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W związku z podjętą przez mini- 

sterstwo przemysłu i handlu akcją 

zmierzającą do obniżenia cen artyku- 

łów przemysłowych, celem zmniejsze- 

nia rozpiętości między cenami wytwo- 

rów przemysłowych a produktów rol- 

nych. oraz do obniżenia cen w detalu 

celem zmniejszenia rozpiętości między 

cenami w hurcie a detalu, — powsta- 
ła już spora. literatura na temat zna- 

czenia tej akcji, jej cełowości, możli- 

wego efektu i t. p. 
Pomijając narazie głosy przemysłu 

„ hardlu, oraz zdania uzależnione od 

partyjnego zabarwienia danego organu 

prasy, —- postaramy się tu w kilku 

słowach zreasumować opinię  rolni- 

ctwa, w obronie którego zainicjowa- 

ne zostały częściowo obecne posu- 

nięcia rządu. Mówimiy: „w obronie", 
ponieważ zadaniem tych posunięć w 
ostatecznym wyniku jest nietylko 

„przystosowanie zdolności konkuren- 

cyjnej naszego przemysłu do nowych 

warunków na rynkach obcych, oraz 

samoobrona przed wzrostem przywo- 
*2u ianiejących towarów  zagranicz- 

rych*, ale w równej mierze i pomoc 

"dla rolnictwa. 

1   
Mówiąc o opinji sfer rolniczych, 

ograniczymy się tylko do zdań 

o akcji z punktu widzenia inte- 

ręsów rolnictwa, nie poruszając uwag 
krytycznych co do Samego ujęcia 

przez rząd zagadnienia zniżki cen, —- 

+ czyli inaczej do zdań, czy będzie mia- 

ło i jakie korzyści rolnictwo z wszczę- 

tej akcji obniżki cen wytworów prze- 

mysłowych. Otóż w zasadzie zamie- 

rzenia rządu uważane są naogół za 

duszne, — podawana jest atoli w 
wątpliwość skuieczność samych za- 

biegów wobec wyjątkowo  niskiege 

poziomu cen produktów rolnych, znaj- 

dującego się poniżej kcsztów wy- 

twó-czości. Argumentacja w tym wy- 

padku jest następująca: 

—- Koszty produkcji zależne są 
nieżylko od cen konsumowanych przez 
rolnictwo artykułów przemysłowych, 
ztóre zwłaszcza w drobnych gospo- 
darstwach nie odegrywają u nas tak 
wicikiej roli, ałe również od szeregu 
innych czynników, jak wysokość 
świadczeń socjalnych, płace robotni- 
cze, stopa procentowa i t. p. Nie jest 
do pomyślenia takie obniżenie cen wy- 
tworów przemysłowych, by mogło ono 
zrekompensować skutki pozostania 

„bez zmiany tych pozostałych czynni- 
ków i zapewnić rolnictwu osiągnięcie 
opłacalności produkcji. Przemysł nasz, 

miernie obciążony świadczeniami przy 
inusowemi, nie jest w stanie dotrzy- 
mać kroku w zniżce cen innym pań- 
stwom. Aie nawet suponując, że nie 
pozostanie w tyle, nie można stąd 
wnioskować o poprawie sytuacji w 
rolnictwie, ponieważ produkcja rol- 
na nadał pozostanie deficytową. Z 
każdym dniem deficyt ogólny  skut- 
kiem narastania będzie zwiększał się, 

rolnik zaś siłą rzeczy zmuszony bę- 

dzie ograniczać swoje potrzeby, prze- 
chodząc do ekstensywniejszej gospo- 
darki, a więc stale zmniejszać konsum- 
cję artykułów przez siebie nie wytwa- 
izarych. W tych warunkach, pomimo 

, obniżenie cen, nie można  przypu- 

szczać, by konsumcja wytworów prze- 
inysłowych wzrosła. 

Przytoczonej argumentacji nie moż- 
na odmówić słuszności. Byłoby zbyt- 
nim optymizmem, optymizmem  nieu- 

zasadnionym w warunkach obecnych 

cen produktów rolnych, rachować na 

wzrost konsumcji, skoro stale wzra- 

stąć będzie zadłużenie warsztatu rol- 

nego skutkiem deficytowości, względ- 

<nie warsztat ten tracić będzie na sub- 
_ stancji. Z drugiej strony jednak byłoby 

błędem, nie dostrzegać doraźnej ulgi 

dla rolnictwa, skutkiem zniżki cen 

artykułów przemysłowych, bo nieza- 
leżnie od tego, czy konsumcja wzro- 
słaby, czy zmalała, zniżka ta oznacza 

zmniejszenie się deficytu gospodar- 

stwa rolnego. Pozatem przy dawnych 

cenach spadek konsumcji byłby więk- 

Szy, niż przy cenach mniejszych, co 
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Icy wobec akcji obniiki ten OD 
oznacza, że akcja podjęta przez mini- 

sterstwo przemysłu i handlu przyczy- 

nia się jednak do pewnego odpręże- 

nia w dziedzinie konsumcji.Zresztą jak 

można sądzić z dotychczasowych enun 

cjacyj wymienionego ministerstwa, za- ? 

biegi jego nie mają na celu uratowa- 

nia sytuacji, lecz o wiele skromniejsze 

zadanie, łagodzenia przejawów kryzy- 
su i stworzenie warunków, ułatwiają- 

jących jego przetrwanie. 
Należy tu zaznaczyć, że sami rolni- 

cy przypisują akcji zniżki cen artyku- 

łów przemysłowych bardzo doniosie 
znaczenie z punktu widzenia  intere- 

sów rolnictwa — przy przesłance, że 
ceny artykułów rolnych zaczną się 

podnosić. Wówczas bowiem w szyb- 

szein tempie mogłaby być osiągnięta 

granica opłacalności produkcji rolnej. 

Pod tym względem, że nie powin- 
na mieć miejsca tylko jednostronna 

akcja zniżki cen artykułów przemysło- 

wych, że warunkiem nieodzownym 

skuteczności tej akcji jak wogóle za-- 

biegów złagodzenia sytuacji spowodo- 
wanej kryzysem jest jednoczesna zwyż 

ka cen produktów rolnych, że nie na- 

leży pozostawiać bez rozpatrzenia 

sprawy kredytu, obciążeń świadcze- 

niami przymusowemi i płac robotni- 

czych — zdania rolników względnie 
organizacyj rolniczych, jak można są- 

dzić bądź z artykułów 'i notatek w 
prasie, bądź z odnośnych — тетога- 

łów — są zgodne. Zwłaszcza dużą wa- 

gę przywiązują rolnicy do zagadnie- 

тча kredytu, a to w związku z koniecz- 

nością stworzenia dla rolnictwa źró- 

deł kredytu, niezbędnego na pokrycie 

wywołanych przez kryzys  przejścio- 

wych niedoborów gospodarczych. Ra- 
da związku organizacyj rolniczych 

posiulaty w tej mierze skonkretyza- 

wała w rezolucji z dn. 30 stycznia, 
К6га przed kilku dniami podaliśmy w 

„Slowie“. 

Co się tyczy akcji ministerstwa 

przemysłu i handlu  zmierzającej do 

obniżenia cen w detalu, celem zmniej-- 

szenia rozpiętości między cenami w 

hurcie a detalu -—— to tu również zda- 
nia są mniei więcej zgodne, wiążąc 
się ze stanowiskiem rolnictwa wobec 

akcji zniżki cen i domniemanych jej 

iezultatów. Słusznie zwraca się mię- 

dzy innemi uwagę na to, że o ile pew- 

ną ulgę przyniesie dla rolnictwa zniż- 
ka w detalu cen artykułów wytwa- 

rzanych z surowca nie dostarczanego 
przez rolnictwo, — o tyle niebezpiecz- 
ne mogą być skutki w odniesieniu do 

artykułów, wytwarzanych z surowca 
produkcji rolnej, względnie artyku- 

łów rolnych sprzedawanych w detalu. 

H-—ski. 
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cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

@ 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, ! 
DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 
GLĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Wiodzimierow. 
GRODNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski. 
KLECK — Skiep „jJedność”, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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Ogłoszenia cyfrowe 

N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK —- Księgarniu Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

STOŁPCE -- Księgarzia T-wa „Ruch”. 

  

rady nad ratyfikacją traktatu 
handlowego z Niemcami 

W SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komii- 
spraw zagranicznych przystąpiła w dniu 
b m. do obrad nad projektem ustawy 

handlowego 

sia 
25 
w Sprawie ratyfikacji traktatu 
z Niemcami. 

Referował pos, jeszke, podkreślając, że 
od chwili zawarcia tego traktatu warunki 

uległy radykalnym zmianom przez perfidne 

wewnętrzne zarządzenia niemieckie. Dlatego 
też veferent czuje się zmuszony polemizować 
z umotywowaniem rządower., dołączonem 

Go traktatu, jako opartem na przedawnio- 
nym już stanie faktycznym. Р 

Referent dowodzi, że korzyści, płynące 

KLUB B.B. BĘDZIE GŁOSOWAŁ ZA RATYFIKACJĄ TRAKTATU 

WARSZAWA. 25-II (tel. wł. „Słowa*). 
`М związku z dzisiejszem posiedzeniem ko- 

misji spraw zagranicznych Sejmu, informu- 
ją nas z miarodalnych kół klubu B.B., iż 
klub ten, a więc większość Sejmu, będzie 

głosował za ratytikacją traktatu handiowe- 

go połsko-niemieckiego zgodnie ze stanowi- 

skieni rządu, który chce podkreślić dobrą 
wolę Polski w stosunku do sąsiada zachod- 

niego, a przedewszystkiem do unormowania 

  

stostnków gospod:rczych pomiędzy Polską 

a Niemcami, 
W ten sposób traktat handlowy połsko- 

niemiecki będzie przez Sejm ratyfikowany, 

co jednak praktycznego znaczenia dia wpro- 

wadzenia w życie jego przepisów nie po- 
siada, gdyż stostniki polityczne, panujące 
obecnie w parlamencie niemieckim nie pa- 
swałają liczyć się z ratyfikacią tego trakta- 
tu przez drugą stronę, co jest niezbędne 
dla wprowadzenia traktatu w życie. 

Posiedzenie Izby Poselskiej 
WARSZAWA. PAT. —- Na wstępie środowego plenarnego posiedze- 

nia Sejmu, ślubowanie poselskie złożyii p.p. Haliar, Jaworski i Kohan. 
Z kolei pos. Wartalski (BB) zreterował projekt ustawy o państwowym 

funduszu eksportowym, :itworzonym celem popierania wywozu wszelkiego 
10dzaju krajowych produktów rolniczych i przemysłowych. W glosowaniu 
Izba przyjęła projekt ustawy w drugiem i trzeciem czytaniu w brzmienia 
komisji, odrzucając wnioski mniejszości komisji. z 5 

Następnie Izba przystapila do sprawozdania keriisji skarbowej o pro- 
jekcie ustawy, upoważniającej ministra skarbu do udzielenia pożyczki pań- 
stwowemu funduszowi drogowemu z 

  

  
alizacji serji III premjowej pożyczki 

dołarcwej. Projekt ustawy w głosowaniu przyjęto w drugiem czytaniu. 
Następnie pos. Psarski (BB) zreferował projek: ustawy c częściowej 

zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cu- 
kru. Nowa propozycja ustała opłatę od 100 kilo 125 2i.. Projekt ten przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie pos: Rudziński (BB)-refciował nowelę do rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o monopou spirytusowym, którą przyjęto w 
drugiem i trzeciem czytaniu, poczem odbyło się pierwsze czytanie rządowe- 
go projektu ustawy w sprawie zmniej.zenia kontyngentu parcelacyjnego na 
rok 1931. Projekt ustawy odesłano cio komisji reform rolnych. 

NOWY MANEWR OPOZYCJI 
WEDŁUG STAREJ RECEPTY 

WARSZAWA. 25-II (tel. wł. „Stowa”). Kluby zrzeszone w czasie 
wyborów w bloku Centrolewu oraz klub Ch.-Demokracji zgłosiły dziś w 
Sejmie wniosek o wybór komisji śledczej Sejmu, złożonej z 7 osób dla zba- 
dania nadużyć popełnionych podczas 
przez władze administracyjne. 

ostatnich wyborów do Seimu i Senatu 

> „Arcybiskup marjawieki Kowalski 
SKAZANY NA TRZY LATA WIĘZIENIA 

WARSZAWA. 25-1II (tel. wł, „Słowa”). Sąd Apelacyjny w Warszawie 

wydał dziś po 5-cio dniowej rozprawie, prowadzonej przy drzwiach zatn- 

kniętych wyrok na tk. zw. „arcybiskupa* Kościoła niarjawickiego w Polsce 

Michała Kowalskiego, oskarżonego o Gopuszczanie się czynów  lubieżnych 
z wychowankami kłaszioru marjawickicgo w Płocku. 

W swoim czasie Kowalski skazany był przez Sąd Okręgowy w Płocku 

sa 4 lata więzienia, a po zastosowaniu ammestji na karę 2-ch lat i 8 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok ten zatwierdził, 

Najwyższy wyrok Sądu Ape'acyjnego 

natomiast Sąd 

uchylił i przekezał sprawę do ponow- 

nege rozpatrzenia. Dziś zapadł więc wyrok ostateczny, mocą którego tk. zw. 

„arcybiskup“ marjawicki Michał Kowaiski, skazany został na 3 lata więzie- 
nia a po zastosowaniu amnestji na karę dwóch lat więzienia. 

  

Wyrok W pro cesie czestochowskim 
Milicjanci P. P. S. skazani na 12 lat ciężkiego więzienia 

CZĘSTOCHOWA. PAT, — Sąd 
Okręgowy po 7-godzinnych naradach 
ogłosił wyrok, skazujący Zygmunta 
Kaczyka i Mieczysława Czeplińskiego 
na kary po 12 lat ciężkiego więzienia. 

W motywach wyroku Sąd zazna- 
cza, że P.P.S. z powodu redukcji w 
Kasie Chorych pozostawała w niezwy- 
kle napiętych stosunkach z inspekto- 
rem Fitrmańczykiem. Przed redukcja- 
mi liczba pracowników, należących do 
Szeregów P.P.S.. sięgała 90 proc. 
Stronnictwo P.P.S. uważało Furmań- 
czyka za jednego z najpoważniejszych 
swych przeciwników. : 

Kostrzewski nie żywił żadnej nie- 
nawiści osobistej do Furmańczyka, co 
stwierdzone zostało zarówno w ze- 
znaniach świadka Chojnackiego jak i 
brata zabójcy. Lokal partyjny P.P.S. 
w dniu 14 października 1930 r. uległ 
zdemoltowaniu, lecz Furmańczyka nie 
byłe tego dnia w Częstochowie, @ 
czem Kostrzewski nie mógł nie wie- 
dzieć. : 

Nie może ulegać żadnej wątpliwo- 
ści, że Kostrzewski był przez innych 
pchnięty na drogę krwawego czyni. 
Całe jego zachowanie się w dniu za- 
bójstwa świadczyło o tem, że chodzi- 
ie mu o zabójstwo Furmańczyka. | 

Sąd stanął na tem stanowisku, że 
zbrodnie w Kasie Chorych jest dzie- 
iem zorganizowanego zrzeszenia, na 
20 wskazują zeznania świadków Siwi- 
ka, Przysłańskiej i Bielobratka. 
„ „Sad nie dał wiary  zeznaniom 
świadków odwodowych. Posiedzenie 
magisteatu rozpoczęło się krytycznego 

dnia o 10 1 pół rano. W tym samytu 
czasie Kaczyk wyszedł z magistratu, 
u Czepliński nie później, niż o godzi- 
nie 10.40, Zbrodnia zaś w Kasie Cho- 
tych dokonana została o godz. 11, lub 
5 miaut po 1l-ej rano. Obydwaj więc 
wscolnicy Kostrzewskiego mieli do- 
syć czasu, ażeby spotkać się w utnó- 
wionemi miejscu i dojść do Kasy Cho. 
rych. 

Oprócz tege Sąd podkreślił szereg 
rażących sprzeczności w. zeznaniach 
świadków odwodowych, które doty- 
czyły alibi oskarżonych. 

  

Nieudane demonstracje komunistyczne 
WARSZAWA. PAT. 25 b. m. koło godz. 13 na planu Kercelego zebrało siz około 

150 do 200 osób, usiłujących zorganizować wiec Poseł komunistyczny Burzyński pró- 
bował przemawiać, Obecna*na placu policja du przemówienia nie dopuściła i zebranie 
rozproszyła. Do starć nie doszło. W tym samym czasie na ul. Ogrodowej około 60 —80 
wyrostków, usiłowało utworzyć pochód. Przechodzący tamtędy posterunkowy policji 
bez trudu zebranych rozproszył. 

dla nas z traktatu. są problematyczne i nie 
rekcmpensują ogromnych -ustępstw, jakie 
Polska zrobiła Niemcom. Zaliczyć do nich 
należy klauzułę największego uprzywilejo- 
wania, szczególnie co do ulg celnych kon- 
wencyjnych : ustępstwa w zakresie pośred- 
nictwa handlowego. Po zawarciu traktatu 
z Niemcami nasz cbrót z innrmi państwami, 
zwłaszcza z Austrją i Czechosłowacją, znacz 
r'e się zmniejszył, a eksport nasz do tych 
państw napotyka na trudności, nie zyskując 
rezoinpensat na rynku niemieckim. 

W związku > temi ustepstwami, kupie- 
ctwo liczy się z tem, że miejscowy handel 
hurtowy zupełnie zostanie zlikwidowany, 

Dla artykułów pierwszej potrzeby, trak- 
tat jest niebezpieczny, bo iabrykant nie- 
miecki dotrze bezpośrednio do detalisty pol- 
skiego, oszczędzając podatek obrotowy. 
Przemysł i hande! polski wiedziały, że trak- 
tat ten będzie dla nich ciężki, lecz gotowe 
były do tych poświęceń ze względu na ko- 
rzyści, które uniowa ta dałaby polskiemu 
rolnictwu. Skoro jednak polityka cełna Nie- 
miec korzyści te uniemożliwia, to może to 
skłonić do rewizji dotychczasowego  stano- 
wiska. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 
motywy podjęcia 1okowań o traktat ze stro- 
ny Polski do dziś dnia nic nie straciły na 
swniej wartości. Dotychczasowy stan bez- 
traktatowy wyrządzał nam straty tak wiel- 
kie, że straty te są większe, od ujemnych 
stron tego traktatu. Lepiej byłoby się stało, 
gdyby traktat był ratyfikowany przed mia- 
siącem, przed wprowadzerien: w Niemczech 
nowych zarządzeń, Niemcy bowiem prag:ą 
zrzucić odpowiedzialność za ewentualne nie- 
dojście do skutku umowy na Polskę. Dla 
tej rozgrywki politycznej korzystne r byto- 
by więc, gdybyśmy  ratyfikowali traktat, 
a Niemcy nie, i te momenty przemawiają za 
ratyfikacją. Dlatcgo też wnoszę o odrzuce- 
nie ratyfikacji uzależniając ewentualnie +02- 
patrzenie wniosku o odrcczenie całej spra- 
wy do wyjaśnień, które dadzą tu jeszcze 
przedstawiciele rządu. 

P. minister Juliusz Twardowski przedsta- 
wił całą 5-letnią krucjatę, która doprowa- 
dziła do podpisania tego traktatu, będącego 
pierwszą próbą zrnormalizowania stosunków 
gospodarczych polsko-niemieckich. 

Wiceminister przemysłu i hendłu p. Do- 
leżal. oświadcza, może w myśl nomenkla- 
tury niemieckiej jest to mały traktat, ale 
z punktu widzenia praktyki polskiej, jest to 
traktat normalny. Motywy, które skłoniły 
rząd do złożenia tego traktatu Sejmowi, są 
następujące: chcemy dać wyraz, że Polska 
szczerze pragnie pacyfikacji stosunków w 
at: tak politycznych, jak gospodar- 
czych. 

    

Narodowościowa 
polityka Sowietów 
Sowiecka „Prawda* z 12 lutego 

r. b. drukuje artykuł, poświęcony poli- 
tyce narodowościowej. Autor w arty- 
kule tym występuje przeciwko szowi- 
aistam rosyjskim, sprzeciwiającym się 
w imię międzynarodowości prowadze- 
nia nauczania wśród mniejszości na- 
rodowych w ich własnym języku. 
„Prawda' atakuje również nacjona- 
iizm nierosyjskich narodowości, upa- 
trując, że tak zwany „kułak* jest 
przadstawicielem separatyzmu i wzy- 
wą z tego powodu do zwalczania 
„kułaków* białoruskich, czuwaskich, 
krymskich i t. d. 

„Kulakiem“ jest chłop  zamożniej- 
szy. inteligentniejszy, posiadający pa- 
trzeby umysłowe Niwelacyjna akcja 
sowietów jest zniszczeniem tych pier- 
wiastków, które w narodach młodych, rozwoju swych sił produkcyjnych nie 
odradzających się są jedynemi przed-/ może się obyć bez obcych robotników 
stawicielami kultury narodowej i za- 
poczatkowują samodzielne życie naro- 
odwa2. Przez tę niwelację Sowiety gło- 
sząc i przeprowadzając nawet proce- 
sy ukrainizacji, białoruszczenie i t. d. 
nie mogą wytworzyć narodowej kul- 
tury, ani ukraińskiej, ani białoruskiej, 
ani żadnej innej. 

„ Pragnąc likwidować „kułacko-kapi 
ialistyczną” kulturę, Sowiety likwidują 
wogółe kulturę duchową. Wł. St. 

Mir. Kubala Świadkiem 
przy dochodzeniu przeciwko 

płk. Rayskiemu 
Prokurator przy wojskowym  Są- 

dzie Okręgowym płk. K. Zieliński prze 
słuchał w charakterze świadka mjr. 
Kubalę w związku z dochodzeniem, 
wytoczonem szefowi departament: 
lotn.ctwa pułk. Rayskiemu. 

Mjr. Kubala przedstawił - wszelkie 
"Jane i dokumenty, jakiemi rozporzą- 
dza w tej sprawie. 

Motywy wyroku 
wane przez ppłk. 
dniu dzisiejszym 
majorowi Kuba!i. 

Obrońca oskarżonego adw. Zyg- 
munt Hofmokl-Ostrowski natychmiast 
po otrzymaniu motywów złoży zaża- 
ienie nieważności wyroku do Najw. 
Sądu Wojskowego. 

zostały oprace- 
Rumińskiego i w 

zostaną doręczone 

4 gr. 49. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

niane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — @. Mickiewicza 24. F. juczewsza 
WARSZAWA — F-wo Księg. Koł, „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

   
   

POCHWAŁA OJCA ŚW. 
DLA KSIĘDZA POLAKA 

(KAP) Z dobrze poinformowanyci: 
kół watykańskich donoszą, że Ojciec 
św. Pius XI przyjmując w dniu 29 sty 
cznia rb. na zwykłej audjencji Sekre- 
terza Stanu, Kardynała Pacelle'ego, po 
lecit wyslać do księdza Nejmaka, pro- 
boszcza w Krzemieńcu, telegram gra- 
tulacyjny z pochwałą į biogoslawiefi- 
stwem Apostolskiem za jego 25-letnią 
naukowo - pisarską pracę dla dobra 
Kościoła katolickiego, jak rownież za” 
cała dotychczasową jego owocną dzia 
ialność kapłańską. * 

Pierwszy literacki utwór ks. Nej- 
"naka p.t. „Kara Boża”, dzięki stara- 
niom i nakładowi śp. ks. prałata Sza 
niawskiego, b redaktora  „Przegłądu 
Katelickiego*, został ogłoszony  dru- 
kiem z początkiem lutego 1906 r Po 
nim kolejnó następowały dozmaite cen 
ne rozprawy naukowe z zakresu prawa 
kanonicznego i teologji fundamental- 
rej, pisane w językach polskim, łaciń- 
skim, francuskim i rosyjskim. 

7. pośród wielu pochlebnych recen- 
żyj, jakie się ukazywały od czasu do 
czasu w związku z owemi traktatami 
i dysertacjami, zasługują na uwagę o- 
pinia śp. O. Wernza, b. Generała zako- 
nu OO. Jezuitów, wszechświatowej sła 
wy kanenisty, który w 1911 roku chwa 
Jł pubiicznie w Rzymie obszerną pra- 
cę naukową kc. Nejmaka p.t. „De 
saeculari Romani Pontificis potesta- 
te'' (o świeckiej władzy Papieża); na- 
stępnie artykuł śp. O. Pawła Smulikow 
skiego, b. Generała Zmartwychwstan- 
ców, długoletniego Konsultora kilku 
Kongregacyj Rzymskich, umieszczony 
w 1914 r. w paru miesięcznikach natt- 
kowych i wreszcie pismo Arcybiskupa 
Baudriliart'a, redaktora Instvtutu kato- 

Be w Paryżu z dn. 17 lutego 1926 
roku. 

Należy zaznaczyć, że ks. prałat Nej- 
mak większą część swego życia kapłań 
skiego poświęcił kształceniu młodzieży 
polskiej w gimnazjach rosyjskich, a 
następnie, jako rektor i profesor Semi- 
narium Duchownego w Lucku — wy- 
chowaniu przyszłych sług ołtarza. 

Jak Francja zwalcza 
bezrobocie 

Od początku stycznia została w Ра 
ryżu wprowadzona ścisła kontrola ob- 
cokrajowców i wydalono 11,222 oraz 
ukarano karą pieniężną 300 pracodaw 
*ców, zatrudniających robotników cu- 
dzcziemskich. W ten sposób wobec 
kivzysu gospodarczego, który nawie - 
dził Francję i wywołuje znaczne bezro- 
hocie, Francja pozbawia się bezrobot | 
nych. 

Dajemy Francji znaczną ilość robot 
ników, przyczem przy rekrutacji robot 
mków do Francii otrzymują oni kon- 
trakty najczęściej na gorszych warun- 
kach, niż te, jakie znajdują się na ryn 
ku pracy we Francji. Werbując robąt 
ników , Francja wybiera materjał naj 
lepszy pod wzęlędem fizycznym dia 
odmłodzenia swej rasy. . W normai- | 
nych warunkach przy niedoludnieniu | 
Francji — 74 mieszk. na kilometrze 
kw. — to jest gęstości — zaludnienia 
nieprzewyższającego gęstości zaludnie 
nia Polski : przy posiadaniu licznych 
centrów przeniysłowych, Francja dia 

    

Otóż Polska, jako jedna z głównych 
dostarczycielek sił roboczych do Fran 
cji, winna ując się za swymi obywa- 
telami i zaprotestować przeciwko v- 
suwaniu ich i w okresie kryzysu. | | 

DEMONSTRACJE W KRAKOWIE. 
KRAKÓW PAT. — W związku z projek- 

iowanemi na dzień 25 b. m. przez organiza 
cje komunistyczne wystąpieniami demon | 
stracyjnemi pod hasłem „marsz bezroboi- | 

nych* organa policji państwowej aresztowa: — 
ły we wtorek wieczorem w pobliżu redakcji | 
„Ilustrowanego Kurjera Codziennega“ 
dwóch komunistów, niosących sztandar Z 
antypaństwowemi napisami. W ciągu nocy 
nieznani sprawcy rozrzucili na płacu Targo- 
wymi kilkaset ulotek, wzywających — Бетго- 

botrych do zebrań i wrogich wystąpień prze 
uiwko rządowi. W ciągu dnia 25 b. m. w 
xrakowie i na terenie województwa krakow- | 
skiego panował zapełny spokój i porządek. | 

Pod zarzutem agitacji komunistycznej aresz 
towanoo w Krakowie 10 osóh. 

POZNAŃ, PAT. — W związku z demon 

stracjami komunistycznemi, zapowiedziane- 

mi na dzień 25 b. m., grupa bezrobotnych, 
prowadzona przez agitatorów komunistycz- 
nych, usiłowała koło południa wywołać de- 
monstrację na Starym Rynku. Policja zlikwi 
dowała zajście w zarodku i rozproszyła nie- 

Bczny thum, wśród którego było wiele osób, 
pedniecoriych _ alkoholem. Aresztowano 

przytem kilku opornych. Pozatem w Pozna- | 
nin i na terenie całego województwa pano- 
wał spokój. 

  

      

     

    

 



ECHA KRAJOWE 

    

Chwała Bogu! Głos mój nie został 
głosem wołającego na puszczy. Szereg 

_ artykułów w Słowie p. dr. Czarnockie- 
go potwierdza to, co już z za małej 
Szybki wskazywałem powołując się 
na pamiętniki.ciotki Syruciówny 218 19. 
r gdzie doradza ona: „niewożenie zbo 
ża do miasta w ziarnie, lecz wypieka- 
ie w domu i sprzedawanie chleba, 
Jakoż robienie tego samego z wołami 
* wieprzami, sprzedając mięso lub 
wędlinę". Jeszcze w listopodzie zwra- 
całem uwagę naszych gospodyń na za- 

" interesowanie się wyrobem litewskich 
wędlin, które są sławne na cały świat, 
a o wyrobie których rzadko którą z 
gospodyń ma pojęcie. Pisząc wtedy 
zwróciłem się z zapytaniem do ' na- 
szvch gospodyń, czy dużo z nich zna 

_ się na wyrobie prawdziwej litewskiej 
_ wędliny, bo to co się u nich do stoiu 

podaje się tego gatunku, że i pies 
nosem kręci. 

© zapotrzebowaniu na wędlinę li- 
 iewską mogłem się przekonać w cza- 
sie tegorocznych Świąt, gdy jeden z 

- przylezdnych do nas opowiadał o za- 
chwycie, jaki wędlina nasza budzi we 

_ Frarcji i Belgii. Mówił mi ten jega- 
mość, że narazie wszelka ilość będzie 
przez Francuzów i Belgów rozchwy- 

_ tywana Obecnie czytam w .Słowie' o 
 anających się odbyć  wędliniarskich 
kursach kilkodniowych, urządzanych 
orze „gospodynie wiejskie" A więc za- 
czyna się powolne otrzežwienie i za- 
stanrowienie, daj Boże jednak by — 
madre i owocne. Jeżeli możemy organi 
zować tkactwo wioskowe, to o ile wła- 
"wsze i bardziej bliższe warsztatowi 

ra!nemu będzie zorganizowanie wio- 
skowego wyrobu dobrych litewskich 
wędiin z kilkudziesięciu wieprzy, któ- 
зе obecnie za bezcen „sa!lnik* w nie- 
zorganizowanej wiosce kupuje. Na to 

" jednak potrzeba by przynajmniej kil- 
ka kobiet w wiosce umiało te wędliny 
podług wymagań rynku robić. 

__ Chcę dziś mówić o mądrem i owoc- 
nem  przepiowadzeniu tych zaniie- 
rzeń. P. dr. Czarnęcki jako motto poru- 

_ szorej sprawy stawia hasło kościusz- 
" kowskich drużyn: „Żywią i bronią”. 
_ Jednocześnie p. dr Czaraocki nawią- 

zuje, nić bliższych wspomnień, wska- 
zając jakto w odrodzonej Polsce KOK 
*estameut Kościuszki wypełniało, na - 

 sainprzód tworząc dywizję Lit. Biało- 
ruską, a potem dostarczając żywność 
dla łudności miejskiej ze swoich skle- 
pów. 

Pomiędzy pracą KOK a dzisiejszą 
jest jedna zasadnicza różnica. W KOK 

3 działała stara szlachecka Polska, dziś 
- dytka de nomine działa demokratyczna 
Polska — de facto nakaz administra- 

_ cyino - policyjny. Tam był duży poryw 
moralny, dziś duży nakład pieniędzy 
rządowych, bez porywu, który jedy- 

mie rodzi inicjatywę. 
Dziś szablonowo układa się piany 

w licznych sztabach: Banku Rolnego. 
Zaviazki Rewizyjnego, Województwa i 
Starostwa, Zwiazku Rolniczego, Kół- 
ka Rolniczego, Gospodyń Wiejskich i 
wo urzędów i organizacyj. Cała falan- 

_ ga urzędników, instruktorów, referen - 

tów — spada na oszołomione rolnict- 
wo jak manna z. nieba, sam zaś rol- 
nik, albo czerpie tę mannę pelnemi 
garściami 2 rozmaitych kas lub spó- 
dek. albo wpada w drugą ostateczność 
zaciskania pasa. Wiarę w siebie i w 

| swoją inicjatywę rolnik stracił, uwie- 
 rzywszy, że jest tylko maleńkiem  kó- 

_ leczkiem w maszynerji nakręcanej rę- 
ką instruktora rządowego. 

: Sprawę tę dobrze poznałem i prze- 
"myślałem — ja dawny obszarnik bo- 
rysowski-— dziś doradca trzech rodzin 
osadniczych w trzech województwach 

" Żeby nie być gołosłowny  przyto- 
czę porównanie z mego dawnego i 9- 
becnego życia. Od pierwszego roku 

zagospodarowania się na osadach -— 
twierdziłem zięciom i córkom, o chwiej 
ności budżetu rolnego opartego — па 
„siewałce”*. Spadek cen na zboże prze 
powiadałem radząc główny nacisk 
kłaść na ogrodownictwo, sadownict- 
wo, rszczelarstwo, hodowię świń i 
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CZ 
-- „Historia - magistra vitae 

czyli: 

Historyka  (regjonalnego)  magi- 

strat (grodzieński) wita (entuzja- 

stycznie) 

Od czegoby to zacząć?... 
Brak mi konceptu, nie dopisuje na- 

achnienic.... 
Chyba pójdę po radę i pomoc do 

przedowcipnej Ciotki Albinowej i za- 
 cznę, jak ona: 

-—- „Ciemne my są, nieuczone, wot, 
jak azijaty“... Marny jest nasz los — 

 „tutejszych*, ludzi bez imienia. Ojco- 
wie nasi nazywali siebie „Litwinami'... 

jziś to prastare imię znaczy tyle, co... 
e-e.. lepiej nie gadać!... 

__ My się wstydzimy tej nazwy, więc 
mocno akcentujemy, iż jesteśmy Po- 

lakami... Ale cóż, kiedy nam nie wie- 
_ rzą' „Też Polak, który we Widniu ani 

razu nie był!*.. 
Nasza przeszłość?... Nie mówmy o 

"niej — nikogo ona nie wzruszy. 
"Nasz dzień dzisiejszy ?...—Smutny, 
ponury... Syberja polska...  Jesteśniy 
„jak azijaty”... : 

1 byłoby z nami źle, bardzo źle, gdy 
by nie spadaly do nas, jak z nieba jed- 

       

    

    

    

Przybłęda opatrznościowy 

  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
wyrób wędlin, hodowię drobiu —- no 

i serowarstwo, z biedy mleczarstwo, 
które ziesztą jako modne popierane 
było przez „sztaby główne”. 

Juž jako borysowski obszarnik, 
niemający żadnych sekwestratorów na 
karku, stale wysyłałem do Petersburga 
tygodniowe partie gęsi, indyków i kur, 
a do Warszawy sprzedawałem rocznie 
około 200 p. miodu i wędlinę ze wszy- 
stkich hodowanych przez nas świń. 
Nigdy nie mialem Żvda w wołowni, 
1ес7 sam zakupione na Ukrainie woły 
wiezłem na petersburską „płaszczad- 
kę“, jak również sam sprzedawałem 
wagonami antonówki z naszego Qgro- 
du kupcom petersburskim. 

Coprawda, ani żona moja, ani córki 
nie były mistrzyniami w tenisie, ani 
nie studjowały modnej dziś romanistyki 
dobrze jednak zrały się na hodowli ia- 
dyków, tuczeniu gęsi i wyrobie wędlin 
podług przepisu babki Strukczaszyny. 
Ochmistrzyn! była tylko wykonawczy- 
nią i żadnej nie przyszło do głowy wy 
probowywanie fachowych znajomości 
pani. Dziś o wszystkiem decyduje p. 
instruktor, przeważnie młodzik, który 
ukóńczywszy Kursy mleczarskie, ogrod 
nicze czy inne nie może decydować o 
kierunku gospodarczym. Proszę cho- 
ciażby wziąć kursy wędliniarskie, któ- 
te organizują „(jospodynie Wiejskie*, 
Mają one trwać suma sumarum 6 dni, 
z których trzy poświęcone zostały na 
teorię, a trzy na praktykę. A potem ta- 
ka instruktorka z ważną miną poje- 
dzie nauczać. 

Pytam czego?... 
Strukczaszy. 

ŚWIĘCIANY 
— Sprawozdanie z działalności Paratiai 

nej Biblioteki łm. św. Teresy za rok 1930. 
Bibljoteka istnieje czwarty rok. Liczy koło 
3000 tomów i otrzymuje przeszło 20 czaso- 
pism. W roku 1930 nabyto przeszło 300 ksią 
żek. Przeczytano w ciągu roku przeszło 11 
tys. książek. Zapisało się nowych czytelni- 
ków — 114. Beżący numer czytelników 719 
Kiłka rfejscowości powiatu korzysta z lot- 
nych bibljoteczek, utworzonych z książek bi 
bljoteki parafjałnej w Święcianach. 

Miesięczna opłata — 20 gr. Kaucja 1 
zl Jednak bardzo wiele osób korzysta bez- 
p'atnie. W ciągu rocku za opłaty łącznie z 
kaucją wpłynęło 250 zł. Magistrat udzielił 
w r. ub. subsydjum w wysokości 75 zł. 

Od dwóch przeszło lat bezinteresownie 
pracuje, jako biblhjotekarka — p. Regina 
Cświecimska. Od września r. ub. dopomaga 
jej również bezinteresownie p. Amelja Ro- 
zenberzanka. 

W maju ub, r. bibljotekarka — jedyna 
z Wileńszczyzny, ukończyła miesięczny kurs 
bibljotekarski w Warszawie. Na tym kursie 

Bibljoteka im. św. Teresy otrzymała je- 
dną z trzech nagród. Bibljoteka rozwija się 
w bardzo trudnych warunkach, O szczegó- 
łąch doniesiemy później. 

  

Akcja zniżki cen 
Izba Przęmysłowo-Handlowa w 

Wilnie zawiadamia, iż Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu w dniu 23-go lu- 
tego r. b. wydało komunikat, stwier- 
dzaiący, że prowadzona przez Rząd od 
połowy stycznia b. r. akcja w kierunku 
obniżenia cen artykułów  przemysto- 
wych i spożywczych w handlu dała 
dość znaczne rezultaty Spadek cen w 
niektórych braażach został _ mianowi-- 
cie na tyle zaawansowany, że osiąg- 
nał już wyczerpujący obecnie poziom 
możliwości. 

W dalszym ciągu po podaniu wy- 
xazu spadku cen poszczególnych arty- 
rułów, komunikat Ministerstwa  koń- 
czy się słowami: „Reasumując wyniki 
abc'i, należy stwierdzić, iż w trzech 
branżach, a mianowicie, w artykułaci: 
włókienniczych, w nawóząch  azoto- 
wych i produktach naftowych ' ceny 
spadły do takiego poziomu, iż nie na- 
loży spodziewać się w nadchodzącym 
okresie dalszegc ich spadku, tak, że 
Fząd w tvch trzech branżach uważa 
swoją akcję:za ukończoną. 

nostki zacne, szłachetne, ofiarne, peł-- 
ue świętego ognia i natchnienia. apo- 
stolskiego!... 

‚ Zjawia się nagle taki pan i nikt nie, 
wie, że to jest apostoł i cudotwórca. 
Człowiek, jak człowiek, tylko nazwi- 
sko nieraz ma tak cudaczne, że i wy- 
mówić trochę wstyd... 

Pan dystyngowany, wspaniały i ty- 
tuł ma radcy albo dyrektora. 

Zjawia się taki dobroczyńca ludz- 
kości, różdżką czarodziejską machnie i 
oto cuda zaczynają się dziać. Ludziom 
jakby kto bielmo z oczu zdjął: słonecz- 
ko widzą, į kwiatki barwne, i dobro- 
dzieią swego i łaskawcę. Ziemia plon 
obfity zaczyna wydawać, w  „kotu- 
chach** fijołki kwitną i konwalje, na 
„roistach* palmy afrykańskie wyra- 
staja. A z matecznika wyłazi niedź- 
wiedź zaspany * ziewa na całe gardło... 

Wówczas następuje — „przebu- 
dzerie Iwa““... 

Dlaczego Iwa, a nie krokodyla, na- 
przykład?... — O tem łatwo się dowie 
każdy, kto przeczyta pięknie ilustrowa 
ny artykuł p.t. „Budzące sie Grodno“... 

Czytamy tam: 
„Każdy pamięta, a szczególnie star 
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Wszystkie więzy z Moskwą zerwane | 
ODRĘBNY EGZARCHAT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ W ZACH. EUROPIE 

PARYŻ. PAT. — Wobec zatargu, który powstał między prawosław- 
tiym metropolitą Eulogjuszem, mianowacym przez poprzednika obecnego 
patrjarchy moskiewskiego biskupem zachodnio-europejskiej Cerkwi prawo 
sławnej, a dzisiejszemi władzami duchownemi moskiewskiemi, którym za- 
chodnio-europejska cerkiew nie chce podlegać, metropolita Eulogjusz udał 
się, jak wiadomo, do patrjarchy konstaatyncpolitańskiego Focjusza, do roz- 
strzygnięcia któremu cały ten spór został przedłożony. 

We wtorek metropolita powrócił ze swej podróży do Konstantynopola 
i oświadczył przedstawiciełom emigracji rosyjskiej, że zachodnie-europejska 
Cerkiew została uznana jako odrębny egzarchat, załeżny bezpośrednio od pa 
trjarchy konstantynopolitańskiego i że wszystkie więzy z Moskwą zostały w 
ten sposób zerwane. Metropolita zaznaczył jednocześnie, że zerwanie to jest 
czasowe do chwili przywrócenia w Rosji normalnych stosunków. Do iego 
czasu jednak osobny Kościół prawosławny na zachodzie stanowić będzie 

ę autonomicznie poddaną najwyższej jurysdykcji patrjarchy konstan- jednostk: 
tynopolitańskiego. . 8 

  

Porozumienie anglo - włoskie 
RZYM. PAT. — Wiadomość o przybyciu do Rzymu we środę wieczo- 

rem angielskich ministrów Hendersona i Alexandra zelektryzowała miejsco- 
we koła polityczne. Sfery rządowe zawczasu były powiadomione zarówno 
o tej wizycie, jak i o wizycie paryskiej. Przyśpieszenie przyjazdu do Rzymu, 
jak można domyślać się, jest wynikiem osiągniętego w zasadzie porozumie- 
nia w Paryżu, które na gruncie rzymskim ma doprowadzić trzy zainteresowa- 
ne mocarstwa — Angiję, Francję i Wochy 
„Tribuna”' stwierdza, że porozumienie 

do definitywnego układu. --- 
anglo-wloskie iest dla polityki šwia- 

towej niezbędne jako uzupełnienie porczumienia anglo-japońskc-amerykań-- 
skiego. Nie ulega wątpliwości, że petraktacje przeniesione z gruntu czyste 
technicznego na grunt polityczny mają dła Włoch specjalną wymowę, ź 
wagi której zdaje sobie sprawe szeroki ogół. 

  

Kiedy Hitlerowcy wrócą do Reichstagu? 
BERLIN. PAT. — W czasie obchodu 1l-lecia powstania partji naro- 

aowo-socjalistycznej w Monachium wygłosił Hitler mowę, w której m. in. 
twierdził z naciskiem, że secesja posłów hitlerowskich w ReichSłagu nastą- 
piła za jego zgodą i wolą. Hitlerowcy użyją wszelkich możliwych środków, 
ażeby obalić obecny ustrój w Nieniczech. Nawet ape! prezydenta Hinden- 
burga nie zdoła ich sprowadzić z raz obranej drogi. I)0 Reichstagu hitlerow- 
cy powrócą wtedy, gdy sami uznają, że wymaga tego obrona interesów nie- 
mieckich. 

Krwawe zaburzenia w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Wobec zapowiedzianyci na środę wystąpień kotzunistów Z ra- 

cji światowego dnia bezrobotnych, policja berlitska od wczesnego rana była w ostrem 

pogotowiu, do ostrych wykroczeń doszło przed jednym z urzędów pośrednictwa pracy, 

gdzie policjantów obrzucono z okien stofkami Padło przytem kilka strzałów. Policja 
odpowiedziała z ulicy również strzałami. W nisktórych dzielnicach powstała panika, 
właściciele sklepów zaczęli pośpiesznie zamyzać swe zakłady w obawie przed rabun- 
kiem. Po ulicach miasta krążą patrole policyjne. W wielu miejscach wskutek demonstra- 
cyj żatamowany został całkowicie ruch uliczny. Dotychczas aresztowano 20 osób. 

Ostatnie przedstawienia w „OGNISKU Wielka 24 

SZOPKA AKADEĄŃICKHA 
Dziś o godz. 20-ej 

Wielkie ćwiczenia zimowe i zawody narciar- 
skie 19 dyw. piechoty w rejonie Mołodeczna 

Zorganizowane z inicjatywy d-cy 19 
dw. piechoty gen Kasprzyckiego — na 
sercką skalę zakrojone — rozpoczęły się 
dnia 17 b. m. ćwiczenia zimowe z zawoda- 
ni narciarskiemi, w których obok oficerów 
sztabowych, młodszych i szeregowych 19 
dvw. piech. i przysłanych specjalnie oddzia- 
łów narciarskich innych dywizyj (Warsza- 
wa, Urodno, Slonim, Zegrze), biorą również 
udział sportowcy cywilni: panie i panowie. 
Przewidziano też obszernvm programem 
bieg młodzików. Wartość tych — z niesto- 
sowanym dotąd rozmachem  zorganizowa- 
nych i prowadzonych — zawodów potęgu- 
je bezsprzecznie fakt wciągnięcia do pracy 
wszystkich oddziałów 19 dyw. piech. i dele- 
gowenych z innych dywizyj, jak i racjonalne 
zairteresowanie zawodami sportowców cy- 
wiłrych i młodzieży, — tych przyszłych na- 
szych w pracy dła ogółu następców. Э 
niezwykłem zainteresowaniu się zawodani 
niech świadczy iakt, że na wiele już ty- 
godni — przed cznaczonym terminem — 
coraz częściej spotykało się na ulicach po- 
czątkujących i zazwansowanych już  nar- 
ciarzv. Tu mały Jaś do szkoły — tam fun- 
kcicnarjusz P K.P. z awizami do odbiorców, 
chok  tradycyjny“ „gazeciarz“ — ówdzie 
fistcnosz. Nie mówimy już o osobach w: 
skowwych Od najstraszego oficera sztabowe- 
g0 co najmłodszego szeregowca — wszyscy 
na nartach Niedyskretni (a może złośliwi?..) 
twierdzą, że to „na rozkaz”. Nie ciężki to 
chyba rozkaz, skoro często spotyka się ta- 
kiego czy innego „Marsa* jadącego na nar- 
tach w osobistym interesie np na dworzec 
kalejawy, do fryzjera, sklepu i t. p. Tego 
już chyba rozkaz nie przewiduje... 

A jak odżyło teraz nasze spokojne, kre- 
sowe miasteczko, Co krok — wśród zna- 

sze pokolenie, niezmiernie w swoim 
czesie popułarny utwór muzyczny Apo 
linarego Kątskiego _ „Przebudzenie 
Iwa“. Nagłówek niniejszego artykułu 
przypomina nieco tamten tytuł. 
dziemy też mówili o pewnego rodzaju 
iwie, który się budzi. Będziemy mó- 
wili o starym grodzie, który był kiedyś 
mocav, piękny, waleczny, pełen chwa- 
ły, jak jego dumne imię. ‚„Сгойпо“.... 

Zatrzymajmy się na chwilkę od nad- 
miaru wzruszeń. Czy Państwo wszy- 
scy pamiętają utwór Kątskiego?... 

Nie?... To byłaby hańba!... „Każdy 
pamięta!..* Matsi pamiętać! „Każdy 
Polak szczery głosuje..." Przepraszam, 
to co innego!... 

Czytajmy dalej: 

„Gdy zapytamy dzisiaj przeciętne- 
go obywatela z innego krańca Polski, 
co wie o Grodnie — cóż będzie wie- 
dział? Że Grodno leży nad Niemnem i 
może jeszcze: że ma DOK. Wątpię, 
oby naogół wiele więcej o tem mieście 
wiedziano”... 

"Biedne, biedne Grodno!... Ma po- 
noć pełne chwały, dumne imię, lecz 
Polak z „innego krańca" tyle o niem 

Na nic 
nattka geografji w tysiącach szkół pol- 
skich, nanic podręczniki historji i całe 

     

nych — spotyka się obce twarze, opalone, 
tryskające zdrowiem, że aż się dusza "a- 
duje Nic brak nam teraz również znanych 
usobistości i asów sportowvch. Są już od 
Gria rozpoczęcia zawodów: Inspektor Armji 
gen Dab-Biernacki, d-ca 19 dyw. piech. 
ger. Kasprzycki, d-ca piech. dyw. 19 B 
piech. płk. dypl. Bołtuć, d-ca bryg KOP 
„Vilno“ pik Kruk-Szuster, płk kaw. Plisow- 
ski, szef Sztabu 19 dyw. piech ppłk. dypl. 
Dworzak i wszyscy dowódcy pułków 19 
dyw piech. z komendantem garnizonu i 
d-cą 86 p. p ppłk. dypl Sni:olarskim. Ma- 
iny też znanych wojskowych sportowców 
jk: Kubin, mjr. Ziętkiewicz, kpt. Łucki, 
mer Kwaśnica i ni, którzy pociągnięci nie- 
praktykewanym rozmiarem ćwiczeń i zawo- 
ććw przyjechali z różnych stron, aby wziąć 
* nich udział, Zapowiedziany i oczekiwa- 
my ohecnie przyjazd wiceministra spraw 
wojskowych, przedstawicieli różnych Depar- 
iamentow M. S. Wojskowych, Sztabu Głów- 
nego, dwunastu Attache różnych państw i 
dclegatów Państwowego Urzędu Wychowa- 
nia Fizycznego uświetni ieszcze i podkreśli 
znaczenie tej poteżnej wojskowo-sportowej 
0 ogólnem jednak znaczeniu imprezy. 

Szybujące od kilku dni nad miasteczkiem 
samołoty (wykonujące ćwiczenia próbne), 
zdają sie mówić: „Czekajcie — to jeszcze 
nie wszystko”. 

Interesujemy się wszelkiemi racjonalnemi 
wyczynami spoitowemi — z największem 
więc zainteresowaniem śledzić będziemy 
przebieg tych — tak szeroko pomyślanych, 
jedynych w swoin: rodzaju — zawodów. 

Szczegółowy przebieg ćwiczeń i zawo- 
Gów i osiągnięte wyniki podamy w następ- 
nvcn numerach. Narazie wyjaśniamy, że za- 
wody trwać będą do dnia 03 b. m. tel. 

ibljoteki dzieł historycznych: każdy 
Polak pamięta arcydziełc muzyczne 
Katskiego 0 Grodnie zaś w najlep- 
szym wypadku wie tyłko, że tam ....jest 

Bę- D. O. K 
O Grodno, nieszczęśliwe, niezna- 

ne Grodno, płaczę rad twym losem!... 
Ale — niel...„ Przecież Grodno się 

budzi... Więc ciężki sen już się skoń- 
czyt... Nadchodzą lepsze czasy?... Kie- 
dyż się rozpoczęło przebudzenie Grod- 
na?... 

Qko ślizga się po wąskich szpal- 
tach druku.... „Miasto, którego począt- 
ki gira w mgławicach legendy"... Coś 

o drodze handiowej między Bałtykiem 
a Morzem Czarnem, coś o walkach z 
Krzyżakami, o zgonie św. Kazimierza 
oraz jego ojca, o pobycie i śmierci Ste 
fana Batorego, o sejmie za Jana So- 
bieskiego.... 

Wiadomostki, powyciągane z prze 
wodnika po Grodnie, nie powiązane, 
niepogłębione.... 

Wreszcie pierwsze nazwisko dru- 
kowane kursywą: Antoni Tyzenhauz. 

Czło 
wiek, który narażając się na śn.iech, 
płotki. kałumnie, wbrew woli zgnuśnia 
iego społeczeństwa, na walących się 
"trach państwa budował nowe życie. 
Entuzjasta czynu, marzyciel - prze- 

W_WIRZE STOLICY. 

PRZYJEMNE | POŻYTECZNE 
Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale 

uczynię szczere wyznanie: jestem zdekla- 

rowanym pacyfistą! 

Radja słucham rzadko, unikając staran- 
nie godzinki żołnierskiej, pogadanek wojsko 
wych czy innych komunikatów D. O. K. 
Co pewien czas programy zapowiadają od- 

czyt: „Nowe wynalazki przyjemne i poży- 
tcczne“ — skusił mnie tytuł, nadziałem słu- 
chawki. 

  

-— Hallo, hallo! Profesor angielski skon- 
struował nowy typ armaty, strzelającej na 

150 kim. Precyzyjność tego wspaniałego ra 

rzędzia ma być tak doskonała, że można 

będrie trafić z tej olbrzymiej odłegłości w 

dowolny punkt --- dom, kościół, czy wie- 
żę .. 

Proszę. | naco się przyda włażenie na 
wieżę w celach obserwacyjnych — nic ta- 

ki biedak nie zobaczy, a już zleci w towa- 

rzystwie wszystkich cegieł, Swoją drogą, 
wiądomość o wspaniałem narzędziu nie 

zapełniła mnie takim entuzjazmem, jak pre 
legenta. Zdjąłem słuchawki. 

Za drugim razem radosny głos obwie- 
ścił, że znakomity chemik amerykański wy 

nyślił taki gaz trujący, który przenika 
przez ściany, szyby, drzwi i najlepsze ma- 

Ski, kładzie pokotem bydło, ptaki, ludzi; na- 
wet pluskwy i pchły. Inny profesor skom- 
binował granacik, mogący rozsadzić choć- 
by drapacz  50-pietrowy.. A nowy czołg, 

który się zatrzyma dopiero, gdy mu zabrak 
nie benzyny, a acroplan, zrzucający tysiąc 
kilo bomb, a łódeczka podwodnma..... 

Czy nie perfidja nazywać to przyjemne- 
mi i pożytecznemi wynalazkami! Miłe ży- 
cie będzie, gdy te armatki, łódeczki, tanki, 
granaciki i bomby zaczną funkcjonować! 
Choć pewnie nawet nie ocenimy całej ich 

doskonałości. 

Ne zdążymy. Gazy wydusza nas, nim 

puknie pierwsza armatka. 

BEZECNY PODATEK. 

Oczywiście mowa o haraczu, nałożo- 

nvm na karty. Już były drogie, — 2 złote, 

więcej w tych ciężkich czasach — to nie 
drobiazg. I dlaczego? Wieprzowina potania 
ia,  cięlęcina potaniała, zboże spadło, kar- 
tofle darmo oddają -- a produkt pierwszej 

notizeby, jakiemi są bezwątpienia karty, 

pójdzie w górę. Jawna granda — rozumu- 

ią wszyscy roztropni ludzie, t. j. amatoro- 

wie i krzewiciele  bridża. 

Interesa robić — nie sposób pracować 
-— gdzie? wszędzie redukują, wszystko zwi 

jaja: więc co? można tylko grać w karty 
— najlepiej w bridža, bo to i umysł rozwi- 

ja, i zmysł  kombinacyjny, i cierpliwość , 
pamięć wyrabia... 

Ruch w sklepach z kartami wzmógł się 
bardzo, popyt wielki — to bridżyści robią 
zapasy. 

W klubach jest niemądry zwyczaj, że 
codzień otwiera się dwie nowe tałje. Przy 

większej cenie kart, 0 tejże, co dawniej, 
stawce, łatwo się zdarzy, iż, po potrąceniu 
ceny kart, wszyscy gracze będą przegrani. 
Niejeden bridżysta klubowy już teraz , wra 
cajac nad ranem do domu, tłumaczył się 

żonie: „Karty są tak drogie, ——chcieliśmy 

się nagrać przynajmniej. Obecnie nawet żo 
nv będą musiały uznać ten argument i ła- 

godnie się odnościć do mężulków, powra- 
cajacych z klubu około 6-ej wieczór. Dwie 
talje nowych kart — 24 godziny gry, to 
minimum. 

Najmniej nowym podatkiem przejmują 
się stróże i dorożkarze. Oni mają jeszcze 

swoje fęzedwojenne karty i te starczą im 

jeszcze na parę dziesiątków lat — może 

wtedy ceny się obniżą. Kar. 

„> REEMEOETGO NORA REGA SENCOR 

Nowość! 

JULJAN EJSMOND. 

„Patrząc na moich 
synkėw...“ 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 
wierszem 0 dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

Cena zł. 8. 

Nakładem Ju'janowej Ejsmondowej 

Czerwonego Krzyża 25, Warszawa. 

Do nabycia w księgarniach 
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mysłowiec , krzewiciel kultury... Za 
jego czasów Grodno wyprzedziło sto- 
leczne Wilno, stało się duchową stoli- 
cą Litwy. Nowa siła wytrysnęła z są- 
siednich prasłarych miast litewskich: 
7 (irodna, które na nieznaną przedteńm 
wysokość postawił Tyzenhauz, i ze Sło 
nima, w którym oazę kulturalną stwo- 
*zył o dwa lata starszy od Tyzenhauza 
hetman Michał - Kazimierz Ogiński. 
Ten ruch nie pozostał bez śladu: zja- 
wiały się i później jednostki. ruchli- 
we, pełne zuchwałej inicjatywy, zdu- 
mie wające społeczeństwo niezwykłemi 
non:ysłami i śmiałemi czyrami: Woj- 
ciech Pusłowski, Franciszek - Ksa- 
very. Drucki - Lubecki, Aleksander 

Skirmuntt i in. 
Grodno tyzenhauzowskię było krzy 

kiem ziemi, czującej bliską katastroję 
* pragnącej czynu, było stwierdzeniem 
siły. I dlatego wielką tragedją Grodna 
było to, że Ono, nietylko przebudzone, 
lecz budzące cała Litwę, stało się gro- 
bem państwowości polskiej... 

Szukamy. ' śmiałych myśli i moc- 
nych obrazów w artykule o Grodnie. 

—- „Antoni Tyzenhauz, podskar- 
bi nadworny litewski, miał się stać 
odnowiciclem miasta*... skończył ży - 
cie w opuszczeniu i biedzie. A miasto 

znów podupadło*... Czyny Tyzenhau- 

/ wszystkich narodów: miss Polonii brak — 

CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
„Sprawy Narodowošciowe“, czasopismo 

poświęcone badaniu spraw narodowościo- 
wych (R. IV. nr. 5 — 6). 

Numer ten zasługuje na specjalną uwagę 
czytelników, interesujących się zag: 
niani mniejszościowemi, ze wzgłędu na sze- 
reg opracowań, które zarówno w — @а 
artykułowym i w kronice zostały  zamie- 
szczone. 

P. Piotr Trejdeński daje w artykule p.t. 
„Białoruskie stronnictw: polityczne w Pol- 
sce i ich ideologia" szczegółową charakt“- 
rystykę białoruskich ugrupowań | politycz- 
nych. P. dr Alfons Krysiński w pracy o 

„mniejszościach żydowskich i ich charakte- 

rze” wyodrębnia żydowskie mniejszości wy 

znariowe, językowe i narodowe oraz prze- 

prowadza analizę ich siły liczebnej i roz- 

mieszczenia w świecie. ® 

W drugim z rzędu artykule, poświęconym 

ustawodawstwu językowemu, p. Leon Zie 

leniewski przedstawił stosunki językowe w 

Szwajcarj: oraz obowiązujące tam. ustawo- 
dawstwo językowe. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro 
dowościowych* bardzo bogata, podaje ma- 
terjał sprawozdawczy z okresu czterech mie 

sięcy ubiegłych. W działe dotyczącym mniej 

szości naradowych w Polsce zebrane i omó 
wione zostały dane O udziałe mniejszości 
n»rodowych w wyborach Ii dowych do 

cał ustawodawczych. W części poświęconej 
zagadnienioim narodowościowym poza I 

ską, zamieszczone zostały między innemi da 

ne o udziale mniejszości połskiej w Nierm- 

czech we wrześniowych wyborach do Reich 

tagu, następnie scharakteryzowane  zosta- 
*y problemy narodowościowe w ZSRR na 

dle zagadnienia t.zw. „polskiej kułtury pro 
letarjackieį oraz walki z inteligencją biało 
ruską w Białorusi sow., 

Na specjalną uwagę zasługują opracowa 
ria z zakresu spraw mniejszościowych na te 
1enie międzynarodowym. 

— „Przegłąd Oi Izacji“ nr. 2 organ 
Instytutu Naukowej = 

Treść: Czesław Nai wet lek: górn. — 
Qrganizacja Biura Zakupów większego 
rzedsiębiorstwa przemysłowego, inż. F.]. 

Tangier — Najekonomiczniejsza wielkość 
serji dr. inż. Bronisław Biegełeisen i inż. 

Mieczysław Seifert — prace organizacyjne 
w Cazowni Krakowskiej. Z działałności !n- 

stytutu Naukowej Organizacji, Kronika, Wy 

diwvictwa. Organizacja Biura: Jerzy Blauth 

— Stosowanie zmodyfikowanych zasad kła 
syfikacji dziesiętnej w systemie sprawozdaw 
czyń: z toku pracy. W. St. Osada — Trak- 
towanie wydawnictw urzędowych w urzę- 

dach państwowych jako pomocy biurowych 
Kazimierz Barliński — Kilka uwag o szkołe 
niu przyszłych pracowników biurowych. Nof 
malizujmy' Camera Obscura. Kronika. 
Skrzynka zapytań i odpowiedzi. Prace II 
Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji. 

„Oświata Polska* — organ Wydziału 
Wykonawczego Ziednoczenia Połskich To-_ 
warzystw Oświatewych, kwartalnik poświę 
conv zagadnieniom kulturalno - oświatowym 
a szczególniej sprawom oświaty pozaszkoł- 
nej. 

ŚRE 4 „Oświaty Polskiej” z 1930 r. za”. 
wiera: artykuł wstępny p. Jana Korneckie- 

o p.t. „Nasz dorobek w r. 1929",  bar- 
70 ciekawą * poważną pracę d-ra Andrze- 

ja Niesiołowskiego z Poznania p.t. „Formy 

i metody pracy oświatowej”. oraz pracę dr. 
Marji Šliwinskiej - Zarzeckiej o „Roli ksiąž 
ki w samokształceniu pracownika społecz- 
nego”. 29 

ŚW dziale „Połacy poza granicami Rze | 
czypospolitej" _ umieszczono: „Krzywda 
mniejszości polskiej” | „Połskie Tow. akad 
„Ognisko* w St. Gallen". . 

Następują dalej: Materjały, obszerna Kro- 
nika oświatowa, nekrologja,  bibłjografja. 
przegląd czasopism. 

„Tecza“ nr. 8. W artykule wstępnym J.D- 
porusza niesłychanie ważne i skomplikowa 
ne zagadnienie sytuacji rodziny w dzisiej: 
szym układzie stosunków społecznym. Prof. 
T. Grabowski zastanawia się nad drukują 
cem się obecnie monumentałnem dziełem 
prof. A. Britcknera p.t. „Dzieje kultury poł- 
Skiej”. |. Szułe mówi o naprawdę skanda 
ficznym słowniku polsko - francuskim, wy 
danvm przez firmę M. Arcta. O „budzącem 
się Grodnie* pisze W. Hulewicz w sposób, 
budzący... wiełkie zastrzeżenie. Pozatem — 
ihistracje, kronika, powieści. 

„Świat* nr. 8 — na okładce daje miss 
Amerykę w stroju kąpielowym, na tle dra- 
paczv nieba. O wyniesieniu i upadku Lejby 
Trockiego pisze W. Giełżyński. Magdalena 
Samozwaniec podsumowuje wrażenia kar- 
nawałowe, stwierdzające, iż „nasi Milusińścy 
(czyli panowie) przestali już zupełnie stra- 
szyć i „kusić” (jak te sie mówi w Paznań- 
shiem), sali się nieszkodliwi i łagodni, jak 
jagnięta”.. W kronice: „Triumfalny pochód 
teminizmu*.. Polka (bardzo przystojna) — 
panna Florentyna Kiedrzycka otrzymała sto- 
pień doktora farmacji, jako plerwsza w Euro 
pie niewiastal. 

„»Światowid* nr. 8. „O'czem marzy każda 
dziewczyna?" — Okładka odpowiada: o za- 
mążpójśch:!.. Czy rzeczywiście tak jest, 
niech powiedza osoby bezpośrednio zainte- 
resowane. W tekście — portrety  „misek“ 

     

   

    

    

     

      

       

   

   

   

już się nie opłaca ta impreza. Niedoszłe kan 
dydetki na miss Połonję mogą z poczuciem 
swei wyższości spogładać na bardzo miłut 
kie, lecz dość pospolite buzie „misek*. Na 
ostatniej stronie okładki — barwny portret 
niss Europy, tej, która... 

za? Założył labrykę koronek, poń- 
cznch, kapeluszy, bielizny, oraz jesz- 
cze czegoś zebrał zespól baletowy Z 
33 osób i w sztuce bałetniczej wyedu- 
kowal i wyčwiczyl“ ... 

Niewiele zrobił. Tak: Tyzenhauz 
nie bv! „budzicielem“ Grodna. 

Idźmy dalej Coś o Sejmie Niemym 
z dokładnem wytłumaczeniem i uzasa- 
dnieniem tej nazwy — czy nie z pod- 
zęcznika historii dla szkół ludowych? 
z taką naiwnością opowiada się O 
tem, o czem nigdy nie słyszeli wielbi- 
ciele Kątskiego. Wreszcie nowe nazwi- 
sko: Eiiza Orzeszkowa: | 

Oto spadkobierczyni idei mohorto 
weej!.... Oto cicha bohaterka, trwająca 
pa osaczonym przez wroga posterun- 
kt w okresie najcięższym,  najtra- 
giczniejszym. Oto budzicielka ducha 
narodowego. — czyżby nie ona pizy* 
czyniła się do przebudzenia się Gi 
na?... Ё ы 

Nie! O Orzeszkowej znajdujemy W 
artykule literalnie tyle: : 

„Wielka Grodnianka, wspaniała 
powiešciopisarka polska Eliza Orzesz- 
kowa wiele lat swego pieknego, czyn- 
nego żywota w Grodnie spędziła i tu 
zmarła w r 1910*. ; 

I więcej nic. Ani słówka | 
Wreszcie zaczyna się mowa o cza-



  

P. M. A. 
Na odbytem w dn. 21 bm. Walnem Zgro 

madzeniu Bratniaka uzyskała większość 'i- 
Sta kół Naukowych z koł., Henrykiem Dem- 

+ |Bińskim na czełe. Wiceprezesami obrano kol. 
kol Ignacego Popławskiego i Władysława 
Radziwone. 

U«ład zarządu podamy po ustaleniu go 
przez komisję skrutacyjną. 

| Przewodniczącym Komisji Re - 
szyjnej został obrany kol. Jerzy Wiszniew- 

W wolnych wnioskach uchwalono przeka 
«| 7amie opłat, wnoszonych dotąd przez człon- 
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WIARA i ROZUM 
ŚWIĘTY-WE FRAKU 

Wiara i Rozum. Do- niedawna myślano, 
że takie dwie rzeczy nie mogą się ze sobą 
Ww żaden sposób pogodzić, że jest to ogień 
1 woda. Epoka racjonalizmu, pozytywizmu, 
€poka fiłozofji, materjałizmu dziejowego sta - 
1ała się odrzucić, wyrugować wiarę, starała 
Się uwolnić duszę ludzką od tumanow któ- 
re jedynie przeszkadzają cziowiekowi roz- 
winąć pełnię swego ja, które tamują jego 
wszechstronny rozwój. Wiara, religja, życie 
Zaziemskie, to, mówią jedni, brednie które 
okazują całą swą bezpodstawność wobec 
Szkietek i lup uczonego. 

Ideały to tumany, krzyczą inni, stworzo- 
ne przez kapitalistów, przez burżujów dla 

iwania robotników, dla łatwiejszego 

picia ich krwi, to nadbudówka realnej, wy- 
mierzałnej duszy ludzkiej ukształtowanej 
pczez warunki ekon. Szłachetność, Miłość, 
to sa rzeczy dobre, hardzo dobre, rozumują 
kapitaliśc, ale w klubie, w rodzinie — w 
polityce, w kwestjach ekonomicznych  po- 
trzebne są inne zasady. . 

A tymczasem, miljony gwiazd co noc 
swą nieskończonością, swą nieograniczono - 
ścią wświdrowują się w umysł człowieka, 
a tym czasem tajemnice życia przytłacza bez 
radnie trzepoczący się rozum ludzki. Niezgię- 
biona, od swych najczarniejszych otchłani 
do nieskalanej białości piękna, dusza czuje 
że nie jest doskonałem zwierzęciem, czuje w 
sobie jakieś zaziemskie odblaski. Dusza ludz 
ka tęskni do czegoś nieokreślonego, czegoś 

 niebiańskiego, o to bije się, wałczy, cierpi. 
Człowiek przez cełe swe życie szuka Do- 
bra, Szczęścia, Piękna, szuka Roga, w tem 
poszukiwaniu ponosi często najstraszniejsze 
ofiary, znosi nadludzkie prawie bóle. Poco to 
wszystko? ! 

Kiedy wreszcie umiera wyszlachetniony 
wewnętrzną szarpaniną, wypiękniony ofia- 
tami fizycznemi, czy tu na tym strasznym, 

czarnym kataialku jego nagroda? Czy po 
„zakopaniu w zimnym, mrożącym swą łącz- 

| nością ze śmiercią grobie wszystko się skoń 
czyło!? 

I patrząc na odrażające żółte, pomarszczo 
ne oblicze trupa, dusza ludzka się wzdryga, 
całą ją ogarnia ogromny protest przeciwko 
Śmierci i w najgłębszych swych  tajnikach 
woła nie, nie tu koniec!l. 

Wobec takich wołań rozum bankru - 
tował , uciekał, chował się wśród stosów 
grubych tomów. 6 - 

В: Po pewnym ckresie pomijania w życiu 
- pubt. - prywatnem pierwiastków  ducho 

3 wy zapominania o szłachetniejszej stronie 
człowi. a, pojawiły się u socjologów 
dążenia do oparcia stosunków społecznych 
"a jakichš pierwiastkach 
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niezmysłowych,irre- 
'alnvch. Zwątpionu w możność zbudowana 
czegoś wielkiego, jedynie na Rozumie. Za- 
częto szukać mitu. już Soreł, francuski sya- 
dykalista z końca XIX w. o przekonaniach 
lewicowych wierzył w konieczność stworze 
nia takiego mitu, mitu, któryby zdołał por- 
wać do czynu masy. 

Tymczasem, mv katolicy mamy coś znacz 
nie, stokrotnie większego, mamy Prawdę. 

ł nie dła jakiegoś mitu, ale w imię tej Praw 
dy powinn'śśmy dążyć do przebudowy całe- 
go życia, do przebudowy ustroju społeczne 
go. I tyłko w ten sposób uda się nam wy 
prowadzić świat z tego, strasznego par1- 
dokcu: nadmiaru zboża i nadmiaru fabry- 
kantów i nedzy. 

Walka Wiary z Rozumem kończy się, a 
"ospoggyna się nowa epoka, epoką syntezy 
tych dwóch czynników. Pierwszym obja- 
wem tych nowych czasów jest postać świę 
tzgo uczonego. Do ogromnego, nieprzeli- 
czonego grona świętych, świętych w po- 
ważnych szatach, proroków, w tunikach i 
togach rzymskich "w surowych habitach 
zakonników _Średniowiecznych, w  bly- 
szczących , bogatych strojach i pióropu- 
szach rycerskich, -— przybyła nowa. postać, 
postać we fraku. 

Świętym tym jest 
profesor prawa rzymskiego w 

„—ajwcześniejszej swej młodości 
NW środowisku, które 

spozylających warunków do rozwijania 
cnót Urodził się w r. 1850 w Medjolanie, 
z rodziców zamożnych. Ojciec jego był 
profesorem uniwersytetu. 

Przez całe swe życie Contardo 

Contardo Ferrini, 
Padwie. Od 
obracał się 

najmniej zawiera 

umiał 
pcgodzić  potrzeoy swej duszy z Życiem 
šwiatowem, towaszyskiem, umiał uwzglę- 
dniać postulaty: nakazy wiary z badania 
mi raukowemi, z wynikami  najskrupulat 
niejszych rozważań rozumu. 

t:miera. przedwcześnie. * "i „.t e 
Przez całe swe życie, mimo 

przebywania w Medjolanie , który był wte- 

U. S. B. 
ków Bratriaka na Wilenski komitet Akademi 
cki, na rzecz funduszu przeciwgružliczego. 
Wałne Zgromadzenie uchwaliło też wycofa 
nie wirylisty Bratniej Pomocy z Wileńskie 
go Komitetu Akademickiego. Na zakończe- 
nie odśpiewano „(iaudeamus*. Przewodni - 
czy: kol. jerzy. Wiszniewski. 

Dowiadujemy się, że now 'wany Zarząd 
ma zwołać w najbliższych miesiącach nad- 
zwyczajne Wa!łne Zgr., które się zajmie spra 
wozdaniem zarządu oraz kwestją reorgani - 
zach Bratniaka. 

  

Refleksje post factum 
„Najgłośniejsi reformatorzy.*. Takim €- 

niteżem zwolennicy  „Koalicyjnego | Bloku 
eform Samopomccowych" obdarzyli przed t 

stawicieli listy Kół Naukowych. „Najgłoś- 
nicjszym reformatorom" zarzuca się, że nie 
przychodzą na zebrania i wogóle nie do- 
puszczają do realizacji reform, oraz wyta- 
сга się przeciwko nim program samoponio 
cowy w 80 proc. ich (t. j. tych reformato- 
rów) własny. (p. „Dziennik Wil” z dnia 19 
i 21 b. m.) Atak Bloku Reform jest silny, 
argumenty poważne, stanowisko słuszne. 
przecież jasne jest, że „najgłośniejszym re 
formatorom" było znacznie łatwiej przepro- 
wadzić reorganizację „Bratniaka" niż Błoko 
wi Reform, ponieważ właśnie oni nie znaj- 
dowali się w Zarządzie. Taki prosty wnio- 
sek wypływa z rozważań ideołogów "Koali 
cyjnego Bloku Reform Samopomocowych. 

* ® * 

Maleńkie wyjaśnienie  terminologiczne. 
Przed dwoma laty na Zwyczajnem Walnem 
Zygremadzeniu Bratniej Pomocy uzyskał 
większość onże kol. Henryk Iembiński, kan 
dvdat „Bloku Reform Samopomocowych* 
Pod taką nazwą przejawiły się pierwsze 
konkretne tendencje reorganizacyjne,  któ- 
re wówczas ich obecni zwolennicy określali 
jako mrzonki. . Tendencje rozszerzyły się, 
a nazwa ‚В1сКи“ wprost przeszła na jego 
dawnych przeciwników. Jak się okazuje, 
większośc powędrowała nie za nazwą, 'tylko 
7a kandydatem., 

* % * 

Wbrew puszczeniom, przedstawicie- 
le mniejszości Walnego Zgromadzenia, w 
skład Komisji Rewizyjnej nie weszli. Nie 
jesteśmy zwołennikami tego rodzaju załat- 
wiaria kwestji i vważamy, że przynajmniej 
w Komisji Rewizyjnej mniejszość winna być 
reprezentowana, niimo, że się tego dotych- 
czas nie praktykowało. Jak się zdaje 
kierawnictwo ostatnio sformowanego Bloku 
Reform Samopomocowych w tej mierze zga 
dzało się z nami — świadczy o tem ulotka 
Bloku z nazwiskami jego _ kandydatów, 
gdzie wśród kandydatów do Komisji Rewi- 
zyinei zgrupowano osoby, „z drugiej stro- 
nv“ z kol. Dembiūskim na czele. Niestety, 
koledzy z Bloku nie wyciągnęli z tego sta- 
nowiska konsekwencyj i, nie uzyskawszy 
wię!szości przy wyborach : ' do Zarządu, 

nie pozwolili na wysuwanie swoich kan- 
dvdatur do Komisji Rewizyjnej. Widzimy 
więc, jak to się u nas postępuje z mniej 
szošcią! 

* * * 

ЗкотрИкомате argumenty wytaczane 
były przez mówców Bloku Reform Samo- 
pomacowvch w obronie i w ataku.. Teza 
w ataku na listę Kół Naukowych brzmiała: 
„Nie mieszać*Kół Naukowych do spraw Brat 
niaka, bo się je upolityczni" Teza w obro 
nie Wileńskiego Komitetu Akademickiego: 
„Nie przelewać na Bratnią Pomoc funkcyj 
Komitetu Akademickiego, , bo się je upoli- 
tyczni*. Tezy ładne, ale wypływają z nich 
wnicski następujące: a) ileński Komitet 
Avademicki jest organizacją polityczną, na- 
iežv strzec  apalityczne Koła Naukowe 
przed jej wpływem. Miło brzmią przesłanki 
tvch wniosków, wypowiadane przez jedne- 
go i tego samego oratora. 

W. Dąbrowski. 

  

dy siedliskiem antyklerykalizmu i socjaliz- 
mu włoskiego, mimo pracowania w Ber 
linie, w twierdzy luteranizmu, w okresie 

  

największego napięcia Kulturkampfu, me 
zatracił dziecięcej wiary. 

. Zdobył zbawienie i świętość, stosując 
się dn słów św. Marka (X. 15) „Kto nie 
przyjmie królestwa Bożego, tak jak dzie- 
tię. nie wnijdzie do niego”. 

„Odrodzenie*, rozumiejąc swą 
wprowadzanie do wszystkich dziedzin ży 
cia pierwiastów szłachetniejszvch, organiz! 
w niedzielę I III. 1931 r. akademię ku czci 
pierwszego świętego we fraku. Na роггай- 
ku dziennym referat ks. prof. Walerjana 
Meysztowicza, p. t. „Contardo Ferrini, jako 
święty” i p. prof. dr. Franciszka Bossow- 
skiega o Contardzie Ferrininn — uczonym, 
Akndemja odbędzie się w Sali Śniadeckich 
© godz. 12, Walap. 

  

    

  

  

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 0- + kolicy Serca, brak tchu, uczucie strachu 
przeczułenie nerwcwe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy 
używaniu naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka - Jozeia“ Żadać w aptekach i drog. 

RETA INS MOUNT ROSE INS PIN TS SESI SSA 
sach powojennych. Jak stwierdza au- 
tor „na podstawie własnej obserwa- 
cji”, życie kukuralne Grodna skupia 
się koło trzect ośrodków: Muzeum 
Państwowego, Teatru i Tcw. im. Orze- 
szkowej. Niezawodnie, zorganizowanie 
lych instytucyj wymagało wielkiego 
wysiłku i dowodzi energji mieszkań- 
ców Grodna oraz dość silnego tętna 
życia umysłowego. 

Więc teraz wieszcie zaczęło się bu- 
dzie Grodno z letargu? Nie, wcale nie!. 
Stało się to później. 

— „Wyraźne ożywienie kulturałne 
zaznaczyło się w grodnie Batorego na 
przełomie lat 1928 — 20*,,, 

Zadziwiająca ścisłość. Cóż się sta- 
ło wówczas? Słuchajcie, słuchajcie... 

| „— „Ma to niewatpliwy związek z 
„=sięciem rządów miejskich przez mło- 

dego, energicznego samorządowca, 
prezydenta miasta, p. Antoniego Rą- 
czaszaka“..., 

Hosanna!... 
Oto zawitał do Grodna natchniony 

apostoł!... Skiną! ręką i Grodno, które 
spało twardym snem w ciągu dziesię- 
ciu wieków, Grodno, 9 którem nic nie 
wiedzą obywatele z „innych krań - 
ców Polski", — ocknęło się nagle i 
słodko się uśmiechnęło. Jak w bajce u 
Śpiącei królewnie i pięknym królewi- 
czu. Ale w bajce młoda para kojarzy 

   
   

na długie, długie lata; rzeczywi- 
я as jest nieco inna: bu- 

s „! apostoł po rocznym pobycie w 
G:odnie wyfrutął z fałasta Batorego" 
ia posadę radcy wojewódzkiego w 
Biaivmstoku!... > 

Tem większy podziw 'trzeba mieć 
dla grodzieńsk'ego czarodzieja i tem 
głębszą wdzięcznością należy obda- 
rząć autora, który w sposób bezstron- 
ny i rzeczowy. " jednocześnie wybitnie 
otvginalny, zaznajomił nas z dziejami 
xuliury „regjonalneį“ i przekaza! histo 
rji niezwykłą postać opatrznościowe- 
go człowieka. Rohater grodzieński ra- 
zem z małżonką swoją, panią Czesia- 
wą Rączaszkową, która „planuje wy- 
cieczkę na Pomorze”, dokonał tego, 
czego nie mogły dokonać szeregi po- 
koień autochtonów: zbudził Grodno!... 
Czdt.... 

Niechże autor artykułu prędzej ob- 
darzy nas monografją a tym mężu i za- 
tytułuje swe dzieło poetycko j wznio- 
sle, np. „Przybłęda opafrznościowy w 
Grodnie... 

Ale.. ktoś się zapyta, a jakim arty- 
kule wciaż mówię ?.... — Odpowiem: 
o tym, który został wydrukowany w 
ostatnim numerze „Tęczy”.... 

Któż jest autorem? 
O. przepraszam: tego Państwu za- 

nic nie powiem! W. Ch. 
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KADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
Walne Zgromadzenie Bratniej Pomocy SZOPKA AKADEMICKA 

Doczekała się kilku recenzyj rozmaitego 
kalibru. Była między niemi i chłoszcząca 
krvtyka. Narazie powstrzymujemy się od 
<yłasnej opinj', która jednak bynajmniej -- 
uprzedzamy — nie jest specjalnie nieprzy- 
chyłna. Bądź co bądź, Szopka jest sumą wy 
siłków o bardzo rozmaitym charakterze i 
obok momentów słabych ma wiele  uda- 
nvct. Do niedzieli włącznie będziemy mogii 
ją podziwiać, czy krytykcwać naocznie w 
Ognisku Akademickiem. Nie przeoczajmy c- 
kazji do wyrobienia własnego sądu o im- 
prezie akademickłej. 

Kronika „Odrodzenia“ 
Sobota 28 b. m. — Zebranie Sekcji Za- 

gadnień Prawno - Społecznych i Narodo - 
wych. Na porządku dziennym dokończe- 
ne referatu kol. Rudnickiego p. t.: „Ustrój 
polityczny Włoch faszystowskich" oraz dy 
Skusja. Początek, jak zwykłe, o godzinie 20- 
ej: 

Niedziela | marca — Zebranie 
członków „Odrodzenia*. Godzina 
pedana na tablicy „Odrodzenia. 

Środa 4 marca — Zebranie Koła  Kole- 
gów w mieszkaniu ks. W. Meysztowicza. 

Sekcja filozoficzna. W poniedziałem dnia 
2 marca r. b. o godz. 20-tej w lokalu „Ud- 
rodzenia" odbędzie się zebranie sekcji filo- 
zoficznej. 

_ Ze względu na potrzebę zainteresowania 
większej ilości słuchaczów — powtórzony 
będzie refer. kol. Korowajczyka na tem.: 
„Odrodzenie filozofji schołastycznej". 

Wkrótce w kinie „STYLOWY“ 

NA ZACHODZIE 
BEZ ZMIAN 

według rozgłośnej powieści Remar- 
que'a, na Polskę ustalony tytuł 

„Bitwa nad Somą“ 

ogólne 
zostanie 

  

  
  

  

DominikDowgialłoj 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Swiętemi Sakramentami, zasaął w Bogu w 64 roku życia 

dnia 6. Il. 1931 roku w Siesikach Ziemi Kowieńskiej i tamże został pochowany w grobach rodzinnych, 

o czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i prosi o modlitwę 

Rodzina 

  

Z rynku nawozów 
sztucznych 

Z miarndajnego źródła dowiadujemy się 
że sprzedaż nawozów sztucznych w ostat- 

n'm czasie znacznie się ożywiła, szczegół- 

nie w nawozach azotowych. Niektóre na- 
wozy, jak Saletrzak i Wapnamon, są już 
prawie wysprzedane, również 1 16-procento 
wy azotniak, jako najtańszy nawóz azoto- 
wy, cena którego za worek 100-kg-owy wy 
nosi zł, 27 — cieszy się wielkim popytem. 

Natomiast wysokoprocentowy azotniak, 
saletra chilijska i saletra wapniowa (norwe- 
ska) mają trudny zbyt. 

Podobno Chorzów "ma w najbliższym 
czasie zamknąć dalszą sprzedaż Saletrzaku 
i Wapnamonu, z powodu całkowitego wy- 
sprzedania zapasów i produkcji. 

  

Zawody narciarskie 0 mistrzostwo armii 
polskiej W Słonimie 

W dniach I i 2 marca odbędą się w Słonimie zawody narciarskie o mistrzostwo 
Woisk Polskich. W związku z tem dla udoxodrienia publiczności łatwego dostania ме 
©o miejsca zawodów, władze kołejowe postanuwiły uruchomić dwa nadzwyczajne 
pociągi. Zawody wzbudzają wielkie zaintere sawadie. 

Zapowiedziany jest przyjazd licznych narciarzy również cywilnych. 
a 

Bolszewicy zastrzelili „swoich* 
W rejonie Dzisny patroł straży sowiec- 

kiej lustrując granicę natknął się na dwóch 
a przekraczających granicę do 

Wobec tego, że uciekinierzy nie wymie- 
nid hasła, straż oddała kiłka strzałów, od 
kłórych zbiegowie zostali zabici. 

СМа ich znaleziono na samej linji gra- 
nicznej. 

Chazało się, że są to dwaj komuniści z 
Mińska Kaganowicz i Rowin, którzy wysła- 
ri byli na agitację. Przez nieporozumienie 
zginęli od kul swych towarzyszy. 

‚ BLEE ms RST,       

  
  

KRO 
CZWARTEK 

26 Dris 
Aleksandra 

tutro 
Leandra 

TERGO DAS 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGI U. S. B. W WILNIE. 
z dnia 24 IL 31 r 

Ciśaieuie średnie w mm, 767 

Temperatura Średnia — 6 

peratura najwyższa — 5 

10 

W. słońca o g. 6 m 21. 

    

£,ałońcs s godz. 4 w. 45 

    

   

   Temper 
Opad w mm. — 

południowy 

ja: spadek 
; pochmurno, 

  

  

—. Osobiste. W dniu 25 b. m. dyrektor 
kole! państwowych w Wilnie inż. Falkow- 
ski wyjechał na ziazd dyrektorów do War- 
szawy, gdzie mają być rozpatrywane spra- 
wy budżetowe kolei państw. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Kirtiklis przyjął 
“a audjencji: p. prezydenta Folejewskiego, 
w sprawach związanych z budową rzeźni 

ieiskiej, delegację z Oszmiany w osobach 
ceburmistrza Strugacza i lawnika Zubiela 

w sprawie rzekomych zmian terytorjalnych 
powiatu. P. wojewoda wyjaśnił delegacji, że 
pogicski o zmianach terytorialnych pow. 
Oszmiańskiego nie odpowiadzją prawdzie. 

-—_ Posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 
go. W dniu 9 marca r. b. odbędzie się po- 
siedzenie wydziału wojewódzkiego, na któ- 
iem ceprócz szeregu innych spraw zostanie 
poddana ponownemu rozważeniu uchwała 
rady miejskiej m. Wilna w sprawie wpro- 
wadzenia 25 proc podatku od oświetlenia 
elektrycznego w restauracjach i zakładach 
rozrywkowych. 

    

  

MIEJSKA 
— Kara za Hchwę, Starosta Grodzki w 

Wilrie ukarał Chanę Dubińską, właściciel- 
kę piekarni, przy W. Pohulance 27, za po- 
bierenie za chleb cen wyższych od ustalo- 
nych przez komisję rzeczoznawców — @- 
resztem bezwzglednym przez dni 7. 

— Posiedzenie w sprawie komunikacji 
nutobusowej. W najbliższy piątek, odbędzie 
się posiedzenie komisji opinjodawczej, zwo- 
łanej przez Magistrat dla wydania opinji w 
Sprawie projektowanej reorganizacji komti- 
nik>cji autobusowej w Wilnie. 

. Piątkowe posiedzenie wspomnianej ko- 
misjs będzie ostatniem przed opracowaniem 
cdeośnego memorjału. 

— Akcja ochrony kobiet. Wskutek nie- 
pomyślnej sytuacji na rynkach pracy- młode 
dziewczęta przybywające do stolicy i innych 
w'ekszych ośr odków miejskich w poszi- 
kiwzniu pracy, nie znajdują jej, i pozosta- 
jąc bez wszelkich środków do życia, stają 
sę łupem wszelkiego rodzaju wyzyskiwa- 
czy, a często i handlarzy żywym towarem. 
Prasa codzienna zasypana jest wiadumościa 
mi dowedzącemi, że zbrodnicze elementy 
mają ułatwione połe działania, dzięki dużej 
Mezbie tatwowiernvch ofiar. * 

Z tvch względów na polecenie Minister- 
stw: Spraw Wewnętrznych, władze woje- 
wódzkie ponownie wdrożyły "i rozwinęły ak 
cie, mającą na celu skuteczne zmniejszenie 
nepłęwu  nieušwiedomionvch dziewcząt do 
większych eentrów miejskich. 

NIKA 
— Wielki poż miejski. Wkrótce przy- 

będzie do Wilna, na specjalne zaproszenie 
z. jako EJ » spraw 
związanych z organizacją ogrodów  miej- 
S«ich inż. Danilewicz. 

Na specjalnem zebraniu z udziałem przed 
stawicieli społeczeństwa opracowane zosta- 
ną wytyczne prac do rozpłanowania wiet- 
kiego parku miejskiego (Altarja, Ciełętnik, 
Berrzrdynka). 

Inż, Danilewicz wygłosi podczas posiedze 
nia referat. ° 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Qdczyt posła B. Miedzińskiego. Dnia 

1 marca rb. (niedziela) o godz. 18 w sie- 
dzibie Klubu Społecznego w Wilnie (mała 
sala Pałacu Reprezentacyjnego) odbędzie 
się trzecia w tegorocznym sezonie „Czar- 
na Kawa" z referatem p. posła Bogusława 
Miedzińskiego p.t. „Czy mamy program?“ 

Po referacie nastąpi dyskusja. Zaproszenia 
zostały już rozesłane. pozostałe zaś w nie- 
wielkiej ilości można otrzymać w Sekretarja 
cie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
ul. Cstrobramska nr. 19. 

— Posiedzenie Wil. Oddz. Pol. Т. -wa 
Psychiatrycznego. łącznie z Towarzystwem 
Opletalmologicznem odbędzie się w piątek 
dn. 27 lutego o godz 7 wiecz. w sali wy- 
kładowej Kliniki _ Ophtalmologicznej USB. 
Antckol, Szpital Wojskowy. 

Porządek obrad: 
„1 Pokazy chorych, 2) Dr. Elsa Claes: 

L'enseignement de I“ophtalmologie aux 
Etats - Unis et en Belgique. 3)NBoć 1. 
Hurvaowicz: Zastesowanie chronaksii w 0- 
kulistyce, 4) Proi. St. Władyczko: W spra- 
wie leczenia choroby Basedowa. 5) Doc. ih 
Abrzmowicz: O nowym sposobie 
katerakty w torebce. 

— Odczyt prof. Dziewułskiego. W celu 
Tozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród 
szerokiego ogółu, oraz zasilenia funduszu 
wydawniczego Polskiego Towarzystwa — Р 
zycznego, Oddział Wileński Towarzystwa 
urządza szereg odczytów popułarnych z de- 
monstracjami z różnych dziedzin fizyki. 

„Pierwszy odczyt prof. d-ra. Władysława 
Dziewulskiego p. t.: „Gwiazdy, ich ruchy i 
budowa układu gwiazdowego” odbędzie się 
w schotę 28 lutego r. b. o godz. 19 w. Za- 
zaje Fizycznym  U.S.B. (Nowogródzka 

Wejście 1 zł. dła uczącej się młodzie- 
5 gr. 

‚ — Odczyt. 26 lutego w Poradni Euge- 
nicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr Kosiński 
wygłosi odczyt na temat „Wpłvw tytoniu 
na ustrój" i konieczność zwalczania jego" 

Początek o 5 i pół. Wstęp wolny. 
— Zarzad Koła Przyjaciół Harcerstwa 

Oddziału Wiłeńskicgo podaje do wiadomo- 
ści, iż doroczne Walne Zebranie członków 
Koła odbędzie się w dniu 7 marca 1031 r. 
o godz. 18 w wielkiej sali konferencyjnej 
Urzedu Wojewódzkiego (Plac Magdaleny 2) 
„ Referat © celach I zadaniach Koła Przy= 
= ewa ac panier Harcer- 

stwa Kuratorium Okręgu Szkolnego p. Bo- 
lesław PE > ze 

—- Do Przyżaciół i Sympatyków Harcer- 
stwa! W niedzielę 1-IIl odbędzie się w gma 
Chu gimnazjum Zygmunta Augusta o godz. 
ži, zebranie walne Koła Przyjaciół Błękitnej 
Jedynki Żeglarskiej Drużvrre=Harcerskiej im. 
Paz a w Wilnie. 

orza lzienny hędzie następujący: 
1) odczyt n. t. „Współpraca naa : dru 

žyną harcerską“, wvglosi podharcmistrz Ko- 
hutek Ludwik; 2) sprawozdanie z działatno- 
ści Koła; 3) sprawozdanie z działalności 
Drużyny: 4) Ustalenie składki  członkow- 

ży 

operacii 4 

  

OBYWATEL ZIEMI MIŃSKIEJ 
zmarł w Wilnie dnia 25 lutego 1931 r w wieku lat 61 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 28 lutego, o godz. 3 pp., na cmentarzu 

Ev angelickim przy ul. M. Pohulanka 19, 

o czem zawiadamia 

| Piotchowi ol 

   
Głęboko _wz”uszona 

$. 

tych ciężkich chwilach dali dowody 

rzem, ktorzy przy Nim-w dzień i w 

wym, którzy wzięli tak tłumny 

skiej; 5) plan pracy Koła na przyszłość; 
o) wybory nowych władz; 7) wolne wnio- 

Wszyscy sympatycy i przyjaciele Dru- 
2упу i harcerstwa są proszeni o jaknajlicz- 
mejsze przybycie. 

— Štowarzyszenia Technikow . W 
piątek dnia 27 zb. m. o godz. 8 wiecz. kol. 
inż Klemens Bejnarowicz będzie miał poga- 
dankę w sprawie wodociągów miejskich w 
Wiłrie. 

Goście miłe widziani. 
— Zebranie T-wa Doświadczeń  Roi- 

nych W dniu 5 marca b. r. o godz. 10 m. 
ZA w lokalu Związku Ziemian Wilno Zawał 
na 9, odbędzie się zebranie członków Towa 
rzystwa Doświadczeń Rolnych, według na- 
stępującego porządku dziennego: 

1) Odczytanie  protokułu poprzedniego 
zebrania; 

2sReferat prezesa Towarzystwa p. Józe- 
ła Rorowskiego na temat „Sprawa kryzysu 
w rolnictwie i środki ratunku* (akcja pat- 
stwewa i przystosowanie się gospodarstw 
rolnych) 

3) Referat prcf. Wacława Łastowskiego 
na temat „Produkcja rolnicza w chwili io- 
becrego kryzysu na podstawie doświad- 
czeń Stacji Doświadczalnej w Bieniako- 
niach". 

4% Dyskusja. 
5) Wolne wnioski. 
Ze względu na aktualność poruszanych 

*v rcferatach tematów pożądana obecność 
An zainteresowanych osób. Wstęp 
wolry, 

WOJSKOWA 
‚ — Rezerwiści zawiadamiam będą wcześ- 

niej o terminie ćwiczeń. Min. Spr. Wojsko- 
wycł. oprcownje zarządzenie , aby wszyskie 
oddziały wojskowc. niezwłocznie po  otrzy- 
maniu płanu ćwiczeń, zwiademiły o. terni- 
nach wszystkich, którzy w roku danym bę 
dą musiel: zgłosić się na ćwczenia. 

Zarządzenie ta wywołane została tem, 
że dotychczas rezerwiści powiadamiani byli 
nieraz na parę tylko dni przed terminem, 
zięci czemu pracujący w urzędach państwa 

wych, i prywatnvch zmuszeni byli do 
zrzeczenia się urlopów. 

lak wiadomo, powołanie na ćwiczenia 
wojskowe nie pozhawia prawa wykorzysta 
nia urlopu, przewidzianego ustawą. 

    

— Wezwanie. Wzywa się b.  uczestni- 
zów: a) byłego II korpusu, IV Dywizjo- 
nu _ Strzelców — - generała 
Żeligowskiego. c) innych formacyj z II 
korp. powstałych, d) członków organizacji 
werbunkowo _ agitacyjnej na Ukrainie, e) 
b. członków Związku wojskowych połskich 

byłego frontu rumuńskiego armji rosyjskiej, 
tj osób, które współdziałały w tworzeniu i 
działaniu formacyj i organizacyj w punkt. 
a. b, c, d, i e wymienionych do jak naj- 
szybszego zarejestrowania się w Biurze Or- 
ganizacyjnem Oddziału Wileńskiego Związ- 
ku „Kaniowczyków i Żehgowczyków*, mie 
szczącym się obecnie przy ul. Słowackiego 
17 m. 42. 

B'uro czynne jest we wterki i piątki od 
godz. 4 do 6 po południu 

Komitet organizacyjny. 
— Zmiany w prezydjum Federacji PZG) 

Na miejsce ustępującego p. N. Trzaska - 
Fokrzywińskiego 
Wojewódzkiego Federacji 
ny został o Popławski, który objął sekretar 
1at zarządu wojewódzkiego. 

POCZTOWA 
— jaśnienie władz pocztowych. Wi- 

leńskie władze pocztowe stwierdziły, że [ir- 
my, wysyłające karty reklamowe nie zwa- 
żają na to, by były one przepisowego for- 
matu (wielkość pocztówki). Taryfa poczto- 
wa przewiduje, że karty reklamowe większe 
go formatu powinny być frankowane, jak 
listy zwvkłe i. t. 25-cio gr. znaczkiem. 

— Obrot pocztowy w Wilnie. Jak wyni- 
ka z obliczenia, ruch pocztowy w Wilnie w 
okresie ub. miesiąca przedstawia się w cyf 

PODZIĘKOWANIE 
niezliczonemi oznakami 

yvsspółczucia i powszechnego žalu po śmierci Męża mego 

D-ra Mariana Obiezierskiego 
pragnę tą drogą wyrazić najgorętszą moją wdzięczność wszystkim, co w 

1 cddania; a więc jrzedewszystkiem p.p. lekarzom: Blochowi, : 
Sztołemanowi, Achmatowiczowi, Syciance, Odyńcowi i prof. Orłowskiemu, 
ktorzy Go z największem poświęceniem leczyli i tym wszystkim p. p. leka- 

rowali; całemu personelowi lecznicy, który Gio najczulszą opieką ak 
Wielebnemu Duchowieństwu, wszystkim krewnym, przyjaciołom, 

i sordeczny udział w oddaniu 
posługi Zmarłemu, wreszcie X. Biskupowi Bandurskiemu, Panu Marszałkowi 
Sm Raczkiewiczowi, Panu Woiewodzie Kirtiklisowi, oraz tym wszyst- 
kim, którzy na ręce moje, lub najbliższej rodziny osobiście, listownie, lub 
telegraficznie złożyli wyrazy współczucia 
wszystkiem przechowam w niezatartem wspomnieniu 

D rowe MARJANOWA OBIEZIERSKA 

EITI MST 

"społeczeństwo kresowe, 

ogół spokojnie. 

W rocy natomiast na ul. Wolanej ni 
znani sprawcy rozrzucili ulotki i 

nieujawnili żadnej działalności. 

do prezydium Zarządu dwa, trzy” w 
P7O0O. powoła- Zetwerowicza, w wykonaniu całego nit 

się przedstawienia popołudniowe po 

     

  

    

            

    

    

najserdeczniejszego 

P. 

swej dla Niego szczerej życzłiwości 
Kisiełowi, 

nocy bez przerwy aż do końca dyżu- 

życzli- 
ostatniej 

  

i pociechy — Pamięć 0 tem 

rach. następująco: nadano z Wilna 
iek Estowych — 2,034,969, 
70.20 wartošciowych 

przesy- 
„969, poleconych — 
— 1631, złeceń pie- 

niężnych — 5.712 uskuteczniono wpłat P. 
K. O. — 15.905 na łączną sumę 4.065.553 | 

  

     
złotych. 

ŻAŁOBNA 

— Po zgonie ś. p. dr. Marjana Obiezier 
skiego. Wśród licznych depesz z wyrazami | 
współczucia, jakie otrzymała wdowa po $.p. 
G-rze Marjanie Obiezierskim, nadszedł z War 
szawy telegram treści następującej: < 

W dniu bolesnej straty, jaką poniosło 
kiedy zabrakło 

wśrod nas obywatela niewzruszonej wiary 
w mocarstwową przyszłość Polski i ukocha- 
nia ziemi ojczystej, składam czcigodnej Pa- 
ni wyrazy szczerego žalu i współczucia. 

Władysław Raczkiewicz 
Marszałek Senatu. 

RÓŻNE 
— Opuszczone nazwiska. We wczoraj- 

szem sprawozdaniu z posiedzenia organiza- 
cyjnego Komitetu Obchodu imienin 
ka Polski Józefa Pono, w spisie wy- 
btanych do koomitetu wykonawczego o 
chodu osob, zcstały opuszczone omyłkowo | 
ustępujące nazwiska: 

Dr. Maleszewsxi Wiktor, ławnik agi- 
stra*u, Świderski Franciszek, redaktor i Wy- 
sock. Aleksander, dyrektor Banku Polskiego 
w_ Wilnie. ю 4 

— Komitet Domu św. Antoniego komu 
niku'e, że czysty dochód z tradycyjnego ©- 
statniego wtorku karnawału, wyni "661 A 
82 gr. Komitet niniejszem składa 
kcwanie wszystkim tym, którzy przyczy: 
się do zasilenia bardzo skromnych środków | 
utrzymania Domu św. Antoniego. , 
— Fiasco „Dnia bezrobocia”. Wczo 

rajszy dzień, mimo zapowiedzi komi. Ž 
nistów, szykujących się do urządzenia 
demonstracji bezrobotnych, minął na- 
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Wszelkie próby wyrostków żydow 
skich, próbujących zwoływać masów- 
ki, nie dały żadnych wyników, bowi 
policja mundurowa, odpowiednio ro: 
mieszczona unicestwiała w zarodku 
wszelkie zbiegowiska. 

Koło Opieki Społecznej zatrzymano 
jednego agitatora, a ponadto kiłku 
osobników, znanych komunistów, 
wyriku rewizji w ich mieszkaniach 

bili szybę w gmachu Kuratorjum. | 
Również na prowincji komin 

TEATR I MUZYKA 

Teatr miejski na Pohułance. Dzis 
godz. 8 w. ukażą się dwie świetne kor 
dje jednoaktowe Molnara „Bankiet“ i 

reżyserji i z udziałem 

zespołu. Obie te sztuki, pełne humoru 
zmysłu satyrycznego, zdobyły sobie w Wi 
nie zasłużone uznanie. В 

— Teatr miejski w „Lutni*. Dziś o goc 
8. w. „Noc Sylwestrowa” '0sZeW 
go, w režyserji A. Zełwerowicza. Wsz 

AA kinius - roo tecia popołudnie lzielne 
we. W nadchodzącą Biedzielę dnia 1-gi 
ca b. r. w obu teatrach miejskich o 

zniżonych. 3 
W teatrze na Pohulance ujrzymy o 

(dalszy ciąg kroniki na str.



  

"Kazimierza Leczyckiego, 

dzinie 3 m. 30 p. p. doskonałą komedję Car 

pentera - kawaler", w reżyserji i z 

udziałem Wynrwicz -Wichrowskiego, w wy 
konaniu swa sił zespołu. | 

W testrze „Lulnia” ukaże się o godz. 

3 m 30 p. p. „Interes z Ameryką" w reży- 
R. Wasitewskiego. 

ge. „Sałome* Oscara Wikie'a. W  po- 
czątkach marca odbędzie się w teatrze na 
Pohulance zapowicdziana oddawna premje- 
ra „Sałome”* Oscara S jednego ga 

arcydzieł autoga. Inscenizację prow; 

dzi p. aaa Dziewulski, który zarazem 
ał bogatą oprawę muzyczną. 

Również dekoracje i kostjumy zaprojekto— 
wał p. Dziewulski. Obsadę stanowić będą 
czełowe siły naszego zespołu. s” 

Premiera ta stanie się niewątpliwie praw 
dziwym ewenementem dla sfer kulturalnych 
Wara. 

- „Satuba“ Kazimierza  Leczyckiego. 
"Wielkie zainteresowanie wzbudziła wsrod 
pvblczności wileńskiej premjera „Sztuvy“ 

która ukaże się 
w „Lutni* już w pierwszych dniach mar- 
ca. 

Csoba autora, niezwykle popularnego na 
grumcie wileńskim, jak również treść, Za- 

czerpnięta ze stosunków w szkole współ- 

czesuej, stanowić będą niewątpliwie dużą a- 

trakcję dla publiczności wileńskiej, 

co GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Panienka z barem na 

kółkach. 

Stylo Pionący step. 
Paa -—, Miłość w pustyni. 
światowid — Królowa jego serca. 

Wanda — Pat i Patachon w obliczu 
śmierci, nad program — .Romans  uwodzi- 
cielki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w doby. Od 24 do 25 

b. m. zanotowano 2 ilnie wypadków 35. 
W tem kradzieży 4, opilstwa 5, przekroczeń 

administracyjnych 19. > 

aaa ie zp 
od Województwem. paru 

Todas = jmachu urzędu wojewódzkiego 
widziano stai młodą dziewczynę, która 

twierdziła, że spotkała ją krzywda i z tego 
powedu żąda audjencji u wojewody. 

Służba nie chciała jej wpuścić do lokalu, 
wiec petentka całemi godzinami wystawała 

przed wejściem, licząc na spotkanie wycho- 
dzą wojewody. Wczoraj połicja zatrzy- 

e petentke* i odprowadziła 
do 

„ 

Jatu. 4 
— Chciała trafić do szpitala. Wczo 

raj w ambulatorjum Kasy Chorych na- 
piła się trucizny 21-letnia Helena Boh- 

dziewiczówna (Bracka 16) chora od 

dłuższego czasu na gruźlicę. 

Powodem targnięcia się na Życie 

było to, że Bohdziewiczówny nie przyj 
mowano do szpitala, więc umyśliła 

ona dopiąć swego przez  targnięcie 

się na życie. 
Otrutą ze wzgłędu na jej stan, mu- 

siano tym razem ulokować w szpitalu. 
— Przypadkowe zatrzymanie 

złodziei. 23 b. m. dokonano kradzieży 
2 plaszczy męskich u Abramowicza Jaseła 
(Tatarska 12) na sumę 600 zł. Przypadko- 
wo ustalono, iż krudzieży tej dokonali Kalic- 
ki Henryk, erganizator bandy _ złodziejskiej 
z Warszawy, notowany za napady rabunko- 
we i usiłowanie zabójstwa posterunkowego 
połicjj państwowej, Zajączkowski Józef ps. 
Zaiąc i Bielawski Antoni. Kryjówkę mieli u 
paserki Bukowskiej Franciszki (Pilsudskie- 
go 53), ktora pizechowywała skradzione 
'upy. Złodziei przytrzymano. 
pėlnocy. 

— śmierć pod pociągiem. Kolo 
Słonima wpadł pod pociąg idący to- 
rem kolejowym Teodor Błoszko, miesz 
kaniec Słonima. Koła wagonów odcię- 
ły nieszczęśliwemu rękę i nogę. Po 
przewiezieniu do szpitala rannego pod 
dano operacji, lecz Błoszko w prędkim 
czacie połem zmarł, nieodzyskując 
przytomności. 

— Zderzenie samochodów. Przy 
uł. Kościuszki nastąpiło zderzenie au- 
tabusów Nr. Nr. 14012 i 3810 wsku- 
tek czego w tym drugim zostały wyć 
bite szyby, oraz złamany lewy błot- 
nik. Winę ponosi szofer autobusu pier 
wzszego Kułakowski (Jasińskiego 10). 

— Kradzieże. Stefanowicz Stefanja (Śnie 
gowa 7) zameldowała iż 24 b. m. z pi- 
wiarni przy tejże ul. pod Nr. 22 skradzio- 
no czekołady, cukrów oraz 1300 sztuk pa- 
pierosów na ogólną sumę 300 zł. 

Cinsburgowej libie (Niemiecka 37) z 
kiszony aa os YA, 
dziecini oraz tkarpetek na Su! k 

— шншюпі Mejerowi, Sowackić 

Lu) 

SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
-— Ta jest wynikiem długołetnie-- 

go doświadczenia, — odpowiedział 
Curtis Like. — Wiełu z tych ludzi bra 
ło już nieraz udział w ekspedycjach, 
prowadzonych przez nią, lub przez jej 
ojca. Mieliśmy szczęście tym razem, 
gdyż zyskałiśmy dobraną świtę. Tyl- 
ko w drugim miesiącu podróży zrozu 
mie książę, jak wielkie znaczenie ma 
dia ekspedycji dobór silnych i wy- 
trwałych tragaizy. Niech książę  po- 
słucha tej rozmowy. 

Właśnie olirzym jakiś został. od 
rzucony i zamiast odejść pokornie, jak 
in, zaczął się sprzeczać. Tommy od 
powiedziała mu  niewzruszonym gło- 
sem i spokojnem spojrzeniem: 

— Powiedziałam i nic nie zmienię, 
— odcięła krótko. — Ty myślisz So- 

bolaki, że nie znam ciebie? A kto u- 
kradł skrzynkę konserw w ekspedy- 
cji  Udondo, w czasie święta Dzie- 
wie? 

fłum wybuchnął śmiechem, wyra- 
żającyin zachwyt dla słów panienki. 
Złodziej próbował jeszcze się bronic i 
sprzeciwiać, ale sąsiedzi odciągnęji 
90, popjchając i tłukąc pięściami. 

Wyvbót żóstał ukończony. Tłum za 
Cząt się rozchodzić. Tommy dokona- 
ła jeszcze podziału pracy w obu gru- 
ach, oddzielając tragarzy, przewodni 
ów i kucharzy, potem rozkazała swo 

im Indziom: * 
—- Idžcie do Hassana Alego na ba 

zar, dostaniecie tam wszystko, czego 

ty- - 

z SĄDÓW 
DYREKTOR KURSÓW I URZĘDNIK SKAR 

BOWY PRZED SĄD 

Dyrektor kursów maturalnych przy ul. 
Mickiewicza 22 p. Biernacki stanął przed Są 
dem Grodzkim D oskarżony © obrazę 

on został 

stać 

Prokurator = uwyd- 
żajac. że kara zbyt mała. Również przed 
Sądem Gi nią Kaki, urzędu 

S. T pików 
ymał on karę 3 miesięcy aresztu z 

zawieszeniem. , 

KŁUSOWNIK STRZELA DO 

GAJOWEGO. 

Ktusownictwo jest plagą, z którą należy 

walczyć z całą bezwzględnością. Nie trzeba 

tego uzasadniać, każdy doskonalę  rozu- 

mie, że wybijanie lub wyłapywanie zwierzy 
ny w okresie niedozwołonym doprowadzić 

musin w rezultacie do stanu, przy którym 

zwykły szarak będzie grubym zwierzem, 

a kuropatwa nieskończenie rzadkim zjawi- 

skiem. 
Ciężką pracę mają gajowi , pilnujący la- 

sów, i nierzadko czytamy opisy zajść , po- 

wstałych na tem tle. Tu kłusownicy zamor- 

dują gaiowego, tam znów zbyt krewki ga- 

iewy wpakuje nabój w pośladek uciekają- 

cego kłusownika. 

W lasach , położonych na terenie pow. 

szczuczynskiego, kłusownictwo _ rozwinęło 

się do tego stopnia, że gajowi dzień i 

noc zmuszeni byli czuwać, wyszukując sid- 

ła, zastawione na zające. 

Nadomiar złego, pewni siebie kłusowni- 

cy grozili śmiercią gajowym. 
Jeden z gajowych, Stanisław Uciecho- 

wicz, nie uląkł się pogróżek i był postra- 

chemi rabusiów. 
Pewnego dnia przyłapał on Eugenjusza 

Kuryłowskiego w momencie, gdy ten celo - 

wał do pomykającego zająca 
Na okrzyk Uciechowicza przyłapany kłu- 

sownik odwrócił się i wystrzelił do niego, 
chybiając na szczęście. 

Sprawa oparła się o Sąd, który skazał 

Kurvłowskiego na trzy lata wiezienia. 

Wydarzenie wpłynęło dodatnio na akcję 

walki z kłusownictwem, gdyż pozostali na 
„swobodzie rabusie leśni stracli pewność sie 

bie. 

Uciechowicz nie przestaje nadal czuwać 

nad powierzonym mu terenem i zapewne 

nikt więcej nie odważy się napaść na  nie- 

g0, Ц HSM 
"EBITDA TSS I 

ge nr. 24 skradziono Zz  mezamknietego 
przedpokcju futro męskie, ktryte czarnem 
suknem wartości 400 zł. 

— Masłowskiej Józefie Majowa nr. 29 
skradziono nici wartości 12 zł. Kradzieży 
tej dokonała Rynkiewiczówna Janina, Majo- 
wa rr 29. 

Abramowiczowi Jasielowi, Tatarska Nr. 
12 skradziono garčerobę wartości 600 zł. 

Również Michcłsonowi Dawidowi, Oran- 
żeryjna Nr. 4 skradziono garderobę na sumę 
415 złotych. 

Wasilewski Tomasz, Lwowska Nr. 82, 
zameldował policjj o kradzieży gotówki w 
sumie 100 zł. Kradzieży dokonał syn Wa- 
silew ski Mieczysław, który zbiegł. 

Podrzutki. W kościele O.O. Bonifrat- 
1ów znaleziono pedrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 2 tygodni, którego umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

W bramie domu Nr. 58 przy ul. Zakre- 
*owcj, znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 1 tygodnia. Podrzutka umie- 
ezczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Złodziej na rynku. Na rynku Łuki- 
skirr na szkodę Ann, Kuczyńskiej skra- 
dziono 36 zł. w gotówce. Kradzieży doko- 

które ma się odbyć w niedzielę dnia 

stępców. 8. 
10. Wolne wnioski. 

Ji
 

ОНО 

trzeba na drogę. Wydałam już rozkaz. 
Fotem zejdziecie się przy drodze Ne- 
wonskiej i tam zaczekacie na mni<: 
Oto wasz pan. — wskazala na Traver 
sa, — w czasie mojej nieobecności 
bedziecie słuchać tyłko jego. Skonczy 
lan. Możecie odejść. 

Zeskoczyła ze stołu, zadowolona z 
dokonanego dzieła , i podeszła do 
księcia. 

— Nie wiem, jak mam pani oka- 
zać swą wdzięczność, iniss Veston, 
Gdyby nie pani, nie dalibyśmy sobie 
rady. i napewno  przesiedzielibyśmy 
ułuższy czas w Nibory, Czy mogę pa 
a prosić o taniec na jutrzejszyn: ba 
lu? 

— Z przyjemnością, — uśmiechrę 
ła się uroczo. — Mogę księciu ofiaro- 
wać nawet dwa tańce! 

2 

Miłość jest wielkim czarodziejem, 
tn też iskra, która zatliła się w se"cu 
Elii Theese , szybko buchnęła plomia 
niem, którv  "rozjaśnił  wewnętrzcen 
światłem jej przygnębioną i apatyczną 
zazwyczaj twarzyczkę. Świadomość, 
że nareszcie znelazł się człowiek bar- 
dziej nieśmiały i cichszy od niej, roz- 
budziła w niej silne fnstvnkty macie- 
izyńskie, wyrażające się w pragnieniu 
udzielenia opieki i pomocy kochanemu 
człowiekowi. Siłos! Imię to wzbudza 
łe w jej sercu słodkie wzruszenie! 
uk amulet tulił się do jej serca, 
iakby łącząc je z sercem tego, dla 
którego ten tajemniczy kryształ był 
największym skarbem świata. 

„Po śniadani« matka poszła wypo - 

s'rdawca Bianieław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witoki Woydyłło 

Komitet Nadzorczy T-wa Kredytowego m. Wilna 
zaprasza p.p. Pełnomocników Towarzystwa na doroczne 

w nowowybudowanym własnym domu Towarzystwa, przy ulicy Jagielloń- 
skiej Nr. 14 z następującym porządkiem dziennym: 
przewodniczącego. 2. Bilans, oraz sprawozdanie Zarządu, Komitetu Nadzor- 
czego i Komisji Rewizyjnej. 3. Sprawa użycia nadwyżki bilansowej. 4. Spra- 
wozdanie z budowy domu. 5. Preliminarz wpływów 
1931. 6. Wybór na miejsce ustępującego Prezesa Zarządu. 
miejsce PERO CH dwóch członków Kemitetu Nadzorczego i dwóch za- 

ybór Komisji Szacunkowej. 9. Wybór Komisji 

Uwaga: Z madzerie będzie prawomocne bez względu na ilość 
obecnych polnowalsśkóW ($ 74 Statutu). 

* 

010 WILENSKIE 

CZWARTEK, DNIA 26 LUTEGO 
11.58 — Czas, 
12.35 —- 14.00 Koncert szkolny z War- 

szawy. 
14.30 — 14.55 Kącik dla Pań z Warsz. 
15.50 -- 16.10 „Radjo a chorzy” — od- 

czyt. ze Lwowa, wygł. ks. M. Rękas. 
16.15 — 17.15 Koncert symfoniczny Gr 

ty). Słowo wstępne prof. M. Józefowicza. 
17.15 — 17.40 „Przejście Il brygady pod 

Barznczą” —- odczyt z Warsz. wygł. mjr. W. 
Pipiński. 

17.45 — 18.45 Koncert popołudniowy w 
wył:. orkiestry sałonowej pod dyr. Wiktora 
BO į 

16.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyj- 
nego. 

1400 — 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 

RA 

+ 145“ — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz, dyr prcgr. R. W. 

19.20 — 19.30 Progr. na piątek i rozm. 
19.30 — 19.40 Rezerwa. 
19.40 — 19.55 Pras. dzien. radj. z War. 
20.00 — 20.15 „W słynnym pałacu Bur- 

bonów felj. z Warsza. wygł. ]. Sołtan. 
26.15 — 20.30 Pogad. radjotechniczna z 

Warszawy. 
20.15 — 20.30 Pogad. radjotechni..1 z 

Warszawy. 
20.30 — 21.30 Muzyka lekka z Warsz. 
21.30 — 22.15 Słuchowisko z Warsz. 

Q,Diabeł i karczmarka“ —  Krzywoszew- 
skiego) 

2.15 — 22.35 Koncert z Katowic. 
22.50 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna 

z Warszawy. 

  

NARCIARSKIE ZAWODY O  MISTRZO- 
STWO 20 DYW. PIECHOTY. 

W dniach 21 i 22 b. m. odbyły się w 
Słonimie zawody narciarskie o mistrzostwo 
20 dywizji piechoty. Do walki stanęły ze- 
społy 78, 79 i 80 p.p., oraz 20 p. a. p. 

W programie zawodów były biegi ze- 
społowe — 1 oficer, 1 podoficer i 6 szere- 
owych: patrolowy 18 kilometrowy ze strze 
niet, 12 kłm. plaski ze strzelaniem, szta- 

fetowy 6 klm. i 6 klm. z przeszkodami. 
Zwyciężył zespół 79 p.p. (dowódca ppor. 

Wojtowicz) przed zespołami: 80 p.p. i 78 
p.p. 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób nieodżałowane 

go drogiego przyjaciela ś. p. d-ra Marja- 
na Ob.iezierskiego dla biednych dzieci, po 
zostających pod opieką Związku Połaków z 
Kresów Białoruskich Adrjanostwo Mazarako 
wie składają zł. 40, 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze" 

Opuszczając Wilno nazawsze, najuprzej- 
miej proszę Szanownego Pana o umieszcze- 
nie w poczytnem pismie Pańskiem  nastę- 
pującego oświadczenia: R 

Stwierdziłem, iż jakieś podejrzane 0s0- 
by na terenie Wiina rozsiewają krzywdzące 
mię płotki, związane z moim wyjazdem za- 
granicę etc. etc. Ponieważ w okresie przed- 
wyborczym zmuszony byłem stykać się z 
rczmaitymi nieznanymi osobnikami, możli- 
wer jest, że moi eo polityczni przy 
pomocy plotek w ten ohydny sposób mszczą 
się aa mojej osobie. Uprzedzam 5» wszyst- 
kich tych, komu na tem zależy, iż po stwier- 
dzeriu źródła rozsiewania tej ohydy pociąg- 
nę ar: de aukai = 

yrazy naj szego poważania łączę 
DĄ A Józet Muraszko. 

m 

nał Pieślak Albin (Pokój 14), którego za- 
trzymano. 

— Oskarża córkę. Jaroszewiczowa Aga- 
ta (Dominikańska 12) zameldowała policji, 
że córka jej Aleksandra, lat 15 skradła parę 
kolczyków złotych wartości 25 zł. 

— Kradzieże, Ordo Katarzynie, Teatral- 
na nr 9 skradziono kożuch, kryty szarym 
suknem „wartości 350 zł. 

  

Zgromadzenie, 
marca 1931 r., o godz. 6-ej po poł. 

  

1. Zagajenie i wybór 

i wydatków na rok 
7. Wybór na 

Е 
Е 

Rewizyjnej. = 
= 

cząć. a Elli czekała przy drzwiach sali 
jadalnej, aż Tommy i jej dwaj towarzy 
sze odejdą od stołu. Spotkawszy ich, 
Ell zdobyła się na czyn, który ją sa- 
Mą zadziwił; qrodeszła śmiało do pro 
fesora i rzekła: 

— Niech pan profesor będzie ła- 
skaw poświęcić mi kilka chwil rozmu- 
wy. Musimy pomówić o rzeczach, do- 
tyczacych obojga nas. 

Zmieszany profesor 
kosmyki i uczynił szereg innych ge- 
stów, wyrażających zmieszanie, ale 
powa zaprowadzić siebie na weran 
dę. 

-— Ja .ja.. doprawdy nie mogę, 
miss... Theese.., — protestował słabo. 
- Muszę spieszyć do muzeum pako- 
wać swoje zbiory. Coby było , gdyby 
je ktoś ukradł? Cały rok pracy poszed! 
by na marne! 

— Głupstwo, — przerwała stanow 
czo Elli , dziwiąc się swej odwadze. 
— Pańskie zbiory nie są nikomu po- 
trzebne. Musze pomówić z panem 0 
rzeczach o wie'e ważniejszych! 

Proiesor klasnął w ręce, wyprowa 
dzony z równowagi podobnem bluž - 
rierstwem. 

— Przedewszystkiem  chciałabvm 
wiedzieć, — zapytała surowo EJli, — 
dlaczego przys'ał mi pan ten amulet. 

— Czy pan* go przechowuje 
zapytał niespokojnie profesor. 

— Tak. — odpowiedziała, ktadąc 
rękę na piersi, — ale czekam na od- 
powiedź. 

Profesor obejrzał się niespokojnie, 
ale widząc, że nie można się wvcofać 
wybełkotał, patrząc na swe trzewiki: 

targnął swe 

tv w w 

  

Od dnia 26 lutego do dzia 1 marca 1931 r. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

  

  

KINO a 

ese Ратепка гоагет па ас SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3, Wesoła komedja na tle modnej plaży amevykańskiej. Aktów 10. W roli : łównej COOLLEN MOORE. 
Nad pregram: 1) „Konkurs Narodów*' film soortowy w 2 aktach 2) „Safanduła w załotach * komedja w 2 akt. 

Kasa czynna cd g. 3.30. P czątek seansów od g. 4-ej. Następay program: .Nowe życie 

Na płerws:y seans ceny zniżone. 
KINO-TEATR Ulubieniee MARRY LIEDTKE "ERA SZMITTERLEW, JUNKERMAN i WEREBES 

„H ELIO sa publiczności w najnowszej swej kreacji = 
ы Nad program: 

al WILENSKA 38. ст & R NE DO A BR ©. newoucyjne dodatki cświęk. 
el. е x 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dziś! Najpiękniejsza 
gwiazda ekranu 

Dramat kobietv, będace: 

Dźwiękowe Kino 

M 3LLYWODJ: 
Mickiewicis 22   

BILLE DOVE „-.. AMEQŁB Pop SZAIKK 
przedmio em pożądań mężczyzn, z których żaden nie umie jej dać miłości, 

stałych rolach Edmunt Love i Farrel Mac Donald. Nad program: Dodatek rysunkowy Flejsura. 
Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

i W poz 

  

Wa | i Zbyszko S$ 

Najnowszy Polski 
Przebój Dźwiękowy 

i K. Junosza- jutro 
Stępowski w. kinach awan 

$ERCE NA ULICY Nora Ney, 
„Helios“ ; „Hollywood“ 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dziś! Cudo film świata! Superfilm dźw ękowy! 

POGAŃRENŃ sw: & ] 
Całe Wilno będzie śpiewać „Miłośną Pieśń *, 

RAMON NOVARO 
Ceny z iżone tylko na i-szy seans.   

  

  

WIELKA 47. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.30 

+ 

Dziś nad. i ' Padu | rea” AIŁOŚĆ W PUSTYNI Liuinuoaų 
” 

Wieiks 42. wówy.h Olive Borden i Noah Berry oi. micdziesy dozwotone. 
  

Przeta 
na dostawę 300.000 

rozpisała Dyrekcja Polskiego Monop 

Warunki przetargu ogłoszono w „Monitorze Polskim“ 

Nr. 42 z dnia 21. I1.—31 r. i w „Prz 

fcznym* Nr. 4 z dnia 20. II.—31 r. 

2'000900000000099560 
a ОЕЯР ОНО НСЕ 

Pianina i Fortepiany 

  

Žin ii 
Za 5.000 dolarow 
sprzedamy młyn 
wodny 20 ha ziemi 
z lasem i łąkami, 
4 ha pod stawem. 
Zabudowania w 

komplecie. 
Dom H. K. „Za- 
cheta“ Mieklewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

ro 
kg. kleju   

    

ZĄDBAJCIE | | 
we wszystkich aptekach 4 ł 
składach sptecznych znaaecgo ; | 

środka od odcisków х 

Prow. A. PAKA : 
  

  

; Oszczędności 
olu Tytoniowego. swoje złote i dolary 

ulokuj na wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, Sre- 
brem i drogiemi kainie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: Złota, srebra, 
brylantów, futer, me- 
bli, pianin, samocho- 
dów i wszelkich towa- 

eglądzie Chemi 

9 światowej stawie Pleyci, Bechsteiu etc., rów. —4 
takoż Arnold Fibigier, Eh Syn, REI nica 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych iachow= Bryczka 
ców na Pów. Wystawie Kraj. w Pozna- |H do sprzedania ul. Za- 
niu w 19291. i w Wilnie w r. 1930 JĄ walna . _ Pracownia 
(Grand Priz i Wielkie Medale Złote). Autobusów. 

WILNO. „w 
K. DĄBROWSKA mi. Niemiecza 3, m. 6. Pianine 
SPRZEDA? WYNAJĘCIE. GFNY FARRYCZNE 

ZZ EE Z ZOZ O OOOO ORC 

LEKARZEJ| xosnerykaj 
RESORT 8 с сса aoc 

"DOKTOR GABINET 

Bilumowicz Racjonalnej Kesme 
choroby weneryczne, tyki Leczniczej. 
skórne i moczopłciowe Gysina, Mich ewisza 3 

1, 92 od 1139 “> te od 9-- 13-- kobiecą 
W Z.P. 26. Urodę konserwa- 

  

je, doskonali, edźwie- 
Dr. Kenigsberg ::, zsawa jej skazy 

r > WAREZ Braki, Masaż choroby skórne, wene twarzy i ciała (panie) 
t vczne i moczopiciowe S: aczne epaienie ce 

  

  

  

Mickiewicza 4, ty. Wypadsuie włosów 
tel, 1.90. i łupież. Najnowsze 

Od 9—12 i 4—8  sdebycze kosmetyki re- 
ejonainej 

Zadziennie od g. 19—8. 
W. Z. P, 43 

ARUSZERKA S era a 
ŚMIAŁOWSKA tachowo na mocne 

ort: Cebinei Kosme | zabezpieczenia hi- 
tyczay, XSBW2 ZAEEYSZC? 

+, piegi, wągry, łapież 
brodawki, karzajki, wy 
Badanie włosów, Mic 
kiswicza 46. 

pot-czne. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05.     

w dobrym stanie oka- 
zyjnie do sprzedania 
ul. Jagiellońska 3, m. 

najżerdstą 2', (w podwórku) 
zaniedbenę z =   Cerę 

poprawia, pielęgzaje DO S$przedania 
oraz usuwa wady skóry. tanio różne imaterjały 
Gabinet + „ wełniane i kamgarno- 
К‹ tyki Gedi we damskie i męskie, 
Leczniczej futra i skórki futrzane, 

J. Hryniewiesewaj. 

ni. WIELKA J 16 m$, ktrolux kasy ognio- 
Przyj. w g. 16-11 4-7 S trwałe, serwis angielski 

- szycia i  sztoperskie 
szewskie, imaszyny do 
pisania, masa różnych 
pozostałych z licytacji 
tantów. LOMBARD 

Biskupia 12. 

    

Zegar 

  

Staroświecki kupię. naszych Sz. Sz. Czy- 
Wiadomość do Adm.telników polecamy b. 
„Słowa* pod S. M. nauczycielkę, pozosta- 

jącą w nędzy, chorą, 

Fortepjan 
  

pozbawioną możności 
zarobkowania, Ofiary 

do nauki za 450 zł. przyjmuje Administra- 
natychm ast sprzedajecja „Słowa* dla „b. 
się. Lubelska 5, m. 26 uauczycieiki. 

swetry, trykotaże dy- 
wan perski, meble, ele- 

W. Z. P. M B paielony, maszyny do 

7-io pokojowe z kuch- 
nią i 
wynajęcia 
Mask 7 
runsach dowiedzieć się IV klasy gimnazjalnej 
u wła cicielki : 
zauł, 
od 2—4 pp 

  

SE e PREZ AZJĄ 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Wfmi 
X rew. Władvsław (ichoń, zam. w Wilnie 
ul. Biskupia 12, hotel Ermitaž, na zas 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 5 s 
1931 r. od godz. 10 rano w Wiłnie, przy ul 
lagiełońskiej Nr. 5 m. 12 odbędzie się sprz 
daž z przetargu publicznego ruchomości nżj 1 
leżących do józefa Szelubskiego i składająźi 
cych się z umeblowania domowego, oszacó 
wanych na sumę zł. 1298 na pokrycie pre 
tensji Towarzystwa Akcyjnego Pabianickiej 
Fabryki Papieru Rob. Saenger w Warsz 
wie, 

Wilno, dnia 25-11 1931 r. 
Komornik W. Cichoń 

Sprzedam łub zamienię na dom w Wilaże || 
Folwark w obiębie m. Hol- 

szany © przestrzeni 
52 ha wraz z budyn: ami. Komun'kaci2 
autobusowa, Dow. Piłsudskiego 8, m. ? 

u właściciefa. 

RERASRUREEA 

LOKALEJ, „Pokój 
BBEZBESCZNAGEZA Z ściem do wyn 

Mickiewicza 22, m. 

| POSADY 

Były nauczyciel | 
gimnezjum udziela %ot 
pe ycji i przygotewnjć 
do egzaminów e 
wszystkich przednmai i 
tów w zakresie gi | 

*nazjum. Łaskawe Ч 

Pokój 
do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wygodami, Z 

meblami lub bez. Oglą- 
dač od 4—7 pp. Wilen- 
ska 32—5. 

Pokój 
do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wyg dam: i tel<- 
tonem. Antokolska 6 
m. LŽ szenia 20 Adm. . 

wa* pod „nanczyciel 
Mieszkanie d 

Nauczycielka | 
wygodami doposzukuje posady W. 

vl. Ad.mieście lub na 
O wa- może przygotować do 

domu włączn.e ze wszys! 
Ś-to Jerski 3—9 przedmiotów, zna 36° 

zyki francuski i łacinę: | 
Dowiedzieć się w | 

  

  od godz. 6 do 7 có- Admin stracji „Słowa | 
  dzień. 

  

—a... ja... nie wiem To się stał tak 
jakoś samo przez się. Spotkanie z pa- 
nią wytrąciło mnie z równowagi, sjsło 
szyło zwykły bieg myśli... straciłem 
możność kontrolowania swych czynów 

— (o to ma znaczyć, jak się to 
nazywa w zwyczajnym angiełskim ję 
zyku? 

— Widocznie, — bełkotał zrozpa- 
czony profesor. — to ma znaczyć, że 
ia... ja.. poczułem podświadomą syni- 
patję do pani... i chciałem to okazać. 

— Aha,— uśmiechnęła się z trium 
fem panienka, — teraz jak widzę, zbli 
zamy się do celu. Skąd pan wiedział, 
że ja zrozumiem pańskie intencje, 
przyjmując ten amulet? 

— Bo to jest niezwykły, nadzwy- 
czaj cenny amulet, ożywił się profesor, 
«dzyskując nagle wymowę. Jest to em- 
blemat zaginionego narodu. Zdaje się, 
należał on do jakiejś perskiej księz- 
niczki, żyjącej przed Nar. Chrystusa. 
Jest to jedyny okaz tego rodzaju. Dru- 
giego podobnego niema na świecie. 

—To bardzo ciekawe, ale ja chciała 
bym, żeby pan odpowiedział na moje ° 
pytanie: W jaki sposób miałam odgad 
nąć, że ten amulet jest zwiastunem 
sympatji, którą pan poczuł do mnie? 

Protesor uśmiechnął się nagle i ten 
nśmiech rozjaśnił łagodnem światłem 
iego twarz. Ely pomyślała, że nigdy 
nie spotkała tajedlicznej twarzy me- 
skiej. Zdawało się, że promień świat- 
ła wyirzał poprzez obłoki i rozjaśnił 
wszystko dookoła. 

— Czy ojciec pani nie był sędzią, 
miss Tneese, a może pani przygotowu- 
je się do palestry? Widzę, że nie potra 

<ję wywinąć się od odpowiedzi i cieszę 
się, że pani mówi ze mną tak szczerze 
i ctwarcie. Chodzi o to, że wierzę mo- 
tno iž ten amulet przyniesie szczęście 
posiadaczowi, a wydało mi się... po 
czułem raczej, że pani nie jest szczę- 
sliwa... i dlatego ja... 

— Proszę, niech pan mówi, — za- 

chęcała łagodnie Elly. 
— .. więc dałem go pani, bo ce- 

nię ten amulet ponad wszystko na 
świecie i... chciałem, żeby on pani przy 
niósł szczęście... Rozumiem, że takie 
zdanie w ustach uczonego brzmi jak 
herczja, ale wydaje mi się czasem, że 
ten amulet żyje własnem, odrębnem 
życiem. Wydaje mi się, że w nim za- 
warty jest los całego narodu, jego na- 
d>ieje, miarzenia i przeznaczenie. Trzy 
mając w ręku ten oryginalny kryształ, 
myślałem nieraz o tem, że on wzywa 

da czegoś, pobudza mnie do spełnie- 
nia wielkich czynów... Mówię to pa- 
ni, bo wiem, że pani nie będzie z te- 
go drwiła. Ale czułem. że jestem zbyt mą. Niech pan się nie martwi swoją 
mało subtelny i zdolny, by zrozumieć 
wykonać ten nakaz.... Oddałem więc 

ten amulet pani, dziewczynie o czy- 
stem i niewinnem sercu, w nadziei, 2е 

pani mnie zrozumie, odnajdzie mnie i 
rozum wykonaniy wolę amuletu, który 
wskaże nam może wspólny los! 

Nieśmiałość i zmieszanie profesora 
nstąpiły mieisca pewności i głębokie- 
mu przekonaniu. 

— Pani, miss Theese jest jedyną 
osobą, z którą tak łatwo mi jest roz- 
mawiać, Wiem, że ciąży na mnie, ja- 
kieš niezrozumiałe przekleństwo: nie 
umiem zachowywać się jak inni, śmiać 

«а С М. 

się, żartować, rozmawiać, dzielić ich | 
radości i smutki. Gdy usiłuję postępo” 
wać iak inni, jakiś mur wyrasta pomię 
dzy mną i ludźmi i czuję się pośmiewi- 
skiem otoczenia. Ale pani... Naprzy- ; | 
kład dotąd drżę. gdy przypominam 307 | 
bie, iak to było przed śniadaniem: ui- 
izawszy panią nie mogłem wypowie 
dzieć ze wzruszenia ani słowa, ałe sel 
ce moje biło gwałtownie z radości | 
Chciałem powiedzieć mani, jak bardzo | 
pragnę się z panią zobaczyć, ałe mi | 
miałem odwagi. Stałem przed panią: 
jak bezmyślny głupiec. į 

— O, nie... nie, tak nie byžo: — 

zaprzeczyła poważnie Elly. — Łudzie 
o głębokich uczuciach, są zwykle onie- 
śmieleni wobec obcych. Ja też należę 
do tej kategorji i często cierpię nad 
tem. Zrozumiałam pana odrazu, a mo- 
„a przyjaciółka Tommy  również.-- 
Niech pan nie myśli, że był pan śmie- 
szny. Tommy odrazu poznała, że pan 
jest szlachetnym i dzielnym mężczyz- 

    
    
   

  

nieśmiałością, to łatwo można przezwy 
ciężyć. Może dlatego, że mam przy s0 
bie pański amulet czuję w sobie pro“ 
rocze zdolności. Więc mówię panu, ź 1 
tbliza się dzien, kiedy pan wzbudzi W 
czyjemś sercu nietylko głębokie przy“ 
"viązanie, ale... ale.. uczucie jeszcze 
silniejsze. 

— Co? -— z ust profesora wyrwał 
się okrzyk wzruszenia. ję 

-— Prawdziwą, głęboką miłość, | 
wyszeptała Elly. I 

      

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”* Zamkowa ©


