotkał szereg konserwatystów, m. in. Austena Chamberlaina. Na- 
tomiast Churchil odmówił przybycia. 

Choroba Królowej Jugosławii 
BUKARESZT, PAT. — Biuletyn lekarski oświadcza, że bawiąca w 

Bukareszcie królowa Marja jugosłowiańska zachorowała na odrę, do której 
przyłączył się lekki bronchit. Choroba ma przebieg normalny. Stan ogólny 
jest zadawalający. 

zani na jeden rok więzienia na mocy 

art. 457 cz. I ust. II. Oskarżeni Józef 

Dzięgielewski i Markowski zostali unie 
winaieni. 

Sąd postanewił zwołnić z aresztu 

Dzięgielewskiego i Markowskiego, ria- 

tomiast pozostałych oskarżonych  Ja- 

godzińskiego, Trochimowicza i Bial- 
kowskiego, Sąd postanowił zwolnić z 

msesztu po złożeniu przez nich kau- 

cji 1000 zł. 
Art. 457 opiewa, że winny bądź 

przygotowania do zabójstwa, prze- 

widzianego w art. 453 do 456, 

bądź udziału w zrzeszeniu, utworzo- 
nem: w cełu popełpienia zabójstwa 

będzie karany zamknięciem w więzie- 
nit. 

ENCYKLIKA OJCA ŚW. 
PIUSA XI 

O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCI- 
JAŃSKIEM 

W tych dniach ukazała się na pół- 
kach księgarskich w polskiem tłuma- 
czeniu ks. biskupa Okoniewskiego styn 
na encyklika papieska o małżeństwie, 
dana 31. XII. 1930 r. Encyklika składa 
sie z kilku części. We wstępie. mówi 
Qjciec Święty o potrzebie i podstawie 
nauki o małżeństwie oraz wskazuje na 
iączność tej encykliki z ogłoszoną w r. 
1380 przez papieża Leona XIII. 

Ojciec Święty zwraca się do „czci- 
godnych braci Patrjarchów,  Pryma- 
sów, Arcybiskupów, Biskupów i in- 
nych ordynariuszów*, a przez nich — 
„do całego Kościoła Chrystusowego i 
nawet do całej ludzkości”. 

I rzeczywiście: sposób ujęcia zagad 
nienia i jego wszechstronne omówie- 
nie sprawia, „że encyklika staje się 
nietylko dziełem, doskonale streszcza- 
jącym pogłąd Kościoła na małżeństwo, 
lecz jednocześnie rozprawą o małżeń- 
siwie, zmuszającą każdego nawet nic- 
katolika i nie - chrześcijanina do zasta 
nowienia się nad tem niesłycnanie po- 
ważrem zagadiieniem. W części I 
encykliki mówi się o darach malżeńst- 
wa, czyli o potomstwie, wierności mał 
żeńskiej oraz nierozerwalności węzła 
małżeńskiego. Jest to część najważniej 
sza, zasadnicza, zarysowująca całą 
wielkość i potęgę sakramentu małżes- 
stwą. 

W części II są omówione rodzaje 
poniżenia małżeństwa. Tu się odzwier 
ciedla grymas życia współczesnego: 
wszystkie pseudo naukowe i antispo- 
łeczne teorje, uzasadniające sztuczne 
ograniczenie potomstwa, zwałniające 
małżonków od zachowania wierności, 
nie uznające wreszcie sakramentu mał 
żeństwa, a wskutek tego popierające 
rozwody. 

Część IM mówż o środkach odnowie- 
nia małżeństwa, zakreślając szeroki 
płar akcji, w której udział wziąć mu- 
si nietylko duchowieństwo katolickie, 
iecz i ludzie świeccy, państwo nawet. 
Oto słowa encykliki. 3 

„Zaprawdę, jeżeli dzisiejsi burzycie- 
le małżeństwa wszystkie wytężają si- 
ły, by słowem i pismem, rozprawami i 
:ozprawkami i w niezliczone inne spo- 
soby znieprawić umysły i skazić ser- 
va, jeśli czystość małżeńską wystawia. 
ją na pośmiewisko i najgorsze nawet 
występki pochwałami wynoszą, ło o 
wiele więcej Wy, wielebni Bracia, któ 
rych „Duch Święty postanowił bisku- 
pami, abyście rządzili Kościołem Bo- 
żym, który nabył krwią swoją! (Act. 
XX. 28) — wszystkie siły wytężyć 
iuusicie, abyście i sami i przez kapła- 
nów wam powierzonych,. a także przez 
stosownie dobranych ludzi świeckich 
„Akcji Katoyckiej”, przez Nas tak bar- 
dzo upragnionej i zalecanej, ku pomo- 
cy apostolstwa hierarchicznego po- 
wołanych, w każdy godziwy sposób 
błędom przeciwstawiali prawdę, ohy- 
dzie występku — blask czystości, nie- 
woli żądz — wolność synów Bożych 
(Gal. V, 13), bezecnej łatwości roz- 
wodów — trwałość niezbędnej w mał- 
żeństwie miłości i dozgonne zachowa- 
nie ślubowanej wierności" (str. 64). 

Encyklika o małżeństwie powinna 
się znależć w każdym domu: stanie 
się ona w każdej rodzinie pewnym 
drogowskazem, dobrym doradcą,. ser- 
decznym przyjacielem, -rozpraszają- 
cym wątpliwości i wzmacniającym wia 
rę. Niezwykle niska cena (zł. 1.50) ro- 

bi książeczkę dostępną dla każdego. 

N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski, 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkołaej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“, к 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, + 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ut Mickiewicza 24. F. Juczewssa 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Koł, „Ruch*, 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

jednoszį 40. Za tekstem 15 gr. Koniūnikats 212. 

r. Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
być przez Administrcje zai 

  

KLUB SPOŁECZNO- 
POLITYCZNY © 

Dyskusja o kryzysie gospo- 
darczym , * —- 

W niedzielę 15 b. m. w Klubie | 
społeczno -politycznym, profesor Wła- 
dysław Zawadzki miał referat o współ 
czesnym kryzysie ekonomicznym. Pro- 
fesor Zawadzki wspomniał o tem, że 
periodyczne kryzysy ekonomiczne roz- | 
poczęły się w zeszłem stuleciu od 1815 | 
roku i w każdem dziesięcioleciu był © 
dłuższy, lub krótszy kryzys ekonomicz | 
ny. W epoce wczesnego kapitalizmu 
były od czasu do czasu kryzysy spora 
Чусгпе nieposiadające znaczniejszego 
znaczenia gospodarczego, wymianą 
bowiem była ograniczona. Gospodarka | 
wymienna nie razpościerała się niemal | 
na ludność wiejską. . Jej powstanie i 
rozwój był w znacznej mierze uwa- 
'unkowany przypływem złota z Ame- 
rvki. Wkońcu i wieś weszła w obręb 
gospodarki towarowej, pieniężnej. 

Znaczenie złota w wymianie i w 
koniunkturze gospodarczej podkreślał 
w swym wykładzie profesor Zawadzki. 
Od 1950 do „873 roku. był znacz- 
nv przypływ złota kalifornijskiego, co 
wywołało wzrost cen. Wzrost zaś cen 
sprzyja ożywieniu gospodarczemu. W 
następnym okresie .do ostatniego dzie- 
sięciolecia zeszłęgo wieku następuje 
zmniejszona produkcja złota i przeja- 
wia sie tendencja spadkowa cen. W 
ostainich lataci: wieku XIX-go aż do 
wojny światowej mamy wzmożoną pro 
dnkcję złota i wzrost cen. Nietylko 

      

   

  

większa, lub mniejsza produkcja złota 
jest czynnikiem kryzysu gospodarcze- | 
go. W życiu gospodarczem cdbywa się — 
iluktuacja, przeżywa ona okres oży- - 
wienia, gorączki, . spadku — recesji, 
wkońcusttepresji,.czyli kryzysu. Wśród | 
teoretyków=ekonomistów zachodzą pe- 
wne nieistotne różnice co do okresów — 
cyklu gospodarczego. > 

Po tym wstępie teoretycznej natu- | 
1y, profesor Zawadzki zaznaczył, że | 
w ostatnich latach produkcja - złota 
uległa pewnemu zmniejszeniu, co nu- | 
sieło wpłynąć na zdrożenie złota, czyłi | 
zmriejszenie cen wszełkich towarów. 
Prof. Zawadzki  skonstatował też 
ogromne zmiany zachodzące w roz- | 
mieszczeniu złotą na kuli ziemskiej. 
Siany Zjednoczone miały przed wojną 
10 proc. złota światowego, obecnie 34 | 
proc. Udział Europy spadł i wynosi | 
obecnie 42 proc. . 
Następnie skonstatował nadprodukeje 

relną, zwiększające się zapasy zboża 
w handlu światowym, dochodzące do 
jedenastu miljonów kwintali pszenicy. | 
Wsromniat też o zmnieiszającej się | 
produkcji przeraysłowej i o rozpiętości | 
<en produktów rolnych i przemysło- | 
wych. ® 

Przychodząc do środków ratun- 
ku na współczesne nasze niedomaga+ — 
gie gospodarcze, profesor Zawadzki | 
oświadczył się za zmniejszeniem świad 
czeń socjalnych, uważając to za umo- 
żliwienie zniżki cen. Będąc w zasadzie 
zwociennikiem znaczniejszej pożyczki 
zagranicznej, profesor Zawadzki sądzi, 
że w danej chwili jest ona niepożada- 
na, gdyż wobec zniżki cen, czyli dro- | 
żenia pięniędzy, będziemy / musieli 
wrócić bogactw narodowych więcej 
niż ona reprezentuje. Pożyczka zagra- 
niczna mogłaby wywołać bierny bilans 
płatniczy Polski. : 

Po wykładzie profesora 
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kiego, zabierali głos p. Władysław 
Studnicki, adwokat Krzyżanowski i _ 
minister Staniewicz. „4 

ЕЛа + 

MIN. SKŁADKOWSKI W. LIDZIE. — 
LIDA. PAT. — Do Lidy przybyć ma na | 

inspekcję p. minister spraw. wewnętrznych || 
Sławoj-Składkowski. Przyjazd p. ministra 
nostąpi prawdopodobnie 16 b. m. wiecz. lub | 
17 b. m. rano. | i 

  

KONFERENCJA W SPRAWACH. 
SZKOLNICTWA. 

"WARSZAWA, PAT. W poniedziałek 16 
b. m. odbyła się w godzinach: połtidniowych 
u. p. prezesa Rady Ministrów - konferencja, 
poświęcona potrzebom szkolnictwa « pow- 
szechnego, a w szczególności. zaradzeniu 
trudnościom co do ilości pomieszczeń Szkoł-_ 
uych i etatów nauczycielskich, zwiążanych 
2 przekraczającym normy dotychczasowe | 
przyrostem liczby dzieci w wieku szkolnym — 
w latach obecnych. = 

„ W konferencji poza p. premjerem Sław - 
kiem wzięli udzia” minister Pieracki, min. 
Czerwiński. kierewnik Ministerstwa Skarbu 
Matuszewski i podsekretarz stanu w Mini: 
sterstwie W.R. i O P. Ksiądz Żongołłowicz. 

WARUNKOWE DAROWANIE KARY 
OLSZAUSKASOWI. | 

KOWNO. PAT. — Były prałat Olszau= — 
skas, skazany za zabójstwo  Uścinowskiej, 
ponownie złożył podanie na ręce prezyden- 
ta, prosząc o darowanie mu kary. Prezydent | 
skorzystał z przysługującego mu prawa i 
darował karę pod warunkien,, iż  Olszau- a 
Skas natychmiast po zwolnieniu opuści gra- 
nice naństwa Htewskiego. 3 
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‚ УА i BRONIĄ 

Wymieniłem parę większych luk do wy- 
pałnienia na rynku wewnętrznym, w drogach 
do ich OPERA widząc jednocześnie dość 
szerokie drog' wyjścia z gnębiącego nas о- 
becnie krzyzysu. 

Wymienię jeszcze parę lyk mniejszych, 
de których wypełnienia prowadzą ścieżki 
odpowiednio węższe, zato wymagające 
mniejszych nakładów przy ich torowaniu. 

" Przypomnijmy sobie pierwszą połowę ty 
tułu tej pogadanki i zarazem hasła, które 
*olnictwo ma wcielać. Nie jest ono sportem 
dla sportu, dla gania rekordów wydaj- 
ości przy u tradycyjnych roślin i 
hodowli tradycyjnych zwierzat. 

Na obu tych piętrach opiera się cel głów- 
ny ronictwa — żywienie ludzi. Nawet bydlę 
po prerwszem zaspokojeniu głodu, szuka roz 
maitości — z żyznej, wilgotnej: łąki, vo- 
rośniętej jednostajnie bujną trawą przecho- 
dzi na skąpe porośnięty pagórek i wysku- 
Sha tam niepozorne gorzkie i aromatyczne 
zioła. ° 

Człowiek a wiełe więcej od kz ma 
gustów i guścików. Im gorzej je krajowe 
„rolnictwo zaspokaja, tembardziej warstwy 
zamożniejsze poszukują zagranicznych przy- 
smaków ze szkodą tegoż rolnictwa i pań- 
stwowego bilansu handłowego, a ludnośś 
mniej zamożna kontentuje się z musu zbyt 
„jednostajną i įednostronną strawą traci siły 
do pracy, choruje, wyrodnieje Luki te w 
naturałnem rozmaitem pożywieniu z wielkim 
nakładem, a małem powodzeniem 
wypełnić tax zwana „kuchnia łacińska”. 

Tych niby drobnych łokalnych iuk 
znajdzie się sporo, a związane z niemi łokał 
ne drożyzny są absurdami gospodarczemi. 

Rolnik może je baczniej šledziš, 
i z własnym i społeczeństwa pożytkiem li- 
kwidować. Widziałem, jak  łatyfunium 
mające około tysiąca stałych  stołowników 
i najlepsze w okolicy grunta, nabywało dla 
swoich stołówek xapustę do kwaszenia w 
ilościach niewvstarczających po cenach pa- 
rokrotnie wyższych od stołecznych. Jak w 
dużem mieście powiatowem na rynku w 
połowie sierpnia młode kartofle były jeszcze 
skapą nowałją o wysokiej cenie. Drobny 
10!nik zbyt długo ociąga się z kopaniem kar 
tofi, średni i większy mogą go na rynkach 
miejskich wyręczać, bez tego powstaje po 
fem nadmiar, którego obaj nawet zabezcen 
"zbyć nie mogą. I w tej dziedzinie urozmai- 
conego spożycia dernokratyzujemy się szyb 
ko: niedawno pomidor był rzadkim pańskim 
przysmakiem ; obecnie popyt na niego, szcze 
gólrie latem dorównywa popytowi na kar 

--tofle, trwatby rok cały, gdyby nauczyć się 
go konserwować, chociażby na łodzie. Słony 
egórek w Wilnie kosztuje w zimie gr. 15, 
jak przed wojenna pomarańcza. 

Kiedy winnice całej prawie Europy opa- 
'„owywaia grożna epidemia fiłoksery, skiero 
wanc przeciw. niej ogromne wysiłki uczo- 
„nych i ogrorrne środki pieniężne producen- 
tów i — zwalczono. Kiedy u nas przed 
"wojną czarny grzybek opanował i tak nie 
liczne płantacje a tu, dano im zmar- 
nieć prawie dęczenjkaj: : 

‚ — \№ Dynaburgu › гаспу dr. Rutkiewicz, 
NY r przez  bolszewikow, 

а@! na pomysł posypania mokrych krza- 
kd agrestu tomasówką i po tym niekosz- 

  

   

- -townym zabiegu miał wspaniały «rodzaj bez 
„jednej plamki. A przecież jest to jedna z naj 
cenniejszych i najmniej w kulturze kłopotli- 
wych naszych jagód, n ajmczliwszy namia- 
stek drogich dła nas winogron. Miasteczka 
po przyzwoitej cenie rozkupywały agrest iu 
rami, miasta wagonami, a możliwa kiedyś 

- nadprodukcja przerabiałaby się na wina kra 
jowe. 

Wogółe nasze rolnictwo średnie i więk- 
sze zanadta ss zadania vpraszčza, pro 
„dukując tylko kilka tradycyjnych artykułów 
„większemi partjami na większe rynki, któ 
'e ich już zmieścić nie mogą, i samo — па 
tem zaczyna najgorzej wychodzić. Te suro-—- 
wizym, do których młodzież, zdrowym in- 
stynt'tem wiedziona, rwała się tak. zawsze, 
wbrew wszelkim zakazom. ze im dojrze © 
nie dawała, w których stara nauka, żywie- 
nia, pa kalorjach oparta, żaanych prawie ka 
loryi nie znajdowała, jak wiemy, dzięki od- 

ym w nich, a dla zdrowia niezbędnym 
witaminom i autocjanom, awansowały już 
najfetmalniej do szeregu produktów ' I-szej 
potrzeby, więc czas się zająć poważniej ich 
uprawą. IBU 

'_ Widzę w tem jeszcze jedną z najwięk- 
szyclii kompromitacyj naszej kultury rołnej, 
że nie otoczyła ona dotychczas należycie 
skuteczną opieką orzecha laskowego. Prze- 
cicž wiemy, że jest to jedna z najtreściw 
-szych ludzkich pasz roślinnych, jeden z 
najułubieńszych przysmaków warstw _naj- 
szerszych, czego dowodem, że mu prawie ni 
gdy i mis u nas dojrzeć nie dają, cho- 
(iaż rośnie i owocuje prawie na każdej gle- 
„bie, z wyjatkiem bagien i lotnych piasków, 
Nikt nie zaprzeczy faktowi wręcz haniebne 

    

„mu, że.na rynku w większych ilościach nie 
spotykamy go wcale, albo zerwany w fa- 
zie wczesnej i prawie bezwartościowej. 

A na to miejsce sprowadzamy w znacz- 

KO o ANT AA AI T ON I ANT VIT NT AIA I NT VT A III T A O AS 
"a 3 : © ° е 

A co słychać w Wilnie? 
„Przegląd Literacki" omawia 

książkę pewnego pisarza francuskiego 
nazwiskiem Calvet. Książka nosi tytuł 
„O twórczości i krytyce katolickiej”. 
"o jest jej treścią? Satyra na współ- - 
czesne stosunki literackie. Calvet od- 
słania kulisy świata literackiego, po- 
kazuje, jak powstają głośne nazwiska, 
jak robi się literaturę i krytykę. Iro- 

 niczne uwagi autora są fak aktualne, 
iak pełne prawdy, że warto się nad 
niemi zastanowić i zobaczyć, jak wy 
głąda wielki świat literacki od we- 

 Naprzykład. [akie są warunki powo 
dzenia autorskiego? Odpowiedź. Wej- 
ście do pewnych koteryj, zgodzenie 
ла pewne moralne ustępstwa, pochle- 
bianie pewnym namiętnościom. Należy 
sobie oddawać wzajemne usługi, wza 
jemnie się chwalić i rozsławiać, a do 
tego nie trzeba ani wysiłku, ani talen- 
tu; trzeba tylko poddać się prawu gru 
py, polegającemu na zdobywaniu sła 
wy przez udzielanie innym. 

Dalej. Należy urabiać prasę. Każdy 
z członków grupy ma pióro i pisze. 
A cokolwiek pisze, postanawia zgóry 
włączyć w swe dzieło nazwisko jedne ki 
go ze swych współbraci. W ten spo 
sób przyzwyczaja się ogół do dźwięku 
pewnych nazwisk, i tylko tych, a nie 

° innych. Publiczność, słysząc ciągle te 
same nazwiska, uwierzy wreszcie w 
ich wiełkość. Jeśli zaś znajdzie się ja” 
ki niezależny krytyk, który odważy się 

  

usiłuje : 

nych ilościach orzechy niniej lub więcej 
cgzetyczne, z których Żaden naszemu nie 

6 po cenach dla ogółu spożywców 
      

     

    

   
   

     

  

wysoki hi. 
ę sobie wyobrazic, że u szczytu о- 

-hecnego | u, ktoś miaiby u nas cho- 

ciażby 100 о aprawdę dojrzałych 

orzechów | miałby kłopot z 

ich zbyten: po pr cenie? Stanowe 

-- nie. Gdyby b ty wagonów, 

robiłoy je ofiarnie na jeden Z najcen 

szych olei, a wytłoczyny zjedlizy ludzie. 

Obrona ta jest zupełnie bezinteresowna —- 

zębów nie mam i orzechów jeść nie będę. 

Projekt tej kultury w formie może naj- 
praktyczniejszej marzy mi się w związku z 

zakładaniem stałych kulturalnych pastwisk, 

do czego nadają się zwykłe niezbyt jałowe 
pola, szczególnie trudniejsze do stałej upra- 

wy pagórki gliniaste i odpowiedzio OSUSZO 

ne przestrzenie łąkowe. Wydajność takich 

pastwisk zbvt otwartych przy złej wysta; 

wie często znacznie osłabia susza : przy- 

mrozki, Niezałeżnie od tego, pastwiska „Je 

wymagaja ogrodzenia i podziału na kilka 

parcel, do kolejnego spasania. Praktyka nie 

których krajów nieinieckich wykazata iž tu 
żywopłoty spełniają parę zadan —- jako 

: przegroda, i jako ochrona, chociażby czę- 

Ściowa pastwiska, czy łąki przed działaniem 

uszy i przymrozków. Podobno przysparza 

to do 25 proc. plonu. Jeżeliby dac po Środ- 
ku rząd leszczyny, a po obu jego stronach 

go rzędzie agrestu, to sam żywopłot dołożył 

by do tego swój płon dodatkowy. Takie pa 

stwisko i tak potrzebuje stałego dozorcy, do 

pilnowałby on i tego plonu. 
Oczywiście, nie obejdzie się tu bez na- 

kladu, na dochód z pastwiska trzeba po- 

czekać do roku następnego, z żywopłotu na 

  

  

'peczątek dochodu lat parę, do kilku. 
O pogłębieniu rynku dla paru produk- 

tów najbardziej nadprodukcją dotkniętych, o 
możliwościach ściągnięcia do niektórych 
Średnich i większych warsztatów  rolnych 
spożywców na wszystkie produkty, jakie 

tam zalegaią i mogą być wytworzone, po- 

wier: w nunierże AA” i ostatnim. 
ENG 

N. Czarnocki 

STOŁPCE 
— Praca w uniwersytecie powszechnym. 

Począwszy od dnia 7 grudnia r. ub. uni- 

wersytet powszechny wznowił swą dzia - 

łalność, znacznie rozszerzoną niż w latach 
poprzednich. Gdy dawniej działalność tej 
placówki ograniczała się tylko do wykładów 
ogólnokształcących (rok 1929) przy niewieł 
kiej frekwencji słuchaczów, bo przeciętnie 
17 osób, dziś rozpada się na kilka działów 
przy przeciętnej ilości 55 słuchaczy. Triumf 
organizatorów tej płacówki p.p. Jastrzęb- 
skiej, instruktorki oświaty pozaszkolnej i 
kierown. 7-mio klasowej szkoły powszech- 
nej w Stołpcach p. Bartoszewicza — jest 
zupełny. < 

W okresie od dn. 7 grudnia r. ub. odby- 
ło się zgórą 22 wykłady ogólnokształcące. 
Wykładają: p.p. M Jastrzębska, P. Barto- 
szewicz, dr. Grynberg, dr. Kopański, dr. 
Nowak, j. Łukasiewicz, J. Szewczyk, St. 
Jankowski, dyr. Nowacki i inni. Wykłady 
odbywają się regularnie co niedziela w go- 
dzinach od 17 do 20 21-ej. 

Na kursy kroju i szycia dla kobiet, pro- 
wadzone bezinteresownie przez p. Biidzin- 
kiewiczową — uczeszcza 23 osoby. Kursy 
te odbywają się ca poniedziałki i czwartki, 
po 3 godziny dziennie od 17 do 20-€j. 

Zorganizowany został zespół własnej or- 
kiestry strunnej, składający się z 13 uczestni 
ków, pod kierownictwem p. Ratkiewicza. 

Pracuje też i trupa dramatyczna pod kier 
p. P. Bartoszewicza, przygotowując do wy- 
stawienia sztukę sceniczną p. t. „Tatuś po- 
zwolił*. EDA 

W każdy czwartek funkcjonuje Świetlica 
Un. powsz. zaopatrzona w różne czasopi- 
sma, broszury, przyrządy do gier i t. p. 

Te krótkie informacje świadczą o ży- 
wotności tej placówki, oraz o jej pożytecz- 
ności, mimo ciężkich warunków. Tak, bo 
placówka ta prawie nie rozparządza żadne- 
"ni funduszami, poza szczupłem  sybsydjum 
Magistratu na czasopisma. 

Mając jednak na uwadze rozrost tej pła- 
cówki — jej potrzeby, trzeba pomyśleć o 
zdobyciu większych funduszów przynajmniej 
od nowego roku szkolnego. Potrzebny jest 
stały lokal na świetlicę — która powinna 
być czynna codziennie, okrągły rok. Potrzeb 
na własna bibljoteka, więcej gazet i czaso- 
pism. 'Więc kierownicy tej płacówki zasta- 
nawiają się już dzisiaj, w jaki sposób zdo- 
być im odpowiednie Środki. 

„Najwłaściwiej byłoby, gdyby, utrzymanie 
uniwersytetu powszechnego wzięły na sie- 
bie inne, funkcjonujące na terenie m. Stołp- 
ców organizacje społeczne, lub przynajmniej 
częściowo ten obowiązek przyjęły na siebie 
resztę pozostawiając samorządowi m.. Stołp- 
ców. I tak współnemi siłami, udałoby Się 
postawić tę placówkę na właściwym stop- 
hiu. eg. 

— Kurs narciarski Powiatowego Komi- 
tetu P. W. i W. F. Staraniem Powiatowego 
Komitetu P. W. i W. F. w Stołpcach, zo- 
stał uruchomiony kurs narciarski dla wszy- 
stkich organizacyj przysposobienia wojsko- 

wystąpić przeciw takim metodom i ta 
kiej grupie, wówczas cała grupa uro- 
czyście we wszystkich pismach  pro- 
testuje, a poten: ośmiesza odważnego 
krytyka, czyni z'niego pospolitego 
matołka, wreszcie w  najzwyczajniej- 
szy sposób bezcześci. 

1 tak bez trudu zdobywa się rozgłos 
i pieniądze, bo o to właściwie chodzi. 
Literatura —- to już nie jest sztuka, a 
prosty interes, który, jak każdy inny, 
wyrlaga Sprytu i głowy na karku. 

Uwagi autora, jak widać, sa bardzo 
złośliwe, ale nie można odmówić im 
słuszności. Można je rozciągnąć i na 
stosunki, panujące w Polsce. I u nas 
rozwielimożniło się sporo Klanów i 
Ku - Klux - Klanów literackich, spó- 
łek z nieograniczoną odpowiedzialno - 
ścią, opartych ua trzežwej i praktycz- 
nej zasadzie: ręka rękę myje, noga no 
ge wspiera. 

Calvet mówi: w tych warunkach 
irzeba powiedzieć prawdę całkiem po 
prostu. Ą recenzent jego książki za- 
pytuje: kto zacznie w Połsce mówić 
prawdę? Bo przecież trzeba ją naresz:- 
cie zacząć mówić? Kto to uczyni? 

Cto pytanie. A może sytuacja nie 
przedstawia się tak tragicznie? Trudno 
iozstrzygnąć w tym chaosie literac- 
kim jaki mimo wszystko u nas panu- 
że. Jedno tylko stwierdzamy i na jedno 
narzekamy nagłos i pocichu: rozdęła 
się blagą i zakłamanie. Używamy na- 
wet silniejszego zwrotu: mówimy 0 
tem, żesmy się w wielu rzeczach za- 
:gali Straciliśmy orjentację w wielu 
zjawiskach; nie wiemy nieraz, gdzie 
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„Le Temps“ o expose min. Zaleskiego 
PARYŻ. PAT. Dziennik 

czorem swój wstępny artykuł expose 
zagranicznych Senatu. * 

„Le Temps” poświęca w poniedziałek wie- 
min. Zaleskiego przed komisją spraw 

Autor artykułu zaznacza, że oświadczenia ministra zasługują na szcze- 
gólniejszą uwagę, gdyż określają w sposób najwyrażniejszy kierunek polityki 
zagranicznej Polski, z powodu której ze strony bądź to Rosji, bądź to Nie- 
'miec, czynione są zbyt częste zarzuty, pozbawione wszelkich poważnych 
podstaw. Min. Zaleski pragnął podkreślić, że sojusze polsko-francuski i pol 
sko rumuński, które według nowej opinji, miałyby stanowić groźbę dla nie- 
«tórych innych mocarstw, są absolutnie zgodne z paktem Ligi Narodów i 
mają właśnie na celu ścisłą obronę tego paktu i jego ochronę przeciwko 
wszełkiemu ewentualnemu pogwałceniu. Cała polityka polska oparta jest na 
tych dwóch sojuszach. Dla celów wewnętrznych i dla potrzeb progagandy 
zagranicznej, Sowiety mają interes w svstematycznem eksploatowaniu kłam 
stwa, dowodząc m. in. domniemanego powstania obszernej koalicji europej 
skiej przeciwko Sowietom, krórej narz 
jako najbliższe sąsiadki unji republik 
tym wymysłom. 

Niema umysłu — pisze dalej 
acji, któryby mógł chociaż na chwilę 
stanie przyśpieszyć wyzwolenie 
Zbawienie Rosji przyjść może jedynie 

rosyjskie 

ędziem miałyby być Polska z Rumunią, 
sowieckich. Min. Zaleski zadał kłam 

dziennik — orjentującego się w sutua- 
przypuścić że interwencja obca jest w 

7 pod jarzma bolszewickiego. 
z łona samego narodu rosyjskiego. Ża- 

miast przypisywania nieistniejących zamiarów w Polsce, lepiej było rzucić 
trochę światła na tajemnicze porozumienie 
Reichswehrą a czerwoną armją Sowie 

istniejące miedzy niemiecką 
tów. 

Zawieje śnieżne w Europie 
BUDAPESZT. PAT. — W całym kraju szaleją burze śnieżne, z powodu których 

wstrzymana została komunikacja kolejowa 
cach miasta wiele osób uległo wypadkom. 

* 

na 20 linjach. Z powodu ślizgawicy na uli- 

* 

WIEDEŃ. PAT. — Ruch kolejowy na tetytorjum Austrji odbywa sie normalnie, 
natomiast utrudniony jest na linjach graniczących z Węgrami i Jugosławią. Z powodu 
zawiei śnieżnej pociąg pośpieszny, idący z Konstantynopola, spóźnił się o 5 godzin, 
utknąwszy w Śniegu na terytorjum Węgier. Pociągi pośpieszne na kołei południowej 
przychodzą również z bardzo znacznem opóźnieniem. 

PTS TRZEPOT PRE DROWOKTZAZ TS AT TEATRAI 

wiego. Kurs trwa już od dwu tygodni, przy- 
czem ćwiczenia odbywają się cztery dni w 
tygodniu. lustruktorem kursu jest plut. Z. 
Grabowski. eg. : 

M. SOLECZNIK!, POW. WIL.TROCKI 

'— Przedstawienie amatorskie. Śpiączkę 
naszego miasteczka przerwało choć na chwi 
lę onegdajsze przedstawienie amatorskie p. 
t. „Nieodparty argument", odegrane pd 
kierunkiem miejscowego kierownika  szkoty 
p. E. Puszkara, 7 dużą pomocą wójta gw 1- 
ny p. Rympy. Sztuczka ta z dodatkiem Szłs- 
gierowego mónołoga, cieszyła się u dnmo- 
rosłych „mieszczuchów* mielkiem  powo- 
dzeniem. Na przedstawieniu tem był obecny 
referent Starostwa p. Nowicki. : 

Szczęściem, naszem byłoby urządzanie 
coraz częstszych imprez rozrywkowyc z 
dużem jednak uwzględnieniem pracv. Świetli 
cowej, do czego niewątpliwie p. Puszkar ze 
swym zespołem wkrótce przystąpi. J. H 

MOŁODECZNO 

— Bal artyłerji. Dnia 7 lutego odbył się 
w Motodecznie „Bal Artylerji“, urządzony 
staraniem Korbusu Oficerskiego II Dywizjo- 
nu 19 pułku .artylerji polowej w sałach wła 
snego kasyna i przyległego gimnazjum. 

Salę taneczną i przyłegłe pokoje prze- 
pięknie udekorował artysta malarz prof. Łu- 
bieński, dostosowując dekoracje i pomysio- 
we witraże ściśłe gotyckiego stylu sali i ca- 
łego poklasztornego budynku.  Przepiękie 
efekty świetlne uzyskane przez oświetlenia 
witraży z zewnątrz. Bal w sałach kasyna 
zebrzt wszystkich przedstawicieli władz miej 
scowych z p. starostą mołodeczańskim de 
Tram'ecourtem, przedstawicieli pułków z Mo 
łodeczna, Lidv i 'Nowej-Wilejki, dowódcą 
dywizji z Wilna pułk dypl. Boltuciem na 
czełe, okoliczne ziemiaństwo z p. prezesem 
Związku Ziemian  Puciatą, hr. Tyszkiewi- 
czen i hr. Lubienskim. | RZAD RE 

Do tańca przyprywała orkiestra 86, p.: p. 
z Motodeczna i Ukškonėty jazzbańd p. El- 
лапа Borysa z Wilna, : > 

Wśród miłego nastróju i ochoczych tań- 
ców, zabawa przeciągnęła się do białego 
rana, pozostawiając u obecnych niezapom- 
niane wrażenic. P. 

Wiec przedwyborczy Związku 
Właścicieieli nieruchomości w 

Nowej Wilejce 
W niedzielę dnia 15 b. m. w Nowej Wi- 

łejce w sali Mozera odbył się wiec przed- 
wyborczy. zorganizowany przez _ Związek 
Wiašcicieli Drobnych Nieruchomości. 

W wiecu wzieło udział do 500 osób. 
Zebranie zagaił prezes Związku Gułbiń- 

biński, powołując na przewodniczącego p. 
Kwašniako. Przemawiali p.p.: ks.  kapełaa 
Nowak, poseł dr. Brokowski i K. Wójcięki, 
oraz dotychczasowy burmistrz Ołdakowski. 

Pan pose! dr. Brokowski mówił 0 il 
strukcyjnej działa!ności opozycji w Sejmie. 
Przypomniał zgubne i opłakane skutki jej 
rządów, oraz sabotażu prac w ciałach usta- 
swodawczych. Ostrzegał przeto głosujących 
p'zed łatwowiernością, nawoływał do zasta- 
nowienia się i nie dawanie posłuchu ha- 
słom demagogicznym, a  zobrazowawszy 

  

prawda i wielkość, a gdzie miernota 
i fałsz; gdzie są wartości nieprzemi- 
;ające, a gdzie nędzne pozory. . Wal- 
czy z tem ostatnio Stetan Kołaczkow 
ski w swoim doddtku do nowego wy 
dania literatury Feldmana, poddając 
surowej rewizji utarte już sądy o wie 
iu współczesnych pisarzach, i czyteł 
nik ze zdumieniem spostrzega, że: to, 
co on: uważał za niepożyty spiż 
może być kruchym gipseni. Jest to 
walka z blagą. 

Ale jest jeszcze kwestja zaklama- 
nią się., które jest zjawiskiem bardziej 
skomplikowanem. į 

Blaga —- to świadoma taktyka. Bla 
gier wie, że jest blagierem. Zakłama- 
nie się może rozpocząć od braku praw 
dy 1 wysuwania zamiast niej fałszy- 
wych wartości, niby nędznej namia- 

stki, która ma zastąpić rzecz istotna, 
jak kawa zbożowa — mokkę, jak owe 
Kriegswaren, materjały z pokrzywy, 
zastępujące wełnę. Wówczas jeszcze 
bółbiedy. Groźne to się staje wten- 
czas, kiedy się wreszcie uwierzy, że 
pokrzywa i wełna — nie ustępują w 
jakości. 

loto w tej sprawie czytamy w jed 
nym z ostatnich numerów „Polski 
Zbrojnej” ważki i przenikliwy artykuł 
Stanisława Ignacego Witkiewicza p. t. 
„O prawdzie i strachu”. Za tym arty 
kułem mają ukazać się inne, z pewno- 

ścią równie ostre i namiętne, jak zresz 
ią wszystko, co pisze Witkiewicz; 
jak jego powieści — „Pożegnanie je- 
sieni** i „Nienasycenie', w których ten 
istotnie oryginalny pisarz wałczy rów 

  

  

   

nawoływał zagadnienia i prace samorządu, 
udziału ebranych do gremjalnego wzięcia 

w zbliżających się wyborach. 

Zimowe konne i narciarskie 
zawody w Nieświeżu 

Przed paru laty rozpoczęły się w -Za- 
kopanem próby urządzania konnych zawo- 
dów. Dla sportu konnego  niemarnowanie 
zimowego okresu ma Ogromne znaczenie, 
dyż dzięki 

szyczna tak ludzi, jak koni znacznie się po- 
tęguje. To też zimowe zawody .konne w 
Zakopanem stały się sławne na Świat cały 
i już obecnie naśladowane są zagranicą. 

Przed paru dniami, 2-go lutego podobna 
próba uczyniona została przez 27 pułk - 
łanów w Nieświeżi:.Mieliśmy pierwsze konne 
zawody zimowe mimo ogromnych przeciw- 
ności. Pszedewszystkiem w dniu zawodów 
na nieszczęście panowała fatalna pogoda: 
mróz , wiatr, zadymka utrudniały bardzo 
jazdę, a prócz tego odstaraszały publiczność 
rugiem niepowodzeniem było spuszczenie 

wody z jeziora, dzięki czemu zamierzone za 
„wody skjoringowa i skiskjoringowe (jazda 
ną nartach za koniem bez jeźdzca i z jeź- 
'dzcem) odbyć się nie mt Ё 
„Mimc jednak tak niepomyślnych warunków 
zawody się ódbyły z następującemi rezul- 
tatami: 

W konkursie podoficerskim - pierwsze 
«miejsce zdobył st. wach. Gramziński na 
„Rumianku”, drugie — wach. Kretkowski na 
„Taftku”, trzecie — Be Bujak na „Alafie”. 
V konkursie oficerskim pierwsze. miejsce 
zdobył por. Maciejowski na „Maćku”, dru- 
gie por. Friezendorff na „Redaktorze“ i 
trzerie por. Gierasink na „Paralu”. 

W oficerskim _ wyścigu  saneczkowym 
"brali udział: nor. Gierasiuk, por. Friezendorff 
por. Maciejowski, przyczem najlepszy czas 
osiąrnął por. Maciejowski. 

Pierwsza proba zimowych zawodów za» 
początkijje.dalszy etap sportowego rozwoju * 
27 pułku ułanów. 

. jednocześnie z zawodami konnemi odhby 
Jy się staraniem Sekcji P. W. przy Powia- 
towym .Komitecie W. F. i P. W. zawody 
narciarskie uczniów  seminarjum,  gimnaz- 
jum oraz Strzelca Miejskiego. od miesiąca 
por. Gołońskiego. 
ćopiero uczestniczących na kurs narciarski, 
prowadzony przez pow. komendanta P. W. 

Odbyła się tylko jedna konkurencja (bieg 
PA do której stanęło '6-ciu zawodników. 

rasa biegła ze startu IR, koszarach Ber 
uardyńskich. uł. Bernardyńską, ul. św. Mi- 
chała, i do „Rybnego zakładu” w Albie, i 
z powrotem, wynosząc 6 km. Bieg prowa- 
dził por. Gołoński. Pogoda i trasa były ta- 
tałne Po wyjeżdzie z Niešwieža wiatr bocz- 
ny utrudniał bieg, a ogromne zaspy śrież- 
ie nie pozwalały rozwinąć odpowiedniej 
szybkości. W Nieświeżu zaś na ulicach prze .... 
szkadzały fury „jadące w obu kierunkach, 
które trzeba było omijać, a nawet i przepi 
s”czać, na co dużo traciło się czasu. Pierw 
sze miejsce zdobył strze lec Piotr Łosik, w 
czasie 28 min.. drugie uczeń Bolesław 
Hładki, a trzecie uczeń Michajłow — obaj 
ustatni z Seminarjum. Czas pierwszego t.j. 
78 min. jak na taka pogodę , trasę, no i 
mały stosunkowo trening jest Eo 

In 

nież z kłamstwem i obłudą, aczkolwiek 
w sposób nieraz nadto jaskrawy i brit 
talny. 

„Jakież są, według Witkiewicza, 
przyczyny zakłamania się w naszej po 
wojennej literaturze? 

Jedną, naprzykład, całkiem trywjal 
ną, a jednak jakże prawdziwą — 54 
wzgłędy życiowe, przeważnie finanso- 
we. Jest to tak proste, powiada Wit- 
kiewicz, że nie warto o tem gadać. 
Ale można do tego dodać, że znaczy 
to, że autor, literat, pisarz czy dzien- 
nikarz — musi się w najordynarniej- 
szy sposób niejednokrotnie sprzedawać 
Musi pisać od wiersza; musi wymę- 
tzyć artykuł za zaliczkę, którą już daw 
no wydał; musi sklecić jedną, czy 
dwie komedje do roku -— aby żyć. 

Druga przyczyną (specjalnie powo 
jenną) — jest, mówi Witkiewicz, 
brak odwagi w pisaniu tego, co się 
inyśli: 

„Jakiś tajemniczy cień — czytamy 
--zdaje się stać za piszącym, i kiedy 
ten chce już —. już uchwycić w słowa 
swoją ostra myśl na goraco, cień ten 
zaczyna szeptać jakieś nikłe słowa bla 
dego przerażenia, ręka z piórem opa- 
da, myśli tracą ostre kanty, i zamiast 
Lawała biłsteku z ostrym sosem wy- 
chodzi z mózgu pisarza cukierek na 
ióżowej wstążeczce. Przyczyna tego 
jest strach przed ostrem ich rozwiązy- 
waniem. I mimo, że w prozie forma 
jest jednak tylko środkiem, wpływa 
strach ten ujemnie nietylko na wewnę- 
trzne napięcie danego utworu, ale ni- 
szczy jego konstrukcje. deformuje ty- 

ciągłości treningu sprawność ; 

  

  

  

iwje odbudowuje się po pożarze 

  

WEEKS CZRO JRC TCZEW PEZET 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

Historja prawdziwa 
Mały zakład przemysłowy przy ulicy fa- 

tarskiej. Godziny zajęć. Praca wre. W pew 
nej ctwił-i otwierają się drzwi. — Wchodzi 
sakiś, nikomu z cbecnych nieznany, osob- 
nik, z sakramentalną teczką pod pachą. 
Rozglada się po !nkalu, chwilę się nan:y- 
śla, wreszcie podchodzi do jednego z pra- 
cujących. 

— Pańskie nazwisko? 
'Jndagowany odruchowo przedstawia się. 
— > R. 
-- Imie? 
— Ludwik. 

Adres? 
Wiusenna 7. 
Mieszkania? 
Osiem. 

— Dziękuję. Dowidzenia. й 
Drzwi się zamykają Chwila zdziwienia 

wśród świadków tej sceny i wszystko po- 
wraca do trybu poprzedniego. 

P. Ludwik R. szybko zapomina o zda- 
szeniu, gdy razu pewnego powróciwszy do 
dome po pracy zastaje tam taki dokument. 

„Sekwestrator Magistratu m. Wilna, dn. 
31. I. 1931 r. nr. ks. bierczeį 893/27, okrez 

r. wezwania 155 (dopisek nieczytelny) 
Do S-ki „Arber* (czerwonym atran:entem 
dopisane: właściciel Ludwik R.) przy tl. 
Wileńskiej (przekreślone), Wielkiej 4 (prze- 
treślone), Niemieckiej 29. Wszystko razein 
podkreślone czerwonym ołówkiem, a pod 
spodem adres jeszcze jeden: Wiosenna 7 
m. 8. 

Tytuł vapieru: „Wezwanie. Treść głosi: 
„Na podstawie art. 55 ustawy z dn. (takie- 
go to a takiego), wzywam pana do uisz- 

   

схета w terminie 14 dniowym, licząc od 
dnia otrzymania wezwania zaległości 

miejskiego podatku inwestycyjnego 
ra budowę dróg za rok 1927 w kwocie zło 
tych 40 groszy 50 

Data doręczenia 9 lutego 1931 r. Podpis 
pana sekwestratora (Naturalnie  nieczytel- 
ny) ł wszystko. 

Nicby w całej tej sprawie nie było spe- 
tjałnego, nawet z uwzględnieniem wizyty 
u p. R. w pracowni (n.b. nie jego), gdyov 
rie pewna okoliczność. > 

Be mówmy to sobie szczerze, przypuść- 
my że p. R. nie zapłacił w swoim czasie 
podatku, który powinien był zapłacić, więc 
mrasto się upomina o swoją nałeżność ałe... 
ale jest ta okoliczność o której wspomia- 
tem i którą w tej chwili wyłuszczę: 

P Ludwik R. nietylko że nic wspólnego 
z firmą „Arberó nigdy w życiu nie miał, 
ałe nawet o niej słyszał. W tem sek. 

Więc jakże ma płacić? 
I czemu to właśnie on? Dlaczego nie ktoś 
państwa, czytających niniejszą moją 

„przechadzkę”. Dlaczego nie ja, albo nie 
sekwestrator, doręczający takie rozumne 
„wezwania”, albo też nie sam pan ławnik 
od fnansów miejskich, ałe właśnie on, p. 
Ludwik R.? Może mi ktoś z Państwa to wy- 
tłumaczy, bo ja tego zrozumieć nie mogę? 

Czemu nie ktokolwiek, ale właśnie p. 
Ludwik R. ma płacić za jakąś firmę „Ar- 
ber*? Czemu np. nie Wańka gazeciarz, al- 
bo nie firma Akseirod i Szwarc z Niemiec- 
kiej, że już nie wspomnę o Strallach? 

Co za sympatja dziw na do p. Ludwika 
R? Skąd to wyróżnienie z pośród 200 ty- 

siecy mieszkańców Wilna? : 
art na stronę. P. R. poszedł do Magi- 

strate (w takich razach trzeba tam cho- 
dzić) Poszedł i spytał czemu to jego właś 
nie zaszczycono upomnieniem się o zaległy 
podatek firmy „Arber”. Powiedziano mu, że 

właściwie nic mu nie powiedziano, tyl- 
Fo noradzono, aby złożył podanie. Ale po- 
danie trzeba opłacać znaczkami miejskieni! 
Nie chodzi o wysokość taksy. Chodzi 0 
12207 zasadniczą, grosz, złoty czy 10 zło- 
tych jednakie tu oznacza łamanie zasady. 

Nie wolno nikogo zmuszać do 
nia jakichkołwiek kosztów z racji 
urzędu. 

Magistrat 
nachodził p. 

om yłek 

rzez swoich funkcjonarjuszy, 
mdwika R. przy pracy, pra- 

ру psychiczne, niszczy sam rdzeń u- 
tworu... Można się zacząć bać brata, 
żony, ciotki, szwagra, — zupełnie nie 
swiadomie nie chce się im robić przy- 
krości. Dalej idą przyjaciele i inne sto 
sunki, potem przychodzi milieu spo- 
łeczne, z którego się wyszło, partja po 
iityczna, z którą się sympatyzuje; po- 
tem chęć popularności, wreszcie sławy 
wszechświatowej, za którą majaczy 
się w najśmielszych marzeniach słod- 
kie widno nagrody Nobla — i oto 
powstaje w rezultacie coś mdłego, nie 
istotnego, przystosowanego do wszel- 
kich przyszłych ewentualności, zasto- 
sowanego na wszelkie możliwości." 

Otóż te uwagi Witkiewicza 0 
braciach, siostrach, żonach, ciotkach, 
o przyjaciołach i stosunkach , O mi- 

iieu i o nagrodach — trafiają mi bar- 
dzo do przekonania. Nie chce  czło- 
wiek nikomu zrobić przykrości. Chce 
każdemu zrobić przyjemność. 

Poddaje się, jak to mówi Calvet, 
prawu grupy i wreszcie zaczyna sta- 
wiać i Panu Bogu świeczkę i djabłu 
ogarek. 

W ten sposób wytwarza się pewne 
środowisko, pewna specyficzna atmo- 
siera, pełna wzajemnego kadzidlanego 

dymu, wzajemnych świadczeń i grzecz 
ności, atmosfera, przesycona obłudą i 
kłamstwem; a rezultatem —- obniżenie 

twórczości, stopniowy opadek, wresz- 
cie niemoc. Rosjanie dobrze to nazy- 

wają: srieda zajedajet. 

Kto wie, czy tą atmosferą nie na- 

leży sobie nieraz tłumaczyć nagłych 
„zamiłknieć* pisarzy, tak wiele obie- 

  

  

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopismach? 

nr. 2. H. Masis w artykule p.t. „Na 
okopach Zachodu" wypowiada szereg myśli 
o Francji i Europie. iranka mówi o przesą- 
dach i truizmach połskiej polinės gospodar- 
czej, F. Turynowa — o Ameryce i атегу- 
kanizmie, M. Skowron — o emigracji sezo- 
nowej do Niemiec. M. Popławski w dałszym 
ciągu drukuje artykuł p.t. „Cesarz, ludzie i 
księżniczka”. W dziale literackim mamy 
Shawa: „Rade gabinetowa” oraz  „Nok- 
turn" Korsnieckiego. W dziale recenzyj m. 
innemi spotykamy omówienie nowych ksią- 
żek p. Władysława Studnickiego i dr-a Świa 
niewicza. 
— Kwartalnik Pedagogiczny nr. I, oryan 

sekcji pedagogiczrej Stow. Cbrz. - Narod 
Naucz. Szkół Powszechnych — zawiera sze- 
reg artykułów z zakresu wychowafia, in 
in*  Rubczynskiego o Pracy nad tfmysło- 
wością, wolą i charakterem i x. M. Dy- 
bowskiego -— O metorycznych błędach w 
wychowaniu". Kronika. Recenzje. 

Dom, osiedle, niieszkanie nr. 2. jak zwy- 
kle porusza wiełe „pałących'** spraw w związ 
ku z urządzeniem mieszkań, których wielki 
brak będzie się dawał we znaki w ciag. 
długich jeszcze lat. 

(wraca uwagę ciekawy artykuł S. Syr- 
kusa o mieszkaniach najmniejszych. 

„Tęcza” ur. 7 Numer kinowy. Karol 
Irzykowski daje artykuł wstępny p.t. „Kino 
a A SE A isze O „Jaurach i 
pokrzywach w ogrėdku filmu polskiego“, !. 
Szułc mówi „O dobrym filmie", W. Noskow- 
Ski opowiada, jak dołar R Muzę"... Ca- 
łość bardzo zajmująca. cucinku literac- 
kim — nowošč: „Ūzyja reka?“ -— Renalda 
A. Knoxa. 

Świat nr. 7 — w dalszym ciągu umie- 
szcza bardzo ciekawą ankietę akademików 
o sobie. K, Dunin - Markiewicz informuje o 
stosunkach rodzinnych w Sowietach, W. 
Grubiński omawia „Noc Syłwestrową" w 
teatrze Letnim. Znajdujemy również zwyk- 
ie działy: kinowy, rozrywkowy, humoru. L.i- 
czne ilustracje zdobią numer. 

Śwłatowid nr. 7 — na okładce daje rzad- 
kie zdjęcie fotograficzne z połowania na 
niedźwiedzia: moment decydującej wałki 
niedźwiedzia z psami. O tem poławaniu pi- 
sze w tymże numerze p. 1. Lauran. Pozaten. 
— dzieje ubiegłego tygodnia na całym świe 
cie — w ilustracjach. 

a-—b—c mody. Luksusowo wydańy pier- 
wszy numer miesięcznika, poświęconego mo 
dom pań i panów, rozpoczyna walkę z wy 
dawnictwami  zagranicznemi o podobnej 
śreści. 

BAREK AZORY ETZESZ TELE 

cę tę przerywał. Magistrat upomina się od 
niegn ni stąd ni zowąd pieniędzy. Pan R. 0- | 
czywiście nie zapłacił i nie zapłaci grosza, | 
chybaby był dzieckiem. Tymczasem Magi- | 
strat, który naraża p. R. na chodzenie po 
swych biurach, na kołatanie o niepłacenie 
cudzego długu, uśmieła się żądać jeszcze 
ponoszenia kosztów prostowania swych 
omyłek, swego własnego bałaganu podatko 
wege, od Bogu ducha winnego, i trapio- 
nego przez siebie, p. R. 

Tego już za wiele! to już skandał ozna- 
cza. 

Trzeba znaleźć jakiś sposób na nowy 
zwyczaj wyszukiwania dłużników miejskich 
na chybił trafił, ho jak tak dałej pójdzie, 
strach będzie na ulicy się „bo pp. 
sekwestratorzy zechcą niedługo na plecach 
przechodniów przyczepiać swe nakazy i we- 
zwania dla szybszego wyegzekwowania na- 
leżności miejskich 

Nie jest to wcałe tak bardzo znowuż nie-> 
możliwe po przykładzie z p. Ludwikiem R., 
który to przykład od początku do końca 
zgodnie z prawda Państwa opowiedziałem. 

Mik. 

  

   

  

   

  

cujacych. Gdybv tak dła przykładu, 
nie robiąc nikomu przykrości, z pew- 
ną obawą, — wymienić, dajmy na to, 
nazwisko l.echonia.. Lechoń, uznany w 
pierwszych latach niepodłegłości nie- 
mal za wieszcza najmłodszej Polski li- 
terackiej, Lechoń, — autor Karmazy 
nowego Poematu — od sześciu lat 
nie napisał ani jednego wiersza, tylko 
od czasu do czasu umieszcza w „Wia 
domościach Literackich" słabe kores- 
pondencje z Paryża 0 Czermańskim 
sub o teatrze francuskim, ałbo oso- 
biste wspomnienia o Perzyńskim, bo 
przecież trzebaż niekiedy dać znak 
życia O Sobie. Ale za to reprezentuje 
polską poezję w Penclubach, zagrani- 
cą, na zjazdach etc. Frak zamiast pió 
1a i order Połonii Odrodzonej na trzy 
Gziestoparołetniej piersi. A może tak 
jest z Waćławem Sieroszewskim, au- 
torem kiepskich  scenarjuszów filmo- 
wych? Z Anatolem Sternem, buntow- | 
niczym  futurzystą, który Sieroszew- 
skiemu w scenarjuszach niesławnie se 
runduje? 

Ale ja chciałem dać odpowiedź nź_ 
pytanie, postawione w tytule: a co sły 
chać w Wilnie „pod tym względem''? 
A oto z przerażeniem czuję, że ja- 

kiś tajemniczy cień staje za mną, i kie 
dv już — już chcę uchwycić w słowa 
moją ostrą myśl na gorąco, cień ten 
zaczyna szeptać mi jakieś nikłe słowa: 
Diadego strachu, ręka z piórem opada; , 
jeszcze chwila, a wyjdzie z mego móż 
gu cukierek na różowej wstążeczce. 

Zakłamałem się.... 
: Wysz. 
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Ajencja „Iskra“ donosi: a) Akcja 
obniżki cen artykułów pierwszej po- 
trzeby jest rczpoczęta pod kierowni- 
ctwem ministra przemysłu, i handlu, 
webodząc w pierwsze stadjum realiza 
cji zwłaszcza na prowincji, budząc 
zainteresowanie wśród producentów, 
jak | konsumentów. 

by Źródła wiarygodne twierdzą, że 
rząć jest zdecydowany postępować w 
sposób jeknajbardziej stanowczy, u- 
patrując w obniżeniu cen szczególnie 
u średnich i drobnych kupców niezbęd 
ay środek dla podniesienia siły kup- 

Yczej szerckich warstw społeczeństw: 
„olskiego. ; 

c) Rząd spodziewa się przez ob- 
niżkę cen podnieść i ożywić wytwór- 
27052, 

d) Rzad twierdzi, že sicry przemys 
łowe i-kupieckie musza obniżyć cen- 
niki i muszą znaleźć środki praktyczne 
zmriejszenia rozpiętości cen pomiędzy 
ceną płacosą producentowi i ceną po 
bieraną przez detalistę. 

e) Należy się spodziewać, że w 
żadnym wypadku nie pójdzie rząd na 
obniżkę cen kosztem zarobków robotni 
czych i naruszeniem różnych ustaw u- 
bezpieczeniowych. 

f) „Całe społeczeństwo do 
c obniżkę cen“.! 

Trzeba uznać za słuszne i wska- 
zane, że Rząd jako tak, nie może być 
zainteresowany kryzysem gospodai- 

  

   

wałki 

czym, który niektórzy już katastroią 
nazywają. Ё 

Analizując takt nieztity istnienia 
dużej rozpiętości cen pomiędzy ceną, 
otrzymywaną przez producenta w pew 
nych branżach, a ceną pobieraną przez 
*etalistę i hurtownika, musimy skon- 
statować, że główna różnica ma miej 
ste w handlu produktami rolneni. 

Tu rzeczywiście rozpiętość bywa 
ogromna, bijąca w oczy oraz obiirzają- 
ca ogół konsumentów, którzy się skai 
żą na wyzysk, choć gdy ciż sami 
xonsumenci mają towar wprost z pier 
wszych rąk, nic chcą zań płacić cen, 
stóreby choć w części pokrywały kosz 
ty produkcji. 

Produkty ro!lne, jak: zboże, mięso, 
śńóre przechodzą przez młyn i pie- 

$ karnię, lub rzęźnię i masarnię, droże- 
3 rzeczywiście niepomiernie.. Jednak 
konstatować musimy, że końcowy 
produkt przeróbki, — pomimo swej 
Arožyzny, — nie przynosi  kupcowi 
iak znacznych zysków, gdyż koszty 
pośrednie i koszty własne stanowią 
główną składową cześć drożyzny. 

Opłaty miejskie przy wwozie do 
miasta, niepomiernie wysokie koszty 
uboju na rzecz miasta i związków za 
wodowych, oraz monopol faktyczny 
kilku handlarzy bydła; podatek obro- 
iowy, patentowy, dochodowy, łokalo- 
wy, dodatki na bezrobotnych, Kasa Cho 
ych, ubezpieczenia od bezrobocia, ta- 
kież od nieszczęśliwych wypadków, o0- 
graniczenie czasu pracy, urłopy płatne, 
częste straty, spowodowane strajkarni, 
sztrąfy za lada przekroczenia, trakto- 
wane, jako pozycja dochodowa, -— 
wszystka to musi legnąć na cenę to 
aru, którą płaci konsumerft i to jest 
powcdem drožyzny. 

Przemysł przetwórczy w innyci 
branżach, jak metalurgja lub przemysł 
iekstylny, nie są w możności obniżać 
ceny, pracując b. często z deficytem, 
a zamykanie fabryk lub częściowe tyl- 
ko uruchomianie z t. zw. „świętówka- 
mi” świadczy wymownie o nierentow 
ości przedsiębiorstw. 

Czy fabrykant robi „na złość” ko-- 
Mus, gdy fabrykę zamyka? \ 
„ Nie — to byłoby absurdem. On 
jest postawiony w warunkach takich, 
że woli, by kapitał w fabryce tkwiący, 

< mae procentował, niż, by miał ponosić 
- straty stałe na produkcji. 

Byliśmy świadkami czasów, „gdy 
przemysłowcy świadomie pracowali 
ze stratą, nie chcąc pozbawiać robot-. 
ników pracy, w nadziei, że przetrzy- 
ają złą konjunkturę i lepszych do- 
czekają się czasów. 8 

Dziš iuž tego robič nie mogą, gdyž 
nic poprawy nie wróży w przeważnej 
liczbie branż przemysłowych. | 

. 2 tej więc strony nie może być 
widoków na zmniejszenie cen, a że tak 
JeSt — dowodzi chociażby  przedsię- 
biorstwo państwowe Chorzów: w roku 
zeszłym z pięciu pieców  zgaszono 
Tzy. a obecnie jeszcze jeden, przy 
*zem ceny były podwyższone w czerw 
cu 1930 roku wynosiły za 1 kg. za 
gotówkę zł. 1,58, a w 1931 na luty—- 
maj już zł. 1,80 gr. Należy uprzytom- 
nić sobie, że jest to fabryka, niepłacą- 
sa ani podatków patentowych, ani 
obrotowych, ani dochodowych, ani 
Procentów od włożonego kapitału , za 
<zerpniętego z podatków. 

, Ludność nie ma zaco kupować tak 
biezhędnego dla rolnika nawozu azo- 
twego, bo jest za drogi, a więc się 
Odecnie nie opłaca. 

jeżeli jest dążenie do potanienia 
vroduktów pierwszej potrzeby, a do 
Sch zaliczyć należy nawozy azoto- 

"e, wypadałoby, by właśnie ich cene 
sobniżyć. Jednak widocznie rząd nie 
<hce do produkcji dokładać, Кигсгас 
Arodukcję ewennialnie do zera. 

1, A co się staje z rzeszą robotniczą? 
„10, pozostają hez pracy, przecho- 
„zał ną etat funduszu bezrobocia i 
'€ robią nic. 

Pań Owstaje pytanie, czy to, co Skarb 
lop. Wa płaci za nieróbstwo, nie by- 

V wskazane raczej na pokrywanie 
zmniejszonej cenie na- 

2 
„doboru na 

azotowych, z korzyścią dla Wozów 

rolnictwa oraz z zatrudnieniem robot- 
ników? 

Jeżeli fabryki nie mogą pracować, 
bi ich produkty są zbyt drogie, by móc 
znalszć nabywców, muszą warsztaty 
zamykać, a setki tysięcy robotników 
nczostaje bez chleba. Płacić za bez- 
robocie coraz uudniej i coraz więcej 
osób z listy płatników odpadać musi. 
w rezultacie pieniędzy na to nie be- 
dzie. Cóż tedy począć z całą masą ro 
botników i pracowników,  pozbawio- 
aych środków do życia? 

Niewolno zmniejszać płac, niewol- 
ro dotykać świętości świadczeń soc- 
jałnych (jeszcze je mają powiększyć 
przez ubezpieczenie na starość), ale 
wolno, a nawet przez owe zakazy 
zmusza się poniekąd do. pozbawiania 
pracy i wyrzucania na bruk setek ty- 
dięcy pracujących i miłjonów człon- 
rów ich rodzin. 

lak ma być zabezpieczony byt ro- 
robotnika od chorób, bezrobocia, wy- 
padków, starości i t.p. jeżeli pozba- 
wimy przez zhytnią nad nim opieką i 
własnych wpłat ną odpowiednie fundu 
sze zarówno jak i wpłat pracodaw- 
ców? 

Mówi się: pereat mundus — fiat 
justica —- w kwestji, którą porusz amy 
ustanawia maksyma: niech zginie ro- 
bdtnik, ale niech wysokość płat i 
świadczenia socjalne będą w pełni u- 
trzymane. jeżeli doktryna ma bić lo- 
gikę i zdrowy, życiowy sens, -— to 
świat i my na nim winniśmy zginąć. 

Samobójstwo jednak narodów 
państwa jest niedopuszczalne. Dla te- 
go też wzywamy gorąco do poniecha- 
nia przymusowego wciełania w życie 
nierealnych i nonsensowych teoryj. 

Czy lepiej by robotnik zarabiał ty- 
ież lecz pracował więcej i intensywniej 
lub obniżył swój zarobek do granicy 
opłacalności jego roboty, czy żeby 
całkiem nic nie zarabiał i marł z gło- 
du? Czy lepiej, by miał z czego żyć 
obecnie, czy żehy wprzód zginął z nę 
dzy, mając obiecaną pomoc na wypa- 
dek choroby nieszczęśliwych wypad- 
kńw i t.d., których będzie jako bezro- 
botry, niepłacący składek pozbawio- 
ny? 

Fundusze na bezrobocie są iłuzją, 
gdv bezrobocie staje się nagminnem 
zjawiskiem, bo żadne państwo na 
Świecie nie może utrzymywać swoin: 
kosztem miljonów jąko stałych rentje- 
rów. 

Pozostaje nam jeszcze rozpatrze- 
nie wpływu strajków na możliwość ob- 
niżenia cen. 

Wszelki przemysł przetwórczy 0- 
pier” się na surowcach, cena więc tych 
ostatnich zależy” głównie od kosztów 
robocizny. Naturalnie nie mamy na 
myśli takich przemysłow, jak szlifiernie 
brył antów, wyrobów jubilerskich, lub 
precyzyjnych narzędzi. 

Otóż wysokość płac robotniczych 
i wszelkich świadczeń socjalnych, o ile 
nie będzie ulegać zniżce, uniemożliwi 
obniżenie cen surowca, a co za tem 
idzie i kosztów wyrobów. 

Czy możliwe jest zmusić fabry- 
kantów do obniżenia cen swych wyro- 
how? Zapewne, -— do pewnego stop 
nia, t.j. do minimalnej stopy zysku i 
zabezpieczania od ryzyka. które obec- 
nie przy złej wypłacalności odbiorców. 
"jest bardzo wielkie. 

Jednak ta zniżka cen następuje sa- 
morzutnie ze wzgłędu na konkurencję, 
doprowadzając nieraz do wyprzedaży 
towarów niżej kosztów własnych dla 
zdobycia niezbędnej gotówki. 

du więc interwencja państwowa 
wydawałaby się nie na miejscu. Wy- 
jatek mógłby być zrobiony chyba dla 
karteli, które są właśnie wynikiem 
strat ponoszonych przez konkurencję. 

Są kartele, czy trusty prowadzone 
oględnie, dając towar tańszy i lepszy 
dzięki skoncentrowanej organizacji, są 
natomiast inne. które stosują zasadę 
przyjętą przez monopole państwowe. 
Ta zasada brzmi: ludność musi kupo- 
wać wyroby monopolowe takie, jakie 
jj się daje i po cenie jaka się jej na- 
'zuca, niezbyt się nawet licząc ze 
zdolnością nabywczą ludnści n.p. przy 
cenie 960 zł. za centnar soli zwykłej. 

_ Jednak koniunktura ogólna jest tak 
niepomyślna, że i kartele przestają da- 
wać wyników dodatnich, szczególnie 
0 ile idą po linji zmniejszania produk- 
cji a BR cen, jak to ma miej- 
sce przy cenie 23 j pół zł. za beczki 
cemerttu 184 kg,, która przy cenie 17 
zł. «rozumiemy loco st. odbiorcza) da- 
wała zyski. Skutek ten. że budować nie 
można, pomimo że cegłą często niżej 
kosztów własnych się sprzedaje. 

Obniżenie więc kosztów robocizny 
iest bodaj najważniejszym czynnikiem 
w akcji zniżenia cen. 

Przypomnijiny sobie, że wszelkie 
płace zarówno pracowników, jak i ro * 
botników były wciąż  podwyższane, 
n.b. przy pomyślnych ogólnych kon- 
juokturach, dostosowując je do zwyżki 
kosztów utrzymania. Obecnie ceny na 
przedmioty pierwszej potrzeby, jak 0- 
pał, chleb, mięso, masło, ryby, jarzyny 
aż do zajęcy włącznie spadły o 30-— 
50 — 60 proc. ale robotnicy, ani pra- 
cownicy na redukcję cen się nie godzą, 
wymagając nawet dalszego ich pod- 
wyższenia. Gdy w oczach obiitości go 
towki zaczęło powszechnie wypłacać 
13 i 14 pensje, dziś gdy ta naleciałość 
straciła wszelkie podstawy do jej za- 
chowania, domagają się takich wy- 

płat, choć żadnej prawnej do 6 
niema racji. Przykład. tego mamy 
właśnie w magistracie łódzkim. 

SŁ O w © 

| W epoce bezrobocia 
Rząd we wszystkich przedsiębior- 

stwach państwowych normował płace, 
wyznaczając je w skali wyższej niż na 
to ogółna prywatna kalkulacja pozwz- 
iata. Do tych norm zastosowały się 
płace w samorządach, a w prywatnych 
przedsiębiorstwach żądano zastosowa- 
nia takich sariych norm i warunków 
(płatnych urlopów i t.p.) 

Pządowe a szczególnie monopoło- 
we przedsiebiorstwa mogą nawet być 
"ozrzutne, bo — jak to mówią Fran- 
cuzi —- Grecja żapłaci, t.j. podatnik, 
8 przy monopolowych cenach, płace 
"'obotnika znikomą odegrywają rolę. 

Z. uwagi jednak na stan ekonomicz 
ny ogólny, przedsiębiorstwa państwo- 
we nie powinnyby tworzyć sytuacji, 
w której robotnik wymagania swe 
chce dostosować do uprzywilejowanej 
klasy robotników zakładów  rządo- 
wych. 

Zarządom fabryk rządowych łatwo 
iść na wszelkie podwyżki i dodatki, bo 
im idzie o spokój własny ; niezantąca 
nia biegu pracv. 

Zarządy zaś przedsiębiorstw prv- 
watnych muszą sie liczyć z rentownoś- 
cią a to duża różnica. 

Zdawałoby się, że tam gdzie jest 
jak w danej chwili 303.000 bezrobot- 
nych, gdzie rozlegaja się wołania o pra 
cę a nawet tak pożądane i szlachetne 
zapewnienia. że „chcemy pracy a nie 
zasiłków z funduszu bezrobocia”, nie 
powinno być mowy o nowych podwyż 
kach. Odwrotnie sądzić by należało, że 
potrzebujacy pracy będą sami obniża- 
li swe wymagania, dostosowując do 
konjunktury chwili obecnej. 

Tymczasem widzimy, że wszech- 
władne związki zawodowe stawiają no 
we żądania podwyżek płac i zmniej- 
szania godzin pracy. 

Na tem tle wybuchają strajki w 
gatunkach: zorganizowanych, dzikich 
1 powszechnych. 

lężeli robotnik pracuje dajmy na to 
6 dni w tygodniu, otrzymując 36 zł., 
to przy otrzymywaniu zapomogi, jako 
bezrobotny otrzvma 22 zł. 80 gr. czyli 
straci 13 zł. 20 gr. i jest widocznie z 
tego zadowolony, gdyż żądając pod- 
wvžki o 10 — 15 proc. wie. że przed- 
siębiorstwo takiej podwyżki nie wy- 
irzyma. 

ЭбБеспе warunki zmuszają do obniż 
ki płac lub do likwidacji przedsiębor- 
stwa, jeeżli więc przedsiebiorstwo żą- 
da obniżki płac w wysokości 10 —na- 
wet 20 proc, to robotnik traciłby w 
pierwszym przypadku 3 zł. 60 gr., a 
w drugim 7 zł. 20 gr., a więc miałby 
strate o 9 zł. 60 gr. względnie o 6 zł. 
mniejszą od straty przy bezrobociu. 

Pobieranie zapomóg nie może 
trwać do nieskończoności, a gdy się 
one urwą, bezrobotny — ale już z 
własnej winy, -— nie będzie miał żad 
nych środków do życia. 

Wiemy, że znaczna większość 10 
botników doskanale zdaje sobie spra 
wę z sytuacji i chce pracować na wa- 
rurkach ulgowych dla  przedsiębior- 
stwa, lecz związki zawodowe ze swe- 
mi komitetami strajkowemi nie dopusz 
czają ich do pracy, chcąc ich doprowa 
dzić przez nędzę do rozpaczy i rewo- 
lucji Wszak widzimy, jak często robot 
nicy pracują pod ochrona policji, lub 
wojska, gdyż bojówki socjalistyczna - 
komunistyczne  terorem do 
chcą ich zmusić. 

Dziś socjałśści stawiają żądanie, 
hy parlamenty uchwajały ustawy o 
vrzymusowem opłacaniu przez robot- 
ników składek do związków. Czy nie 
iest fo hańba by w wieku demokraty- 
sznej swobody i teoretycznej niezawis- 
lości obywatela, tego rodzaju postu- 
aty były uchwalane? 

Rząd konserwatywny w  Anglji 
zniósł praworzadność strajku powszech 
nego, rozumiejąc, że uprawnienie woj- 
ny domowej, jaką bez wątpienia jest 
strejk taki, jest atentatem na samą 
egzystencję państwa. 

Mac Donald że swą Labour Party 
wnoszą bill o przywrócenie praworząd 
ności strajkowi powszechnemu, a Ge- 
urges Lloyd, wzamian za zmianę korzy 
stnej dla liberałów ordynacji wybor- 
czej obiecał poparcie i przeprowadze- 
nie owego biłlu! 

Wszak jest ten akt skazaniem na 
śmierć Anglji i to w chwili, gdy wal- 
czy ona nie tylko z olbrzymiem bezro- 
bociem ale i z takiemi trudnościami ja- 
kie ma w Egipcie, Indjach, Birenie i 
dominjach. : 
Mac Donald proponuje nagromadzo- 

ne w bankach pieniądze użyć na za- 
pomogi dla blisko już 3 miljonów bez- 
robotnych, którzy nie chcą się zgodzić 
na konieczne i to nie tak nawet znacz- 
ne. obniżenie płac. 

A więc niech będzie roztrwoniony 
cały kapitał, stanowiący siłę państwa 

jego obywateli ale niech robotnik 
ma to co jego prowodyrzy socjalistycz 
ii żądają, by cej rewolucyjny osiąg- 
nąć. Można zadać sobie pytanie czy 
ludzkość rzeczywiście znysły postra- 
adata, idąc w jakiemś zaślepieniu do 
zguby? 

Jeżeli rolnik nie ma z czego żyć 
przy tak niezmiernie niskich  Cenach 
na płody, gdy mu nie stać na podatki, 
$ól naftę lub buty, nikt się nad nim 
nie rozczula i żadnych funduszów i za- 
pomóg dla niego nie egzystuje. Musi 
cn pracować więcej niż darmo, bo jesz 
cze za stratą, zaś robotnik miejski je- 
szcze mu z dniem każdym cenę produk 
tów obniża. Rolnik zaś, który w olbrzy 
mim procćncie jest właściwie robotni- 
kiem wiejskim musi jeszcze łożyć na 

strajku _ 

Bazyliszek w Wilnie 
Wczoraj wieczorem odbyło się pierwsze, 

informacyjne zebranie w sprawie zorganizc- 
wania widowiska publicznego- p. t. „Bazyli 
szek w Wilnie" na wzór tego, jakie mieliśmy 
w roku 1926 i jakie wywołaia wówczas nie- 
inałe poruszenie w całem Wilnie. 

Mając za sobą dośwaidczenie-z r. 1026 
organizatorzy widowiska teraz już przystą- 
piłi.do opracowania planu prac przygoto- 
wawczych. A ^ 

Plan ten opracowany w formie projektu 
nieostati omówiony został na zebra- 
riu podczas dyskusji. : 

Jak wynika z referatu jednego ze współ- 
orgarizatorów, program widowiska przewi- 
dywałby: w pierwszym dniu — zjazd tv- 
terstwa, odczytanie manifestu cesarskiego o 
zabicie smoka i akademię „smoczą" 

W drucim dniu miełibyśmiy pochód do 
smoczej jamy, Zabicie smoka i pochód z 
ctelskiem unieszkcdliwionei bestii. 

Pochód ten urozmaicić ma szereg atrak- 
cvj jak to: : 

* Przemówienia karykatur wybitnych ©so- 
bistości (imegafonv), tańce regjonalne na 
Plac Katedralnym, wystąpienie orszaku 
Św jerzego (Pl. Orzeszkowej), koncert or- 
kiestr połączonych na pl. Łukiskim, powita- 
nie przez 'ł odzie sportowe koło pałacu hr. 
Tyszkiewóczów i t. p. я 

Wieczorem w ogrodzie  Bernardyńskim 
odbedzie się wielka. zabawa ludowa. 

"Termin widowiska nie został definitywnie 
ustalony. Początkowo proponcwano 25 i 26 
kwietnia, podczas avskusji jednak wysunięto 
myśi zoryenizowania widowiska w czasie 
Ziełcnych Świąt, ze względu "na notowany 
zwykłe liczny zjazd gości zamiejscowych, 
oraz ze wzgłędu na większą pewność, że 
pogoda dopisze. | : 

W miarę skonkretyzowania się  projek- 
łów powrócimy do tej sprawy W. T. 

We Lwowie odbył się rewanżowy mecz 
bokserski łwów — Wilno 11 : 5. Poszcze- 
góln: spotkania dały wyniki następujące (we 
dług kołejneści wag): Romanow (L) zwy- 
cięża Kaseckiego (W), Warczewski (L) wał 
czy z Gołowaczem na remis, Wagner (L) 
biie Łuknina (W), Kołodziej (L) — Lutvń- 
skiego (W), Mironowski (W) — Moskwe 
(1), Wojtkiewicz (W) — Dołczuchowskie- 
go (L) przez nokaut w drugiej rundzie, Ze- 
iewski (1) — Brogina (W) przez technicz 
ny nokaut w 3ej -rundzie i Gross — Luhas 
ta przez nokaut w 2-ej rundzie. 

Z MOTYKA ZWYCIĘŻA ZAGRANICĄ 

Czołowy narciarz połski (biegi dłuzie) Z izi 
sław Motyka b. mistrz Wiłna, wywiad z kió 
rym drukowaliśmy przed kilku dniami, star- 
tując w czasie tygodnia sportów zimowych 
w Lilłaferered (Węgry) odniósł zwycięstwo 
w biegu 18 kiłometrowym uzyskując czas 

„1 godz. 24 min. 35 sek. 
Obecnie zwyciestwo Motyki potwierdzają 

dotychczasow= wiadomości o doskonałej tor 
mie tego miłego zawodnika. 

"NOWY REKORD WALASIEWICZÓWNY. 
Władysława Walasiewiczówna, która prze 

bywa obecnie w Ameryce, onegdaj na za- 
wodach łekkoatletycznych w hali w Nowym 
Jorku uzyskała nowy rekord Stanów Zjed- 
noczonych w biegu na 60 yardów. Czas Wa 
lasiewiczówny wynosił 7:3 selrund. 

SKOKI NARCIARSKIE 
W niedzielę mieliśmy możność obser- 

wować na skoczni (boisko 6 pp. leg. — 
Antokoł) skoki narciarskie. 

„ Impreza ta, jakkolwiek zbagatelizowana 
zupełnie przez niektóre kluby (AZS repre- 
zentowany był b. nielicznie a przecież klub 
ten jest pionerem narciarstwa). dała pozy- | 
tywny rezułtat w postaci całego szeregu o- 
sób. po. raz pierwszy przygłądających: się 
skokom. й 

Skoki kilkunasto - metrowe nie zadowol- 
wą widžėw, którzy widzieli już większe za- 
wody jednak dla wiełu są same przez się 
niemałą atrakcją nie mówiąc już o tem, że 
pozwalają  uplastvcznić sobie jak wygląda 
np. skok €0 metrowy. 

Kierownictwo zawodów zrobiło dobrze, 
organizując je jako widowisko bezpłatne. 
"W czasach ostrego krvzysu jest to doskona- 
łym warunkiem zapewniającym przybycie 
widzów. : 
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4 Czesława Makowskiego, w sprawach 

9 U > 2 (V 48: Mołodeczańskiego, oraz p. prezydenta. mia- 

b gi X qsta Józefa Folejewskiego, p. prezesa Giecze 
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po długich i ciężkich cierpieniach 

w Bogu dnia 16 lutego 

Nabożeństwo żałobne zostanie 

cmentarz Rossa, 

głębokim smutku 

Ė 

ANNA z KOLKOWSKICH 

PŁAWSKA 
OBYWATELKA ZIEMSKA 

opatrzona Św. Sakramentami zasnęła 
1931 roku w wieku lat 68. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (przy ui. 3 Maja 9 m. 11) do Ko-_ 
Ścioła św. Jakóba odbędzie się dnia 17 lutego r. b. o godz. 5 po poł. 

odprawione w tymże kościele dnia 19 
lutego b. r. o godz. 9 m. 30 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zw ok na 

© czem zawiadannają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w 

Syn, Córki, Synowa, Zięciowie i Wnukowie 

Dalsza likwidacja organizacyj wywrotowych 
na terenie Wilna i prowincji | 

Aresztowani o:egdaj w Wilnie w związku z likwidacją P.P.S. — Lewicy  wy- 
wrotowcy po wsłępnem dochodzeniu połicyjnern zostali oddani do dyspozycji władz 

prokuratorskich. Władze te, zarządziły osadzenie aresztowanych w więzieniu na Łu- 
kiszkach 

Z pośród 60-ci1 Kika zatrzyrianych zwolniono dotychczas z aresztu 22 osoby. 
Wśród zwolnionych znajduje się między innerti i redaktor żyd. gazety radykałnej „Tog” 
Rejzin 

Ekspertyza zna'e>ionego materjału potwierdziła całkowicie przypuszczenia po- 
licji, ż: ujawniono okręgowy komitet kouiuvistycznej partji zachodniej Białorusi. 

Rezultaty rewizji, dowodzą, iż komuniści nie spodziewałi się wizyty połicji, są- 
oząc, że cała uwaga władz będzie skierowana na P.P.S. — Lewicę. Przez całą niedzicię 
ł poniedziałek przed 2resztem policyjnym ua zaułku Św. Ignacego gromadziły się to- 
dziny aresztowanych, asystując zdala przy odprowadzaniu 

tab do więzienia. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek, na skutek wyników śledztwa, aresztowano 
w Wilnie jeszcze kilkanaście osób, oskarzorych 0 należenie do R.P.Z.B. > 

Akcja likwidacyjna PPS. Lewicy prowadzora jest nadał. Władze zawiesiły 
działalność związków zawodowych: metatowsów, budowtany i przemysłu chemicznego, 
które pozostawały pod wpływami P.P.S, lewicy i uprawiały 
wśród rzesz robotniczych. 
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„Ostatki w ostatkach“ 
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WTOREK 

17 Ds | ® słońca 0 g.6 m 48. 

Franciszka 
jutro 

Popielec 

Ż. słońca o godz. 4 m. 24 

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

z dnia 16 II. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 
Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa — 0 

Temperatura najniższa — 7 
Opad w mm. — 2,7 
Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: spadek 
Uwagi: półpochmurno, Śnieg 

  

URZĘDOWA 
—. Audjencje u p. wojewody. P. woje- 

woda przyjął wczoraj man. prezesa Okręgo 
wego Tow. Rolniczego w Mołodecznie p. 
Pileckiego, . wiceprezesa Szymankiewicza о- 
raz dyrektora Tow. Org. i Kółek Roln. p. 

uw- 
Ra rolnictwa w budżecie Sejmiku 

"vicza i szereg innych osób. 

MIEJSKA 
  

robotnika miejskiego w postaci podat- 
ków i dodatków do nich na dodatki do 
funduszu bezrohocia. . . 

Śruba podatkowa zmusza poniekąd 
rolnika: do pracy i to się uważa za 
rzecz normalną i słuszną, natomiast 
zmuszanie do pracy innych warstw ma 
być niedopuszczalne a organizacje dą- 
żące do wywołania klęski bezrobocia 
w. kraju są otaczane įakimš 
stiżem. 

Gdy okrętowi zagraża  niebezpie- 
czeństwo, wywołuje się całą załogę do 
robóty, nie obserwuje się godzin wacht 
i pracuje się bez wytchnienia aż nim 
groźba zatonięcia nie minie. 

W tej chwili nowemu państwu gro- 
zi katastrofa, a więc nie o strajkach, 
nawych żądaniach i zmniejszeniu ro- 
baty mowa być powinna, ale o powo- 
łaniu wszystkich do wytężonej i taniej 
pracy, a gdy tą drogą powróci się do 
równowagi ekonomicznej i odbudowy * 
dobrobytu, wówczas same przez się 
wzrosną płace : dobrobyt mas robot- 
niczych. 

W tym porządku powstawało bo- 
gactwo świata i tą drogą podniósł się 
dobrobyt klas pracujących (n.b. to na- 
zwa nieścisła, gdyż klasy „posiadają- 
ce' najczęściej znacznie więcej pra- 
cuje). Jest to jedyna droga prowadzą 
ca do celu. Wszelkie inne prowadzą 
na manowce. Nie kierujemy się 
Ułęcnemi ognikami w naszej drodze, 
bo one świecą nad bagnem. 

Stanisław Wańkowicz. 

pre- ; 

    

— Kontrola nad zapalniczkami. . Władze 
skarbowe nakazały przeprowadzenie scrsłej 
kontroli nad zapalniczkami, znajdująceni się 
w sprzedaży, które w myśł nowego гогро- * 
rządzenia mają byc opodatkowane dolarko- . 
wo. 

—- Nie będzie zwyżki komornego ani 
zniesienia ochrony lokatorów. Wczoraj wró- 
ciła z Warszawy delegacja Zwią?ku Iokato- 
rów, która razem z delegacją warszawską 
była na audjencji u min. Sławoj - Skład- 
kowskiego.  - RY 

Pan minister wysłuchał dezyderatów. de 
legacji i w odpowiedzi zapewnił, że obawy 
co do podwyżki komornego są obecnie sta- 
nowczo przedwczesne. 

Następnie p. minister. oświadczy: delega- 
cji, w związku z .poruszoną sprawą o wer 
sjach na temat likwidacji - ochrony: 19kato- 
rów, że są to wierutne kłamstwa-i nie mo- 
że być mowy o likwidacji ochrony łokato- 
rów. с * 

— Ochrona dziewczgt przed prostytucja 
M.S.Wewn., przypominając  „wojewodo:n 
treść poprzedniego okólnika, zwróciło obec- 
nie ich uwagę na to, że opisany w tym .0- 
kólniku stan uległ pogorszeniu wskutek nie- 
pomyślnej sytuacji na rynkach pracy. 

szych ośrodków miejskich w poszukiwaniu 
pracy, nie. znałdują jej i, pozostając bez 
wszelkich środków do życia, stałą się łu- 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszełkie zabiegi lekar- 
skie i ren(genowskie zostałaobniżona 
  

Młode dziewczęta, przybywające do więk V 

RONIKA 
pem rozniaitych wyzyskiwaczy, a często i 
handlarzy żywym towarem. 

Prasa codzienna zasypywana jest wia- 
domośŚciami dowodzącemi, że zbrodnicze е- 
łementy mają ułatwione pole działania, a to 
wskutek dużej liczebności ofiar. : 

RÓŻNE 
— Poseł Hołówko bawi w Wilnie. Ba- 

wi w Wilnie prezes grupy Sea В8В огах 
prezes koła regionalnego 5B woj.  wiłeń- 
$kiega poseł Tadeusz Hołówko. 

— Uroczysta Akademja Papieska. Dnia 
22 lutego rb. o godz. 12. m. 30 w sali te- 
atru Lutnia przy uł. Mickiewicza, odi ie 
się Uroczysta Akademia ku czci (djca Świ 
tego Piusa X! z okazji 9-tej rocznicy Koro- 
nacji Uprasza się poszczególne organizacje 
o delegowanie pocztów sztandarowych na 
godzinę 12 min. 15 do sali teatru Lntnia. 

— A jednak rąbią. Wbrew wszelkim 
urzędowym zapewnieniom, że barbarzyński 
wyrąb drzew w lasach miejskich został 
wstrzymany, dokonywa się w dalszym cią- 
gu niszczenie najpiękniejszych okazów 
drzewnych w lesiė Antokolskim, Interwen- 
cje mieszkańców Antokoła, głęboko dotknię- 
tych czynami barbarzyństwa, na które nie 
pozwoliły sobie ręce moskali i niemieckich 
okupantów, —: jak dotychczas żadnego skut 
ku nie odniosły. Dziwi nas bezczynność w 
tej sprawie Komitetu Ochrony Przyrody, z 
prof. M. Limanowskim na czele, do- 
tychczas nie przedsięwziął skutecznych kro 
ków w wałce z „dzikiemi* rządami w ła- 
sach miejskich. A wszakże mamy pretensję 
BBR za przedstawicieli zachodniej cywi- 
zacji!... 

  

OBWIESZCZENIE 
Wszystkich byłych oficerów, podoficerów 

- szeregowych Legjonu Puławskiego, Bry- 
gadv i Dywizji Strzełców Polskich w Rosji 
a- mieszkający obecnie na terenie  Wiłeń- 

, Uprasza o nadesłanie s а@- ny, 
resSów rząd Koła Wileńskiego wiązku 
Lepicnistow Pulawskich. — Adres: Wilno, 
Po 4. Federacja dła zarządu K. 
W. Związkti Legjonistów Puławskich. 
  

— Nowy plan parcelacyjny. Urząd Ziem- 
ski GOO już plan parcełacyjny na rok 
1932. Plan też obejmuje parcełację obsza- 
rów zamykających się -w granicach n- 
tów państwowych i Banku Rolnego i ilości 
1206 ha. 

Pozatem plan ten przewiduje parcełację 
na gruntach prywatnych w Wileńszczyźnie 
na terenie 20.000 ha. 

— Audycja Polskiego  Fowarzystwa 
Muzyki współczesnej. W najbliższy czwar- 
tek, 19_-lutego rb., odbędzie się w „siedzi- 

„ bie Związku Literatów (Ostrobramska 9). 
audycja Wileńskiego Oddziału Tow. Muzyki 
Współczesnej przy współudziałe prof. Świę 

c'ckiej (śpiew), p. Hłeb - Koszańskiej (for- 
tepian) i prof. Kontorowicza (skrevpre). W . 
programie nieznane utwory Szymanowskie- 
g0, Poulenc“a, Fraure"'go,  Risttiego i in- 
nych. Na audycję tę, która się rozpocznie © 
godz. 8.w., Towarzystwo zaprasza wszyst- 
kich miłośników muzyki. 

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Połaków 
w Wilnie. Władze St-nia na rok 1931 ukon- 
stytucwały się w następujący sposób: Za- 
sząd — dr. Klott leon — prezes, dr. Łu- 
czyński Romuald —- Sekretarz, Członkowie: 
dr. Dobaczewski Eugeniusz — wice - pre-- 
zes. dr. Bądzyński Wacław — skarbnik, dr. 

(Galszy ciag kroniki na str. 4-ej) 

wywrotowców na badanie 

agitację komunistyczna 

 



Samobójstwo czy skutki bez- 
sensownego zakładu 

wieczorem zatruł się 33-letni 
wicz, (Dobra 5) mechanik Ź 

zatrucia, jeśli wierzyć po- 
wykle. 

  

w 

Boża aj ` 

ehcie* dopiąć, ryzykując życiem, bowiem 20 

przewiezieniu go do szpitala żydowskiego 
stwierdzono stan heznadziejny. 

Ponadto kursuje wersia, że Lenkiewicz, 
który miał właśnie wstąpić w związki miał- 
żeńskie 7 pewną 
stwo # 
cizny 

z 

Giedzowd Wałery — gospodarz i dr. Klem- 
czyński Eugenjus: — il-gi Sekretarz. 

Zastępcy: dr. Łobza, Trzeciak i Wy- 

я Rade: członkowie dr. dr. J. Bohuszewicz, 
S. Gamiewkz, K Kisiel, prof. K. Opoczyń- 

ski (Kurator Kasy Zapomogowej) i A. Sa- 

tarewicz. 
my: dr. dr. J. Kucharski, S. Ma- 

krbu-g, K. Pawłowski i M. Swida. Dełegaci 
| do poszczególnych Komisyj. Izby Lekar- 
| skiėj: dr. w. Bądzyński, E. Klemczyński, F. 

Kapvrowicz, A. Narkiewicz, A. Religjoni i W. 

alewicz Sza : „ 
: dr. dr. W. Giedgowd, Z. Mary 

SE asilewski 1 Ii. nowski, M. Świda, F. 
W rześntowskć. 

й WOJSKOWA 
— ćwiczenia tab zadaj AS 

mysłowi, powcływani na 'wiczenia wojska- 

we dla Bobak otrzymują, w myśl u- 

| stawy o najmie pracowników umysłowych, 
pełną gażę za okres Ćwiczeń. | 

| Dotyczy to również pracowników samo- 
rządowych. т 

(Ghecnie powstala  kwestja, Czy praco- 

wnicy miejscy, zatrudnieni na godziny, mają 

prawo do poborów za czas pełnienia służby 
. Odnośnv wniosek ma być wnie- 
ayistratv. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

literatów. V/> srodę 18 

bm. o . 17.30 odbędzie się w siedzi- 

bie Związku Literatów  (Ostrotraniska 91 

- doroczne Walne Zgromadzenie Związku Za- 
o Literatów Polskich w Wilnie. 

Porządek obrad obejmuje sprawozdarie Za- 

| rządu za rok 1930 — 31, wybory «owego 
Zarzadu i wolne wnioski. IST 

Na wypadek braku quorum cdbędzie się 

Walne Zgromadzenie w drugin termiuiie w 

tymże lokalu tegoż dnia o godz. 13.00 pra- 

_ womocne w myśl statutu bez wząiędu na 

ilość obecnych. у į 

Kr Środy Literackiej w dniu tym (Popiełec; 
Ё me ogdzie. 

Ё — wileńskie Towarzystwo  Iekarskie. 

Vł Posiedzenie naukowe odbędzie się we 

środę dnią 18 lutego 1931 r. o godz. 20 w 
sałi Towarzystwa przy ulicy Zamkowej nr. 

24. Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 

kułu z ostatniego posiedzenia. Ż. dr. H Ru- 
dziński: W sprawie roli 1екагга w akcji 
społeczno - sanitarnej. 

3. Dr. C. Szabad: Przyczynek 12 zagad- 

3 nienia umierałności na raka i vruzlicę. 

y — 2 T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
| rodnieniem rasy.) 19 lutego w lokalu Pora- 

dni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. 
W. Morawski wygłosi odczyt na temat „Eu- 

_ genika a połityka ludnościowa:  przeludnie- 
nie, bezrobocie, emigracja". Początek o 5 
min. 30 w. Wstęp wolny. 

KOLEJOWA 

— Redukcja pociągów. Wil. Dyrekcja 
kolejowa otrzymała okólnik po'ecający roż 
ważenie możliwości częściowego ouranicze- 
nia ilości pociągów osobowych 1 ile, rzecz 
jasna, nie odbije się to ujemnie na potrze- 

"bach mieszkańców. 
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1 EL ł ZABAWY 

— Zabawa Karnawałowa. Ko- 
mite* Domu św. Antoniego urządza, wzo- 
rem łat ubiegłych, tradycyjną zabawę w 

ostatni = odci oe m e 
orges"a. ątek punktualnie o z. 8. 
Tańce o północy przerwą dźwięki gongu i 
ogromny śledź popielcowy. Bilety do naby- 
cia u pań gospodyń. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr inieįski na Pohulance, Dzisiej- 

sza šera. Dziš o godz. 4 w. ukaże się, 
oczekiwana z arenas, 
premjera dwoch jednoaktowych komedyj 

2 ss pt. „Bankiet“, i „Raz, dwa, trzy”. 
- Obie te nowości reżyseru'e dyr. Zelwerowicz 

który jednocześnie odtwarza w „Raz, dwa, 
trzy” kapitalną postać dyrektora banku 
Norrisona. Teatry raiejskie w Warszawie j:er 
traktują z nim w sprawie występów w te 
tr ach stołecznych w roli Norrisona. Pra- 
wje cały zespół zajęty jest w obu komedjacu 

— Teatr miejski w Lulni. 
Р — Jarossy w Wilnie. Dziś o godzinie 

' 8.30 odbędzie się w teatrze Lutnia pierwszy 
występ znakomitego. artysty + konferansjera 
teatru „Qwi pro gna” w Warszawie — Fry- 
deryka jarosyq"ego. Świetny artysta wystą- 
pi w bogatym programie, na któ! złożą 
się piosenki w wykonaniu Haliny Rapacxiej, 

    

- SHERIDAN 

‚„ Tajemnica amuletu 
" — — Ja jestem zawsze gotowa nan- 

_ czyć się czegoś nowego. — Ja nie 
znam pani , nie wiem. kim pani jest, 
i wiedzieć tego nie pragnę. Sądzę lu- 

brzydko. Pani powiedziała tak o mynt 
ojcu, aby obronić mnie. I rzeczywi- 
ście zabolało mnie to, bo nie mogę 
go przyprowadzić tutaj i przekonać 
panią, że się pani myli. Widocznie niz- 
my inne zapatrywania, co do tego, ja- 
kim powinien być mężczyzna. Ale je- 
śli pani może sobie wyobrazić męż- 
czyznę odważnego, jak lew — a ra- 
czej odważniejszego, bo lwy nie są 
wcale odważne, — a delikatnego, jak 

_ kobieta, to będzie właśnie portret r1e- 
go ojca. Zobaczę się z nim wkrótce i 
powtórzę pani słowa. Jeżeli ojciec 
uzna, że nie miałam racji i zachowa- 
łam się niestosownie, gotowa jestem 
przeprosić panią. Ale, jeżeli powie, 
że nie ma mi nic do zarzucenia, będę 

| uważała, że pani nie jest dobrą kobie- 
ią, a język pani dany jest na to, by 
robić przykrość innym, a nie na to, by 
im dopomóc. Wobec tego odchodzę i 
życzę pani powodzenia. Ale proszę 
na przyszłość nie mówić przy mnie o 

- moim ojcu, jeżeli pani nie chce tego 

 pożałować. 
Z zimnym ukłonem Tommy odesz- 

ła. Od tego czasu dumna dama mijała 
ją, nie patrząc w jej stronę, ale to nie 

zmniejszyło zainteresowania, które bu 

dziła w dziewczynie. Tommy obser- 

    

    
   

   

    

          

     
    

   

     

      

dzi po ich czynach, a pani postąpiła 

oryginalne rewełersy w wykonaniu trio Ka 
packich, oraz efektowne tańce czterech Wa- 
tra Sisters, oryginalnych  :ancerek w spół- 
czesnych. 

Zainteresowanie tą ciekawa imprezą wiel 
Fie. 

— Czwarikowa premjera w Lutni. We 
czwartek dnia 19 o godz. 3 w odbędzie się 
w fentrze Lutnia premjera najnowszej ko- 
medji Krzywoszewskiego p.t. „Noc  Sytwe- 
strowa". Nowość ta odniosia wspaniały suk- 
ces na scenie teatrów miejskich w Warsza- 
wie. Ważniejsze rołe wykonają: Niwińska, 
Sawicka, Szurszewska, cerzak, Ciecierski, 
Jaškiewicz i Wyrwicz - Wichrowski. 

Nowe dekoracje skomponował |. На- 
wryłkiewicz. 

Reżyserja dyr. Zełwerow'cza. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

НеЦо5 - Syn bogów. 
Casino — Senor Americanu. 
Holtywood — Student ze Sztokhoimu 
Światowid — Golebica. 
Ognisko — Studentka 
ep — Klejnoty Świątyni Opar 
Kimo Miejskie — Krzysztoń Kołumb. 
Pan — Po zachodzie 
Wanda — Tarzan władca Dżungli 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 14 do 16 bm 
zanotowano w Wilnie wypadków 70, w tem 
kradzieży 6, opilstwa 10, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 36. 

— Nadużycia w Raduniu. W Kasie 
Stefczyka w Raduniu stwierdzono na- 
dużycia pieniężne. 

Wysokość poniesionych przez Kasę 
strat ustala specjalny Ilustrator z cen- 
trali. 

— Spadi ze schodów. Zin- 
kowiczowa Zofja, Mickiewicza nr. 33 
zameldowała policji, iż mąż jej Ludwik 
wrącając do domu spadł z II piętra i 
doznał silnego potłuczenia. Pogotowie 
Ratunkowe przewiozło rannego do 
szpitala św. |akóba, gdzie Zinkowicz 
Ludwik zmarł. 

— Usiłowaaie samobójstwa. W 
dniu 14. bm. Parowitow Andrzej, Trwa 
ta 34, chcąc odebrać żvcie, uderzył sie 
bie nożem. w okolicę serca. Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło go do szpitala 
Żydowskiego, w stanie bardzo ciężkim 

W tymże dniu Strafinow Andrzej, 
Witoldowa nr. 34 usiłując odebrać žv- 
cie przebił się nożem w okolicy serca. 
Pogotowie Ratunkowe odwiozło despe 
rata w stanie ciężkim do szpitała Ży- 
dowskiego. 

— Złodziej wileński w 
Gdyni. W dniu 25 stycznia r. b. w 
Gdyni, na szkodę Trzeciaka Piotra do- 
konano kradzieży z włamaniem wyro- 
bów bursztynowych na sumę 1920 zł. 
Jeden ze sprawców kradzieży, m-c m. 
Wilna Orzechowski Stanisław, ostat- 
nio zam, w Gdyni, został w dniu 15 
b. m. na terenie m. Wilna ujęty. Przy 
Orzechowskim część skradzionych rze 
czy odnaleziono. Część rzeczy następ- 
wie odnaleziono w sklepie Wysockiego 
Leonarda, Ostrobramska Nr. 8 i u nie- 
jakiej Skorochodowej, Meiszagolska 
Nr. 45. Pozostałe rzeczy sprawca kra- 
dzieży sprzedał pod Halą Miejską. 
Orzechowskiego skierowano do Gdyni. 

— Zabił sołtysa na weselu. We wsi 
Nowosiółki, gm. komajskiej w czasie 
zabawy weselnej u Czujwidowej Adeli 
zaszedł spór, w czasie którego miesz- 
kaniec wsi Lubacze, gm. Łyntupskiej, 
Subocz, strzelił do sołtysa wsi Nowo- 
siołki, Czujwida Zygfryda. kładąc go 
trupem na miejscu. Subocza  oreszto- 
wano. 2 

— Podrzutck. Szarawecki Daniel, Ostro- 
tramska nr. 9 znalazł podrzutka płci męskiej 
w wieku około 3 tygodni, którego  umie- 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

kiem zauważyła despotyczny stosunek 
do córki. Ona sama gotowaby była 
cierpieć więcej jeszcze, aby mieć 
szczęście pasiadania matki. Próbowa- 
ła zawiązać znajomość z nieśmiałą 
panienką i zaprzyjaźnić się z nią, ale 
była ona tak wystraszona surowością 
matki, że próby spełzły na niczent. 

Travers wrócił z wiadomościami: 
— Ten pan, na którego pani zwró- 

ciła uwagę, przyjechał wczoraj. Wi- 
działem jego nazwisko w książce ho- 
telowej. Ależ nazwisko ma ten czło- 
wiek! Powtarzam je cały czas, aby nie 
zapomnieć. Nazywa się: hrabia Ary- 
styd, Gustaw, Henryk, Antoni Verenil 
z Francji. Czy nie zauważyła pani, 
że od kilku dni zaczyna się dokoła 
nas zbierać arystokracja z całej Eu- 
ropy? ` 

-— To musi sprawiać wielką przy- 
jemność mrs. Theese, — uśmiechnęła 
się Tommy. —- Podejdźmy bliżej i po- 
słuchajmy, co oni mówią. 

Tommy roześmiała się wesoło i 
usiadła za szeroką palmą, z poza któ- 
1ej mogła doskonale słyszeć rozmowę, 
pcząca się w kółku mrs. Dernfold-The 
ese: Najbezczełniej wysunęła głowę 
podsłuchując. 

— Ach, księżno, przepraszam... 
iakto pani nie pochodzi z rodu ksią- 
żęcego? To niemożliwe. Doprawdy 
10zmiowa z panią jest prawdziwą roz- 
koszą.. pani jest tak sympatyczna i 
wysoce inteligentna! — unosił się 
hrabia kalecząc angielski język. — Oj- 
ciec powiedział mi na pożegnanie: 
„Jedź Arystydzie do Afryki, zabij kil- 
ka lwów, pozna! życie murzynów. Użyj 

wowałą ją z ciekawością i ze smut- wrażeń i wracaj z żoną. Znajdź panien 
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RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 17 LUTEGO | 

1205 -. I250 M yka taneczna (płyty) 2.05 —- uzyd : 

T WIG Marynarka wojenna nie- -— 16410. „Maryni ! 
miecka i polska“ — odczyt z Warsz., wygł. 
1. Ginzberg. : 

16.25 —- 16.50 Progr. dzienny. 
15.30 — 1700 Muzyka lekka (plyty) 
17.00 — 17.15. Wywiad p. Meliny z dyr. 

teatru „Atenewm* Stefanem laraczem. = 
17.15 — 17.40 „Zadame chemika w mu- 

zeum sztuki“ — odczyt z Krakowa, wygł. 
L. Wygrzywałski. 
ь 17.45 -— 18.45 Koncert Akad. Aeroklu- 

u. 
14.00 -— 19.140 Progr. na Środę i rozm. 
17.10 —- 19.25 Kom. rolniczy z Warsz. 
19.25 —- 1040 „Tygodnik artystyczny*— 

prowadzi Jerzy Wyszomirski. | zr 

19.40 — 19.55 — Pras. dzien. radj. 
Warszawy 

10.55 — 19.15 „Ze świata radjowego* — 
pog1d. wyg. Ałfred Daun. 

20.15 — 21.00 Recital skrzypcowy z War 
szawy (W. Kochański). 

21.00 — 21.15 Kwadr. liter. z Warszawy 
(Chovnowski). - 

2100 — 21.15 Kwadr. liter. z Warsz. 
2115 -— 22,45 Muzyka taneczna z resta 

uracji „Georges'a w Wifnie. 

2245 — 23.00 Komunikaty z Warsz. 

20.00 — 24.00 Audycja wesoła z War- 
szawy („Eteryczne zapusty“ -— T. Trze- 
telskiego). | 

e»e0090690888 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie 
vl rewiru Jan Lepieszo, mający siedzibę w 
Wilnie przy wl. Zamkowej 15 m. 2 na zasa- 
dzie art. 1030 UPC obwieszcza, że w dniu 
24 lutego 1931 roku od godziny 10 rano w 
Wiln'e przy ul. Portowej 10 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, 
nałeżącej do dłużnika Stanisiawa Iwanow- 
skiego, składającej się z urządzenia  mie- 
szkaniowepo, oszącowanej dla licytacji na 
stmę złotych 1190 na zaspokojenie pretensji 
"Tadeusza Szyszko. Na zasadzie art. 1070 
UPC powyższa ruchomość może być sprze- 
dana poniżej oszacowania. 

Komornik sądowy Į. Lepieszo. 

»sceae08000006 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
I-go rewiru Konstanty Karmelitów, zam. w 
Wilnie przy ul. Gimnazjalnej nr. 6 — 12 na 
zasadzie art. 10.30 UPC podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 24 lutego 1931 
roku. o godz. 10 rano w Wilnie przy nl. Wiel 
kiej nr. 44 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji, należącego do Firmy Adetson ' Synowie 
majątku ruchomego, Składaiąttyo się z 7 
zegarów w dębowych  szaikach, na mocy 
art. 1030 UPC licytacja odbędzie się niżej 
oszacowania, oszacowanego a sumę 600 
zł na zaspokojenie pretensji sy Upad- 
łościcwej Żydowskiego Banku  Irabnych 
Handlarzy w.Wiłnie w sumie zi 452 i 15 
dol. z proc. i kosztami. Spis rzeczy i sz2- 
cunek takowych przejrzany hyć może w 
dniu licytacji zgodnie z art. 1046 UPC. 

Komornik Sądowy 
(©) K. Karmelilow. 

RENU RUR UR URAL ŁZA 
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ОСНЭ 5 

Okręgowa Dyrekcja Kołei Panstwawych 
w Wilnie, przy ul. Słowackiego nr. 2 po- 
daie do wiadomości, że w dmu 5 marca 
1931 roku odbędzie się przetarg nuhliczny 
na sprzedaż rur płomiennych 1 żarowych w 
ilości 923 sztuk, wagi okóło 25128 kg. 

Informacyj udzieła „Dział Zakupow Wy- 
działu Zasohów (UI piętro Jokój nr. 38) w 

  

    ARNI В 

OGŁOSZENIE NR. Z—-3243/, 

Przewodniczący Wydziału 
nego Sądu Okręgowego v 
szen: ogłasza, iż w dniu 25 | 
ku o godzinie 10-ej w tym 
rozpoznawana sprawa Paulań>xiego Noselą 
o udzielenie odroczenia wypłac na przeciąg) 
3 miesięcy (Spr. nr. Z—3238/ 01. > 

Wszyscy wierzyciele wsponinianego 
Paulańskiego Noseia mogą przy= 
być na rozprawę celem udzieienia sądowi 
wyjaśnień. 

Przewodniczący wvdziału 
įpodpis) 

St. sekretarz (podpis). 

X V M OOO 

1-g0 © 
Wilnie niniej- 
ego 1931 ro- 

      

   

kę z dobrego domu i dostatecznie bo- 
gatą, aby jej posag dał ci możność po 
złocenia naszego starego herbu". 

Tommy i Travers z trudnością po- 
wstrzymywali wybuch wesołości. Mrs. 
Derniold-Theese wyprostowala się z 
godnością, zahypnotyzowana tak po- 
ciagającą perspektywą, którą roztoczo 
no nagle przed jej oczyma. 

— Nie jest to trudne zadanie, pa- 
nie hrabio, — odpowiedziała drżącym 
ze wzruszenia głosem. — Pan pozwoli, 
że go przedstawię mojej córce. Elły, 
cto hrabia Verneuil, Elly bardzo się 
cieszy, że pana poznaje, nieprawdaż, 
kochanie? 

Hrabia ukłonił się głęboko. 

— Jestem zachwycony, pani, szla- 
chetne rysy matki pani odbiły się na 
pani twarzy w tak uroczy sposób. 

-— Gdzie pojedzie pan hrabia, po 
wypoczynku? pytała zachwycona da- 
ma, — My wyjeżdżamy jutro do Nibo- 
ry. Może będziemy miały jeszcze przy- 
jemność spotkać się z panem? 

— Naturalnie, proszę pani. Ja rów 
nież tam jadę. Jeśli panie pozwolą mi 
towarzyszyć sobie, będę się uważał za 
najszczęśliwszego człowieka pod słoń 
cem. 

— O, obie z Elly będziemy ba:- 
dzo rade. Nieprawdaż, Elly? jak miło 
będzie podróżować w towarzystwie 
hrabiego? Jakie plany ma pan na dzi- 
siaj? Możebyśmy przedsięwzięli jakąś 
wycieczkę? 

— Łaskawa pani, obiecałem ojcu, 
że zwiedzę ruiny fortecy i mam je dziś 
jeszcze opisać w liście. Może więc ze- 
chcą mnie panie zaszczycić swem to- 

dzie będzie | 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 

Poczatek seans od e 4-  Następ 

Balkon 30 gr. 
Od dnia 17 do dnia 20 lutego 1941 r. włącznie będą wyswietlane filmy: 

„KRZYSZTOF KOLUĄB 
Aktów 10. W rola.h główn: Carola Toelle i Albert Basserman. Nad program Tygodnik 58 — 

Kasa czynna o g. 3.30. A sm pa: 

Niebywały film sensacyjny. 
Osnuty na tle odkrycia Amezyki. 

am: _ „Pies Baskerwiilów" 
  

Dziś! 
KINO-TEATR Przebój dźwiękowy! 

„HELIO SS 
ul, WILEŃSKA 38. 

Tel- 925: 

Ceny zniżone od 60 gr. _ 

„SYA BOGÓ 
dozwol 

4744 Porywający konflikt dwu rzs: 
białej i zółtej 

W rol. gł. Ryszard BerthelemeSS ; urocza Constance Bennett. 
Wobec wysokiej wartości artystycznej filmu dla młodzieży 

dzwiękowe. Seansy o godz. 1, 6, 8 i 10.85. 
lone. Nad program: Atrakcyjne dodatki 

Na 1-szy sean: ceny zniżone. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

WOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22.   

DŹWIĘKOWE KINO - 

CGIJINO 

Dziś! Wspaniała muzyka i Śpiew! Pierwszy wspaniały, przep.ęk y film dźwiękowo - muzyczno - śpiewny p. t. 

$TUDERY ZE $SZTOKHOLĄU 
'rzają najwybitniejsi artyści teatró 

Hymn prawdziwej miłości mło- 
dzieńczej. Główne role adtwa- 

w szwedzkich. Nad program: Poraz pierwszy w Wilnie polski dodatek dźwiękew: 
śpiewny. Początek seansów o godz. 4. 6, 8 y 10.15. > : z. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do, czarnookiej hiszpanii 

SENOR AĄŃERICANO 
KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa się na ffe 

W rol. gł. nieustraszony i bez- 
konkurencyjny mistrz sezsacji 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

WIELKA 47, pięknych plenerów hiszpańskich. Nad program Rewelacyjne atrakcje dźwięk we. 

Dziś! P jerwszy w Wilni 
k KINO oraz pierw: e Pad, | о 4 Аенат в BO ZACHODZIE $ŁOŃCĄ 

” : Nietylko największe arcydzielo sezonu, ale najwickszy cud techniki filmowej. Na potęžnem i wspaniałem tle raz- 
Wielka 42. wija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających się serc, W rol. gł. fascynuj ca mie- 

zwykłą urodą MARY DUNKAN oraz męski a naiwny Charles Farrel. Ceny od 40 gr. 

W tych dniach 6 dł łoś! wieści 
KINO „P A N“ Anons! na naszym «kranie „Słodycz zwycięstwa” Studentka Chemii" Heleny 

М .к. . Ч. W roł. gł. Olga Czechowa, igo Sym ! Ernst Wachbam. 

Dziś! 2 „rowie 8 - . 1 h. ы ug. wszechznan ieści 
A 2 serja filmu Tarzan Władca Dżungli Edgara Rice e 

w > „u KLEJNOTY ŚWIĄTYNI OPAR 
KINO Dziś pierwszy raz w Wilnie! Dawno oczekiwany wspaniały dramai na tle walk powstańczych w Meksyku p. t. 

Potężne arcydzieło w wykonaniu pierwszorzędnych artystów, WIATOWID" | „fk Е *6 dnych artystów, 
„ŚWI 10 РР О‘ BIC Jako „Gołębica* NORMA TALMADGE w pozostałych rolach Gilbert 

Miekiewicza 8. Roland i Noach Berry. Wielki przepych wystawy! Nadzwyczajnie fascynująca treść 

i L DzišA dni nastepnych $ 4 

OGNISKO" Największy s lagier sezonu $© TUDERT A (Miasto miłości) 
w > Wielki 10 akt wy dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej w rolach gł.ulu vieńcy publiczności Iwan Petra- 

Ui. Kolejowa 19. wiez, Carmen Boni i Gina Manes. Bogata wystawa! Wspaniały karnawał! Straszna tradyc a. 
(obok dworca kol.) Pocz. seansów o godz. 5 w niedzielę i święta-o g. 4-ej   
   

   
nin w 1029. 

K. DĄBROWSKA „V 
<спо Рг *YRĄJFC 

LEKARZE 
DOKTÓR 

Zelóowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5 5—8 wiecz, 

DOKTOR Wielka 19, od 9 do 1 
ZELDOWICZOWA 3-7 
KOBIECE, WENE- 

RYCZNE NARZĄDÓW 
MOCZOWYCH Choroby skórne, 

od 12—2i od -4-—6 teryczne i moczopłcio: 

ui, Mlcklewicza 24. V“: 
tel. 277 O Pn 

_ Br. medycyny х 

A. 

Choroby weneryczne 
skórne i narządu me 
czowego, Mickiewicza 

ryczne i moczopłciowe 

tel. 1.90, 
Od 9—12i 4—8 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby 

8 

9 
AKUSZERKA 

roa ŠMIALOWSKA UUN1UK 

4155 

Blumowicz tyczny; USS WA ZMAISZC2 
chorc weneryczne, i, piegi, wągry, łapież 
skórne i moczopłciowe brodawki, kurzajki, wy- 

WIELKA 21 
tei, 92i, od 9—1 i3--9 kiewicza 46. 

W Z.P. %. 

Pianina | Fortepiany. 
0 światowej sławie Pieyei, Bechsiejn etc., 
takoż Arsold Fibigier, Kerutopł i Sya, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez osjwybitniejszych 'achow- 
ców ma Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

iw Wilnie wr. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
GENY. PARRYCZNE 

  

  

Or. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- i 

  

Mickiewicza 4, 

  

weneryczne, T 
skórne i moczopłciowe je, doskonali, odšwie- 

Dr Ginsberg 
we ' 

  

  

\/Ней5Ка 8 оё 
Tel, 

  

Cymbler__ 

[Akuszerk|| 77754“ 
*2, róg Ta arskiej przyj- mozmacawczzaj "*<75zCZki, wagry, 

i 5-8 

Gabiust Kožme- 

padsnie włosów, Mic 

  

    
Zegar 

szafkowy 
staroświecki kup €. 

Wiadomość do .Adm. 
„Słowa* pod S. M. 

Pianino 
w dobrym stanie oka- 
zyjnie do sprzedania 
ul. Jagie lońska 3, m. 

327, (w podwórku) 

Sprzedaje się 
kamienica w śródmie- 
ściu o 29  mieszka- 
niach, dochód roczny 
31.000 zł. Informacje: 
Gimnazjalna 6 — 15, 

Urodę seca godz. 4—6 pop. 
TEST W 07 p erai DS 

ża, asawa jej škarv Pianino 

+ braki. Mess 2 koncert, zagr. firmy 
warzy | ciała (panie) w na lepszym stanie 

31 scrne epsienia ce- okazyjnie do sprzeda- 

x. Wypaianie włozów nia niedrogo, ul, M. 

tevież,  Najuowsze Stefańska 2, m. 9. 
lebycze koametyki ra- m 

=> onaljaj T Miłosierdziu 
GORDO CZĘ naszych Sz. Sż. Czy- 

LK telników polecamy b. 
nauczycielkę, pozosta- 

jącą w nędzy, chorą, 
rąż czes pozbawioną możności 
wszgg; ZArobkowania. Ofiary 

przyjmuje Administra- 
В bro cja „Słowa* dla „b. 

lewki i kurzejki usews nauczycie ki. 
Gabinet © 

Kaneyu Ue diE 
Leczniczej 

4, Hryniewiczewej, 
sł, WIELKA X.18 m2. 
Przyj. wg. M-1i 4-7 

W.Z.F. RR 

1930 

IL NO, 
  

GABINET 
Racjonaire| Kosma- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mc: ewiczs 4 

  

  

BEZPŁATNIE 
lokujemy gotówkę 
na 1l-se solidne 
hipoteki _ ziemskie 

lub miejskie 
Dom H.-K. „Za” 
chęta* Mickiewl- 

cza 1, tel. 9-05.         

  

warzystwem i iazem pojedziemy obej- 
rzeć ten piękny zabytek? 

— Ach, to będzie śliczny spacer, 
prawda Elly? Zaraz będziemy gotowe. 

Odeszła zabierając ze sobą córkę 
i pozostawiając za palmą dławiącą się 
od śmiechu parę przyjaciół. Oboje 
bawili się tem wszystkiem, jak dzieci. 
Ale twarz Tommy przybrała nagle po- 
ważny wyraz, położyła palec na ustach 
i zamyśliła się: = 

—- Gdzie ja mogłam słyszeć ten 
głos? Twarzy nie pamiętam zupełnie, 
ale to zapewne z powodu tej brody. 
Jednak mam doskonałą pamięć. Je- 
stem zupełnie pewna, że słyszałam ten 
głos już kiedyś. 

— Skądże znowu? Przecież ten typ 
przyjechał wczoraj z Francji! 

— Może się mylę. Traversie, ale 
osiemnaście lat spędziłam w Afryce i 
wyrobiłam sobie równie dobrą pamięć 
jak pamięć krajowców. Ci ludzie umie 
ja opowiedzieć szczegółowo wołów 
spotkanych na drodze przed  dziesię- 
ciu laty. Przyzwyczaiłam się zwracać 
uwagę na drobiazgi, których zazwy- 
czaj ludzie nie zauważają. Pozostają 
mi głęboko w pamięci obrazy ludzi i 
dźwięk ich głosu. Może dlatego też 
jestem taka popularna wśród krajow- 
ców. Postaram się przypomnieć sobie, 
gdzie ja mogłam słyszeć ten głos... 
czasem nagle się rozjaśni w głowie... 
chciałabym bardzo... 

Dyrektor wiezienia, mieszczącego 
się w forcie „Jezusa* był jednym z 
tych urzędników angielskich, których 
tak wielu się spotyka w kolonjach: te- 
py, obowiązkowy, posłusznie i ściśle 
wykonujący rozkazy, był dobrze wi- 

  

dziany przez władze. Karjerę swą roz- 
począł od bardzo niskiego stopnia 
służbowego, ale to nie przeszkadzało 
mu w jej szczęśliwym rozwoju. Z pod- 
rzednego urzędnika stał się w ciągu 
kilkunastu lat dyrektorer więzienia, 
idąc w górę szczebel po szczeblu w 
miarę jak wyżsi urzędnicy ustępowali 
mu swe miejsca. 

Gdy zameldowano mu. że arysto- 
krata — cudzoziemiec, hrabia Verneuił 
„ jego towarzysze życzą sobie obej- 
rzeć więzienie, dyrektor doznał przy- 
zemiego uczucia zadowolenia i dumy. 
Wiedział, że tytuł w państwie, które- 

go był obywatełem i urzędnikiem, je- 
żeli nie wszystkie otwierał bramy do 
raju, to w każdym razie ułatwiał wstęp 
do serca urzędników. To też pośpie- 
szy) na spotkanie dostojnego gościa. 

Osobiście oprowadził gości po wię 
zieniu usiłując okazać jaknajwiększą 
uprzejmość j starając się szczególnie 
dogodzić mrs. Derniołd, w której po- 
znał odrazu damę z wyższego towa- 
rzystwa i prawdopodobnie wielce 

wpływową. Pokazał gościom wszyst- 
ko, czem szczyciło się jego więzienie. 
— wszystko, zaczynając od starej stud 
ui i kończąc na sali tortur. Znał dosko- 
nale historję tego więzienia i fortecy, 
ale, ku swemu zdumieniu, przekonał 
się, że hrabia Verneuil zna ją jeszcze 
lepiej. Gdy z najgłębszym szacunkiem 
zrobił uwagę na ten temat, Francuz. 
roześmiał się z zadowoleniem: 

-— Lubię czytać książki historycz- 
ne. Ojciec mój posiada wielką bibljo- 
tekę, mogłem więc przed wyjazdem 
przeczytać wiele ciekawych rzeczy O 
kraju, d którego jadę. 

Natępny program: „Pustynia w płomieniach'** z Laurą Orsini i Umberto Valentino w rol. gł. 

  

Spółdzielnia 
„SIŁA” 

powiadamia, iż -dnia 27 b. m, odbędzie 
się walne likwidacyjne zebranie bez 
względit na iłość członków, w lokalė 
Spółdzielni o godz. 17. 

  

Zarząd 

  

  

. dostać można płótna Iniane sz- 
rowe do robót ręcznych we wszystkich 
szerokościach, oraz wielki wybór satyz 
jednobarwnych, kołder watowych, ре- 
krowców, prześciradeł i t. p. 

UWAGA — WILEŃSKA 27.     

  

  

się majątek Każdy, 
Norwidpol Węcławowi-o miejscu pobytu p. 

kieby 
wiedział 

c'ów, .  Dokszyc- Heleny c. Stanisława 
kiej pow. Dziśnieńskie-i Zofji Thórzewskich— 
go. Ziemi ornej 170 Wróblewskiej ostatnio 
dzies, łąk dobrych 55 zamieszkałej w Żyta- 
dzies. błotnych  350mierzu, (Rosja Sowiec- 
dzies. Budynki w po- ka), uprasza się © pa- 
rządku. Inwentarz ży- danie adresu do Ken- 
wy i martwy do na-systorza Ewangeficko- 
hycia Adres; st. Para- Reformowanego w Wil- 
fjanowo, poczta Do-nie ulica Zawalna 11. 

Leśniczy PWN 
    

fran- 
а51 

duży sprzedaje się ołka- 

ze szkołą, kilkuletniązyjnie Jagiellońska 7 
praktyką / wzorowego It. 10 —11 rano i 
gospodarstwa leśnicze- 5—7 wieczór. 
go, w większych la- A PIER 
ach a przedewszyst- 
kiem, prowadzenia 
szkółek kul ury hodo- 
wania bażantów 
wrazie potrzeby zajmie 
się rolnictwem, przyj- 
mie posadę, oferty pro- _, 
szę do Redakcji Słowa. GRE 

  

   
POPIERAJCIE 

— jakie to rozumne i słuszne, pa- 
nie hrabio, — zachwycała się mrs. 
Dernfold-Theese. — Czy nie. zgadzasz 
się ze mną Elly? 

Jdąca za matką panienka zaczer- 
wieniła się i mruknęła coś niezrozu- 
miałego. 

— Ale dziwi mnie bardzo fakt, że 
widzę tu tylko czarnych więźniów, — 
zwrócił się hrabia do dyrektora wię- 
zienia. Czyż niema tu białych? 

—- Мату tu tylko jednego białe- 
go więźnia. Zwykle zatrzymujemy tu 
tylko tubylców, ale ten biały jęst chwi 
lowo pod naszą opieką, w oczekiwa- 
niu na nadejście transprtu, który go 
do Europy zabierze. On siedzi w tam- 
tej celi. 

__ Gościę stali na środku podwórza 
i podniósłszy głowę, dostrzegli bladą 
twarz przyciśniętą do żelaznych pre- 
tów kraty. ` 

-— Jakie to straszne! — westchnęla 
Angielka. — Chodźmy stąd Elly, to 
nie jest widok odpowiedni dla takiej 
młodej dziewczyny. Pan wybaczy, hr1 
bio. Usiądziemy w cieniu i będziemy 
patrzały na morze. 

: Firabia zdjął hełm korkowy i ukłonił _ 
się nisko, 
cem spojrzeniem odchodzące panic. 

— Chciałbym bardzo porównać 
system więzienny angielski z naszym 
systemem w kolonjach francuskich. 
Czy pan pozwoli mi zajrzeć do: ceł... 
jak pan ją nazywa... celę białego 
więźnia? 

— Naturalnie, panie hrabio. Zaraz 
każę stróżowi przynieść klucze. 

  

  Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołi Woydyłło Drękarnia Wydawnictwa .Słowat Zamkowa 7 

L.O.P.P. 

odprowadzając | blyszezą- 7 
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