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Krew i piasek Przemówienie księcia Janusza Radziwiłła 
wygłoszone na Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 21-go lutego r. b. 

Zaczynam podejrzewać, że kore- 

„ Spondeni Pata, który karmił nas w 

( zeszłym tygodniu depeszami z Pary- 

ża © Hiszpanii, jest albo osobistym 

nieprzyjacielem Кгб1а АНопза (naprzy- 

kłąd skłóconym z nim, jego kuzynem) 

albo znajduje się pod wpływami ja- 

kiejś hiszpańskiej republikanki. Depe- 
sze dały powód „Kurjerowi Poranne- 

mu* do zamieszczenia ogromnego ty- 

 tułu: „Nic już nie zdoła ocalić Alfon- 

są Xlll-ego". Tymczasem, ocalił się 

sam i to stosunkowo łatwo, a gazety 
francuskie. z zeszłego tygodnia, które 

przeglądamy, nawet wtedy, gdy San- 
cher Guerra nie mógł utworzyć gabi- 

netu, nie zapatrywały się na sytuację 
tak tragicznie. Nawet drukowały por- 

trety Alfonsa XIII i wspominały jego 

rołę Przyjaciela Francji podczas woj. 
ny. Dnia 1 marca 1917 r. te same ga- 

zety. francuskie nie pisały .o wyjątko- 

wo rycerskiej i pełnej poświęcenia 

roli, którą odegrał wobec Francji Mi- 
kołaj Il-gi. O nie! 

  
Sensacja, bujda na resorach i je- 

Szcze od tego Śmieszniejsze wywody 

„ »porównawcze* wypełniły szpalty 

©, baasy połskiej podczas ostatnich dni 
tycznych w Madrycie. Rewolty 

uliczne w tym kraju są łatwe i częste. 
y Przecież to ten sam naród, krew z 
| krwi i kości z kości tych południowych 
| Amerykanów, którzy co tydzień robią 

tewołucję, wieszają swego prezyden- 

ta, mianują drugiego. Na tle rewolu- 
 tyjnego charakteru tego ludu, jego 

Skłonności do przewrotów, walk ulicz- 

hych, miłości do krwi rozlanej — - 

stytucją królewska wywiązała się do- 

brze ż zadania. Ci, którzy zechcą 
przestudjować . położenie - nie według 
Oklepanych frazesów, które niestety 

dały się czytać. na szpaltach najpopiw. 

łarniejszych naszych organów  praso- 

sj "YyCc», lecz według istotnych, specy- 

ficznych warunków hiszpańskich — ci 
Przyznają, że nietylko instytucja kró- 

| a nie zawiodła, lecz także i Al- 

ions XII osobiście zdał egzamin. 

   

   

    

   

    

   

   
    
   

   
   

    

     

  

Dwie są specyficzności tej Hiszpa- 
Nji, depesze o której we czwartek ze- 
Szły jeszcze zawalały gazety, a w 

| Diątek się urwały i teraz cicho. Na- 
Miętność do przewrotów, o której mó- 

dj Wiliśmy, a którą teraz, aby sobie wy- 
| kład skrócić, ułatwić i uplastycznić, 
Nazwijmy formułą poładniowo-amery- 
kąńskość. Druga zaś, że ten kraj re- 

- %@:‘еп‚ще społeczeństwo cofnięte w 
4 Osunku do Euiopy o jakieś sto lat 
Wstecz. Doskonale pisali to Francuzi 
Q republikanach hiszpańskich „Oni 

| '€rav przeżywają rok 1848, oni teraz 

| Tobia rewolucję przeciw  Ludwikowi- 
Filipowi". Ktoś w Polsce napisał, że 
krół Alfons nie chciał oddać władzy 
Hiszpańskiemu Kiereńskiemu, że nie 
dopuścił do kiereńszczyzny, że mino 

4 Wszystko stworzył rząd silnej reki. 
Wszystko to jest niewłaściwe” ujęcie. 
łyraz Kiereński, kiereńszczyzna, to 

| “4 dysonanse i anachronizmy, gdy się 
4 mówi o dzisiejszej Hiszpanji. Tam nie- 
o petersburskiego błota, tam niema 
_E] robotniczej czerni, która z Obu- 

| howskiego Kanału mogła nasiąść i 
Tawalić na „osobniaki** nad Newą, na 

gą Cichą Sjergiejewską i elegancką Mor- 
ską, Tam jest zupełnie inaczej. Tam 
St walka byków. która jest krwawa, 
*Tótka i niekonsekwentna. W najwyż- 

j ym stopniu ostatnie wydarzenia w 
iszpanji były walką obozów  inteli- 
A€ncji między sobą, a lud odegrywał 
glko rolę statystów, zaproszonych na 
_ldowisko, tak jak król mógł za- 
Jącić na  „corridę* wyjątkowo uro- 

й Asta, 

ь To tež. gdy krėl hiszpański konie- 
4 4 Wał z Sanchez Guerra i Malquiades 

Nvarez, przypomniało mi to żywo in- 
| V obraz z historji. Widziałem Ludwi- 

"Filipa po rozstaniu się z Guizotem. 
„kającego ratunku u Thiersa, a po- 

"M jeszcze bardziej na lewo, u Bar- 
A. Widziałem wyraźnie tę drogę 

ustępstw w chwilacii rozruchów, kió- 
'a Oczywiście błyskawicznie prędko 

prowadziła do utraty władzy. Panowie 
lewicowcy żądali od Alfonsa XIII pod- 
pisania upokarzającego dokumentu. 

dmówił.Wziął adminirała Aznara, któ 

ry wydaje się być wcale solidnym 

siurajką. Spokój w Hiszpanji zapano- 

wał w ciągu godzin dwunastu. 

Mistrzyni historja pisze węglem 

na murach cytadel i bastylij wszelkie- 

go rodzaju: „Ustępstw nie czyń w 

chwilach rozruchów”. Stołypinowskie 

„wpierw uspokojenie, potem reformy”, 

są słowami genjusza. Cała mądrość 

polityka polega właśnie na zrozumie- 

niu konieczności reform i ustępstw 

r zw. „duchowi czasn*, wtedy, gdy 

o nie pozornie nikt się nie dobija, wte- 

dy gdy władzy nic nie zagraża, gdy 

władza jest silna — i na nic robienie 

tych reform pod przymusem. Nie jest 

czas na „paktowanie* z Ukraińcami, 

gdy Ukraińcy Lwów oblegają, lecz 

czas jest na reformy ukraińskie w ta- 

kiej chwili, jak obecna, to jest po wy- 

granej pacyfikacji. Wszystkie wielkie 

reformy konstytucyjno-społeczne XIX 
wieku zostały w Anglji przeprowadzo- 

"e przez konserwatystów. To jest ta 
wielka mądrość stanu. Być u władzy, 

mieć władzę i nie zaślepiać się po- 

siadaniem władzy. Z drugiej strony 

nie tchórzyć i nie ustępować, gdy 

przychodzi mermalny i konieczny w 

życiu każdego państwa okres rozru- 
chów. Króla, stojącego przed tłumem 

na kolanach łatwiej tłum wywróci, niż 

króla wyjeżdżającego konno. 

Q Alfonsie XIII opowiadają, z cza- 

sów jeszcze przedwojennych, że gdy 

strz.lał ktoś do niego, gdy jechał włas- 

nie konno, to król wstrzymał konia, 

czekał, aż zamachowiec wystrzeli 

wszystkie swoje naboje z magazynu, 

potem nie pozwolił go aresztować. 

Zaiste ten Burbon hiszpański z róż- 

nych gałęzi swej rodziny, więcej przy- 

pomina Kondeuszów, niż Orleanów! 

Przyznam się, że mnie pasjonował 

kryzys hiszpański. A to ze względu na 

ieorję konstytucyjną, którą wypowie- 
działem w r. 1923 i która sprawdzała 

się dotychczas. 

W czerwcu 1923 r. był zamach 

stanu w Bułgarji, sankcjonowany przez 
«róla. Było to obalenie obrzydliwego 
anty kulturalnego, chłopskiego Stambu- 
lińskiego. Nazwałem wtedy  irstytucję 

królewską „spadochronem rewolucji". 

Istotnie, w życiu państw, rzeczą nor- 

malną są tak ostre kryzysy władzy, 
że wywołują zamachy stanu. W pier- 
wszej połowie XIX w. przeżyła się 
torma absolutystyczna rządów i tutaj 

iastytucia krółewska w wielu pań- 
srwach szczęśliwie i pomyślnie, bez 

wywracania państwa do góry nogami, 

zmieniła formę rządów, wprowadziia 
parlamenty. Po ukończonej wielkiej 

wojnie przeżyła się forma parlamen- 
tarna i wywołała zamachy stanu 
Tam, gdzie instytucja królewska ist- 
niała, odegrała ona rolę szczęśliwego 
akuszera tych ostrych kryzysów kon- 
stytucyjnych. Stambuliński prowadził 
kraj do bolszewizmu, król Borys 

szczęśliwie poparł zamach stanu i ura- 
tował Bułgarję, król włoski sankcjo- 
ntując czyn Mussoliniego, uratował 
Włochy od bezsiły i anarchii, król ju- 
gosłowiański ocalił swój kraj Od roz- 

padnięcia się biorąc dyktaturę. We 
wezystkich tych krajach mieliśmy 

wrspółpracę czynnika stałego, to jest 
króla, z czynnikiem dynamicznym, re- 
"ormatorskim, czynnym, to jest zamia- 

chem stanu. Gdyby Bułgarja, Włochy, 
Jugosławia, były republikami, każdy 

kryzys tego rodzaju musiałby się za- 

czynać conajmniej od rezygnacji pre- 

zydenta republiki, od tego, że nowy 
sząu. działający w imieniu zamachu 

stanu pozostawałby rządem nielegai- 
nym. 

Ale z użyciem dyktatury, jest jak 

Na sobotniem posiedzeniu komisji 
spraw zagranicznych wygłosił prze- 
mówienie pos. ks. Janusz Radziwiłł, 
które zamieszczamy poniżej w ob- 
szernem strzeszczeniu. 

Główni mówcy opozycyini, posłowie: 
Stronski i Niedziaikowski powiedzieli rze- 
czy bardzo słuszne i uznali naogół słuszność 

polityki zagranicznej. 

SPRAWA BISKUPA CZARNECKIEGO 

Poruszomta tu sprawa Kościoła wschodnie 
30 łest niezmiernie ważna. W pewnyn: 

szczegółe myli się poseł Stronski. Biskup 
Czarnecki nie będzie podlegał jurysdykcji 
zrcybiskupa Szeptyckiego, nie jest też słusz- 

ne  łakoby Watykan obszedł pewne punk- 
ty konkordata. Być może, że jest luka w 

naszym konkordacie, ale Stolica  Apostoi: 
ska ma w każdei chwili swobodę, nie py- 
tając rządu polskiego, mianowania  bisku- 

pów-suiraganów w każdej diecezji, Formai- 
nie rzecz przedstawia się tak, że nowo 
uryświęcony biskup test sufraganem, rów- 

nocześnie diecezyj wileńskiej, pińskiei i 
wołyńskiej i podlega wyłącznie jurysdykcji 
danego biskupa. Rząd polski nie mial mož- 
ności przeciwstawienia się tej. nominacji. 
nie było więc ani obejścia konkordatu przez 

Stolicę Apostolską, ani zaniedbania rządu 
połskiego. Mamy wszyscy gorącą prośbę 
do raszego rządu, aby poświęcił baczną 

uwagę sprawie wschodniego obrządku. Cho- 
dzi o to, aby wypośrodkować jakąś linię, 
któraby nie zagrażała interesom państwa 
polskiego, a zaruzem czyniła zadosć 0d- 

wiecznyr: postułatom Watykanu w kwestii 
unji. Mogę być tylko wdzięczny p. p. Mac- 
biewiczowi i Strońskiemu, że tę sprawę po- 
suszyk. 

Co do stosunków polsko-niemieckich, ja 
osobiście uchodzę i w Polsce i w Niemczech 
za jednego z tych polityków polskich, któ- 

izy rozumieją konieczność pewnej wspė!- 
pracy polsko-niemieckiej. Ałe nie moge za- 

targ polsko-niernieckiego traktować jako 

coś przejściowego. jest procęs dziejowy. 
Myśmy raz, w roku 1772, ten proces prze 

grali. Jest to przeciwieństwo tragiczne, któ- 

  

W niedzielę ubiegłą cała Polska 

obchodziła uroczyście IX-lecie korona- 

cji Qjca św. Piusa XI. 

W Warszawie uroczysta akademia 

zgromadziła w sali Rady Miejskiej, 

udekorowanej emblematami i ilagami 

о barwach państwowych Polski i Wa- 

iykanu, tysiączne rzesze. 

W pierwszych rzędach zasiedli 

przedstawiciele władz, książęta Kościo 
ła, członkowie korpusu dypłomatycz- 

nego, oraz działacze społeczni. 

Dla nuncjusza apostolskiego J. £. 
ks. Marmaggi przygotowane zostało 
specjalne, honorowe miejsce. 

©О godz. 6 po poł. witany dźwięka- 

mi hymnu narodowego przybył P. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu 
członków Domu Cywilnego i Gabinetu 

| Ru PRE CZĘZZWEKOSA 

UMOWA POLSKO - NIEMIECKA 
W KOMISJI SPR. ZAGRANICZNYCH. 

WARSZAWA. PAT. — Komisja 
spraw zagranicznych Sejmu na posie- 
dzeniu w dniu 25 b. m. przystępuje do 
obrad nad projektem ustawy w Spra- 
wie ratyfikacji umowy między Rzeczą- 
pospolitą Polska a Rzesza Niemiecką, 
podpisanej wra? z załącznikami i pro- 
tokułem końcowym w Warszawie dnia 

17 marca 1930 roku. 

re nas dzieli od Niemców, a właściwie od 

Prus Jaka na to rada? Musimy być wewnę- 
trznie silni, aby nie powtórzyło się prze- 

Sranie procesu, inisimy wszyscy w Połsce 

zrozumieć i musi to zrozumieć Europa. co 
się obecnie rozgrywa w Połsce. 

PACYFIKACJA. 

Wybory, Brześć, pacyłikacja, są to nie- 

źmiernie smutne epizody tego  przeobraże- 

ria w Polsce. Niech panowie wierzą, ani 

dia mnie, ani dla Bloku, ani dla rządu nie 
byto to powodeni do radości, gdyśmy się 
dowiedzieli, że sie odbywa pacyfikacja, że 

część naszych kołegów dawnych jest zain- 

knięta w twierdzy, że jest oddana niezmier- 

nie surowemu reżimowi i że była bita. Pa- 
nowie sami, w swych sumieniach jesteście, 

przekonam, że z powodu tego wszystkiego, 

€6 było w ostatnich miesiącach, со może 

hyć musiało, myśsny cierpieli moralnie może 
nawet więcej, niż inni cierpieli fizycznie. 

Chodzi o to, że w Polsce odbywa się teraz 
proces dziejowy. 

Będziemy mówili za tydzień o reformie 
konsiytucji, co będzie dalszym etapem te- 

go procesu, którego cełem jest nadanie Pol- 
sce takiego kośćca pacierzowego, aby 
wszystkie ataki na nasze granice musiały 

być nierealne, gdyż będziemy dość silni, aby 

się im przeciwstawić. 

NASZA POLITYKA ZAGRANICZNA. 

Mówiono tu o sympatjach zagranicznych 
mężów stanu do Polski. Wymieniano  Nit- 
tiego i Vandervekiego, ktorzy nigdy tej sym- 
patji mie miefi, szkoda, że nie wymieniono 
także Lloyd Georga. Nie będzie nigdy za- 
daniem ministra spraw zagranicznych, aby 

sździć zagranicę zdobywać sympatje. Obo- 

    

Wojskowego, zajmując miejsce w io- 

telu przed podjum. 

Akademję zagaił prezes Komitetu 
fundacji im. Ojca Św. Piusa XI dla sie- 
10t, kierownik M. S. Wojsk. gen. Ko- 
narzewski, odczytując pismo sekreta- 

rza stanu Stolicy Apostolskiej, ]. Em. 

ks. kardynała Pacelliego, zawierające- 

go słowa błogosławieństwa papieskie- 
go dla P. Prezydenta Rzeczypospolitej 

' całego narodu polskiego. 

Po wysłuchaniu hymnów i odczytu 
na temat „Katolicyzm a najżywotniej- 

sze zagadnienia dnia dzisiejszego". za- 

brał głos J. E. nuncjnusz apostolski 
ks. dr. Fr. Marmaggi. 

„Panie Prezydencie! Muszę podzię- 

kować _ przedewszystkiem _ Waszej 
Ekscelencji, że zechciał przyłączyć się 

do naszego pięknego święta, okazując 

szacunek dla Najświętszego Pasterza i 
naszego Ojca Św. Piusa XI. W osobie 

Waszej Ekscelencji Naiwyższym Doj- 
stojniku Rzeczypospolitej, widzę całą 
Połskę w świetle jej wielkich tradycyj 

katolickich i jej czynów bohaterskich 
w obronie wiary i cywilizacji chrześci- 

jańskiej. Cześć Polsce, „semper fide- 

lis" i jej sławnemu Naczelnikowi. 

Po przemówieniu nuncjusza, przy- 
jetem burzą oklasków i gromkiemi 

okrzykami, orkiestra odegrała na za- 

xończenie akademii Hymn narodowy. 

W WILNIE. 

Wileńska akademja odbyła się w 

sali teatru Lutnia. Zorganizowaniem 

jej zajął się Archidjecezjałny Instytut 
Akcii Katolickiej. Zagaił prezes Insty- 

tutu p. dyrekto: Białas, wygłaszając 

okolicznościowe przemówienie, chara- 

kteryzujące życie i prace Ojca Świę- 

tego. 

Następnie mówca odczytał treśc 

hołdowniczej depeszy, która zostanie 
wysłana z Wilna przez Nuncjaturę war 

szawską do Ojca Świętego: 

„Ojcze Święty! Zebrani na Akade- 

mji, urządzonej ku uczczeniu 9-ej rocz 

wiązkiem i zadaniem miinistra jest nie szu- 
kać apłauzu, lecz bronić praw i interesów 
faństwa. Sądzę, że to zadanie spelnia ad 
szeregu lat p. Zaleski ku wielkiemu zadowo- 
eniu i z wielkini mniarem i taktem, co i 

opozycja przyznaje. P. Piestrzyński każe 
iłam z zaostrzenia stosunków  połeko-zie- 
mieckich wyciągnąć taką konsekwencję, aby 
nie ratyfikować traktatu handlowego i umo- 
wy tkwidacyjnej, oraz wprowadzić estry 
kurs polityki antyniemieckiej wobec Niem- 
ców, obywateli państwa polskiego. Na taka 
konsekwencję nigdy się nie zgodzimy.  je- 
żeli będziemy silni, nie będziemy traktowa- 

(ii ratyfikacji tych umów, jako ustępstwa 
dla Niemiec, nie można zaś żądać od rzą- 
du takiego wrogiego stosunku do Niemiec, o 
jakim mówił p. Piestrzyński, a równocześ- 

nie żądać od tego rządu prowadzenia po- 
lityki pokojowej. 

NIEMIECKI SZANTAŻ. 

Sądzę, że nasze obrady obecne nie mo- 
gą się zakończyć, aby nie powiedziano tu 
pewnego słowa, którego nie może powie- 
dzieć p. minister, ale które mogę powiedzieć 
ja, jako zwykły poseł. Chcę mówić o ot- 
cłałnej polityce niemieckiej. Nie mówię © 

polityce wyraźnie prowokacyjnej  hitlerow- 
cow, stahlheimowcow i Ludendorifa, który 
przewiduje wybuch wojny na 1 maja 1934 
10ku. jeżeli jednak p. Curtius mówi „zosta- 
niemy w Lidze Narodów póty, aż się prze- 
Kkonamy, że nasze słuszne żądania będę 
uwzęlędnione*, oraz zapewnia, że „zasad- 

niczym postulatem polityki niemieckiej jest - 

odebranie Polsce całej prowincji" i ježeli + 
1em zestawimy politykę Niemców wobec Ro - 
sji sowieckiej, to muszę powiedzieć, że nie 
jest to niczem innem, jak polityką szantaźu. 

Mówię to zupełnie świadomie, taka polityka 

szantażu może doprowadzić do katastrofy. 
Kto będzie odpowiedzialny za taką kata- 

strofę, która będzie katastrofą nietylko dła 
Polski, zle i dla Europy a przedewszystkiem 

także i dia Niemiec? Nie možna pacyf- 
stycznej polityki robić w Genewie a rów- 
nocześnie Sowietów. 

  

nicy koronacji Waszej Świętobliwości, 

ścieląc się do stóp, wyrażeją / uczucia 

syqgowskiej wierności ;. czci głębokiej, 

błagając Boga o zachowanie Waszej 

Św'ętobliwości w jaknajdłuższe lata 

oraz prosząc o udzielenie apostolskie- 
go błogosławieństwa”. 

Referat prof. dr. Glazera, oraz część 
muzyczna złożyły się na dalszą część 

programu akademii. : 

Wśród obecnych zauważyliśmy į. 

E. |.E. ks. Arcybiskupa  Jałbrzykow - 

skiego, biskupów Michalkiewicza i 

Bandurskiego, oraz  przedstawicieli 
«władz. ё * 

  

PLENUM SENATU ZBIERZE SIĘ 
W PIĄTEK. 

WARSZAWA. PAT. — Biuro Se- 
natu zawiadamia, że płenarne posie- 
dzenie Senatu odbędzie się w piątek o 
godz. 16, natomiast debata nad bud- 
żetem na rok 1931 -- 32 rozpocznie 
sig na plenum Senatu dnia 4 marca, to 
jest we środę, .o godz. 10-j. 

WNIOSEK KLUBU POSŁÓW 
CHŁOPSKICH 

WARSZAWA. PAT, —- Komisja reguła- 
m*ncwa 1 nietykałności poselskiej na posie- 
czeniu dnią 24 b. m. przystępuje do obrad 
nad wnioskiem klubu postów chłopskich w 
sprawie zawieszenia postępowania karno- 
sądowego i uwolinenia z dotychczasowego 
aresztu posła Władysława Dobrocha. 

    rę. Wejść o wiele łatwiej, niż z 

Moja teorja instytucji królewskiej, ja- 
ko spadochronu. sprawdzi się, gdy się 
okaże, że po minięciu dyktatury,  in- 
Stytucja królewska potrafi dalej sie- 
bie bez szwanku utrzymać, jako czyn- 
nik stałości i legalizmu. Że król Alfons 
miał ciężkie chwile —- nie dziwiiny 
się, że je przezwyciężył — należy mu 
zapisać na dobro. 

© «.
 

* * * 

Na ile nasze społeczeństwo nie orjentit- 
je się w tem, co się naprawdę dzieje i 
wszystko jest gotowe oświetlać po swoje- 
mu i fantastycznie, dowodzą takie male 
przykłady. 

W 1929 r. byłem w Hiszpanii i spacero- 
z wejściem i zejściem na skalistą gó- wałem po prażących słońcem ulicach Ma- 

drytu z jednym wielkim lewicowcem, który 

wracai właśnie od hiszpańskich socjalistów. 
Pamiętam, jak mi tłumaczył wtedy, że rząd 
Primo de Rivery wcale nie jest przez so- 

ciakstów zwałczany. Przedtem dzielili wla- 

czę konserwatyści i liberałowie. Konserwa- 

tyści, byli to obszarnicy, którzy nie chcielż 

piacić podatków od swoich gruntów, a libe- 

iałowie, to przemysłowcy, którzy opierali 
sie jakimkolwiek reformom socjalnym, któ- 

ie istniały na papierze. Primo de Rivera 

wprowadził nowy kataster majątków wiej- 

skich, który tu byl niezmieniany od XVIII w. 
zaczął z obszarników ściągać podatki, a 
liberałom, czyli „rekinom kapitalistycznym“ 
wprowadził na głowę ochronę pracy robot- 

piczej. „Te wszystkie awantury studenckie 

przeciw de Riverze* — objaśniał mnie moj 

uprzejmy rozmówca, który powtarzam raz 

ieszcze, bvł skrajnym polskim  radykałem, 

„'o wszystko bujda, — „rekiny kapitalistycz- 

ne", tutaj jak często we Francji, cały swój 
hberalizm ograniczają do tego, że nie wie- 
rzą w Pana Boga i propagują walkę z kle- 
1em. Awanturujący się studenci, niby wol- 

nomyśliciele, — właściwie 'byli narzędziem 

w rękach  tatusiow-literalow, którzy nie 
chcą Primo de Rivery, bo nie chcą jego re- 
iorm socjalnych. Primo de Rivera jest prz 

jacielem klerykalow, lecz pozatem jest io 

człowiek postępowy”. 

Tyle mój radykał. + 

Drugi przyklad. Oticerowie artylerji się 
buntowali, dlatego, že zniesiono system awan 

Su wyłącznie ze starszeństwa. Oficer arty- 
lerii w Hiszpanii awansował automatycznie 

no określonych latach służby, w ten spo- 

sób artylerzysta © zdolnościach Bema, czy 

samego Napołeona, posuwał się w stop- 

miach oficerskich naprzód w taki sam spo- 
sób, jak ostatni z matołów. Skasowano to 
1 oficerowie się zbuntowali. Prawda, jak 

   

    

dużo taki bunt ma wspólnego z postępem, 
aemokracją i republiką? 

Q więzieniach hiszpańskich warto sobie | 
poczytać Lwa Trockiego w jego wspom- 

nieniach „Moje žycie“. Ten niezły znawca 
stosunków więziennych (siadywał za kra- 

tami w bardzo wielu państwach), — ogrom- 

nie sobie chwali więzienie hiszpańskie, Wikt 
" opierunek — pierwszorzędne, uprzejmość 

slużby niesłychana, wizyty przyjaciół cie- 

szą tylko zarząd więzienny. Za pierwsza 
klasę płaciło się dziennie 2 pesety, za druga 

35 centów, trzecia była tezplatna. Nieuda- 
ne dania cdsyłało się do kuchni. Czasy, spę- 

dzone w wiezieniu hiszpańskiem, Trocki 
wspomina jak czas miłego odpoczynku 

Qkres, kiedy pozostawał w Hiszpanii pod 
cozorem policyjnym — wprost z zachwytem. 

rewołucję w _Hiszpa- 

  

Miło jest. robić 
nji. Cat.
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SZCZUCZYN 

— Posiedzenie Zarządu Okręgowego 
Zwłązku Straży Pożarnych w  Szczuczynie. 
W dniu 29 stycznia r. b. odbyło się w 
$zczuczynie w gabinecie i pod przewodni- 
ctwem p. starosty |. Siellawo, prezesa Zw. 
A . drugie zkołci posiedzenie Zarządu 
«kręgowego Straży Pożarnych w obecno- 
sci czł. Zarz. p.p.: wiceprezesa B. Paszkie 
wicza, A. Stelmacha, J. Fiedorowicza, A. 
Gduli i p. o. instryktora p. B. Jędrzejaka, 
©rnz p 0. inspektora Zw. Straży Poż. Wo- 
-jew nowogr. p. A. Truchlińskiego 

- Wysłuchano sprawozdania instruktora po 
wiatowego za okres ubiegły , z którego wy 

4 nika, że organizacja obrony przeciwpożaro 
i wej w powiecie posunęła się znacznie na- 

' przód, z powodu zorganizowania  Okręgo- 
wego Związku O.S.P. . 

W Szczuczynie pobudzono cały szereg 
placówek strażackich do życia, uzupełniono 
w znacznym stopniu zaopatrzenie technicz 
ne, w OSb. i poziom ich wyszkolenia, roz- 
szerzono prace kulturalno - oświatowe, 
przeprowadzono w grudniu ub. r. powiato 
wy kurs pożarnictwa, zarejestrowano statut 
Zwiazku Okregowego i uruchomiono kan- 
celarcjię Zarządu okręgowego. 

fPo przyjęciu do Związku nowych człon 
ków, — Ochotniczych Straży Pożarnych 
s:  Wasiliszek,  Lipiczanki, Ogrodników, 
Bogdanowców, szczołnian, Ostryny, Do- 
nai Sai ustalono 
preliminarz budžetowy Zw. Okregowego na 
1931 — 1927 r., który następnie ma być 
przedstawiony do zatwierdzenia Zgromadze 

niu Walnemu. Obszerny plan pracy Zw. O- 
krępowego na 1931 r. przewiduje między in 

_ memi: przeprowadzenie całego szeregu kur 
sów przeszkołeń i manewrów  rejonowy:h 
"JSP, budowę nowych remiz, uzupełnienie 

' zaopatrzenia technicznego, a przedewszy- 
stkiem wozów, pogotowia strażackiego, becz 
kowszów, i węży do sikawek, urządzenie 

| udpowiednich zbiorników wodnych, wyzy- 
/ o skiijac naturałne zbiorniki, budowę w wiek- 
| zych ošrodkach gm. pomp artezyjskich, lu- 

| siracje pogotowia przeciwpožarowych | i 
stanu narzędzi na wsiach , pozbawionych 

OSP. Tt p. ' 

Zarząd Okręgowy, kierując się troską 

o bezpieczeństwo lokali, i domów użytecz- 
ności społecznej, jak: szkoły , kościoły, te 

 atry, i domy ludowe oraz samorządowe, po 

stanewił na wniosek p. о. inspektora wojew. 

zwrócić się do p. starosty powiatowego w 

Szczuczynie o wydanie stosownych  zarzą- 
„dzeń, mających na celu poprawienie bezpie- 
czeństwa pożarowego tych objektów; jeżeli 
chodzi o teatry i domy ludowe, to obowiąz- 
ku wystawienia dyżuru strażackiego w ilości 
przynajmniej 3 ludzi z przyrządami gaśni- 
czemi, co się tyczy: szkół, kościołów, i do 
mów samorządowych — obowiązkowego za 
instałowania  piorunochronów i posiadania 
przez personel zarządzający narzędzi prze- 
uiwpożarowych, jak: hydronetki (małe  si- 

kawki podręczne w cenie 80 zł. ze zbiornicz 
kier na wodę gaśniczą), wiadra, tłumnice, 
kadz e z wodą, i t. p., oraz przestrzegania 
przez personel przepisów bezpieczeństwa og- 
niow ego. 

: Troską Zarządu Okr. w tej sprawie jest 
szcz*gółniej uzasadniona z powodu katastro 
ialnych wypadków pożarowych, jakie miały 
m'ejsce na terenie powiatu w 1930 r., a mia 
sowicie: pożar kościoła w nie i wypa 
dek pożaru w szkołe pow. w Różance, pod- 
«zas wietlania filmu naukowego, który 
spowodował ciężkie poparzenie osób, i 
w m-cu styczniu r b. w Ostrvnie podczas 
przedstawienia teatralnego w domu ludow u 

_ gdzie wskutek przewrócenia się nagrz.aego 
piecyka żelaznego wybuchł pożar, zgaszony 

__ jednak w zarodku przez paru obecnych (po 
__ cywilnemu) strażaków, których wcześniej- 
| sze osrzeżenia organizatorów przedstawienia 

1 opłicji, usunięcia piecyka względnie pub- 
liczności, napierającej nań, nie odniosły 
skutku. Obecny na posiedzeniu p starosta 
1. Siellawo obiecał bezzwłocznie wydać oma 
wiane zarządzenia. Zastanowiono się rów- 

nież nad przyczynami pożarów, przyczem 

stwierdzono, że polityka ubezpieczeniowa 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza- 
jemnych, połegająca na wypłacaniu odszko- 

_ dowania za pożary w pełnej wartości. jest 
słuszna, choćhy z tego wzgłędu, że daje moż 
ność pogorzetcom racjonalnej odbudowy. O- 

_ szczędności zaś, jakie zamierzają robic nie- 
które samorządy, kosztem strażactwa, są 
zupe'nie nieuzasadnione, pomeważ w latach 
krytycznych — gospodarczo, liczba  poża- 
rów szerzy się tem gwałtowriej, odbijając 
się ujemnie na stanie ekonomicznym kraju, 
i w okresach takich nie należy skąpić na 
wydatki, związane ze zwałczariem żywiołu 
pożaru, tego najęorszego wroga rolnika. 

* w związku z zamierzonym wyjazdem z 
|  zerent województwa aa wicepre- 

esa Zw. Wojew. p. M. Par fjanowicza, po 
k stanewiono wysłać stosowne pismo požeg- 
— nalne. 

P. A. Truchliński zaznajomił zebranych 
8> 2 nowym systemem  szkołenia strażactwa, 
_ wydanym przez Główny Związek Straży Po 

 żamych В. Р., skutek czego postanowio- 
“no jeknajprędzej przystąpić do uzupełniają- 

cego wysz ia, stosownie do obecnych 
symagań. Postanowiono również delegować 
p. 0. instruktora na kurs instruktorski, ma- 
jący się odbyć w Lublinie. 

Po rozpatrzeniu całego szeregu spraw 
Ę aktualnych, na wniosek naczelnika rejonu, 
"DSP. p. (iduli, postanowióno wystąpić do 

- ‘—А"о_іе\пб‹і:!‹іеіо Związku Straży Pożarnych 
|. w Nowogródku 0 udzielenie odznaczenia r 
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Z pamiątek po autorze 
oWywiazując się z danej czytelni- 

+ 
“| som „Slowa“ obietnicy. zawartej mia- 
su mowicie w artykule odcinkowym (w 
Tie 25 b. r. pod tyt. „O dawniej- 
"_ zzwch pracach Matejki i Wyspiańskie- 

go”) właśnie obietnicy, uzupełnienia 
rzeczonej pracy nowym, ważniejszym 

jeszcze przyczynkiem, kreślę niniej- 
szy feljeton. 

Na wstępie miło mi jest tu złożyć 
powinną, a najgorętszą podziękę Sz. 
p. p. Czesławostwu Wierusz - Ko- 
walskim, którym zawdzięczam sposob 
wośś zbadania nietylko paru szacow- 

| mvch pamiątek artystycznych po Janie 

° — Matejce, lecz i pozyskanie niezmier- 
|| wie ciekawych danych o stosunkach ro 

| dzirnvch przyszłego mistrza z lat jego 

młodzieńczych. > 

Znałazłszy się w: pracowni wileń- 

skiej cenionego art. mal. p. Czesł. W. 

* Kowalskiego, syna słynnego na tere- 

| mie sztuki europejskiej ś. p. Alfreda, 
wrychie już ze wzruszeniem brałem do 

zęki osobliwsze 2 wizerunki akwarelo 

we, wykonane w r. 1837-ym przez 

wczesnego ucznia Wojciecha Stattle- 
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Nie. 

   

   

crganizatorce OSP w Lipiczance p. M. Pa- 
jorowej w postaci listu pochwalnego. 

Kończąc przeszło  %-godzinne obrady, 
członkowie Zarządu Okręgowego rh 
się w przeświadczeniu dobrze spełnionego 

wiązku społecznego, jakim jest zorgani- 
zowanie obrony przeciwpożarowej. 

   
   

GONTOWNIKI 
(Gm. Twerecka) 

— Praca nauczycielska. Praca nauczy- 
na wsi, zaležnie od warunków, w ja- 

kich się pracuje, różni się zasadniczo w 
sobie. Wynik i różnice pracy, dające się 
zauważyć nietylko w odległych powiatach, 
łecz już w gminach, a nawet sąsiednich 
wsiach, pozostają w ścisłym związku z in- 
żensywnością, jak również środowiskiem pra 
cy poszczególnego nauczyciela. 

(Wspomniana rozbieżność będzie daleko 
większa, jeśli się przyjmie pod uwagę  te- 
reny litewskie. 

Mam tu na myśli połe i możliwość pra- 
cy wogółe, nauczycieli gm. twereckiej pow. 
šwiecianskiego. 

Twerecz. Gmina z nielicznemi wyjątka- 
mi nawskroś litewska. , Gęsto usiane litew- 
skie „Towarzystwa św. Kazimierza”, uprze 
dzenie mieszkańców gminy do nauczyciela 
polskiego paraliżują w sposób niedwuznacz 
ry wszelką akcję — wszelkie projekty dzia- 
'ałności społecznej nauczyciela. 

jeśli się teraz doda, że nauczyciele, pra- 
cujący w dziesięciu szkołach rządowych na 
terenie gminy, odyrodzeni są „murem chiń- 
skim“ świata, gdyż najbliższa stacja ko 
'ejowa odległa jest o 20 km,. a poczta od 
niektórych szkół o 10, jeśli się przyjmie pod 
uwagę roztopy wiosenne i wylewy rzeki 
na wiosnę, i w jesieni, trwające od dwóch 
co czterech tygodni, i uniemożliwiające xa 
ten czas bezwzgłednie wszelką komunika- 
cję, będziemy mieli dokładny obraz warun- 
ków pracy nauczyciela, nauczyciela - ideow 
ca społecznego, nauczycieła - szermierza kul 

  

cie 

tury i... nauczyciela, zgnębionego niemożli- 

wościami, 
To tło. Tło, ukoloryzowane siłnem u- 

czuciem chęci pracy, uczucie niezrozumie- 
nia wiełkiej powierzonej misii, nauczyciela- 
wi, nauczyciełowi, rzuconemu na samotną 
мае o ideały społeczne * obywatelskie, bez 
uznania, bez pociechy, któremu towarzy- 
stwem są litewskie dzieci i mrukliwi wieśnia 
cv, pozatem — nic, nic, i nic... 

Zapytujemy jednak, czy wobec nieńtoż- 
idwych wprost warunków praca nauczyciela 
nie przynosi rezultatów? Śmiem twierdzić, 
że dzięki pracy nauczycielskiej rezułtat jest 
ozromny, a owocem pracy jest ten szałony 
kantrast w stosunku miejscowej ludności do 
szkół i nauczycieli rządowych w okresie kil 
ka lat temu, a obecnie. 

Zdajemy sobie dokładnie sprawę z wyjąt 
kowe trudnych warunków pracy i rozumie- 
my znaczenie misji nauczyciela na terenie 
litewskim, gdzie celem jego społecznym 
iest urzeczywistnienie haseł Mickiewicza: 

     

„Mazur i Litwin bracia są..." wyrobienie 
przekonań w Litwinie, że ojczyzną jego jest 
Polska i że Polska jak ma traktuje wszy 
stkie swoje dzięci. 

Bez względu na zawody nauczyciele 
cążą naprzód. Z BRA radością zano 
tuję drobny szczegół. 

Szkoła powszechna w. Gontownikach, 
gm. twereckiej, pow. święciańskiego,. Dzię- 
ki mozcłnym wysiłkom kier. wspomnianej 
szkoły p. Kazimierza  Krassowskiego, w 
dniu 1 lutego b. r. odegrana została sztucz 
va teatralna z udziałem chóru , prowadzone 
gc przez tegoż kier. szkoły. 

Wynikiem byłem oczarowany. Wieśniacy 
z entuzjazmem powitali urządzoną imprezę. 
W wypełnionej po brzegi sali bito huczne 
brawa, oddające dług wdzięczności lojalne- 
"nu nauczycielowi, a niekłamany zachwyt 
był ostatecznym dowodem, że nawet tu 
w Twerecczyźnie wysiłelc nauczyciela nie 
pójdzie na mame.. 
Cześć mrówczej pracy nauczyciela! Cześć 

szermierzowi ideałów narodowych, które- 
m: społeczeństwo każdej chwili gotowe jest 
złożyć hołd: wdzięczności i SE * 

М 

DAUGIELISZKI 
(Pow. Święciański) 

-— „Pracą i poświęceniem się zdobywa 
szacunek*, Walka z jaglicą w pow. świę* 
ciańskim wydała obfity płon. Tu i ówdzie 
daja się słyszeć głosy szczerej podzięki od 
osób wyleczonych, szczegółniej wśród lud- 
nośc* wiejskiej 

Posterunki straży zdrowia, . rozrzucone 
po terenach, zamieszkałych przez ludność 
litewską, spełnity znakomicie swe zadania. 
Dziś większość chorych na jagłicę została 
wyleczona, reszta zaś jest ciągle pod troskli 
wą opieką lekarzy. Wśród ideowych pra- 
cowników na tem polu, na szczególną uwa 
gę zasługuje p. dr Eysymonttowa, zam. w 
Nowo - Daugieliszkach Niesie ona skutecz 
ną pomoc lekarską na tut. terenach już od 

  

8 DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD | 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5 zł.       
„Skarai“ i „Reytana“ 
ra, 19-letniego Matejkę. a przedstawia- 
засе portrety p. p. Antoniego i Pauli 
ny ż Sikorskich  Giebułtowskich. 

W tem miejscu niech wolno mi 
zędzie uchylić rąbka stosunków fami- 
lijnych państwa Wierusz - Kowal- 
skich, ałbowiem p. Hanna W.-K. z 
domu Serafińska jest cioteczną wnucz- 
ką zony mistrza Matejki, Teodory. a 
p”awnuczką onych, sportretowanych 
przez wielkiego artystę p p. Giebuł- 
towskich. 

Portrety te o rozmiarze folia, wy- 
konane są techniką mirjaturową na pa 
pierze. Nader poprawny rysunek jest 
szczególnie mcecny w akcesorjach u- 
rania kobiecego. Koloryt całości kon- 
terfektów ciekawy, bo harmonijny, 
zleł:ka, pod wpływem czasu! i światła, 
przyblakty 

'lakże byłoby sympatycznie, gdyby 
nwe szacowne pamiątki mogły się zna 
ieźć z czasem na projektowanej więk 
szej ietrospektvwnej wystawie sztuki 
połskiej w Wilnie! 

Rzeczy te, charakterystyczne dla 
swej epoki, zwłaszcza dla rozwoju po 

  

SŁOW u 

owna próba kompromisu 
Pomiędzy Włochami a Francją 

PAKYŻ. PAT. Prasa komentuje obszernie rozmowę Massigliego i Craigie. „Le 
journał* przypomina, że kompromis powinien zabezpieczyć Francji środki zachowania 
iównowagi na morzu Śródziemnem, równowagi w stosunku do nowei iłoty niemieckiej, 
oraz ochronę interesów kołonjalnych. W żadnej z tych dziedzin Prancja nie może po- 
czynić żadnych ustępstw. 

„Echo de Paris“ stwierdza, że jeżeli dojdzie do nowego układu, to dane liczbo- 
we, przewidziane dla floty francuskiej, powiany figurować w traktacie londyńskim, do 

storego Francja powinna przystąpić, jak uczyniły to już Anpija, Stany Zjednoczone i 

japonja. Prawa Francji powinny być też ochraniane przez klauzułę, omawiającą jej 

OPINJA SFER 

przewagę nad Włochanii. 

ANGIELSKICH 

LONDYN. PAT. — Wizyta ministra Hendersona w Paryżu stanowi sensację po- 
lityczną dnia. Decyzja wyjazdu do Paryża została powzięta dopiero wczoraj zupełnie 
niespodziewanie. 

W londyńskich kołach politycznych utrzymują, że porozumienie, ustalone w 
Paryżu między Craigie i Massiglim ma ulec pewnej modyfikacji, na którą Henderson 

dzi EO krążownika Podobno Henderson ma zamiar przekonania Brianda, że budowa nowe- 
pancernego w odpowiedzi Nierncom jest zbyteczna wobec gwarancyj, 

jakie daje Francji ze strony W. Brytanii traktat locarneński. 

Rozłam w angielskiej Partji Pracy 
  

LONDYN, PAT. Sir Oswałd Bosley, były minister 

  

do spraw bezro- 
bocia, który jak wiadomo ustąpił z gabinetu Mac Donalda na znak prote- 
stu przeciwko słabej akcji rządu wobec bezrobocia, oznajmił obecnie, iż 
zdecydował opuścić szeregi Partji Pracy i utworzyć w parlamencie czwartą 
partję, któraby zwalczała przestarzałe metody, jakiemi obecnie partje an- 
gielskie posługują się w swej działalności. 

. Decyzja Bosley'a wywołała w Londynie dużą sensację, 
nie wiadomo, czy Bosley pociągnie za sobą wielu posłów. 

aczkolwiek 
Sir Oswald 

Bosley występuje z Labour Party wraz z grupą 17 posłów, którzy podpi- 
sali niedawno memorandum Bosley a 
bociem. „Manchester Guardian* podaje, 

w Sprawie programu walki z bezro- 
iż zawiadomienia o wystąpieniu 

ze stronnictwa będą zgłaszane indywidualnie. 

NOWOCZESNY 
CZŁOWIEK MA 
JESZCZE JEDEN 
ZMYSŁ — 

== JEST NIP RADJO 
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odbiornik, detektor, słuchawki, 

wlyczkii 50 metrów linki antenowej. 

Dzięki uruchomieniu otbrzymiej stacji Marconiego 
w Raszynie aparat detektorow 

i czysty odbiór w całej Polsce. 

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S.A. 
Dyrekcja i Fabryka: Warszawa, Narbutta 29. 

Warszawa, Marszałkowska 142. 
Łódź, Piotrkowska 84. 
Lwów, Akademicka 14. 

Do nabycia we wszystkich firmach radjotechnicznych. 

Oddziały: 

|| DETEKTORA 

n 

$ 

Ti 

DOSTEPNE ‹ 
DŁA KAŻDEGO > 
DZIĘKI : 
TARIOŚCI 1 

MY Kd 

W ciągu 2 lat Polskie Fakłady Mar- 

coni zaliczają całą wartość odbior- 

nika detektorowego przy zamianie 

na lampowy Marconiego. 

zapewnia wyraźny     

Przesilenie gabinetowe w Kownie w wrze этоису. 
CZTEREJ MINISTROWIE MAJĄ USTĄPIĆ 

RYGA, PAT. Zgodnie z kursującemi od paru dni pogłoskami 
„Jaunakas Zinas” donosi, iż w łonie rządu w Kownie powstały 
wielkie nieporozumienia z powodu działalności oraz zapatrywań wzrostu objawiają niezwykłą potęgę ducha 
niektórych ministrów na sprawy, związane z ostateczną likwida- ' zdumiewającą tnergję. Thiers był niemal 
cją zwolenników Woldemarasa oraz kwestję sporu rządu z "arem, pan Wołodyjowski choć nikczemnej 
kierem. 

GŁUPAWY ŚMIECH W BIURZE WY- 
WOŁAŁ ISTNĄ BURZĘ. 

Wiadomo z historji, że łudzie małego 

postawy tryskał  bohaterstwem i tempera- 

W związku 4 powyższem mają ustąpić z dotychczas zajmo- "entem, wreszcie sam Napoleon był wzrostu 
wanych stanowisk minłstrowie:rolnictwa Aleksa, sprawiedliwości miernego. 
Żylińskas, spraw wewnętrznych Arawiczius i oświecenia publicz- 
nego Szakenis. 

Ważkie słowa 
NOWY YORK, PAT. Po niedawnem wystąpieniu przeciwko Mussoliniemu „u; истега! nosa... 

gen. Butlera prokurator Stanów Zjednoczonych, 
nie słowa, które mogą wywołać nowe tarcia. 

«'Biłan wypowiedział pubiicz- 

Nic zatem dziwnego, że pan Salomon 

Goldberg, człowiek niewysoki, stojąc м о- ; 

gonku w kancelarji sądu grodzkiego zde- 

nerwował się przydługiem czekaniem prędzej 

niż inni członkowie tego zgromadzenia. 

Chrząkał, tupał, stawał na palcach, hałaśli- 

Przyczyną tego podniecenia była nieo- 

O'Brlan oświadczył mianowicie, że Steny Zjednoczone nie mają taklego *SnOŚĆ Sekretarza, który miast załatwiać in 
rządu jak Włochy, gdzie jedno słowo dyktatora może decydować © о9бтет iresantów gdzieś się ulotnił, Gdy zaś sie- 
obniżeniu cen. 

  

Znów b. posłowie przed Sądem 

dzące za ogrodzeniem trzy urzędniczki 

wszczęły między sobą miłą rozmówkę — w 
wybuchowy temperament pana Goldberga 
jakby piorun strzelił. 

-— Podsądź mnie pan — krzyknął mały 
LWÓW. PAT. W dniu 23 b. m. przed sądem przysięgłych we Lwowie tohater do kogoś z ogonka. Po chwili, wy- 

iozpoczął się proces o zdradę stanu przeciwko przywódcom partji Selrob- konawszy sałto mortałe w powietrzu, prza- 
Jedność, byłemu senatorowi Mikołajow” Chimczy: ow:, byłemu posłowi Mi- sądził ogrodzenie i stanął międ rż 
unałowi Putkowi, Włodzimierzowi Fijatkowskiemu, Andrzejowi Panczyma- EE ZACH 
kowi, Iwanowi i Wasylowi Woźnym i Osypowi Buksowanemu. 

kami. ; 
> Co jest, co? się pytam! Czy będę za- 

Akt oskarżenia zarzuca podsądnym. że w łonie partji Selrob-Jedność  łatwiony czy wprost przeciwnie. Na śmianie 
piowadzili akcję komunistyczną i że z początkiem lata 1930 r. zorganizowali vadu — kakadu jest czas, a dhodóttezaGKóW 
krajową konferencję zachodnio-ukraińskiego komitetu związków zawodowych to niema. Gdzie mcja klauzula do weksla B. 

celem wysłania delegacji na piąty kongies Profinternu w Moskwie. 
Rewizja, przeprowadzona w lokalu partji i w mieszkaniach oskarżo- być w te chwyle bo lecę do naczelnika ze 

nych, ujawniła najrozmaitszej treści odezwy koinunistyczne i korespunden- skargą. Tu trzeba nie kwikać, ale pracować! 
cję z K. P. Z. U. Były senator Mikołaj Chimczyn, oskarżony jest ponadto Jr: ‹ 
o podburzające do gwałtów mowy, wypowiedziane na wiecach, oraz o sprze- 
uiewierzenie większej kwoty związku stolarzy pod nazwą „Zgoda*, którego 
był prezesem. W dniu 23 b. m. sąd przesłuchał oskarżonych. którzy wypie- 
ają się winy. Rozprawa potrwa 4 dni. 
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dwóch lat. Zagarnęła do współpracy nau- 
czycielstwo i samorząd, bo wie, że wspólna 
praca wyda większy i lepszy plon. 

Niezmordowanic, ciągle śpieszy pod 
strzechy chłopskie, by nieść bezinteresowną 
pomuc, biednym. Nic też dziwnego, że zy- 
skała głęboki szacunek wśród miejscowego 
społuczeństwa i nawet wrogo usposobiona 
do polskości ludność litewska raża swe 
uczucia wdzięczności w „Podziekowaniu“, 
które „spodziewam się, że będzie za 
rsieszczone na łamach „Słowa”, 

SW. O. 
* 

Wielmożny pan kierownik szkoły w Ро- 
zyndze i pisarz gazety „Słowo” 

„ Uprzejmie pros'my Pana podziękować pa 
ni Doktorowej Eysmontowej za dobre  le- 
czenie naszych dzieci z jąglicy i innych 
chorób. 3 

Giospodarze gm. Daugieliskiej są wdzięcz 
ni za darmową pracę pani Doktorowej. 

Konstanty Suboczas, Weronika Rejnar. 
Onufry Zieki Е Stanisław Suriwilo, 

tężnego w następstwie talentu Jana Ma 
tejki, jakże odbiegają wyrazem swej 
interpretacji estetycznei od dzieł no 
woczesnego malarstwa, reprezentowa- 
nego tak dobrze w tem oto atelier sza 
помпесо gospodarza, a utalentowańe- 
go twórcy portretów i pejzaży nastro- 
jowych. z 

P. Cz. W-Kowalski. kształcony w 
dzieciństwie w rysunku przez ojca 
swego w Monachjum, studjował następ 
nie architekturę oraz grafikę tamże 
pod Halmem i następnie małarstwo w 
Paryżu, gdzie był pod wpływem Jean 
Dau!.  Laurens'a. Nie opracowane 
są przezeń olejne portrety iego żony, 
dwóch córeczek, oraz duży trainy 
konterfekt mec. Witolda Abramowicza. 

Ą propos wizerunków akwarelo- 
wych, p. p. Giebułtowskich, godzi się 
tu nadmienić, że w roku powstania 
tych prac |an Matejko namałował ołej 
ro ł większe tychże p. p. G. portrety. 
Przechowywane one są w majętności 
p. p. Serafińskich — м „Koryznowce“ 
od Rochnią w Małopolsce. Sz. p. H. 
W. - Kowalskiej zawdzięczamy notat 
kę o najdawniejszych pracach skoliga- 
corego z nią Matejki, a przechowywa 
nych w powyższej rodzinnej wsi. | 

AdoH Ławryńczuk, Antoni Nerepko, Micha- 
las Misiunas, Michalas Biełauskas, Michal 
Basis, Onufry Berliński, Iwan  Bielawskij, 
K Sznacka, Mareinas  Plaukszte, Jujan 
ajdelis. 

SŁONIM 

. — Sprawozdanie poselskie hr. Hut- 
ten-Czapskiego. W dniu 21 b. m. w 
sali Domu Ludowego w Słonimie na 
uządzonem zgromadzeniu B.B. poseł 
ziemi nowogródzkiej hr. Emeryk Hut- 
ten-Czapski wygłosił sprawozdanie o 
pracach Sejmu, poruszając i omawiając 
szczegółowo sprawy kryzysu gospodar 
czeqo, przyczyn jego i środków za- 
radczych zastosowanych przez władze. 

Rzeczowe przemówienie hr. Hutten- 
Czapskiego było wysłuchane przez 
zebranych z wielkiem  zainteresowa- 
niem. 

Tam się również znajduje naj- 
vierwszy obraz historyczny. skompono 
wany przez późniejszego autora „Bit- 
wy pod Grunwałdem*. mianowicie ob 
raz, noszący miano „Modlitwa Jagieł- 
ly przed bitwą. 

Oprócz tego pomienionego obrazu 
w posiadaniu rodziny  Serafińskich 
znajduje się 9 portretów olejnych i 6 
akware'owych pendzla naszego wiel. 
kiego mistrza, tudzież liczne szkice, i 
to dla Matejki niezwykłe, bo humory- 
styczne, rysowane na papierze dla dzie 
ci. Matejko bardzo lubił Koryznówkę, 
udzie chętnie i często wraz ze swemii 
dziećmi przebywał, albowiem łączyły 
go oddawna serdeczne wezły z rodzi- 
a żony. 

Okrom powyższych rzeczy, przecho 
wywane są tam pamiętniki o Matej- 
ce, spisane przez Stanisławę Serafiii- 
ską, jego siostrzenicę, która służyła 
mu za model do bardzo pieknego obra 
zu pod tytułem „Kasztelanka”. Dzie- 
lo to było reprodukowane w znanej 
ksiażce monograficznej o Matejce, na- 
pisarej przez Stan. Witkiewicza. Pa- 
miębniki te, zilustrowane rodzinnemi fo 
tografjami, mają być z czasem wyda- 
ne 

7 

Pan Goldberg się nazywam i klauzula musi 

Urzędniczki zaczęły dostawać spazmów i 
omdiewać, lecz widząc, że to na panu Sa- 

Icmonie nie wywiera żadnego wrażenia, wnat 

przyszły do siebie, wezwały pomoc, spisano 
protokuł. 

Przed sądem trzy sroczki zeznały, że pro 

wadziły rozmowę służbową. Choć wszyscy 
świadkowie słyszeli śmiechy i piski, sąd 
skazał biednego Goldberga na 20 zł. kary — 
sa obrażenie i przeszkadzanie urzędniczkom 
w pracy. 

MAJOR DOBRZE ZROBIŁ STRZELA- 
JAC DO TURKA. 

Donosiliśmy w swoim czasie o zajściu 
jakie miało miejsce w noc sylwestrową w 

„Oazie“. Student turecki, książę Ustmi Bej, 
naraził się na gniew majora Sobołewskiego i 
gdy ten powiedział mu parę cierpkich słów 
— popchnął go tak silnie, że major znalazi 

się na podłodze. W konsekwencji 4 strza- 
ły. Turek ranny. Bogu ducha winny gość 
również lekko ranny. Obecnie, gdy obaj 
postrzeleni się wykurowali — са!е towarzy- 

stwc stanęło przed sądem, któremu przewo- 

dniczył płk. Rumiński — ten sam co skazał 

Kubalę. 

Po krótkiej rozprawie i jeszcze krótszej 
naradzie (sąd deliberował przed wyrokiem 
niespełna kwadrans) ogłoszono wyrok unie- 
winniający majora Strzelał — bo musiał 
strzełać. Książę iłalik - Abdul - Usmi - Bej 
n'e zamierza apelować. K. 

W Koryznówce znajduje się znacz- 
na ilość listów Jana Matejki, przeważ 
nie dotąd nigdzie nieogłoszonych. Nie 
które tylko, pisane przez młodego Ma 
tejkę do przyszłego jego szwagra ks. 
Stanisława Giebułtowskiego, oraz 2 
listy do Leonacda Serafińskiego, opub 
łikował w osobnej broszurze w 1895 r. 
kustosz „Domu Matejki* w Krakowie 
Maciej Szukiewicz. Listy owe pocho- 
dzą z epoki studjów Matejki w Krako 
wie j. Monachjum i obejmują lata 1856 
-- 1863. Zawierają przytem mnóstwo 
cennych szczegółów z dziejów twórcza 
ści autora „Karola Gustawa ze Staro 
wolskim Szymonem przed grobownem 
łokietka*. oraz znanego arcydzieła 
„Kazania Skargi". 

Przy tej sposobności nadmienimy, 
że piękna, iście sarmacka głowa ojca 
p. p. Macieja i Wojciecha Szukiewi- 
czów posłużyła Matejce za model do 
jedrej ze wspaniałych figur, ugrupowa 
nych przez Matejkę w przepysznym je 
go „Hołdzie pruskim”, obrazie, 
znaiduiącym się -— jak wiadomo 
w Muzeum Narodowem w Krakowie. 

Przed 25 laty Maciej Szukiewicz, 
zaszczytnie znany w krakowskim świe 
cie literackim, jako poeta i dramaturg, 

Pierwsza Konferencja 
socjologów polskich 
W dn. 26, 27 i 28 marca br. odbę- 

dzie się w Poznaniu pierwsza konfe- 
"=ncja socjologów polskich. Konferen- 
cie organizuje Polski Instytut Socjolo- 
giczny w porozumieniu z profesorami 
swcjologji na Uniwersytetach polskich, 
celem zbliżenia wszystkich pracowni- 
ków naukowych interesujących się za- 
gadnieniami z zakresu socjologji teore- | 

   
    

    

     

  

   

     

     

  

    

  

   

  

tycznej 1 stosowanej. 
bok referatów na porządku dzien- 

nym utworzenie Polskiego Towarzyst- 
wa Socjołogicznego, które nawiązałoby 
trwałe stosunki z podobnemi organi- 
zaciami zagranicznemi. 

Zgłoszenia uczestnictwa i referatów 
на konferencję przyjmuje Połski Insty: 
tut Socjologiczny w Poznaniu  (Uni- 
wersytet, Wały Wazów 26) do dnia 
15 marca. 

Kogo wybraliśmy do 
akademii literatury 

polskiej? 
WYNIK _ PLEBISCYTU 

„WIADOMOŚCI LITERACKICH* 
„Wiadomości Literackie" przeprowadziły 

oryginałną ankietę p. t. „Kogo wybraliby: 
śmy do  Akademji Literatury Polskiej?“- 
Wobec tego, że Akademji dotychczas nie” 
ma _ prawdopodobnie nie tak dko zo 
nie utworzona, ankieta ograniczyła się do 
wykazania stopnia poczytności i popularno 
ści poszczególnych pisarzy. 

Wynik plebiscytu podajemy poniżej: 
Fierwsze 30 neo (Akademja) zajęli: 

1) Boy - Żeleński 2) Leopold Staff, 3) | 
jusz Kaden - Bandrowski, 4) Wacław Be 
rent, 5) Wacław Sieroszewski, 6) Andrzej 
Strug, Kazimierz Tetmajer, 8) Ferdynand 
Joete!, $) Zofja Nałkowska, 10) Juljan T 
wim, 11) Tadeusz Zieliński, 12) Józef Weyš 
senhoff, 13) K. H. Rostworowski, 14) Alek 
sander Bruckner, 15) Aleksander Święto 
chowski, 16) Karol Irzykowski, 17) Kaze] 
mierz Wierzyński, 18) Kornel Makuszyński] | 
19) Antoni Słonimski, 20; jułjusz Kleine! 
71) Jan Lechoń, 22) " Parandowski, 23) 
Емй Zegadłowicz 24) Miriam. 25) Adol 
Nowaczynński, 26) Kazimiera  Iłakowiczów* 
na, 27) Jerzy Szaniawski, 28) Szymon 
Ke 29) Zofja Kossak - Szczucka. 30) 
Stanisław Wasylewski. 

Na dalszych miejscach znałeżli się: 
31) Jarosław Iwaszkiewicz, 32) F. Ant. 43 
sendowski, 33) Or -Ot., 34) Ignacy Chr. 
uowski, 35) Marja Pawlikowska, 36) Mat 
Rodziewiczówna, 37) Józef Wittlin, 
Rruno Winawer, 30) Zdzisław Dębicki, 40) 
St. Ignacy Witkiewicz, 41) Adam -Grzymtį 
ła - Siedlecki, 42) Paweł Hulka LaskowskiĄ 
43) Wacław Borowv, 44) Piotr Choyno: 
ski 45) Wacław Grubiński, 46) Bolesła 
eśmian , 47) lózef Piłsudski, 48) Tade 
wsz Sinko, 49) Artur Górski, 50) Mar. 
Dąbrowska, 51) lan Lorentowicz, 52) Si 
nisław Miłaszewski. 53) Józei Ujejeski, 54) 
Roman Iyboski, 55) Ad. Ant. Kryński, 56)| 
Janina Brzostowska, 57) Edward Porębo 
wicz, 58) L. H. Morstin, 559) Zygmunt Baf 
kiewicz, 60) Jan Nepomucen Miler. a 

  

przebywał w Wilnie w charakterze 
pospolitego prelegenta, mianowicie 00 
razującego w słowie i przeźroczac! 
świstną twórczość największego 1 
szego malarza historycznego. Doskotó 
ły odczyt odnosny miał oczywiście % 
pełre powodzenie, a wygłoszony b: 
w sali byłego Klubu Szłacheckieg” 
przy dzisiejszej ulicy Hetmańskiej. | 
"dom wówczas jeszcze należał do k$ 
ks, Ogińskich). ; 

Wracając do listów Matejki, wyj 
danych przez M. Szukiewicza, narazić 
wspomnieć tu się godzi, że zawieraja] 
wre głęboko wzruszające epizody 
przeżyć młodego akademika, zwła 
Szczą 7 tragicznego okresu Powstam 
Stycznicwego. : 1 

Ponieważ szerszy ogół rodakó* 
nie słyszał może o stosunku Mateję 
do wypadków 1. 1863, kiedy to podj 
wliechowem zginął brat przyszłej żow: 
jege, Stefan  Giebułtowski, ię 
zamierzam w następnym odcinku „2“ 
va“ przytoczyć odpowiednie frag 
ty z korespondencji matejkowskiej. 
niej się odmalnje znękana straszne” 
6wczesnemi wvpadkami, a tak wraż”” 
wa dusza wielkiego artysty — obyw”* 

tela, L. Uziebio- | 
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Pewien teoretyk, fanatyk mecha- 
niki, nie mógł znieść że ludzi jedzą, po- 
sługując się łyżką w rozmaity sposób i 
na rozmaite tempo. Wziął słę więc do 
dzieła i zbudował mechaniczną łyżkę, 
która precyzyjnie podawała strawę do 
ust przy sześciu manipułaciach dźwig 
11 ręcznych i czterech nożnych, ro- 

minutę. 
Wynalazca był strasznie dumny ze 

swsgo dzieła i nie mógł zrozumieć fak- 
lu, že z tak zacnego wynałazku ludzie 
nie chcieli korzystać. 

A jednak rzecz była prosta: I. ma 
szyna kosztowała wielokrotnie drożej 
od zwyczajnej łyżki. II. działa dzie- 
sięć razy wolmej od łyżki normalnej, 
"1. wymagała dziesięciokrotnie większe 
go zużycia siły, IV. przedłużała czas 
jedzenia a strata czasu — to strata 
pieniędzy. V. choć dawałaby zarobek 
robotnikom wyrabiającym te maszyny, 
lecz przy jej onowiązkowem wprowa- 
dzeniu w użycie, nałożyłoby na 
wszystkich jedzących niepomierny i 
unieprodukcyjny ciężar podatkowego 
chasakteru. 

Historja owego wynalazcy przysz- 
ła nam na myśl gdy zaczęliśmy się za- 
znajamiać z nową formą prowadzenia 
meldunków. Dawniej rzecz cała była 
bardzo prosta: dawał się paszport (da- 
wniejszy dowód osobisty) stróżowi do 
mu, który niósł go do swego cyrkułu 
a tam urzędnik mający prócz innych i 
dział meldunkowy w swem zawiady- 
waniuź wpisywał do księgi imię i na- 
zwisko oraz nr. książki paszportowej, 
stawił na niej stempel z datą i sprawa 
była załatwiona, Dziś ta zwyczajna re- 
jestrącia nabiera cech — skomplikowa- 
nej manipulacji i to w tak wysokim 
stopniu, że właściciele i rządcy domów 
imiszą odbywać studja z napisanego ad 
noc podręcznika lub zapisywać się na 
kursy gdzie meldunkologja jest wykła- 
dana. 

Jak we wszelkich dziedzinach kom 
binacyj abstrakcyjnych tak i w tej no- 
wei nauce zaznaczyły się już różne 
„odchylenia* i komentarze wśród sa- 
„mych wykładowców, a że od nich też 
załeży stawianie stopni t.j. karanie grzy 
-wną ! więzieniem za słe spełnienie prze 
pisów, przeto zwykły śmiertelnik 
nauczony przez. brofesora A, otrzymuje 
kare za niezgodność z komentarzem 
profesora В. 

A kara nielada jaka! Dwa tysiące 
złotych lub cztery tygodnie aresztu, al 
no obie kary włącznie za umyślne iuo 
nieumyślne podanie w zeznaniach nie- 
zgodnych z prawdą danych, wypisa- 
nych na blankietach lilipucich roz- 
mMiaroWs MW dóch _ egzempła- 
'zach, na których mikroskopijnemi Ji- 
ierkami odpowiadać trzeba na szereg 
pytań. 

Onegdaj straciliśmy trzy godziny 
czasu nad tem pożytecznem zajęciem 
i teraz nie wiem czy i komu oraz w 
jakiej wysokości grozi kara bo kuchar 
ka nie mogła przypomnieć nazwiska 
panieńskiego matki, a druga nazwy 
mieśscowości urodzenia. 

W innym domu powstały ogronine 
trudnošci z zaineldowaniem 8 tygod- 
niowego obywatela, gdyž šwiadectwo 
wydane przez doktora że się w leczni- 
sy urodziło u danej matki dziecko, zo- 
stało uznane przez biuro za niewystar 
czające. 

Pewna właścicelka domu, który 
zamieszkuje w całości sama, ale tylko w 
pewnych odstępach czasu, nie posiada 
zaś żadnego rządcy a tyiko kucharkę 
mato piśmienną, odchodzi od przytom 
ności, studjując labirynt przepisów mel 
dunkiwych, szczególnić obowiązek sie 
dzeria w domu o pewnej godzinie dla 
szękomych _ audjencyj jest nader 
uciążliwy.  Zrczumiałe jest, że 
płatny urzędnik odsiaduje  go-- 
dziny biurowe, ale dla czego właściciel 
domu, lub rządca ma spełniać dyżury 

„i to naturalnie w czasie wolnym od in- 
nych drobnych zajęć oraz biegania do 
urzędu meldunkowego, stając się nie- 
wzolnikiem wyczekującym na zjawienie 
się osoby kontrolującej, pod grožbą 
«ary do 2000 zł. lub aresztu do 4 ży» 

godni? A co ma począć owa właściciel 
Ka, która nie ma rządcy i w nieokre- 
ślonych terminach jest obecna w Wil- 
nie? Wprawdzie wolno mieć zastępcę 
ale nie dłużej niż na 2 miesiące, ale 
kto zechce się podjąć tych niemiłych 
zajęć bezpłatnie, pod groźbą drakoń- 
skich kar, zaś ileby wymagał taki za- 
Siępca za pracę i ryzyko? 

Jak mają spełniać obowiązki mel- 
dunkowe właściciełe małych domów na 
przedmieściach, którzy nie potrafią wy- 
pisać kart, zeznań i prowadzić ksiąg? 
76 mówić o tych licznych kolonistach 
w obrębie Wielkiego Wilna, którzy 
ani pióra ani kałamarza w domu nie 
posiadają, bo i sztuki pisania też nie 
znają. 

jeżeli ciągłe albo częste bieganie na 
Końska ulice jest niezmiernie uciążliwe 
dła właścicieli domów lub rządców, to 
cóż mówić o tych mieszkańcach dale- 
kich przedmieści i peryferyj W. Wilna? 
Wszak zrobienie 10 — 12 klm. i załat 
wienie sprawy w biurze meldunkowem 
zujmie nietylko dzień cały, ale będzie 
wymagało końskiego zdrowia, by móc 
te kursy odbywać i to  powielekroć, 
gdyż zawsze coŚ też nie tak robi. 

uż w Warszawie urzędnicy potra- 
cili głowy, bo nie znalazło się nawet 
:ednego procentu ksiąg, któreby uznano 
ża zadowalająca przeprowadzone. 

reszcie powiedzieli: „piszcie jak 

biąc twa pełne obroty mechanizmu na w 

  

chcecie, bo my Zzwarjujemy“ (autėn- 
tyczne). : Ё 

(jorzej z tą Sprawa na wsi, gdzie 
"meldunki prowadzi gmina. Mieszkańcy 
gminy są częstokroć od Zarządu gminy 
oddaleni o 20 — 25 khm. Proszę tu 
jęcbać zameldować przybysza na 24 
godziny i znowu jechać wymeldowy- 
vać gdy ten gość lub robotnik wyje- 

dzie. A tu grozi ruina majątkowa 2000 
22. | siedzenie w ciupie przez miesiąc. 
Rządcy domów zamienić się chyba 
„naszą w tych dawnych redaktorów od 
wysiadywania kar przez cenzurę i ad- 
ministrację nakładanych, gdyż płacić 
mie mają z czego i pomarliby wnet z 
głodu. 

Trudno sobie wyobrazić jak zezna- 
nia do mełdunków mają na wsi wypeł 
niać niepiśmienni,a wszak podpisanie 
ich jest obowiązkowe. Kto będzie od- 
powiedzialny za dane zamieszczone, u- 
znane za niedokładne a przez obcą 
upreszoną osobę napisane? 

Szczytem trudności przedstawia wy 
maganie par. 45. W rubryce „dokąd 
wymeldowany” nie wolno pisać „nie- 
w'auomo dokąd'* Cóż ma robić właści 
ciel, rządca lub łokator a nawet sub- 
lokator, którzy mają być pociągnięci 
sło odpowiedzialności jeżeli właścicielo 
wi łub rządcy nie chcą lub nie mogą 
wskazać miejsca, dokąd się udają, 59 
sami nie wiedzą? Czy wpisanie ,„, w 
świat” będzie wystarczające? Orjenta- 
cja w tem, czy nałeży wymeldo- 
wywać wedle wzoru, Nr. 1 Nr. 2, Nr. 

Nr 4 czy też Nr. 1A, Nr 2A, Nr. 
ЗА, Nr. 4A, wymaga nie lada erudy- 
cji i wątpić należy, by się w tem rychło 
»olapano. 

Znakomity też jest art. 27 we- 
dle którego ad':inistracja może  ро- 
zbawić danego osobnika prawa (czy 
też przywileju) prowadzenia ksiąg 
meldunkowych i spełnienia czynności 
w z:tykułach 4, 6 i 9 przewidzianych, 

    

wyznaczając do tych czynności na 
kos-t właŚcicieła inną osobę. 

Ponieważ niezmiernie trudno jest 
zachować wszełkie wymagania skom- 
plikcwanych niepomiernie. przepisów, 
przeto niezmiernie łatwo będzie uzna- 
wać osoby prowadzące meldunki za 
nieodpowiednie i narzucić właścicielo 
wi nowego rodzaju urzędnika z pensją 
zależną zapewnie od którejś tam klasy, 
a że taki urzędnik będzie uważany za 
ztatowego, t.j. żyjącego li tylko z tego 
zajecia, pensja jego wynieść może 
znacznie więcej niż dochód właściciela. 

Ta nowa forma możliwego etatyz- 
mu, chyba stawia nas w pierwszym 
rzędzie reformatorów porządku. 

Nie należy jednak zapominać że się 
ma do czynienią z żywymi ludźmi, na 
których takie eksperymenty boleśnie 
sie odbiiają a nie szerzą one zadowole 
nia wśród ludności cierpłiwej zapewne, 
ale też cierpiącci i nie mogącej być 
wdzięczną twórcom uciążliwych  za- 
iządzeń. Innym objawem stosowania 
komplikowanych trudności przy naby- 
ciu ziemi przy parcelacji jest załączo- 
ny spis formalności do załatwienia: jest 
ch tylko osiemdziesiat osiem. 

KRESOWY ZWIAZEK ZIEMIAN 
RADA WOJEWÓDZKA 

Związków Ziemian Ziemi Wileńskiej 
Dnia 22. 1. 1931 r. L. dz. 75 

Wilno, Zawałna 9 

OKÓLNIK 2. 

Połajemy poniżej kołejność koniecznych 
do spełnienia formatności przy parcełacji ma- 
jątków. (Wyj aśnienie skrótów: art. 
ust z 28, 12, 25 r. ; $ — przepisy wykonaw 
cze do ust.; S$ — instr. parcelacyjna. 

1 Złożenie podania z załącznikami o ze- 
zwolenie na arcełację i ew. zgłoszenie 
wniosku o wydzielenie ośrodka (art. 65, p. 
1, $ 104, $ 2 RMRR z dnia 31 10. 27 r. 
£$ 467, 468, 159). 

2. Rozpatrzenie podania pod względem 
formal. (cz. 2 $ 104, S$ 470, 471). 

1a—5a. Wysłanie do uzupełnienia za po- 
śred, Urz, Gm, i otrz. po uzitp. (ewentualnie) 

3. Rozpatrzenie sprawy (cz. 2 S$ 104, 

SS 472) Е 
4—8. Wyslanie do urzędu gm. zawia- 

domienia o zjeździe Kom. Žiem na grunt z 
SE zawiad. właść. i otrzym. dow. 

9 — 16. Zjazd Kom. Ziem. na nt. Zba 
danie obciążeń publ. - praw. jących 
uregułowaniu w związku z BZ. 
celacją. —- Badanie ię że - 
nie stosunkow služeb. Bi potrzeb upeł- 
norolnienia. Badanie innych danych, potrzeb- 
nych dla usłałenia warunków zezwolenia. 
Sporz. ARG] 472) 5 

6a, cełowości utworzenia ośrod- 
ka (RMRR z dh. 31 10 27 r. $ 1 (ewent.) 

17. Wysłanie akt sprawy z wnioskiem 
PUZ do OUZ (cz. 2 $ 104, $3 472) 

18 — 19. Otrzymanie akt sprawy w OUZ 
* rozpatrzenia podania. 
e — iża, Przesłanie podania z wnioskiem 

GUZ. 
do MRR о wydzielenie ośrodka powyżej 60--- 
75 ha (cz. 3 $ 2102 25 3 RMRK I Ania 
31. 10 27 r.) otrzymanie wniosku, rozpatrze 
nie, badanie na gruncie, wydanie orzeczenia 
po porozumieniu z M. Rol. Przesłanie do 
OUŽZ i otrzymanie odpisu orzeczenia MRR 
(ewentualnie). i 

20. Powzigcie orzeczeūia W Spr. Zzezw0- 
lenia na parcełację (art. 65) 

21. Wysłanie odpisu orzeczenia do PUZ 
dla doręcz. właść. (S$ 473, 486) 

22 — 26) Otrzymanie odpisu orzecz i 
przesłanie do Urz. Gm. dła doręczenia właś 
ciciełowi i otrzymanie dowodu doręczenia. 

13a — 20a. — Złożenie odwołania od 
orzeczenia QUZ. Rozpatrzenie odwołania. 
Wysłanie odwołania do MRR z wnioskiem 
MRP, otrzymuje odwołanie. Rozpatrzenie od- 
wołania. Wydanie orzeczenia. Przesłanie do 
QUZ, akt sprawy wraz z odpisami orzecze- 
nia. Otrzymanie akt i orzecz w OUZ (ewen- 
tualnie). 

wiado- 
500) 

27 — 28 Doręczenie Urz. Gm. 
miłeria o zamiarze par. (8 105 S$ 

29 — 31. Ogłoszenie o parcelacji (SS 
562) i zaznajomienie się zainteresowanych z 
ogłoszeniem. 

30. — Zawiadomienie właściciela © do- 
konanem ogłoszeniu (S$ 502) 

32. — Zgłoszenie się o nabycie ziemi. 
33. — Otrzymanie powiadomienia o do 

konanem ogłoszeniu. 

34. — Zebranie zgłoszeń i dowodów O 
kwalifikacjach nabywców. : 

35. — 2\чг№|ія_іе się do mieriniczego w 
spr. sporządz. proj. parc, 
Raz zk moje towanie parcel (S$ 505) 

37 — 38. Zawarcie przedwstępnych u- 
mów o nabycie gruntów (S$3 510) 

39. — Zwrócenie się do PBR względnie 
OUZ o pomoc kredytową (Przepisy PBR, 
oraz RMER z dn. 23. 12. 26 r. i 15. 1 27 r.) 
21a — Złożenie podania do PBR lub OUZ ze 
z nabywców o pomoc kredytową 
(Przepisy PBR ewentualnie). я 

40, — Sporządzenie wykazu nabywców 
($$ 504) 

41. — Ustalenie granic zewnętrznych ob- 
szaru par. (RPR z 16. III. 28) 

42, — Pomiar obszaru parcełowanego. 
43 — Ue ore ie pierworysu. 5З 
44, — Zaprojektowanie parcel (SS 505) 
22a — Zaprojektowanie w cz: ide- 

alnych (S$ 2 RMRR z dn. 25. VIII 26 r. S$ 
506) — (ewentualnie). 

4%. — Wprowadzenie projektu na grunt 
Sg 507, 508) 
> ж Sporządzenie ostatecznych dowo- 

dów pomiarowych. 
47, — Złożenie dowodów pomiarowych 

właścicielowi. 
4t — Skompłetowanie operatu parcela- 

eyinego. 
19. — Przesłanie podania o zatwierdze- 

nie projektu parcełacyjnego i wykazu na- 
bywców do PUZ ($$ 515) 

50 — Otrzymanie lania o zatwier. pr. 
pare. i wykazu nab. ($ 104). | 

51. — Bozpatrzenie podania pod wzglę- 
dem formalnym 48$ 522). 

23a — 27a. — Wysłanie do uzupełnienia 
przez Urz. im. doręczenie wezwania właś- 
cicielowi i otrzymanie podania do uzup.-— 
{88 323) —- (ewentualnie). 

52, — Rozpatrzenie sprawy ($$ 524) 
53 — 57 Wysłanie do 

0 zieżdzie Kom. Ziem. na grunt z lem 
zawiadomienia właść. i otrzym. dowodu do- 
ręczenia. 

58 — 63. — Zjazd Kom. Ziem. na grunt, 
badanie projektu parc., badanie, czy zosta- 
ły zachowane warunki, badanie ew. skarg, 
sporządz. prot. badań ($$ 524). 

64 — 65. — Wysłanie operatu z wnio- 
skiem do OUZ i otrzymanie w OUZ. 

66. — Badanie projektu i wykazu nabyw 
rów. 

28a, — Uznanie ceny za spekul. wygóro- 
wanz (art. 71, S$ 537) (ewentualnie). 

28a —. Przekazanie akt sprawy do OKZ 
(art. 71, $ 117, $3538 (ewentualnie) 

38a Zawiadomienie 0 tem  właścicieła 
($ 137) (ewentualnie) 

33a Otrzymanie akt sprawy (art. 71) w 
QE7 (ewentualnie). 

32а Rozpatrzenie sprawy cen (art. 71, 
35 540) — (ewentualnie). 

ЗЗа -— Wydanie opinii o tem, że ceny nie 
sa spekul. wygórow. (ewent.) art. 71 S$ 545 

33a — Niewydanie opiaji w ciągu mie- 
Siąca. (art. 71 ZS 545) 

33a. —- Wydanie opinii, uznającej ceny 3 
za spekuł wygórowane. (art. 71 $$ 545). 

34a. -- Przekazanie akt sprawy z opinją 
do QUZ (ewentualnie). 

35a. — Otrzymanie akt sprawy z opinią 
(ewentualnie). 4 

67 i 36a. — Wydanie orzeczenia w spr. 
roj. parc., wykazu nabyw. i cen (cz. 3. art. 
A, ert. 71). 

68. — Wysłanie odpisu oszeczenia do 
PUZ i Urz. Gm. dła doręczenia i ogłoszenia 
{8 555) — (S$ 529, 531, 532, 546 — 350) 
PUZO” Otrzymanie odpisu orzeczenia w 

70 — Otrzymanie w Urz. Gm. 
głoszenia orzecz. i 

7!, — Doręczenie odpisu orzeczenia 
właścicielowi. 
a> —- Ogłoszenie orzeczenia ($ 96, 88 
004). 

138. — Przesłanie dowodów doręczenia i 
ogłoszenia orzeczenia. 

о- 

74. — Otrzymianie dowodėw dorgczenia i 
ogłoszenia orzeczenia. 

33a — Złożenie odwołania w OUZ (ewen 
tualnie). 

38a — 43a — Przesłanie akt sprawy 
wraz z odwołaniem do MRR „ otrzymanie 
odwołania w MRR, rozpatrzenie odwołania, 
wydanie orzeczenia, wysłanie od, orze 
czenia wraz z operatem do OQUZ., otrzyma- 
nie operatu w OUZ (ewentualnie). 

75, — Stwierdzenie wniesienia opłaty za 
nadzór par. (cz. 5 art. 65, $$ 556) 

76. —. Stwierdzenie prawomocności orze- 
czenia 

41a. Zak lawzowanie kontraktów (eweatu 
alnie), 

parcełującemu odpisu 7ł. -— Wydanie 
Hi z, OR 

— ymani lecenia zenia, 
79. — Otrzymanie NK L eoada z ktanzulą prawomocności. 
80. — Wprowadzenie nabywców w posia 

danie gruntów (Cz. 3 art. 11, art. 66). 
8 83. — /г lenie PUZ o o wadzenie nabywców w iadanie > otrzymanie zawład. w PU i przesłanie tegoż 

do CUZ (S$ 560). 

84. — Zwrócenie się do wierzycieli w 
„gbciążjących 0b- sprawie regułacji dłagów, 

szar parcelowany (art. 57 
45а == 218, — Zwrócenie się do PBR 
ący do OUZ ze dób nabyw- 

ców o moc kredyto ewentualnie). 
SE 39 = zią 2 kai > 
86 — 87. — Zawarcie ostatecznych umó 

notarialnych (S$ 561, 563), CM 
8%. — Przeniesienie hipoteczne tytułu 

własności na nabywców z ujawnieniem za- 
=" wynikających z art. 54 (S$ 305, 

Kiedyś w „Revue de Paris" był ob- 
szemiy attykuł, opisujący biurokratyzm 
austrjacki. Wskazywał autor na horen 
dalną procedurę. wedłe której każda 
sprawa przechodziłą przez 22 załatwie 
nia 1 podpisy, wracając po kiłka razy 
do tych samych wydziałów by wędrc- 
wać dalej. Autor nie dożył do naszych 
czasów, bo opisany przez niego re- 
kord dziś nie zaimponowałby nikomu. 

Że obawy nasze nie są płonne, do- 
wodzi fakt następujący: gdy pewien 
'ządca po długiem staniu w ogonku 
„Ścisku w biurze meldunkowem dobił 

się nareszcie i podał dwa blankiety — 
żółty i zielony, podpisane przez właś- 
ciciela jako upoważnienie do prowadze 
ma meldunków, zostały odrzucone 
gdyż... rożek jednego blankietu był 
nieco zakrzywiony. 

To prawdziwe zdarzenie, wygląda- 
jące na wesołą anegdotę, jest poważ- 
e dada dła tych, co są objęci 
dobrodziejstem nowe: i: Mid Аа go rozporządzenia 

W. osiemdziesiątych latach zeszłe- 
go stulecia był w Brukseli inżynier 
sławny na świat cały z tego, że nad- 
syłane mu przez wynalazców plany ma 
szyn w genialny sposób  upraszczał, 

Urz. Gm. zawład. 

  

R. U
n
 

  

Ludwik Zajkowski 
b. Adwckat, cbywate! ziemi Witebskiej i Kowieńskiej : 

Działacz Społeczny 
Opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 22 lutego b. r. w wieku łat 64. 

Nabożeństwo za spokój Jego duszy odbędzie się we wtorek 24 b. m. w kaplicy przy cmentarzu 

po-Bernardyńskim. Po nabożeństwie nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzinnego, 

o czem žawiadamiają ŻONA i DZIECI 

  

Wybory do Rady Miejskiej 
W NOWEJ-WILEJCE 

W niedzielę odbyły się wybory 
Zgłoszonych było 6 list: 
Bezpartyjnego Bloku — (1), ! > 

Zrzeszenie Oświaty i Pracy — (5), Żydowska (6). gminy żydowskiej (7). 

da Rady Miejskiej N.-Wilejki. 

ista b. Magistratu (3), P.P.S. — (4), 

Uprawnionych było 3739, głosowało zaś — 1995. Lista Nr. 1 otrzyma- 
ia -— 638 głosów, lista Nr. 3 — 548, iista Nr. 4 — 304, lista Nr. 5 — 184, 
„ista Nr. 6 — 157 i lista Nr. 7 — 50. 

Wybory miały przebieg spokojny. : 

Awantury w więzieniu nieświeskiem 
siem kajć 
rzysza celi wi 

pca w więzieniu w Nieświeżu wybnehiy zamieszki, 
lan jednemu z więźniów, zacho-wnjacemu się nieodpowiednio wobec towa- 

spowodowane  nałoże- 

łęziennej A 
Więźniowie w liczbie 400 wszczętł owantury usiłując wydostać się z cel, ażeby 

przyjść z pomocą skutemu. 
Policja przywróciła spokój. 

      

KRONIKA 
WTOREK | 

24 Dzis į 
Macieja 
jutro 

Cezarego 

SPUSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOG] U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia23 IL 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 766 

Temperaiura Średnia — 4 

Temperatura najwyższa — 2 

"Temperatura najniższa — 5 
Opad w mm. — 
Wiatr: południowo-wschodni © 

Tend: ncja: lekki wzrost 

Uwagi: pochmurno, 

%. słońca s £ 6 m. 24. 

Z. słońca o godz. 4 m, 41    

  

NABOŻEŃSTWA 
— Komunikat z Ostrobramskiej Rady Pa- 

źaijalnej, W Wielkim Poscie b. r. w każdą 
środę o godz. 5 po poł. odprawiać się będą 
w kościełe Ostrobramskim uroczyste kom- 
płety, do świetności i wspaniałości których 
prócz kazań — nauk o: na komple- 
tach, przez kanonika Leona Żebrowskiego, 
znanego mówcę wileńskiego, przyczyni się 
takcz i wspaniałe *ło nabożeństwa, jakie sta 
nowic będzie wspaniały i z wysokim pozio- 
mem artystycznym odnowiony kościół 
Ostrobramski staraniem i zabiegami probo- 
szcza ostrobramskiego ks. kanonika  Stant- 
sława Zawadzkiego. 

Również komunikujemy, że w każdy pią- 
tek Wielkiego Postu o godz. 4 po poł. oh- 
chodzone są Stacie Rzymskie Męki Pań- 
skiej pod przewodnictwem księdza. 

Rada Parafialna Ostrobramska 

KOŚCIELNA 
— Wizytacje ks. Arcybiskupa Wiłeńskie- # 

go. W myśl oficjalnych doniesień Wileńskiej 
Kurii Metropolitałnej, JE ks. arcybiskup - 
metropolita Wiłeński Romuałd Jałbrzykowski 
w cząsie nadchodzącej wiosny i lata dokona 
na terenie podległej mu archidecezji 115 wi 
zytacyj kanonicznych. 

. Na poszczególne miesiące wypada: kwie 
cień — 11 wizytacyj, maj — 30 wizytacyj, 
czerwiec — 25 wizytacyj, sierpień 49 w!- 
zytacyj. W czasie objazdów wizytacyjnych 
ks. Arcybiskup ackena ośmiu konsekracyj 
uowowybudowanych świątyń. 

` URZĘDOW Ą 

„= P. wojewoda powrócił, P. wojewoda 
Kirtiklis powrócił w dniu 23 bm. ze Swięcian 
i objął urzędowanie. P. wojewoda był obec 
my w Święcianach na uroczystościach zwią 
zanych z dziesięciołeciem istnienia Sejmiku 
„%ięciańskiego, zaś w poniedziałek dokonał 
ate gospodarki samorządu Święciańskie- 
80. 

MIEJSKA 
„m Obowiązujące ceny na mięso. Starosta 
Grodzki Wileński podaje do ogólnej wiado- 
śności, iż z dniem 21 lutego 1931 r. obo- 
Wiązują następujące ceny na mięso: | 

1! mięso wołowe I gat. z dodatkiem 30 
proc, kości za 1 kg. 1 zł. 8 gr. с 

2) mięso wołowe I gat. bez košci za 1 
kg. 2 zi. 20 gr. 

2) mieso wolowe II gat. z dodatkiem 30) 
proc. kości za I kg. 1 zł. 60 gr. 

4) mięso wołowe II gat. bez kości 2 zł, 
20 gr. 

5) mięso koszerne za 1 kg. 2 zł. 90 gr. 
6) mięso ciełęce tylna część za 1 kg. 1 zł. 

15 groszy 
20 mięso ciełęce mostek i kotlet za 1 kg. 

8) mięso cielece łopatka za 1 kg. 80 gr. 
Winni żadania lub pobierania cen wyż- 

 ROTZOWO DZIE ZZEPSERETIAE POZIE MDE UZO ERYOZASSIE 

a wiadome jest, że im prostsza budo 
wa maszyny, tem sprawniej działa. 

Dla naszych wynalazków, tak licz- 
ych w dobie obecnej komplikowania 
maszyny państwowej, przydałby się 
talent upraszczający. Przežylišmy go- 
rączkę malarską, spadła temperatura 
nauki chodzenia. pod groźbą kar sto- 
sewane, —- pocieszają się też ludziska 
że meldunkowe wysokie napięcie przej 
dzie przez jakiś transformator łago- 
dzący. Wszak Polak podobno zawsze 
madry bywa po szkodzie. : 

St Wańkowicz. 

šzych od wyznaczonych hędą karani w dro 
dze administracyjnej w myśl art 4 i 5 Rozp. 
Prezydenta RP z dnia 31. VIII 1926 r. o 
zabezpieczeniu podaży przedmiotów  pow- 
szechnego użytku (Iz. Ust. nr. 91 poz. 525) 
aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 3000 
złotych. 
Packa z tem traci moc obowiązu- 

ca zarządzenie z dnia 14. I. 1931 r. L. 
55: 

— Ceny lekarstw. Departament służby 
zdrowia miinisterjum spraw — wewnętrznych 
powiadomiony jest przez zarząd główny pol 
skiego powszechnego Tow. farmaceutyczne- 
go, że Tow. postanowiło przystąpić do prze 
prowadzenia uchwały o obniżemu ceny le- 
ków, przygotowanych na podstawie recept 
iekarskich. 

W tym celu będzie przyśpieszony dorocz 
ny wadny zjazd delegatów oddziałów Tow. 
tarmaceutycznego i 

Posiedzenie miejskiej komisji sanitar- 
nej. Kolejne posiedzenie miejskiej komisji sa- 
nitarrej wyznaczone zostało na dzień 26 b.m. 

Porządek dzienny przewiduje dwie spra- 
wy: rozpatrzenie projektu regulaminów, rze- 
żni miejskiej i korzystania z ohór miejskich 
przy miejskiem targowisku (Ponarskiem). 

— Komisja w wydziale opieki społecznej. 
W celu zbadania stosunków, panujących 

w wydziałe opieki społecznej, wyłoniona z0- 
stała komisja z przedstawicieli wojewódz- 
twa i magistratu, która poza czynnościami 
czysio wewnętrznemi, będzie obecna przy 
załatwianiu interesantów, by w ten sposób 
urobić sobie opinję co do słuszności stawia- 
nych przez bezrobotnych zarzutów nieodpo- 
wiedniego traktowania. 

— Dlaczego niema znaku na przystanku? 
Ustalony został na ul. Mickiewicza róg Dą- 
browskiego przystenek autobusów miejskich. 

O iłe przystanek ten honorowany _ jest 
prze” autobusy, zdążające w kierunku Zwie- 
rzvńca, O tyle powracające rzadko kiedy za- 
trzymują się. 

Chodzi o to, że w ustalonem miejscu 
przystanku brakuje słupka. Publiczność za- 
trzymuje się w różnych punktach, a konduk- 
torzy nie widząc oczekujących, dają sygnał 
odjazdu. 

— Zmiany w księgach neldi ch. 
Zmiany w księgach ESEJ a 
Się często sdarzyć i bez miejsc zamieszka 
zania np. zmiana nazwiska, wskutek za- 
'nążpójścia, zmiana zawodu (student staje 
się łckarzem lub inżynierem) zmiana wy- 
znania i t. p. - e 

Wymagało to dotychczas skomplikowanej 
proczdury, składania podań do starostwa 
grodzkiego, wypisywania dokumentów 1 & 
d. Wskutek tych komplikacyj często rezyg 
nowano z dokonywania zmian w księgach 
mełdunkowych i wskutek tego niejeden żo- 
raty figuruje jako kawaler, niejedna zanięź 
na 'v rubryce „zawód” posiada adnotację 
„przy rodzicach." 

Wkrótce ogłoszone zostaną nowe przepi- 
sv, wprowadzające nowy system, polegają 
cy na zamianie kart mełdunkowych. 

WOJSKOWA 
-= Przesunięcie terminu wcielenia do Sze- 

tepów na rok szkolny 1931 — 32, Minister- 
stvro Spraw Wojskowych zarzadziło. udzi=- 
lenie przez komendanta PKU Wilno - miasto 
w roku bieżącym przesunięć terminów wcie 
lenia do 1 lipca 1932 r. r.astępującym 080- 
bom: 8 

Z pošrėd pobcrowych rocznika 1906 -— 
a) słuchaczom zwyczajnym (rzeczywistym) 
wyższych zakładów naukowych, którym w 
roku szkołnvm 931 — 32 pozostaje do ukoń 
czenia studjów ostatni rok, jak również 
absolwentów tych zakładów naukowych, któ 
r2v przygotowują się do dyplomów, dokto 
satu odbywają aplikację sądową, lub przy- 
gotowują się do nostryfikacji dyplomów za- 
„ranicznych. 

b) poświęcajacym się studiom teologji. 
7 pośród poborowych rocznika 1908. — 

Tym poborowym, którzy iako uczniowie osta 
tniej kłasv szkół średnich nie zostali dopu- 
szczeni do egzamiru dojrzałości (końcowe- 
go) lub egzaminu tego nie zdali, a władze 
szkolne zezwoliły im na powtórzenie ostat- 
niei klasy. 

Podanie nałeżv składać do PKU Wilno- 
imiasto najdalej do dnia 30 czerwca 1931 1. 
z dołączeniem następujących. dewodów: 

a) zaświadczenia wyższego zakładu nau- 
kowego, stwierdzaiącego, że petentowi pn- 
zqstałe w roku szkolnym 1931 — 32 ostat- 
mi rok do ukończenia studjów, jak również 
zaświadczenie władz szkolnych lub państwo 
wych, stwierdzających przygotowanie sie 

Sędzia Miłaszewicz 

PARĘ SŁÓW WYJAŚNIENIA 
SĘDZIEMU MIŁASZEWICZOWI 
Sędzia Miłaszewicz, niedopuszcza- 

licy sprawozdawców „Słowa* z po- 
wodii zamieszczenia jego karykatury, 
czy podobizny ra łamach „Słowa”, da- 
ie cowód najzupełniejszego niezrozu- 
mienia współczesnych zasad procesu. 
Podstawą współczesnej procedury są- 
dowej jest jawność procesu. Proces 
był tajny w okresie absolutyzmu. Za- 
sadą absolutyzmu było wykluczenie 
obywatela z życia publicznego, z kon- 
troli nad sądownictwem. Wówczas dła 
xontroli ze strony władz, procedura mu 
siała być pisemna i wprowadzone 
były przepisy dla oceniania wagi do- 
wodów. ; 

Procedura sądowa jest  pierwiast- 
kiem prawa publicznego. Nawet przy 
surowym kodeksie karnym.  obywatcł 
może czuć się bezpiecznym o ile nie 
narusza prawa i istnieie procedura są- | 
dowa, dająca gwarancję prawidłowe- 
go zbadania i sprawiedliwego rozsą- _ 
dzenia jego sprawy. Taką gwarancją 
w państwach konstytucyjnych jest 
jawność procednry sądowej, nierozer- 
walnie związanej ze słowną procedurą, 
'awność procedury, to jest dopuszcze- 
nie obywatela do sali sądowej dla wy- 
słuchania sprawy; dopuszczenie prasy, 
daiącej © sprawie sprawozdanie, jest 
jednym z pierwiastków prawa obywa- 
ieli i nie może być naruszane dowol- 
nie przez sędziego. Jest też gwarancją 
«!а podsądnego. Gdyby sędzia Miła- 3 
„zewicz poza znajomością kodeksu, 
“mal genezę i organiczny związek A 
współczesnej procedury z życiem ^ 
blžcznem, nie mAgiby wydač niepraw- | 
nego rozporządzenta, ograniczaj. 2 
prawo prasy i prawo obywateli do | 
xontroli wymiaru sprawiedliwości, do- | 
konywanego przez niego. 

Władysław Studnicki. 
Lui > | 

do prac dypłomowych, doktoratu egzaminów ; 
zpecjałnych. = 

Dla uczni szkół średnich zaświadczenie 
władzy szkolnej, stwierdzające zezwolenie | 
na powtórzenie Ostatniejklasy (kursu) szko- _ 
ty. 

b) dowodu udzielonego im na rok szkol- 
ny 1930 — 31 odroczenia służby wo) A 
wci c) zaświadczenia o przynależności do 
jednego z ośrodków przysposcbienia woj- 
skowego. 

Od przedstawienia tego 
wołni są stypendyści Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i słuchacze wyższych uczełni zagranicznych, a także zakładów teologji. | 

Qdmownie będa załatwione podania o 
przes inięcie terminu wcielenia Po: ? 
mie nosiadających warunków, lub wniesie- 

nia nia po terminie 30 czerwca 1931 
, Decyzja komendanta w sprawie przest- 

nieć terminu wcielenia jest ostateczna. Od 
tej decyzji nie przysługuje prawo odwołanią. 

AKADEMICKA 
— Wyniki wyborow do „Bratniaka“, W | 

sobotę wieczcrem odbyło się walne zgroma- | 
dzenie członków akad. stow. Bratnia Po- 
moc, dła wyboru nowego zarządu. 3 

Po długotrwałych i burzliwych obradach 
prezesem Gbrano kandydata listy kół nau- 
Ry p. Henryka Dembiński : 

iceprezesami zostali p. p. Ignac 
pławski i Władystaw Raddiwpa. m 

W wołnych wnioskach uchwałono znieść | 
5U-cio groszową składkę na rzecz Akade- 
mickiego Komitetu Wileńskiego przekazując 
Ja m fundusz wałki z gruźlicą. 

— Nadzwyczajne zebranie Kola History. 
ków. W snbctę 28-II 31 r. o godz. IB w I 
terminie; 18.15 w ll terminie w lokalu Sem. 
Histor odbędzie się nadzwyczajne ali 
zgromadzenie Koła Historyków 'z następuj 
cyni porządkiem dziennym: : 

1) Wybór prezydjum; 2) odczytanie pr 
tokułu z ubiegiego w. i 3) zwózddakłe 
ze zjazdu Związku Kół Istorykdas S.U.R.P. 
4) memorandum w sprawie likwidacji Z. 
H. S U. R. P.; 5) dyskusja nad spra 
niem i memorandum; 6) wolne wnioski. 

Nai Zarzad Sek Ё 
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= cji Narciarskiej о- Zwiazku Sportowego w Wilnie powia 
la swych członków, iż w dniach od 25 r. b. zostanie zorganizowany pod kie- 

iowrictwem wykwalifikowanego instruktora | — p Pietkiewi iarski ро- аан с2а, Кигв пагс1агыК! @а po 

Lista zapisėw na powvžszy kurs w ka 
celarji Związku codziennie z wyjątkiem nie- dziel od godz. 19 --- 21 w iokalu Związku - (vl. św. Jana 10). 

RÓŻNE. 
-— Praca w POW zalicza się do 

wysług emerytalnych. W myśl wyjaś: 
"ień Ministerstwa Skarbu podanych d Ё. 
wiadomości pp. wojewodów przez Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych, pra 
sa w organizacjach POW jest policzo- 
ną do wysługi emerytalnej zarówno | 
uinkcjonarjnszów państwowych jak 
zawodowych wniskowvch 

— Konsułat Łotewski komunikuje, że da. 
25 lutege będzie nieczynny. Wa 

— Echa zajścia w Wydziale Opieki Spo- 
łecznej Magistratu m. Wilna. W związku. 

(dałszy ciąg kroniki na str. Lei) 

  



        

notatką o zajściu w Wydziałe Opieki Spo- 
iucznej Magistratu m. Wilna, kierownik tego 

ycziału p. Majewski nadesłał nam list, w 
htórym wyjaśnia, iż nie zostai znieważony 
czynnie, lecz otrzymał cios w głowę. Co do 
peturhbowania wożnego wydziały w trakcie 
'mcydentu — p. Majewski wyjaśnia, iż iakt 
tea nie miał miejsca. 
  

  

Przedwiośnie na ulicy Zamkowej. 
  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie  Wiłeńskiego | Oddziału 

 Połstiego T-wa Historycznego odbędzie się 
dn. 74 łutcgo we wtorek o godz. 8 wieczorem 
1 lokalu seminarium Historycznego USB 
(Zamkowa 1!) Na porządku dziennym od- 
czyt p. $. Wysłoucha p.t. „Ze studjów nad 
organizacją peństwa litewskiego na Polesiu. 

wileńskie 'Towarzystwo Lekarskie. 
V] Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 25 lutego 1931 roku o godz. ?0 
ww sali własnej przy ulicy Zamkowej nr. 24 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie protoku 
iu z ostatniego posiedzenia. 2. dr. Elsa Cla- 
t33 (Bruksela): W sprawie ciał obcych w 
rogówce. (w języku francuskim). 3. dr. Al- 
ired Krauss (Wileika powiatowa): Demon- 
stracja preparatów. 4. dr. W. Karnicki: 
Wpłrw 4ów dokrewnych na zacho- 
wenie się nowotworów doświadczalnych. 5. 
dr. Kenigsberg: Q leczeniu promie nami gra 
uicznemi (z pokazem chorych). 

— Ośmy odczyt z cyklu „Życie wew- 
nętrzne”, p.t. „Nabożeństwo dó Najświęt- 
szej Marji Panny życie wewnętrzne”, ks. K. 
Kucliarskiego T.j. odbędzie się we wtorek, 
dnia 24 lutego a godz. 7 w. w Domu Soda 
iicvjaym (ul. Królewska 9) Wstęp dła człon 
ków Sodalicyj Marjańskich i zaproszonych 
gości. Zaproszenia można otrzymać u człon 
ków Sodaficyj. 

— Wilenskie koło Związku Bibljotekarzy 
Połskich. We czwartek, dnia 26 lutego br., 
© godz. 8 wiecz. w gmachu Uniwersyteckiej 
Bibljoteki Pubłicznej odbędzie się zebranie 
członków Koła z porządkiem dziennym: 

1. Rozdanie trzeciej ulotki Koła, 2. Ko- 
munikat Zarzadu ?. Komunikat p. M. Dzi- 
kowskiego: „Pamiętnik pierwsezgo dyrekto- 
ra Wileńskiej Publicznej Bibljoteki“. Wpro- 
wadzeni goście mile widziani. 

TEATR i MUZYKA 

— Tentr miejski na Pohułance. Dziś te- 
atr czynny dwukrotnie, Po południu o godz. 
4,20 „Czupurek* Benedykta Hertza. Wszyst 
kie b'letv sprzedane. 

Wieczorem o godz. 8 „Bankiet* i „Raz, 
dwa, trzy” Molnara w reżyserji i z udziałem 
dyr. Zełwerowicza. (bie te komedje pełne 
humoru i zacięcia satyrycznego, cieszą się w 
Wiłrie ogmmnem powodzeniem. 

—- Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 8 
w. „Ałoc syłwestrowa* Krzywoszewskiego, 
doslionała komedja współczesna, w reżyserji 
dyr. Zełwerowicza. 

Publiczność okłaskuje gorąco wykonaw 
ców, z Niwińską, Sawicką, Szurszewską, Bal 
cerzakiem, Ciecierskim, Jaśkiewiczem i Wyr- 
'wczem - Wichrowskim na czele. 
— „Dzielny wojak Szwejk* Haseka 

cenach najniższych. We środę dnia 25-go 
bm ukaże się w teatrze na Pohulance o go- 
dzinie 8 w. arcyzabawna komedja Haseka 
„bzielny wojak Szwejk" po cenach najniż- 
SZ od 30 gr. Sztuka ta, która zdobyła w 

Wilnie rekord powodzenia, ukaże się nieod- 
'wołalnie po raz ostatni w sezonie. 

— Ada Sari w Wilnie. Nazwisko Ady 
Sari znane jest Wilnu z zeszłorocznych wy- 
stępów i wszyscy miłośnicy jej wielkiego 
iałentu będą mog!i jeszcze raz usłyszeć fe- 
nomcnalny głos tej śpiewaczki w sali kon- 
seruatorjum muzycznego, we środę, 25 b 
m W programie Puccini, Moniuszko, Verdi, 
Greczaninow i in. Zaznacza się, że bilety w 
niewielkiej już ilości sprzedaje biuro „Orbis”* 
Mkckrewicza 11-а. Szatnia dla wygody pu- 
bficzności została rozszerzona. Ceny biletów 
od 8 zł do ! zł. początek o godz. ŻĘ 

CU GRAJĄ W BINACH? 
mk — Czarne Domino 

jego 
Stylowy — Tajemnice d-ra Fu Manchu 
Kimo Miejskie — Pies Basker Willow. 

Wanda — Muosc hiszpańskiej beduinki. 
Pan — Słodycz zwycięstwa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach, Za czas od 21 

do 23 b. zanotowano w Wilnie w: ów 
a 17. EL 99, w tem kradzieży 13, opi 

roczeń administracyjnych 39. 
Niemowię zjedzone przez szczu- 

_ my. Połicja w Albertynie aresztowała 
20-letnią Marję Onufrowicz, mieszkan- 

  

SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
-— Nie podzielam tego ideału, ale 

rozumiem panią Ja wyrosłam w dźun- 
i — na wolności. Pani nie wie, co 

hzeba robić, gdy nosorożec rzuca się 
na ranią, a ja wiem. Tu tkwi ta wiel- 
ka różnica między nami. Ja wyjdę za 
m4ž albo za człowieka, który będzie 
1 mojej opieki i obrony, al- 

za takiego, który sam będzie na ty- 
łe silny i rozumny, że zrozumie, iż ja 
jego opieki nie potrzebuję. 

_ —0, pani iest zupełnie inna. Każ- 
_ ty mężczyzna musi być panią zachwy- 
_c©onv. Ale ja?.. Jeżeli nawet ktoś się 

moją osobą zainteresuje, nie będzie 
mu wolno zbliżyć się do mnie, dopóki 
nie dowiedzie, że jest księciem, iub 
hrabią! 

illy mówiła ze szczerą rozpaczą w 
głosie i Tommy spojrzała na nią pyta- 
jąco: 

— Kim on jest? 

Elly zaczerwieniła się i zmieszała. 
Zdziwiona i niespokojna podniosła 
oczy na przyjaciółkę. 

— Skąd... skąd pani wie? Nie mó- 
wiłam o tem nikomu. ]a... to jest mo- 
je marzenie... nie mam żadnych pod- 

staw.... 

—. Proszę mi to opowiedzieć, — rze 
kia Tommy, — chciałabym wiedzieć. 

_ Córka mrs. Dernfołd-Theese obej- 

_ rzała się niespokojnie i westchnęła kil- 
ka razy, zanim zaczęła spowiedź. 

— Spotkałam go w Rodezji, gdzie 

kę wsi Rudnia, gm. Sadzowickiej, któ- 
:a dopuściła się zbrodni zabójstwa 
swego nieślubnego dziecka. 

nufrowicz ukryła zwłoki niemo- 
widęcia w bokówce, gdzie zostały zje- 
dzone przez sżczury, tak że w chwili 
ujawnienia przestępstwa, znałeziono je 
ynie głowę i część tułowia. 

— Trzy 
bójcze. Giryłowska Stefanja, zam. 
w cegielni Trynopolskiej, na ul. Kra- 
kowskiej koło domu Nr. 10 usiłowała 
pozbawić się życia przez wypicie esen 
cji octowej. 

Subocz Zuzanna, Ostrobramska Nr. 
21 w celtt pozbawienia się życia, wypi- 
ża karbolu. 

Piłsudskiego Płaszczewski fuljan, 
Nr. 54 w celu pozbawienła się życia 
wypił esencji octowej. 

ZSĄDÓW 
NIE MÓW FALSZYWEGO SWIADECTWA... 

Pardzo rzadko się zderza, aby sprawa 

    

„sądowa będąca konsekwencją bójki pomię- 
dzy chłopami na wsi mogła być ciekawym 
tematem ala sprawozdawcy. c. 

Bójek jest tak dużo, że nie robią już one 

wrażenia, a sposób, w jaki świadkowie 0d- 

twarzają Sądowi przebieg zajścia jest tak 

nudny i nierzeczowy, że wprost trzeba mieć 

dużo cierpliwości aby dostedzieć do końca 
rozprawy. i 

wczoraj było inaczej. ‚ : 

Na ławie oskarżonych zasiadło pięciu 

kmictków ze wsi Murowanka gm. Rukojnie: 
Kazimierz i Zygmunt Sołowiejowie, Dubicki, 

S$. S'ankiewicz i Łokucjewski oskarżonych > 
wszczęcie bójki, podczas której poraniony 

został Józef Stryżeń. | 
Odwieziony do szpitala 

zmarł. * у AE 
Zajście niemał codzienne. Ktoś miał do 

kogoś urazę o coś. Kto, komuś „zastąpił 

drogę". Ktoś kogoś uderzył i tego było „do- 

syć, aby wytworzyły się dwie  wojujące 

artje. 
POT ykładano się kijami, pięściami, kamie- 
niami. Niejeden oberwał mocno, a tylko je- 
den Stryżeń pozostał na polu walki z roz- 

miażdżoną czaszką. 
Noże nawet nie on był głównym prze- 

ciwrikiem napadających. Kto to dziś może 
stwierdzić. ы 

W trakcie przewodu sądowego, kiedy 
Sąd zażęty był badaniem świadków, przed- 
stawicieł powodu cywilnego (ojciec zabite- 
go — tentujący o sumę 2 zł.) mec. Sze- 
skin złożył rewełocyjne oświadczenie. 

Nec. Szeskin uzyskał od swego moco- 
dawcy informacje o tem, że kilku świad- 
ków zeznawało nieprawdę, bowiem zostało 
przekupionych przez oskarżon. Oskarżenie 
ia może udowodnić zeznaniem kilku osób, 
które są chbecne i znajdują się w pokoju dla 
świadków. 

Nie potrzebujemy dodawać, że tego ro- 
dzaju oświadczenie wywołało sensację i by- 
ło stanowczo nie na rękę obronie 

Konsekwencje nie dały na siebie długo 
czekać. Podczas przerwy prokurator — p. 
danowicz — nakazał aresztowanie  świad- 
ków: Błażewicza, Krupską i Kozłowską, a 
Sąd, jak na to wskazuje następnie wyrok w 

poszkodowany 

po tej sprawie nie dał wiary fałszywym zezna- 
mom. (Coprawda świądkewie ci nie bili, 
za zpodą stron, zaprzysięzani, jednak w myśł 
Qrzepisów odpowiadać będą jak za krzyw - 
przysięstwo). 

Po przemówieniu prokuratora  Janowi- 
cza i obrońców, p.p.: Jasińskiego, Engla, 
M  Bejraszewskiego i Hryhorowicza, Sąd 
wvniósł wyrok skazujący wszystkich oskar- 
żonych (prócz Łokuciejewskiego) na trzy 
„ata więzienia, z zamianą na dom po- 
prawv. Łokuciejewski został całkowicie unie- 
winniony. 

Powództwo cywilne zostało pozostawio- 
ne hez rozpoznania. 

Tak zakończyła się jedna z tysiąca bó- 
jek, powstałych na tle bądź osobistych po- 
rachunków pemiędzy poszczególnymi „chłoj 
cami", bądź.z racji nadmiernej ilości wypr- 
tej wódki, która we wszystkich tego rodza 
ju awanturach odzrywa b. poważną rołę. 

Obradom przewodniczył p. wiceprezes 
Kaduszkiewicz w asystencji sędztów wotan- 
tów p.p. Sienkiewicza i Miłaszewicza. W. T. 

Pianina I 
o światowej sławie Pleyel, Bechstejn etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopł i Syn, 
uznane rzeczywiście za 
w kraju przez najwybitniejszych fachow= 

w 
* miu w 1929 ,. 

zamachy samo- 

ców ma Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
iw Wilnie w r. 

RADBIC WĘIEPSKIE 
WTOREK, DNIA 24 LUTEGO. 
11,50: Czas. 
1205 — 12.50. Muzyka taneczna (pły- 
17.10: Kom. meteor. 
17.50 — 16.10: „Skarby na dnie morza” 

2 odczyt z Warszawy wygł. Z. Kacprow- 

'16.25 — 16.30: Progr. dzienny. 
16.30 — 17,15: Utwory Czakowskięco: 
17,17 — 17,40: „Dwuchsetłecie Manon 

uoRcant" — odcz. z Krakowa wygł. dr. 
Brahmer. 

17,45 — 18,45: Koncert z Warsz. 

13,45 — 19.00: Radjowa gazetka  rze- 
mieślnicza. 

10.00 — 19.10: Program na środę i 
rozm. 

18.10 — 19,25: Komunikat rołniczy z 
Warsz. 

19.25 — 19,35: Rezerwa. 

K.35 — 19.50: Pras. dziennik radj. z 
Warsz. 

19.50 — 23.35: Opera z Warsz. („Fagot* 
iounoda) W przerwie „Tygodnik arty- 

styczny” ze studja R. W. (prowadzi jerzy 
Wyszomirski). 

23.35 — 23.50: Kom. z Warsz. 

OFIARY 
Ku uczczeniu śp. Dominika 

<kłade na Dom Dzieciątka Jezus 
Jan Iicki zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób d-ra Marjana 
Obiezierskiego dła biednych dzieci pozosta- 
jących pod opieką Związku Kresowców Za- 
zordonowych Antonina i Maksymiljan Maliń- 
scy zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób kochanego Ku- 
żyna dr. Marjana Obiezierskiego dla bied- 

nych dzieci pozostających pod opieką Związ 

ku Kresowców Zakordonowych składają zł. 
40 — Leokadja Wilejszys, Julja Maciejewi- 
czewa. 

Na fundusz wdów i sierot po lekarzach 
przy Izbie Lekarskiej Wił - Nowogródzkiej 
zamiast wieńca na trumnę śp. dra. Marjani 
Obiezierskiego: prof. Jakowicki, dr. Waszkie- 
wicz, dr Lewin i dr. Bloch — 100 zł. 

Stanisława Sadowska dla byłej nauczy- 
cielki zł. 4. 

Ei JJ) R 
OBWIFSZCZENIE 

Komernik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
ś-po rewiru, Wac'aw Leśniewski, mieszk. w 
Wilrie przy ul. 3-go Maja 13 na zasadzie art. 
10% UPC obwieszcza, iż w dniu 27 łutego 
1531 roku o godz 10 rano w Wilnie przy ul. 
Trockiej 19 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej majątku ORC należące- 
go do Biura Techn. Handl. Wł Nieciengie- 
wicz i Sp-ka w Wiłnie, składającego się z 
materjałów technicznych, maszyn i innych, 
oszacowanego na sumę 1255 zł. na zaspo- 
kojenie pretensji spółki firmowej „Tartak pa- 
rowy Ls w sumie 150 zt i proc. i ko- 
sztami. 

  

Dow. gialky 
on 

   

Komornik sądowy 
W. Leśniewski. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru, Wacław Leśniewski, mieszk. w 
Wilnie przy ul. 3-50 Maja 13 na zasadzie art. 
1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 26 lute- 
go 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie 
Frzy ul. Styczniowej 3 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, 
należącego do firmy D/H Wilopał Mieczy- 
sława Jedrzejkowskiego, składającego się z 
drzewa opałowego, węgla drzewnego i in- 
nych. oszacowanego na sume zł. 1359 na 
zaspokojenie pretensji przedsiębiorstwa Han- 
Glowo - Przemysłowego M. Deull w Wilnie w 
sumie 3.00%) zł. z procentami ; kosztami. 

Komornik sądowy 
W. Leśniewski. 

4 w     : i 

LEKCJE FOTOGRAFJI 
AMATORSKIEJ 

praktycznej, eoretycznej, indywidualnie, 
A grupowo ndziela 

Józef Rożnowski 2 t fot. 
Zapłsyc d7. * g. 1821, uł, 3 Maja1-5 

  

  Fortepiany 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 
najlepsze 

1930 
(Grand Prix i Wiełkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDA?  WYNAIFCIR. 

byłyśmy z mamą przed przyjazdem 
do Monbassy Oglądałyśmy tam jakieś 
ruiny, byłam bardzo zmęczona i wy- 
czerpana. mama rozma - 
wiała ze znajomymi, a ja odeszłam 
nieco od nich i usiadłam na skale 
przy wejściu do jakiejś jaskini. W ja- 
skini tej pracował jakiś człowiek, 
okropnie zakurzony i roztrzepany. Uj- 
rzawszy mnie, podskoczył do mnie 
chwycił za rękę i wciągnął do jaskini, 
mówiąc: „Niech pani patrzy, to jest 
prawdziwe cudo!* Przestraszyłam się 
bardzo, ale zrozumiałam, że zrobiłby 
tak samo z każdvm innym spotkanym 
w tej chwili człowiekiem. Wprowadził 
mnie do jaskini, mówiąc bez przerwy 
o rzeczach, o których nie mam naj- 
mniejszego pojęcia, 0 jakimś wieku 
złotym z przed dwóch tysięcy lat. 
Qprowadzał mnie tak długo, dopóki 
nie stałam się tak samo zapylona, jak 
on. Pokazywał mi napisy i rysunki na 
ścianach i jakieś kamienie, których 
miał pełne kieszenie. Był strasznie mi- 
ty. Zaraziłam się od niego tym zapa- 
łem i zaciekawiały mnie bardzo jego 
słowa, chociaż niedużo mogłam zro- 
zumieč, ale niestety wkrótce nas zna- 
ieźli i mama rzuciła się do mnie z 
krzykiem, jakbym została jej zwróco- 
na z tamtego świata, On spojrzał na 
manię, na znajomych i zniknął, jak 
królik w norze... i to jest wszystko! 

— Pani nie widziała go więcej? 
— Nie. Wiem, naturalnie, że to 

jest wszystko bardzo głupie, ale mnie 
sie zdaje... że ja się jemu podobałam. 
Kiedy wyjeżdżaliśmy już, jakiś krajo- 
wiec przyniósł małą posyłkę dla mnie, 
w której znalazłam kryształowy amu- 

WILNO, 
al, Niemiecks 3, m. 6. 

СРМУ РАВРУСТ7 МИ 

      

let.. taki nieduży, ładny, cały pokre- 
šlony jakiemiś niezrozumiałemi zna- 
kami i literami. Była tam teź kartka. 
T amiętam na pamięć te słowa, które 
zawierała: „Jest to najdroższa dla 
ranie rzecz”. Dotąd nie mogę tego zro- 
zumieć i dlaczego on mi to podarował? 

— Jak on się nazywa? : 
— Ja nie wiem. Kartka nie byla 

podpisana. 

— A co pani zrobiła z amuletem 

Elly poczerwieniała i przycisi:ęła 
rękę do piersi. 

— Jest tutaj. Nie rozstaję się z nim 
nigdy, noszę na łańcuszku srebrnym. 
Przynosi mi on szczęście i spokój. Ma- 
ma była oburzona, kiedy zobaczyła, 
ze 1ozmawiam zc zwykłym robotnikiem 
(bo myślała. że to jest robotnik), dla- 
tego nie powiedziałam jej ani słowa 
G amulecie, bo wiem, że odebrałaby 
mi go. Kiedy przyglądam się amuleto- 
wi. dotykam. mam pewność, że spot- 
kam jeszcze tego nieznajomego... to 
niemądre, prawda? -.- dodała ze łza- 
mi w oczach. 

-— Niema w tem nic niemądrego.--- 
odpowiedziała spokojnie Tommy, ze 
zrozumieniem. — Jestem pewna, że 
się spotkacie jeszcze. 

— Niechby był nawet zwykłym 
"obotnikiem, —- ciągnęła dalej dziew- 
czyna, wzruszona współczuciem i zro- 
zumieniem, jakie okazywała jej nowa 
przyjaciółka. — Mówił tak rozumnie, 
był taki miły, a ja będę miała dosyć 
pieniędzy dla nas obojga, gdy dojdę 
co pełnoletności! Ależ to wszystko, 
co mówię, jest głupstwem! A jednak, 
niech mnie pani zrozumie: był to je- 

LU wo. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3 

Kasa czynna o g. 3.30. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. „Balkon 30 gr. 
ą 

W rołach giownych Aleksand+7 Murski, Betty Bird, Livio Pavanelli, €. Blackwell. 
Nad pr. gram: „„Warjat na woiności'* Komedja w 2 a tach, 

Od dnia 21 lut-go 194 

BASKERWILE 
Począ'eż seinsń 4 2 4, Następ 

wyświetlane filmy: 
Najpotężniejsza powieść e 

Cenan Doyie'a s któw w 
ren: „Panłenka z barem na kółkach" 

  

  
KINO-TRATR Ulubieniec 

M EL i 6 ge publiczności 

al. WILEŃSKA 38. 
Tel. 926. 

Na pierws y seans ceny zniżone. 

HARRY LIEDTKE 
CZARKE Р О мЕНО 

WERA SZMITTERLEW, JUNKERMAN I WEREBES 
w najnowszej swej kreacji 

Nad program: 
Rewelacyjne dodatki dźwięk. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

Dziś! Najpiękniejsza 
Dźwiękowe Kino gwiazda ekranu 

-HOLLFWIJI 
Mickiewicza 22.   

Dramat kobiety, będscej 

BILLE DOVE „.. ANAOR POD SZĄIMIK 
przedmio em posądań mężczyzn, z których żaden nie umie jej dać miłości. 

stałych rolach Edmunt Love | Farrel Mac Donald Nad p'ogram: Dodatek rysunkowy Flejsura. 
Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 

W pras 

i 10.15 

  

  

  

  

  

  

  

DźwiĘK wE Kino Dziś! Cudo film świata! Superfilm dźw ękowy! 
w roli CGI i N © POGANIEB.w. RAMON NOVARO 

Całe Wiłno będzie śpiewać „Miłośną Pieśr*. Ceny z iżone tylko na l-szy seans, 
WIELKA 47. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.30 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wil ie! Posągowo piękna Olga Czechowa oraz igo $ym i Ernst Wachbam 

W we wspaniałym 

„PAN dramacie p. t. „SŁÓBYCZ ZWYCIĘSTWA 
i 2, yiieika; 42, podług głośnej powieści „Studentka Chemii" Heleny W. .... U. Ceny od 40 ge. 

Kino-Teair , sa a Największy i najpotę'niejszy szlagier Świata pierws'v raz w Wił ie! 
-r Mabuza Żyje I cziała w К R 

„STYŁOWY” | Ameryce w Scotland Jarip. LT 45 BE A NB A D-raFU RAKCHU 
WIFLKA 26 potężny dramat w 10 akt. Dałsze dzieje D-ra Mabuza, W roli głównej Varner Oland Neli Hamilton. 1 A 36. Nad program: Humor i Śmiech, komedja w 2 »kt. 

KINO Dziś pierwszy raz w Wiłnie! Wspaniały film, opisujący przygody miłosne osób panujących p. t. 

m ge Miłostki ksiecia i dam dworuł 
„ŚWIATOWID* KRÓLSWA ZB G% SER = Wybryki adjutantów Krółowej! 

Mickiewicza 9. W rol. @ as... EU głosu, Liana Haid | Gziasu Servėni   
  

  

Najnowszy 

waga Przebój Dźwiękowy 

Zbyszko Sawan 

Polski 

i K. Junosza w tych dniach 
Stępowski w kinach 

3EMCE NA ULICY Nora Ney, 
„Helios“ , „Hollywood“ 

  

  

ВОМ ТО ЛЕ 

ICHTIOMENTOL 
    

Znakomite o świato- 
wej sławie nacieranie 

|, przeciw freumatyzmowi, gośćcowi, 

łamaniom, bólom głowy lub zębów 

jest wszędzie do nabycia 
po cenie 3 zł. za flakon 

działa nawet w tych wypadkach, 
w „których inne Środki 

bezskuteczne. 
Nałeży natychmiast spróbować. 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Labo ratorjum chem. aptekarza M-ra Szymona Edelmana 

we Lwowie, Teatyńska 16. 

Mrod. р 
=uje, doskona!i, обза- 

raa usuwa brażi i skezy. 
Gabinet ® 
osm. į sanek е с 

4. Mryniewiczewoj, 

=. WIELKA M 16 m.8. 

Przyjomg. 10-11 4-7 

\ ‚2. Р. № M. 

LOKALE 

Pokój 

REOR 

   
wszelkiego rodzaju 

były 

ER pala pina IRZWNWNZWZEZE przy ul. Mickiewicza, 
ueKTOR 

LEKARZE Plumowicz 

    

   
    

ładnie odnowiony, z 
opałem, św atłem ele- 
ktrycznem, używ. wan- 
ny i cbsługą oddam 

[Akuszerki| 

      

   

      

  

| ao CDOTODY  Weneryczne, "oc о- 
5 skórne i moczopiciowe AKUSZERKA aaa PO. z 

r. medycyny 4 ME ŚMIAŁÓWSKA na 8-12 miesięcy. 
A. fvmbler PT ara: lsbinet Kozme Łask. oferty do Redak- 

Choroby ET Y CZ 0, уежа zmaarszcz Cji „ROR poł Nr. 

skórne i narz e 1, piegi, wągry, fapież 1518. 
czowego. idlckiewicza Dr. Wolfsan atrodai, Kaiko НУ Ang licy 
12, róg, Ta ar skiej przyj. choroby skórne, wene- zadznie w Hle- 

muje 9 -2 i 5—8, 7jczne i moczopiciowe icza 46. bezdziet i poszukują 
Tel. "15-64. Wileńska 7, od 9—1 SĄ — dwuch eleganc. mme- 

Puna i S LOS SE blowanych pokoi z 

ь S BP komfortem. Oferty do 
Dr Ginsberg DOKTOR KOSMETYKA Administracji pod „In= 

Choroby. skórne, we- žymer“ 
ueryczue | moczopicio- Zeldowicz 

= asmo i chor, skórne, | wene- BENEA CAE 

567. <zowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz. 

DOKTOR choroby skėrne, wene- 
tyczne i moczoplciowe ZELDOWICZOW A 

WENE- Mickiewicza 4, KOBIECE, 

   
  

tel. 1.90. CZNE NARZĄDÓW le, doskonali, sdšwie- Wiadomość do Adm. 
Od 9—12i4 RY zo m pm: ie pac „Słowa* pod 5. M. 

— 1 r asa 
DOKTO! od 12-21 о4 4—6 iwarzy I ciała (panie 

s e ir dt ui. Micklawicza 24. Saias pro = Szafka 
zyrwin tel 277 r: Wypadenie wiesów bibljoteczna 

choroby weneryczne, N ka 
skorne i moczopłciowe au <śsbycze kosmetyki rs lidn», ładna, niedrogo wiec. 
Wielka 19, od 9 do 1 pisania na cjonainej 

3—7 nach. Csisiennie ed g, 10—8. mość w Administracji 
Orzeszkowej 11, m. 16 Ww. 5 Р, 4° рой С. M. 

  

dyny człowiek, który zwrócił na mnie 
uwagę, bez jakiegoś ukrytego celu... 
więc wydaje mi się czasem, że to sam 
los chciał tego... 

— A jeżeli się spotkacie, ale mat- 
ka pani nie pozwoli wam się widywać, 
co będzie wówczas? 2 

—- Ja nie wiem, — szepnęła Elly. 
załamując ręce rozpaczliwie. Nagle 
twa,z jej zbladła śmiertelnie. 

— Proszę spojrzeć.... oto on! 
Tommy zaniepokojona tą nagłą 

zmianą, odwróciła się i ujrzała, idące- 
go ku nim Traversa, z jakimś niepo-- 
zorr.ym i niezgrabnym człowiekiem. 

-— Miss Veston, — rzekł Travers 
— szukam panią w całym hotelu. Pa-* 
ni pozwoli przedstawić sobie mego 
strvja, profesora Silasa Kinga. 

3 

Jedną z dodatnich cech życia w 
Afryce jest to, że panowie nie potrze- 
buja tracić czasu przed lustrem dla 
włożenia krochmalonego kołnierzyka. 
Ale ma to i swoje ujemne strony: pa- 
nowie zbvi chętnie ubierają się w ko- 
Icr khaki, co nadaje im niezbyt ele- 
gancki i świeży wygląd. 

Profesor Silas King nie stanowił 
wyjątku pod tym względem. jego 
ubranie khaki wisiało na nim, jak na 
Gsewnianym kołku, rękawy były wy- 
mięte, a dawno już nie mając do czy- 
nienia z żelazkiem spodnie przypomi- 
nały raczej dwa wetknięte w podłogę 
korkociągi. Ubioru uczonego dopełnia- 
ła koszula kołoru khaki, z odkładanym 
kołnierzykiem, okulary w rogowej 
oprawie, rozczochrane włosy i niewy- 
«czyszczone buty. 

*ryczae, narządów mo- RÓŻNE 

Zegar 
szafkowy 
staroświecki kupię. 

6ABINET 
faejonalnej Kasme- 

tyki Leczniczej. 
Wiłae, Micziewicza 31 

„m4 
Urod kobiecą 

ė konserwu- 

  

PJ 

Readakcji „Słowo* ped 
Nr. 6490. 

do stanu d chod wego, wszystkich przedmio- 

Miłosierdziu Do sprzedania 
naszych Sz. Sz. Czy-tanio rozne materjały 
telników polecamy b. wełniane i kamgarno- 
nauczycielkę, pozosta: we damskie i męskie, 
jącą w nędzy, chorą, futra i skórki futrzane, 
pozbawioną możności swetry, trykotaże dy- 
zarobkowania. Ofiary wan perski, mebłe, ele 
przyjmuje Administra ktr luxy, kasy ognia- 
cja „Słowa* dia „b trwałe, serwis angieiski 
nauczycie ki. patefony, maszyny do 
=—"Diamim.  "Szycia i  sztoperskie 

Pianino szewskie, maszyny do 

w dobrym stanie oka- piSania, masa różnych 

  

  

zyjnie do sprzedania pozostałych z fi: tacji 
ul. Jagieilońska 3, m. fantów. LOMBARD 

  

  

  

  

27, (w podwórku) Biskupia 12. 

FOLWARK — woj 
sprzedamy 22 ha, z c 
zabud waniem — га 

14.000 złotych 
Dom H.-K. „Ża- 
chęta** Mickiewi- POSADY 

tza 1, tel. 9-05. 

Nauczycielka 
PIĘKNY poszukuje posady W 

osobniak murowany | mieście lub na wsi 
o 9 dużych po o- 
jach 76 wszeikiemi 

wygodami. Oficyna 
o 2 mieszkaniach, 
stróżówua, składy. 
300 sążui kw «g- 
rodu owo owego 
sprzedamy  okezyj- 

nie. 
Dom H.-K. „Žas 
chęta'' Micklewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

'"oże przygotować do 
TV klasy gimnazj nej   
włączn.e ze wszystkich 
przedmiotów, zna ię- 
zyki francuski i łacinę. 

Dowiedzieć/ się w 
Admin stracji „Sżowa 
Фа С М. 

     

Posadę sa 
biuralistki(y) 

udzielę temu kie po- 
życzy zł. 3000 — do 

1. 5000 na korzystny pro- 
= cent. Łask. oferty do 

„Redakcji „Słowo* pod 
Nr. 1001. 

      
  

intratne 
przedsiębiorstwo 
szukuje pożyczki 
3000 — do 4000. Wy 
czerpujące oferty do 

Już czas! 
czyś ić 

Były nauczyciel 
g'mnezjum udzieła kore 
petycji i przygotownie 

i doprowadz ć do > soki ze 

  

ogrody i dr'ewa owo-tów w zakresie gim- 
cowe, C uskutecznia gazjum. Łaskawe zgło- 

{ łapież.  Najnewsze w dobrym stanie, so-tylko specjalista facho-:zenia do Adm. „$- 

Serce Elly ścisnęło się na myśl o 
tem, jakie wrażenie zrobi na matce 
ten zaniedbany człowiek przy porów- 
naniu z wytwornym hrabią  Verneuil. 

Tommy, ktora nie sądziła ludzi po 
ich zewnętrznyn! wyglądzie, przyglą- 
dała się uważnie nowemiu znajomemu, 
starając się odkryć w nim cechy, któ- 
ie jej zdaniem musiały znamionować 
„porządnego mężczyznę". 

Travers był trochę rozbawiony i 
zażenowany. Wstydził się nieco wy- 
gladu stryja. Rzeczywiście  profeso! 
przypominał wymokłego kota i robił 
wrażenie tak przestraszonego, że gdy- 
by nie bratanek, uciekłby natychmiast. 

3 Przykre milczenie trwało zaledwie 
kiika sekund. Tommy, z właściwym 
sobie spokojem i opanowaniem, ura- 
*owała sytuacje. 

— Dzień dobry panu profesorowi. 
Niech pan zechce usiąść tu, koło nas. 

Odsunęła sie zostawiając wolne 
miejsce między sobą i Elly. 

— Pan pozwoli, że go przedstawię 
mojej przyjaciółce, miss Elly Theese. 
Zdaje się, spotkaliście się państwo już 
raz. 

-— Tak... tak... — Dzień dobry pa- 
ni, -— odpowiedział zmieszany prote- 
sor. — Dziękuję, ja bardzo śpieszę, 
inuszę rozmówić się z dyrektorem mu- 
zeum geologicznego. 

Usiłował uwolnić 
który nie puszczał go. 

— Stryju, — roześmiał się wesoło, 
gdzie stryj śpieszy? Przecież nie roz- 
mawialiśmy jeszcze pięciu minut! W 
jaki sposób strvi mnie odnalazł? | 

Profesor, którego myśli skupiły się 

ręke bratanka, 

do sprzedania. Wiado-chowiec“ do Redakcji. 
Oferty pod „fa-wa* pod „nanczyciei“ 

  

c z 

  

  

już dokoła muzeum i wynalazków ge- 
ologicznych, pogładzii ręką rozwi- 
cnrzone włosy i spojrzał ze zdztwie- 
nieni ną bratanka. 

— (Co? Ach, tak, naturalnie, je- 
steś moim bratankiem Wiłford pisał, 
že przyjedziesz i prosił żebym się z 
tobą zobaczył. Powiedz mi, czy nic 
nie wiesz o kronice skał? 

-— Mój Boże. oczywiście, że nie! 
— Wiedziałem to! Z punktu widze- 

nia naukowego, wychowanie teraźniej- 
<zei młodzieży jest zupełnie zaniedba- 
ne. io straszne... strasznel... Musze 
już ść. jeszcze się zobaczymy, zawio- 
zę cię do siebie, pokażę roboty... 

Niezgrabnie ukłonił się paniom i 
już miał odejść. 

— Ależ to nonsens stryjaszku! — 
zaśmiał się Travers. — Tak nie moż- 
na uciekać. Przebyłem siedem tysięcy 
mil, żeby się ze stryjaszkiem zobaczyć 
Zjemy razem śniadanie! 

Profesor rozpaczliwym gestem tar- 
gał włosy. 

—--Zjeść śniadanie? Nie, dziękuję, 
la zdaje się, już coś jadłem rano. W 
każdym razie nie mogę spóźnić się do 
muzeum. 

— O, niech go pani zatrzyma, bła- 
gam, — szepnęła zrozpaczona Elly, 
Wiem, że może umrzeć z głodu jeżeli 
go nie zatrzymamy! 

-- Dobrze, zatrzymam go! — od- 
powiedziała szeptem Tommy i, zwra- 
cając się do uczonego, zapytała: 

— (Czy pan profesor zgadza się, z 
teorja sir Jeifry Pinera, że Dolina Wiel- 
kiego Wąwozu nie jest niczem innem. 
jak wułkanicznemi pozostałościami 7 
trzeciej epoki? 
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