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do dosnu lub z 
Konto czekowe PKG. 

Daleki schid polityte Światowej 
Tak hrzmi tytuł książki Wiadysta- 

wa Studnickiego. Autor żywo intere- 
sował się tem zagadnieniem już przed 
wiełu laty, gdv był na wygnaniu sybe 
iyjskiem i przeżywał w swych my$- 
Jach i nadziejach wojnę chińsko - ja- 
pońską. Przewidywał, iż z tego wstrzą 
śnienia, które zawaliło stary układ sto- 
sunków we wschodniei Azji wyniknie 
wojna rosyjsko - japońska. Istotnie 
wojna ta wkrótze wybuchła i Wł. Stu- 
dnicki mógł ją nowitać niemal gotowa 
pracą, do które; miał już zebrany ma- 
terjał. Praca ta pod tytułem: Rosja w 
Azji Wschodniej wyszła na początku 
wojny i zawierała trafną prognozę po- 
rażki rosyjskiej z jej doniosłemi kon- 
sekwencjami. Wśród bardzo zmienio- 
nych okoliczności powraca Wł. Stu- 
dnicki do swego przedmiotu, w któ- 
rvm widzi „węzłowy punkt polityki 
światowej”. Dzisiaj coprawda punkt 
ten w żadnym razie nie da się zamknąć 
w tak prostej formule jaką była w tam- 
tym czasie zapowiedź konfliktu zbroj- 
rego pomiędzy Rosją i Japonją. Za- 
miast ówczesnej względnej prostoty 
mamy dzisiaj chaotycznie skompliko - 
waną sytuację, w której biorą udział 
liczne a nieraz nieobliczalne czynniki 
tak, iż często zgoła przeciwne wyniki 
„moga uchodzič za jednakowo możliwe 

4i prawdopodobne. Z tem wszystkie 
-wydaje się, że sutor słusznie przypisu- 
ie tak wielką wagę Azji dla całej poli- 
tyki światowej, że stamtąd oczekuje 
nowych ważkich impulsów, których 
skutki dadzą się odczuć na dalekich 
lądzch i morzach. 

Chiny, które przed wojną świato- 
wą były pastwą anarchji i objektem 
iywalizacji międzynarodowej, pozo- 
Stają dotąd jednem i drugiem pomimo 
"zekomego zjednoczenia pod rządem 
nar xi w Nankinie. Owo zjedno- 
czenie jest jeszcze nieziszczonyni pro- 
gramem, a na drodze do niego istnieją 
niemałe trudności. Rząd nankiński, kto 
ry reprezentuje jedność państwową 
Ćhin nie ma w swem ręku armji chiń 
skiej, ta bowiem jest podzielona na 
różne odłamy, podlegaiące tym lub in- 
mym generałom. którzy uważają się za 
samodzielnych władców, lekceważą 
rząd nankiński, s w danym razie wystę 
pują przeciw niemu otwarcie. Genera- 
łowie ci przeważnie są zaležni od ob- 
cych rządów i postępują według ich 
wskazówek dopóki nie przejdą do in- 
nej służby, któwa im się lepiej opłaca. 
Jedynie siłą możnaby ich zmusić do po 
słuszeństwa i zlikwidować oddzielne 
armie, ałe siły takiej nie posiada ani 
rząd nankiński, ani 'żaden z genera- 
łów, więc wojna domowa trwa i niema 
nikogo. ktoby j”j mógł położyć koniec. 

Zjednoczenie Chin, które w niezbyt 
dalekiej przyszłości jest najzupełniej 
meżliwc, istnieje narazie jedynie w 

rzeniach nacjonalistów nankińskich, 
Ńktórzy ze zrozumiałą lecz szkodliwą 

skwapliwością pragną urzeczywistniać 
na swym gruncie teorje polityczne £u- 
ropy. Trzeba pamiętać, że Chiny nawet 
poz2 swemi oddalonemi i lużno związa 
nemi krajami, znajdującemi się niejako 
w zależności wasalnej. to jest Chiny 
właściwe nie  stanowłą bynajmnicj 
iongłomeratu jednolitego. Osiemnaście 
prowincyj chińskich stanowi tyleż od- 
ręhnych obszarów, różniących się nie- 
tylko pod względem właściwości natu 

ralnych, tudzież stosunków. społecz- 
nych i ekonomicznych, lecz w Ścisłem 
znaczeniu nie inających nawet wspól- 
nego języka. Powszechnie znane SĄ 
głębokie różnice pomiedzy Północą 3 
Południem Chin właściwych, różnice 
te tworzyły stałe źródło sporów i wo- 
jen domówych. których tak wiele by- 
ło w państwie hogdychanów. 3 

Jak przedwcześnie otrąbiono po 
świecie konsolidację Chin, tak również 
zbyt niektrytycznie przyjęto wersję o 
zupełnej i rostrzygającej klęsce bol- 
szowików ji o ostatecznym upadku 
wpływów sowieckich w tem wiełkiem 
państwie. Okazuje się jednak, że wpły 
wy łe obecnie wzmacniają się i jeżeli 
Kuropa a zwłaszcza Ameryka . będą 
szły nadal dotychczasową drogą, S0- 
wiecka Moskwa może jeszcze zdobyć 
Rfzewagę w żółtem państwie. Stany 
kajgroźniejszą współzawodniczkę i jej 
brzedewszystkiem na tyin terenie chc: 
Skrepowač ręce. Stanowi to niemały 
atut dla polityki sowieckiej, która też 
umiejętnie go wyzyskuje. Dla Stanów 
Zjednaczone uważają Japonję za swą 

największą wagę mają chińskie 

  

5 
SI brzeža Oceanu Spokojnego, którycii 

seż nie chcą oddawać na łup ani Ja- ponji, ami żadnemu państwu europej-- 
skiemu. Ale Sowiety mogą znależć dro 
go do wnętrza Chin, nie tykając ani ich 
portów, ani wybrzeży morskich. Nad-. 

-gę setkom milionów azjatów, 

to zaś niekoniecznie potrzebują do te- 
go celu wojsk, bo mają Komintern i 
propagandę. Ameryka zaś, uprawia- 
jąc ideologię nietykalności i całości 
Chin, faktyczne konserwuje je dla bol- 
szęwickiej Kosji Oczywiście niema tu 
mowy o świadomem i rozmyślnem po- 
pieraniu tej ostatniej — wszak Staty 
sedyse z wielkich mocarstw nie chcą 
utrzymywać z Sowietami żadnych sto- 
сипком — nie mniej jednak — rezul- 
tat wypada taki sam, įakgdyby Yan- 
kesi pragnęli ugruntowania wpływów 
sowieckich w Chinach. Coprawda w 
prasie amerykańskiej odzywają się gło 
sy, ostro krytykujące powyższe  sto- 
sunki. : 

P. Studnicki cytuje z tednego 2 
pism amerykańskich ustęp, przemawia 
jący za zbliżeniem Stanów z Japonią 
"r celu odparcia grożącego niebezpie- 
czeństwa sowieckiego: 

Prawdziwa realną grożbą dla interesów 
Stanów Zjednoczonych nie jest Japonia, Iccz 
wzrost Rosji do rczmiarów, które dawały- 
by jej decydujące wpływy we wschodniej 
Azi: i zamknęłyby drzwi dla japońskich ka- 
pita'ėw i pracy. Jzżeliby Ameryka we wiaści 
wym czasie przejrzała i zmieniłaby swą po- 
litykę dalekowschodnią, bieg wypadków mo- 
żnaby skierować w inną Strcnę.  Jeżeliby 
Amoryka zachęcała Japonię w oznaczonym 
kierunku, wówczas» nie byłoby żadnej potrze 
by rok rocznie wydawać miljony na przygo- 
tceweria wojenne przeciwko możliwej agre- 
sywrości ze strony Japonji. 

Mongolja z jej 1.370.000 mil. kw. 
(terytorjum prawie równe właściwym 
BRO staje się sowiecką Repubii- 

ką... 
Poco Japończykom szukać wyjścia 

dla swojej nadwyżki ludnościowej za 
4 tys. mil po tej stronie Oceanu, gdy 
w pobliżu ich domu znajdują się wolne 
obszary we Wschodniej Azji? 

Dłaczegoby Japończycy nie mogli osie- 
dlić $wej emigracii na tych swobodnych 
ziemiach, gdzie n.oźliwości dla pomyślnego 

oju jest nie mriej niż w Ameryce? Aue 
winna ujrzeć stałą grożbę dla swego 

nego bezpieczeństwa, gdy umyslnie za- 
myka oczy na zaborczy program Rosji, któ- 
ra powoli, lecz pewnie Lolitas pogranicz 
ne posiadłości Chin i niezaludnione obszary 
tb Środkowej, tworząc mocne ściany wo- 
koło żółtego człowieka i zmuszając go do 
szukania przyszłości za Oceanem. Dlaczegoż 
by Stany Zjednoczone nie zmieniły radykal- 
nie swojej polityki i zamiast tego, żeby 
zwracać się przeciwko Japonii, nie Skiero- 
wały swej polityki dla powstrzymania dal- 
szego rozszerzama się Rosji, żeby mogła 
znaleźć rozwiązanie swego rasowego pro- 
biematu i skorzystać z tych ziem, które Bóg 
i przyroda i geografja wyznaczyły dla niej? 

„. Zwrot polityczny, jakiego domaga 
się japonofilski publicysta, jest oczy- 
wiście możliwy i w tym. kierunku sze- 
'zą propagandę dziennikarze i polity- 

y z kraju Wschodzącego Słońca, na- 
azie wszakże nie zanosi się na rychłe 
przechyłenie sig w tym kierunku opinii 
zaatlantyckiej. 

Polszewicka Rosja pomimo niesły- 
chanego przewrotu oraz zgoła odmien- 
eej struktury i ideologji państwowej, 
prowadzi w dalszym ciągu politykę 
caratu, której głośnym heroldeni i 
przedstawicielem był za naszej pamię- 
-i ks. Uchtomskij. Straciła wprawdzie 
obecna bolszewia wielkie atuty caratu 
ale wzamian pozyskała inne tak, iż dzi 
siaj bezwarunkowo nie można jej uwa- 
żać za quantitć negligeable. Cywilizo- 
wave państwa Europy i Ameryki w 
przeciwdziałaniu jej na gruncie azjatyc 
kim okazują zadziwiające niedołęstwo, 
2 często postępują tak, jak gdyby žy- 
czyly sobie zbolszewizowania Azji i 
Doddania jej wpływom sowieckim. To 
podnosi oczywiście szanse polityki ro- 
syjskiej i sprawia, że pomimo, iż So- 
wiety ani w zakresie militarnym ani fi- 
nansowym nie mogą się równać z po- 

ięgą dawnego caratu, mogą jednak 
sksiecznie współzawodniczyć w Azji z 
mocarstwami, uchodzącemi obecnie za 
największe potęgi świata. 

Od wyniku tego współzawodnictwa 
zależą może losy cywilzacji europej- 
skiej, gdyż jest rzeczą pierwszorzędnej 
wagi, kto nada kierunek i wskaże dro- 

którzy 
wychodzą z dotychczasowej bierności 
a jutro zaważyć mogą na !osach Euro- 
y i jej cywilizacji. 
Z czasów dawniejszych pozostał 

<ptymistyczny a zgoła fałszywy po- 
gląd. że zabory rosyjske w Azji nie 
szkodzą ani nam ani Europie, gdyż 
absarbują zaborców i pozwalają ich są 
siadom żyć w spokoju. Autor słusznie 
wskazuje, že rozumowanie podobne 
ięga na bardzo krótką metę i że Ro- 

sja, rozszerzając się w Azji, zdobywa 
tan: nowe środki i nowe siły. Wiadomo 
zresztą, i sami bolszewicy nie robią z 
tego tajemnicy. że ich machinacje o- 
becne w Azji wymierzone są właśnie 
Frzeciw Europie, że tędy  Sowietv 
chcą uwodzić w państwa europejskie i 
sprowadzić ich gospodarczą i politycz - 
ną ruinę. Т. 6; 
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DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
KLECK — Skłep „Jedność”. 
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GLĘBOKIE — uł. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 

LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOLODECZNO — Msiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIESWIEZ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeduoszpaltowy na stronie : 5 gr. К 2 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Termy 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-ws „Kuch - % 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarni: Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
STOLPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejaki. 
WILEJKA POWIATOWA — wi. Mickiewicza 24. F. juczewika 

WARSZAWA — F-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 

WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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Obrady Senafu Ukraińcy wołyńscy 
(ROZMOWA Z POSŁEM STEFANEM SKRYPNIKIEM) WARSZAWA (PAT) — Po referacie sen. Zaczka (BB) Senat przyjął bez 

zmian w brzmieniu Sok nowelę de ustawy o onodatkowaniu cukru. Sprawozdaw- 

ca sen. Zaczek zaznaczył, # ustawa ma ną celu podwyższenie opodatkowania cukrų 

pozakontyngentowego. Nie nie te na cenę cnkru w kraju, ma natomiast na ceju 

wstrzymanie importu cukru z Gdańska. Reterent wnosi o przyjęcie nowel bez zmian. W 

czasie dyskusji sen. Głąbiński polemizował z sen. Karłowskim. poczem Izba przyjęła no- 

welę bez zmiany. > 
Sen. Zaczek zreferował następnie projext ustawy o funduszu. eksportowym, pod- 

nosząc, iż ustawa opiera się na konieczności dążenia do równowagi bilansu płatniczego 

handlowego. Równowagę można osiągnąć przy pomocy wzmożonego eksportu. Ko- 

nieczne jest przytem finansowanie kredytu w tranzakcjach vksportowych za  pomiocą 

gwarancyj i asekuracyj. Utworzony fundusz "nie obciąża budżetu. Głównem źród:em je- 

go mają być zwroty. pożyczek, udzielonych w ubiegłych latach, które oblicza się na 

sumę 50 miljonów. ; ь 8 3 3 
Sen, Gross (PPS) wypowiada się kategorycznie przeciwko ustawie, która zdaniem 

jego, jest dalszem uprzywilejowaniem przedsiębinrstw eksportowych, które i tak są już 

zbyt uprzywilejowane przez różne ulgi, ktorych c'ężar spada na spożywców. z 

Sen. Pepłowski (NPR) oświadcza, że ustawa jest nietylkc potrzebna, ale szkoda, że 

zjawiła się zbyt późno. Przyjęcie ustawy odciąży chociażby chwilowo sytuację w dobie 

obecnego kryzysu i zmniejszy rlagę bezrobocia Po końcowem przemówieniu referenta 

sen. Zaczka przyjęto ustawę w brzmieniu sejmowem, poczem Senat przystąpił do ustawy 

o uchyleniu przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, naredowością, *ję- 

zykiem, rasą 1 religją. 

Sen. Bogucki zaznacza, iż władze polskie, a w szczególności Sąd Najwyższy, cd zara- 

nia swego istnienia stały na stanowisku, że odpowiednie artykuły konstytucji są prawern 
pozytywnem, które bezpośrednio regutuje stosurki. lednakże wobec odmiennego stanowi 
ska Najwyższego Trybunału Administracyjnege, wydanie tej ustawy okazuje się ko- 
nieczne 

Sen. Mendelson podnosi z uznaniem chlubne stanowisko rządu obecnego, k*óry na 
początku bieżącej kadencji wystąpił z inicjatywą wykreślenia tego haniebnego śladu nie 
woli. Mówca uważa za swój obowiązek, jiiko przedstawiciel żydostwa polskiego wyrazić 
przekonanie i nadzieję, że jest to pierwszy krak, za którym nastąpia inne celem usu- 
nięcia innych bolączek, trapiących ludnośc żydowską w Polsce. 

Sen. Godlewski imieniem Klubu Narodowego oświadcza, iż zgadza się na meritum 
ale co do strony formalnej, ma zastrzeżewia, ustawa ta bowiem ma charakter deklara- 
cyjny, ogólnikowy a więc przez to niedostateczey | - 

W głosowaniu przyjęto ustawę z poprawkami, zaproponcwanemi przez komisję, 
które sprowadzają się do zmiany tytułu i do powierzenia wykonania ustawy prezesowi 
Rady Ministrów i poszczególnym ministrom. a 

Po sprawozdaniu sen. Kamienieckiego (83) przyjęto ustawę, ratyfikującą układ 
dodatkowy do umowy handlowej między Polska a Persją z roku 1927. Na tem obrady 
zakończono. Następne posiedzenie odbędzie się dnia 4 marca © godz. 10 rano. Pod obra- 
dy wejdzie budżet na rok 1931 — 32. j 

MELJORACJA POLESIA 
NOWY PROJEKT RZĄDOWY 

WARSZAWA. (PAT). — Na posiedzeniu sejmowej komisji robót pit 
blicznych w dniu 26 bmi. rozpatrywany był projekt ustawy, zmieniającej roz- 
porządzenie Pana Prezydenta ZOP POI z -1928 roku o utworzeniu 
biura projektów mteljoracji Polesia. jekt uzasadniał i referował pos. Pi- 
monow (BB) Projekt, proponowany przez rząd, polega na dołączeniu ‚ 90 
projektów biura powiatów kostopoiskiego i równiefńskiego, co świadczy o 
torwoju prac biura meljoracji Polesia czyczyni się do możliwie wszech- 
stromiego opracowania tak doniosłego zagadnienia jak meljoracja Polesia. 
W dyskusji wszyscy mówcy wypowiedzieli się za projektem ustawy, -wypo- 
wiadając jednocześnie życzenie odbycia specjalnej wycieczki parlamentarnej 
na Polesie oraz wysłuchania specjalnego sprawozdaria odnośnych mini- 
sterstw, zainteresowanych w kwestji melioracji Polesia. Projekt ustawy zo- 
stał jednogłośnie przyjęty. 

Korzystając z krótkiego, przed pa- 
iu dniami, pobytu w Wilnie posła Ste- 
fana Skrypnika, posła ukraińskiego, na 
ieżącego do B. B., zwróciliśmy się doń, 
prosząc o krótką rozmowę na temat 
stosunków narodowościowych na Wo- 
lyniu. 

Uzyskawszy zgodę na naszą proś- 
współpracownik „„Słowa* spytai: 

—- Kogo pan poseł  reprezuntuje 
w Sejmie? : 

-— Wchodzę do t. zw. Ukraińskiej 
Reprezentacji Parlamentarnej z Woły 
nia, należącej do  Bezpartyjnego Blo 
ku. a liczącej w obecnym Sejmie 6-iu 
posłów i 2-ch senatorów. 

-— Jakże się to stało, że będąc 
Ukraińcem, należy pan poseł do Bło- 
KU? 

„— Muszę panu wyjaśnić, że istnie 
ją na terenie Państwa Polskiego dwa 
zasadnicze kierunki ukraińskie:  je- 
den, negujący wszystko, co polskie, 
a reprezentowany przez działaczy z 
Małopolski Wschodniej, oraz, do nie- 
dawna, przez część inteligencji ukraiń 
skiej na Wołyniu, i drugi, wychoczą- 
cy z wręcz odmiennych przesłanek, 
mianowicie, uznający konieczność naj 
blizszej współpracy z narodem pol - 
skim, reprezentowany przez nas, U- 
kraińców z Walynia.. 

-.- Jaki więc jest stosunek Panów 
do Państwa Polskiego? 

--- Mógłbym użyć szablonowego 
powiedzenia: jesteśmy lojalnymi oby- 
watelami Rzeczypospolitej, wolę jed- 
nak słów tych nie używać, gdyż о- 
znaczać one miogą zarówno Wszy- 
stko, jak i nic. Dlatego mnie osobiście 
bardziejj odpowiada taka deklaracja: 

Pobro i potęgę Państwa Polskie- 
go uważamy za nasz narodowy inte- 
jes, rozumiejąc, że realizacja naszych 
ideałów możliwą jest jedynie w o- 
parciu o mocarstwową Polskę. 

Sejm staramv się wykorzystać dla 
celów współpracy narodów ukraińskie 
go i polskiego. Dążymy do narzucenia 
społeczeństwu polskiemu zaintereso- 
wania sprawą ukraińską. 

— Jak kształtują się wobec tak za 

bę, 

  

Nowy wielki proces w Moskwie 
TAJNA ORGANIZACJA ROSYJSKICH 

SOCJAŁ - DEMOKRATÓW 
MOSKWA. (PAT). — W związku z 0- 

głoszeniem aktu oskarżenia przeciwko anty Aresztowani mienszewicy działać mieli 

bolszewickiej organizacji rosyjskiej socjał - w ścisłem porozumieniu z partją przemysio- 

derrokratów: mienszewikow cała prasa mo- wą oraz t.zw. chlepską partją pracy, na cze 

skiewska zamieszcza obszerne artykuły, 0- le z Czajanowem i Kendratjewem. Biuro 

Fabryka fałszywych banknotów polskich 
w Berlinie 

BERLIN. (PAT). — Ubiegłej nocy policja berlińska po dłuższych po- 
szukiwaniach wykryła w jednym z domów w pobliżu dworca Friedrichsha- 
fen tajną drukarnię fałszerzy banknotów polskich 100-złotowych. Drukarnia 
mieściła się w mieszkaniu portjera domu, będącego członkiem bandy, a za0- 
patrzona była w maszyny i precyzyjne narzędzia, służące do podrabiania 

" banknotów. 
Policja skonfiskowała wielki pakiet gotowych falsyfikatów banknotów 

100-złotowych. 3 osoby przyłapano na goracym uczynku. Zostały one areszto 
wane. Między niemi znajduje się jeden z najniebezpieczniejszych międzyna- 

rodowych fałszerzy banknotów Ryszard Pister z zawodu rysownik, karany 
wiełokrotnie za fałszer. banknotów. Maon wspólnika w niejakim Schilimerze, 
zbiegłego przed kilku tygodniami ze Lwowa fałszerza banknotów, który fi- 
nansował całe przedsiębiorstwo. Z namowy Schlimera Piister rozpoczął 0- 
statnio podrabianie polskich banknotów 100-złotowych. W chwili, kiedy po- 
licja wkroczyła do kryjówki fałszerzy, byli oni właśnie zajęci wybijaniem 
falsyfikatów na maszynie. 

mawiające działalność tej organizacji, na 

czele której stoi biuro związkowe, kiero- 

ware przez Romana Czuchanowa i Szera. 

    

związkówę utrzysiywało pozatem kontakt z 

drugą międzynarodówką i to stanowi naj- 

wietszą winę oskarżonych. ; 

Prasa podkreśla, że aresziowani — пией- 

szewicy przygotowywali interwencję  ze- 

wnętrzną, osłabiając sowiecki aparat pań- 

ttwowy i gospodarczy drogą rożnych aktów 
sabotażowych Jak. przypuszczać można z pier 
wszych artykułów prasy moskiewskiej, pro- 

ces mienszewicki rozdmuchany będzie do 

rozmiarów procesn partji przemysłowej. 

PROF. RIAZANOW PO STRONIE 

OSKARŻONYCH 

MOSKWA. (PAT). — Sowiecka opinja 

publiczna zaskoczona została "wiadomością, 

że prof. Riazanow, dyrektor ultrakomunisty+ 
cznej instytucji. jaką jest Instytut Marxa i 

Engelsa, przeszedł do obozu wrogiego bol- 

szewizmowi. Riazanow od dłuższego cza- 
su otrzymywać miał ścisły kontakt z grupą 
mienszewików. których proces rozpocznie 
się pojutrze. Riazanow usunięty został nie- 
tyłko z insiytutu, ale i partji komunistycz- 
nej, a jak gł osi niesprawdzona dotychczas 
wersja, został nawet aresztowany i ma Od- 
powiadać za branie udziału w antybolsze- 

wickim spisku. 

  

LIATD i OBRADY ZIEMIAŃ w WIŁKONIERZU 
PRASĄ LEWICOWA OSKARŻA RZAD LITEWSKI O POPIERANIE 

ZIEMIAŃSTWA. 
KOWNO.(PAT).—W Wiłkomierzu odbył się zjazd ziemian, na którem 

omawiano położenie rolnictwa, sposoby walki z kryzysem i t.d. 
W związku z temi naradami pisma lewicowe występują przeciwko zie- 

miaństwu, zarzucając jednocześnie obecneinu rządowi iż dzięki jego polityce 
warstwą ziemian znacznie się wzmocniła, nie wykazując jednak dobrej woli 
ami przywiązania w stosunku do państwa litewskiego, jak o tem świadczy 
wypadek z księciem Radziwiłłem, który po otrzymaniu pewnej iłości lasu 
zlikwidował majatek, spieniężył go i opuścił Litwę, udając się do Polski. 

Wyrok na przywódców Selrobu 
LWÓW. (PAT). — Dziś w nocy zasad! przed tutejszym trybunałem sięgłych 

wyrok w sprawie przeciwko przywódcom Sełrobu, sam zza Chincz wi i 
tow. W „wyniku werdyktu przysięgłych były sen Chinczyn skazany został na 5 lat cięż- 
kiego więzienia, Oskarżony Fijałkowski ns trzy lata więzienia, były poseł Putko oraz 
Panczyniak — po jednym roku, zaś Buksowany na 7 miesięcy ciężkiego więzienia. Dwaj 
ST z uwolnieni. W imieniu «hinczyna 1 Fijałkowskiego obrońca zapowie- 

apelację. 
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Wiadomości litewskiej prasy lewicowej, 
jakoby ks. Konstanty Radziwiłł  spieniężył 
mzjątek i wyjechał do Polski są nieprawdzi- 
we Również nieprawdą jest, co podały nie- 
które pisma warszawskie za „Liet. Žinios“, 
jakoby ks. Radziwiłł ofiarował jeden ze 
swoich gmachów w Warszawie na siedzibę 
przyszłego poselstwa litewskiego, bowiem 
gmachu takiego w Warszawie nie posiada. 

Książę Radziwiłł przebywa w dalszym 
ciągu w Towianach. Otrzymał on ostatnio 
100 tysięcy litów od rządu litewskiego, ty- 
tułem odszkodowania za wywłaszczoną zie- 
mię w Towianach; ponadto 180 tysięcy li- 
rów za las. 

Administruje majątkiem, składającym się 
2 1000 ha. i nie płaci podatku dzierżawnego, 
gdyż administruje majątkiem. na prawach, 
grzysługuiacych wzorowym gospodarstwom. 
Jak się zdaje książę Radziwiłł jest jedynym 
na całej Litwie administratorem tego  ro- 
dzaju. ŻĘ 

kreślonej ideologii panów ich stosun- 
ki z Ukraińcami małopolskimi i jak 
określiłby pan poseł-ich rolę w ruchu 
ukraińskim? - 3 

-- Ruch polityczny swe žiėdio та 
jący we Lwowie, uwažamy, Zz punktu 
wiazenia naszych poglądów, za szkod 
liwy, to też przedewszystkiem posta- 
raliśmy się o wyparcie wpływów dzia 
łaczv małopolskich z naszego terenu, 
t.j. z Wołynia. Udało się to nam. Po 
zatem nie neguiemy znaczenia i za- 
sług Lwowa dla ruchu ukraińskiego 
przeć wojną. Odgrywał on wtedy z0- 
lę naszego Pieinontu. UN 

Do Lwowa jeździła nasza młodzież 
z Ukrainy Naddnieprzańskiej, aby na 
sycć w nim swe tęsknoty narodowe, 
1a fundacje ukraińskie we Lwowie 
szły wielkie środki materjalne 'z Nad- 
dnieprza. Tak było przed wojną. Dziś 
jest inaczej. 

Uważamy przodowniczą rolę poli 
tyczną Lwowa za skończoną i tylko 
zasklepieniu działaczy małopolskich 
przypisać trzeba, że nie potrafią oni 
znozumieć tej nowej sytuacji, anektu- 
jąc sobie moncpol na reprezentowa- 
nie narodu ukraińskiego, z czego zno 
wuź powstało mylne pojęcie o wrogim 
stosunku do Państwa Polskiego U- 
krańców wogóle. 7 

— Jak przedstawia się działalność 
grupy, do której pan poseł należy * 

--- Mamy przedewszystkiem swoją 
prasę, mianowicie: tygodnik społecz- 
20 - polityczny p. t. „Ukraińska Ny- 
wa“, oraz dwutygodnik gospodarczy 
i spółdzielczy p t. „Wołyński Hos- 
podar“. 

Tworzymy obecnie organizację po- 
lityczną, która nazywać się będzie: 
„Ukraińskie Obiednanie Wolynskie“. 
a której zjazd konstytucyjny odbę- 
dzie się w marcu r. b. 

Pozatem zakładamy w większych 
ośrodkach Wołynia Kluby Ukraińskie 
t.zw. „Ridne Chaty'' , które już ma 

my w Łucku ( od dwóch lat), w Rów 
nem i Kowlu. (od półtora roku). Sze 
reg następnych jest w stanie organiza 

   

cji. : ` 
Chcemy z naszych Ridnych Chat 

uczynić teren porozumienia społeczeń 
stwa ukraińskiego i polskiego. 

Następnie w pracy gospodarcze; 
zlizwidowaliśmy wpływy, idące z Ma 
łopclski Wschodniej, przez stworzenie 
samodzielnej organizacji spółdzielczej, 
mianowicie, Okr. Wołyńskiego Zwiaz- 
ku Spółdzielczego, obejmuiącego koo 
peratywy wołyńskie, zrzeszone przed- 
tem w lwowskiej centrali  spółdziel- 
czej. ft. zw. Zw. Spółdz - Ukr. we 
Lwowie). į 

Wierzymy, że praca nasza jest no 
żyteczna, wierzymy, że ideologja, któ 
*aśmy sobie wytknęli, ideologja współ 
pracy z narodem pólskim jest jedy- 
nem realnem i dła narodu naszego 
korzystnem ujęciem zagadnienia. 

SEN. ZYGMUNT JUNDZIŁŁ CZŁON- 
КЕМ KOMISJI KODYFIKACYJNEJ. 

WARSZAWA. 27. JI. (tel. wł. „Sło- 
wa“). Dowiadujemy się, że Prezy- 

dent Rzeczypospolitej w dniu 21-70 

bm. zamianował adwokata Zygmunta 
lundziłła członkiem komisji kodyli- 

kacyjnej. ; Z 

ODZNACZENIE MINISTRA OŚWIA- 
TY P. CZERWIŃSKIEGO ORDEREM 

WĘGIERSKIM — 
Regent: Królestwa. Węgier, Mikołaj 

Herthy odznaczył wielką wstęgą wę- 
gierskiego Krzyża Zasługi p.: min. dr. 
J.ubomira Czerwińskiego. Uroczystego 
doręczenia dokonał poseł węgierski p. 
min. dr. Piotr Matuska w. obecności 
wyższych urzędników Ministerstwa 
Oświaty, Min. Spraw Zagranicznych, 
reprezentantów Uniwersytetu i war- 
szawskiego Towarzystwa Naukowego. 
Równocześnie został dekorowany węg. 
Krzyżem Zasług IV klasy p. Stanisław 
Milewski-Lipkowski z Min. Spraw 
Zagranicznych. 

OBŁĄKANIE PRĄWOSŁAWNE- 
GO ARCYBISKUPA TEOFANĄ 

(KAP) Przebywający od kilku lat 
w Sofji prawosławny arcybiskup pe- 
iersburski Teoian, który wprowadził 
na dwór carski Rasputina, z powodu 
silnej choroby nerwowej umieszczony 
zosiał w miejscowym zakładzie dia 
obłąkanych. 

         



ECHA 

  

Minister Rolnictwa przestrzega Wilejkę 
i Motodeczno przed „etatyzacją“ 

spółdzielczości 
Jeszcze nie. wyschł atrament na mo- 

jej korespondencji, jeszcze nie została 
ona umieszczona w „Słowie, gdy 
wahania moje, jako wyznawcy B. B., 
co do słuszności i taktowności roz- 
proszone zostały mową ministra rol- 
nictwa [Janta-Połczyńskiego, wygło- 
szoną w komisji budżetowej Senatu 
dn. 17 lutego. 

Słowa p. ministra  Janta-Połczyń- 
skiego to jedno potwierdzenie tego, 
co napisałem w mojej korespondencji 
p. t: „Wilejka i Motodeczno tworzą 
papierowe spółdzielnie". Ponieważ jed 
dak poza jednym „Dniem Połskim*, 
żadna gazeta czytana przez nas nie 
umieściła tej mowy, pozwołę sobie 
przytoczyć wyjątki najbardziej pikant- 
ne dla naszych powiatowych wiełko- 
Ści. Niech wiedzą, co o nich myśli nie 
jakiś tam „Wilejczuk* — lecz sam 
naczelny wódz rolnictwa polskiego. 

Więc przedewszystkiem p. mini- 
ster mówiąc o roli państwa w gospo- 
darstwie, wyraził się: „Sprawa bez- 
pośredniego udziału państwa w spra- 
wach gospodarczych weszła w ostat- 
nica latach w fazę zupełnej płynności. 
Zasada Chińczyków, którzy, bądź, jak 
bądź, rządzili przez 15.000 lat kra- 
jem, równającym się co do obszaru i 
ludności całej Europie, była taka, że 
idealny jest rząd ten, którego rzą- 
dzony nie zauważa”. 

„Nałeży zdać sobie sprawę z roli, 
jaką w naszych warunkach odegrać 
może spółdzielczość rolnicza. Teore- 
tycznie ta forma handlu odpowiada 
naj!epiej potrzebom rolnictwa. $wiad- 
czy © tem doświadczenie licznych 
państw rolniczych, które jak Danija, 
lub Szwajcarja zawdzięczają  spół- 
dzielczości w znacznej części dobro- 
byt ludności rolniczej. Stwierdzając, 
że i w Polsce ta forma handlu powo- 
łana iest do odegrania odpowiedniej 
roli w życiu rolniczem, należy jednak 
sformułować kilka zasad, które bez- 
wzgiędnie w tej dziedzinie winny być 
jrzestrzegane. Przedewszystkieni na- 
leży przestrzec przed zjawiskiem, któ- 
re zaobserwować można w Polsce 
bardzo często, a które możnaby na- 
zwać etatyzacją spółdzielczości. Zja- 
wisko to polega na tem, że pewne jed- 
nostki próbują zakładać przedsiębior- 
stwa zbytu lub przetwórstwa, rzeko- 
mo oparte za zasadach spółdzielczych, 
a faktycznie na kredytach państwo- 
wych. 

„Joniostošė spółdzielczości polega 
na tem, że drobne kapitały mogą się 
łączyć i tworzyć istotnie wielkie przed 
siębiorstwa. Zbiorowa _ solidarność 
członków spółdzielni stanowić winna 
przytem należytą i istotną gwarancję 
finansową dla przedsiębiorstw. 

„U nas jednakże b. często jest ina- 
czej: udziały członków  spółdzielai 
rzadko są wpłacane, a kredytowane 
przeważnie przez państwo. Wysiłek 
spółdzielczy jest w tych warunkach 
żaden, lub znikomy, a odpowiedzia!- 
ność członków spółdzielni staje się 
fikcją. W takich warunkach skutkiem 
złe: kon „, skutkiem braku kapi- 
tałów obrotowych i rezerwowych, a 
zwłaszcza skutkiem braku odpowied- 
niego doświadczenia, spółdzielnie ta- 
kie popadają odrazu w deficyty, v;- 
magają coraz dałej idącej pomocy 
państwowej i zamieniają się w przed- 
siębiorstwa państwowe najgorszego 
typu, na których państwo traci nie 
mając żadnego wpływu na ich kierow- 
nictwo. Możnaby cytować liczne przy- 

" kłady tego rodzaju imprez, przy któ- 
rych jednostki dały „ideę” grupy rol- 
ników, a państwo w pierwszym rzę- 
dzie musiało ponieść następstwa bra- 
ku doświadczenia, 
często į zlej-woli“. 

Tyle z mowy ministra  rolnictwa. 
- $apienti sat. 

lekkomyślności a Ś 

Z czem mamy do czynienia w Wi- 
lejce i Mołodecznie? Z „brakiem do- 
świadczenia”? z  „lekkomyślnością?* 
czy „ze złą wolą?'* — pozostawiam 
do zadecydowawia czynnikom, na któ- 
rych spoczywa obowiązek śledzenia 
nad „idcowošcią“ naszej spółdzielczo- 
ści. |edno co z przykładu Wilejki i 
Motodeczna bardzo wyraźnie rzuca się 
w Oczy -— jest to nieskoordynowanie 
zasad głoszonych przez ministra z pra- 
cą na miejscu. 

Fakt ten będąc rażącym w rządzie, 
który ma większość, nie ułatwia pracy 
i nie przysparza zwolenników. 

Wilejczuk. 

Z pobytu p. wojewody 
Kirtiklisa 

w Stowarzyszeniu Młodzieży 

Polskiej w Święcianach 
W dniu 22 -— 23 lutego b. r. Świę- 

ciany gościły p. Wojewodę Kirtiklisa, 
który po raz pierwszy, jako Wojewo- 
da, do naszej stolicy powiatowej za- 
witał Zetkuęliśmy się z p. wojewodą 
po 1az pierwszy i podkreślam — zu- 
pełnie nieoczekiwanie na terenie S. M. 
P. przy ul. Kościelnej 1. Zdumienie i 
radość ogarnęła nas wszystkich, gdy 
zakomunikowano nam na 10. minut 
przedtem, że ,,p. Wojewoda zaraz przy 
będzie". Radość zaś nasza stała się 
tem większa, gdy przy zetknięciu się 
z nun — zrozumieliśmy, że on naszą 
organizację również ocenia i zachęca 
do współpracy w niej. 

Tem więcej to nas zdziwiło i ucie- 
szyło, że dotąd czuliśniy się parjasa- 
mi, otaczała nas atmostera, coprawda 
sztucznie narzucona — odsuwania się 
od S. M. P. jaknajdalej, jakiegoś dziw 
nego uprzedzenia. Mamy nadzieję, że 
pobyt p. Wojewody w S.M.P. i jego 
dobre, proste słowa uznania dla pra- 
cy naszej i zachęty do niej - - bedą 
stanowiły nową erę w rozwoju akcji 
społecznej katolickiej w  Święciań- 
skiem, a tem samem w życiu zgro- 
madzonej u nas młodzieży. 

Nie możemy się oprzeć od złoże- 
nia p. Wojewodzie tą drogą wyrazow 
głębokiej czci, gorących życzeń owoc- 
nej pracy na swem Stanowisku, oraz 
podziękowanie za ofiarowane w czasie 
swej bytności u nas — 50 zł. ua cele 
kulturalno-ošwiatowe S. M. P. w Swię- 
cianach. 

W. Stachowska 
Patronka SMP w Święcianach. 

NIEMEN — HUTA 

— Akademja ku czci Ojca Św. Piusa XI. 
W dniu, gdy Warszawa na czele z Pa- 

nem Prezydentem Rzeczypospolitej lgnacym 
Mościckim, gdy Wilno pod przewodem 4r- 
chidiecezjalnego Instytutu Akcji Katol%kiej 
składało hołd Ojcu Św. — w dniu 22 ш- 
tego i Niemen — Huta kornie schyłał swe 
czoła i składał swe serce u stóp Władcy 
świata GA U Jego Świętebliwości Oj- 
ca Św. Piusa XI. 

Akademja Papieska na godz. 7-mą wie- 
czór zgromadziła w miejscowej świetlicy ca- 
ły świat niemeński Licznie przybyli robotnr- 
cy i robotnice huiv szklanej, pracownicy 
biurowi na czełe z Dyrekcją i P. P. sutynie- 
rami, nauczycielstwo i wszyscy inni po- 
śród miejscowej inteligencji. Sala wypcha- 
na po brzegi, nastrój cały czas podniosły, 
uroczysty. Akademię zagaił kochany i sza- 
nowany przez wszystkich ks _ proboszcz 
Bajkiewicz. podając w str esz'czeniu pod- 
stawy dogmatyczne papiestwa i na życze- 
nie zebranych zaproponował tekst depeszy 
do: | -E. ks. Arcybiskupa Metropolity wi- 
leństiego ks. Romualda Jałbrzykowskiego 
z prośbą o zapewnienie Ojca Św. o wyra- 
zach czci, holdu * oddania się Stolicy Apo- 
stolskiej ze strony naszej braci robotniczej 
z jej pracodawcami na czełe. Tekst depeszy 
przyjęto entuzjastycznie oklaskami, a sd- 

iewanie przez chór miejscowy hymnu pa- 
iego nadało temu  momentowi szcze- 

gólniejszy, miły charakter. 
" Referat na temat: „Ojciec Św. Pius XI 
w swych rządach”, wygłosił specjałnie do 
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KRAJOWE Rokowania morskie w Rzymie PR 
RZYM. (PAT). — Rokowania w sprawach morskich byly kortynuo- 

wane w piątek rano w Rzymie. Z jednej strony odbyły się konferencje między 
Grandim i Hendersonem, z drugiei strony konferowali jednocześnie lord 
Alexander i admirał Sirianni. W konferencji tej wzięli również udział eks- 
perci, którzy udzielili wyjaśnień co do technicznej strony zagadnienia. Kon-- 
iurcncje posiadają charakter jak najbardziej poutny. Prasa włoska zapatruje 
się optymistycznie na wynik rozmów. 

RZYM. (PAT). — Eksperci włosko - angielscy pracowicie spędzili 
dzień 26 bm. Obrady rozpoczęte przed południem trwały do wieczora z przer 
wą obiadową. Ministrowie Fienderson i Giandi przeprowadzili w międzycza- 
sie półtoragodzinną rozmowę. Treść iei utrzymywana jest w tajemnicy. Wia- 
domo jedynie, że eksperci omawiali techniczne problematy spraw morskich. 

Groźne burze na morzu Czarnem 
WIEDEŃ. (PAT). — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Bukaresztu: Na morzu 

Czarnem szaleją od kiłku dni katastrofalne burze, których ofiarą padło kilka parowców. 
jest także wiele ofiar w ludziach. Angieiskie parowce „Wielfi “ oraz „Treviav“ z0- 

stały rzucone na raię podwadnę. 14 marzynarzy okrętu „Weifield“ zostało zmytych fa- 
lami z pokładu i utonęło. W końcu parowiec no*wa ski zdołał przyjść tonacym okrętom 
z pomocą i uratował resztę załogi. Na mieliżni> osiadł statek niemiecki „Ceres*, ktory 

wiózł ładunek zboża z Rosji do Konstancy. W iicznych portach czarnomorskich znacz- 
na liczba przybrzeżnych okrętów i żagłowców zatonęła. 

Plaga przemytnicza w Ameryce 
CHICAGO. (PAT) — Nielegalne spożycie piwa w Chicago wynosi przeszło 12 

„miljonów kwart tygodniowo. Syndykaton: przemytniczym, na czele których stoi Al Ca- 
pone, wpłacane są sumy, dochodzące do * miljonów dolarów tygodniowo. Dane te są 
oparte na obliczeniach chicagowskiej izby handlowej. 

FILADELFJA. (PAT). — Zamknięto tu dwa stare i uchodzące za bardzo ar ysto- 
kratyczne kluby pod zarzutem niedozwolonego wyszynku ałkoholu. 

  

Nominacja prof. Kolankowskiego 
. WARSZAWA. (PAT). — Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dn. 

21 iutego 1931 r. mianoważ docenta dr. Ludwika Kolankowskiego tytularnym profesorem 
uniwersytetu Stefana Batorego. 

  

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAC NASZEJ 

EMIGRACJI 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P, K, O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołe Połs!cą. 
  

  

O pruskie „Volksebegehren* 
KTÓRE PARTJE DOMAGAJĄ SIĘ ROZWIĄZANIA PARLAMENTU RZESZY? 

Pruskie „Volksbegehren* jest nie- 
ukninione, bowiem żądanie Stahihelmu 
zaopatrzone w 20.000 podpisów wy- 
borców jest formalnie bez wady, wo- 
bec czego musi zostać przyjęte. Oficjal 
nem wnosiciełem żądania jest Stanl- 
helm. Inne partje polityczne nie są cał 
kowicie w sprawie tej zainteresowane, 
pomimo, że większość stronnictw po- 
litvcznych wypowiedziała się za „\о!- 
ksebegehren* ; wyborcy kierować się 
będą według ich wskazówek. 

Przeciwne stanowisko w tej spra- 
wie zajęli komuniści, podczas, gdy na- 
cjonaliści niemiecy, hackenkreuzlerzy, 
nieraiecka partja ludowa, stronnictwo 
gospodarcze, niemiecki Landvołk, kon 
serwatyści, chrześcijańscy socjaliści, 
partja prawa ludu, niemiecka  partja 
hannowerska i niemiecka partja agrar 
na. zamierzają podpisać arkusze dekła- 
racyjne. Na podstawie tych danych, 
można już obecnie przypuszczać, jakie 
wyniki będzie miała cała ta akcja. 

Prasa niemiecka zamieszcza staty- 
stvki głosów, oddanych przy wybo- 
'ach do parlamentu w 23 ekręgach pru 
skich, w których  „Volksbegeh ren“ 
odbędzie się. Statystyka ta może być 

miarodajną przy ocenie możliwości, 
gdyż okręgi wyborcze do parlamentu 
Rzeszy, mniejwięcej równają się okre - 
gom wyborczyn: przy wyborach do sej 
mu pruskiego. 

Przy ostatnich wyborach parlamen- 
tarnych, otrzymały wspomniane partje 
ogółem 9540.000 głosów, z czego 
3.967.000 hackenkreuzlerzy, 1.968.000 
niemieccy nacjonaliści, 1.004.000 nie- 
mieccy ludowcy, 803.000 partja gospo 
darcza. 579.000 Landvolk i 509.000 
chrześcijańscy socjaliści. Według po- 
stanowień ustawy, przy Volksbegehren 
o rozwiązaniu sejmu pruskiego koniecz 
nem iest, aby odpowiednie deklaracje 
uzyskały 20 proc. podpisów  wybor- 
ców.'W Prusach jest obecnie 26.363 
tys. uprawnonych wyborców, czyli że 
Stahlhelm musi zebrać 5.273.000 osób 
ti 55 proc. tych wyborców, którzy 
przy wyborach do parlamentu oddali 
swe głosy powyższym partjom. Nikt 
w Niemczech nie wątpi, że akcja pod- 
pisywowa skończy się pomyślnie i że 
konieczne będzie rozpisać głosowa- 
nie łudu, które ma rozstrzygnąć, czy 
seim ma być rozwiązany, czy też nie. 

  

Niemna przybyły z ramienia Archidjecezjal- 
neyge Instytutu Akcji Katolickiej prelegent. 
Szereg deklamacyj religijnych, bardzo udat- 
nych zwiaszcza w wykonaniu naszych naj- 
młodszych „naszyśch milusińskich", piękne 
śpiewy chóralne wykonane ze znaczną do- 
за precyzji przez mistrzowski chór powia- 
tu lidzkiego pod kierownictwem miejsco- 
wego p. organisty, oraz bardzo piękny i 
tizewny Żywy obraz, przedstawiający Św. 
Piotra. wyznającego swą miłość  Chrystu- 
sowi Panu, złożyły się na harmonijną, este- 
iyczna i wzruszającą całośc. Szczególnie 
silre wrażenie robiła deklamacja podczas 
żywego obrazu, mimo, że uroczysty nastrój 

nieco zmroził przedtem źle czytany najpięk- 
niejszy fragment z „Quo vadis" 

Urotczystą akademję zakończono odśpie- 
waniem hymnu Stowarzyszeń Akcji Katolic- 
kiej „My chcemy Boga” przez chór i całą 
salę. Następnego dnia wieczorem odbyło się 
zebranie Stowarzyszenia Mężów Katolickich, 
Stowarzyszenia Niewiast Katolickich, oraz 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, podczas 
których omówiono szereg spraw organiza- 
cyjnych. 

axty powyższe świadczą, że Akcja Ка 
tolstka na terenie Niemna jest w pierwszych 
swych poczynaniach na drodze pomyślnego 
rozwoju. Przechodzeń. 

YWATNE ŻYCIE 
MONARCHY 

Poduani króla Jugosławii, Aleksan 
dra, nie wiedzą wcale, o tem, że co 
rano, w chwili, kiedy śpieszą do pra 
ty, ich monarchą oddawna siedzi już 
przy biurku. Energiczny król wstaje 
oardzo wcześnie i przed ósmą rano 
znejduje się przy pracy. 

Na tę godzinę winny być przygo- 
tcwane i uporządkowane wszystkie 
sprawozdania, listy i komunikaty, któ 
ie w poprzednim dniu napłynęły ze 
wszystkich stron państwa. 

Wczesne wstawanie jest dawnem 
przyzwyczajeniem króla  Jugosławii.. 
Dwie godziny spędza król Aleksander 
na czytaniu biuletynów, koresponden 
cii i gazet. 

Następnie rozpoczyna się godzina 
przyjęć. W poniedziałek król przyjmu 
1e szefa sztabu generalnego, konien- 
danta Belgradu : dyrektora policji. ja 
ko pierwszych referentów. W pozosta 
łe dnie przyjmowani są przedstawicie- 
ie rządu, deputacje i inni referenci. 
Urzędowe te wizyty trwają zazwyczaj 
około trzech godzin. O pierwszej do- 
piero rozpoczyna się prywatne życie 
króla. Następuje obiad w towarzy - 
stwie królowej Marji. Od godziny dru 
gie: do czwartej król odpoczywa. 

W porze tej odbywa się spacer 
pieszy, przejażdżka samochodem, iub 
jazda konna, najczęściej jednak partja 
tenisa z  krółową. * Punktualnie o 
czwartej jest król znówu w swym ga 
pinecie, gdzie, obywając się bez 
wszelkiej asysty, udziela audjencyj do 
siódmej. Zdarza się bardzo często, że 
na schodach, prowadzących do sari 
audencjonalnej, spotykają się pano- 
wie. odziani _ w bogato haftowane 
muadury dyplomatyczne — z ludźmi 
w prostych chłopskich  sięrmięgach. 
Każdego, kto miał sposobność być 
przyjętym przez króla, — zachwyca je 
go uprzejmość. Król Jugosławji cieszy 
się świetną pamięcią wzrokową i 
twarz raz widzianą poznaje zawsze. 
Podczas niedawnej podróży do Serbji 
południowej, król Aleksander witał 
wesoło wielu towarzyszy wojennych 
2 frontu salonickiego, nazywając po 
nazwisku nietylko oficerów, lecz i 
zwykłych szeregowców. Niezwykły ten 
dar pamięci wzmaga ogromnie popu 
!arność króla. 

Niema też w Jugosławji geografa 
lub topografa, któryby znał kraj cały 
tak świetnie, jak król Aleksander. Krol 
jest turystą z zamiłowania. Często 
zwiedza rozmaite dzielnice swego kra 
ju, interesuje się bardzo jego stanem 
gospodarczym, glebą i urodzajem. 
Często zatrzymuje się samochód kró- 
la w rczmaitych miejscowościach, do- 
stojny turysta zaś rozmawia z miesz- 
kańcami wiosek, radząc iim, czy ma- 
ja sadzić dęby, czy kasztany, albo też 
Glchy lub brzozy. 

Przy tej sposobności opowiadają 
mu też włościanie o swych sprawach 
rodzinnych. skarżą się na rozniaite bie 
dv, i po takich korespondencjach, -— 
zdarza się nierzadko, że król ofiaruje 
któremuś ze swych poddanych pokaż- 
ną sumkę pieniężną. Znaczną część 
swych dochodów poświęca król Ale- 
vsander na cele społeczne i kulturalne. 
Zdarza się też nieraz że biedny wieś- 
niak, który orze swą  skibę pługiem 
drewnianym, nazajutrz po przejeździe 
królewskiego samochodu otrzymuje 
ku swemu najwyższemu zdumieniu 
pług żelazny w podarunku od króla. 

Po godzinie siódmej p. p. opu- 
szcza król Aleksander gabinet i udaje 
się na spacer wraz z małżonką. Prze- 
chadzka ta najczęściej odbywa się po 
ulicach Belgradu. Oboje królestwo [u 
gosławji lubią bardzo  kinematograf. 
] dlatego też w pałacu w Dedinje о- 
hok Belgradu znajduje się sala kine- 
matograficzna, gdzie wyświetlają naj- 
piękniejsze filmy. Jest też król Jugo- 
sławji namiętnym bibłiofilem i zbiera 
czerm starożytności; lubi także muzy 
kę, każdego wieczoru po oddaleniu się 
gości spędza dłuższą chwilę przy for 
tepianie. Następnie czyta do północy 
Ma bardzo wiele rzadkich książek. 

Najczęściej czyta dzieła historycz- 

Prasa sowiecka o Koł- 
chozach 

Kołchozy, czyli kolektywne gospo 
darstwa rolne zaprowadzane przemo- p 
cą przez władze sowieckie, doświad- 
czają znacznych niepowodzeń. Pzecz 
naturalna, prasa” sowiecka przypisuje 
te niepowodzenia tak zwanym „kuła- 
kom", którzy przenikli do Kołchczu i 
tam rej wodzą.. W istecie zamożniej- 
si chłopi przez obawę konfiskaty ica 
mienia wstąpili w wielu miejscowoś- 
ciach do Kołchozów. Z natury rzeczy, 
jako bardziej inteligentni i przedsię- 
biorczy odegrywają większą roię w kie 
rownictwie Kołchozów i obecnie są o- 
Чагапи niepowedzeń tych  przedsię- 
wzięć powstałych z doktrynerstwa kū- | 
munistów. „į 

Gazeta „Kolchoznaja strojka“ (ог- 
gan kołchozów dolnej Wołgi) podaje 
'iczne przykłady walki z „kułakam” i 
złodziejami w Kołchozach. Trzeba pa- 
miętać, że gdy bogatsi chłopi poszli 
do Kołchozów pod przymusem, naj- 
gorszy zaś kryminalistyczny pierwia- 
stek wsi poszedł tam dobrowołnie, aby 
pasożytniczyć na pracy innych. | 

:iazeta „Nabat“ bije na alarm ze 
wzgiędu na walkę, jaką pierwiastki | 
kapitalistyczne prowadzą w Kotcho- 
zach i domaga się oczyszczenia Kołcho 
zów od kapitalistycznych  pierwiast- 
ków. Jako przykład „Nabat'” przytacza 
dzieje kołchozu korsuńskiego, gdzie 56 
„kułaków* weszło do Kołchozu, któ- 
:ego gospodarstwo przedstawia obec- 
nie kompletną ruinę. 

KOLEJĄ Z EUROPY 
DO INDYJ 

HAIFA — BAGDAD — BASRA — 
DELHI 

Kiedyś jechało się z Angiji do Indij dro- 
4ą morską naokoło Afryki, przez przylądek 
Dobrej Nadziei i dalej oceanem Indyjskim. 
Po przekopaniu konału Suezkiego podróż 
podróż Londyn — Kałkuta skróciła się zna- 
cznie, lecz mimo to trwała ona jeszcze dość 
długo. Dzig w Londynie myślą: poważnie o 
tem aby przeprowadzić bezpośrednie połą 
czenie między Europą a Indjami. 

W. tym celu należałoby stworzyć  po- 
łączenie między Palestvną a Indjami zachod 
niemi przez Transjerdanję, Irek  (Mezopo- 
tamję) i Persję. Plan ten będzie może z cza 
sem zrealizowany; obecnie przystąpiono da 
urzeczywisetnienia pierwszej części gigantyf || 
cznegc planu, a mianowicie do budowy ko- 
lci Eaifa — Bagdad — Basra. 

Gospodarczo * politycznie kolej ta bę-- | 
dzie miała wielkie znaczenie, niimo, iż prze 
ważna jej trasa biec będzie przez pustynię. 
Odi: głosć Haifa — Bagdad — Basra wynosi 
1.400 kilometrów. Równolegie z linją kolejo 
wą ma być wybudowany rurociąg naftowy, 
przez który ropa naftowa popłynie do Haify, 
rad wybrzeże morza Śródziemnego. Kolej ta 
kędzie prawdopodobnie częściowo przeciio- 
dzić przez francuskie teryotrjum mandatowe — 
w Syrji, o co Francja podobno bardzo za- 

Z czasem linja Haifa — Basra ma być 
przedłużona aż do Indij. Kołej Haifa — Dełhi 
(stolica administracyjna Indij, rezydencja wi 
cekróla) będzie liczyła około 6.000 kilome- 
trów, hnja Haifa -- Kalkutta wyniesie prawie 
7.500 kilometrów. Ponieważ w Bagdadzie 
prędzej czy później nastąpi połączenie tej 
Lalei z linja Aleppo - Angora - Stambuł, 
więc tem sameni kolej ta połączy całe in- 
dje z Europą. Pe przeprowadzeniu tunełu 
pod Bosforem (projekt taki istnieje) można 
hędzie jechać direct z Berlina czy Paryża 
do Delhi, Bombaju, lub Kalkutty. 

Plany te znajdują się jeszcze oczywiście 
w sferze projektów, natomiast budowa od- 
cinke Haifa — Bagdad — Basra jest już 
postanowiona* prace rozpoczną się w naj- 
tliższej przyszłości. Kolej przez pustynię za- 
cznie się od trarsjordańskiej stacji Deraat. 
która posiada połączenia kolejowe z Damasz 
tiem, Haifą i Medyna, 

biega. p 

  

ne, a także książki z dziedziny archeo 
logii. 

Naród jugosłowiański wie © tem 
dobrze, że król Aleksander jest najbar 
dziej sumiennym i oddanym mężem 
staru, gotowym w każdej chwili słu- 
żyć krajowi i poddanym. Z tego 4 
wzgledu .czci swego monarchę, jak do 
wiodly: ostatnie manifestacje w Agiam“ 
i całym kraju. 

»>980008088968 
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Filmy, których nie zobaczymy 
Rozmaite są wzgłędy, dia których 

pewne filmy nie bywają przez cenzu- 
rę dopuszczane. Przez cenzurę wogó- 
le, nietylko połską. Cenzuri. filkaowa 
irancuska, niemiecka, czy rosyjska wy-- 
cina, kiereszuje, Skraca i zabrania 
tak samo sprawnie, jak ceuzura pol- 
ska. Za najbardziej liberalną uchodzi- 
ła cenzura niemiecka, szczególnie w 
stosunku do filmu. sowieckiego. Film 
ten cieszył się dużą sympatją publicz- 
ności niemieckiej. — i kto chciał w 
Europie oglądać prawdziwy tilm Pu- 
dowkina, Dowżenki czy  Fisensteina 
"- musiał jechać do Berlina, aby tu 
w wielkiem kinie niedaleko Zas lub 
av „Kamerze“ na Unter den Linden ob 
serwować wciąż nowe zdobycze kine- 
matografji rosyjskiej. Obecnie zmieni- 
ły się nieco stosunki. Nacjonalizm i 
reakcja niemiecka przenika we wszyst- 
kie dziedziny życia. Film w Niemczech 
staje się © środkiem propagandy szo- 
winistycznej, a cenzura narzedziem w 
jej rękach. Złośliwy rysunek w jednem 
z pism satyrycznych niemieckich ilu- 
struje to dosadnie. Nalewo wisi pla- 
kat filmu „Na zachodzie bsz zmian* 
przekreślony, z ogromnym: napisein: 
Veibot; naprawo — afisz nacjonali- 

"stycznego filmu .„Koncert Frydervka II 
w Sans-Souci'. Pośrodku stoi Hugen- 
berg i wskazuje palcem na starego 

  

Fryca. Tędy więc droga. 
Te prądy odbiły się na stosunku 

cerzury do filmu sowieckiego. Taczę- 
to się go obawiać i dziś ałbo podają 
go publiczności w wersjach bardzo 
krojonych, albo nie wpuszcza go się 
wcale. 

©О stosunku Niemców do filmu pol- 
skiego niema co mówić. Oni nie wpu- 
szczają do siebie naszych filmów. my 
nie wpuszczamy ich. Toczymy wzaje- 
mnie wojnę filmową, jak woinę celną. 
Zresztą, musimy Szczerze wyznać: na- 
sze filmy nie stoją jeszcze technicznie 
na poziomie europejskim, mimo znacz- 
ny w ostatnich !atach . postęp. Poza 
tem, tematowo są wciąż zbyt ciasne, 
zbyt tkwiące we wspomnieniach sybi- 
rów i martyrologii narodowej, stąd, 
wbrew ich budującym tendencjom, są 
nadto ponure — i obce widzowi euro- 
pojskiemu. 

Co się tyczy Niemców, to celem ich 
produkcji filmowej jest wogóle samo- 
wvstarczalność. Ufa chce być niemiec- 
kim Hollywoodem — i koniec. 

Nasza cenzttra filmowa w ocenie 
iilmów zagranicznych kieruje się, jak 
. niemiecka, względami  politycznemi 
i dlatego filmy naszego, zachodniego 
i wschodniego sąsiada nie otrzymu- 
ją jej debitu. Takie stanowisko można 
oczywiście zrozumieć, można je w 

pewnych okolicznościach popierać. Ale 
trzeba się spodziewać, że ta wzajem- 
na polsko-nieriiecko-rosyjska opieka. 
cenzury nad sztuką filmową skończy 
się kiedyś. Nastąpi jakieś porozumie- 
nie cenzura sama się przekona, że i 
w tym wypadku, jak wogóle w roz- 
woju sztuki, jest ona zazwyczaj czyn- 
nikiem hamującym i szkodliwym, i że 
życie jest zawsze od niej silniejsze. 
f)statecznie, zgódźmy się, że w wy- 
borze filmu może decydować pewna 
racja stanu. Ale nie potrzeba przesa- 
dzać. Pocóż iść zaraz aż tak daieko 
w swoich zakazach, jak to czyni p. 
Łuskino, generalny cenzor filmowy w 
mundurze wojskowym. Zabrania on 
naprzykład wyświetlania w Polsce fil- 
mu z May Worg, dlatego, że ta Chin- 
ka mówi w tym filmie, prócz francu- 
skiego i angielskiego, i po niemiecku. 
Zakaz taki wypływa z pobudek pa- 
triotycznych, jak to się zwykło pate- 
tvcznie mówić. Z pobudek patrjotycz- 
nych pozbawia się publiczność polską 
ngladania wielkiej  wszechświatowej 
artvstki i robi się w ten sposób z Pol- 
ski trochę partykularz. 

Miekiedy nie dopuszcza się obcych 
filmow dlatego, że mają one zabijać 
produkcję krajową. Ale takie metody 
popierania swajskości nie są skutecz- 
ne. Przeciwnie, tylko konkurencja mo- 
że podnieść poziom naszej wytwór- 
czości filmowe: nie widząc współza- 
wodnictwa, nasz film nie zechce się 

/ 

wcale rozwijač. я 
Czasami graią rolę inne  wzgle- 

dy —- przypadkowe. Prowadzimy prze 
cie politykę pacyfistyczną, a nie chce- 
my, aby wyświetlano u nas „Na za- 
chodzie bez zniian* według powieści 
Remarque'a. Podobno film ten może 
ujemnie wpłynąć na animusz i spraw- 
ność wojenną naszej armji. Źle byłoby 
z armją, gdyby jeden film mógł ją zde- 
moralizować. A ma tobyć -film kapital- 
ny w ujęciu scen batalistycznych, w 
oddaniu całego naturalizmu wojny, w 
swych nadzwyczajnych afektach dźwię 
kowych. Był wyświetlany w całej 
Ameryce, w Angiji i we Francji, w }а- 
ponji i w Australji. Wszędzie miał mi- 
ljony widzów. Anglja, Francja i Japo- 
nja nie cbawiają się go, jak widać; 
mają zaufanie do odporności swych 
obywateli i swych armij. Niedobrze 
byłoby, gdyby nasza odporność była 
mniejsza. Niedobrze jest, że jeśli o ten 
'ilm chodzi, zajęliśmy wobec niego 
stanowisko hitlerowskich Niemiec! tyl- 
ko, że tam wywołał on nacjonaliatycz- 
ne awantury, a potem zakaz, a u nas 
odrazu zakaz, bez awantur. Jesteśmy 
w tej sprawie gorliwsi od Niemców. 
Co za ironja! у 

Dła pogłębienia jej należałoby wła- 
śnie wyświetlić w Polsce jeden z naj- 
świeższych wytworów Ufy — film p.t. 
„Das Flótenkonzert von Sanssouci“ — 
„Koncert ną filecie w Sans Souci“. Zo- 
baczylibyśmy wówczas, jakie tenden- 

ne melodje ; wydaje 

cje zaczynają górować w najnowszym 
tiimie niemieckim. Fabuła tego obrazu 
jest osnuta na wypadkach, poprzedza- 
iącwch wypowiedzenie wojny  sied- 
im'ołetniej, które odbywa się w Sans 
Souci, podczas koncertu Fryderyka II 
na flecie. Stary Fryc gra sentymiental- 

rozkazy swoim 
generałom: zajać Śląsk! Bez Śląska 
Prusy żyć nie moga! Śląsk — to płu- 
ca wielkich Prus. A na zakończenie 
odrmarsz wojsk na front, ku zwycię- 
stwu. I oto ciągną na ekranie bez koń- 
ca żelazne pułki piechoty, jazdy, arty- 
!erji.. Qto przejrzysta tendencja iil- 
mu: budzić w tłumach żądzę odwetu, 
instynkt pierwotny wałki — jako an- 
tydotum na tę pacyfistyczną truciznę, 
która w dusze niemieckie mogło wsą- 
czyć „Na Zachodzie bez zmian“. 

Tego filmu nie będziemy u nas 
oglądali. I całkiem słusznie: żaden 
Polak nie wytrzymałby na nim. W tym 
wypadku może się obejść bez zaka- 
zów cenzury: żadne biuro filmowe : 
takby go nie sprowadziło. 

Ale dlaczego naprzykład cenzura 
zabroniła wyświetlania ańerykańskie- 
go filmu „Allejuja”, dzieła znakomi- 
tego reżysera Kinga Vidora? Byli w 
Warszawie tacy wtajemniczeni, przed- 
stawiciele prasy i sztuki, którzy ten 
film oglądali. Tak opisuje go St. Za- 
horska: „Płantacje bawełny, ferma, 
iodzina murzyńska. Czarne twarze, 
białe zęby, dzbanuszki do kawy, cy- 

wiliżowane suknie i kamizełki w kraf- 
kę. Murzyn — ojciec jest pastorem i 
wszyscy wyznają prawdziwą chrześci- | 
iańską religię. Na płaszczyźnie prze- | 
cięcia prymitywnej prałudzkiej natury 
z cywilizacją, z ideologią chrześci- 
jańską — umieszcza King Vidor swój 
dramat, a raczej tragedję. Jest to tra- 
gedja młodego Murzyna, który niechcą 
cy zabija swego brata i który potem, 
chcąc odkupić swój grzech, idzie gło- 
sić słowo boże: staje się prorokiem. 

Tragedja jest w założeniu psycho- 
logiczna, jednostkowa, spłeciona z hi- 
storją miłosną, w zasadzie dość po- 1 
spolitą i niesłychanie łatwo wyniknąć 
mógłby z tego wszystkiego film, ja- 
kich wiele, zwykły i nieciekawy... 
King Vidora uratowało od poślizgnię- 
cia się to, że z tragedji jednego Mu- 
tzyna umiał uczynić tragedję człowie- 
ka na pewnym punkcie rozwoju, że 
iego swego bonatera  uwielokrotnił.. 
Chwilami zdaje się, że jeet to popro- 
stu to samo, co Europa przeżywała w 
okresie średniowiecza, co w zmienio- 
nych formach przeżywa jeszcze cią- 
gle... Całość, ta dusza tłumu, wypa- 
da dziwna, niepokojąca, tajemnicza, 
oscylująca między podniosłościa a 
śmieszności, między szaleństwem a 
wiecznością”... Jak widać, film zamy- 
ka w sobie pewien problem. 

£ znów okazuje się, że film ten był 
wwvświelony wszędzie w całej: rozcią- 
głości ł nie wywoływał nigdzie pro- 
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Rosią i 

W handlu wytworami  roślinnemi 
z Łotwą główne miejsce zajmuje: zbo- 
że, nasiona oleiste, rośliny przemysło- 
we, strączkowe, nasiona traw pastew- 
uvch. Przywóz — wywóz wytworów 
roślinnych przedstawiał się w tonnach 
następująco : 

r Rok Przywóz Wywóz 
1994/25 12126 7829 
1922/26 2560 37616 
1926/27 6036 12477 
1921/28 3211 12516 
1928/29 957 64297 

W tem na zboże przypada w wy- 
mienionych latach w przywozie: 10902 
104, 1734, 289 i O tonn, zaś w wy 
wozie: 586, 22917, 8509, 6604 i 398:i 
tonų. Strączkowe w przywozie nie ode 
grywają roli (I tonna w 1928 — 29r.) 
natomiast wyzów wynosił 319 tonn w 
1024 — 25 r. : w następnych latach: 
484, 119, 324 i 1413 tonn. Nasiona 
traw pastewnych mają znaczenie w 
naszym wywozieę -— 638, 439, 729, 
385 I 1794 tonn, w przywozie zaś no- 
towano tylko 11 tonn w r. 1925 — 26. 
W obrocie nasionami oleistemi  (sie- 

a. Przywóz 
mięso i przetwory mięsne 
tłuszcze zwierzęce. 
ryby słodkowodne 

. nabiał 

jaja 
skóry 
odpadki 

b. Wywóz 
drób żywy i 

-. mięso i przetwory 
tłuszcze zwierzęce 
rybv słodkowodne 
nabiał 
jaja 
skóry 

. o©upadki 
wosk 

zwięrzęce. 

bity : 
mięsne 

zwierzęce 
pszczełny 

Pozatem miał miejsce przywóz zwie- 
rzą* w sztukach: 15, 14, 1, 1 i O, zaš 
wywóz 15, 6516, 308 ‚ 0 1 5, oraz dro 
bin w sztukach w wywozie: Q, 1504, 

-
<
 

a. Przywóz 
mąki i kasze 
oleje roslinne 
odpadki przemysłowe 

słód 

b. Wywóz 
. mąki i kasze 
cukier 
spirytus 
wytwory przemysłowo-ziemne 

„odpadki przemysłowe 
słód 

1. 
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Drzewo susewe i nawpółobrobione 
w przywozie nie odegrywało roli. W 
roku 1925 — 26 przywóz wynosił 1 

|  papierówka 
kopalniaki i okrąglaki 
kłodv, kloce i dłużyce 

. bale, deski i łaty 
. słupy  telcgraficzne 

podkłady kolejowe 
inne drzewo 

» 
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Razem: 

 kurjr Gowmodarny Ziem Nacho 
Handel wytworami rolnemi z Litwą, 

Łotwą 
Dokończenie 

mie lniane) mamy sałdo czynne. przy 
wóz wynosił od 1924 — 25 do 1928 
—- 29 kolejno 916, 1834, 4166, 2677, 
› 696 tonn, zaś wywóz — 2199, 6861, 
104, 15554 i 8597 tonn. Handel warzy 
wami i okopowemi był naogół słaby 
i nieregularny w r. 1928 — 29 wy- 
wieźliśmy 6594 tonn ( w tem 6284 
tonn ziemniaków) przy 26 tonnach w 
'924--—25, 30-—w 1925—26 i 1 —-=w 
1927 — 28; przywóz wyrażał się cy- 
tra 75 tonn w 1924 —. 25, 1 tonna w 
1926 — 27 1 3 — у 1928 — 29. Ro- 
śliny przemysłowe w przywozie dają 
cyfry: 230, 611, 92, 200, 195 tonn, w 
wvwozie 4052 6793, 2975, 3623 i 
583€ tonn. Pasze _ objętościowe: 
obrói ma charakter przypadkowy. 
Owoców, jagód. grzybów przywieźliś- 
my z Łotwy: 3, O, 41, 37 i 29 tonn; 
wywieźliśmy: 7, 16, 16, 1 i 173 tonn. 
Sadzonki i rośliny w wywozie wyka- 
zuja stały wzrost od I tonny w 1925 
--26 do 50 tonn w 1928 — 29 roku. 

Obrót wytworami zwierzęcemi (w 
tonnach) zobrazowany jest w poniż- 
szej tabeli. 

1924,25 1925/26 1926/27 1927/29 1928/29 
1 1 2 0 2 

278 60 _ 166 _ 224 16 
480 47 88 39 105 
328 15 24 2 14 
484 28 2 34 34 
62 651-207 434 271 
41 36 73 18 10 

1324/25 1925/26 1926/27 1927/24. 1928,29 
ZE 3 5 0 2 
2 46 0 = 2 
= 7 9 п 38 

80 = 2 ы 3 

4 856 608 455 457 
1383 1344 _ 364 _ 301 412 

95  6I6 _ 160 2 86 
2 4 2 2 2 

132, © i 116 (cyfry odpowiednio do 
at 1924 — 25 — 1928 — 29). 

Dane, dotyczące przywozu — wy- 
wozu wytworów przemysłu rolnego są 
następujące (w tonnach) : 

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

  

15922 380 601 357 15 
27 0 — — — 
21 30 — 16 
— — — 1 

10 | 1257 669 98 97 
5351 1339] 7613 3395  i65 
Z 3 — — 1032 
17 74 — 19 41 
30 1425 32 71 650 

_ a= 10 2 е 

tonnę, w następnych zaś: — 12, 87 i 
AE 
Wywóz drzewa do Łotwy przedsta- 

wiał się następująco: 

1924/25 1925/26 1926/27 1927/22 1926/29 
6038 16268 10012 8507 8301 
Ł345 14037 31910 57316 26549 
1,39 22864 8503 5564 9743 
28724 37583 8939 6342 3621 

55 2200 234 1324 2165 
9039 16405 818 1681 1805 
786 10255 4370 250 4177 
  

  

63976 114512 64786 80084 56361 , 
h 

EST DEO ZACZ OZI ZSO TORZE ROWE 

Nowy „niewozwraszczeniec” 
WYŻSZY URZĘDNIK SOWIECKI ZGŁOSIŁ SIĘ DO WŁADZ 

W SFOŁFPCACH. 

w Stołpcach do naszych władz granicznych zgłosił się dyrektor trustu 
włókienniczego w Petersburgu Downarerko - Harkiewicz, który prosił o u- 
dzielenie mu zezwolenia pozostania w Połsce. 

Downarenko bawił ostatnio w Berlinie w sprawach handlowych i Oleg 
"= został nagle wezwany do Moskwy. 

wając, że w Sowietaci: grozi mu niebezpieczeństwo, postanowił 
1. nie przekraczać granicy na vo zdecydował się w ostatniej chwiii. 

Downarenko był uważany za zwałennika t.zw. prawego odchylenia. 

      

testów; tylko nasza cenzura obawia 

się tego, że owa tragedja Murzyna 
10zgrywa się na podłożu pewnej psy- 
chozy religijnej; to może być niebez- 
pieczne. Można cenzurze powiedzieć: 

na był wyświetlany we Francji. 
lo tego, nawet w Hiszpanii film 

szedł w całości, bez Ho ań 
ków... A żarliwości religijnej Hiszpa- 
nów nikt chyba kwestjonować nie bę- 
dzie W tym zakazie cenzury tkwi inna 
podświadoma przyczyna. Ten zakaz 
potwierdza znakomicie charakterysty- 
«e, którą dał naszej umysłowości Śt. 
Witkiewicz: my się lękamy stawiania 
problemćw, a jeszcze bardziej lękamy 
Się ostrego ich rozwiązania. Widocz- 
nie Francuzi i Hiszpanie nie mają ta- 
kich obaw: są to ludzie, jakby powie- 
dział Witkiewicz, o większej tresurze 
intelektualnej, 
_„I to jest smutne, że t. zw. „czynni- 

ki“ muszą się wciąż liczyć z najniż- 
<szvm poziomem — z masą Ale, licząc 

się wciąż z nią, nie wyjdziemy nigdy 
na górę. Zato, licząc się wciąż z nia, 
będziemy aprobowali i wyświetlali ta- 
xie filmy, jak: „Miłość hiszpańskiej be 
duinki“, „Romans uwodzicielki* i t. p. — a sami produkowali policmajstrów 
Tag ejewych i Serca na ulicy, I na- 
sze wytwórnie staną na martwym 
punkcie, a ileż one i my wszyscy _mo- 
glibyśmy się nauczyć oglądając naprzy 
śłać film rosyjski p. t. „Turksib“, obra 
zuiacy budowę kolei Turkiestan —-Sy- 

  

    

Ostatnie przedstawienia w „OGNISKU" Wielka 24 

$ZOPKA AKADEĄŃICKA 
Dziś o godz. 

berja. Pokazano nam w swoim czasie 
„Żywego trupa” i „Burzę nad Azją" 
Pudowkina. Dlaczego nie mielibyśmy 
zobaczyć „Turksib*, Czy dlatego, że 
pokazuje, jak sowiety budują kolej? 
Tem lepiej dla nas, że o tem wiedzieć 
będziemy, zresztą — czyż nie czyta- 
my gazet? Ale prócz tego ujrzelibyś- 
my prawdziwy film montażowy, prze- 
konalibyśmy się, jak to właściwie wy- 
gląda. „...Wieje wiatr pustynny pro- 
sto w twarz, zatyka piaskiem oddech, 
dynamit rozsadza Skały, stojące na 
przeszkodzie nowej trasie kolejowej, a 
oto czterdziestostopniowy mróz, przy 
którym przymarzają koła do szyn... 
Susza. Tak namacalna, że widz czuje 
'ą w gardle, w płucach. Rośliny kła- 
da się pokotem. zwierzęta padają, lu- 
dzie schną. Kiedy. potem nagle ekran 
ożywa w staccatowym rytmie, kiedy 
perliste, lśniące drganie płynącego 
strumyka wypełnia całą jego płaszczy” 
żnę -— widownia drży..." Tak piszą 
ci, którzy ten film widzieli. Jest ón po- 
prostu nową zdobyczą kinematograiji: 
filmem bez akcji, bez wątku drama- 
tycznego. A mimo to jest wysoce dra- 
matyczny przez swój „faktomontaž“, 
przez ten motyw walki, jaką toczy si- 
ła człowieka i Siła maszyny z oporną 
i buntującą się naturą. 

1 tego filmu nie zobaczymy. Cóż 
poradzić. Niema co robić — chodźmy 
z nudów do Miejskiego, na gałorkę, 
pociskać sie trochie. Wysz. 
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WCZORAJSZA ŚNIEŻYCA 
USZKODZENIA TELEFONICZNE. — UTRUDNIONA KOMUNIKACJA 

AUTOBUSOWA I KOLEJOWA 

Niezwykie sila śnieżyca nawiedziła wczoraj rano  Wiino i okolice, powodując 

przerwę w koniunikacji kolejowej, autobusowej i telefonicznej 

Pod ciężarem wilgotnego śniegu pcepękały druty telefoniczne. W niektórych miiej- 

stach na ulicach leżały całe zwoje drutów. Drięki wysiłkom pracowników Dyr. Poczt 
uszkodzenia były w ziniarę możności naprawione. 

Autobusy zamiejskie, które rano wyszły w drogę utkwiły w Śniegu oczekując na 
ustanie śnieżycy. 

W mieście wozy autobusowe z powodu ślizgawicy nie mogły jeździć po ulicach, 
wyżej położonych, zsuwając się, mimo wysiłków kierowców, w dół. Na ul. Zamkowej że- 

duea z autobusów wpadi w zwał snieżny i dopiero przy pomiocy dozorców wydostał się 

2 6preSji. 

Na trasie kolejowej śnieżyca spowodowała niemniej zqaczne utrudnienia. 

Na zagrożonych odcinkach pracowały bez przerwy pługi odśnieżne, a ponadto Dyc. 

helci wysłała na tory 50% robotaików. 

Mimo te zabezpieczenia dwa pociągi (osobowy i towarowy) utknęły w śniegu w 

pobliżu Prużan i pozostały tm dłuższy cz%5. i 

Do późna w noc komunikacja telefoniczaa była na wielu linjach przerwana, tak w 
uueście jak i na prowincji. 

Ogółem śnieżyca unieruchomiła 25 procent przewodów. 
  

Odwołanie zawodów o mistrzostwo armii 
W SŁONIMIE 

Z POWODU ZMIANY WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

W dniu wczorajszym kierownictwo zawodów narciarskich postanowiło odwołać w 
dniach 1 i 2 marca zawody narciarskie o mistrzcstwo armji polskiej w Słonimie. 2 

Na decyzję tę wpłynęła nagta zmiana werunkow atmosterycznych. Nagła zwyżka 
temperatury, która doszła wczoraj do 9 stopni w Słonimie spowodowała topnięcie śniegu. 
Należy zaznaczyć, że są to już drugie z kołei zawody o mistrzostwo armji w Słoniniie. 
ktore nie dochodzą do skutku skutkiem warnuków atmosferycznych. 

Aresztowanie wybitnego komunisty 
W DRODZE NA KONFERENCJĘ DG MOSKWY. 

W Grodnie zaaresztowano delepaia centralnego komitetu komunistycz 

  

nei partji Zachodniej Białorusi 

  

niejakiego Kramarza. Kramarz organizował 
w swoim czasie, jako wybitny koniunista, bandy dywersyjne na Polesiu. 
Następnie był przywódcą ruchu komunistycznego w Siedlcach i innych mia- 
stach Polski, za co też był skazany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach «a 
kilkuletnie ciężkie więienie. Z dokurrntów i notatek znalezionych przy 
Kramarzu wynika, iż udawał się on na jakąś konf erencję do Moskwy, do 
Grodna zaś przybył, ażeby stąd przez zieloną granice dostać się do Prus 
Wschodnich i dalej do Rosji Sowieckiej. 
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Romana 
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N. Suci 
2222 
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ŁOGE U.S. B. W WILNIE. 
2 dnia 26 Il. 31 r 

inie i 749 

„słońca og. 6 m 21. 

Z, słońca © godz, 4 m. 45 
э 

  

* um 

Sł 

Temperatura najniższa — 
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Wiatc: południowy 

Tenóencja: spadek 

Uwagi: chmurno, Śnieg 
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— Armja Rezerwowa. Pod takim 
tytułem zacznie się ukazywać miesięcz 

ny dodatek do „Słowa”, będący orga 

nem Wojewódzkiego Oddziału Fede- 

racji Związków Obrońców Ojczyzny 

w. Wilnie. 

Nr. 1 ukaże się dn. I marca b. r. 

i zostanie rozesłany naszym prenume 

śatorom razem 2 niedzielnym (jutrzej- 

szym) numerem. 

NABOŻEŃSTWA 

— Rekolekcje Wielkopostne. Podane ni- 
żej ościoły wyznaczyły na rekolekcje wiel- 
kopostne następujące dnie: 

Kościół św. Jana — dnia 21 marca roz- 
poozną się wieczorem, trwać będą do 24 
marca włącznie. 

Kościół św. Płotra i Pawła — Dnia i6, 
17 i 18 marca, konferencje o 6 rano i 6 w. 

Kościół św. jakóba — Dnia od 1 marca 
do 7 marca, początek o godz. 6 wiecz. 

Kościół Ostrobramski — Dnia 22, 23, 24 
marca, konferencje o 9 rano i 5 pp. 

Kościół św. Rafał — Dna 15, 16 i 17 
marca, o godz. 6 rano i 6 wieczór. 

Kościół św. Ducha. — Dnia 22, 23, 24 
mrca, konferencje 2 razy dziennie o 6 ra- 
no i 6 wiecz. 

KOŚCIELNA 
—— |. E. Ks. Arcybiskup Metropoli- 

ta Wileński w Łidzie. Dnia 23 Iutego 
przybył do Lidy pociągiem rannym z 
Wilna JE ks. arcybiskup Metropolita 
Wileński Romuald Jałbrzykowski. 

Na dworcu w Lidzie JE ks. arcybi- 
skup powltany został przez duchowień 
stwo oraz władze szkolne szkół šred- 
nicn i powszechnych. 

W tymże dniu J.E. ks. arcybiskup 
zw:edził nowowowybudowany gmach 
gimnazjum państwowego w Lidzie о- 
raz dokonał wizytacji trzech klas w 
Czasie nauczania religji. 

W godzinach popołudniowych J.E. 
ss. arcybiskup rozpoczął rekolekcje w 
kościele O. O. Pijarów dla młodzieży 
Szkolnej gimnazjum _ państwowego, 
miejskiego, Szkoły Handlowej i Szko- 
ły Rzemieślniczej. Rekolekcie te trwały 
do czwartku t.j. do dnia 26-go lutego 
We czwartek na zakończenie rekolek- 
cji JE ks. arcybiskup odprawił uroczy-: 
Stą mszę Świętą w czasie której udzie 
Ji komunii świetej rekolektantom. 

Na czas pobytu w Lidzie JE ks. ar 
cybiskup zamieszkał w mieszkaniu ks. 
kanonika H. Bojaruńca, lidzkiego dzie- 
Kana. W czasie pobytu przewidziane 
jest również zwiedzenie przez JE. ks. 
arcybiskupa szkoły powszechnej ua 
Wygonie. 

ja kanoniczna. JE arcybiskup 
Metropolita Romuałd lałbrzykowski z po- 

METEORO- $ 

  

   
czątkiem wiosny rozpocznie wizytować ко- 
ścioły swej archidiecezji. Wizyta ma objąć 
okoio 115 kościłów, przyczem dokona wy- 
święceń wielu kościołów. 

URZĘDOWA 
— Osobiste. Naczelnik wydziału bezpie 
stwa Urz. Woiewódzkiego p. Tadeusz 

ki .powróch z podróży służbowej 
szawy i objął urzędowanie. 

- -— Pomoc lekarska dła prac. państwo- 
wych. Min. Spr. Wewn. nadesłało do urzędu 
wojewódzkiego pismo w sprawie państwo- 
wej pomocy lekarskiej. 

W myśl tego rozporządzenia lekarze, u- 
mówieni do państwowej pomocy lekarskiej, 
nie będą wystawiali kart skierowania do u- 
znania zakładów leczniczych, lecz jedynie 
wnicski o potrzebe skierowania chorego do 
jednego z tych zakładów. 

WOJSKOWA 
— Ze stowarzyszenia Rezerwistów i By- 

tych Wojskowysch. Zarząd Koła Stowarzy- 
Szerią Rezerwistów i b. Wojskowych w 
Wiln'e, powiadamia wszystkich członków 
Stowarzyszenia, iż zapowiedziany odczyt w 
dniu 1 marca w kasynie policji państwo- 
wej nie odbędzie się. 

Natomi»st powiadamiamy, iż w dniu I 
marca (niedziela) o godzinie 10 w lokalu 
Federacji Polskich Związków Obrońców Uj- 
czyzny przy ulicy Żeligowskiego 4, odbędzie 
się odczyt na temat zagadnień obrony prze- 
ciwgazowej. 

dczyt wygłosi inspektor Wojewódzkie- 
kiego Komitetu O.P.G. p. L. Korowajczyk. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Acrokłubu Akademickiego w 

Wilnie podaje do wiadomości, że na kurs 
Wiedzy Lotniczej (Sekcja dla kandydatów 
na pilotów sportowy'ch) może być przyję- 
tych jeszcze kilku akademików. Informacyj 
udziela Sckretarjał Aeroklubu (Mickiewicza 
4— 4, godz. 19 — 20 min. 30. 

— Stowarzyszenie Kat Młodzieży Aka- 
demickiej organizuje w niedzielę i marta 
1921 r. akademję ku czci Contardo Ferri- 
niego. W programie referat ks. prof. W. 
Mcysztowicza p. t. „Contardo Ferrini jako 
święty” 1 p. prof. Fr. Bossowskiego p. t. 
„Pwórczości naukowe Contardo Ferriniego". 

. Akademia odbędzie się w sali Śniadec- 
kich U.S.B. o godz 17. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wykwład wstępny prof. dr. Erwina 

Koschmiedra odbędzie się w sali Śniedeckich 
USB w sobotę 23 bm. o godzinie 19-ej na 
tema: Stosunek tekstu do melodyj cerkic- 
wnych. Wstęp wolny. 

== „Psychologia tłumu", W dniu 1. Ii 
1991 r. o godz. 18 w sali własnej przy ul. 
Kolejowej nr. 19 wygłosi odczyt ksiądz P. 
Slečziewski na temat: Psychologia tłumu” 
(Walka c twórczą, a nie burzycielską zbio 

  

   
   

rową Duszę Polską). Wstęp wołny . 
—- & Wilea Towarzystwa Organi- 

zacyj i Kółek szych. W dniu 5 marca 
b. r. o godz. 10 min. 30 w lokalu Związku 
Ziemian, Wilno, Zawalna 9, odbędzie się 
zebranie członków Towarzystwa  Doświad- 
czeń Rolnych, według następującego porząd 
ku dziennego: + 

1) odczytanie protokułu przedniego 
zebrania, 2) referat prezesa T-wa p. Józe- 
ia borowskiego na temat „Sprawa kryzysu 
w rolnictwie i środki ratunku" )akXcja pań- 
stwowa i przystosowanie Się gospodarstw 
rolnych), 3) referat prof. Wacława Łastow- 
skiego na temat „Produkcja rolnicza w 
chwili obecnego krvzysu na podstawie do- 
świadczeń Stacji oświadczałnej w Bienia- 
koniach, 4) dvskusja, 5) wolne wnioski. 

Ze względu na aktuałność poruszanych 
w referatach tematów, pożądana obecność 
wszystkich zainteresowanych osób. Wstęp 
wolny. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedziełę 
dnia I marca r. b o godz. 1-szej po poł. — 
w sali Chrześć. Domu Ludowego przy ul. 
Metropolitalnej Nr. 1 — odbędzie się od- 
czvt z cyklu: Encyklika Rerum Novarum, 
p. t „Walka klas* który wygłosi p. Hen- 
ryk Dembiński. Wstęp wołny . 

RÓŻNE 
— Zgon naczełnika pol. śledczej 

vr Nowogródku. W klinice chirurgicz- 
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OSTRZEŻENIE 
Niniejszem podajemy bo łaskawej wiadomości Sz. P., że. wyłączne prawo do 

s . p 

w Wane Lima „Na Zachodzie bez zmian . 
w-g głośnej powieści Remarque'a pusiadają kina „„kłelios** i „Hollywsod'. 

„Stylowy** 

niema nic wspólnego z obrazem „N 

fum „Bitwa nad Sommą“ 

zachodzie bez zmian''. 
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Po wybornych wyborach 
Poniższy artykuł ze względów tech- 

nicznych nie mógł być zamieszczony 

w „Akadeinickiej Wolnej Trybunie", 
która ukazeła się we czwartek. 

NOTATKI NA KOLANIE 

Doroczna uroczystość S a 
nazwa „Walne Zebranie Br. Pom. P. M. A. 
słuch. U. S. B. w Wilnie" zgromadza zaw- 
sze w sali Śniadeckich liczną i doborową 
publiczność płci obojga. W tłumie odrazu 
można rozpoznać kol. kol. kandydatów: nie 
są — coprawda — wzorem Rzymian, przy- 
bran: w białe togi (toga candida), lecz iśnią 
przylizanem uczesaniem i ogołonemi  pod- 
bródkami. Można też z łatwością odróżnić 
stałych bywalców, doskonałe orjentujących 
się w schemacie przebiegu zebrania, zapo- 
wiacających tyrady Ochcckiego i Dembiń- 
skiego, wiele obiecujących sobie po prze- 
mówieniach Wrony. 3 

Pczatem są koležanki: wielkie X w ob- 
Jiczeniach leaderów list wałczących. Ich gło 
sy będą języczkiem u wagi, to też nic dziw 
nego, że specjalnie nasłani przez kierujące 
akcją wyborczą . sztaby — koledzy kręcą 
się dokoła grupek uroczych pań i są nie- 
zmiernie uprzejmi i kuszący. 

Kwitnie też miłość bezinteresowna w za- 
łomach korytarzy. na schodkach i pod schod 
kami. Ale to nic nie ma do rzeczy —.to 
tylko okazja. : 

Cala uroczystość ogniskuje się głównie 
na estradzie, gdzie wśród gęstego oceanu 
pierwszych aktorów dramatu wychylają się 
©d czasu do czasu z pod fal (bałwany, bał 
wary!) dwie wysepki: stół prezydjum i try 
bnna. Oto właśnie. gdy spogłądam w tym 
Kierunku, widzę bardzo wyniosłą postać kol. 
komisarza ]. Rutskiego, otwierającego w dru 
gim terminie Walne Zebranie. Kurtyna idzie 
do góry. 

Pierwsze kroki, pierwsza rozgrywka” 
tzeha wybrać przewodniczącego. Jest dwo 
je drzwi, a trzech kandydatów: Wiszniew- 
ski, Saski,  Ferszt. 

Najponętniejszy osobiście dła mnie įest 
ten kandydat, na którego się głosuje, zo- 
stając na sali. Jednak stary nałóg odwiecz 
nege bojownika © reformy, Koła Naukowe i 
cały szereg innych ideałów, pcha mię do 

ścia, a potem do wejścia przez symbo 
iiczne duże drzwi. Na korytarzu ugniatamy 
się dokładnie nawzajem i wznosimy wiwa- 
ty ra cześć swoich wodzów. Uczę dwie 
niewinne koleżanki straszliwego hymnu ma 
terjalistów, którzy — jak wiadomo— in - 
spirują Henryka Dembińskiego (mełodja: 
„Guybym ja była”). 

Gdybyśmy mieli 
Pieniędzy jak lodu, 
Tobyśmy byli 
Ozdobą narodu. 

Lecz, że jesteśmy 
Absolutnie goli, 
Przyszłość narodu 
Wcale nas nie boli. 

Przedstawiciele „Biedoty _ Akademickiej” 
patrzą na mnie przychyłnie. 

Wybraliśmy. Sam się dziwię, jak to wy- 
szło, ale zwyciężyły duże drzwi. Nie: obe- 
szłc się naturalnie bez ofiar: straciłem miej 
sce -— krzesło, na którem siedziałem we 
spół z kolegą i dwiema koleżankami, хо- 
stało zajęte przez cztery inne kołeżanki 1 
jednego kolegę. Poszedłem więc na estra- 
dę zręcznie przeczołgnąwszy się pod ja- 
kimś nibrzymim ekranem. > 

Qdrazu wpadam w wir wytężonych ak 
су] ! kontrakcyj. Na trybunę pchają się róż 
ni koledzy z oświadczeniami. Ja osobiście 
publicznie nigdy się nie ceświadczam, więc 
ze zdziwieniem staram się zrozumieć, o co 
tu chodzi. Ładna historja! Okazuje się, że 
t zw. „Koalicyjny Blok Reform Samopo- 
moecowych* poumieszczał na swej liście roz- 
maitych kandvdatów, wcale nie zapytawszy, 
czy chcą kandydować. Płonę wespół z 
oświadczającymi oburzeniem, A ja już na- 
bierałem do tej listy zaufania, widząc na 
niej nazwiska swoich dobrych i godnych 
znajomych. Doprawdy, dziwne metody. | 
z samą nazwą listy jakoś dziwnie: przypo 
minam sobie, że kandydowałem dwa lata 
temu z listy o teiże nazwie, ale wtedy re- 
prezentowała ona trochę inną ideołogję 
(duże drzwi) Dowiedziałem się też, z peł- 
rych świętej zgrozy enuncjacyj kol. Jurka 
Cieszewskiego, że lista, na którą mam gło 
sować — lista Kół Naukowych, zbrodniczo 
ośmieliła się zapiacić za druk ulotki pie- 
niedzmi Koła Prawników i Rolników. Jakoś 
jednak nie mogłem dopatrzeć się w tem 
cech przestępstwa, tembardziej, , że — jak 
się okazało — wiadomość ta była narazie 
nieprawdziwa: za druk jeszcze nie zapła- 
sono wogóle! 

Zaczęto zgłaszać kandydatów na preze- 
sa. Co za uczta duchowa dla starego stu 
denta —- sami znaiomi.! Pokłeoałem się po 
ramieniu, dumny, że niezależnie od wyniku 
wyborów będę mógł mówić » prezesie Brat 
niaka, jako o swoim znajomym. Jednak 
uajbardziej chciałem widzieć na stolcu re- 

  

   

prezentacyjnym kochanego  Henia Dembiń- . 
skiego, do którego mam : dziwną słabość, 
choc, nie ma w żyłach krwi masońskiej, tak 

jak ja , albo redaktor „Wołnej Trybuny” 
kolega Dąbrowski (Fakt , ze many. Wat- 
piących odsyłam do kapitałnego dzieła Sta- 
nisłrwa Małachowskiego - Łempickiego p. 
t „Wolnomularstwo na Litwie", gdzie wy 
rafrię czarno na białem stoi o masonach: 
szambełanie Bujnickim i T. Dąbrowskim). 

Wobec powyższego, chciałem nawet wy 
głosic mowę agitacyjną za Henrykiem, ale 
na prowokacyjny wniosek Artoniego Boh- 
dziewicza, który stara się zawsze podsta- 
wić mi swoją nadłamaną nogę, dyskusję 
przerwano i przystąpiono do głosowania. - 

Znowu za Dietrichem trzeba było gioso- 
wać przez małe drzwi, za Dembinskim 
przez duże, za kol. Ambroziakiem na sali. 

Nonszałancko przekroczyłem w jednym i 
w drugim kierunku kochane duże drzwi. 

Od tylu lat stale przez nie chodzę, iż 
nie przeżywam już przy tem żadnych emo 
cvį. Ot, zwyczajn» przechadzka; ta jednak 
dzisiejsza o tyle nowa, że gdy np. w ub. 
ioku szliśmy, „jak kamienie... rzucane na 
szaniec", na straconą pozycję, teraz szliśmy 
jak na wielkiej rewji, z rozwiniętemi sztan 
darmi, bębnami i kwiatami na armatach. 
Było nas coś około sześciuset, dwa razy 
tyle, ile wynosiła armja Leonidasa pod Ter 
morpiłami. Z taką siłą można drwic nawet 
z mieczy Kserksesa, nie mówiąc już o mieczy 
kach na klapach niektórych kolegów z poi 
małych drzwi. 

Wybraliśmy więc Dembińskiego. Dalej 
poszio gładka, choć nie bez tak zwanej 
„alki*, w której odznaczał się, niczem 
Juča Machabeusz, kol. _ Janicki, mąż „od- 
dany nauce", jak mówiła ulotka  Koalicyj- 
nego Bloku, któremebym z największą przy 
jemnością dodał de nazwiska przymiotnik 
„polski*, , aby potomność wiedziała o jego 
wieł:opomnem odkryciu historycznem: on to 
bowiem, a niki inny, podał Urbi et  orbi 
wiadomość, o której głucho w protokułach 
walrych zebrań isr. Pomocy, že Kola Nau- 
kowe dwa lata temu wysuneły wniosek o 
skreślenie ze statutu  Bratniaka wyrazu 
„polski“, 

Deprawdy pierwszorzędne! 
Po obraniu wiceprezesów, kol. ko. Po- 

pław skiego i Radziwona, wypisaliśmy 
kartkach długą litanję nazwisk. W ten 
sób wybraliśmy Zarząd, . Potem Kom 
Rewizyjną. Potem składaliśmy wolne wnio- 
ski, e więc  załatwiliśmy sprawę niepłace- 
nia składek za pośrednictwem Kwestury Wi 
leńskiemu Komitetowi Akademickiemu, co 
wywołało wielkie rozgoryczenie w duszy 
kol. prezesa (chockiego, który pożegnał ze 
branych i dał do zrozumienia, że Bratniak 
bez Komitetu się nie obejdzie i „przyjdzie 
koza do:woza”. 

Zakończył swoje prz nówienie serdecz- 
nem życzeniem nowemu zarządowi  no- 
wych nadużyć.  Podziękowaliśmy owacyj- 
nie. 

Komitet, będziemy 
przeciwgrużliczy. 

Zamiast składek na 
więc płacili na fundusz 
Barćzo pieknie!, 

Uchwalilišmy dalej coś w sprawie stereo- 
typowych kotletów w Mensie i zniżek au- 
tobusowych do godziny 11. Coś tam ро- dobno kiedyś juz miał х Фетй — анобиза- 
mi zrobić Dembiński, ale nie zrobił. Zoba- 
czymy, czy teraz zrobi. 1 
„_ Wkońcu wycofaliśmy  wirvlistę Bratnia- 
ka z Wil. K. A. Za tym wnioskiem prze 
mawiał sam nowy prezes. Zaczął bardzo in 
teresująco: sę 

‚ „Teraz, kiedy jesteśmy w jem” 
nie. powiem państwu... — czeka 
więc jakichś reweiacyj — oświadczenia, iż Koła Naukowe to był sprytny kawał i t p 
NFehczni już na 
ręce i zwijali w trabkę uszy, żebi lepiej u- 
siyszeć. Niestety, žaibo = przemówienia zmierzał do tego, ŻE wołne wnioski nie są wnioskami Kół Naukowych, iecz już rnicjatywą poszczegółnych jedno- 
stek. 

ŚFcznie, bardzo miła inta. Zaśpiewali 
šmy wiec „Gaudeamus“ F posłów, oi 
No 2 domu. * A „PS. Zupełnie zapomniałem o jeszcze j 
ne atrakcji zebrania: o ach ka Wrony, które się zakończyły « jem mu głos. i próbą poturbowania mówcy przez kolegów z mieczykami. Trzeba i stwierdzić, że przemówienia te, acz nacecho 
ware dużą | pikanterją (o faszystach, o „esszcie Dmowskim* i t. p.) były stanow- 
czo za niestrawne dla. naszych buržuazyj- 

nych uszu... Jednak, czyż wypada а- aać na nie argumentem pięści? 
Gdzież kultura zadek o czymianie 

Teodor Bujnicki. 
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Ulubieniec publiczności 

MAURICE CHEVALIER 
w przeboju dźwiękowym p. t. 

„PARADA —_ 
PARAMOUNTU“ 

Numery rewjowe w jszyku  połskim 
wykonają Mira Zimińska ł Marjusz 

Maszyński $   

  

Proklamowanie strajku pracowników 
autobusowych 

Wobec nieuwzględnienia przez Spółdzielnię żądań szoterów i konduktorów usi nia pensyj miesięcznych w wysokości 300 i 200 zł, zainteresowani za pośrednictw. -. związku postanowili prokłaniować strejk i od dnia 1 marca wstrzymać się od pracy. 
W związku z tem od niedzieli ta 

dzie obsługiwana przez współwłaścicieli. 
część autobusów która ukaże się na mieście bę 

nej USB zmarł z powodu zakarzenia 
krwi po dokonanej operacji naczelnik 
policji śledczej w Nowogródku nadko- 
R A = a 
— bedzie w Wilnie zjazdu - 

łów. . towany о го- 
ka w Wie Aa. polski Zjazd Biblię: 
lów i Bibljotekarzy został odłożony do roku 
przyszłego. 

-— Posiedzenie Komitetu Budowy 
Pomnika Józefa Montwiłła w  Wiłnie. 
Wczoraj w sali posiedzeń Zarządu Wi- 
leńskiego Banku  Zieinskiega odbyło 
się posiedzenie Komitetu Budowy Pom 
nika Jozeia Montwilia pod przewodnic 
1жет p. Ludwika Ostrejki. Na wstępie 
prof. B. Bałzukiewicz demonstrował 
swój szkic projektu w gip'sie, przed- 
stawiający „Wielkiego Jałmużnika Wi- 
lefskiego“ w postaci siedzącej na pie- 

destale obramowanym omysłow, 
balustradą. Głos zabierali Po 
sor Ruszczyc, Balzukiewicz, dyrek- 
tor Świątecki inni. Po wszectistron- 
nen: omówieniu projeku Kcmitet  je- 
dnomyślnie uchwalił prosić profesora 
Bałzukiewicza o sporządzenie wspól- 
nie z inż. Borowskim i  Narebskim 
szczegółowego planu i kosztorysu, dła 
przedstawienia w jak najpredszym cza | 
sie odnośnym władzom do zatwierdze- | 
nia. Protektorat nad całokształtem 
przyjął na siebie dziekan W. Sz. P. 
USB prof. Ruszczyc. Następne zebra- 
nie postanowiono zwołać po ostatecz- 
nem wykończeniu planów w marcu w 
gmachu Wileńskiego Banku Ziemski” - 

go. i 
Dalszy ciąg na stronie czwartej) 

proie- 
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Banda 17-letnich włamywaczy Z SĄDÓW „;żg,. | os e a rego e а о zAiEGNE: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Ostanio na trenie Wina szczegónie w dzienicy Zwierzyniec dokonano kika wła. ECHA NADUŻYĆ W APTECE saanesa | BAĄMIENIGĄA Z BAREĄ NA KÓŁKACH imań do mieszkań. 
Wczoraj połicji udało się wpaść na trop bandy, do której należeli trzej chłopcy w 

wieku lat 17. 
Miodociani 

i 
  

—- Wilno na ckranie. Bawi w Wilnie rea 
lizator filmów „Halka“, „Ponad šnieg“ p. K. 
Meoticki, ktory — jak się dowiadujemy — 
nosi się Zz zamiarem nakręcania w  Wilnie 
nowego filmu. 

— Il Wystawa obrazów i rzeźb. W nie- 
dziełę dnia 1 marca, nastąpi o godz. 2-giej 
otwarcie Il Wystawy obrazów i rzežb Ar- 
iystów wileńskich w lokalu bibłjoteki Syr- 
„kina (Wielka nr. 14). Będzie to druga wy 
stawa w tym sezcnie zasilona nowemi dzie 
iami naszych wileńskich mistrzów, która — 
jak słyszełiśmy -— będzie niezwykle intere- 

-sująca. Jednocześnie podajeniy niewielką, 
lecz ciekawą statystykę z ubiegłej pierw- 
szej wystawy. Z danych tych wynika, że: 
chrazów wystawiono — 170, brało udział 
artystów — 40, sprzedano obrazów — 17, 
zwiedziło wystawę — 4.306 osób, w tej 
hcziie oe, szkolneį — 3,253, 

— Zarząd lzby Rzemieślniczej w Wil- 
nie podle wszystkim zainteresowanym do 
wiadomašci, iž dn 1-III 31 r. z powodu 
prac, związanych z reorganizacją Biura —- 
Biuro Izby czynne będzie dla interesantów 
od godz. 10 do 14. 

|-na zwraca się do wszystkich zaintere- 
*'wanych z prośbą, aby zechicieli stosować 
sję do powyższych godzin przyjęć. 

Żarząd Koła b. Uczenic gimn. im. 
w Orzeszkowej w Wilnie uprzejmie pro- 
szystkie P. Y Koleżanki na ogólną her 

matkę, która się cdbędzie dnia 8 marca r. 
b. e godzinie 5 5. p. w lokalu gimnazjum. 
— nl. Orzeszkowei 9. 

Pożądana obecność wszystkich P. T 
koleżanek. 

    
   

: TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dzis o 
godz 8 - ej w. ukeżą się po raz 1l-ty dwa 
świetne utwory F. Molnara „Bankiet” i „Raz 
dwa, trzy”. Obie te sztuki wyreżyserował 
dyr. Zelwerowicz który zarazem w „Raz, 
4#& trzy” kreuje rolę główną Norrisona. 

— Teart miejski „Lutnia”, Dziś o godz. 
R-ej ukaże się po raz 9-ty dowcipna 1 peł 
na humoru i werwy komedja S Krzywo- 
szewskiego: „Noc Šylwestrowa“ w reżyse 
«ji dyr. Zelwerowicza, w świetnem wykona- 
niu całego niema! zespołu. Role główne od- 
twarzają. Niwińsza, Sawicka, Szurszewska, 
Balcerzak, Ciecierski, Jaśkiewicz oraz Wyr 
wicz - Wichrowski. 

-- Niedzielne przedstawienia popołudnio 
we. W nadchodzącą niedzielę w obu teat- 
rach miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance — ukaże się o 
godz. 3 m. 30 p. pol. („Papa - kawaler“- - 
Carpentera w reżyserji iz udziałem Wyr- 
wicza - Wichrowskiego. 

W teatrze „Lutnia* — ujrzymy o godz. 
3 m 30 p. poł. „Interes z Ameryką", świet- 
ną komedję Francka i Hirsztelda w reży- 
ser: R. Wasilewskiego. 

Oscara Wilde'a. W pierw 
szych dniach marca odbędzie się w teatrze 
n2 Pohułance premjera jednego z najwięk 

" szych arcydzieł literatury światowej — „Sa 
łome" Oscara Wilde“a. 

Wspaniała ta sztuka ukaże się w orygi- 
nałnej inscenizacji Eugenjusza Dziewulskie- 
go i w wykonaniu czołowych sił zespołu. 

-- „Sztuba* K. Leczyckiego. Nową ko- 
medię Kazimierza l.eczyckiego, osnutą na 

tie inych stosunków szkolnych, uj- 
rzymy wkrótce w teatrze „Lutnia". 
pa tę nowość reżyseruje dyr. 

— W sali šw. Zyty (zaułek Kazimierzow 
ski w nłedziełę, dnia I marca godzina 
więcz. Młodzież Stow. Im. Elizy Orzeszko- 
we odegra dramat w trzech aktach „Dla 
ciebie pa 

Czysty dochód przeznacza się na naj- 
biedniejsze rodziny, znajdujące się pod opie- 
ką VI konferencji Św. Wintcentego a Paulo. 

‚ СО GRAJĄ W KINACH? 
„Hollywood — Serce na ulicy. 
Kino Miejskie — Panienka z barem na 

kółkach. 
Slow — i: 

му — Płonący step. 
Heljos — Serce na a 
Pan — Miłość w pustyni. 

Światowid — Królowa jego serca. 
Wanda — Pat i Patachon + o... 4 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 26 

do dnia 27 bm. zanotowano wypadków 38, 
w tem kradzieży 88, opilstwa 6, przekroczeń 
administracyjnych 16. 

    

SHFRIDAN. 

„ Tajemnica amuletu 
-— A nasz taniec, miss Veston? 
— A, książę! — uśmiechnęła się, 
czy książę uważa, że ze mną.... 

wypada tańczyć? 
Zdziwiony książę podniósł brwi: 
-— Uważam panią za niezwykłą ko 

bietę i nigdy w życiu nie spotkałe.n 
nikogo, godnego porównania z panią! 

Kiedy mrs. Dernfold - Theese v- 
 przytomniała i weszła do sali, ujrzała 
Tormmy Weston tańczącą z księciem R. 

| ROZDZIAŁ VII. 
Mrs. Derniold - Theese zmienia 

: zdanie. 

— Major Harwey. Komisarz poli- 
cji pragnie wijzieć miss Theese. 

ZĘ, Elly spojrzala pytająco na służą- 
cego. 

— Chce mnie widzieć? Czy jeste 
ście pewni, że chodzi o mnie, a nie o 
moją matkę? 

-- Tak, Wyraźnie było powiedzia 

ne: „miss. Theese“. 
„——- Dobrze, Ali, poprošcie tutaj te 

go pana. 
,__ bsiadła na fotelu, czekając wizyty 
komisarza policji. zaintrygowana ten 
zainteresowaniem się jej osobą. 

-- Moje uszanowanie pani. Pro- 
szę się nie obawiaćł żadnych nieprzy 
jemności.. |Jestem człowiekiem w naj 
wyższym stopniu _ nieniebezpiecznym. 
Zaszedł fakt, co do którego chciał- 

_byn* z panią pomówić. 
Uspakojona, ale wciąż jeszcze Ży:: 

wo zaciekawiona, Elly wskazała na 

krzesło. - 
> -— Jeśli się nie mylę, miss Theese, 

    

K
O
C
Y
K
 

R
 

TY, 

      

   

    

    

   
   

    

  

* 

  

rabusie ukrywali skradzio:re rzeczy pod N. Wilejką w lesie w 
mym schowku, gdzie też część skradzionej garderoby Sie * sx 

  

MIEJSKIEJ 
Poważne nadużycia, jakich dopuścił się 

Apteki Miejskiej Wi 

+old Szutewi'cz, narobiły swego czasu nie- 
długoletni kierownik 

mais szumu i kiedy Sąd Okręgowy skazał 
nieuczciwego pracownika na rok więzieia, 

, zamieniającego dcm poprawy (Z częšcio- 

SPORT 
AZS — WILNO WALCZY 0 TYTUL 
HOKEJOWEGO MISTRZA POLSKI 

  

Dziś wieczorem wyjeżdża do Katowic 
ZANA drużyna hokejowa Wilna — 

Skład drużyny ustałony został w sposób 
następujący: Wiro - Kiro, prońń  Weyssea- 
hoff, Godlewski I. Godlewski II, „Sławek”, 
Okuiowicz. Kostanowski, eraz możliwie, że 
i: Sztuinski. Ё 

Wobec rozbicia się drużyny AZS, — 
"Warszawa, nasza drużyna ma poważne 
szanse, zwłaszcza, że pobyt na kursie ka- 
1owickin' braci Godlewskich, Okułowicza i 
Wire - Kiro przyniósł znaczną poprawę for 
ny tych zawodników. 

NARCIARZE UŻYWAJĄ 

Wczorajszy śnieg, jakkolwiek dość cięż- 
ki, sprawił niemal; uciechę licznym rzeszom 
narciarzy, którzy wczoraj tłumnie wylegli 
па wzgórza. 

Prócz narciarzy, "cieszą się ze śniegu i 
senerzkarze. Ci ostatni użałają się tylko, że 
tor ra górze Trzech Krzyży nie był w dniu 
wczorajszym  rozczyszczony całkowicie. 

— Kradzieże. Buczko Anieli, Piaski nr. 13 
nieznani sprawcy skradli bieliznę męską i 
dar'ską na 100 zł. Kradzieży tej dokonał, Pi- 
warowicz Paweł, Połocka nr. 4, którego ze 
skradziona bielizną zatrzymano. 

— Klebiekowej Katarzynie ze wsi Róż- 
ki gm. szumskiej skradziono grzyby suszone 
na rvnku Drzewnym przez Florko  Teklę, 
Śniegowa nr. 12 którą zatrzymano. 

Na szkodę jJezierskiego Chaima skradł 
koszyk jai Wajner Icek, Niemiecka nr. 5, 
którego zatrzymano. 

Na szkodę Komasikówny Tekli, Wielka 
nr. 50 dokonali kradzieży butelek Drzewiec- 
ki Jan i jasiukiewicz Dominik, Połocka nr. 
4 których zatrzymano. 

— Podrzutek. W dn. 26 bm. przy ul. Kra 
kowsziej nr. 25 znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku ckoło 2 tygodni, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Oszuści wileńscy w Lidzie. Podawa- 
lišmy że w Lidzie dokonano oszustwa, któ- 
rego ofiarą padła Fiedorowiczowa — Józefa, 
zamieniając krowę na zegarek wartości 5 zł. 
Policja wszczęła energiczne dochodzenie i 
«v krótkim stosunkowo czasie pržytrzymala 
2 podejrzanych osobników w osobie Jeromi- 
na 'ona i Olechnowicza Józefa mieszkańców 
Wilna, których po skonfrontowaniu Fiedoro- 
wiczowa poznała jako sprawców oszustwa. 
Przy oszustach znaleziono dość sporą ilość 
pierścionków i innych przedmiotów wyrobio 
nych z tombaku, któremi oszuści posługiwali 
się przy uprawianiu swego  oszukańczego 
procederu. 

Obaj oszuści przybyłi na występy do Li- 
dv, zostań zatrzymani i przekazani do dyspo 
zycii sędziego śledczego. 

Tegoż dnia na rynku w Lidzie przytrzy 
mano znaną „doliniarkę" z Wilna Weroni- 
kę Lunkiewiczową która skradła z kieszeni 
Bojnrskiej Sory z Lidy 10 zł. gotówką. Łun- 
kiewiczową aresztowano i odstawiono do 

    

7 Sądu Grodzkiego w Lidzie. 

— Komuriści w Święcia 
nach. W nocy z dnia 24 na 25 lutego 
w Świecianąch przez niewykrytych do- 
tychczas sprawców zostały wywieszo- 
ne dwie płachty czerwone z napisami 
korunistycznemi. Płachty natychmiast 
zostały usunięte przez władze poiicyj- 
ne. Wdrożono dochodzenie celem usta- 
łenia sprawców. 

OFIARY 
„Zamiast wieńca na grób $. p. dr. Marjana 

Qpiczierskiego Wileńskie Towarzystwo Gine 
kologiczne wpłaca zł. 50 na Fundusz Ka- 
sy wdów i sierot po lekarzach przy Izbie 
Wileńsko -Nowogrodzkiej. 

H. W. dla byłej nauczycielki zł. 5. 

pari również padła wczoraj ofiarą 
l andvty. Czy może mi pani powiedzieć 
co pani straciła? 

-- Naturalnie, panie majorze: a- 
mełystową broszkę, złotą bransoletę i 
cieniutki złoły łańcuszek z kryształo 
wym amuletem. 

-— Tak jest. -— potwierdził major, 
sprawdzając w spisie, — Ale czy pani 
iest pewna, że na łańcuszku był tylko 
*eden amulet, a nie dwa? 

— Oczywiście! 
-— A, to jest bardzo dziwne, bo 

znaieźliśmy w worku dwa  kryształo- 
we amulety, podczas, gdy pani га- 
reklamowała tylko jeden. Wobec tego, 
przyszedłem zapytać panią, czy drugi 
nalsży również do pani? Czy pani jest 
zupęinie pewna, że miała tylko jeden 
taki amulet? 8 

-— Ależ najzupełniej! Czemu to 
pana tak dziwi? Któraś z pań mgła 
mieč coś podobnego i zapomnieć o 
tem? = 

-— Tak, ale pani zapomniała o tej 
okoliczności, która nadaje całej tej bi 
storji charakter tajemniczości... 

— Jakaż to rkolicznošė? 
-— Że oba a.nulety są identycz- 

ne. 
Tlly spojrzała ze zdziwieniem 

komisarza.: | 
— Identyczne? 
-— Jak dwie krople wody: te sąs 

me rozmiary, rysunek, kolor. Dowia- 
dywałem się i okazało się. że drugi a- 
'milet znaleziono w kieszeni areszto- 
watego, podczas rewizji w więzieniu. 
Był on zawiniety w cienką bibułkę. 
Może należał do pani i pani go już 
przedtem zgubiła. ? SR 

Zaprzeczyła żywo. 
, -— Hm, niema wyjścia z tej tajem 

nicy, Zresztą nie Warto łamać sobie 

na 

|s<» Branteiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło 

wem ograniczeniem praw stąnu) opinja pub 

liczna uznała, że wyrok ten nie był zbyt su 

rowy. 

Nie dziwnego. Bezspornie dochodowe 

przedsiębiorstwo,  jakiem jest na całym 
Świecie apteka, w Wilnie daje deficyt. | 

Nie znaczy to, że inne apteki wileńskie 
przynoszą deficyt 

Nie. Taki stan rzeczy 
tylko w aptece mi=jskiej. ; я 

Jak pamietamy, defrauda'cja była poważ 

ra, 27 tys. złotycii у Ę 
Sąd  Apelacvjny, rozpoznając wczoraj 

sprowę, wziął pod uwagę deklarację żony 

mekarżoncgo,  zobowiązującej się pokryć 

straty , poniesione przez miasto, i złagodził 

wyrok do 6 miesięcy więzienia zwykłego. 

notowany jest 

RADJO WILERSKIE 
SOBOTA, DNIA 28 LUTEGO 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Koncert popularny (płyty) 
13.10; Komunikat meteorologiczny. 
15.25 — 15.30 Program dzienny. 
15.30 — 15.50: „Co nas boli?" — prze- 

chadzki Mika po mieście. ё 
15.50 — 16.10: Skrzynka techniczna z 

Warszawy. 
16.15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy. 
17.15 — 17.40: „Swawolne komety" SE 

odczyt z Warszawy wygłosi F. Burdecki. 
1:.45 — 18.45: Audycja dla dzieci ry 

eałą Polskę: 1. „Dzień Pana Moniuszki" — 
opowiadanie Witolda Hulewicza. Il. Pieśni 
St. Moniuszki w wyk. Zofji Wyleżyńskiej, 
a) Dziadek i babka, b), O Zosi  Sierotce. 
c) Wiosna. d) Krakowiak. e) Rybka. t) Dą- 
browa. Akomp. i Szabsaj. III Słuchowisko 
dla dzieci młodszych: „O zajączku sprawie- 
dliwym“ baśń Adolfa Dygasińskiego, zra- 
djofonizowana przez Hałinę Hohendlinge- 
зОМ ле 

12.45 — 10: Komun. Wil. Tow. Org. i 
Kół. Rolniczych. 

19.20 — 10.35: Recital skrzypcowy Fritza 
Kreislera (płyty) 1. Bach — Partita g-moll 
2. Kreisler — Kaprys wiedeński. 3. Oranados 
— Taniec hiszpański. 

20 — 20.15: „Inteligent w wojsku” — 
felj. z Warszawy wygł. płk. j. Ulrych. ‚ 

20.115 — 20.30: „Feljeton humorystycz- 
ny" — w wyk. Wacława Malinowskiego 
art dram. 

20.30 — 22: Muzyka lekka z Warszawy 
22 — 22.15: „Pokarnawałowe refleksje" 

fełjcton ze Lwowa wygłosi. Rita Roy. 
22.15 — 22,35: Koncert chopinowski z 

Warszawy. 
22.35 — 23: Transm. szopki politycznej 

z małej sali „Coleseum* w Warszawie. 
23 — 24: Komunikaty i muzyka taneczna 

z Warszawy. 

TA AA A AEA AA 

© OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 

VII rewiru zamieszk _ w Wilnie, przy ul. 
Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1050 
UPC. obwieszcza, iż w dn. 11 marca 1931 
roku o godz. 10-ej rano w Wilnie przy uł. 
Szpitalnej Nr 20 odbędzie się sprzedaż z 
sicytacji publicznej majątku ruchomego Ber 
Vi Kubłanowa, składającego się z wyrobów 
żełaznych i żeliwnych oszacowanego na su 
mę 1800 zł. na zaspokojenie pretensji f-my 
„Industrie et Blechwaren Werke" w Gdań 
sku i Izaaka Jaszuńskiego. 

Komornik Sądowy 
(©) A. Uszyński. 

ZA E E) 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rew. Władysław Cichoń. zam. w Wilnie przy 
ul. Biskupiej 12, hotel Ermitaż, na zasadzie 
art. 1030 UPC niniejsze podaje do wiado- 
mości, że sprzedaż z przetargu publicznego 
mienia ruchomego, należącego do lózefa 
Szelubskiego, zam. w Wilnie przy ul. Įa- 
giellońskiej 5 m. 12 wyznaczona na dzień 5 
marca 1931 r. na żądanie wierzyciela nie od- 
bedzie sie. 

Komornik 
(—) W. Cichoń. 

FERRARZE RECE 

głowę, nie jest to przedmiot warto- 
ściowv, ale nie mogę tego oddać Pa- 
1eirze! Ale mam doskonała myśl: od- 
dam drugi amulet pani, a pani będzie 
miała zamiast jednego — dwa. Dob- 
rze? 

x Będę panu niezmiernie wdzięcz 
na! 

-— Doskonale. Odeślę je razem z 
imnemi zrabowanemi klejnotami. 

Momisarz wstał, ukłonł się i wy- 
szedł, pozostawiając Elły bardzo prze 
jetą. Nie miała wielkiej ochoty posia 
dania pary do amuletu, który jej 0- 
fiarował Silas. Przeciwnie, przykro jej 
nawet było, że się znalazło coś podob 
nego. Ale wiedziała, że zainteresuje 
to profesora Napewno będzie zachwy 
cony, bo myślał, że drugiego takiego 
amuletu niema t cieszył się, z niego , 
iak mały chłopczyk. Na myśl o jego 
radości, fala słodkiej miłości zalała 
serce jej i ze wzruszeniem zaczęła my- 
śleć o ukochanym, niezgrabnym,  ta- 
kim rozumnym, a takim dziecinnym 
Silasie! Nie, sianowczo nie można bv- 
ło zostawiać go samego,. Gdyby tak 
inusiał myśleć sam o sobie, potrafiłby 
zapomnieć o jedzeniu i umrzeć z gło- 
dn. fakże byłaby szczęśliwa, gdyby 
r.ogła dbać o niego, opiekować sie, 
jak dzieckiem! Chyba matka nie będzie 
się sprzeciwiala, po  wczorajszyir 
skandalu? 

Przecież będzie się czuła winną 
wsbec córki, bedzie chciała odkupić 
jakoś to, że chciała ją wydać za ban 
dytę i złodzieja? 

Mrs. Dernfold kazała podać sobie 
śniadanie do pokoju. Była tak wzburzo 
na, że nie miała siły spotykać się z 
!udźmi i rozmawiać. Opuściła ią du- 
ma i pogarda dla niższych. Zdener- 
wowana i zrozpaczona spędziła cały 

Ostrobramska 3, Wesoła komedja na tie modnej plaży amerykańskie. Aktów 10. W roli : łównej COOLLEN MOORE. 
Nad prcgram: 1) „Konkurs Narodów” film sportowy w 2 aktach. 2) „Safanduła w zalotach'* komedja w 2 zkt. 

K»sa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g 4-ei. Następ     Ch rm: „Nowe życie 

  

Dźwiękowy 
kino-te tr „HELIOS“   Największy sukces doby obecnej 

Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St, Kiedrzyńskiego 

 SERCEnULICY 
Dramat miłośny. W rol. gł. asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, HANKĄ 

ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA | inni. 
„Serce na ulicy“ jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Apollo”. Dodatki dźwiękowe. 

Na pierwszy seans ceny Zniżone. 
Honorowe bilety nieważne 

Film demonstruje się jednocześnie w kinach 
„HELIOS“ I „HOLLYWOOD“ 

Dźwiękowy 
kino-teatr „H OLLY w 000“     

    

   

  

Początek o godz. 2, 4,6, 8 i MS | 

  

DŹWIĘKOWE Kiko 

CEJING 
Dziś! Cudo film świata! Superfilm dźw ękowy! 

BPOGANIN. RAMON NOVARO. 
Całe Wiłno będzie śpiewać „Miłośną Pieśń * 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.30 
. Ceny z: iżone tylko na 1-szy seans. 

  

  

WIELKA 47. 

KINO Dziś nad: „PA ke | zam” MIŁOŚĆ W PUSTYNI un: 
Wielka 42. głównych Olive Borden i Noah Berry sia młodzieży dozwotone.   

    
  

  

Polskie Kino 

„WANDA 

Wielks 30. Tel, 14-31   

   

       
Elizabeth Ard en 

LONDON 
Niezrównauej dobroci preparaty 
„Venetian* do pielęgnowania i 

udelikatniania cery 

oleca 

Wyłączna Arias w Wilnie 
Perfumerja 

J. Prużan 
: Mickiewicza 15 

vis-a-vis Hotelu „Georges“ 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 
Sprzedaž d. taliczna wedlug cennika 

fabrycznego. 

Helio! Heilo! 
Bzy ar Ostrobramskiej Nr. 13 

została otwarta “ 
nowa pracownia „REPERACJA 

— pończoch, skarpet i bielizny. 
Wykonuje wszelkie roboty trykotarskie. 

TANIO i SOLIDNIE 
Dorabianie stopek do pończoch i 
skarpet, Podnoszenie oczek. Dorab a- 
nie klinów i boków do reform. Repe- 
racja bielizny. D'iecinne pofńczosz- 

  

PATIPATAC 

    ki z potrójnemi kolankami 
  

  

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupu e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG '. Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | ё 

UWAGA — WILENSKA 27. 

  

ranek w łóżku, potem wstała, wstąpi- 
ła na chwilę do córki, ale ani słowem, 
nie wspomniała o wczorajsz. zajściach 
wróciła, jęcząc i wzdychając , rozsiad- 
a się w fotelu. 

Teraz Elly pobiegła do matki. Gdy 
córka zapukała , mrs. Theese zrobiła 
wysiłek i przybrała zwykły dumny wy 
TA 

--- Jak oni się do tego odnoszą? 
— zapytała, nie mogąc ukryć niepo- 
koju. 

— Do czego? — nie zrozumiała 
Flly. 

— Nie udawaj głuptasa, —  roz- 
gniewała się matka, —i nie stercz tu 
przed mojemi oczyma, a usiądź. Chcę 
wiedzieć, co mówią w hotelu o tym 
strasznym skandalu i o mnie? 

Dziewczyna usiadła i uśmiechnęła 

się: 
` — Doprawdy nie wiem, man. 

Prócz zwykłych uwag i opówiadań, 
nic nie słyszałam. 

-— Czy żadna z tych wstrętnych 
kobiet nie znęcała się się nad tobą z 
tego powodu? Nikt nie żartował z cie 
bie, nie drwił? 

-— Nie, mamo, Widocznie rozumie 
ja wszyscy, że ja tu nie zawiniłam, tyl 
ko mama. 

-— Co ty mówisz? 
-— Przecież to był mamy pomysł, 

i plan, a ja wcale tego nie chciałam, 
to każdy wie i rozumie.! Czyż mama 
nigdy o tem nie myślała , że ja jestem 
zupełnie pozbawiona woli, że nie mam 
prawa wypowiedzieć swych życzeń, 
że tylko wola mamy kierowała mna 
zawsże! Więc teraz cieszę się, ogrom 
nie się cieszę, że tak się stało! Ja nie- 
rawidziłam tego człowieka i mama 
wiedziała o tem, chciała mnie jednak 
wydać za niego dla zadowołenia swe 

    

Dziś! Niebywały przepiękny program! Wieczór humoru, satyry i śmiechu! Najpopularniejsi komicy Świaża 

HOW WOBLICZU ŚĄIERCI 
arcybawna komedja farsa w 10 akt. 

  

  

Dr. Wolfson GABINET 
choroby skórne, wene- Bacjonainej Hosme 
O Ž S tyki Lecžniczaj. 

ile ńska = Muxeelcza 3: 
Res Gl осс НЕНЕ 

k. 

  ECA kobiecą 

Dr. Kenigsberg Urodę PRZETWA- 
ja, doskousii, edźwie 

choroby skórne, wene- > psk 
yczne i moczopłciowe +” bad: je az 
modes Ń, twarzy | ciała (panie) 

ei. LDU, 

Od 9—12 i 4—8 ry. Wypadanie włozów 
- —+1 Iapiež. 

a 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
эгах Gabinet Kozme 
tyczny, MSBWA IMATSZCZ 

а1, piegi, wągry, łapież 
bredawki, karzajki, wy” 
padanie włosów. Mic- 
ziewicza 46. 

Hose wszagy, Słowa" pod S. M. 

rmarszczki, wągry. Вго- 

sawki I kurzajki ussee 
wik : Para 

Kosmetyki Śo, diś trakenów Leczniczej 

onslnej 
Zodaiennie od.g. 10—3% 

W. Z. P. 48 

Zegar 
szafkowy 
staroświecki kupię. 

  

  

  

  

1 Hryniewiczewej. pełnych wyjazdowych 
wyjezdżon:ch pod 

wierzch będzie dostar- 
czona na rynek Кой- 

si, WIELKA 5818 mA ! 
Przyj. wg. (6-11 4-7 

w. Z Р. № 8 ski dnia 4 marca. 

20 snobizmu . Dla takiej fałszywej du 
miy chciała mama złożyć ofiarę z ca- 
lego mego życia! 

— Eily, czy ty rozumiesz, co mó- 
wisz? Zapominasz, że rozmawiasz z 
matką! 

-- Nie, nie zapominam tego, I 
prawdopodobnie. gdyby nie stało się 
nic nadzwyczajnego, cierpiałabym tak 
sarco dalej, w milczeniu. . 

— Nic się nie stało? A cóż się ta- 

kiego stało? Nie rozumiem ciebie, E!- 
ly? > 

„— Chodzi o to, że zaszło coś, co 
zmienia moje życie gruntownie. Ach, 
mamo, — klasnęła nagle w ręce, — 
uśmiechając się słodko, — Czyżby ma 
ma zapomniała o tych czasach, kiedy 
będąc młodą dziewczyną... poczuła 

> cudowna. boską słodycz miło- 
GORZE 

—Ty mówisz o miłości?! 
„Mrs. Derniold - Theese powstała 
* zmierzyła córkę spojrzeniem, pełnem 
zdumienia i oburzenia. 

-— O czem ty mówisz? O miłości... 
ty... tv... jesteś zakochana? 

—. Fak, mamo, ja kocham Jestem 
taka szczęśliwa! Gotowa jestem ko- 
chać cały świat... ja... 

-- Któż to jest? — przerwała su- 
iowo matka, blednąc i opadając na po- 
duczki 

-- Nazywa się King, — szepnęła 
nieśmiało. , 

- - Spodziewam się, że nie ten bła 
zen Travers, przyczepiony do spódnicy 
tej wstretnei dziewczyny -— Veston 

—- Nie, mamo, to jego stryj. 
Mrs. Dernfold - Theese klasnęła w 

ięce z rozpaczą. 
— Zwarjowalaš, Elly?  Znęcasz 

się nade mną! Jaki stryj? Gdzie ty go 
mogłaś widzieč? аща 

  

Masaż 

Sz uczne opalenie ce- 

Najnowsz 
sśsbycze kosmetyki r2- 

  

lrąjżtezey Wiadomość do Adm. 

      

   

   

  

  
  

    

OSODNIAK | 
(T 8 półdrewniany, pół- 

Radością į chł į m murowany 0 5-p0- 
R kojach, placu 690 

+ e sąž. kw. z ogredem 

usuwa bowiem wszelkie bóle owocowym — $ргае- 

. mięśniowe, postrzał, łamania damy za 20.00) zł, 
z” : Ž Oom A.-K. „„Za- 

gošciec, bėle reumatyczne szyb- cheta“ Mickiawi- | 
оо ko i pewnie. cza 1, tal. 3-25. 7 

CY 4 Wszędzie do nabycia RZS ZE TRENEREM 
Ša po 3 zł. za flakon. % 

Echtiozaeniol . Pianino | 
22 > Wyrób i skład wysyłkowy: w dobrym staaie oka- | 

zymie do sprzedania. 
Laboratorjum chem. aptekarza M-ra Szymona Edelmana Mickiewicza 33, m. 4. 

we LWOWIE, Teatyńska 16. SR SPR RAZ 
UWAGA 
Akwizytorów 

  

do dobrze wprewadzo- | 
nego artykułu, który 4 
cięszy się najlepszem | 
powodzeniem, 

Lampy 
® bnł inteligentni, "ri j 
i mowni i debrze repre- 

žentelgos ale Рате | — 
anowie. Po i Żyrandole |Pzrowie, i, szoci 

Małopolski Zakład Kre- 

  

Elektryczne |dytowy, Lwów, Bis- 
ro w Wilnie, mi, W. 

Najtaniej Pohulanka 1. —t 

J Do sprzedania 
tanio różne materjały 

wD. Handl. Wełniane i kamgarno- 
we damskie i męskie. 
futra i skórki futrzame. 
swetry, trykotaże 
wan perski, mebłe, 
ktroluxy, kasy ognio- 
trwałe, serwis angielski 
patefony, maszyny do 
szycia i  sztoperskie 
szewskie, maszyny do 
Pike) różnych 

pozosta z й 
tantėw. LOMBARD 

Biskupia 12. 

Nauka 
pisania na maszy- 

nach. 
Orzeszkowej 11, m. 16 

T.Odyniec 

i S-ka 
WILNO, 

ul. Wielka 

Nr. 19. 

WSZELKĄ 
gotówkę lokujemy 
solidnie na zabez- 
pieczenie wekslowe 
i hipoteczne z gwa- 
rancją zwrotit w 

terminie. 
Dom H.-K. „Ž2- 
chgta“ Mickiewi- 
cza 1, tel. 3-05. 

    

  

  

  

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. |     

  

  
— Widziałam go przed paru dniż w 

mi ; rozmawiałam całą godzinę, pod- | 
czas kiedy mama odpoczywała po śnia 
daniu. 

— I ty twierdzisz, że po godzinnej 
rozmowie z nim, zakochałaś się? Zwar 
jowałaś, naturalnie zwarjowałaś! 

-— Pokochałam go odrazu, od pier 
wszej chwili, —- zarumieniła się Elły, 
— widziałam q0 już drugi raz. Mama 
pamięta, jak bvliśmy w ruinach w Ro- 
dezji i oprowadzał mnie tam nieznajo- 
my mężczyzna? 

-— Boże, mogłabyś się zakochać 
w takim potworze! W prostym. robot 
niku? к 

-- On nie įest robotnikiem, — 0- 
burzyta się Ellv, — a gdyby nawet był 
nim, kochałabym go tak samo. Kocham 
go i nie chcę niczego więcej! Ale on 
nie jest robotnikiem tylko wielkim u- 
czonym, profesorem archeologii. Przy- 
jeciał tutaj, żeby się zobaczyć z bra- 
tankiem — Traversem, i ... pokochalić 
my się.... 

— Czy oświadczył się tobie? Pro- 
szę, mów wszystko i nic nie ukrywaj! 

— Nie, nie oświadczył -.” się je- 
szcze. Ale oboje poczuliśmy ze nawia- 
zała się pomiędzy nami nić uczucia. 

-— Co za głupstwo, Elly! Znowu 
iakieś głupie ksiażki zawróciły ci w— 
głowie! Kiedy hyłam w twoim wieku, 
wyobrażałam sobie, że każdy mężczyz 
na, który dotknie mojej ręki, jest za- 
kochany we mnie. Jesteś zanadto sen- 
tymentalna i rozmarzona. Z twoim po- 
sagiem możesz zrobić doskonałą partję 
* zająć pierwsze miejsce w towarzy- 
stwie. Zresztą jestem pewna, że ten 
twój profesor poluje na twoje pienią- 
dze. 

! 
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  Prukarnis ordawnictwa (Słów Lasko . i


