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GŁĘBOKIE 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — uł, Szeptyckiego — A. Laszuk, 
DUKSZTY —- Bniet Kolejowy. 

— @ Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNG -- Księgarnia T-wa „Ruch”, 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński 

KLECK — Sklep „jednošė“, 

LIDA — ui. Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
NIEŚWIEŻ uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwhńskiego. 

| 
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N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia V-wa „Ruch“. - * 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 3 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy . Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia T-wa „Ruch”. 

STOŁPCE --- Księgerzia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasłejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. |juczewns» 
WARSZAWS — F-wo Keieg, Hoi, „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Kaiegarnia Teva „Ruch“. NAOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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KRONIKI SEJMOWE Debafa konstytucyjna w Sejmie 
Wielki eksperyment 

(Telefonem z Warszawy) 

Mamy za sobą wspaniały dzień 

debaty konstytucyjnej. Mówcy Bloku 

Bezpartyjnego mówili z wiarą w słusz 

ność swoich tez. Reforma konstytu- 
cji jest w Połsce potrzebna. Trzeba 

przywrócić w Połsce normy prawne, 

zagubione na anarchicznych  bezdro- 

żach, na które wprowadziła nas kon- 

stytuc. 17 marca. Mowa ks. Radziwiłła 
natchniona była powagą i przeczuciem. 
historycznej odpowiedzialności. Mówił 
tak silnie, że w całej Izbie nie ośmielił 

się nikt mu przerwać, choćby jednym 

okrzykiem. Mowa Hołówki była jed- 

nym z najpiękniejszych, głęboko uczu- 

ciowych, gięboko serdecznych apelów 
do sćrc szczerych i uczciwych, jakie 
się kiedykolwiek odezwały z polskiej 
trybuny sejmowej. Na określenie tej 
mowy cisną się zdania, wzięte z epo- 
ki romantyzmu. Można powiedzieć, że 
był to istotnie „głos syna, z całych sił 
matkę Ojczyznę kochającego". 
Wszyscy byli pod wrażeniem tej mo- 
wy. Deklaracja, którą imieniem Bloku 

sPrzeczytał Jędrzejewicz, najbliższa by- 
"la tej ideologji, którą my w skrom- 
Nem, na uboczu leżącem Wilnie gło- 
siłiśmy za szarych czasów: Witosa, 
Grabskiego, Skrzyńskiego. Ten legjo- 
nista, który walczył o Polskę niepodle- 
głą, chce teraz Polski — Mocarstwa. 
chce silnego rządu dla tej Polski, chce 
widzieć Orła Białego skrzydła szeroko 
iozwinięte. Jak w niezapomnianej mo- 
wie Sławka na zjeździe legjonistów, 
Jak w tej deklaracji Jędrzejewicza, wi- 
dzimy powstającą nową, wyzwoloną 
z ech i wspomnień i nawyków niewoli 
ideologję moca:stwową. 

„1 ižecz dziwna Krytykowač jest prze 
Cie Q tyle, o tyle łatwiej, niż tworzyć. 
Blok Bezpartyjny występował jako 
twórca — opozycja jako krytyk. Ten 
projekt konstytucji, wniesiony przez 
Blok Bezpartyjny, jako substrat dy- 
Skusji, jeszcze bardziej zadanie kryty- 
ków ułatwia, a jednak przemówienia 
nielicznych mówców opozycji dziwnie 
brzmiały jałowo. Najlepsi z nich: Stroń 
ski i Niedziałkowski powtarzali swoje 
nowy z przed 2—3 lat, lub jednego 
roku. U innnych jałowość myśli robi- 
ła wrażenie wprost drażniące. Dzisiaj 

mieliśmy wiełki dzień, bo odczuliśmy 
Wiarę, siłę przekonań i patrjotyzm 
mówców obozu naprawy ustroju, prze 

„jawiających z trybuny. 

„ Cieszę się, že ten dzień przeżyliś- 
iny. Zarzucano stronnictwu rządowe- 
mu, że składa się z ludzi, których prze 
pychała przez wyhory protekcja, prze- 
Pychała policja i fałszowane urny wy- 
borcze. Zarzucano, że są to ludzie, 
którzy wyrzekli się własnych przeko- 
nań, że są to „czynownicy”, idący 
gromadnie za rozkazem po diety do 
Sejmu. Tymczasem, oto dziś, każdy z 
najząciętszych opozycjonistów w Sej- 
mie, głowę skłoni przed siłą uczucia 
! przekonania, które biło z mów: Ra- 
dziwiłła, Hołówki, Jędrzejewicza i 
Wszystkich innych mówców Bloku. 
Każdy najzaciętszy opozycjonista przy 
Zna, żę walczą oni o wielką ideę. Je- 
żeli ciężkie były chwile walk Bioku, je- 
Śli dla wytworzenia siły w państwie, 
historja niemało żądała poświęceń — 
to w takim dniu, jak dzisiejszy, wy- 
rażnie widać, że poświęcenia te były 
Czynione dla prawdziwej, wielkiej idei. 
W każdej partji znajdują się indywi- 
dua nieciekawe. Prawda! — i Blok 

Bezpartyjny miał swego Baćmagę. Ale 
Pamiętam sejmy polskie z przed za- 

gachu majowego i pamiętam te smut- 
„*€ miny  inteligentów — ideowców",, 
którzy tułali sie po  stronnictwach 
chłopskich. Jak często opowiadali oni, 

Е góry ich partji są obsadzone właś- 
Nie przez różne indywidua, szukające 
Personalnych korzyści. Blok Bezpar- 
tyjny może mieć także na dole swoim 
złe Śmieci. Lecz jest pomiędzy nim 
“ Partjami przedmajowemi ta wielka 
Tóżnicą, że jednostki interesowne, że 

że arrywiści i politkykierzy wszelkie- 

go rodzaju nie mają żadnego minima|- 

nego wpływu na charakter i na poli- 

tykę Bloku, że ludzie, stojący na cze- 

le kierownictwa Bloku, są ludźmi oso- 

biście czystymi jak kryształ. 
Ale nie na tem jeszcze polega 

wielkość dnia dzisiejszego. Ogromnie 

cenię te wszystkie walory moralne, o 

kcójych pisałem powyżej, a których 
dowiódł Błok podczas pierwszej de- 
baty nad konstytucją. Ale wielkość 

dzisiejszego polega na czem innem. 
Pisałem w styczniu taki artykuł w 

„Słowie”, dowodząc, że Blok otworzy 

swobodną debatę nad konstytucją dla 

wszystkich swoich członków, że człon- 

kcwie Bloku w dyskusji nad konstytu- 

cją mie będą związani żadnym zgóry 
narzuconym szabłonem, lecz będą szu- 

kać lepszej formy ustrojowej dla Pol- 
ski w zgodzie wyłącznie ze swojem 

sumieniem. Wiadomość ta przeszła 

niepostrzeżenie w prasie polskiej, ma- 

że dlatego, że ton tej prasie nadaje 

Warszawa, a to miasto z trudnością 

konsumuje rzeczy niebanalne. Fakt 

swcbodnej publicznej wymiany zdań 

pomiędzy członkami jednego obozu 

sejmowego jest naprawdę faktem nie- 
banalnym, do którego przeciętny war- 
szawiak najłatwiej się ustosunkowuje 

z niedowierzaniem, a jeszcze łatwiej 

z drwiną, a jednak jest to naprawdę 

wielki eksperyment, może najciekaw- 

szy ze wszystkich, przyniesionych nam 
rzeż gystem rządów Piłsudskiego. im 

więcej się nad nim człowiek zastana- 

wia, tem więcej eksperyment ten im- 

poniije. Mussolini w sprawach ustro- 
iawych każe swoim faszystom milcze.: 

* słuchać, tutaj wzywa się nas do mó- 

wienia, myślenia i szukania rady. 

Kryzys parlamentarny ujawnił się 

się wszędzie, lecz jeszcze nie znale- 

ziono nowej formuły ustrojowej. Ko 

ani Hiszpanja, ani Niemcy, ani Jugo- 

sławja, ani nawet Włochy, nie stworzy 

łv nic takiego, coby pozbawione byio 

cech prowizorjum. Wezwanie wszyst- 
kich członków Bloku do swobodnej 
wymiany zdań w dziedzinie szukania 

nowych form ustrojowych, uważam za 

owccowanie tego systemu, który był 

ramieniem węgielnym stworzonego 
* 1927 roku przez Piłsudskiego i Sław 
ka obozu. Szukano wtedy ludzi we 
wszystkich stronnictwach,'  oartjac'i. 

grupach, klasach społecznych, lecz li:- 
zi uczciwych i nastrojonych patijo- 

iycznie.  Przepuszczano tych ludzi 

przez kilka lat szkoły konieczności 

państwowych. Wyćwiczono i zespolo- 

no razem w natice, że dobro państwa 
jest ponad wszystkiem. Wtedy dopie- 

ro, gdy już jest pewneść, że do dy- 

skusji nad konstytucją nie wniosą oni 

tgcizmów klasowych, grupowych, ko- 
*eryjnych, że będą myśleli wyłącznie 

kategorjami państwowemi, — wezwa- 
no ich do pracy nad układaniem 
ustroju. 

Pamiętam własną kampanję za 

cktrojowaniem konstytucji. Nie wsty- 
dzę się jej i nie będę się wstydził ni- 

gdy. Uważałem. że trzeba  Śpiesznie 
przywrócić w Polsce prawo. Nie była 

to kampanja za złamanien: prawa, jak 

mnie o to oskarżano, lecz za posta- 

wieniem wyrzuconego z szyn wagonu 

2 powrotem na drogę praworządności. 

Lecz oto stał się pierwszy w Polsce 
wypadek większości parłamentarnej 
Kanstytucja 17 marca, zbudowana dla 
większości parlamentarnej, stała się 
wykonalną, przez to, że ta większość 
parlamentarna powstała, zresztą z po- 

wodów zupełnie, jak wiemy, od woli 
ani pracy autorów tej konstytucji nie- 

zależnych. Wydawało mi się, że nad 
refoimą ustroju w Polsce wisiał na. 
kaz śpieszności. Teraz ten nakaz nie 
iest tak silny i ustępuje w znaczeniu 

nakazowi drugiemu, który 'się zwie: 

doskonałość nowej konstytucji. Cat. 

Wniosek klubu B. B. odesłany do Komisji 
Historyczna konieczność reform WARSZAWA PAT. —- 18 posiedzenie 

Sejmu z dnia 3 marca. Izba przystąpiła 
do pierwszego czytania wniosku pa- 

słów z klubu B.B.W.R. sprawie 
zmiany konstytucji. 

w 

DEKLARACJA BLOKU BEZPARTYJNEGO 
Poseł jędrzejewicz w 

imieniu Klubu Bezpartyjnego Bloku, 
któremu przewodniczył, złożył oświad- 
czenie treści następującej: 

Państwo polskie, powstałe do tc- 
wego życia w wyniku wielkiej wojny 
światowej, oraz własnych, krwawych 
wysiłków walczącego na wszystkich 
frontach żołnierza polskiega, genju- 
szeń swego Wodza do zwycięstwa 
prowadzonego, od pierwszej chwili 
swego istnienia stanęło wobec koniecz 
ności ustalenia takich iorm  ustrojo- 
wych, któreby zagwarantowały trwa- 

łość, siłę i potęge, odpowiadającą je- 
go mocarstwowemu stanowisku, Oraz 
koniecznościom geograficzno-politycz- 
вут. 

Wydawatoby się, že droga, prowa- 
dząca do tych celów, polegać musi na 
takiemm unormowaniu naczelnych or- 
ganów woli państwowej, które zapew- 
miłyby jednolitość i skuteczność decy- 
zjż, niezależność administracji od czyn- 
mików prywatnych czy grup, a przede- 
ewszystkiem wysunięcie na plan pier- 

wszy władzy naczelnej, której wieiki 
autorytet moralny, w oparciu o nale- 
żyte podstawy prawne, stanowi w 
każdem społeczeństwie olbrzymi kapi- 
ta! zaufania, łączności i posłuchu. Wy- 
dawałotby się, że polski organizm pań- 
stwowy, którego budowa na gruncie 
najistotniej zrozumianej demokracji aie 
wicgała wówczius, a i teraz nie ulega 
żadnej wątpliwości, winien się zatro- 
szczyć w pierwszej mierze 6 znalezie- 
nie sposobu stworzenia tak pomyśla- 
nych instytucyj władzy, aby woła na 
rodowa znajdowała w nich prosty, ży- 
wy i jasny wyraz, aby władza ta na 
naiszerszych warstwach oparta i z iej 
wietkich walorów morałnych czerpią- 
ca siłę, niezbędną do rządzenia pań- 
stwem w trudnych warunkach współ- 
czesnego życia, wyposażona była w 
należyte środki, któreby jej pozwalały 
dobrą wolę i tczciwą pracę organizo- 
wać, warcholstwo, szkodnictwo i 
zdradę wykorzeniać, ma czynnikach 
państwowości wrogich posłuch siłą 
wymuszač. Tylko na tych podstawach 
oparty ustrój naszego państwa zapew- 
nić mu może trwałą i solidną budowę 
wewnętrzną, niezbędną zwartość połi- 
tyczna i bezpieczeństwo  zewnętrztie, 
najściślej związane z tym stopniem si- 
ły, który naród przez rozumną organi- 
zację swych władz naczelnych uzy- 
skać potrafi. Ta siła jest niezbędna, 
jeżeli uwzględnić, że tylko potężny 
organizm państwowy ostać się może 
w naszych warunkach. 

Rzeczywistość wykazała w sposób 
jaskrawy, że te jedynie słuszne i zro- 
ztwniałe postulaty przez Sejm ustawo- 
dawczy w sposó. zadowalający wy- 
pełnione nie zostały. Nie wchodząc w 
iasne dla każdego przyczyny tego iak- 
tn historycznego. stwierdzić należy, że 
konstytucja marcowa doprowadziła du 
zvpełncgo rozpr ężenia w  organaci 
władzy, zupełnej bezsiły rządu, zupeł- 
nego zaniku autorytetu głowy pań- 
stwa. Dała ona pole do niesłychanych 
nadużyć ze strony luCzi i grup o naj- 
niższym poziomie moralności państwo 
wej, wysunęła skrajną i nieodpowie: - 
dzialną demagogję do roli decydujące- 
go w państwie czynnika, rozbiła spa- 
łeczeństwo na niezmierną ilość zwał- 
czających się wzajemnie partyj, demo- 
ralirując w ten sposób wszelką myśl 
państwową, oraz deprawując politycz- 
nie opinię publiczną, 

Obca istotnej woli społeczeństw, 
nieszanowania przez ogół obywateli w 
iej instytucjach naczelnych, splaimiona 
męczeńską krwią pierwszego prezy- 
denta Rzeczypospolitej, konstytucja 
'narcowa padła w pierwszych dniach 
wypadków majowych, padła dlatego. 

że przyszła inna, mocniejsza, bardziej 
sal = aż = która te same 

at ramy formalne wypełniła no- 
ną treścią, żłohiąc wśród wałk i ztma- 

nowe drogi dła pracy państwowej. 

Stan ten jednak nie może być sta- 
nem normalnym i musi nadejść czas, 

w którym nową treść odnajdzie i no- 

wą również formę, czas pracy nad 

stworzeniem nowej konstytucji. 

Już Sejm poprzedni, wybierany 
hył pod hasłem naprawy ustroju, nie 

było w nim jednak potrzebnej w tym 

cslęt większości. Wówczas to w Sej- 

mie poprzednim, Bezpartyjny | Biok 

wniósł projekt rewizji konstytucji, acz- 

kotwiek spotkał się on wtedy ze sprze 

ciwami tych, którzy w nim widzieli 

niebezpieczeūstwo dła swych, na gru 

cie żerowania politycznego uzyska- 

mych przywilejów. Tem niemniej 

stwierdzam, że był on dziełem troskii- 

wei o dobro państwa myśli politycznej, 

która dziś, jak przed dwoma laty, jest 

równie aktualna, do której wracamy # 

głęhokier przeświadczeniem, #© za- 

sadnicze wytyczne projektu w sposób 

właściwy i słuszny goraco 

nie rawy naszego US) o 

ROSE : tym naszym poglądem, 

zgodnie z wielokrotnemi enuncjacjanii 

Marszałka Piłsudskiego, w których 
Marszałek za najważniejsze zagadnie- 
nie obecnych czasów uważa „reformę 

konstytucji, wreszcie z ostatniem orę- 

dziem Pana Prezydenta, przeprowa- 

dziłiśmy kampanję wyborczą pod ha- 

słem zniiany konstytucji w myśl zasad- 

uiezych założeń naszego projektu. Po- 

trafiliśmy te hasła spopularyzować. po 

trafiliśmy rozbudzić w naszem społe- 

czeństwie myśl państwową i uczynić 
PiE BEE ak jemiej 

kie usji publiczne| 
a Śri zakończonej. Potrafiliśmy 

wreszcie osiągtąć w tej dziedzinie tak 

daleko idącą jednomyślność, że po raz 

pierwszy od czast wskrzeszenia Pol- 

ski, oraz jako jedyny parlament wśród 

współczesnych parlamentów Europy 
posiadamy zwartą, na gruncie wiełkie- 

go programu ustrojowego opartą Y 

większość w lzbach ustawodawczych. 

Oparci więc o zaufanie większości 

społeczeństwa, reprezentując pod tym 
względem niewątpliwą wołę: naszych 

wyborców, wywiązujemy się dziś z 

naszych w stosunku do nich zobowią- 

zań, składając do laski marszałkow- 

skiej projekt zmiany konstytucji, sta- 

nowiący przedmiot obecnej debaty. 

  

Odrazu uważam za właściwe pod- BLT TT SET SSE 

MARSZ ENDECJI NA WIEŚ 
- NIEOGŁOSZONE UCHWAŁY RADY NACZELNEJ STR. NAR. 

„_ WARSZAWA, 3. ill. (tel. wł. „Słowa”). W ubiegłą niedzielę edbywała | 
się w Warszawie sesja rady naczelnej Stronnictwa Narodowego. 

Uchwały rady naczelnej zostały opublikowane częściowo, 
dyskusji opublikowany nie został wcale. 
, Od jednego z uczęstników obrad dowiadujemy się, iż prawdziwie | 

) prezesa Rybarskiego na temat najbliższych zadań 
Stronnictwa Narodowego. Prezes Rybarski oświadczył, że celem  Stronni- 

kreślić, że projektu tego nie uważamy 

za dzieło doskonałe, zupełnie wykoń- 
czone w treści i w formie. Od czasu 
jegopierwszego zgłoszenia w ubiegłym 
Sejmie upłynęło sporo czasu, w ciągu 
którego życie szło naprzód i okolicz- 
ność ta wpłynąć może na te, czy inne 
zmiany i poprawki w naszym projek- 
cie. Przedewszystkiem uwzględnić tu 
wypadnie przemyślenia p. Marszałka, 
Piłsudskiego, dotyczące najbardziej 
zasadniczych materyj konstytucyjnych, 
a dające ważkie momenty dla naszej 
dalszej pracy. 

Jeśli mimo to zdecydowałiśmy się 
na wniesienie bez zmian tego projektu, 
to uczyniliśmy to dlatego, że nie chcie- 
liśmy odwiekać dzieła reformy konsty- 

tucji, jak również i dłatego, że jak są- 
dzimy, projekt nasz nadaje się w zu- 
pełności do nad nim dy- 
slcusji w tej wysokiej Izbie przy jedne 
czesnym najszerszym  współudziate 
tych wszystkich, którzy zechcą w niej 
głos zabierać w imię najlepiej zroza- 
epo interesów s = 3 

U w nić ą 2е° 
každy głos taki, każda myśl słuszna i 
rozutnna, każda rzeczowa krytyka na- 
szych poglądów będzie przyjęta przez 
nas z całą dobrą wołą, o ile . widzieć 
w niej będziemy dbałość o wielki in- 
teres państwowy, który zarówno łą- 
czyć winien wszystkie odłamy myśli 
politycznej. Sądzimy, że wielkie dzie- 
ło, do którego dziś przystępujemy, nie 
inoże być wynikiem  jednostronnych 
rozważań, że przeciwnie winno ono 
być dziełem zbiorowej pracy, współ- 
odpowiedzialności i wysiłku. 

Wytyczne projektu konstytucyjnego 
Pos, Makowski (BB) w wywodach 

swoich zastanawią się nad tem, jakie- 
go charakteru dyskusję, projekt zmia 
ny konstytucji powinien wywołać. W 
poprzednim Sejmie praca na gruncie 
iego projektu nie mogja osiagnąć do- 
datniego wyniku. Liczebność Bezpar- 
tyjnego Bloku była zbyt mała, aby go 

przeprowadzić własnemi siłami, a opo- 
zycja, z jaką się spotykał, była bez- 
względna. Powiedziano wówczas o 
tym projekcie wszystko złe, co tylko 
mażna było powiedzieć. Wobec tego 
dziś można zacząć mówić o tem, co w 
tym projekcie dobrego. 

To, co się dzieje dziś na świecie, 
nie jest przecież wymysłem B.B. W ca 
łej Europie widzimy skutki wielkiego 
wstrząsu wojernego i rewolucyjnego, 
który był przygotowany przez całą hi- 
stocję XIX wieku życia państwowego, 
które były stworzone zresztą dość 
sztucznie ji metafizycznie na początku 
XIX wieku, stykając się z życiem na- 
bierały innej treści. Życie je rozpiera- 
ło. Po wojnie i rewelucji, jedne pań- 
stwa zginęły, inne przeobraziły się bar 
dzo gruntownie. Te wszystkie rzeczy 
stały się przedmiotem nietylko zainte- 
resowań tęoretvcznych, lecz przedmio- 
tem krwawych wstrząsów. 

Nietylko tam, gdzie był wielki 
wstrząs bolszewicki, aibo jaki zamach 
stanu, dokonany przez faszyzm włoski, 
alc także w Niemczech, Francji i An- 
glji, ojczyźnie parlamentaryzmu, utrzy= 
muiącej ten parlamentaryzm na naj- 
wyższym poziomie, zagadnienie refor- 
my ustosunkowania organów władzy 
do nowego życia państwowego, stało 
się zagadnieniem  pierwszorzędnem. 
Unja międzypa:lamentarna bardzo po- 

waźnie zastanawiała się nad teni 44- 
gadnieniem. Fakt, iż projekt ten został 
ponownie złożony, jest tylko odbiciem 
konieczności dziejowej. Odzwierciadia 
оп dążenie, króre jest obowiązkiem 
każdego człowieka, chcącego w jakim- 
kołwiek stopniu brać udział w życiu 
publicznem, dążenia do pogodzenia 
tresci życia społecznego z formą ży- 
cia państwowego. 

Dałej mówca stwierdza, że pie- 
wo tna formuła państwa prawnego 
opiera się na iqdywidualizmie liberał- 
nym, na tem, że każdy głosuje osob- 
no * droga wolnej gry rozbieżnych gio- 
sów, wychodzi z tego jakaś grupa. 
która reprezeutuje wolę społecziią. | 
Otóż dzisiaj jest powszechnie stwier- 
dzoro, że takie głosowanie jednostke- 
we jest tylko pozorne, gdyż solidai- 
ność, klasowość grup góruje ponad 
jednostką. Państwo jednostek prze- 
kształciło się samorzutnie w państwo 
klas narodowych grup, rozczłonkowa- | 
ło się na szereg ogniw, które dopie- 
ro w Sejmie tworzą organizację pań 
stwową. ; 

Nowe formy žycia. 2 
Ustrój parlamentarny, dopuściw- 

szy wałkę klas i jej wpływ na prze- 
hieg życia publicznego, ca wszystko 
jest zasadniczo sprzeczne z pierwotną 
koncepcją parlamentaryzmu, stworzył 
podstawy do innej formy życia publicz 
nego, która ma ten pierwotny indywi- 
dualizm zastąpić. Z piasku jednostek 
trzeba tworzyć scementowaną bryłę 
państwową, oprzeć ustrój państwa na 
zasadach .- solidarności. państwowej. 
Uchwalenie ustawy nie wyczerpuje za- 
dania państwa. Trzeba, ażeby cało- 
kształt innych, skomplikowanych za- 
gadnień państwowych znalazł dla sie- 
bie odpowiedni wyraz w życiu i w for- 
mach państwowych i nad tem dziś gło 
wi się cały świat, Państwo staje się 
organizmem ogniw między grupą a 
*nteresem zbiorowym i dalej między 
'mteresem państwa i zbiorowym inte- 
rescm ludzkości. 

* * 

W dalszym ciągu posiedzenia ko- 
lejno zabierali głos pos. Car (В.В.\, 
pos. Pog (Str. Chł.), pos. Winiarski, 
Niedziałkowski, Stroński, Bitner, Jan- 
kowski, Hołówko, ks. Janusz Radziwiłł 

sensacyjnym był referat 

ctwa Narodowego jest ujęcie władzy 
Skupienia pod sztandarem narodowym ludności 
2|3 ludności państwa. 

Konsolidacja stronnictw chłopskich, gdyby istotnie nastąpiła, to mo- 
głaby istotnie wprowadzić nowe nastroje wśród chłopów. Prezes Rybarski 
ma pewne wątpliwości na temat tego, 
nie rokowań o połączenie wszystkich 
wpływa zupełnie na fakt istnienia dla Stronnictwa Narodowego konieczno- 
ści pójścia w kierunku opanowania wsi i wyeliminowania z niej wpływów 
innych ugrupowań. 

Parłament może dać dyrektywy, 
wskazania ogólne, aprobować wytycz- | 
ne, ale równocześnie musi pozosta- | 
©%ić możność odpowiedniej inicjatywy - 
i stałości działaniom rządu, zmierzają- 
cym ku realizacji tych zadań, które w 
tormie parlamentarnych ustaw ująć się 
nie dadzą. Czyż choćby zagadnienie 
bezrobocia da się rozstrzygnąć usta- 
wą. Ta swoboda działania rządu jest 
warunkiem wypełniania swoich zadań | 
przez państwo i w tym kierunku idzie 
propjekt B.B. © 3 

Klub' mėwcy zwraca się do Izby i 
do całego narodu z wezwaniem, aby | 
wreszcie swe: solidarne poczynania | 
zestrzelii ku ziszczeniu takiej reformy 
ustrojowej. Mówca wyraża przekona- 
nie, że to wezwanie spotka się z oce-_ 
ną pozytywną i pozytywną współpra- 
cą całego narochi. 

        

* 

Pesłowie opozvcji wypowiedzieli się | 
przeciwko projektowi. Po zamknięcia 
dyskusji wniosek klubu B.B, został ode 
słany do komisji konstytucyjnej, której | 
posiedzenie odbędzie się 5 marca. 

  

  

a przebieg | 

  

w Polsce i dlatego należy dążyć do 
wiejskiej, która stanowi 
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Czy uda się ostateczne siinalizowa- 
grup chłopskich, ale wszystko to nie 

W myśl wywodów prezesa Rybarskiego rada naczelna Stronnictwa 3 
Narodowego w specjalnej rezolucji, 
zwraca uwagę zarządowi głównemu i 
czność zwrócenia całej akcji 

sztanderem narodowym. 
Celem uzyskania poparcia kieru 

nawiązać rozmowy z kurjami biskupiemi. Rada naczelna Stronnictwa Nar 
dowego uważa opanowanie wsi za fakt polityczny pierwszorzędnego zna- 
czenia i poleca zarządowi głównemu i komitetowi 
powyższe postulaty za bardzo pilne. 

  

Dymisja gabinetu Celminsza | 
RYGA, PAT. Rząd Celminsza podał się do dymisji wobec brak 

większości dla przeprowadzenia programu gospodarczego. Dymisję przyjęte 
Prezydent powierzył misję tworzenia nowego rządu Alberingowi ze stro! 
nictwa chłopskiego 

Wizyta Curtlusa w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. Przybył tu'we wtorek rano minister spraw zagranicznych brsaj й 

szy dr. Curtius wraz z towarzyszącym mui sokrotarzem stanu Puenderem, reprezentu- 
jącym kanclerza Kzeszy, serdecznie witany na dworcu przez: austrjackiego ministra 

: oaz inne urzędowe osobistości i i 
Pobyt gościa niemieckiego w Wiedniu potrwa trzy dai 
spraw zagranicznych Schobera, 

w kierunku politycznego opanowania wsi. 
Jako środek, wiodący do opanowania wsi, wskazuje 
cenie się o pomoc do kościoła katolickiego, ażeby przy pomocy i morał- 
nem poparciu kleru przystąpić do zorganizowania mas chłopskich pod 

w prasie dotąd nieopublikowanej. | 
komitetowi politycznemu na kcnie- 

  

   rada naczelna zwró- 
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rada naczelna wskazuje, że należy 

politycznemu uważ 

publiczność.
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CO MÓWIĄ BAZYLJANIE © AKCJI 
„WSCHODNICH” JEZUITÓW? 

Obrządek wschodni, onże słowiań- 
ski, bizantyński i rosyjski, jest zjawi- 
Skiem tak oryginalnem i dotychczas 
przez nikogo należycie nie zbadanem, 
ż zawsze jest przyczyną różnych nie- 
porozumień, plotek, podejrzeń i t.p. 

Rzecz osobliwa, że w obronie me- 
tod, stosowanych przez współczesnych 
apostołów Unji. głos zabierają niektó- 
rzy 2 tych autorów, odważnie kryją- 
cych swe szlachetne oblicze pod ma- 
ską, posługują się dość niewybrednem 
„mijaniem się z prawdą”, jeżeli chodzi 
s konkretne fakty, oraz patosem na te- 
mat wzniosłości idei unijnej „jakgdyby 
ktoś tę ideę zwalczał. ы 

Ce się wykuwa w Alberytnie, nikt 
dobrze nie wie, bo „apostolska“ robo- 
'a posiada cechy omal nie konspiracyj- 
ne. Fakty, w rodzaju aresztowania w 
nowicjacie OO. Jezuitów w Albertynie 
ukraińskiego noażowca i komunisty, sy- 
tnacji nie wyświetlają i zapału do ak- 
cji w szerszych masach nie budzą. 

O szkodiiwości akcji „„wschodnier* 
pod wzgledem politycznym mówiło się 
i pisało dość dużo (oto dowód szowi- 
nizmu polskiego!!), o małej celowości 
pod względem „ratowania“  zbłąka- 
nych duszyczek również się mówiło 

(oto zacietrzewienie łacinników!), ale 
to były głosy polskie, a wskutek tego 
głosy bez znaczenia... w Polsce przy- 
najmniej. 

Zamaskowani obrońcy „ucharakte- 

teryzowanych na Angiików'* misjona- 
rzy mają nito nieufność, nito wstręt 

do wszystkiego, co polskie, i wskutek 

tego triumfują. gdyż, odrzucając gło- 
sy polskie i katolickie, mogą sie nie Ii- 

czyć z bardzie! zdecydowanemi gło- 
sami prawosławnych. 

Dlatego też nie zaszkodzi posłu- 

chać, co mówią o pewnych posunię- 
ciach OO. Jezuitów z Albertyna nai- 
właściwsi reprczentanci Unji — OO. 
Bazyljanie ze Lwowa. 
W czasopiśmie bazyljańskiem p. t. 

„Analecta Ordinis S. Basilii Magui“ t. 

IW, zesz. 3 — 4, str. 757 znajdujemy 
taką ocenę „Molitwosłowa dla chri- 

stizn grieko - stawianskago obriada“, 
wydanego w Albertynie w r. 1929. 

Oto ścisły przekład tej recenzji. 
(Podkreślenia nasze) : 

„Zwyczajną ocenę tego modlitewnik 

viożna dać prędko i wyraźnie. Co do zewnę 
trznego wyglądu — książeczka wvdana bar- 

dzo starannie i wykazuje wielki wkład pra- 

cy, tak, że może zadowolić nawet poboż- 
nego, mającego wiełkie wymagania. Nato- 
miast co do treści ! wewnętrznej formy, mo- 
dlitewnik, zaczynajac od samej nazwy: „dla 
carześcijan grecko - -słowiańskiego obrząd- 
ku”, wprowadza tak widoczne, Śmiałe i ni- 

dzie wśród wschodnich katolików nieprak- 
kowane zmiany i nowości, że aż się dziw- 

nem wydaje, poco jeszcze dotychcas uczą 
"ve wszystkich szkołach katolickich o  li- 

turgice, o zakazie wprowadzania do nabo- 
żeństw jakichkolwiek badź zmian bez spe- 
cjalnego pozwolenia Stolicy Apostolskiej i 
t p. Oczywista, nie będziemy tu się wda- 
wać w Szczegóły, bo to nie nasza sprawa. 
Ale musimy choć słówkiera zaznaczyć inna 
kwestię, giębiej zwiazana z. ukazaniem 
się ałbertyńskiego modlitewnika, — co do 
pewnego stopnia pozwoli wyjaśnić to śmia- 
ie przerobienie liturgji, o którem jużeśmy 
napomknęfi. 4 

A więc 

   

— dlaczego i na jakiej podsta- 
wie dokonywa się jawne upodobnienie do 
form synodalnych — naszych nabożeństw i 

> obrzędów, aprobowanych, świętych, trady- 
AA uświęconych krwią wyznawców 
Unji? Robią to w danym wypadku członko- 
wie poważnego zakonu — O. O. Jezuici 
wschodniego obrządku, którzy, jak się zda- 
ie, aby nie zrywać z dawną jezuicką frady- 
oją, poszli w ślady św. Franciszka Ksawe- 
revo, Ricci'ego, Schalla i in. Wiadomo jed- 
nak, że kurja rzymska wypowiedziała się 
wówczas przeciw (.0. jezuitom, a požniej- 
sze apostołowanie dobitnie wykazało niewła- 
ściwość systemu zakonu O.O. Jezuitów... 

Ale, rczważajac dalej, musimy pamiętać, 
że te brutalne zmiany wprowadzają człon- 
xowie zakonu, którzy na tych właśnie zie- 
miach, na których pracują, byfi niegdyś a i 
są jeszcze dziś prawie instynktownie nie- 
lubiani Trzeba się obawiać, aby stopniowo 
nie zbudziła się znów zemsta i nienawiść, 
gdvż tyle o nich już się piszło i mówiło! 
Wreszcie: robią to ludzie, którym, podobno, 

' 

LISTY JANA MATEJKI 

  

  

nie można zarzucać złej woli, ale czemuż 
ich robota ma w sobie cechy wyraźnej akcji 
iosyjskiej, albo ściślej: akcji carsko-rosyj- 
skiej, — „która chce z prawosławnych Ukra- 
*ńców i Białorusinów zrobić Rosjan — ka- 
tolików wschodniego obrządku”. (Patrz art. 
Testisa w „Kurj. Wil." VII Nr. 202). Jak vię 
odnoszą do tej akcji prawosławni i Rosjanie, 
BZ „Woskr. Czten.“ VII. 456, 482, 612 i 
td. 

Jak ja traktują współcześni Połacy, rzecz 
ogólnie wiadoma. ałe pamiętajmy, że osta- 
teczne rozstrzygnięcie tej. kwestji wypadnie 
ani po myśli albertyńskich O.O. jezuitów, 
ani podług naszych życzeń, zadecyduje o 
niej zbiorowa, polska dusza. 
. Wskutek tego modlitewnik dla chrześci- 
jan grecko-słowiańskiego obrządku jest ne- 
wintką bezcełową i niepotrzebnie irytującą*, 

Czy potrzebne są komentarze do 
powyższych słów? 

Głos Bazyljanów w kwestji metod 
jezuickich jest szczególnie ważki, gdyż 
Bazyljanie są w powszechnem mnie- 
maniu „ukraińskimi Jezuitami*. Przez 
pięćdziesięciu laty Jeznici przeprowa- 
dzili reformę zakonu Bazyljanów, przez 
długie lata byli wychowawcami i kie- 
rownikami Bazyljanów; znają się więc 
wzajemnie bardzo dobrze. 

Co zaś do głosu .Bazyljanów w 
kwestjach liturgicznych, jest on chyba 
Fezapelacyjny. 

Człowiek, choć trochę znający 
dzieje upadku Inji Kościelnej, nie mo- 
że bez bólu i zmutku patrzeć na dziw- 
ne metody kapłanów obrządku wschod 
niego. 

Dziś powtarza się to, co się działo 
przed dziewiećdziesięciu laty; ale jak- 
że zmieniły się pojęcia!... 

To, co dawniej było uważane za 
cios w plecy Kościorowi, za zdradę wia 
ry, za podstęp, dziś się niemal apoteo 
zuje! 

To, co wówczas było dowodeim 
dojrzałości duchowej : głebokiej wia- 
ry, dziś się odrzuca z pogarda, jako 
wybryk szowinizmu, zacietrzewienia i 
ciasnoty wyśłowej... 

Siemaszko rozpoczynał swą strasz- 
ną robotę od wstydliwego przemilcza- 
nia wyrazów: katolicki, katolik i t. p. 
w odniesieniu do Kościoła grecko- 
tolickiego. Mówiło się wówczas. „Cer- 
kiew grecko-unicka“, lub „Cerkiew 
zachodnio-rosyjska”. Dziś... niema ka- 
tolików obrzadku wschodniego: są 
„prawosławni, uznający papieża”, luo 
jeszcze lepiej: ..chrześcijanie obrząd- 
ku grecko-słowiańskiego*! 

Co za niesłychana subtelność! Pra- 
wosławny więc. porzucający swe wy- 
znanie, przestaje być wyznawcą — Ко- 
ścioła wschodniego, staje się wyznaw- 
cą — obrządku!.. Przestaje być pra- 
wosławnym, staje się...  chrześcijani- 
nem, jfakgdyby prawosławie było syno- 
niniem pogaństwa!..t. Siemaszko  mit- 
siał stoczyć długą i uporczywą walkę, 
nim wprowadził do kościołów unickich 
mszałv synodalne. Dziś to się robi z 
iatwością, któraby w zachwyt wpro- 
wadzita likwidatorów Unii. 

Siemaszko wreszcie zadał Unji cios 
decydujący w chwili, gdy zewnętrz- 
rie upodobnit Kościół unicki da Cer- 
kwi. 

Dziś te metody mają świadczy: © 
triumfie „chrześcijaństwa w obrządku 
rosyjskim... 

Papież Grzegorz XVI w słynnej ne- 
wie na posiedzeniu Tajnego Korsy- 
storza w dn. 22-XI 1839 r. wyrzekł m. 
in. te słowa o działaniu likwidatorów: 

„Tefmi zaś drogami niegodziwe swe 
uskutecznili zamiary: naprzód mszały, 
od Rosjan — schizmatyków używa- 
ne, do kościołów swego zarządu pod- 
stępnie wprowadzili, przez co zupełnie 
prawie w siużby Bożej odprawianiu 
do ich się obyczaju zastosowali. aby 
przez tę zdradę, nieoświecone pospól- 
stwo podobieństwem kościelnych ob- 
rzędów powodowane, nie cficąc nawet 

    

i nie wiedząc, tem łatwiej się na schiz- uważane za zbawienne metody misjo- się wykluczające? 

mę przewrócić dało'... 

Z TRAGICZNYCH LAT 
POWSTANIOWYCH 

Feljeton niniejszy poświęcić mi wy 
padło wyłącznie listom Jana Matejki, 
wystosowanym w latach 1862 — 1603 
do przyszłego swego szwagra ks. Sta 
nisława Giebułtowskiego, ostatnio ad- 
ministratora parafji Raciborowickiej w 
Malopolsce (zmarłego w Krakowie w 
1866 r.). 

lak wspomniałem w nr. 44 „Slowa“ 
korespondencja młodego a wsławione- 
go już wkrótce potem artysty malarza, 
znajduje się w posiadaniu iego krew- 
nych w Koryznówce pod Bochnją. Z 
listów owych, pochodzących z lat 1856 
— 1863 na tem miejscu wybieram 1e- 
dynie te ustępy. które dotyczą charak- 
terystyki duchowej autora. „Kazania 
Skargi" i „Murewjewa w Wilnie”, u- 
stępy z tych mianowicie listów, które 
przed 35-cioma laty ogłosił w Krako- 
wie Maciej Szukiewicz. Czynię to tem 
skwapłiwiej, że broszura z rzeczową 
anrespondencją matejkowską oddaw- 
na już jest wyczerpaną. 

Zacytuję najpierw wyjątki z listu 
j. Matejki z r. 1862-go, poprzedzają- 
cego epokowe daty wybuchu powsta- 
nia styczniowego, a noszącego miano- 
wicie datę 11 grudnia — I'stu skreślo- 
nego do druha swego ks. St. Giebuł- 
towskiego: ,,...cotam się od ludzi, jak 
szermierz mdlejący, przez tłum opad- 
nietv, ludzie zarzucają coiaz nowenii 
dla mnie interesami i co krok czuję 

"się coraz więce: zaplątany w sieci, co 
stanowią tę plataninę przeróżną, któ- 
rą świat stanowi. 

Jak ci mówię, cofam się, bo nie 
wiele żądam od ludzi, owszem chciał- 
bym, abym jak najmniej ludzi obcho- 
dził, a gdyby można, zupenłie zagi- 
rął, bo bym czuł wtedy żem sam, że 
nikomu nie wyrządzę żadnej przykroś- 
ci sobą, bobym był niczen! dła wszyst- 
kich, a jednak chcę wszystko w siebie 
zmieścić; niech gromy biją, będę sam, 
więc nikogo nie dosięże, nikt nie bę- 
dzie miał przyczyny cierpieć za mnie, i 
ty, jeżeli chcesz, możesz mnie rzucić, 
jak gdniły owoc, co zaraża powietrze 
zgnilizną; zostawuję ci dowoli, choć 
przyznam się, że przykrzejby to dla 
mnie było, jak wiele innych; może ci 
to przykrością hędzie z początku, ale 
z czasem przyzwyczaisz się, bo do cze 
goż się człowiek nie przyzwyczai, jak 
chce; ja na sobie widzę z prób, ja- 
kieim robił dotąd, że można dużo prze- 
rieść, wiele zaprzeć w sobie. Prosiłem 
Już nieraz Boga, aby dał siły w takicn 
cząsach mojego oderwania. Pewnie po 
Gawane w przyszłości przezemnie Э- 
brazy, wyrywane dziwnej duszy mojej, 
będą smakiem przypominające zapach 
krwi, jeśli życiu mojemu będzie się 
chciało dłużej plątać, bo i to mi obo- 
jetnem; wprawdzie dziś jeszcze może- 
vy mi tęskno hyło jeszcze, bom jesz- 
cže nie tak rozdarty, jak trza — wresz 
cie niewiele sobie to ważę co będzie 
ze mną..... 

„..Pojutrze mamy z Franusiem i Ma- 
synią jechać do Chmielowa do Podla- 
dowskich na imieniny p. Podl. tj. w 

SŁ O Ww O 

Przeniesienie procesu „Gazety Bydgoskiej 
do Torunia 

DECYZJA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

WARSZAWA, 3. III. (tel. wł. „Słowa*. Donosiliśmy już, że w dniu 5 

b. m. nia odbyć się przed sądem grodzkim w Bydgoszczy proces przeciw- 

ko redaktorowi „Gazety Bydgoskiej*, oskarżonemu o umieszczenie artykułu 

p. t. „Zdziczenie moralne*, w którym opisywał sposób 

niów politycznych w Brześciu. 

Proces ten rozwinęła prasa opozycyjna do rozmiarów 

cji politycznej 

prawie wszyscy więźniowie brzescy. 

Dowiadujemy się, że proces ten nie odbędzie się we czwartek 

traktowania więź- 

wielkiej sensa- 

tembardziej, że w charakterze Świadków wezwani zostali 

w 

Bydgoszczy, gdyż Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbytem dziś rano po- 

stanowił całą sprawę przenieść z Bydgoszcy do Torunia i oddać ją pod 
jurysdykcję tamtejszego sądu grodzkiego. 

Powodem przeniesienia procesu są względy na bezpieczeństwo pu- 

łliczne, gdyż zapowiedź wielkiego procesu w Bydgoszczy wywołała tak 

wielkie podniecenie wśród tamtejszej ludności, że Sąd Najwyższy obawia 

się, iż prawidłowy wymiar sprawiedliwości może być zatamowany. 

Wobec przeniesienia procesu z Bydgoszcy 

będą nowe terminy i jest również wątpliwe, czy sąd toruński zechce, 

do Torunia wyznaczone 

po- 
dobnie, jak sąd bydgoski, wezwać więźniów dla przesłuchania ich. 

  

I dywizja Leg. 
W NARCIARSTWIE 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW W SŁONIMIE PRZY WiELKIEM ZAINTERE- 

SOWANIU PUBLICZNOŚCI. 

SLONIM. (tel. wi. „Słowa”). W. dniu 
tu dwudniowe zawody narciarskie 9 

mistrzem armji 

wczorajszym zakończyły się 

mistrzostwo wojsk polskich. Mistrzem 

armjt została pierwsza dywizja piechoty Legjonów z Wilna. 

Trzecie miejsce uzyskała 19 dyw. piech. z Wilna. 

Drugie miejsce otrzymała 22 dywizja górska. 

Sensacją było wycofanie się z finałów 21 dyw. górskiej, która jest 

ziiana ze swych wyczynów sportowych, a to z powodu dyskwalifikacji. Szó- | 

sta dyw. piech. reprezentowana przez 20 p. n. krakowskiej otrzymałą zaled- 

wie 18 miejsce. 

W pierwszym dniu zawodów, w hiegu sztafetowym, 12X2, który rozpoczął fak- 
tyczne zawody wzięło udział 12 zespołów wojskowych. Pierwsze miejsce — 22 dyw. 
górska, w czasie 2 godz. 27 m. 1 47 sek., 

min, 58 sek., trzecie — 19 dyw. piechoty, w 

drugie — 1 dyw. Leg w czasie 2 godz. 31 

czasie 2 godzł 3% min., 58 sek. 

W następnym biegu płaskim dla członków P. W. i W. Е. о nagrodę przechodnia 

faństwowego Urzędu P. W. i W. F. przy udziale 24 zawoćników (trasę przebyło 1% 
osób) pierwsze miejsce zdobył lidward Tobcżak ze zw. strzeleckiego z Nowojeln: w 

czasie 48.09 sek. 

W popołudniowym biegu ciężkich karabinów maszynowych ze strzełaniem na 

przestrzeni 4 i pół klm., pierwsze miejsce zajął zespół Brygady K.O.P. Wilno w czasie 

1 godz. 57 sek. przy 8 trafnych strzałach. 

W biegach indywidualnych z przeszzodami na przestrzeni 7 klm. pierwsze miej- 

sce zdobył Zdzisław Motyka m 3 p. strz. podhałańskich. W biegu brało udział 51 osób. 

Przed południem pogoda dobra —- 70 ohiedzie pogorszyła się. 

W drugim dniu zawodów. w biegu patrolowym na 19 klm. ze strzelaniem pier- 
wsze miejsce zajęła 21 dyw. dyw. górska trzecie zaś 1 dyw. Leg. W następnym 

biegu pań, do którego stanęło 8 zawodniczek. Pierwsze miejsce przypadło żonie puł- 
kownika Boruty. W południowych godzinach odbyły się skoki i pokazy pięknej jazdy 
ra nartach. Pierwsze miejsce uzyskał strzelec Strzecha z 3 pułku podhałańskiego. 

Pogoda dopiszła. 

Zainteresowanie wielkie, o czem świadczy obecność przeszło 3 tys. widzów. 
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PODUSZKI, piótna, bieliźniane, 

CHODNIKI, DYWANY, 

  

"Ta, co zdaniem papieża Grzegorza 
XVI było podstępem i zdradą, dziś jest 

narskie... 

snabotę i mamy tam bawić do wtorku; 
niedlugo jak widzisz, jednak ja nie 
z wielką jadę ochotą, tembardziej że 
tam ma być dużo gości, a może i co 
„anego, sobie ludzie roją; ....Byłem dziś 
ra przyjęciu X biskupa  Gałeckiego 
przez kapitułę; nie będę ci pisał, com 
wiuzia! i słyszał, bo na to i miejsca 
mało i słów brakuje; tyle ci tylko po- 
wiem, że można oszaleć, jeśli kto ma 
trochę wiary; opowiem jak będziesz w 
Krakowie. Zresztą pewnie bedą nie- 
które rzeczy umieszczone w „Czasie”, 
caądzą ci nieco wyobrażenia o stanie 
dzisiejszego położenia naszego. 

Z poprzedniego wnicskować mo- 
żna, jak ciężką walkę wewnętrzną i ze 
swem najbliższem otoczeniem musisł 
stoczyć młody Matejko, który dozgon 
nie ubolewał, że nie mógł wziąć czyn 
niejszego, a mianowicie orężnego u- 
działu w bojach za niepodległość Oj- 
czyzny. W dalszym ciagu przytaczam 
list pisany w Krakowie dn. 8 lutego 
1863 r. 

„Kochany Stasiu! Dobrze się stało, 
że twój list był oszczędny i kryty, po- 
słaleś go bowiem bez adresu, a dzie- 
wica Orleańska odpieczętowała j tax 
mi odniosła! Badź na drugi raz ostroż- 
niejszym, bo choć nie ma obawy ze 
strony Burzyńskiego, iednak zawsze 
ciekawość; ów kwiat proroctw wiel- 
kie ma nieraz prawa. 

Broni nie odwiozę do Czerni(cho- 
wa), inny plan lepszy się znalazł - 
nie wiem jeszcze z pewnością, kiedy 
będzie można zabrać z Bochni, gdyż 
uiewiele jej dotąd złożono; zdaje się 
iednak, że koło środy to nastąpi. W 
Krakowie dosyć dobry obrót rzeczy 

Na wszystkie towary ceny znacznie obniżone 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok Kościoła Św.Janay Telefon 928 

POLECA 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe. 

WEŁNY na suknie, płaszeze, jedwabie i materjały na ubrania męskie, 

Pończochy jedwabne od i zł. 75 gr. Wielki wybór wszeł»ich towarów. 

U w a gał Dla młodzieży szkolnej mat-rjały ra mundurki i fartuszki. 

ЕЁ 
Е 

Е 

bieliznę damską, męską, galanterję. 

WYPRAWY ŠLUBNE 

Gdzież jest prawda? Czy też mo- 
że istnieją dwie prawdy, wzajemnie 

W. Ch. 
  

  

wzięły (jak się sprawdzi będę pisał d3 
ciebie), komitat się 2awiązał, mło- 
dzież mają wstrzymać, aż wszyscy zu- 
pelnie będą gotowi; jak dotąd nie- 
žie“. 

Tak znamiennem były te słowa li- 
stu M. gdy nasz mistrz pendzia roz- 
ogniony aktualnemi konspiracjami pa- 
trjotycznemi zapoczątkował wkrótce 
wspaniałą twórczość swą artystyczną, 
skomponowaniem słynnego obrazu Z 
postacią genjalńego kaznodziei królew 
skiego, gromiącego wobec dworu Zyg 
munta III grzechy narodu. Obraz ten 
zapoczątkował szereg arcydzieł histo- 
iycznegu malarstwa polskiego,  Sta- 
wiając imię genialnego ich twórcy о- 
bok największych współczesnych ma- 

larzy europejskich, takich sił twór- 

czych jakiemi byli wówczas Munkaczy, 
Brożik, Repin, Makart, nasz Siemiradz- 
ki i t.p. 

Dalej ustęp z listu z dn. 27 — 28 
kwiefnia 1863 r. jest taki: 

„„„chciejże mi więc odpisać, jeśli 
będziesz uważał za słuszne — zrobisz 
jeśli nie sobie, to mnie przyjemność 
przerwiesz choć na chwile moje ckwi- 
le spokojne, a tak niespokojne. Żyję 
obecnie bardzo monotonnie, mało wy- 
chodzę, jeszcze mniej znoszę się z ludź 
mi. Przyzwyczajam się żądać mało i 
mało potrzebować, czuję, że moja 059- 
ha nie potrzebna bliżej ludzi, mało po- 
żytku, a dużo n'echęci przynosi, szcze- 
gólniej dziś, kiedy rozstrój większy, 
jak zazwyczaj, kiedy dusza każdego 
tyloma uczuciami targan a, cóż dziw- 
nego, że i mnie, choć ubogiemu w u- 
czucia, niezawsze dobrze i swobodnie 
bywa. Nader ciekawa byłaby historja 

3 pomvślnych rezultatów prac organizacji 

   
     

  

"ECHA KRAJOWE. 

  

STOŁPCE 

— Walny Zjazd Okręgowej Organizacji 
był się dooczny walny zjazd Okręgowej 
ganizacji Rolniczej powiatu stołpeckiego 
Na zjazd przybyli przedstawiciele władz z p. 
starcstą powiatowym A. Kulwieciem na cze 
le, dalej pzedstawiciele Wojewódzkiej Or 
garizacji Rolniczej, Wydziału Rolnego Uzę 
dn Wojewódzkiegc z Nowogróda, wreszcie 
przedstawiciele poszczególnych «komórek 
Rolniczej. W dniu 17 bm. w Stołpcach od- 

eryznizacji rolniczej i członkowie w liczbie 

vkelc 100 osób 
Zjazd powitał p. inż. K Sielużycki, prezes 

Okr. Organizacji Roln, a wzracając się do 
ohscnego na zebraniu p. starcsty A Kulwie 
cia — podkreślił jego szczególnie życzliwy 
stosunek do. poczynań Organizacji i głębo- 
kie zrozumienie ' popieranie wszelkich po- 

trzeb rolnictwa. 
Poczem powitał Zjazd pan starosta Kul 

wieć, podkreślając następnie skutki obecne 
go kryzysu. jako odbicie kryzysu świato- 
wepo, a w związku z tem  niejednokrotną 
bezradność rolników wobec piętrzących się 
trudności i przeciwności. Skuteczną walkę 
s przeciwnościam gwarantować może jedy 
nie wspólny skoordynowany wysiłek rolni- 
ków, zrzeszonych w swej organizacji. Dalej 
p starosta podkreślił, że uważa za swój 9 
Łowiązek popierać poczynania Organizacji 
Rolniczej, widząc 'w jej rozwoju pożytask 
ala rzesz rolników. Życzeniem osiągnięcia 

p. 

  

   

starosta zakończył swe przemówienie. 
P. Dębicki, prezes Ow Org. Rolniczej w 

Wetožynie, jako przedstawiciel  wojewódz 
kiej organizacji powitał zjazd, podkreślając 
że wkracza już  zjednoczona organizacja 
roleicza na normalne tory, po ubiegłym 
okresie przejściowym, kiedy na terenie egzv 
stowało kilka organizacyj rolniczych. Przy 
wyłtorach, jakie ra tem zebraniu odbyć się 
mają, raczelna maksymą powinno być  u- 
względnienie w reprezentacji organizacji — 
«wszystkich stanów i kategoryj rolniczych 

Po załatwieniu spraw formalnych, szcze- 
gółowe, obszerne sprawozdanie z działalno- 
Ści zarządu Organizacji, ze stanu organiza- 
cji w obecnym okre sie, złożył członek urzę 
dujący zarządu Organizacji i zarazem agro 
nom powiatowy p. inż. K. Kraszewski. Pro 
tokuł komisji Rewizyjnej odczytał p. M. Du 

i Sprawozdanie przyjęto do wiadomo 
Poczem przyjęto budżet organizacji, za 

mykający się po stronie wydatków i uo- 
chodów w sumie 11,500 zł. 

Plan pracy na okres następny przedsta- 

wił p. prezes  Sielużycki, Plan uwzględnia 

wytyczne: pogłębienie pracy organizacji, ob- 
jęcie działalnością  jaknajszerszych warstw 
rulrików, stworzenie Silnej, ujętej w karby, 
solidarności organizacji; pogłębienie pracy w 
poszczególnych ogniskach org. na terenie 

dalej konkursy ! 
inłodzieży, ostateczne przygotowanie teren: 

miny Mir i Turzec do wprowadzenia usta 
wy 6 państwowym nadzorze nad buhajami. 

Następnie przystąpiono do sprawy wy— 
boru reprezentacji crganizacji. P. prezes Sie 
łużycki przedstawił zebranym wykaz osób, 
ron'nowan ych przez ustępujący zarząd i 

Radę na członków Rady * zarządu, oraz Ko 

misj, Rewizyjnej, jak następuje: Do Radv: 

p. starostę powiatowego A. Kułwiecia, К 

Šieluzvekiego, K. Kraszewskiego, T. Dubowi 
ka, H Czyšcieckiego, M. Cariuka, W. Py 
siewicza, j. Mikul'cz - Radecką, M. Narono 
wicza, W. Daszkiewicza, K. Lipnickiego, J. 
Woronowicza, Į. Krupskiego, J. Korżenko, 
z. Krupskiego. Do Komisji | Rewizyjnej: 
M. Dudzińskiego, J. Daszkiewicza, i J. Tu 
Jejkc, Do Zarządu: K. Sielużyckiego, K. Kra 
szewskiego, T. Dubowika, H. Czyścieckiego, 
M. Carjuka, M. Naronowicza, i Cz. Кгир 
skiego. 
2 W głosowaniu przez zklamację wniosek 
powyższy przyjęto niemal jednogłośnie. 

Po dokonaniu wyborów p. Dębicki, przed 
stawiciel Wojewódzkiej Organizacji, wysu 
"ął objękcję, że cla dobra sprawy należało 
bv ułożyć listę kandydatów, wysuniętych 
rrzez walne zebrarie, a nie — jak to mia 
ln miejsce, — że ustępująca Rada swoją li- 
stę zaproponowała, co nosi pozory narziuce 
ria. 

Na to prezes Sielużycki zarządził 5-minu 
iową przerwę, dla naradzenia się obecnych, 
i aw. usunięcia nowo ustalonej listy. 

Po przerwie rowej listy, ani nowego 
kandydata nikt 2 pośród obecnych nie wy 
stawił. Nastąpiło głosowanie imienne, przy 
czem za listą zgłoszoną przez ustępujący 
Zrząd i Radę, oddało głosów 39 osob, 
wstrzymujących się było 2 członków ze- 
brania i przeciwnych 2. W ten sposób ze 
branie wyraziło swe zaufanie do ustępu- 
jacych władz organizcji i do osób, których 
kardydatury wystawiono do nowych władz 
organizacji 

N zakończenie p. Woronowicz z Sieniaw 
skiej Słobody, gminy Derewno, po'nform? 
wai zebranie o dziwnem stanowisku gminnej 
k' misji rolnej gminy derewieńskiej, która 
przy opracowywaniu budżetu rolnictwa, na 

  

   

  

rolnicze wśród dorosłych i 

lila na rolnictwo ani grosza, To stanowisko 
derewnieńskiej girinnej komisji rolnej spot- 
kało się z powszechnem oburzeniem i po 
tępieniem. K 

  

GŁĘBOKIE 

-— Współpraca domu ze szkołą. Istnieje 
w Głębokiem gimnazjum im Unji Lubelskiej 
o trzy miesiące wstecz zorganizował się 
i Komitet rodzicó:v. Grono rodziców, wchno 
dzących w skład zarządu Komitetu, zabra 

„ło się energicznie do pracy, pokładając du 
że radziejc, że wreszcie ostanie zrealizowa 
na mvśl współpracy domu i szkoły nad wy 
chowaniem młodzieży, tej przyszłości nasze 
go Państwa. 

Starano się o stworzenie  odpowiednich= 
warunków  higjenicznych dła lekcji gimna- 
styki, urządzono sklepik spożywczy przy 
gimnazjum, z kėrcgo dochód miał być prz e 
znaczony na urządzenie świetlicy dia ucz- 
niów. Komitet rodziców opodatkował się w 
wysokości 300 zł. na pokrycie kosztów, zią 
tzonych z wykonywaniem opieki władz 
szkolnych nad gimnazjum, zajął się zbiera- 
nicm funduszów na stypendja dła uczniów 
najbardziej niezamożnych, przychodząc w 
ten sposób z pomocą materjalną tut. gim- 
nrzjum.  Interwenjował w sprawie  zwol- 
niecia 18 uczniów najbardziej niezamoż- 
nvch za niewpłacenie wpisowego 1 osta- 
tecznie uzyskał ułęąowe warunki — @а nici 
w tut. Towarzystwie Popierania Szkoły 
Średniej. które jest taktycznym gospoda- 
rzem tut. gimnazjum. jJednem słowem, 
pracował jak mogi w pocie czoła.... 

Jędnak nadzieje, które  pokładał "a 
na wsp:łpracę domu i szkoły, okazały się 
płanne. Wszystkie starania Komitetu Rodzi 
cielskiego spotykały się zawsze z niechę- 
cią i brakiem dobrej wołi, ze strony dy- 
rekcji gimnazjum. Ostatnia sprawa  (usi- 
nięcie 15 uczniów za niewpłacenie . wpi- 
soweao) posłużyła do działania zaczepnego 
przeciwko Komitetowi 

Arzkotwiek p. dyrektor tut. gimnazjum 
brał zawsze udział we wszystkich posie- 
dzeniach Komitetu Rodziców, i dobrze 
był poinformowany o jego pracy, zażądał 
sprawozdania z działalności, jakoby do 
przedłożenia go do Kuratorjum Szkolnego. 
rKomitet Rodziców zwrócił się z prośbą 
a wyjaśnienie, jakie przepisy | zobowiązują 
Komitety Rodziców do przedkładania spra 
wożdań Kuratorium Szkolnemu, ponieważ 
statut (wzór zapożyczono ad Komitetu 
Всаг. Gimn. im. Orzeszkowej w Wilnie) 
przewiduje składanie sprawozdań li tyłka 
Zgromadzeniu Wałnemu Rodziców 

Korespondencję pomiędzy dvrekcją gim 

nazjum a Komitetem Rodz. pozwałamy so 
mie w całości przytoczyć: , 

„Gimuazjum Polskie Koedukacyjac im. 
Uni Lubeiskieį w Glebokiem dn. 14 Н 1951 
r l. 49 31. Do pani prezeski Komitetu 
Rodz. w Głębokiem. Dyrekcja Gimnazjum 
im. Unji Lubelskiej w Głebokiem uprzejmie 

prosi o nadesłanie sprawozdania z działal- 
ności od chwili utworzenia jego do dnia 
14 lutego r. b. Potrzebne do Kuratorjum 

Dyrektor Gimnazjum (—) K....* 

„Komitet Rodziców Gimnazjum im. U- 
nji lubelskiej w Głębokiem L.dz. 1 — 31, 
fiłębokie, dnia 17 Il. 31 r. Do dyrekcji gimna 
zjum polskiego koedukacyjnego im Unji Lu 
belskiej w Głębokiem. Na pismo tamt, L 43 
-— A 7 dn.'14 II 31 r. Uprzejmie proszę o 
zakumunikowanie, jakie przepisy prawne 
zobowiązują Komitety Rodzicielskie do 
rrzedkładania spruwozdania 7 dziatalnošci 
iakowych odnośnym Kuratorjom Szkołnym 

Z ramienia Komitetu (—) S.. Preze- 
ska” 

   

  

„Gimnazjum Połskie Koedukacyjne im 
Unj: Lubelskiej w Głębokiem, dn. 19 — 
1931 r. 1. 54 — 31 ĮWielmožneį Pani 
P—wej S—=wej. w Głębokiem. Dyrekcja 
Cimnazjum im Uunji Lubelskiej w Głębo- 
kiem w uprzemej odpowiedzi na pismo JW 
Pari z dnia 17 !utego .1931 r zawiadamia 
że dyrekcja nie powadzi kancelarji adwo 
kackicj, wskutek czego nie może nie ma 
prawa _ udzielać porad prawnych.  Nato- 
miast Dyrekcja uprzejmie informuje, że 
JWPani może otrzymać wskazówki, jak 
trzeha „ współdziałać” z władzami szkołne 
mi w granicach  istniejacych przepisów 
prawnych ze wzorowo prowadzonych Komi 
tetów Rodzicielskich przy Gimnazjum Bato 
rego i Reja w Warszawie, dokąd można po 
jechać na La Dyrektor Gimnaz- 
jum (-) K.., * 

Ocenę tego listu pozostawiamy opinii pub 
licznej. B P. 

WOŁOŻYN 
— Sarny uciekają przed zagładą. Koło 

Wołożyvna w pobliżu Rubieżewicz w iasach 
granicznych ukazały się sarny, które przy- 
były z z za kordonu sowieckiego, в 

Bolszewicy urządzili ostatnio połowa. 
i szrny, wyczuwając instynktownie niebez 
pieczeństwo, uciekają w dzielnice bardziej 

następny okres obrachunkowy — nie uchwa spokojne. 

dzisiejszego wnętrza człowieka - Pola- 

ka, zdałaby się w nauce dla pokoleń 

następnych. Bedziesz :noże ramionami 
ruszał nad tym kawałkiem papieru - — 

ale to darmo; człowiekowi, co siedzi w 
pokoju ciemnym i świat tylko przez 
połowę małego okienka ogląda, 4 
świat ten tak mały, jeszcze nie wesoló 
mu się przedstawiający, bo jak daw- 
niej, kiedy śnieg stopniał, wyglądały 
smugi kopców ziemi czarnej, a dziś 

porządnie usypane, okopane, kwiata- 
mi ubarwione, przypomineją mogiłki 
smętne, po wiejskich cmerttarzach, w 
dali kościół z krzyżami, na bok kasal- 
wia, a wreszcie niebo podarte w szma- 
ty chmur ciężkich, szarych, brudnych, 
z pośrodka których smugi czerwoneg? 
opalonego słońcem horyzontu. 

Tłomaczyć sobie musisz choć tem, 
że biedny malarz, a więc dziwak pi- 
sze, a ci niepoliczeni między porząd- 

nvch ludzi mają czasem prawa do róż 
nych objawów kołowacizny, a tem sa- 
"mem do utrapiania ludzi najniewinniej 
szych. Dziś nawet nieraz nie jestem w 
stanie przybierać postaci i mowy tego 
znanego ci dobize z przeszłości cz10- 
wieka grzecznego, a nawet wesołego... 
Przebacz, bo dziwny spokój a taki nie- 
pokój we mnie, że żyję.. Ktoś, czy wuj 
Iipolit, czy Flasiński, mówił mi, żeś 
iemi dniami przejechał do Królestwa 
do Częstochowy; nie zdawało mi sie 
to być prawdą; ieżeli tak iest, nie za- 
pomnijże mi co donieść, ja temi dnia- 
mi znowu robiłem kroki przez dwie 0- 
soby — obiecałv pisać i mam mieć za 
8 dni odpowied? Bądź zdrów. 

Twój zawsze Jan. 2 
Wyjątki z listu następnego z dnia 

2 maja 1863 r. jakże dobrze odtwarza- 
ją przeżycia duchowe ich autora, 
„.„Prosiłeś mnie ostatniemi czasy, by 
ci donieść, jeśli będzie warto; dziś 
choć jeszcze niz nie wien: stanowcze= 
go, zdaje mi się, że do soboty może 
bedzie rzecz decydująca Nie piszę ci 
dużo, bo to niewłaściwa droga— gdy 
bvś tu był, co innego. futro albo poju- 
trze S. i S., zdaje się ruszą i ja czekam 
nieniędzy — mam bowiem dużo załai- 
wić sprawunkćw, a uporządkować ja- 
koś moje interesa. Bóg wie, ile prze- 
ciwieństw mną szarpie, ważę się ciąg- 
le, zawsze jednak z dna tych sprzecz- 
nych  kłębiących myśli _ wypływa 
„bójść!* Co dalej będzie, Bogu wia- 
domo; jeśli wrócę, to nic nie stracone, 
będzie widno wolą Bożą, aby iść po- 
wytkniętej drodze, obranej dawno dła 
żywota, a jeśli padnie mi łos inny, to 
ja nie pierwszy i nie ostatni; może dla 
mnie lepiej będzie, spełni się to o com 
Boga nieraz prosił, by mnie zabrał 
przed dobiegnieciem lat cięższych, sta 
nowczych, by się niestać  nieszczęś- 
ciem dla kogo i ludzi. Może to była 
grzeszna prośba ale Bóg przebaczy, bo 
były może ważne powody do niej, a 
dziś spełnienie poczytam jako dopust 
Boży, i choć nateraz nieco bolesny dl: 

bliskich, jednak mogłoby się stać 
czemś gorszem kiedyś, później. Zresz- 
+4 dziś tak sie tłoczą myśli nowe, że 
cały rój wspomnień tonie w morzu 
przeszłości, tak  niepowrotnem 
mal, jak ubiegająca chwila terazniej- 

   

szości, porywa przyszłość tak niepe- - 
wna, mętna, ale konieczna. Chciałbym 
być rokiem starszy od czasu nadcho- 
dzącego, widzieć przyszłość; o ileżby 

nie- | 
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towegoe Kryzysu 
KONGRES WASZYNGTOŃSKI 

W jednej ze swych publikacyj, Mię 
dzynarodowa izba Handłowa, powoła- 
na da życia w roku 1920 jako zrzesze- 
nie reprezentacyjne rozmaitych  ugru- 
powań gospodarczych o charakterze 
pubłicznym, istniejącym w poszczegól- 
uych krajach, zaliczyła do swoich za- 
dań i celów: współpracę w odbudowie 

„mechanizmu międzynarodowej wymia- 
dy dóbr, usuwanie ekonomicznych 
przyczyn międzynarodowych zatargów 
usuwanie przeszkód krępujących roz- 
wój międzynarodowego bandlu, wy- 
rażanie wobec miarodajnych  czynni- 
ków opinji świata gospodarczego w 
ważnych sprawach, interesujących sfe 
ry handlowe, przemysłowe i finanso- 
we, dążenie do ujednostajnienia życia 
aandlowego za pomocą ustalenia za- 
sad, tworzących prawdziwy międzyna- 
rodowy kodeks handlowy, wreszcie re- 
alizowanie w sposób stały międzynaro 
dowej współpracy, której wymaga 
współzałeżność ekonomiczna, istnieja- 
ca miedzy różnemi krajami nowoczes- 
nego świata. 

W myśl tvch haseł Międzynarodowa 
izba Handlowa zajęła się szczegóło- 
wą analizą zagadnienia przeżywanego 
obecnie światowego kryzysu gospodar 
częgo i po zbadaniu sytuacji w po- 
szczególnych krajach za  pošrednict- 
wem swych Komitetów Narodowych, 
dała na ostatniem zebraniu swej Rady, 
które odbyło się w grudniu ub. r. w 

yżu, następującą ocenę sytuacji 0- 
gólnej: 
-" Rada Międzynarodowej lzby Handło 
wej już na posiedzeniu z czerwca 1930 
1. zwróciła uwagę na pewne przyczy- 
ny f objawy teraźniejszej depresji eko- 
nomicznej, obecnie zaś stwierdza, że 
w tym stanie rzeczy nie zaszła w dru- 
giem półroczu 1930 r. żadna poprawa. 
Przeciwnie, depresja zaznaczyła się 
wyraźniej w niektórych krajach, oraz 
iozszerzyła się powoli na te kraje, któ 
ra dotychczas jcj nie zaznały. 

Wśród przyczyn ogólnych oraz ob- 
" jawów obecnej depresji zasługują na 
wagę następujące: ogólny wzrost wy 
twórczości, Która w danej chwili prze 
wyższyła zdolność spożywczą  lud- 
ności: nagły i nadmierny spadek cen 
zwłaszcza na surowce i produkty ży- 
wnościowe, co spowodowało trudność 
w dostosowaniu cen do kosztów, pro- 
dukcji i pociągnęło za sobą zwichnię- 
sie równowagi między cenami hurto- 
Wwemi, a detalic2nemi, przyczem opóź- 
nienie w likwidacji nagromadzonych 
zapasów towarowych cdūziatywa uje- 
mnie na podniesienie bardzo niskiego 
poziomu cen wspomnianych  artyku- 
łów; Światowy kryzys w rolnictwie; 
bezrchocie w niespotykanych dotąd 
rozmiarach: niepewność sytuacji poli- 
tycznej; zamknięcie zupełne względnie 
częściowe kilku bardzo ważnych ryn- 
ków światowych; powolne tempo przy 

. stosowania się gospodarstw narodo- 
wych do międzynarodowej sytuacji ©- 
konomicznej z powodu  różnolitości 
podstaw, na których oparto stabiliza- 
cję waluty; trudności w lokacji kapita 
łów wynikające z niezwykłej różnicy 
pomiędzy kredytami długo i krótkoter- 
minowemi; poważny spadek cen sre- 
bra, który jeszcze bardziej zmniej- 
szył zdolność nabywczą jednej trzeciej 
części zaludnienia światowego; okoli- 
czność, że Rosja Sowiecka rzuca na 
rynki światowe znaczne ilości zbóż, 
surowców i półfabrykatów po cenach 
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niższych od normalnych kosztów pro- to 
dukcji: ciężar podatkowy, istniejący w 

e=*ielu krajach, wywołany ich zadłuże- 
= Włem wewnętrznem, czy międzynarod> 
мет, wreszcie przejawy interwencjo - 
nizmu państwowego w dziedzinie 

gospodarczego 
przedsiębiorczości prywatnej, co utru- 
dnia kapitalizację wewnętrzną i osła- 
bia skłonność de inwestowania kapita- 
łu w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Wszystkie te czynniki złożyły się 
na to, że w świecie gospodarczym, a 
zwłaszcza w sferze finansowej wytwo- 
rzył się stan niepewności, który utru- 
dnia rychły powrót do warunków nor- 
malnych. 

Troska o połepszenie światowej sy- 
tuacji ekonomicznej należy  przede- 
wszystkiem do zadań, jakie mają przed 
sobą sfery gospodarcze oraz finanso- 
we. Obecna depresja, podobnie jak i 
wszystkie dawniejsze kryzysy gospo- 
darcze jest zjawiskiem przemijającem, 
iakkolwiek o większej znacznie donio- 
słości i większym zasięgu. Doświadcze 
nie potcza nas, że po każdym kryzysie 

uastępowało ożywienie w interesach, 
tudzież wzrost dobrobytu narodów 
dzięki usilnej i wytrwałej pracy, oszczę 
dności, cierpliwości, niezrażaniu się 

przeciwnościami oraz ufności w trwa- 

łe polepszenie się stosunków. Podkre- 

slając znaczenie tego czynnika psycha 
'ogicznego, Rada Międzynarodowej Iz 

by Handlowej zaleciła przeto swoim 

członkom, aby nie poddawali sie pesy- 
mizmowi, lecz aby pracowali nad pod- 
trzymaniem pokoju światowego i 
współdziałali czynnie, ochetnie i wy- 

trwale w dziale rychłej odbudowy me 
chanizmu gospodarczego w celu przy- 

śpieszenia powrotu do warunków noz- 
malnych. 

Dla ułatwienia tego zadania Między 
narodowa Izba Handlowa postanowił 
przeprowadzić gruntowną ankietę ce- 

łem określenia przyczyn i skutków о- 

becnej sytuacj: ekonomicznej i rozwa 

żenia wszelkich środków zaradczych, 

któreby mogły znaleźć zastosowanie 
na zasadzie koordynacji wysiłków 
przedsiębiorczych w poszczególnych 
krajach. Е 

Wynik tej ankiety przedstawiony 
ma być przez poszczególne Komitety 

Narodowe Międzynarodowej łzby Han 

dlowej w terminie do 15-go lutego rb. 

poczem cały zebrany materjał po od- 

powiedniem opracowaniu przedłożony 
bedzie kongresowi _ Międzynarodowej 
tżby Handlowej. który odbędzie się w 

dniach 4 — 9 maja rb. w Was zyngto- 

nie. 
Do programu obrad tego kongresu 

wchodzić będzie oprócz dyskusji na 
temat zasadniczy: „Przystosowanie 
różnych systemów ekonomicznych do 
zjawiska kryzysów ekonomicznych w 
dziedzinie rolnictwa, przemysłu i han 
dlu*, cały szereg kwestyj szczegóła- 
wych, jako to: interesa terminowe, 
własność przemysłowa, koordynacja 
międzynarodowych organizacyj w za- 
kresic transportu i komunikacji, (ii- 
nansowanie dróg, transporty kolejowe, 
konosamenty kolejowe, żegluga mor- 
ska, rzeczna i powietrzna, telefony, te- 

legrafy, regjonalne związki pocztowe), 
koszta produkcji, wytwórczość maso- 
wa, rozdział i stałość zatrudnienia si- 
ty roboczej, warunki i właściwości han 
dlu wewnętrznego, warunki życia rolni 
czego, międzynarodowa polityka han- 
dłowa. arbitraż handlowy, polityka cel 
na (klauzula największego uprzywiłe- 
jowania etc.) podwójne opodatkowa- 
nie, akredytywy. : 

Okazuje się stąd, že wszystkie nie- 
ma! ważniejsze kwestje, jakie wysunę- 
ło w ostatnim czasie życie gospodar- 
cze świata będą na kongresie waszyng 

ńskim rozpatrywane na podstawie 
wyniku szczegółowych studjów prze- 
prowadzonych przez poszczególne Ko- 
mitety Narodowe oraz osobne Komi- 
sje istniejące w łonie Międzynarodo- 
wej lzby Handlowej, która pracuje 

człowiek pewniej wstępował w tę fur- 
tę uchyłoną, mglistą; ale lepiej — ma- 
że niejedna łza spłynęły przed cza- 
sem, a my dotaJ ledwiešmy mogli wy 
starczyć opłacsć mijane chwile... 

List poniższy silniej jeszcze odtwa- 
rza nastrój duchowy Matejki. Pisany 
jest w dn. 6 — 7 maja 1863 r.* Dziś 
noże więcej skupiony, riemniej jednak 
iadarty świeżenii wieściani, które mo- 
że nie ze wszystkiem są prawdziwe. 
O potyczce Miniewskiego czytałeś pe- 
wno w „Czasie”, miała pomyślnie dla 
uas wypaść, dziś jednak krążą pogło- 
ski o rozbiciu naszych; mogę ci powie 
dzieć— rzadko takich ludzi razem by- 
wa tylu. Między nimi dwóch moich bra 
ci, E. i Kaz. wviechalił bez pożegnania 
ze mrą, starszy bowiem posłał młod- 
szego po mnie, ten nie uwiadomił 
mnie i sam znieł; po ciężkich termi- 
nach Bóg nam chodzić każe, może ich 
więcej oglądał nie będę, a od kilku 
dni, gdzie okiem  podniosę, krzyże 
Wszędzie a wsz edzie. Z domu wyjdę 
trumnę niosą lub karawan stoi, wnijdę 
do kościoła. kirem osłoniony, nawet 

27a moich drzwiach z sęków stanął 
+ Szkielet przede mną. Nie wiem, czy to 

la mnie — stokroć bym wolał. 
Boże! pókiż nas tak trzymać bę- 

dziesz! Ciągle się krew leje, a ciągle 
Mało i mało. Jeżeli nasze przodki wi- 
dzą, ile nas boleści szarpie, myślą, że 
© może największa nagroda za ich za- 
Cne czyny — mniszą im serca pękać, 

Później goić, by na nowo pękać. Z na- 
Ok Mie wiem jak będzie, jak to długo 
swa. ee zlituj się! 

„V Ciężkie dni wypadają imienin t . woje — ciężej nam jeszcze НнАа 

wać sobie. Życzyć wszystko—- bo dziś 
nie mamy, prócz łez, krwi i hańby. 
Życzę ci więc tego o co mię zawsze 
upominasz, t.j. wytrwania — ja sam 
czuję, jaki to dar wielki Boży. Wiary 
w sprawę naszą, na jakiej ci pewnie 
nie zbywa, nadziei w pomyślność i mi- 
łości nieograniczonej dla krajui Boga, 
a dla nas byś jej nie uszczupłał, bo z 
każdym dniem* dzisiaj smutniej, cio- 
ciaż słońce niby zostaie, ale chmur i 
mgieł tak wiele, że jeszcze blasku nie 
wiele, nie wiele. Więc ja się boję, by 
as ciemność zbytnia nie ogarnęła, bo 
prawdziwie wielkie doświadczenia 
Bože nas tykają. Zdaje mi się, że nie- 
wiełka różnica chwil naszych z owem! 
wzeczuciami i powieściami Jana św 

—- obyśmy tylko przetrwali szczęśli- 
wie, a choćby ostatnim rzutem oka uj- 
choć i upoić się blaskiem szczęścia 
choć nie własnego — i toby wystarczy * 
lo... Całuję cię trzykroć, a życze, byś- 

ЧЕ ОМ о 

Kurier Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Międzynarodowa Izba Handlowa wobec świa- zwykle w porozumieniu z innemi świa- 

towemi organizacjami ekcnomicznemi, 
craz utrzymuje stały kontakt z organi- 
zacją ekonomiczną Ligi Narodów. 
Wszechstronne zatem i nadzwyczaj do 
«ładnie przeprowadzone prace przygo 
towawcze do wspomnianego kongresu 
daja pełną rękoimię jego powodzenia 
w. kierunku najtrafniejszej analizy obet 
nej światowej sytuacji gospedarczej, 
obmyślenia skutecznych środków za- 
radczych o charakterze międzynarox 
dowym, "przeciw powszechnemu  kry- 
zysowi ekonomicznemu oraz ustalenia 
najodpowiedniejszych form międzyna- 
rodowej współpracy gospodarczej w 
dziedzinach, objętych programem — ©- 
brad. Zainteresowanie się kongresen1 
waszyngtonskim jest tem większe, że 
każda kwestja postawiona na porząd- 
ku dziennym obrad naświetlana będzie 
równocześnie ze stanowiska doktryny 
ekonomicznej europejskiej. jak i ame- 
1ykańskiej z uwzględnieniem szczegól- 
nych właściwości obu tych ustrojów 
gospodarczych. Umożliwi to lepsze u- 
wypuklenie pewnych odrębności struk 
turalnych, jak i głębsze oraz pełniejsze 
uzasadnienie powziętych uchwał i re- 
zolucyj zwłaszcza w sprawach, mają- 
cych znaczenie ogólne. 

Połski Komitet Narodowy Między- 
narodowej Izby Handlowej pod prze- 
wodnictwem swego prezesa p. Bogi- 
sława Hersego przyjmuje bardzo żywy 
udział we wspomnianych poprzednio 
pracach przygotowawczych do  kon- 
gresu waszyngtońskiego, gromadząc 
wszelkie potrzebne materjały statysty 
czne oraz udzielając odpowiedzi na li- 
czne ankiety w tym przedmiocie, przy- 
czem podnosi stale specyficzne. warun- 
ki, wśród jakich rozwija się polskie 
życie gospodarcze. 

Zjazd T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych 
Dziś w dniu 4 marca 1931 r. w 

Wilnie w sali Stowarzyszenia Techni- 
ków przy ul. Wileńskiej nr. 33 odbę- 
dzie się Zjazd Wileńskiego T-wa Orga 
nizacyj i Kółek Rolniczych, według 
rastępującego porządku dziennego: 

Godz. 8.30 — Msza św. w kościele 
św. Jerzego. 

Godz. 9 — otwarcie Zjazdu. 

a) Sprawozdanie z pracy Wil. To- 
warzystwa O. i KR. za III kwartał br. 
budżetowego. 

b) Pian pracy na rok budżetowy 
1921 — 32, 

c) Budžet Towarzystwa na 
1031 — 32. ; 

d) Sprawozdanie Komisji Rewizyj- 
nej. Dyskusja. 

Godz. 13 — 16 — Przerwa obiado- 
wa 

Godz. 16 — Referat „Rolnictwa 
Wileńszczyzny wobec przežywanego 
kryzysu* — wygłosi b. minister Reform 
Rolnych prof. dr. Witold Staniewicz. 

Godz. 17 — a) wybór Rady Wil. 
T-wa O. i KR. 

b» wybór 3-ch członków Komisji 
Rewizyjnej, 

c) wybór 15-u delegatów na Wał- 
ne Zgromadzenie CTO i KR. 

Wolne wnioski. 

rok 

  

Kaziu 
jakkołwiek dzień św. Kazimierza przy: 

pada dopiero dziś, kiermasz kaziukowy roz- 

począł się już wczoraj na dobre. Wszystkie 

miejsca przeznaczone dla straganów zosta- 

  

ły już zajęte, wszędzie panował ścisk i gwar 
Nic dziwnego. Kaziuk, to nasza, b. bliska 

  

my kiedyś o dzisiejszych chwilach tak Ё 
mėwili, jak sie mówi o burz przecho- 
dzących szkodach, a nie zapomnij o 
mnie, bo jeśli kiedy, dzisiaj mi tego 
potrzeba, biedna dusza moja. 

„„GdybYŚ inógł, odpraw Mszę św. 
za pomyślność naszych. Bóg ci zapła- 
ci, ja pocałunek dam. Dziś tj. 7 wró- 
cili bracia zdrowi, cały oddział rozbity, 
częścią zabranwv przez Austrjaków, cze 
ścia rozpierzchnięty; wieczór rannych 
2niešli....“ > 

W listach tych, pisanych jakby 
krwią serca wiełkiego artysty - obywa 
tela, odzwierciadlala się piękna dusza 
jego w latach nadziei zawodnych i 
klęsk narodowych 

L. Uziębło. 

sercu rozrywka. Może niejednemu „nadoja- 
dły* już te same widoki dowcipy i wieczny 
ścisk, a jednak idziemy wszyscy, zwłaszcza 

  

gdy pogoda jest tak łaskawą, jak wczo- 
rajsza. 

Słonecznie, mroźno, sucho. Aż dziwne, 
boć przecie Kaziuk przybywał zawsze „spo- 

3. E. KS. BISKUP SUFRAGAN 
WILEŃSKI 

KAZIMIERZ 
MICHALKIEWICZ 

  

obchodzi w dniu dzisiejszym 

święto swego Patrona. 

„Psycholonia tłumu" 
Otrzymujemy następujące. uwagi. 

Do jednych z najbardziej popułarnych, 

sympatycznych i owccnych na gruncie wileń 

skim placówek kulturalno - oświatowych па- 

ležy , Ognisko“ kolejowe. Co tydzień można 

tan, wysłuchać odczytu, być na koncercie 

lub na przedstawieniu. Sala miła, przytulna 
stałe się zapełnia publicznością, która prag- 
nie się zabawić lub też posłuchać ciekawe- 

po wykładu. EE : 
“ Tak było i w niedzielę dnia 1-ро таг- 
ca rb. Znany w Wilnie, jako doskonały ka 
znaazieja, ks. Piotr Sledziewski wygłosił 5. 
ciekawy, poważny i pożyteczny odczyt p.t. 
„Psychołogja tłumu”. : 

Nie mam tu zamiaru składać sprawo- 
zdania z tego odczytu — zostawiam to lu- 
dziom do tego powołanym. Chciałbym tyl- 
ko zwrócić uwagę na gorszący fakt, jakiego 
słuchacze byli świadkami. 5 

Oto gdy Sz. prełegent, z właściwą mu 
łagicznością, obrazowością i wymową przy- 
kuwał uwagę całego audytorjum wywodami 
o potrzebie walki o twórczą a nie burzyciel 
ską zbiorową duszę polską, na estradzie się 
zjawiła grupa młodzików z instrumentami 
'muzycznemi, którzv swem zachowaniem się 
za plecami prelegenta stworzyli doskonałą 
ilustrację odczytu. Ich wysilanie się na mo- 
żliwie głupsze miny, ruchy i postawy, oraz 
chęć zaimponowania tem audvytorjum, zaiste 
dały obraz psychvicgji tłumu, pozbawionego 
rajelementarniejszych zasad. wychowania, 
poczucia przyzwcitości i szacunku wobec 
powagi, stanu i wieku prelegenta... Dało się 
zauważyć, jak zacny prelegent zmuszony hył 
streścić się i zakończyć swój odczyt, a to 
zawdzięczając napueraniu tej „tłuszczy”, któ 
rej nie było kontu poskromić... 

Gdzież jest zarząd? Kto organizuje od- 
czyity? Mało jest zaprosić prelegenta — trze 
ba dać mu warunki do wypowiedzenia się. 
Wystarczy do tego dodać, że drzwi na sa- 
lę przez cały czas odczytu były otwierane 
i zamykane, trzaskanie niemi uniemożliwiało 
wprost wygłaszanie. i słuchanie odczytu. 

Piękna to rzecz — „wstęp na odczyt bez 
płatny”, lecz trzeba pamiętać, że wielu 

wstępuje „po drodze”, dla zabicia czasu, 
lub spotkania się z kim, zwłaszcza młodziez, 
i nietylko nie ceni pracy prelegenta, lecz 
przeszkadza korzostać z niej osobom celowo 
tam przybyłym. 

'FTo też jeśli sie nie ma zamiaru wprowa 
dzenia chociażby minimalnej opłaty za 
wstep, np. 20 gr., dającej gwarancję pewnej 
selekcji słuchaczy, to przynajmniej należy 
<ię postarać, ażeby w czasie odczytu, o go- 
dzirie oznaczonej — „drzwi na klucz za- 
trzasnać, aby jaki panek, czy półpanek nie 
przyszedł wyśmiać naszych pogadanek”... 

Jeden ze słuchaczy. 

ISEM CJRZORESZA 

wity mglami“, ociekający kroplami deszczu, 

mokry i brudny. Dzisiejszy będzie inny, ele- 
gancki. 

Niema potrzeby opisywać wygląd plącu 
Łukiskiego. Kto tego nie zna, nie widział 
w latach popzednich? Harcerze, szkoły za- 
wodowe i t.p. instytucje ulokcwaly się (jak 
zawsze) na alei wzdłuż ul. 3 Maja. Tu też 
Skupiłv się stragany z zabawkami, dewo- 
cjonaljami i sztucznemi kwiatami. 

Nieco na lewo uplasowali Się sprzedaw= 

cy „obarzanek* dalej na wolnym placu rozło 

    

  

żono naczynie: gliniane blaszane i drewniane 

fspecialitė de la maison Kaziuka), jeszcze 
dalej, tuż przy uliczce prowadzącej do wie- 
zienia wyroby rymarskie. 

Wszystkiego jest dużo, mimo, że nie 
wszyscy jeszcze przybyli przekupnie. Nocą 
przywalą — infomuje nas jakiś  dziadzina, 
oczekujący na kupujących. Zapytujemy go o 
ceny. Macha tylko ręką i spluwa siarczy- 

ście. Ma trochę racji, bo rzeczywiście kon- 
junkiura nieciekawa, dużą balję można ku- 
pić za 4 zł., podczas, gdy w roku ubiegłym 
kosztowała nie mniej niż siedem. Zresztą 
wszystko jest tańsze. Obwarzanki są już cd 

10 gr. za wianek zabawki potaniałyogromnie 
a w lotnych „restauracjach" można grun- 

townie „podjeść* za złocisza. 

Całe zło w tem, że kupujących mało. 
„Eznyraja, powiada jakaś babina sprzedają- 
ca zresztą b. ładne kwiaty papierowe, szny- 

rają. a jak kupić to niema nikogo; „zaraza 
na takie czasy”. 

Pod jedną z lip ulękował się z walizeczką 

niecodzienny kupiec — Chińczyk. Sprzedaje 

PRZYGOTOWANIA NA WYPADEK POWODZI 
KONFERENCJA W STAROSTWIE GRODZKIEM 

W dniu 3 b. m. odbyła się u p. starosty 
grodzkiego Iszory, pod jego  przewodni- 
ctwem, kontierencja, w której uczestniczyli 
pas Czerwonego Krzyža, przedstawiciel 

pułku saperów, przedstawiciel Magistralu, 
komendant straży pożarnej, przedstawiciel 
Komendy Placu, -oraz komendant Policji 
Państwowej. Przedmiotem konierencji była 
sprawa zarządzeń, jakie przedsięwziąć na- 
leży na a ewentualnej powodzi. Nie- 
bezpieczenstwo powodzi skutkiem wylewu 
Wilji nastałoby w razie raptownej odwilży. 
W tym wypadku z niebezpieczeństwem tem 

„należy się liczyć. 
Stan wody na Wilji jest już dziś o trzy 

metry wyższy od poziomu normalnego. Wy- 
łew nastepuje zazwyczaj wówczas, kiedy 
poziom wody podniesie słę powyżej 6 me- 

PLAN AKCJI 

Na konferencji ustałono płan działania. 
W razie niebezpieczeństwa powodzi, ludność 
uprzedzona zostanie 10-minutowemi przery- 
wanemi gwizdkami elektrowni i tartaków 
nadbrzeżnych. W momencie, kiedy już po- 
wódź siłe rozpocznie, prócz gwizdków z ele- 
ktrowni, dawane będą alarmowe gwizdki z 
łokemotvw na stacji kołejowej. Idzie o t 
że w razie powodzi, około 500 osób, miesz- 
kańców niżej położonych domów, znalazło- 
by się w niebezpieczeństwie i trzebaby ich 
ewakuować 2 domów. 

trów. W wielu miejscach na Wilji niema już 
zunełnie lodu, w innych, jak np. koło Werek, 
Oraz między mostem Zielonym i Zwierzy- 
rieckim, rzeka pokryta jest grubą powłoką 
lodową. Nie wiadomo, jaki jest stan lodów 
w górnym i dolnym biegu, lecz zdaje się, 
że większych zatorów lodowych obawiać 
się nie należy. 

Ewent:talnego tworzenia się zatorów pil- 
nować będzie specjalna komisja saperów 
pcu dowództwem oficera. Będzie ona w ra- 
zie potrzeby usuwała zatory. Większe nie- 
bezpieczeństwo groziłoby w razie raptow- 
nej owwiłży, gdyż opady Śnieżne były bac- 
dzo obfite i nad brzegami Wilji leży 

warstwą, grubości 1 metra, a w niektóry: 
miejscach nawet 2 metrów. 

RATUNKOWEJ. 

Czerwony Krzyż zorganizuje w czterech 
rriejscach, najbardziej zagroż na 
wszelki wypadek czter' . Sani 

S w razie ni eństwa, lub wy- 
ndku nieść będą pomoc sanitarną i zacpa- 

Joc lajbardziej zagrożone miejsca będą w 
porze nocnej specjalnie silnie oświetlone, bę- 
dą tam nawet ustawione reflektory, które 
oświetłałac brzegi rzeki na wala powo 
dzi, ułatwią akcję ratunkową. 

  

„Konferencja w sprawie zniżki cen 
Wczoraj odbyła się w lokalu Izby 

Przemysłowo-Handlowej konferencja 
przedstawicieli rządu z reprezentan- 
tami sfer gospodarczych wileńskiego 
okręgu. 

Referat wygłosił dyr. Peche z Min. 
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MIEJSKA 
— Wyjazd p. prezydenta P. prezydent 

Fołejewski wyjechał w dniu wczorajszym 
do Warszawy, aby wziąć udział w obradach 
Rady Kolejowej. 

W związku z dzisiejszym  kiermaszem 
„Kaziuka“ utworzona została z ramienia 
Starostwa Grodzkiego i wydelegowana na 
teren kiermaszu specjalna komisja, która 
będzie ceny artvFułów żywności pobierane 
na kiermaszu kontrolować, aby pobierane 
były ceny ustalone przez rzeczoznawców. 
Kamisja dokonywać również będzie! sanitar- 
nej kontroli handlu artykułami spożywczemi 
na kiermaszu. 

RR NNALA AL ALALALRIRU 
Zawiadamiam Szanowną Klientelę, 

że od 1 stycznia 193! r. ziikwldowa- 

łem moją Filję przy ui. Ś-to Jań- 

skiej Nr. 1, i uprzejmie proszę o 

załatwianie zakupów w inoim sklepie 

przy ul. Mickiewicza Nr. 5, tel. 372 
z poważaniem 

W. Borkowski 
Sklep materjałów pišiniennych, kre- 
Ślarskich, malarskich, zabawek, obra- 

zów i ram. 

MARA RACER 
ładne filiżanki i różnego rodzaju naszyjniki. 
Ładne, ale dość drogie rzeczy. Filiżanka ze 
spodeczkiem kosztuje od 17 — 25 zł. 

Probujemy nawiązać rozmowę. Okazuje 
się, że nasza znajomość języka chińskiego 
jest niewiele słabsza od znajomości języka 

rosyjskiego wschodniego kupca 

— Mało, mało kupi. Choroszi towara ku- 

pi. Dwa zołoty kupi maja czaczka. 
Rozmowa niewątpliwie ciekawa, przery- 

wamy ją jednak, aby obserwować  wileń- 
skiego reżysera iilmowego p. Stanisława 

Urbanowicza nakręcającego swój film (repor 
ta? filmowy) p. +. „Kaziuk“. 

Bedą w nim bardzo ucieszne scenki i 
niejeden będzie mógł zobaczyć swoją podo- 
biznę. 

Mieliśmy możność obserwować łak pew 
na, elegancko ubrana dama w fokach, nio- 
sąca nowiuteńkie grabie, starała się unie- 
moeżliwić kinooperetorowi _ uwiecznienie jej 
na filmie. Zdaje się, że nie zdołała umknąć. 

Wiele osób, zapewne w poczuciu fotoge- 
niczności własnej, pozowało b. chętnie. 

właszczą okazale paniusie, sprzedające w 

straganach. Każda chciała być sfilmowana 

     

          

    

  

    

  

na tle serc piernikowych, zabawek lub bie- 
iutkich necułek. 

Niestety, nie wszystkie trafiły. 
Poza tem niewiełe nowego dało się zan- 

wežyč na kiermaszu, a cośmy  przeoczyli, 
zobaczycie dziś sami. Ww. T. 

Przem. i Handlu poczem wywiązała się 
ożywiona dyskusja. Zabierali w niej 
głos: p.p. wojewoda Kirtiklis, dyrek- 
tor i prezes Izby, oraz liczni radcowie 
Izby i kupcy. 

  

— Sprawy autobusowe na posiedzenia 
Magistratu. W piątek s zajmie się 
na posiedzeniu sprawą udzielenia koncesji 
łednei z firm zabiegających się o uruchomie- 
nie komunikacji autobusowej. 

KOLEJOWA 
— Ograniczenie ruchu osobowych pocią- 

gów sowieckich. Zarząd kołei sewieckich po- 
daje do wiadomości o dokonanem ograni- 
czemu ruchu pociągów pasażerskich, a mia- 
nowicie: pociągi 33 — 34 Szepietówka -— 
Baku — Szepietówka będą kursowały 4 razy 
tygodniowo. Pociąg 33 będzie odchodził z 
Szepietówki i pociąg 34 będzie przybywał 
do Szepietówki tyłko w poniedziałki, środy, 
piątki i niedziele. 3 

Wagony bezpośredniej komunikacj 
łoczysk — O а - za 
kursowania pociągów nr. 33 — 84 Kijów — 
Kanicniec - Podolski, w których biej be- 
dą kursowały tylko 3razy w tygodniu; będą 
odchodziły z Podwołoczysk i przybywały 
do Wołoczysk w środy, piątki i niedziełe. 

-—Oszczędność na kołejach. Ministerjum 
komunikacji wydała szereg zarządzeń, zie 
rznjacvch do oszczędności w dziedzinie wy- 
daików eksploatacyjnych. Ostatnio minister- 
jum poleciło dyrekcjom kolejowym rozwa- 
żyć możliwości ehwilowego ograniczenia sła 
ba zaludrionych pociagów pasażerskich. Mi 

desa, wobec ograniczenia dni. 

nisterjum zwróciło jednak uwagę, że ewen- 
tuslne zarządzenia nie mogą odbić Si ujem 
nie na sprawności komunikacyjnej. * 

— Kolejarze w dniu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. Zrzeszenia kolejarzy wiłeńskich 
podjęły inicjatywę uroczystego obchodu imie 
rin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebrali 
się przedstawiciele kolejowych związków za- 
wodowych, Ognisk, kolejowego przysposo- 
bienia wojskowego oraz kierownicy wszyst 
kich urzędów linjowych na naradę, której 
przewodniczył dyrektor PKP inž. K. Fał- 
kowski. Debatowano nad programem obcho 
du, który kolejarze wileńscy urządzają w 
ćriu imieniu 19 marca. Na uroczystości złożą 
się akademie, przedstawienia, capstrzyki or- 
kiestr kolejowych i t.d. Szczegóły obchodu 
po definitywnem ustaleniu będą  opubłiko- 
wane 

TEATR I MUZYKA 

—featr miejski na Pohułance, Dziś o 40- 
dzinie R po raz 15-ty ukażą stę dwie świetne | 
jednoaktowe komedje F. Molnara: „Bankiet“ 
: „Rez, dwa, trzy”. Wszystkie bilety sprze- 
dane. 

—-Teatr miejski w Lutni. Dziś o 8 
ukaże się doskonała komedje S. Krzywo- 
rzewskiego „Noc Syłwestrowa” w reżyserii 
dvr. Zełwerowicza. W rolach głównych: Ni- 
wiska, Sawicka, Szurszewska, Balcerzak, 
W A Jaśkiewicz i Wyrwicz - Wichrow 
Ski. 

— „Sałome* Wiłde'a. Wielkie zaintereso- | 
worie wzbudziła zapowiedziana na sol 

ižszą „Salome“ Oscara Wilde*a. Insce- 
nizację tego monumentalnego dzieła prowa- 

Eugenjusz Dziewulski, który jednocześ- 
nie skomponował wspaniałą ilustrację mu- 
zyczną. Również dekoracje i kostjumy wy- 
korane zostały według projektów E. Dzie- 

    
   

wułskiego. W rolach głównych ujrzymy: Ei- | 
Kre- chłerównę, Sawicką,  Sewerinównę, 

czmara, Wyrzykowskiego, dyr. 
cza i innych. 

--„Sztuba* K. Leczyckiego. W nadcho- 
dzący piątek, dnia 6-go bm. cdbędzie się 
w teatrze Lutnia premjera oryginalnej sztu- 
ki Kazimierza Leczyckiego, „Sztuba”, 
taczy się w prowincjonalnem mieście na Kre 
sach Wschodnich i porusza zagadnienia, 
związane ze stosunkami we 
szkole polskiej. 

Reżyseruje sztukę dyr. Zełwerowicz. Ob- 

Zelwerowi- 

sadę stanowić bedzie  niemał cał jespół 
Featrów Miejskich. ке 

— Poranek bałetowy Anety Rejzer - Ka- głan. W nadchodzącą niedzielę o godz. 12 

współczesnej aš 

w. noł. w sali teatru Lutnia odbędzie się po- | pis taneczny Anety Rejzer - 
uczenie. 

Bogaty program obejmuje balet fantasty- 
cznv „Królewicz i kot w butach”, oraz 
szereg nrodukcyj tanecznych do muzyki Cho 
pina. Schuberta, Moszkowskiego, Straussa, 
Prokofiewa i innych. 

Ceny miejsc zniżone od 50 gr. Bilety już 
Są do nabycia w kesie zamawiań od 11 — 9 
wiecz 

Kapłan i jej 50 

CO GRAJĄ W KINSCH 

Helios — Serce na utiey. 

Нойумоой — Parada Paramountu 
Pan — Stargane struny. 
Casiro — Warta nocna. 

Šwiatowid — Tan Tadeusz 
Wanda — Niewolnica demona 
Styłowy — Bitwa pod Somma 
Kino Miejskłe — Nowe žycie 

% 

 



    

  

@& @ Wielki dramat z życia emigrantów. Aktów 0. W rołac: gł. 

Szto 1 

Strajk autobusowy zlikwidowany Nowe książki „Sie: PORE ALE oe ta die 
NA SKUTEK INTERWENCJI WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH 

Konferencja delegatów 
inspektora pracy, nie dała konkretnych 

sowanych stron. 
Po dłuższej wymianie zdań obie stro: 

nie może pociągnąć za sobą 
Pensje kierowców e na 240 

rezułtatćw, wobec czego w Sprawę 
władze administracyjne, zwołując do Starostwa Grodzkieg: 

i swnferów, zwołana w przez 
wdały się 

o przedstawicieli zaintere- 

my poszły na ustępstwa przy jednoczesnem 
4 aniu głównego żądania szoferów, zawarcia umowy zbiorowej i wynagrodzenia 
1 o niezaležnie, czy kierowcy i kondul-torzy są zatrudnieni pelne cztery tygod 
m'e, Związek szeierów kładł na to głównynacisk, uważając, że oddanie autobusów 
do remontu zmniejszenie zarobków kierowcy. 

złotych miesięcznie, koddaktoców zaś na 

Wobec dojścia do porozumienia szoferzy odwołali strajk i w dniu dzisiejszym 
ja autobusowa na mieście będzie się odbywała normalnie. 

  

Komunistyczny 
Komintern wyznaczył na dzień 8 b. 

swym agitatorom organizowanie pochodow 
miększych ośrodkach na terenie województw 

    

_ Kwatera agitatorów komunistycz 
We wsi Jamułowo na odc. Buchowicze (Vzisna)) w mieszkaniu Adama Marci- 

ana xwatera komunistów, którzy po przekroczeniu granicy Žž 

SZA „Bei 66 
„dzień Kob et 
Peas ios we aria 

kon ych     

uomka, znaleziono kilka karabinow i granety, Ponadto ujawniono wielki zapas bibuły 
komunistycznej 

Była to zakonspirow: 
ukrywali się w mieszkaniu Marciaionka 
  

  

  

RÓŻNE 
"— Herbatka w „Rodzinie Wojskowej”, 

Dmia 11 bm. o godz. 19 odbędzie się zwy 
kła horbatka towarzyska we własnym loka- 
lu dła członkiń ra Wojskowej". Skład 
ka wvnosi I zł. 50 gr. Zapisy przyjmuje se- 
kreterjat Koła od dn 4. Ill. do 10. HI wiącz 
io ed godz 17 do 18. 

X : WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 2 

b, m. do 3 b. m. zanotowano ogółem w 
Wiłnie wypadków 49, w tem kradzieży 9, 

2 p 12, przekroczeń administracyjnych 

: -— Kradzieże w Instytucie Śniadec- 
kich. Kurkowska  Chardulata, РИ 
sudskiego Nr. 24 zameldowała o kra- 
dzieży palta damskiego wartości 300 

_ zł. z szatni Instytutu Śniadeckich przy 
ul. Nowogródzkiej Nr. 22. 

— Najście na kiosk in- 
wałidy. Trzech nieznanych spraw- 
ców dokonało wczoraj najścia na kiosk 
inwalidy lózeła Szyszko przy zbiegu: 
wlicy Kolejowej i Szopenoweskiej. 

Naoastnicy usiłowali - zniszczyć 
kłosk wybiłając szyby i niszcząc zapas 
papierosów. 

Podczas załścia Szyszko odniósł 
raty. 

Gdy przybyła policja, jeden z awan 
furnfków tracił jednego z policjantów 
4 zbiegł. 

Dwaj zostali ujęci. Zajście wyni- 
kto najprwadopodobniej na tle zetu- 

_ sty osobistej. 
я — Wypadek w 3 p. saperów. Oneg 

daj jeden z szeregowców 3 p. sape- 
rów pod wpływem ataku nerwowego 
targnął się na życie przebijając sobie 

- pfer$ nożem. 
Rannego szałeńca w stanie poważ- 

nym, odwieziono do szpitala wojsko- 
_ wego na Antokolu. 

-- Nagły zgon w poczekalni szpi- 
tała. St. sierżant Tadeusz Niemiec z 
_3 baonu administracyjnego, cierpiący 
ostatnio na. serce zgłosił się onegdaj 
do szpitala okręgowego w Grodnie. 

Mczekując na wezwanie przed ko- 
misję lekarską, Niemiec zatrzymał się 
w pokoju przyjęć, gdzie go w parę 
chwil potem znalazła służba szpital- 
wa już martwego. 

Uległ on atakowi sercowemu, któ- 
spowodował natychmiastową 

śmierć. 
— Tragiczny zgon szwołeżera. Z nie- 

wyfaśnionych przyczyn pozbawił się życia 
_ wystrzałem z karabinu szwoleżer 3 p. szwoł. 

(Suwalski) Franciszek Ejsmond. 

: — Samobójstwo w cza- 
sie aresztowania.  Esencją 
octowa usiłowała pozbawić się życia 

_ 28-letwia Stanisława Czaplińska (Pio- 
- nierska 3). 

Jako trudniąca się nierządem Cza- 
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-— Q, dziękuję, kochana mamo, ta 
ka byłam smutna cały ranek! 

— Bo ja wtedy jeszcze nie zdawa 
_ lam sobie sprawy z sytuacji, kochanie 

-_ Dobranoc ci! Ale powiedž mi czy profe Ž 
X 

'sor nie wspominał w rozmowie z tobą 
Wortingtona Millsa? 

=— Nie, ale zdaje się czekał ja- 
kieaś gości. 

_ — Doskonale, śpij spokojnie, El- 
ly, bardzo możliwe, że tym razem uda 
ło ci się wybrać wcale nieźle. 

L ROZDZIAŁ VII . 

Przygody w puszczy afrykańskiej 
'Karawana myśliwska wypełzła, jak 

wąż, z lasu na polanę. Każdy z traga 
rzy niósł na głowie bagaź. ważący 60 
frntów. Ich czarne czoła były zała- 
ne potem i błyszczały na słońcu. Na 
przedzie szli przewodnicy, którzy wy 
pieralj łatwiejsze przejścia i usuwali 
aiehezpieczeństwa. Za nimi maszero- 

"wali Tommy i Travers, z nabitą fuz- 
—га м pogotowiu. Podróż zachwycała 
młodego Anglika, zachwyt dla młodej 
dziewczyny wzrósł w nim w dniach 0- 
słatnich do rozmiarów uwielbienia. 
Traversa dziwiła jej znajomość jęży- 
ków krajowych i zwyczai, jej umiejęt 
ność dowodzenia i utrzymywania dy 
 scypliny, wreszcie zadziwiająca  cel- 
 pość strzału. Podróż udawałą się dos 

: Ёс'йдіе, pożywienia mieli wbród, dzię- 

     

    

     
     

  

    

    

     

  

   
    

  

płińska została zatrzymana przedwczo- rozm 

  

rai wieczorem na ulicy pod zarzutem 
uchylania się od badań lekarskich. Na 
prośby zatrzymanej, policjant zgodził 
się, by wstąpiiu ona do domu, żeby 
zmienić ubranie. 

W chwili, gdy Czaplłńska znalazła 
się w swoim pokoju, sięgnęła nie- 
znacznie po butelkę z trucizną į pud- 
niosła ją do ust. 

Zatrutą ulokowano w szpitalu Sa- 
wicz. ь 

— Siužgca — złodziejką. Cymerowi Fał- 
Foswi, Niemiecka Nr. 21, skradziono artyku- 
ły spożywcze i naczynia kuchenne, z ja- 
dłodajn: nałeżącej do niego. Kradzieży tej 
uUckonywała służąca Łap Sora, Popławska 
Nr. 5, u której Lzęść skradizonych przed- 
mietów odnaleziono. 

-- Okradziony w zajeździe. Rogułewi- 
czowi Aleksandrowi ze wsi Kowalki, gm. 
Bieniakońskiej w zajeździe przy ul. Raduń- 
skiej Nr. 56 skradziono 80 zł. w gotówce. 
Kradzieży tej dokonali Dawidowicze Józef 
i Wincenty ze wsi Taszkowszczyzna, gm. 
Sałecznickiej. 

— Pożar na ui Wileńskiej. W dniu 2 
6. m. w pracowni czapek Ajzyka Minikiera, 
Wileńska Nr. 21 powstał -pożar przyczynia- 
jąc strat na 500 zł 

Złośliwa bankrutka. 
Mezur Gitla, Sawicz Nr. 8 zwinęła 
swój sklep po otrzymaniu towarów na 
kredyt weksłowy od Mińskiej Marji, 
Stefańska Nr. 18, Nagrodzkiego Zyg- 
manta, Zawalna Nr. 11, Borskiego 
Eljasza, Wileńska Nr. 24, Brojdo Da- 
wida, Niemiecka Nr. 10. Poszkodowa- 
ni obliczają swe straty na sumię 2326 
zł. Mazur Gitle zatrzymano. 

— Rękę ludzką znaleziono podczas 
rewizji. W mieszkaniu b. urzędnika 
Boczkarowa (Legjonowa 17) policja 
odnalazła zasuszoną rękę ludzką, któ- 
ra, jak twierdzi żona Boczkarowa, zo- 
stała przywieziona przez nich z Rosji 
iako wykopalisko archeologiczne. 

RADIO WILEŃRSKIE 
ŚRODA, DNIA 4 MARCA 1931 ROKU 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Muzyka polska (płyty) 
12,30 — 13,00: Tr, z placu  Łukiskiego 

w Wilnie dorocztego jarmarku „Kaziuka” 

  

Reportaż prowadzi Antoni Bohdziewicz i 
Stefan Jędrychowski. Transmisja na War- 
szawę. 

13.10: Kom. meteor. 
Radjokronika z Warsz. 
Progr. dzienny. 
Audycja dla dzieci 

młodzieży 
„Kobiece postacie ślą- 

  

16.15 — 16.45: 
Warszawy. 

15.45 — 17,15: Koncert dła 
17,15 — 17,40: 

„skłe w ostatnich latach zaboru O: 

z 

— odczyt. z Katowic — wygł. K. Nitsc 
wa. 

17,45 — 18,45: Koncert z Warsz. 
18,45 — 19.00: Chwilka strzelecka 
19.00 — 19.15 Kwadrans akademicki. 
19,15 — 19.30: Pieśni narodowe (płyty) 

1) Dwie pieśni szwajcarskie 2) Pieśni szko 
ckie 3) Pieśni irlandzkie. 

19,30 — 19.40 Program na czwartek i 

Ki wielkiej ilości zwierzyny, spotyka 
nej na każdym kroku. Krajowcy czuli 
się doskonałe, pod doświadczonem i 
umiejętnem kierownictwem dziewczy- 
ny - myśliwego. 

-- Zadowolony pan 
Traversie? 

Spojrzał na nią z zachwytem: 
— Ja myślę! Nie miałem dotąd 

najmni ejszego pojęcia, o tem, jak cu 
downe jest życie! 

— Hm, uśmiechnęła się Tom- 
ry, — a gdybym nie była przy panu, 
zw6zumiałby pan za chwilę, jak cudow 
ną jest śmierć! 

Travers spojrzał z niepokojem na 
«mówiącą: : 

— Dlaczego? 
— Bo życie w puszczach afrykań 

skich jest pełne niespodzianek. Niech 
pań pamięta tę zasadę, że trzeba 
ciagle mieć się na baczności. Wszy- 
stko dokoła zdaje się dyszeć spoko- 
jem i bezpieczeństwem. Słońce świeci, 
wiaterek przyjemnie chłodzi, nasze 
twarze, liście szumią, ptaki śpiewają, 
a roje małych owadów brzęczą swo- 
je pieśni.! Ale pan nie podejrzewa na 
wet, że od pół godziny tropi nas lew. 

Travers obejrzał się z przestrachem 
i ścisnął w rękach strzelbę. 

— Jaki lew? Gdzież on jest? 
-— O, pan vo tak odrazu nie zoba 

Czy! == roześmiała się Tommy. —Ale 
moje oczy się nie mylą. Czekałam ty! 
ko wyjścia na polanę, aby rozpocząć 
polowanie. Jest to duży lew - ludo- 
jad, im prędzej z nim skończymy, tem 
lepiej będzie dia naszego bezpieczeń- 
stwa. 

z podróży, 

„murzvnów) 6) Hemar — ja jestem pies na 

vgmtunt Kisiełewski. „Doktor Paweł" 
Warszawa, 1931, str. 176 -- XVI ze wstę- 
per: autora, Powieść ta jest dobrze znana 
czytelnikom „Tęczy”, gdzie się pierwotnie 
drukowała. Powieść odznacza się zwartą 
konstrukcja i głębokiem ujęciem. Bohater 
upada wskutek rczbicia się tego materjali- 
stycznego Światepoblądu, później zaś od- 
znacza się i podnosi, aż wreszcie staje na 
twardym gruncie wiary i znajduje drogę, 
prowadzącą ku trwałemu szczęściu. 

lęzyk autora odznacza się szłachetną pro- 
stetą i siłą; to też powieść czyta się iekko, 
z pryiemnością, no i nie bez pożytku, gdyż 
„buczi myśl. 

SENSACYJNE ZWYCIESTWO A7S-u NA 
MISTRZGSTWACH POLSKI. 

W niedzielę rozpoczęły się na sztucznym 
torze Jodowym w Katowicach rozgrywki © 
tytuł hokejowego mistrza Polski, w których, 
jak ta już podawaliśmy, bierze udziaŁ mistrz 
okręgu wilenskiego AŻS - Wilno. 

pierwszym aniu walk AZS — Poznań 
pckonał Lechię (Lwów) _w stosunku 1.0, 
nraz Pogoń (Lwów) — TKS (Toruń) 5:0. 

AZS - Wilno w spotkaniu z mistrzem Lwo 
wa „Czarni“ odniósł sensacyjne zwycięst- 
wo ując tą, stosunkowo silną drużynę 
w druzgoczącym stosunku 10:0. Wynikiem 
tym aademicy nasi wykazali, że są drużyną 
b. mocną i niewątpliwie odegrają w mistrzo 
stwach poważną rolę. Bliższych szczegółów 
o tym meczu, na razie, brak 

zSĄDÓW 
DONIOSŁY WYROK SĄDU NAJWYŻ- 

SZEGO. 

  

Jeden z kunców warszawskich wystawił 
weksle na 852 zł. panu G. S. Zanim nadszedł 
czas płatności wystawca zmarł. 

Spadkobiercy wierzycieła skierowali spra 
wę na drogę sądową, zgłaszając powództwo 
na sumę 8852 zł. z proc. i kosztami. 

Pozwany przedstawił sądowi pokwitowa- 
nie zmarłego, stwierdzające, że „należność z 
weksli otrzymałem”, 

Sąd Oktęgowy jako instytucja odwoław- 
cze, uznał taki dowód uiszczenia za niewy- 
starczający i powództwo zasądził, ponieważ 
w pokwitowaniu nie było zaznaczone, aby 
zapłata dotyczyła spormych weksli. 

Srrawa oparła ię o Sąd Najwyższy, któ- 
ry uznał, że posiadanie przez dłużnika pokwi 
towania, stanowi dowód zapłaty, a zatem 
nie dłużnik weksiowy obowiazany jest udo- 
wodnić, że pokwitowanie dotyczy danych 
weksli, ale w myśl art. 81 ust. post. cyw. na 
wierzyciełu ciąży obowiązek ebalenia ziożo- 
nezo dowodu, czyli udowodnienia, ze po- 
xwitowanie dotyczy innego diugu. 

Wychodząc z tego założenia Sąd Najwyż 
szy wyrok Sądu Okręgowego uchylił. 

Ta teza Sądu Najwyższego ma niezmier- 
nie SE znaczenie dla stosunkėw wekslo 
wych. 

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na trumnę śp. Lidji Nor 

manowej dła biednej byłej nauczycielki -- 
Z.F.- 5 zł.; H. 0. —5 zł; 

S. R. dła byłej nauczycielki — zł. 3. 
W dniu imienin naczelnika Wydziału Te- 

chnicznego Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
v Wilnie inž, Aleksandra Juszczackiego gro- 
no mierniczych tegoż Wydziału składa na 
niezamożnych uczni Państwowej Szkoły Te- 
chricznej w Wilnie — kwotę zł. 63. 

19.40 19.55: Prasowy dziennik radj. 
Warszawy. 

19.55 — 20.15 Pogadanka radjotechnicz 
na — wygł. Mieczysław Galski. 

20.15 .30:  „Posłannictwo krytvka 
muzycznego" — odc. z Warsz. wygł. prot. 
St. Niewiadomski 

2030 — 22,00- Koncert z Warsz. 
22,00 — 22,15: „Kwadrans w _ oinvilie* 

=> ce z Warszawy — wygł. J. Dwer- 
nicka. 

22,15 — 22.35: Utwory Czajkowskiego 
(płyty) 1) Arja Leńskiego (D. Smirnow) 
2) Część II symfonji patetycznej 3) Piesń 
bez słów (skrz. — Kreisler).) 

22,50— 23.00: Kom. z Warsz. 
23.00 — 24.00: Kabaret (płyty) z konie 

rarsjerką Karola Wyrwicza - Wichrowskie 
go rt. dram. 1) Pedro — Jutro zapomnę 2) 
Conrad — Baby (Nobisówn) 3) May — 
Panna Mania gra na mandolinie (Z. Poga- 
„i zelska) 4) Krukowski — Uj. jak ja tego 
n'e lubię. 5) Nichols — Wspomnienie (Chór 

z 

to (Z. Pogorzelska) 7( Wars — Strachy 
„(H. OrdonėwnaV 8) Messala — Czardasz 
9) Schinaniki — da (A. Dymsza) 10) Gdy 
ja jestem u Ciebie (M. Chevalier), 

— Ale... ale gdzie go pani widzi? 
— pytał niespokojny. 

— O jego zbliżeniu uprzedza nas 
wicle znaków, których pan jeszcze nie 
zna i nie umie zauważyć. W Afryce 
trzeba umieć słuchać i patrzeć. Wśród 
tych najpiękniejszych lasów, pagór- 
ków, zalanych słońcem polanek i sreb 
rzystych rzek, na każdym kroku czy- 
ba śmierć pod najrozmaitszemi posra 
ciami.: zaczynając od bawoła, a koń- 
cząc na owadach, wielkości główki od 
szpilki. 

-— Dlaczego pani mówi: „zaczyna 
iąc od bawoła”? Myślałem, że lew 
jest królem zwierząt? 

— Tak się zwykle sądzi, ale na- 
prawdę tak nie jest. Rzeczywiście, lew 
jest bardzo silny, ale nie można о 
porównywać do bawołu pod wzgęle- 
dem chytrości, złośliwości i okrucień- 
stwa. Statystyka daje tu bardzo wy- 
mowne fakty: większość afrykańskich 
myśliwych ginie przy spotkaniu z ba 
wołem; na trzech ludzi, zabitych przez 
bawoła, jest jeden zabity przez Iwa. 
Niech pan poczeka, może my sami 
spotkamy się z bawołem. Sam się pan 
zrzękona wówczas, jakie to jest nie- 
bezpieczeństwo! 

— Bardzobvm tego pragnął. Ale, 
mam nadzieję, że pani nie pozostawi 
mnie własnemu losowi. Czy pani jest 
pewna, że gdzieś w pobliżu włóczy 
się lew? 

— Zupełnie pewna. Zaraz spraw- 
dzimy pana zdolności obserwacyjne. 
Czy widział pan stado. antylop, które 
nas minęło? Czy zauważył pan coś 
szczególnego? 

  

„NBGWE SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3 

ЖУС! Rudolf Schlidkraut I Louise Dresser. 
Kasa czynna od g. 3.30. Poczatek seansów od g del, Następ:v > Związek Podiotków” 

  

KINO-TEATR 

  
Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kiedrzyńskiego 

  

  

« | @# * Dramat miłosny.W rol. gł. asy polskiego ekranu „ELi0 s" |$ERCE NA WLIES = nosz Ney SS SAWAN, 
ih WIERA 8. | H£NKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-ST PCWSKI, MODZELEWSKA i mni. Tel. 526 

Ę Dodatki dźwiękowe Począte« godz, 4,6,8 i 1015, Wa pierwszy seans cenv zniżone, 

Dk = 2 Lai Maurice Chevalier w największym filmie sezonu 1951 7. 
    

  

    GOLLYWSO: 
a 2ż, 

  

PAszkie ARABA PARAĄROWBETU <. 
Roth i wiele innych gwiazd „Paramonntu“, Pizepych Wxstawy! Muzyka! Špiew! 

relach pozostałynh: Mancy 
roli, Sary Cooper, Ма 

Mumery rewjówe w języku polskim wykona 4 Mira Zimińska i Mariusz Masryński Nad program: Rewela- cvine dodatki dźw ękowe, Na I-szy Seans ceny zniżone. S   yogdz.4, 6,81 M „30 

  

     
  

     

Bźwigkuwe ano Dziś 5 = ; = s 2 Zachwycetęcy 
| Super Przebój dźwiękowy! A BETA. SEA dramat miłosny. 

| W rol gł. ® Mikołaj Suzanin Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
$ С ši į N 8 czarująca Billie Dove 1 Paul Łukas Na pierwszy seans ceny zniżone. 

WIĘ, <— 47. tel 15-41 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, W sobotę i niedz. początek 6 g. 2-ej. 
  

  

KINO Dziš vieika premjera! 
ż: Poraz pierwszy w Wilnie! 

8 „Р А К 
Wielka 42. 

dt g słynnego utworu Henry Balallle'a „La possesion*. 
W roli głównej najsenjalniejsza tragiczka Świata 

ŚTARGANE $ Puiężny dramat ero- 
tyczny w 10 akit. po- FRURY 

Franceska Bertini : imi 
Nad program: Arcywesoła komedja w 2 akt. Ceny od 48 gr. 
  

  

Polzkie Kino 

„WANDA 

Vielka 50, Tei, 14-51   

  

ZARZĄD SPOLKI AKCYJNEj „PAPIER“ 

w Wilnie zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, 
że w dniu 28 marca 1931 r. o godz. 6 po 
południu, w lokalu S-ki, przy ulicy Zawal- 
nej 13, w Wilnie, odbędzie się Zwyczajne 
Walae Zgromadzenie Akcjonarjuszów  S-ki, 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego; 
2) Zatwierdzenie sprawozdania i bilansu 

za rok cperacvjnv 1930. 
3) Sprawozdarie Komisji Rewizyjnej; 
4) Fodział zysków; 
5) Zatwierdzenie budżetu i planu dzia- 

łań na rok operacyjny 1931; 
6) Wybór se członka Zarządu i 

dwóch zastępców; 
7) Wybór dwóch członków Rady Nad- 

znrczej 
8) Upoważnienie Zarządu do kredytowa- 

ria sie w instytucjach finansowych, jak ró- 
wrież i u osób prywatnych, oraz do zapisy- 
waria ewikcji hipotecznej na zaciągnięte zo- 
bowiązania. 

9) Wolne wniuski par. 15 statutu. 
P.P. Akcjonarjvsze, życzący sobie wziać 

udzia: w Walnem Zgromadzeniu, winni na 
7 dri przed terminem złożyć Zarządowi (Za- 
wałna 13) swoje akcje, względnie świadec- 
twa par 17 statutu. 
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 Dvrekcja Okręgowa Kolei Państwowych $ 
w Wilnie podaje do publicznej wiadomości, 
że w dm 27 marca 1931 r. w drodze prze- 
targu pisemnego zawrze roczną umowę na- 
dostawę 100 tonn różnych Ożdzi. 

Warunki przetargu i informacje udziela “ 
dział zakupów Wydziału Zasobów Dyrekcji 
(Wilno, ul. Słowackiego 2, II! piętro, pokój 
nz. 38) w dnie urzędowe w godzinach 

ANO MAGA 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i $-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ui Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, sslony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty     

  

Dziś! Wybitny szlagier, arcydzieło 
według tematu „Kamień mądrości" p. t. 

  

BIEWOLŃICĄA BEĄONA 
Po ężny psychologiczny dramat w 10 aktach. Tło obrasu: Płonąca Afryka i Rivera francuska. W rol. gł: Iwan 
Petrowicz, Alice Terry | Paweł W gener. Nad prozram: Popularni komicy Plmpan i Aeleman w 410 akio- 

wej komed o-tarsie Hulaj dusza h>z kont sza Ś iech beż przerwy 

jest wedle 

ba wystarczy, 

  

tylko 

ciliementol 1 

    

zdania 

lekarzy najepszem dotychczas zna- 

nem nacieraniem przeciw 

wobólom, reumatyzinowi, gośćcowi 

it. p. dolegiiwościom. Jedna p 6- 

© wartości tego środka. 

ОММО | 
jest wszędzie do nabycia 

  

znakomit ch 

LOKALE 

Pokój 
słoneczny umebiewany 
z elektryczn: ścią Z 

ner 

aby się przekonąć 

osobnym we: do 
wynajęcia, uł." Świę- 

canska 14, m, #, 
II piętro. — 
  

° Рокб] 
do wymajęcia ze wszel- 
kiemi wyg dami ż iele- 

  

  

   

po3 zł. za flakon. łówenc="żmiokohia 16 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: m. а. Е 

Laboratorium cham. apiekarza Mra. Szymona Edelmana E 1111 : 

WE LWOWIE, Teatyńska 16. c AA Om 

rewasskwawye |. ZĘ -— — | POSADY 
"'Akuszerkitį >>>. Fo'wark 
EEE EEST ю „2410 kim od Wilna, sy. Rządca 

ze EEST RSA: daje się na połowę o 

ARUSZERKA 1 kwietnia 1931 r. Do- екопот 
Ё"'НЁ@Ш’ЗЁД Zegar wied ieć się: Wilno, Z 10-cio letnią praktyką 

ersz (Gsbivet Kosme- s 
tyczny, segwS wmarsz02 szafkowy 

ki, piegi, wsgry, łupież  staroświecki kupię. 
bredawu!, Esrzajki, wy Wiądomość do Adm 
padanie włosów. Mic „Słowa* pod S. M. 

«+ wiam 

OBIADY 

     NA PIERWSZE 
HIPOTEKI GABIKET : 

Racjonalnej Kosme. miejskie i 
tyki Leczniczej. 

Wilno, Mick ewicza 
@ 4. 

3 

misowo - Handlowe 
   

  

AJ; Wiwulskiego 6-c, m. 14 

  

    

      

    
.go. niemieckiego, piso+ —— 

  

  

    

E M A 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach | 
slesdach aptecznych спяперо 

środka od odcisków 

Prow. А. РАКА — 
A T 

2 

A
G
 

  

  

— №е. Stado zupełnie podobne 
do tych wszystkich, które spotkali- 
śmy w drodze. 

-— Pan wie. że antyłopy są bardzo 
ciekawe? Brak oznak ciekawości z 
ich strony budzi we mnie podejrzenia. 
Ujrzawszy człowieka, antylopa zatrzy 
muje się zwykłe, i popatrzy , zanim 
zacznie uciekac. A jednak te, które 
nas minęły, były tak przestraszone, 
ze nie patrzały na nas! 

Zwierzęta mają doskonałe poworie 
nie. Antylopv poczuły zdaleka dra- 
pieźnika j uciekały, nie oglądając się 
na nas. Odrazte zrozumiałam, że dzie- 
jt się coś niedobrego. Dalej: ptaki. 
Niepokój ich i krzyki dowodzą, że ja 
kieś drapieżne zwięrzę przedziera się 
po przez krzaki. Trzeciem ostrzeże- 
niem jest ukazenie się jastrzębi. Wi- 
dzi je pan? Niedawno się pokazały. 
Mają one bardze bystre oczy i zawsze 
zjawiają się wślad za drapieżnem zwit 
rzęciem, w nadziei, że uda im się po 
żywić resztkami jego uczty. A kiedy 
przechodziliśmy koło gniazda leśnych 
pszczół, przypuszczenia moje zamie- 
niły się w pewność. 

— Dlaczego? 
-- Bo nasz przyjaciel był tak za- 

ięty myślą o oczekującej go uczcie, i 
podniecony zanachem naszego mięsa, 
że nie zauważsł pszczół i wsunął się 
prosto do ich gniazda. Słyszałam jego 
rozpaczliwy ryk, kiedy pszczoły rzu- 
ciły się na niego. kłując ge w nozdrza, 
które stanowią najwrażliwszą część je 
go ciała. Czekałam na tę ostateczna 
pewność. 
— Dobrze, a jednak nie rozumiem 

Urodę A wz. Mickiewicza 21, m. 4 
je, dozkanań, adówie- tel 152. 
„a Z: ie a: Za 26.000 złotych 
ah *| sprzedamy nowy 

х “:;і*;с osobnisk o 5 poko- 
= = Gać „5, | Jowem mieszkaniu Pa a | eta Šanis 

adsbycze kosmetyki r» Lb я ZR KW: 

Ca: chąta': Mieklewia 
SA 10% |cza 1, tel. 9-03. 

лее „Р Та ИПа лы 
# 

Сегс и ТОг Тертапу 
poprawia, pielęgaejenowe, używane sprze- 
oraz nsuwa wady skóry, daję na raty. Kijowska 

  

Gabinet - + p1i—10. 

Las Cedi6 sE LITEWSKI 

J. Hryniewiczewej, kilo 2.80 

al. WIELKA M 16 m4, poleca firma „Zwie 
Przyj. w g. 16-11 6-7 dryński* Wileńska 28 

W. Z. P. M M 

  

ul. Witoldowa 31 uS.B obeznany ze wszyst- 
— — Kiemi gałęziami rołmi- 

ciężko  ctwa. Samodzielnie łnb 
Osoba chora, pod dyspozycje właści- 
obarczona _ dzieckiem, ciela. Oferty de Ać- 
Świeżo wypisana ze ministracji ped  „Sa- 
szpitała prosi o pomoc Motny*. 

materjał ą ОНагу dla 
a. przyjmuje  Admini- Ogrodnik 
stracja „Słów. potrzebny od I-go 

= / kwietnia p. Ejszyszki 
Chcesz otrzymać po- maj. Hornostaszki 1. 

      

ziemskie S4dę? Musisz ukończyć Siekluchi. 
potrzebne do uloko- kursy fachowo -ko.es- 
wania rozmalte sumy. Pondencyjne im. profe- 

*Wsleńskie biuro  iKo- S9Ta Sekuło icza. Wzr- 

  

Rządca 
szawa Żurawia, 42 Kur Pdministrator 
sy wyuczają listownie: Z długoletnią praktyką 
buhalte ji, tachunkowo- W większy. h majątkach 
ści kupieckiej, kore- posiadający jaknajlep- 
spondencji bandlowej, Sze Świadectwa i po- 
stenografi, na ki han- *ażne referencje, po- 
dlu, prawa, kaligrafii, SZhku e po ady ed za- 
pisania na maszynach, Taz. Łaskawe otesty do 
towaroznawstwa, — an- Adminisiracji „Siewa“ 
gielskieg >, francuskie- dła „Rządcy* A. B. 

    

wni, gramatyki polskiej 
oraz ekonomji. Po п- 
kończenia egzamin. 
Żądajcie prospektów. 
  

  

  

“ Skradzioną 
legitymację — 
wy aną przez Ц. 5. В. 
w Wilnie za Ne. 
na imę Emilji Droz- 

LL
 

dowskiej, zam. 
1, Słowackiego NE 
n. 3. unieważnis się 

    

        

skąd pewność, że 'to jest lew - ludo- 
jad?. 

— Gdyby nie był ludciadem, nie 
skrudałby się tak za nami. Zwykłe Iwy 
unikają ludzi, boją się nieznanych 
istot, ale skoro już raz spróbują mię 
sa ludzkiego, gotowe są na wszystko, 
aby zadowolić swą chciwość. 

-— „Hm... ia... ja doprawdy  je- 
stem trochę zaniepokojony, Cóż mv 
będziemy robić? 

—- Zaraz par zobaczy, — odpowie 
dział a, gładząc fuzję, — zostawiam pa 
nu pierwszy wystrzał, Musi pan się 
uczyć polegać na własnych siłach, 
Tyłko niech się pan nie śpieszy, nie 
traci spokoju i zimnej krwi, to jest naj 
ważniejsze! 

Podeszła na skraj polany i staną- 
wszy niedaleko gęstych krzaków, za 
częła się im bacznie przyglądać. Tra- 
vers naśladował ją, starając się zapa 
nować nad rozedrganemi nerwami. 

-- Niech pan spojrzy tam, 
szepnęła Tommy. 

Travers wvtężył wzrok w kiertin- 
ku, który mu wskazywała, ale nie mógł 
nic zobaczyć w gąszczu krzaków, ko 
łysanych leniwie przez wiatr. Nag le 
skoczył w tył, ściskając nerwowa 
strzelbę w rękach.: z pomiędzy liści 
patrzały na niego żółte oczy króla zwie 
rząt. 

-— Samiec, — szepnęła Tommy. 
— Proszę się przygotować do strzału 
Ach. osioł! 

Jeden z tragarzy zamienił kilka 
stów z przewodnikiem i odszedł w 

  

stronę krzaków, szukając czegoś pod 
nogami. Szedł tak szybko, że memen 
talnie znalazł się pomiędzy lwem, a 
przyczajonymi pod drzewem myśliwy- 
mi 

Z okrzykiem zadowolenia tragarz 
nachylił się i padniósł z ziemi zgubio 
ną tabakierkę, ale zaledwie przycis- 
nął ją do piersi, i odwrócił się, by wra 
cać, lew rzucił się na niego. 

Travers stał z otwartemi ustami. 
Utracił on zdulność panowania nad 
swemi nerwami, zapomniał o fuzji i 
iak zahypnotyzowany patrzał na wspa 
niałe zwięrzę, rzucające się na czło- 
wieka. Jak na ekranie w kinie, ciało 
wielkiego zwierzęcia opisało łuk, w 
skoku na nieszczęśliwą ofiarę. Obok 
Traversa ktoś poruszył się gwałtownie 
rozległ się ogłuszający huk i lew padł 
u nóg tragarza, wijąc się w konwu:l- 
sjach agonii. 

Tommy spuściła fuzję i spojrzała 
nawpół z gniewem, nawpół drwiąes na 
Traversa. 

— Pan zasnął, chłopczyku? Trze- 
ba wziąć6 się w ręce, czy nie wstyd 
panu? Naco pan ma fuzję, jeżeli pan 
jej nie używa? Niedługc pan będzie 
żył w Afryce, jeżeli nie nauczy sie 
pan panować nad soba w chwiłach 
ktrytycznych. 

Odwróciła się i kazała tragarzom, 
którzy już otoczyli zabitego lwa, ze- 
drzeć skórę z niego i zabrać ze sobą. 

Przygnębiony i zawstydzony Pra- 
vers odszedł na bok i niemógł po-- 
wstrzymać łez rozpaczy i wstydu. 
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Jas+a Stanisłew Mackiewicz, Redaktor odpowiedziałny Witałd Woydyłło Brukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkoes *   

  

  

 


