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Е Od czasu konferencji morskiej w 

w Londynie, która nie dała wyników, 

jakich się pa niej spodziewano, wobec 

nieinożliwości porozumienia między 

Francją i Anglją, rokowania O przy- 

stąpienie tych mocarstw do zawartej 

umowy prawie nie ulegały zawiesze- 

niu. Gabinet angielski podjął się po- 
średnictwa nietylko ze względów pa- 

cyfistycznych: Anglja bezpośrednio 

zainteresowana jest w przystąpieniu 

Francji do umowy. Przedewszystkiein. 

pragnie ona dopiąć ograniczenia po- 

jemności francuskiej floty podwodnej, 

po drugie obawia się, iż w wypadku 

dalszej rywalizacji w zbrojeniach mię- 

dzy Francją i Włochami powstanie 

groźba dla angielskiej hegomonji mor- 
skiej w Europie. Anglja uczyniła za- 

strzeżenie („clause de  sauvegarde'') 

na wypadek wzmocnienia zbrojeń Fran 

cji i Włoch. O ile nie dojdzie do skut- 
ku porozumienie między Paryżem i 

Rzymem, zawarta w Londynie umowa 
trzech mocarstw ulegnie zachwianiu. 

Rokowania wielokrotnie były pe- 

dejmowane i ulegały zawieszeniu. W2 

‚ — Wrześnin r. ub. rzekomo została osiąg- 
Ynięta baza dla kompromisu, ale za 
Loan rządu włoskiego rokowania 

znów uległy przerwie. 'W przeddzień 

ostatniej sesji przygotowawczej kon- 

terencji rozbrojeniowej, na widowni 

ukazał się delegat amerykański Gib- 
son, który odwiedził Paryż i Rzym ce- 
lem uregulowania rozbieżności między 

Włochami a Francją. W swoim czasie 
pośrednictwo Gibsona wywołało po- 

ważne nadzieje, „ale optymistyczne 

prognozy nie ziściły się. Włochy w 

dalszym ciągu cbstawały za paryte- 

tem z Francją i sytuacja była bez 
_ Wyjścia. W czasie ostatnim, rokowa- 

nia były prowadzone w Rzymie i w 

Paryżu przy udziale angielskiego rze- 

czoznawcy Craigie. Już sam fakt, iż 

"Henderson i pierwszy lord admiralicji 

Aleksander raptem przybyli do Pary- 

(ża, świadczy, iż baza dla porozumie- 
nia została znaleziona. 

| Komunikat urzędowy pomija mil- 
_ czeniem treść zawartego  porozuńmie- 

ria. Ta dyskrecia jest zresztą całkiem 
zrozumiałym objawem, ponieważ po- 

rozumienie wymaga sankcji Włoch, 

Ale istota osiągniętego kompromisu 

staje się jasna w świetle tych przeci- 
wieństw, jakie przeszkodziły, by kon- 
ferencja londyńska zakończyła się za- 
warciem umowy nie między 3 a mię- 

*%y 5 mocarstwami. Spór toczył się 
przedewszystkiem o pojemność floty 

francuskiej i maksymalną pojemność 

lodzi podwodnych '(ta kwestja zwła- 

Szcza interesuje Anglję) i wreszcie » 

stosunek między francuskiemi 1 wio- 
skiemi siłami morskiemi. Anglja pro- 
ponowała ograniczenie ogólnej pojem- 

ności floty francuskiej cyfrą 630 tys. 
tona. Zrazu rza: angielski skłonny był 

do poparcia żądania Rzymu o zrówna- 
nie z Francja, ale następnie zrzekł się 
lego stanowiska, proponując ustalems 
lóżnicy między flotami francuską i 

Włoską w ilości 157 tys. tonn. (Fran- 
| cja obstawała za 244 tys. tonn). Nad- 

„t Francja powinna się przyłączyć do 
zawartego przez Anglję, Amerykę i Ja- 
Ponję porozumienia 0  ograniczemy 
pojemności łodzi podwodnych cyirą 

53 tys. (zamiast 98 tys. tonn). 
Według wiadomości prasowych 

"ząd irancuski zgodził się na ustęp- 
stwa i osiągnięty kompromis zbliża 

się do zaproponowanych przez Anglję 

Cyfr. Jak się podaje, jako kompensację 
za poczynione ustępstwa, zażądała 

Aucja od rządu angielskiego pew- 

HYCi, poważnych ustępstw w sprawie 
Ogólnej redukcji zbrojeń. W związku 
Ż mającą nastąpić w przyszłym roku 

Miedzynarodową konferencją rozbroje- 
Riową takie ustępstwa, rzecz natural- 
la, nabierają szczegółnego znaczenia. 

JESZcze na konferencji londyńskiej zo- 
Stalą poruszona kwestja możliwości 
Przyłączenia się Francji do umowy 3 

mocarstw z takiem zastrzeżeniem 
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Son WAKE 

UKŁADY MORSKIE 
(clause de sauvegarde) w stosunku 

do Włoch, jakie Anglja uczyniła w sto- 
sunku do Francji. Propozycja ta jed- 

nak nie spotkała się z uznaniem na 

Konferencji, której uczestnicy nie tra- 

rili nadziei, iż koniec końców z Wło- 

chami zdołają się porozumieć. W cza- 
sie obecnych rokowań w Paryżu, rząd 

francuski, według zapewnienia bardzo 
dobrze poinformowanego  korespon- 

derta „Echo de Paris“  Pertinaxa. 

znów wysunął tę propozycję. Gdyby 

została ona przyjęta, Francja po osiąg 

nięciu kompromisu z rządem angiel- 

skim, automatycznie mogłaby  przy- 

stąpić do umowy. Ale, jak twierdzi 

Partinax, Henderson i Aleksander od- 

rzucili francuską propozycję. 

W ten sposób los porozumienia cał 

kowicie zależy od odpowiedzi rządu 

włoskiego. O) ile Rzym nie zrzeknie się 
żądania parytetu z Francją, znaczenie 

osiągniętego „ kompromisu zostanie 
unieważnione. X. 

MEETTZERTZZRZEOZE DE ZZA TRZECIE TOW SOCZI PSSO 20O 

ja i Admimstracja, Wilno, Zamkowa 2 i Ad, Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do4. Telefony: Redakcji 1782, Aaministi 

  

do doma lub e į Opiata pocztowa uiszczena ryczałtem. 3a 
Kedakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia 

TE LLS i 

Budżet na rok 1931-82 w Senaci 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszen 

  

  

  

WARSZAWA. PAT. uenat przystąpił, w 
svecności członków rządu, z premjerem na 
czele, do rozpraw ogólnych nad prelimina- 
rzem budżetowym na rok 1931 — 32. 

Zgodnie z tradycją tej Izby marszałek 
Raczkiewicz udzielił głosu prezesowi konisji 
skarbowo-budżetowej Popiawskiemu, który 
cmowR na wstępie zmiany, przeprowadzo- 
re przez komisję senacką. Mówca wskazał 
rrstępnie na to, że budżet jest zrównowa- 
żony pod względem układu. Nie powinno 
se jednak zapominać o tem, że w epoce 
kryzysu rzeczywista równowaga może być 
osiągnieta nietvle przez odpowiedni plan 
fnansowy, ile przez umiejętne jego wyko- 
nanie i nieustanną czujność. Mówca wyra- 
ża przekonanie, że temu trudnemu zadaniii 
podoła obecny rząd, przedewszystkiem zaś 
minister skarbu. 

Sprawozdawca generałny sen. Szarski 
omawia przyczyny kryzysu gospodarczego 
2е specjalnem uwzględnieniem Polski, przy: 
czem zwraca uwagę na polepszenie się sy- 
tuacji w dziedzinie kredytu zagranicznego. 
Kwestja czy budżet ię: reałny, nie może 
w żadnym razie przerodzić się w niebezpie- 
czeństwo wobec możności i dostosowywa- 
nia wydatków do dochodów, czyłggbudżeto- 
wania miesięcznegc, jakie dotychczas jest 
stosowane. 

Rok obecny zamyka się pewnym deficy- 
tem, niewielkim, gdy inne państwa mają 
deficyty, sięgające miljardów. W każdym 
razie nie oznacza to u nas deiicytu kasowe- 
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BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
UDUKSZIY — Buiet Korejowy. 
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Księgarnia K-wa „Ruch“, 
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o, gdyż posiadamy około 400 miljonów re- 
E 2 ktėrych 280 milionów w każdej 
chwili da się zmienić na gotówkę. Co się 
tyczy etatyzmu, te był on u nas koniecz- 
rością, obecnie żeś, wobec zmiany stosun- 
ków 1 kategorycznego oświadczenia rządu, 
nie ma już widoków rozwoju. 

Ureniając nasze położenie gospodarcze i 
budżetowc, referent podkreśla, że w naj- 
większym kryzysic, nietylko „potrafiliśmy 
utrzymać się bez deficytu, ale zyskąliśmy 
sobie wśród państw europejskich wybitne 
stanowisko, stanowiące czynnik, z którym 
świat się liczy. W naszem położemu nikt 
nie potrafiłby dokonać tego dzieła, 0 wiele 
*an'ecj, niż je dokonano. Przy zrównoważo- 
nym budżecie i zdrowym pieniądzu, naj- 
gorsze przesiienie nie może poderwać x0- 
spcdarstwa narodowego. Ponieważ warunki 
te mamy, więc 1 obecny kryzys nie wzrit- 

v podstawami naszego gosbodarstwa. Za- 

  

  

  

szły roł budżetowy może już przynieść pu- 
crawę. 

Sen. Targowski podkreśla, że w wyko- 
nenin budżetu czynione są znaczne oszczęd 
uości, które jednak możnaby posunąć dalej, 
wdybyśmy doszli do mniej drobiazgowcego Sy 
stemu pozycyj, co zmusza szefów odnoś- 
nych resortów do utrzymywania odpowia- 
dających tym pozycjom komćrek administra 
tvinych. Budżet jest również zagadnieniem 
ustroicwem, jako emanacia form życowych 
narodu. Dlatego * formy budżetowe muszą 

  

Ugoda Gandhiego z vice-królem Indyj 
Odwołanie akcji nieposłuszeństwa cywilnego 
Odwołanie akcji cywilnego niepo- 

słuszeństwa w Indjach w rezultacie 
zawartej ugody pomiędzy Gandhim a 
wicekrólem Indvj, posiada doniosłe 
znaczenie dla pacyfikacji nastrojów w 
Indjach, stwarzając pemyślne warun- 
ki dla dalszego przeprowadzenia w 
życie uchwał konferencji Okrągłego 
Stołu. * 

Przed kilku dniami donosiliśmy o 
zerwaniu rokowań przez Gandhiego. 
Wiadomości te, jak się okazuje, były 
przesadzone, aczkolwiek miały pewne 
uzasadnienie gdyż w rokowaniach Gan 
dniego z wicekrólem nie brakło mo- 
mentów naprężonych, grożących zer- 
waniem. 

Ugoda Gandhiego zamyka w ten 
sposób okres walk wewnętrznych w 
Indjach, trwających z większem, lub 
mniejszem napięciem już od roku. 
Dla rządu Mac Donalda, obarczonego 
ncznemi kłopotami wewnętrznemi, za- 
warcie ugody z Gandhim jest szcze- 
gólnie pomyślnem wydarzeniem. 

LONDYN. PAT. — Główne puakty ugody, 
ieni iadyj i Gandtim są następujące: 
ludność, zamieszkałą na brzegu morz: 
monopolu rządowego, 2) własność 
cenia podatków jest zwrócona, 3) spokcjne, 

„zawartej między wicekrd- 
1) pozwolenie wydobywania soli przez 
a, oraz sprzedaż tej soli niezależnie od 
skarfiskowana raskutek odmowy pła- 

„bez użycia przemocy wysta- 

zykować można przypuszczenie, że przy- 1 

wianie przed sklepami posterunków nacjoalistów hinduskich. odradzającychi 
kupowanie obcych towarów, jest dozwołone. 

; Jednakże żądanie Gandhiego przzprowadzenia śiedztwa w sprawie 
licznych nadużyć władzy pszez policje, zostaly przez wicekróla odrzucono 
wobec zdecydowanego oporu konserwatystów angieiskich, którzy zgłosili, 
że w razie przyjęcia tego żądania będą sabotażowali ohecny rząd Mac-Do- 
malda. Wobec tego Gandhi zadowolił się formainem wyrażeniem ubolewania 
wicekróla z powodu zbyt rygorystycznych działań policji. 

Dalszym ciągiem „zawattej ugody jest odwołanie przez Gandhiego akcji 
cywilnego nieposiuszeństwa, oraz ogłoszenie aminestji przez wicekróla ula 
uwięzionych, w związku z tą akcją. . 
w najbliższych duiach dziegacia brytyjske wyjedzie do Indyj celem sfi- 

nalizowania kenierencji Okrągłego Stolu, z udziałem Gandhiego, 
W kołach rządowych w New-Delki opracowam jest projekt tej przy- 

sztej konierencji Okrągiego Stołu. Wezetą w niej udzus pzd ości kod. 
gresu hinduskiego. Na skrajnej iewicy stronnictw kongresu amtje pewne 
rozczarowanie » powodu wstrzymania przez Gandhiego bojkotu towarów au- gielskich 
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Po podpisaniu paktu morskiego Nova partja polityczna 
włosko-francusko-brytyjskiego 

WIELKA RADA FASZYSTOWSKA ZAAPROBOWAŁA UKŁAD 
RZYM. PAT. — Na zebraniu Wielkiej Rady Faszystowskiej, minister 

spraw zagranicznych Grandi złożył obszerne sprawozdanie w sprawie ostat 
uiegc układu morskiego. Sprawozdanie te przyjęte zostało oklaskami. 
stęprie minister marynarki Sirianni przedstawił techniczne szczegóły, oras 

dane cyfrowe, dotyczące układu. Z kołei zabrał głos Mussolini, k 
datnił zasadnicze strony układu i podkreślił jego doniosłość. Wkońcu Wiel- 
ka Rada Faszystowska przyjęła rezolucję treści następującej: 

: Wielka Rada, po wysłuchaniu sprawozdań ministrów Grandiego i Si- 
rianni'ego, uważa układ morski włosko-francusko-brytyjski za zadowalają- 
cy ze wszystkich punktów widzenia, oraz wyraża uznanie ministrowi Gran- 
diemu i Sirinni'emu, oraz ich współpracownikom. 

„Układ morski uniemożliwi wyścig zbrojny” 
OŚWIADCZENIE HENDERSONA W IZBIE GMIN 

+ LONDYN. PAT. — Ww przemówieniu, wygłoszonem w 
min. Henderson stwierdził, że delegacja 
zbrojeń na morzu, przyjmowana była niezmiernie przyjaźnie tak w Paryżu, 
tak i Rzymie i dzieki szczere mu pragnienic zawarcia układu okazanemu wob'1 
stohcach, mogia przezwyciężyć poważne trudności, które tak długo nie dopu 

jakkolwiek dążenie do ograniczenia budowy 
było zasadniczą cechą obrad. : 

Projektowany ukiad uriemožliwi dalszy wyšcig zbrojny. Fiasko roko- 
wat wpłynęłoby niekorzystnie na przyszłoroczną konferencję 
wą. Wkońcu Henderson wyraził pragnienie, aby wszvstkie państwa spotkały 
się w Genewie z najlepszemi widokami na osiągnięcie kompletnego, osta- 

szczały do zawarcia układu, 
nowych okrętów wojennych 

tecznego sukcesu. 
Min. Henderson zaznaczył. że jest pewny, 

znacznym stopniu do wzrostu uczuć orzyjaźni i w 
dzy państwami zainteresowanemi bezpośrednio, 
gnatarjuszami londyńskiego paktu morskiego. 

Poseł Moltke złoży listy uwirzytelniające 
w sobotę 7 b. m. 

WARSZAWA. 4-III (tel. wł. „Słowa”). Nowoinianowany poseł nie- 
miecki von Moltke złożył dziś wizyte posisekretarzowi stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych min. Józefowi Reckowi. 

Dowiadujemy się, że w sobotę dnia 7 b. m. w godzinach przedpolud- 
niowych poseł Moltke złoży Panu Prezyden 

  

uwierzytelniające. 

„w Angiji 
Wielka Brytanja, która była klasycz 

qym krajem parlamenta:yzmu, oparte 
go 6 dwie partie polit:czne, po wo; 
nic ma kłopoty, parlamentarne. z ist- 
mena trzech partyj wynikające O- 
becnie powstaje czwarta partja. Mos- 
leya. W maniieście, wydanym drugic- 
go marca, partja ogłasza, że chce po 
ciągnąć wszystkie kobiety i mężczyzn, 
którzy pragną, żeby  Wielkobrytanja 
nie została zepchnięta do poziomu 
trzeciorzednego mocars'wa. „Odzna- 
czamy się od innych partyj tem, że 
demagamy się reformy parlamertu, a- 
by sale mów przeobraz:ć w warsztal 
rzetelnego czyni. Zwałezamy swobo 
dę handlu, która nasz przemysł na 
naszym rynku wewnętrznym uzależnia 
wd depreśji gospodarki światowej i 
od obcego dumpingu. My zwalczamy 
program celny konserwatystów, który 
zapewnia dochód przedsiębiorcom 
kasztśm robotników i konsumentów. 

Na- 

który uwy- 

Izbie Gmin, 
angielska de spraw ograniczenia 

rozbrojenio- 

że układ przyczyni się w 
spoipracy nietylko pomię- 

ałe między wszystkimi sy- WIEDEŃ. PAT. Na przyjęciu dziea 
nikarzy w poselstwie riemieckiem wy- 
głosił niemiecki minister spraw zagra- 
nicznych dr. Curtius przemówienie, w 
którem zaznaczył, że cele i metudy 
polityki austrjąckiej pokrywają się w. 
zupełności z polityką niemiecką. 
ste: C urtins —- oczekują Niemcy prze 

Od Ligi Naradów — mówił miaż- 
prowadzenia rozbrojenią i realnego 
uregulowania Kwestji mniejszości. Do- 
magaty się ogolnego rozbrojenia w 
imię równouprewnienia. W rozbroje- itowi Rzeczypospolitej swoje listy 

: niu widzimy najskuteczniejszy środek 

  

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach”. 

OSZMIANA -—— Msięgarnia społdz, %aucz. 

STOŁPCE 

WARSZAWA 
WOŁKOWYSK — 

BIENRESTZ w 

ułegać zmianie i nie należy ich  petryfiko- 
wać 

Sen. Iwanowski omawia szeroko kryzys 

zcspodarczy, poczem wskazuje, że obniże- 

nie płac urzędniczych może być zestosowa- 

re tylko jako środek  najostateczniejszy. 

OQhecnie przewidywanie sytuacj: na kilkana- 
ście miesięcy byłoby rzeczą niemożliwą -— 
zdaniem mówcy. Z tego powudu słusznie lz- 

by ustawodawcze uczyniły, pozostawiając 

rządowi możność Gstatecznego ułożenia rów 
pani budżetowego. 

Przechodząc do kwestii zniżki cen, mów- 
ca stwierdza, że osiągnęła ona już dosra- 
teczną wiełkość * dalsza agitacja — jego 
zdaniem — w tym kierunku jest już zbędna, 
a nawet byłoby pożądane ogłoszenie o za- 
trzestaniu akcji w tym kierunku. 
© Następnie zalserali głos sen. Głąbiński 
(Kl. Nar.) i sen. Marchlewski (Kl. Chł.), po- 
czem marszałek zarządził przerwę do godz. 
6. 

POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE 

ukon- 
czono rozprawę cgólną nad budżetem. W 
dalszej dyskusji przemawiali: senatorka Klu 
szynska (PPS! ktėra wwaža. budžet 7a 
n*trealny, senatorowie Horbaczewski z Klu- 
bu Ukraińskiego i Pant z Kiubu Niemieckie- 
go, obaj wypowiadając się przeciwko bud- 
žetowi. 

Sen. Rolle (BE)), odpierając zarzut 5е- 
ratorów z opozycji, że rząd systematycznie 
obsedza wszystkie posady swoimi ludźmi, 
przypomina, że właśnie w okresie  przed- 
majowym partje polityczne wywicrały — о- 
brzymi wpływ na urzędników. Teraz jest 
z1pełnie inaczej. Teraz ani posłowie, ani se- 
naterowie nie mogli interwerjować po biu- 
rach, jak to inni robili za rządów przedma- 
jowych. Ostatni w dyskusji przemawiał sen. 
Thullie. 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA. 
SKŁADKOWSKIEGO 

Na posiedzeniu przemawiał jeszcze mini- 
ster spraw wewnęirznych Składkowski, pro- 
stując przypisywane mu, jakoby wypowie- 
Gziane na komisii wobec sen. Makucha, na- 
stępujące słowa: „Gdybym nie chciał, to 
pana nie byłoby “y Senacie". Minister stwier 
dza że gdy sen. Makuch mówił o rzeko- 
riych nadużyciach wyborczych i mówił, że 
teror był tak walki, że ludność nie mogła 
podawać głosów na tych, których pragnęła 
. wszyscy, a w tej liczbie i sen. Makuch, 
którzy starali się o mandat byli tak terorv- 
zowani; że obawiali się pokazywać na uli- 
cy, minister zauważył: „Chwała Bogu, nie- 
iviko pan žvje, ale pan znajduje się tu”, ma- 
jąc oczywiście na myśli że gdyby wszystkie 
nadużycia, o których mówi sen. Makuch 
dzialy się, gdvby rząd nie chciał aby lud- 
ność wypowiedziała się swobcdnie, to sen. 
Makuch nie dostałby się do Senatu, nato- 
miast dostał się tem, gdyż rząd chciał, aby 
ludrość wypowiedziała się swchodnie. 

Następne posiedzenie odbędzie się we 
czwartek o godzmie 10 rano. 

Na płenum Senatu po przerwie 

IMIENINY MARSZA. ŚWITALSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. Dnia 4 b. m. 
zimierza Świtaiskiego, Pan Prezydent 
z okazji imienim marszałka Sejmu Ka- 
zim. Świtalskiego nadesłał solenizanto 
wi życzenia w formie 'istu, wręczone- 
go panu Marszałkowi przez adjutanta 
Pana Prezydenta Ponadte składali ży- 
czenia bądź osobiście, bądź przez skła 
danie biletów wizytowych członkowie 
rządu z premierem Sławkiem na cze- 
le, marszałek Senatu Raczkiewicz, pre- 
zes Najwyższej Izby Kontroli, wice- 
marszałek Sejmu, posłowie B. B. z 
prezydjum tego klubu ra czele, przed- 
stawiciele klubu sprawozdawców par- 
lamentarnych, oraz różnych organiza- 
cyj społecznych. Й 

TRZECIA LISTA ODZNACZONYCH 
KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEŁ - 

GŁOŚCI 

WARSZAWA, 4-III (tel. wł. „Sło- 
wa”). Dowiadujemy się, iż Kapitwa 
Krzyża i Medalu Niepodległości, usta- 
"ła już nową trzecią listę odznaczo- 
uych. W najbliższych dniach lista ta 
przedstawiona będzie Panu Prezyden- 
towi do-podpisu, poczem zostanie ogło 
»zona. 

zapobieżenia wojnom na przyszłość. 
Oczekujemy od ogólnej konierencji ruz 
brojeniowej, że odbierze ona groźny 
charakter przesadnege pogotowia m 
litarnego wiela państwom i że uzna 
ona i urzeczywistni zrówsanie wszyst 
kich narodów w prawie do bezpie- 
czeństwa. Kwestją mniejsz. oświadczył 
dr. Ciurtius — i stanowisko Nieniice 
w tej sprawie jest podyktowane ich 
zasadą polityki pokojowej. Rozwiązu- 
nie zagadnienia riniejszościowego jest 
pierwszym wyinogiem naszych czasów 
i jedysą gwarancją trwałego pojedna- 

etr 60 gr. W numerach świątecznych oraz г prow p ‹ 

łaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację 2. 
go 20 

PIŃSK — Moięgaruiu Polska -— Si, iednarski, 

POSTAWY — Księgamia Polskiej Macie? 
SŁONIM — Kalegarnia T-wa „Ruch. 

-— Księgarnia T-ws „Ruch. 

ST. ŚWIĘCIANY — mi, Ryrek 8 —- A. Farsałęjski, 
WILEJKA POWIATOWA — al. Alickiewicza £4. F. jucztwowz 

F-wo Księg, Kul. „Ruch“. 

Szkomeł 

Ksiegarais T-wa „Ruch“. 
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Kanada przeciwniczką 
sowieckiego importu 

Rząd kanadyiski postanowi? zabro 
nić import sowieckiego węgla. masy 
irzewnej, budulca, azbestu, i fute” 

Na posiedzeniu gabinetu kanadyj- 
skiego w Ottawie, minister dochodu 
narodowego Rykman, tnierdził. że na 
podstawie tymczasowego prawą cel- 
nego, dającego pełnoniocnictwo rządo 
wi nie dopuszczać przywozu towarów 
z państw. które nie podpisały wersal- 
skiego traktatu, rząd ma prawo nie dc 
piścić importu sowieckich tewa- 
rów. podstawą zaś merałną niedopu- 
szczenia tych towarów jest praca przy 
musewa w przemyśle '>śnym, węg!o- 
wym, oraz innych działach produkcji 
sowiaskiej, 

Zakaz przywozu sowieckich towa 
rów do Kanady był popizedzony pora 
ziuurieniem w tej sprawie między sto 
naini Zįednoczonemį a Kanadą. 

Kanada, jako dostarciycieika psic 
nicy. musiala reagowac na dumpingo- 
wy przywóz rosyjskiej pszenicy do An 
glji. Kanada jest, jak i Rosja dostar - 
czycielką surowców. Zapełniła lukę w 
handlu światowym w okresie upadku 
wywozu z Rosji. Obec:nt jest zaintere 
sowana w niedopuszczeniu tego wy- 
wozu. 

Projekt zakazu straj- 
ków w Angiji 

Komisja parlamentaira większo- 
ścia 37 głosów przeciwko 31 przyję 
ła poprawkę liherałów o projektu o 
związkach zawodowych. 

Poprawka uznaje 7a 
każdy strajk, który zagraża „zdrowiu, 
iub bezpieczeństwu* pewnej części 
społeczeństwa przez  Wezorganizacje 
dostarczania Środków spożycia, ©- 
Świetlenia, oraz medycznych i sani 
tarnych instytucyj, oraz innych, Spo- 
iecznie mezbędnych funkcyj. Rząd ma 
nrawo zabrenić każdego "strajku i od- 
dać konflikt do komisji arbitrażowej de 
cyzja której jest obowiązująca. 

Część liberałów 2 } юу@ Georgem 
głosowała przeciwko pop'awce. 

Gdy robotnicy byli odsunięci od 
wpływu na władze pubuiczne, jedyvnv:n 
o.ężem w ich walce o polepszeni2 hy 
tu był strajk. Dziś, gdy mają przedsta 
wicielstwa w parlamencie i często- 

ść udział 
strajku staje się anachronizmem i mu- 
si ulec rewizji. Rzecz „karaktervstycz 
za. że Anglja, która pierwsza dopu- 
ściła wolność strajków, jest jednem z. 

   

    

nieprawny . 

w rządzie, dawne prawe | 

pierwszych państw, którz wprowadza —-. 
;ą poważne ograniczenia tej brom ges 
podarczej i politycznej. bardzo niebez 
piecznej dla społecznegc organizmu. 

„Potwėr“ z Diiseldorfu 
przed sądem 

Olbrzymie zainteresowanie 
w Niemczech i zagranicą 

BERLIN. PAT. — Rozprawa 
masowemu mordercy w Diseidortie Piotro- 
wi biirtenowi rozpocznie się przed sądem 
przysięgłych w przyszłym: Proces 
wzbudza zarówno w Niemczech, i Za 
graricą olbrzymie zainteresowanie. ch 
czas już zgłosiło swój przyjazd do Diiseldor 
fu 150 przedstawicieli prasy niemieckiej i 
zagianicznej. Wobec przewidzianego tłoku 

publiczność: „sąd zdecydował pr: roz 
prawę do wielkiej hali gininastycznej w ko- 
szarach policji diisekioriskiej. 

NOWY REKORD ROZBROJENIOWY 

FIUME. P4T. — Próby szybkości 
dokonane z kontrtorpedowcem  „Cadamo- 

stro", 2 tys. tonn. dały znakomite rezultaty. 

Kantrtorpedowiec osiągnął przeciętną szyb- 
kość 44.08 mil morskich na godzinę, co sta- 
nowi rekord absolutny dła tej kategorji stat 
ków wojennych. 

  

Czy droga do Ansziusu? 
Wizyta ministra Curtlusa w Wiedniu 

sia i przyjaznego współżycia narodów. 
Qdnaśnie do Austeji przypomniał 

dr. C.urtius formułę dr. Schobera: „je- 
den naród w dwóch państwach” i do- 
dał że zadaniesi każdego państwa jest 
służyć interesom swego narodu. Au- 
strją i Niemcy służą interesom jedne- 
g0 i tego samego narodu niemieckiego 
Wynika z tego samo przez Się sa 
lidarność, a nawet identyczność poli- 
tyki austrjackicj i niemieckiej. Vkcń- 
cu swego przemówienia dr. Ca rtius 
zaznaczył że naród niemiecki spoglą- 
da odważcie ł ufnie w przyszłość. | 
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MOŁODECZNO 
— Zebranie delegatów iowieckich — ро- 

wiata mołodeczańskiego. W dnia 2% lutego 
o godz. 14- tej, w lokali Starostwa, pod 
przewodnictwem pana starosty mołodeczań 
skiego Jerzego de Tramecourta, odb,ło się 
zebranie delegatów Centralnego Związku 
Polskich Towarzystw Łowieckich na  po- 

| wiat mo'odeczaństi, oraz delegatów Towa- 
| rzystw Łowieckich tegcż powiatu. Rozpatry 
war były sprawy, dotyczące Tozpowszech 
nienia dei i kultury racjonalnego łowiectwa, 
wprowadzenia w tem czarnej listy kłusowni 
ków, oraz omówione zostały sprawy, do- 
tyczęce bezwzględ tego tępienia akcji trucia 
šisėw, handlu zwierzyną i skórkami w cz4- 
sie zakazanym. Uprėcz tego szeroko była 
omėwiona sprawa jaknajliczniejįszego repre- 
zentuwania powiatu przez myšliwych па 

| wrystawie łowieckiej w Warszawie, która od 
" będzie się w czasie od dnia 3 do 10 maja 

1831 r. 
? BARANOWICZE 

| +— Baranowicze przystępują do bu 
dowy wiąduktu. Dnia 27 lutego w ga- 
binecie naczelnika Wydziału Drogowe 
ga PKP odbyła się konferencja przed- 
iawicieli starostwa, magistratu, garni- 
zonie i kolei. Omówiono sprawę budo 
wy wiaduktu, łączącego Nowe Barano 
wicze j koszary z dworcem osobo-- 
wym. Władze wojskowe projektowa- 
ły Łudowę wiaduktu od południowej 
strony. Komisja jednak uchwaliła zbu 
dować go ze strony północnej, kieru- 
jąc się względami na potrzeby i wy- 
zodę nietylko wojska, ale i ludności 

| wau Baranowicz. Budowa wiaduk 
tu, niezmiernie paląca dla miasta, zli 
kwiduje niebezpieczne chodzenie przez 
tory i odciąży ©d ruchu kołowegoi uii 
tę Szosową. 

Praca przy budowie wiaduktu zatrud 
ni część bezrobotnych. 

NOWA - WILEJKA 
| — Otwarcie ujeżdżalni 13 p. ułanów. W 
dniu 15 bm. Pułk 13 Ułanów Wileńskich w 
Nowej - Wilejce obchodził wiełkie Święto 
poświęcenia krytej ujeżdżalni. Pułk niecier 
plisyie czekał na ttn dzien uroczysty otwar- 
cia tak keniecznej uježdžalni, która pozwoli 
już teraz, na ciągła i systematyczną pracę 
nad koniem sportowym i wyćwiczenie uła- 
na w ciągu surowej zimy * niepogody. 

Uleżdżalnię swcją zawdzięcza pułk by- 
temu Dowódcy Pułku pułk. dypl. Adamowi 
Korytowskiemu, obecnie Iowódcy Brygady 
Równe, dzięki którego niestrudzonym stara- 
nion: w tak krótkim czasie gmach ujeżdżalni 
zos'ał dźwignięty i oddany do użytku putkut 

Po mszy św. w kościele garnizonowym 
put w kolumnie szwadronów czekał na swo 
ich przełożonych, którzy przybyli na droga 
pułkowi uroczystość. Gmach uieżdżałni, zbu 

 dowany w nowoczesnym stylu „udekorowany 
 flegami i proporczykami pułku i szwadro- 

_ nów, został poświecony przez kapelana gar- 
uizenu ks. Nowaką. Dowódca 3 samodzielnej 
Brypady Kawalerii w krótkiem żołnierskiem 
przemówieniu podkreślił ten uroczysty i wa- 
Żny n.oment dla pułku, a cytuiąc słowa Na- 
czełnegn Wodza, że skończył się wyściz 

(krwi, a zaczął się wyścig pracy, wskazał 
pułkowi poświęconą ujeżdżalnię jako nowy 

_ warsztat.pracy w nakazanym przez Naczel 
— аееа Wodza wysiłku. Putk. dypl. Korytow- 

ski Adam, były dowódca pułku, który przy- 
оМ! na uroczystość otwarcia uježdžalni z 
dalekiego Równa witał swój dawny pułk, ser 
qdeczaemi słowy dziękował pułkowi za zacho 
wańie w pamięci jego starań przy budowie 
ujeżdżalni. Po przemówieniu obecnego do- 
wėdcy pułku ppułk, Chmielewskiego Czesła- 
wa została adsłoniętą tablica pamiątkowa 
rad wfazdem do ujeżdżałni następujacej treś 

i: „Putkownikowi dyplomowanemu Adamo- 
vi Karytowskiemu Dowėdcy 13 Pułku Uła- 

nów. Wileńskich z inicjatywy i wybitnego 
° poparcia którego została zbudowana w ro- 
„ku 1929 — 30 niniejsza ujeżdżalnia. tabli- 
zę tę poświęca wdzięczny 13 Pułk Ułanów 
wileńskich". Po uroczystości utwarcia nasta- 
pity pokazy pracy nad koniem w nowej u- 
eżdżalni. Zastęp młodych remontów.  7a- 
stępy ulanów młodego i starego rocznika 
twerzyły barwne 1 żywe obrazy na tle jas- 
nych ścian budynku. Zaproszeni goście 

ożeni z że ws m zainteresowaniem * śŚle- 
ą pracę nad koniem i ułanem. 

. woltyżerki zakończyły _ pierwszy 
dział pokazów, po którym nastąpił konkurs 

 podoficerski (10 przeszkód 1 mtr. wysokosci 
2 metry szerokości).  Zwycieżyli w tym 
konkursie: wachtn Banaszek Józef na kla- 
"zw Plotka I mietsce, plut. Chrus! iński Wła- 
dystaw na wał. Parol H mieisce, wachm. Ma- 
lisc wski Henryk na klaczy Sałwa II miejsce. 

| W konkursie Pan: I nagrode zdobyły pani 
litostawska Marja ra wat. Parafin, fl nagro 

ę pani Benisławska Helena na wał. Near, 
ME naerode pani Gohdanowiczowna Krystyna 
„a wrał, Nektar. W konkursie cficerskim, do 
którego stawcli wszvscy oficerowie pułku 
va czele ze swoim dowódcą: I nagrodę zd”- 

    

   

    

   

  

  

   

    

    
   

            

    

  

|| * Schyłek wieku XIX i początek XX 
*9 okres najbuiniejszych prądów arty 

    

   

  

   

stycznych w sztuce polskiej. Był tn 
najwyraźniej okres przejściowy: jedne 

   mnki  zamicraly, -— inne się ro- 
dziły. W atmosferze tej fermentacji Ju 
chowej pojawito się w roku 1902 dzie 
łe Wihełma Feldmana 0 współczes- 

nej literaturze polskiei  Osiągnęło o- 
»6 odrazu rekordową popularność: co 

_ parę lat ukazywało się nowe jego wy- 
danie, a naprzykład trzecie  zkolei, 
z roku 1905 „dobi nie kto inny, jak 

Stanisław _ Wyspiański. 
- Czem należało tłumaczyć owe po- 

wodzeńie-? Dwóm okolicznościom za- 
wdzięczała literatura Felėmana 
swaje powodzerie. Pierwsza — to 
uch czasu, atmosfera niezwykle - 

 tensywnego życia umysłowego ów- 
" czesnej Galicji « wybitue ożywienie sie 
wszystkich kierunków sztuki. Okolicz 
ność druga — to umiejętność i dar 
autora w ujmowaniu poc kątem ak- 
tualności objawów współczesnego -— 
w najszerszem pojęciu — piśmienni - 
Cha. 

Nie bez wpływu na poczytność 
ksiażki Feldmana pozostawał fakt 
przerabiania przez autora początku- 
wych wydań i rekonstrukcji książki. 
zarówno w formie, jak i treści. Prze- 
cież każde nowe wydanie było pra- 
wie nową książką. Jeśli się zestawi 

            

   

  

Feldman - Kołaczkowski 
LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

ECHA KRAJOWE 
twł por. Burtowy lan na wał. Parafja, Il na- 
grodę por. Stank'ewicz Wacław na wał. ta- 
zik. IH nagrodę por. Mikulski Zygmunt na 
Klaczy Torpeda. Barwny karuzel 7 par pań i 
oficerów pułku na kasztanach i gniadych ko- 
niach prowadzonv przez zastępcę Dowódcy 
Puiku ppłk. Plisowskiego Kazimierza był 
miłym dła oka fragmentem zakończenia uro 
czystości poświęcenia. I para pani Łęska i 
por Tarnowski jan, И para panna Rzewu- 
ska i por. Zubicki Kazimierz, III para panna 
Chełchowska i ppor. Jarząbkiewicz Marian, 
TV para pani Ben.sławska Helena i por, Na- 
wrocki Kazimierz, V para panna Nitosławska 
Marja i por. Burtowy Jan, VI para pani de 
Virian Ewa i rotm de Virion Eugeniusz, VII 
para panna Bohdanowiczówna i ppor. Mi- 
kulski Zygmunt. 

Po skończonych zawodach i popisach 
pułk przyjmował swych gości w salonach 
kasyna oficerskiego, kończąc ten dzteń uro- 
czysty śniadanien; i zabawą taneczną. 

EISZYSZKI. 
— Kurs obrony powietrznej i przeciwsa- 

zowej. Zarząd  Strzełca łącznie z Kołem 
БОРР w Ejszyszkach doceniając znaczeni* 
uświadomienia członków swych organizacyj 
ż szerokiego ogółu rozwojem wałk* cheinicz 
nej i lotnictwa trządza w dniach 2, 3, 1, 0, 
10.1 If marca w sali kina „Świat kurs u- 
brenv powietrznej i przeciwgazowej, na któ- 
rym zostanie wvgłoszonv cykł odczytów i 
referatów. 1) Woira światown i zastosowa- 
rie w niej gazów trujących, 2) Wałka chen'i- 
czna: a) atak fałowy, b) stak zapomoca mia 
taczy min, c) atak artyłeryjsko - gazowy. 
3) Obrona przeciwgazowa -a). obrona inav= 
widialna, b) obrona zbiorowa, 4) maska 
przeciwgazowa używana w Polsce. 5) ćwi- 
czenia pokazowe w zdejntowaniu i nallad 
niw maski. 6) przygotowanie 1 wyszkoleni 
drużyn obronv przectiwgazowej, 7) pierws: 
pomoc przy zatruciu gazami. 8) Rozwój 

  

    

lotnictwa do czasów wielkiej woinv šwiato- | 
wei, 9) łotnictwo cywilne i jego znaczenie 
w czasie pokoju. 10. Lotnictwo wojskowe. 
11) Liga obronv Powietrznej Państwa iej 
rozwół i znaczenie. Przemvsł lotniczy w Poł 
sce. 12) Wojna w przyszłości. -13) nakazy | 
gazowe i dymne 1a tynku w Eiszyszkach. 

Należy zaznaczyć, iż na ctwarrie kurs! 
przyjeżdża z Lidv inspektor wyszkolenia xa- 
zowego p. por. Kossecki. 

OSZMIANA 
—- Refleksje  pokarnawałowe. - Poniimo 

nacgół dającego sie odczuwać kryzysu ek9- 
ncmicznego ubiegty kamawai w Oszmianie 
„adtańczono" z zapałem i werwą. Szereg 
mile spędzonych wieczorów zainicjowała za- 
bawe Syłwestrow?, urządzona przez Zarząd 
Resursy Obywatelskiej i T-wo „Sokót”. [ak 
zwykle, na tego rodzaju wieczorach roz- 
bawieni goście rozeszli się dopiero o Świcie. 
Następnvm w kolcjności odbvł się bs! Strze 

i, który zaszczycił swą obecnością wice- 
prezes podokręgu wileńskiego p. pułkownik 
Euteni''sz Dobaczewski z małżonką. 

Dalej dnia t lutego Resursa Obywatel- 
ska urządziła bal maskowy na którym pomi- 
mo szczupłej ilości masek, wydano aż 3 na 
grody. Pierwszą zupełnie słusznie przyzna- 
ne p. H, Kononowiczowej za nader gustow- 
ny i artystycznie wykonanv kostjum pawia. 
Komu sił starczyło i ochoty, ten podążył 
ania następnego znowuż na zabawę, urza- 
lzatą tym razem przez Związek Nauczyciełi 

Szkół Fowszechntch z okazji odbytego w 
du. 1i 2 lutego zjazdu. Nie zdążyły prze- 
brzmieć. echa tvch dwóch wesołych wieczo 
rów, a już na 7 tutego Federacja ZOO pięx- 
nie zapraszała du udekorowanej zielenią i 
oświetlonej reflektorami sali; — ta też hu- 
cznie * po wojskowemu bawiono się do bar 
dzo jasrego rana. - : 

Ostatnia zabawa,-ale beda; naiwięcej na 
miano balu zasługująca, odbyłe się w dni: 
14 lutego, urządzona przez Zarząd Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Oszmianie. 
Zarząd nie szczędził trudu i zabiegów, aby 
zaproszonym gościom uprzyjemnić kilkugo- 
dzinny pobyt na cstatnim balu karnawato- 
wvm. To też i sala udekorowana z wiełkim 
gustem i umiarem przez sekretarkę zarządu 
v. W. Sfankiewiczową kilimami i emblema- 
tem Związku i piekny kwartet z Wilna — 
wszystko to wpłvneło na to, że lokal Resursy 
przepełniony był doborowa publicznością z 
miasta * powiatu. Jako dowód, że dobrze 

    

bawiono sie na fej najlepszej z zabaw może © 
posłużyć to, że do ostatniego t.zw. białego 
mazura 0 5 nad ranem staneło do 40 par. 

Do powodzenia zabawy przyczynili się 
również specjalnie uproszeni ra ten wieczór 
wodzirejowe p. prof. |anusz Lubicz - Borow 
ski t p. Eronisław Mackiewicz. 

Pomimo sporych kosztów czysty zysk 
wyniósł przeszło 100 zł, co zostanie prze 
znaczone na prowadzenie Stacii Opieki nad 
natką i dzieckiem i innvch pożytecznych in- 
stytucyj pozostaiacych pod opieką Związku 
Pracy Obvwatelskiej Kohiet. 

Do omówienia szczegółowo 
ku niebawem powrócimy. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

pracy Związ- 
Pek. 

  

wydanie pierwsze, choćby z takiem 
irzeciem, to się stwierdzi, nietylko no 
wość dzieła, ale jego nawet potroje- 
nie. 

Gdy się dziś je czyta, można ta 
+ ówdzie skonstatować, że w dwóch 
cstatnich wydaniach (VII i VIII) za- 
brakło przy ich realizacji autora 
konstatację tę uczyni ten nawet, kto 
nie wie, że Fełdman umarł w roku 
1019. Feldman był nietylko literaten: 
miat on niezwykły wprost nerw publi 

styczny i ogromne wyczucie sta- 
iącej się,  dziejącej rzeczywistości; 
stąd u niego ta tryskająca wprost z 

   

wydań jego liferatury za życia auto- 
ża dokonywanych aktualność , nerw 
życia. 

- Współczesna krytyka literacka nie 
zdobyła się obok Feldmana — poza 
Ant. Potockim -— na inne dzieło, któ 
reby ogarniato całokształt piśmienni- 
ctwa współczesnego tak, jak książka 
Feltmana. To, czego dokonał w swej 
literaturze współczesnej Potocki — 
pomimo świetności spostrzeżeń i wy 
*warności formy, — raziło nieudolno- 
scia konstrukcji. Brzozowski był po 
wołany do stworzenia takiego dzieła, 
ale dał tylko iraamenty. zanadto za- 
barwione swoją filozofją indywidual- 
na. 

I dlatego po kilku latach znowuż 
okazała się potrzeba wydania pracy 

  

St ÓW 

Bank Rolny otrzymał pożyczkę angielską 
WARSZAWA. 4-III (tei. wt. „3łowa'). Państwowy Bank Rolny zawarł 

dziś umowę z konsorcjum banków angielskich, na mocy której Bank Rolny 
otrzyma pożyczkę w wysokości 1 mitjona 200 tysięcy funtów sterlingów, co 
wynosi 53 miljony złotych. 

: Z kredytu tego Bank Roln udzielac będzie pożyczek dla rolnictwa na 
termin 9-miesięczny, w szczególności na zakup nawozów sztucznych. 

0. M:ckerman o walce z bezbożnością 
(Kap) Na łamach „Kólnische Volks- 

zeitung'* występuje znany pisarz kato- 
licki, O. Muckermann, T.].. z wezwa- 
niem do wałki z przenikającą na Za- 
chód falą bezbożności sowieckiej. Bez- 
oożność tę porównuje autor do piagi 
szarańczy, niszczącej cywilizację. Dziś 
szarańcza ta chce niszczyć religję, ju- 
teo zniszczy cały dorobek kulturalny. 
Mówi się, iż w Rosji jest bezbożników 
4 miliony. Nie bardzo jednak wierzy te 
mu o. Muck'ermann. 

„Bezbożnicv moskiewscy w dzień, 
dla przypodobania się władzy, czy mo 
że z musu, wykrzykują na ulicach 
przeciw religji, wieczorem jednak mo 
dla sie pobożnie w świątyni. Podobnie 
na Zachodzie literatura tandentnaświad 
czy, zdaje się o upadku moralności. w 
rzeczywistości jednak moralność ta 
tkw: w sercach, tylko, niestety, jest 
ona zbyt bierną. Zakusy sowieckich 
bezbożników popierają wszelkiego ro- 

dzaju wolnomyśliciele Wolna myśl. 
iako taka, tylko z nazwy iest wolną, w 
rzeczywistości jest zwykłym  parazy- 
tem myśli skręnawanej. 

Wolna myśi nigdy riczego nie stwo 
rzyła, bez myśli „skrępowanej* nia 
byłahy do pomyślenia. Jest ona na- 
wskroś destrukcyjna i oparta wyłącz- 
nie na negacji Co jednak burzytabv, 
gdvby myśl, ujęta w karby, nie budo-- 
wała? Z wszelkiemi ideami destrukcyj- 
nemji naieży walczyć, wałczyć więc ró- 
wnież trzeba z wolną myślą. Nie dość 
tu jednak zadowalać się protestacyj- 
nemi zebraniami, zwalczać ją trzeba 
ciągle, na każdym kroku dokumento- 
wać względem niej obrazę, zarówno w 
życin publicznem. jak i domoweni. je- 
Anocześnie budować, działać, tworzyć! 
To jest najlepsza obroną przeciw zaku 
som bezbożników! 

    

12.000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
* KRAJU, NIE MAJĄ SZKÓŁ...I 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obci 

o Szkolę 

1odu 25-lecia Walii 
  Polsta, 

Zawody narciarskie o mistrzostwo Armji 
W SŁONIMIE 

  

Zespół Brygady K.O.P. Wilno na starcie do biegu ciężkich Kar. maszynowych, 
w ktorym zdobył ! miejsce 

Zespół Peiicyjnego Klubu Sportowego woj. Nawogródzk'ego 

Feldmana*). Najlepiej to świadczy o 
jej wartości, choć budziła ona i bu- 
dzi tyle zastrzeżeń. 

W przedmowie do nowego wyda- 
nia stwierdza Kcłaczkowski, że litera 
tura Feldmana „ma wybime piętno in 
dywiduałności autora i epoki, w któ- 

«ej powstała *. Feldman, zdaniem wy 
dawcy, „przy całem- dążeniu do bez- 
stranności i sprawiedliwości” w lite- 
taturze swej 1gruntowywał, propag? 
wał i bronił wartości artystycznych i 
ideowych Młodej Polski. Łączył on 
„Zntuzjazm, posunięty do egzaltacji, 
z.pracawitościa, odwagą przekonań i 
bezinteresownością, a orjentację w ży- 
ciu społecznem ze znajomością now- 
szeń literatury polskiej i obcej”. Zda- 
niem Kołaczkowskiego, „naogół cha- 
rarterystyki pisarzy i — dziś uderza- 
ią swoją trafnością'. Miała jego lite- 
„aturą zawsze hardzo gorącego orę- 
downika w osobie A!eksandra Briik- 
nera, który o niej pisał, że „to książ- 
ka - czyn, o znacznych wartościach 
moralnych i estetycznych, głęboko od- 
czuia i przemyślana. . A miała ta 
książka i ma 40 dziś dnia zwolenni- 
ków nietylko wśród czytelników 
młodszych: swego czasu Włodzi- 
mierz Spasowicz, najtęższy krytyk 
wśród starej gwardji krytyki polskiej, 
stwierdził, że „dzieło to jest bardzo po 
  

*y Wilhelm  Feldman* Współczesna 
Literatura Polska.  Okresem 1919 —- 1950 
uzupełnił Stefan Kołaczkowski. Kraków, 
1930, nakt. 
Zet 

Krakcwskiej Spółki Wydawni- 

   

fot. Dereczyński, Słonim 

  

komendantem 
pow. P. P. w S.lonimie kom. Krzeczkowskim spisał się dzielnie w zawodach. 

fot. Dereczyński, Słonim 

z 

Czytne, odznacza się wytwornym sty 
le subtelnym krytycyzmem i dowci 
DER |. 

> Aktualność każdoczesnego wyda- 

nia literatury Fełldmana rozumiał doh 
ize jej ostatni wydawca i dlatego za- 
pewne zaopatrzył ją w dodatek włas 
iy, obejmujący literaturę polską w 
Ha 1919 — 7930. Tym właśnie do- 
datkiem Kołaczkowski 
Feldmana 
aktualność. 

Odrazu trzeba stwierdzić, że to u- 
zupełnienie Kolaczkowskiego ina po: 
smak bardzo miłej (nie dla wszystkich 
ziesztą:) sensacji. Kołaczkowski , — 
to krytyk surowy i wymagający: wy 
kształcony „filozoficznie,  poszuku- 
jący w dziełach literatury głębokich 
i siinych pierwiastków ideowych i 
artystycznych, postawił odpowiednie 
„wymagania” wobec 'iteratury  naj- 
nowszej. Jego szkic © latach jei 
1919 -— 30 wrosi silny prąd świeże 
go powietrzą krytycznego w ocenie, 
zjawisk. Pod naporem jego krytycyz- 
mu bezwzględnego, nieznejącego kom 
promisów, pada w gruzy wyolbrzy- 
miona sława tego lub owego pisarza, 
Najgorzej wychodzą z tego przeglądu 
pisarze starsi, których twórczość na- 
ieży do innej epoki. 

U Sieroszewskiego „anachronizm 
artyzmu powieściopisarskiego” okupt- 
je ledność organiczna życia i dzieła.; 
v Weyssenhoffa widzi autor „zupełne 
wyczerpanie taientu*; ostatnie po- 
wieści Reymonta „są wymownym 

   

cz „nadał książce 
jej odradzająca się wciąż 

W WIRZE STOLICY. 

SKANDAL Z DOLARÓWKĄ 

W poniedziałek o 10-ej "ano miało się 

odbyć w ministerstwie  skurbu losowaniu. 

3-ciej serji dolarówki. Przewodniczył uro 
czystości p. Biela —  dyrcktor urzędu po- 
życzck państwowych. Zebrał» się tez dużo 

publiczneści; zasadniczo hażdy posiadacz 

dularówki ma prawo wstępu zle zwykle a- 

matorów było mało — tyin razem, zapew 

ne wobec wzmagających s'e kadrow bezra 

to*tnvch, znalazło się sporo ludzi, którzy 

nie mieli lepszego sposobu spędzenia przed 

południa, : 
System ciągnienia nie jest skomplikowa- 

ny: są dwa koła, pełne zwiniętych numer 

kow. W jednem kole są początkowe cytrv, 

a winęc od © do 109. W drugiem kole są 
zwitki od O do 999. Jeśli un z pierwszego 
koła wypadnie numer 1253, a z drugiego 

048 to właściciel dolarówki 1253048 może so 
bie rugratułować* wygrał. 

Oczywiście przed losowaniem komisja 

zawsze sprawdza czy wszystko jest w po- 

rządku — czysto formalnie, powierzchownie, 

koć przecie cały sztab urzędników zajme- 

wał się tem uprzednio. 

Jednak dyr. Bielak w nagłym przystępie 

«przejmości zanvteł: 

— A może kto z szanownych państwa 
życzy sobie sprawdzić czy wgo nunier jest 

w kaszcie? 

Jakiś jegomość napisał na skrawku pa 
pieru numer swej dolarówk: -— jedynej, jak 

zaznaczył — i podał go przewodniczącemu. 

Był to numer 1452134, Zaczęto szukać — 
zrazu lekceważąco, spokojnie, potem z pew- 

nen! podrażnieniem. widoczną irytacją, wre- 

szcie z lękiem, trwogą. 

Nie znaleziono. W kole nie było takiegn 
numeru. Komisja stwierdziła, że wogóle brak 

kartek z numeram: od 1450 do 1499 — 
brak 50 kartek z pierwszego koła, ponieważ 

każaa łaczy się z najprzeróżniejszemi kart- 

anmi z drugiego, powodowało, iż 50.000 do- 
laršwek nie mogłe być wylosewanych. Ład- 

«a pomyłka! 

Na sali awantura. Wszyscy wrzeszczeli, 

wygražali, tupall. Każdy chciał sprawdzac 
swó, numer, każdy się pchał do stołu pre- 

zyńjalnego Dziewczynki — sierotki, czysto 

ubrane : gotowe do losowania, zaczęły pła- 

kać. Przewodniczący z komisją opuścił salę. 
Po godzinnej naradzie p. Bielak oświad- 

czył zebranym, ż2 błąd spostrzeżono przed 

podpisaniem protokułu sprawdzenia nume- 
rów Że zatem wszystko dobrze. Nikt nie 
prdz:elał tego zavatrywania. Brakujące nu- 

merki wypisano ręcznie i wrzucono do koła, 

poczem zapłakane dziewczynki zaczęły о- 

sować 

Kto winien? Drukarnia — mówią chórem 
urzędnicy ministerjalni, drukarnia nie do- 

starczyła 50 numerów i stąd cały kram. 

Niezdarne tło:r.aczenie. Drukarni wolna 

się mylić, ale urzędnikom, sprawdzającym 

metsrjał przed losewaniem — niel Niedbali 
1: leniwi prawdopodobnie otworzyli jeden, 
dwa zwitki, poczem dali pokój. Gdyby nie 
sumienry jegomość, posiadacz jednej dola- 

rówki, który chciał uczynić wszystko, tu 

leżało w jego mocy — by wygrać, losowa- 
nie by się odbyt» bez udziału 50.000 dola- 
rówck. 

40.000 dołarów wypadło na numer 
1.054.145. Żałuję,-że nie na los skrupulatn=- 

go icgomościa, na jego 1452134. To bytby 
coup de thćatre. Wspaniałe! Niebywałe! Na- 
leżałn mu się to. 

Ale i tak trzy numery, mające owe feral 

re 1450 na początku, zostały obdziełone ро 

100 dolarów. Trzej szczęśliwcy zawdzięcza- 

"i. ten sukces nieznanemu dobrcczyńcy. „Ta- 
ka arobna sumka“, rzeznie ktoś, — „A 
zrzckłby się jej pan bez ż”lu co? — gdyby 
tak na pana numer trafiła?" 

Napewno nie! 

GLSZYNKA GROCHOWSKA 

Od rana w niedzielę ciągnęły pielgrzym- 
ki za Pragę — na Grochów. Warszawiacy 
nie zapomnie'i o setnej rocznicy sławnej bit 

wy, chcieł: cbejrzec miejsze, gdzie ważyły 
się łosy powstania. 

Zmienił się krajobraz: ze sławnej olszyn- 

ki zostało tyło jedno drzewo. Mój Boże—- 
tutaj walczono najzażarciej, tutaj Skrzynec- 
“i się wsławił nieustraszonem męstwem, dzię 
“i tei Olszynce nazajutrz został głównodo- 
wodzącym. Ž 

Tutaj właśnie pocisk armatni trafił Chło 

przykładem, do czego może doprowa 
dzić w literaturze polskiej liczenie na 
żywiołowość, bezpośredniość, bez kul 
iury i pracy intelektualnej"; „sława 
Przybyszewskiego i jega znaczenie 
były tak wielkie, że nawet jego powie 
ści nie zdołały ich całkiem  zniwe- 
czyć”; o Danilowskim mówi, że „o- 
statnie jego rzeczy są żałosnym obra 
zem miernoty"., Strugowi zarzuca 
Kołaczkowski, „rozwiekłość, niejas - 
ność myśli, ntesamodzieiność artyz- 
mu, a powodzenie jego tłumaczy 
„osobistemi zaletami charakteru auto- 
za“. Z grupy starszych pisarzy wy- 
chodzi u Kołaczkowskiego zwycięsko 
jedynie Żeromski. „Życie jego tak šciš 
le związane było z dolą i niedolą na- 
rodu, że odzyskanie niepodległości spo 
wodowało — rzec można — renesans 
jego twórczości”. 

Jeszcze gorzej wygłąda, zdaniem 
Kołaczkowskiego, twórczość młodych 
pisarzy. Kaden - Bandrowski nie po- 
siada „intuicyjnej'* zdolności widzenia 
charakterów, „jasności myśli*, auto- 

rowi „brak kultury intelektualnej", z 
lekiury jego powieści pozostaje wraże 
nie „nużącego przeładowania i czczo- 
ści”* --- i wreszcie wypowiada wnio- 
sek. że pisarz ten ,, ujawnia w sztuce 
swej kilka wręcz odstręczających * 
niweczących wysiłki jego pierwiast- 
ków, , grożących katastrofalnem zała 
maniem“. Pani Nałkowska poddaje 
swój talent  „svstematycznym zabie- 
gom, zapewniającym długą młodość" 
Goctel swoją powieścią „Serce lodów* 

  

Szef litewskiej policji 
o sytuacji w ireju 

WYWIAD Z PUŁKOWN. RUSTEJKA 

W związku z kursującemi w Kow- 
nie pogłoskami o rzekomych próbach 
porozumienia tautininków z t. zw, voł- 
dcmarasowcami 1 0 dymisji pik. Ru- 
stejki, szefa litewskiej policji krymi- 
nainej, jako wyniku tego, zwrócił się 
współpracownik „Lietuvos Žinios“ jo 
saniego płk. Rucrejki, który udzielił 
następującego wywiadu: „Żadnych 
:okowań rząd —o ile płk. Rustejce wia 
domo — z t.z. voldemarasowcami nie 
prowadzi. Wszystko to są jedynie płot 
ki, rozpuszczone przez tych ostatnich. 
plotki nietylko nienzasadnione, lecz 
wręcz pozbawione logiki. W jaki bo- 
wiem sposób rząd może się układać 2 
organizacją nieistniejącą? Być może, 
iż ta, czy owa jednostka z partji tau- 
tininków odbyła rozmowę z t. zw. vol- 
deniarasowcami. Rozmowa taka nosi- 
łaby jednak wyłącznie charakter pry- 
watnv, a nie rozmowy, prowadzonej 
przez przedstawicieli partji. Z tego 
punktu widzenia podobno, o ile nawet 
miały miejsce, pozbawione są wszel- 
kiego znaczenia politycznego. 

W sprawie swej dymisji oświad- 
czył płk. Rusteiko, co następuje: „Po 
powrocie z zagranicy, gdzie odbywa- 
łem kurację, oświadczyłem już przed- 
stawicielom pracy, że niedługo będę 
pełnił obowiązki szefa połicji, a to ze 
względu na to, iž-stan mego zdrowia 
nie pozwala innemi słowy, dymisja 
moja oddawna była już przewidziana, 
a złożyły sie na nią niezagojone je- 
szcze całkowicie rany,  poszarpane 
nerwy i wogóle niedomagania w związ 
ku z poranieriem. Tem sie też tłuma- 

  

czy. že w dniach ostatnich złożyłem 
prośbę o dymisję”. 

Na zapytanie współpracownika, 
„Lietuvos Žinios“. jak też zamierza 
płk. Rustejko urządzić się po opuszcze 
niu stanowiska szefa policii, odpowie- 
dział, że praynąłby, aby mu po- 
zwolono powrócić na urząd komen- 
danta miasta, na którem to stanowi- 
Sku przebył płk. Rustejko 12 lat. 

Płk. Rusteiko zaprzeczył pogło- 
skom, jakoby biskup Kuchta był ba- 
dany w urzędzie policyjnym. 

Na zapytanie współpracownika 
„Lietuvos Żinios*, czy akcja polityku- 
jących księży przeciwko rządowi 
wzinogła się, czy też osłabła, odpo- 
wiedział płk. Rustejko, co następuje 

„W ubiegłą niedzielę w kościele Kar- | 
melitów ksiądz Rankelc wygłosił za- 
iniast kazania przemówienie wiecowe. 
Naogół jednak akcja połitykujących 
księży słabnie Księża podjęli ją 
wprawdzie bardzo intensywnie, jed- 
nak nie spotkawszy się 2 uznaniem, 
przycichają. Obywatele Litwy umieją 
odróżnić religję od demagogii i spraw | 
osobistych. Politykujących księży po- 
pieraią głównie nieuświadomione ko- 
bietv. 

Wreszcie na zapytanie, czy praw- 
Ча jest, jakoby internowany w obozie 
koncentracyjnym w Worniach doktór 
Karwelis otrzymał depeszę kondolen- 
cvjną ad generalnego sekretarza Ligi 
Narodów  Drummonda, odpowiedział 
pik. Rusteiko, że policja oztacza šci- 
słą kontrolę nad korespondencją obo- 
zu koncentracyjrego i z całą pewno- 
ścią można stwierdzić, że dr. Karwe- 
lis nie otrzymał od generalnego sekre- 
tarza Ligi Narodów żadnei depeszy, 
ani też listów. Jest to tylko wymysł 
przyjaciół dr. Karwelisa. 
PREZADZ SOPROOZRUWEGI POETY TRIEERCEC a МЫРОКОЕЫЕ 

picłiego. Gdvby nie ten zabłąkany pocisk 

—. kto wie? może wygralibyśmy bitwę, mo- 

że dziś bylihbyśniy nie w jedenastym, ale w 
seteym roku odzyskanej niepodłegłości. Dzi 
wnie patrzeć na te puste pola, na te równe 

skiby biegnące w dal — tak tu spokojnie, ci 

cho.. A sto lat temu! Huk, strzały, dym... 

Iluż 'udzi walczyło tu o każdą piędź Tise, 

iluż zginęło za każdym krokiem naprzód czy 

wtył. Czy to się na coś zdało? 

Powracaiace tramwaje były przepełnione. 
Ludzie zamyśleni... K. 

  

śmiał wkreczył „na pole najczystszej 
blagi artystycznej”. Iwaszkiewicz to 
„dusza, wyhodowana na sybarytyz - 
mie“ estetycznym, którego najlepszym | 
i najwspanialszym wyrazem były 
przedwojenne balety rosyjskie*. Kos | 
sowski „zaczyna pasorzytować — па 
własnym talencie"; Zegadłowiczowi i 
Grabińskiemu zarzuca autor wręcz... | 
grafomaństwo. 

Lepiej stosinkowo wychodzi na 
ocenie Kołaczkowskiego liryka pol.- 
ska. nienajlepicj — dramat. | 

W końcowych rozdziałach swego 
studjum Kołaczkowski rekapitułuje | 
gióćwne linje  piądów. dają ogólną 
ocenę literatury z tych lat. : 

Studjum to, pisane zwarcie, nie- 
mał skrótami, poddaje rewizji wiele 
twierdzeń dotychczasowych j układa 
nowe wartości i hierarchje literackie. 
Szkoda tylko, że zbytnio naszpikowa” 
re jest ścisłą terminologią filozoficz- 
nz, co prowadzi w wyniku do takich 
oto zdań: „Futurystyczny hedonizm. 
połączony Z orgjazmem  witalizmu, | 
zakióca w nim (w  Tuwimie) jakieś 
daimonion niepokoju _ metafizyczne - 
go“. 

O szkicu Kołaczkowskiego po- 
wiedzieć można, że starczyłby w mo 
tywowanym szerzej sadzie na całą 
książke, która wywołałaby ożywioną 
polemikę, a przez nią * ustalenie głęb: 
czych sądów © polskiej literaturze naj. 
nowszej. I stąd tego szkicu wartość”, 
nieprzeciętna. 

w. Piotrowicz. 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUN 
Wileńska Bratnia Pomoc była widownia 

smutnych wypadków. Te może nawet czę- 
ściowo krzywdząco, podkopały zaufanie 
fiekszości akademickiej do stronnictwa rzą 

przez ostatnie kilka lat Bratnia: 
kiem. W dodatku, gdy przeciw temu stron- 
nictwu utworzyła się lista do której zauta- 
nie wcześniej czy później znaleźć się musia- 
to, wynik ostatnich wvborów był dla do- 
tychczasowego rządu klęskowy. 33 

Jakie byty przyczyny, iż ogół akademicki 
zaufał właśnie liście Kół Naukowych? Lista 
taka daje istotną gwarancję apolityczności, 
nietyiko ze wzyłędu na naukowy charakter 
koła, łecz również ze względu na zmiesza- 
mie wszystkich indywidualnych przekonań 
Politycznych w łonie tych organizacyj. Tego 

rodzaju mozaika, tego rodzaju mieszanina w 
żadnym wypadku nie może stworzyć stron 
nictwa politycznego.  Pozatem pracownicy 
zebrani w poszczególnych kołach dają pe- 
wne wwarancje wteżenia w Bratniak pracy i 
zapału. Tych których się wybiera z tego czy 
innego stronnictwa ideowo - połitycznega 
nie zna się i znać się nie może. inaczej jest 
z Kołami Naukowemi. Pozatem dają one е- 
leme=t znacznie bardziej pewny, gdyż gwa- 
rantuja za swych członków. Odpowiedzial- 
ność za nich bierze nie jedna organizacia 
polityczna, łecz szereg organizacyj nauko- 
wych łub naukowo - towarzyskich. Keło pra 
w'ników nie byłoby skompromitowane, gdy- 
by członek koła powiedzmy archeolog no- 
peiniby iakłeś nadużycie lub choćby niedba- 
ie spełnił swe obowiązki. Natomiast gdyby 
człenek Woła prawników, rolników czy ia- 
kiegokołwiekbadź innego zgrzeszył ospałoś- 
ста i nie nociagnałby niecnego archeologa do 
zdpowiedziałności -— oot Wtenczas własne 
koło takiehv mu wsypało lanie, że w pięty- 
bv u poszło To są gwarancje istotne, I 
dlatego lista kół naukowych pozyskała 
ustatn'n wiekszość, 

Półtrra tvgodnia temu w nocy z soboty 
na niedziełę Koła Naukowe rozpoczęły atak. 

  

    

  

  

  

PRZED ZWYCIĘSTWEM 
Atak sie udał —— pierwsze szańce zostały zdo 
bytc: mamy oto własny zarząd. Koła Nauko- 
we zdecydowały sie przeprowadzić reformę 
«utychczasowych  bratniackich stosunków, 
przyjęły na siebie ogromna  odpowiedział- 
neść, wkroczyły na teren, który bez. ednio 
nie jest dla nich najważniejszy oła nau- 
kowe obiecały na Walnem Żebraniu duża. 
Okiecanki rzucane przed wyborem prezesa 
sq rzeczą normalrą. Ale koła naukowe nie 
raoyą szastać obietnicami. Obietnice te 
niespełnione, niesłychanie obniżyłyby  auto- 
rytet tvch kół. Koła naukowe nie mogą dziś 
opuścić obranego przez się zarządu. Dysku- 
sła nad kwestją reform włnna trwać a 
-ietyłko w sekcji prawno - ustrojowei Rznli- 
tej Akademickiej, lecz w prasie, w Ognisku 
- - wszędzie. Każdy student winien w tej 
mierze mieć wvrobiene zdanie. 

lista Kół Naukowych obiecała wiełe. Obne 
cała uzdrowić stosunki gospodarcze  Brat- 
niaka, obiecała lojalnie i bezstronnie zbadać 
działałność ostatmewo Zarzadu i popełnione 
w nim nadużycia. Lista Kół Naukowych obie 
cała nawiązać stały kontakt zarządu z naj- 
szerszemi rzeszami akademikow; obiecała 
zorganizowanie sadu koleżeńskiego, obiecała 
prace, uczciwość i : 

I dopiero gdy wszystko to będzie speł- 
"ione, gdy struktura Bratniej Pomocy bedzie 
zn łona na lepsze, gdy istotnie apolitycz- 
ność iej będzie na zawsze zapewniona, gdy 
unsnodarka Bratniaka bedzie postawiona na 
właściwych podstawach. edy wszystko to 
ziśc: się do joty — dopiero wted ybęda ma 
gły zagrzmieć fanfary triumfu Tvmczasem 
ieszcze nie. Bowłem władza to nie prawo, 
lecz obowiazek, a prawo do triumfu dai 
tlopiero dobrze spełniony obowiązek. Dzi 
richo! — jeszcze nic nie mamy do mówie- 
nia. eszcze nie mamv podstaw do okrzvku: 
zwyciężyliśmy! Jeszcze nie mamv powodów 
da hrinenwanią, Ianiera gdy zdobedziemy 
wszystkie szańce. Pobudka gra: do ataku! 

Antoni Gołubiew. 

    

    

Znaczenie wspólnej Komunii Św. 
w ostatnią niedzielę dnia I marca odbyła 

się msza odrodzeniowa ze wspólną komtnią 
św. Msze takie, w myśl uchwał Zarządu, 
będą odtąd odbywały się stale raz w mie- 
siącu w pierwszą niedzielę każdego miesiąca 

Chciałabym więc w paru słowach wyj. 
nic, dlaczego wprowadzamy tę inowację 
oraz podkreślić specialne znaczenie tej wła- 
Śnie Mszy z 1 marca. 

Oczywiście. że przystąpienie w dniu tym 
do Komunji nie jest obowiązujące, byłobv 
jednak rzeczą niezmiernie pożądaną, gdyby 
jak najwiecej nas łączyło sie najmocniej 
czym i najprawdziwszym węzłem: wspólne- 
go przyjęcia do serc swoich Chrystusa. 

_ Nic bowłem tak ludzi niz zbliża i nie 
-<głączy, jak wspólne życie nadprzyrodzone. 
+ Ba wiemy dobrze, jak łączy i zespała gro- 

madkę ludzi obecność wśród nich człowieka, 
tórego wszyscy cenią i kochają. Wszyscy 

prześcigają się w pracv dla niego, wsz scy 
chca mw okazać isk najwiecej serca, jak naj 
więcej dobroci, jakiejś przedziwnej” sł.onecz- 
mości duszy. rzez umiłowarie człowiek 

* lepszego od siebie, sami staj asię lepsi i sil 
nicis“ 1 mocniejsi. I smutno, gdy człowiek 
łaki odchodzi, chciałoby się go za wszelką 
cene zatrzymać,  uprosić, by mimo imn2 
"vyższe może prace, nie zrywaił łączności sta 
iej z nami. 

A czyż stokroć bardziej takim kimś uko- 
chzavm 1 dobrym, lepszym od najlepszego 
z ludzi nie jest ala nas, wierzących, Chry- 
stus? Czyż więc fego obecność wśrod nas 
nie połączy nas jeszcze silniej i mocniej, nie 
uczym nas, jako zespół, lepszymi. 

To uświęcenie już nie każdego z nas, 
ałe całej organizacji, całego „Odrodzenia”, 
jest powodem, dla którego tak dobrze by- 
łoby. gdyby jak najwięcej z nas przystępo- 
vrałe regularnie co miesiac do Komunii Św. 
Wszelkie prace nasze, jako organizacji, 0- 
promieni wtedy Łaska, praca będzie szła 
spreżyściej. nie będziemy upadali pod cięża 
rem nracy lub rozgoryczenia czy zniechęce- 
nia. Wiełka, ogromna radość opromieni każ- 
dw trud, każdy najdrobniejszy czyn. 

SĄD KOLEŻEŃSKI 
JESZCZE JEDNA ŚWINIA W KIERACIE. 

Motto: „Wolno w domu pokryjomu, 
lecz publicznie srom”. 

   

Wolno bawić sie w kalkomanję, robić wy- 
«inznki z kolorowego papieru, układać statu 
ty i za to się nie odpowiada. Stanowczo je- 
anak należałoby karać za megalomanię, za 
obroszenie własnych dzieł z etykietką „Chlu- 
ba twórczości prawniczej” i t.p., jak to się 
niestety zdarza. Wolno spłodzić monstrum 

ge uizkic, nieforemna pokrakę wbrew wszeł- 
4, kim zasadom eugeniki. Ale gdy się ten nie- 

udany płód wprowadza w świat i prezentu- 
je. łako cudowne dziecko jest to już prze- 

stępstwo cięższe od obrazy moralności pu- 
blicznej —- obraza publicznego poczucia e- 
stetecznego. Niefettunny ojciec musi po - 
1es'ć odnowiedzininość za nieprzyzwoite wy- 
razy, któremi dziecko częstuje otoczenie. 
bęwszechna Świadomość uznaie pałącą potrze 
bę utworzenia Sądu koleżeńskiego opartego 
na właściwych podstawach. Ale opracowany 
przez Wił. Kom. Ak. projekt statutu OASK 

żadna ł. A S$. K. a.Pod płaszczykiem tro 
o godność i honor akademika przymy - 

ić rozciągnięcie kompetencji Wil. K. A, na 
całą połską młodzież akademicką to nieladą 

ika. Przypatrzmy się sprytne] konstruk- 

Art. 2 V..Kompek je ** 2 V. Kompetencji OASK obe wszy 
stkich studentów USB w Wilnie, którzy są 
lub mała być członkami Związku Narocło- 
wego PMA. Wbrew moim najszczerszym chę 
<iora podobno mam prawo być członkiem 
związku Narodowego PMĄ. jestem dumny 
z tego niespodziewanego przybytku akty- wów Życiowych. Obnoszę Się z tem, jak z 
poszżkiem Buddy. Ale jeśli mi ktoś” powie. 
że na skutek mego uprawnienia pewna ilość 
osót, odpowiednio mi nieznanych ma mnie 
sądzić i wvdać wyrok, bedę wołał puścić 
kantem wszystkie uprawnienia i przejść na 
moznizm. Prawo  nałeżenia do Zw. Nar. 
PMA jest blankietowa deklaracją. Można 
ią podpisać lub nie. Każdy ma prawo utrzy 

„7 DEM ISORA I 

Nowość! 
JULIAN EJSMOND 

eR „Patrząc na moich 
synków..." 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 
wierszem o dzieciach 

Wydanie pośmiertne 
Cena zł. 8, 

Nakładem Ju'janowej Ejsmondowej 
Czerwonego Krzyża 25, Warszawa, 

Do nabycia w księgarniach 

   

  

   

    

   

  

Przeciwnicy takiego regularnego,  gro- 
inadnego przystępowania do Stołu Pańskie 
go mogliby wprawdzie wysuwać argunient, 
že zhyt częste obcowanie twarzą w twarz 
zę Światłością wytwarza spowszedniente i 
że przecież niezawsze akurat w pierwszą 

dzyelę miesiąca iest się w odpowiednim 
1. Zarzuty te jednak, zdy się im po- 

  

    

ważniej 
mentów. Znów sięgnę do przykładu z życia 
tcdziennego. Wszak nie unikamy tych, któ- 
rych kochamy, z obawv, że nam spowsz*- 
dnieją. Przeciwnie, szukamy ich towarzy- 
s*wa jak najczęściej, chcielibyśmy stale być 
pod opieką ich  dobroczynnego wpływu, 
chcielibyśmy, by nigdy nie odchodzili od 
nas. 

A nastrój — tu nie o nastrój chodzi, lecz 
o dobrą wole, o chęć otworztnia serca naj- 
droższemu Gościcwi. Gdybvśmy z każdym 
czynem chcieli czekać na t.zw. nastrój, to 
lata przeszłvby w czekaniu na najmniejszy 
czyn Chodzi jedyrie o odrobinę dobrej woli. 

I jeszcze jedno. Specjalnie ta właśnie rie 
dzicta byłaby dla nas ważna z tego właśnie 
wzgledu, że wkrótce odbęda się rekolekcie 
zamkrięte. Zdawałoby się napczór, że w ta- 
rim razie lepiej zaczekać ze spowiedzią da 
"ckolekcyi. Lecz to tylko pozor. Ro właśnie, 
gdy na  rekolekcie pėidžiemy z duszą, 
mniej obarczoną ciężarem grzechów, to i 
Sktjtek rekolekcvi będzie pełniejszy. Bo prze 
cież w tych rekolekcjach zamkniętych nie 
Hedzie nam chodzić o rozpamietywanie wła 
Snych upadków, o rozgrzebywanie czarnego 
hrudnego pokostu duszy —lecz 6 najbezpo 
Śśredniejsze zbliżenie sie da Boga, o jak nas- 
bliższe podejście do Chrystusx i o wydobv- 
cie z własnej duszy tego wszystkiego, to 
jest w niej najlepsze i najiaśniejsze, I dlatego 
dobrze byłoby, żeby ci, którzv nie mogli być 
2 nami u współne, Komunii, przystąpili do 
Komunii przed rekolekcjami — abv przez 
jał największa ilość czystvch serc wyświa- 
Wi“ i wvpromienič jak najbardziej nasze u- 
stosurkowanie się do istoty rekolekcvj. 

J. Wierzbicka. 

mywenia psa mysliwskiego. Ale na to nie- 
wvkonvwane uprawnienie nie można nakła- 
deć podatku od psz. Tembardziej, że w myśl 
art. 39 Statut niniejszy wchodzi w życie po 
zatwierdzeniu go przez wiec ogólno - akade- 
„micki , zwołany przez Miejscowy Komitet 
Akademicki. Rozumowanie preste: przycho- 
dzi pewna liczba zwolenników Wil. KA na 
wie” i uchwalają statut. Sądu, którego 
kompetencja rozciąga się na wszystkich. 

Co to za tajemricze osoby, które są lub 
maja prawo być członkami Związku Naro- 
dowegn PMA? Okazuje sie, że pojęcie to 
pokrywa się lub prawie pokrywa z ogółem 
tzłoaków Bratniej Pomocy. Po co zatem ta 
tnaskorada? Pocc gwałtem przykładać 
wszystkim pieczatkę Wil. A. K. czy chrą, 
czy nie chca. Zebranie Waln: Bratniej Po- 
mocy powzieło już w tej sprawie słuszną u- 
cawałe: statut Sądu uchwał  nadzwyczaj- 
ne zebranie .alne Bratniej Pomocy, jedynej 
Grqanizacii, obeimującej ogół polskiej mło- 
dzieży atademickiej 

łedźmy dalei. malutka proiekcia proiek- 
tn, Art. 1. OASK USB w Wilnie stoł na stra- 
ży honoru i godności, jest więc mocen roz- 
poznawać z tego tytułu wszełkie sprawy do- 
tyczące spłamieni» tej godności hub honoru 
twłaczajacem czci postępowaniem. Art. 3 
nar. 1. Z podkompetencii OASK wyjęte sa 
sprawy honorowe załatwiane zazwyczaj w 
diodze zwykłecn postepowania honorowego. 
Art. 3 par 2 Skierowanie sprawy na drozgę 
L aneranilą Annorowego... nie wvklurzi 
zn i OASK įeželi postepowanie cho- 
lažbv jednej ze stron pod art. 1 

ninieiszego statutu. Art. 1. Opłaca się po- 
da vk ой psėw lafcuchowvch. Art, 3 раг 1 Pnldogi sa wolne od podatku Art, 3 par. 2 Buldogi nie sa wolne od nadatku, jeżeli na- leża do kategorii psów łańcuchowych. Za. 
dziwnająco przejrzysta. i jasna konstrukcia 
Nasuwa się tvlko pytanie: noco umieszczono całv art, 3. Twórcy statutu mają zadużo wv 
ksztalcenia prawniczego, aby mogli bvć ро- 
sad>eni 0 mimowolna SDrzeczrošė, Calv ten 
zrtykuł niepotrzebny i immanentrie wvkluczą 
tacv się umieszczcno w wvrażnym cełu: aby 
są cionować obecny Ssrstem załatwianią 
z £ów, stosnawany przez część spałecze- 
= a akademickieso. Stwarn sie wiec po- 
dwółna honorowość: dla lepszej połowy spa 
łecze ństwa akademickiego uznenie procedu- 
ru kodeksów honorowych Boziewicza i Za- PR dla innych Sad Koleżeński, tem- 
hardziei że do Sadu sprawe można prze- vazać jedynie na wniosek ohu stron. 

Jest to wvrażny przywilej, udzielony 
snrvtivm, a wytrawnym wygom kodekso- 
wym Kto ma spivt, kto mą czas. kto ma 
cierniiwość i jest w dostateczny sposób no- 
zbawiony skrupnłow, ma zawsze szanse wv- 
rania sprawy hbonorowei na gruncie kode- 
ksu. Dawanie ogólno - akademickieso żvra 
na tego rodzaju nrocedure — * fest rze 
cza dość łekkomyślną, temhardziej, że oninia 
prbliczna wcale nie uświęca mocy kodek- 
sów  honorowvch. Znam osohiście b. sym 
patocznvych ludzi. pazhawionuch w ten ano 
sób ..honorowości" i moge zapewnić, że cze 
ją się swietnie. Pomłjam już merytoryczną 
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przyjrzymy, straca swa wagę argu- * 

k'vestję „duellum* — demagogia krwi to ne 

moja branża, to hędzie, jak się zdaje, Gru- 

hz Berta kol. Henia Dembińskiego. Ałe pro- 

jekt statutu zawiera jeszcze jeden zabytek pt 

tarharzyński: dzięki uznariu kodeksów ha- 

norowych wyraźnie uznaje kobietę za niższy 

gatenek człowieka, kategorię honorowe po- 

riekąd upośledzony (Art. 3 par. 1) 
Cała zabawa nie wymagzłaby tych % 

mówień, gdyby odbywała się 

tytke na własnem podwórku. 

Ale twórców kodeksu wyraźnie cechuje im- 

perialistyczna zdolność do rozprężania się. 

Wykonanie wyroków należy do Wil. Kom. 

AK. — a oto wyrok może zawierać wykłu- 

czenie ze społeczeństwa akademickiego Z 

czhawieniem praw do pełnienia funkcyj we 

wszystkich organizacjach. W wykonaniu 

wvoladač to będze dość humorystyczni.:. 

Wii. Kom. Ak., jaro egzekutor wyroku, przy 

picuje sobie prawo rozporzadzania, dajmy 

ra to, Legionem Młodych Legion Mi ch 

nie przyjmuje do wiadomości pisma WiLK.A. 

pon'ewaž nie utrzymuje Z tą crganizacją sto 

sutków. Wytwarza się sytuacia, która była- 

by komiczna, gdyby nie miała w sobłe cech 

dramatu: podwójra honcrowość, honoro- 

wość namdowa ' nienarodowa, połska w 

znaczeniu narodowem i państwowem. A 

dość już chvba podwójnej etyki partyjnej? 

Coprawda Lidze Narodów właściwa ró- 

wnież skłonność do narzucania swoich norm 

organłzmom innym. Ałe co welro Lidze №- 

rodów, to nie rvdzom narodu (czyli grzv- 
bom jak mówi kol. Bohdziewicz). A 

Kankluzia* zarrezentowany przez Wil. 
K. A. projekt statutu chociaž jest „chłubą 

+wórczości przwniczej” na tem poł, iednk 
stanwczo nie zaspakaja potrzeb ogółu aka 

mickiego. Czekamy na pomysły lensze, do 

skorałsze, bardziej odpowiednie. Może bvć, 
że nicieden jeszcze statut znajduje się in 
statu nascendi. 

St Jędrychowski 

Z Kół Naukowych 
Koło Prawników urządza w najbłiżs<ą 

snbetę dn. 7 marca turniej krasomówczy, w 
którym mają wziąć udział conajbardziej wy 
mowni członkowie Koła i inni mówcy. Te- 
matem przemówień ma być oskarżenie lub - 
brena fikcyjnego przestępcy. Stan faktycz- 
nv, ogłoszony już w numerze Trybuny z 
przed dwóch tygodni (nie brz pewnej slu- 
Szności w rubryce „Wypadki i kradzieże”), 
zostanie podany do wiadomości słuchaczy 
przed mrzpoczęciem turnieju. 

Dn. 7. Il o godz. 19 odbędzie się w Sali 
dcekich Turniej Krasomówczy, urządzo- 
staraniem zarządu koła. prawników stu- 
tów USB. 
Casus będzie następujący: 
Jan Orzecki z zawodu murarz dn. 28. I. 

1931 r. został wypuszczony na wolność z 
więzienia w Świecienach po odsiedzeniu ka- 
ry za kradzież Z więzienia udał się do do- 
mi na ulicę Zarzecze T, gdzie mieszxała je- 
ee Żona z troigiem dzieci. W domu zastał 
nęczę, żona od miesiąca nadar” mnie szukała 
zajęcia jako służąca, Żyła z łaski sąsiadów. 
Od dwóch dni ni: miała co jeść Orzęcki na- 
Jaromnie szukał pracy — nikt nie chciał 
przejąć człowieka, który był w więzieniu. 
Dn. ?. HI. 1931 roku Orzęcki zgnebionv wa- 
łecnł sie po ulicach wreszcie wszedł do ko- 
ścioła Po pewnym czasie rozległ się stuk roz 
bhijanej skrzynki z pieniędzmi dla biednych. 
Usłyszawszy to załrvstian zdażył jeszcze zła 
pać uciekającego człowieka, w drzwiach ko- 
Ścieła, Orzęcki stenał przed sądem,  iako 
gskarżonv o kradzież pieniędzy z kościoła. 

Pe Tumieju zcstaną rozdane 3 cenne na- 
grody 

JESZCZE SZOPKA 
Wohec tego, że pubłiczność zaczęła przy 

chodzić dopiero na ostatnie przedstawienia 
Szopki, szopkarze zdecydowali się jeszcze 
na frzy spektakle, które się odbędą w dniach 
6, 7 i 8 marca /piątek, sobota i niedziela), 
o godz. 8 wieczór w Ognisku 

  

    
   

  

  

  

   

  

  

    

  

Kronika „Odrodzenia“ 
W niedziełę R marca odbędzie się zebra- 

nie Sctcji Liturgicznej z referatem kol. M. 
Chmielewskiego p.t. „Znaczenie rekolekcyj 
zamkniętych” 

Czwartek akademicki. Dzisiai w „Ugni- 
sku”: o godz. 20 „Czwartek Akademicki". 
Dyskusję na temat: „muza czy pomywacz- 
ka“ —- zagai kol. Bohdziewicz 

„Z Chóru. Najbliższa próba chóru odbę- 
dzie się nie w piątek, lecz dzisiaj w za- 
kladzie Etnograficznym (Zamkowa 11, wej- 
ście od ulicy) Początek o godzinie 20. zie 
wzgiędu na przygotowywanie się do koncer- 
tu wszyscy członkowie proszeni są o regular 
1e chadzenie na próby 
Rekołekcje. Przypominamy, że dnia R mar 

ca dla kolegów, a 12 dla kołeżanek upływa 
termin zapisywania się na zamknięte „reko 
Jekcje Zapisywać się można w lokalu 
dzenia” w godz. 13 — 14i 19 —— 
u każdego członka „Odrodzenia”. 

Fekolekcje dla kolegów od 14 — 17 mar 
ca (wyjazd 14 bm. a godz. 18.55) dla kc- 
leżonek od 19 — 22 (wyjazd 19 bm. o 40- 
dzinie 18,55) : 

TEASPZT SDA RAT ISK TIA 

o w 

CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
Morze. Organ Ligi Morskiej i Rzecznej 

Luty 1031. W Mala wstępnym pod. tyt. 

„wolność Polski na morzu” poświęconym 

fi-ej rocznicy odzyskania dostępu do morza, 

k inż Henrvk Bagiński zwraca uwagę 

an rezultaty naszej dotychczasowej — рга- 

cy nad utrwaleniem idei panstwa morskie- 

go i na nowo zadania, jakie czekają Połskę 

w tej dziedzinie. W artykule tym, po raz 

pierwszy bodaj, opublikowano „znamienne 

liczby za rok 1930, dotyczące udziału handlu 

morskiego w handlu zagranicznym Folski; 

wypada z nich, że Polska przewozi przez 

swt morskie wybrzeże już 51,3 oroc. ca- 

łego swego otrotu towarowego Z zagrań 

Kwestji handlu zamorskiego pośn ;ęcoty 

został także następny artykuł d-ra Ww. Ro- 

sińskiego p.t. „Za morza”. Dałej znajdujemy 

piace następujące: „Polski raid lotniczy nad 

morzem  Śródziemnem i dookoła  Atryki", 

„Na- drugą półkulę” (wrażenia z podróży 

do Ameryki Południowej) — JK Hordłiczka, 

„Z życia marynarki wojennej państw oh- 

cych", „Lot transatlantycki eskadry  wło- 

skiej" i t.p. z 
S dziale a: Poloniae P. S 

Lorch w artykule „Koncentrować, cz! - 

praszač?“ walić do koncentrowania poł- 

skiego wychodźtwa na zamorskich terenach 

kołonizacyjnych, o pladze kolonij _afrykań- 

skich -— szarańczy pisze n. Roman Sobołow- 

ski, wspomnienia z podróży z Kongo do 

Europy drukuje p. Jan Ciadkowski. Dział 

ten uzupełnia, jak zwykle, ciekawie 2csta- 

wiony przez p. Franciszka Łypa „Przegląd 

kolonialny". 3 

IE 9 daje na okładce podobiznę 

„marcowego kawalera" — - prześliczneg0 

kotka. O pracy i sporcie pisze W. Rzymow- 

ski, » „rewolucji” na Maderze opowiada M. 

B. Lepecki. Pozatem — drobne artykuły, 

kronika etc. Z ilustracyj wyróżniają stę bar- 

wne reprodukcje kilimów oraz iotozratje nie 

zwykle ciekawych projektów pomnika Zje- 
dnoczenia Ziem Polskich, który ma stanąć 
w Gdyni. 

Tęcza nr. 9 Prof. St. Jurkowski. daje 
odpowiedź na artykuł p.t. „Dziennik czy 
wiccznik“ („Tecza” nr. 5), poruszając zagad 
nienie prasy katolickiej. O filmach dźwięka- 
wych mówi |. Roman. W. Hulewicz opowia 
da o Życiu kuiturałnem i artystycznem Urod- 

na dzisiejszego, W. Noskowski — o życiu 
teatralnem w Połsce. W odcinku — ciąg 
dalszy powieści. drukowanych w poprzed- 
nich numerach. Ilustracje bez zarzutu. 

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, 

wychudnięciu.  blednicy, chorobach gruczo 
łów, wvsypkach skórnych i czyrakach regu 
luje naturalna woda gorzka „Franciszka - 

Józela" tak ważną obecnie qziałalność ki- 
szek. żądać w aptekach i drogerjach. 

     

  

  

+ CZWARTEK 

june 

Wiktora 
1 ki ь 

zroziNŻEZkKNIĄ ZAKŁADU METEURO- 
В. W WILNIE. 

23 LL 31 r. 

5 Dai W. słońce o g 6 m 03 

Eu ebjusza 
Z. słoŚce « godz 4 w 59 

     

    Temperatura 

Opad w mint, - 
Wiatr północuo-wschodni 

Tendencja: stan tały 

Uwagi pogodnie 

URZĘDOWA 
— Wyjazd p. wojewody. Wczoraj wie- 

czorem p. wojewoda Kirtiklis wyjechał do 
Wk įki i Motodeczna, gdzie przeprowadzić 
ma dorvwczą lustrację urzędów, oraz zwie- 

zić zakładv opiekuńcze. Powrót p. woje- 
wady spodziewany jest w piątek wieczór. 

— Stowarzyszenia i organizacje muszą 
być zalegalizowane. Przypominamy, że w. 
myśl przepisów tymczasowych o stowarzy- 

ch i związkach najpóźniej do 31 b. m. 
"szystkie stowarzyszenia chowiazane są po- 

Gać do Starostwa Grodzkiego skład zarządn 
oraz adres siedziby. = 

Stowarzyszenia uchylające się od tego 
traktowane będą jako nielegalne. - Ё 

-— Odznaczenia dla rzemiešinikėw. Min. 
P. i H. w rozporządzeniu z grudnia r. 1930 
zdecydowało odzneczyć zasłużonych — rze- 
mieślników w całym kraju. izby rzemieślni 
cze opracowują cbecnie listę zasłużonych 
dła rzemiosła, która przedstawiona będzie 
min. Prystorowi. 

   

  

MIEJSKA 
| —- lle krówek zjadło Wilno w ub. tygod 

nin. W ubiegłym tygodniu przyprowadzon? 
na targowiska miejskie 1785 sztuk bydła. 
2 ości tej 16%) sztuk zakupiono dla po- 
trze: miasta. 

—- Nowy papieros, Monopol tytoniowy 
zapowiedział wypuszczenie na rynek nows- 

  

RAID POWIETRZNY WARSZAWA—TALLIN 
FIERWSZY ETAP SKOŃCZONY 

. Wczoraj rano wystartowały z lot- 
niska cywilnego w Warszawie 4 sa- 
moloty, biorące udział w raidzie do 
Tallina. Kolejno startowali: pilot por. 
Zwirko na aparacie R.W.D. 2, kpt. 
Halewski z obserwatorem por. Rudow 
skim na aparacie R.W.D. 4, pilot Szuł 
czewski z mechanikiem Pogorzelskim 
na aparacie „Lubłin*, wreszcie major 
Długoszewski na aparacie TWS 12. 
Raid odbywa się pod barwami Aero- 
klubu Warszawskiego.  Kierownikien. 
ekipy jest prezes Aeroklubu Warszaw- 
skiego kpt. Halewski, 

Po południu maszyny te wylądo- 
wały w Wilnie. Pierwszy wylądował 
na lotnisku na Porubanku kpt. Halew- 

Sprawa koncesj 

  

ski o godz. 14, w 15 min. później — 
por. Zwirko, następnie o godzinie 15 
mun. 20 pilot Szulczewski, wreszcie o 
Soczinie 15 min. 40 mjr. Długoszewski 

: Samoloty, kierowane przez pilo- 
tów Szulczewskiego j mjr. Długoszew- 
skiego uległy przy lądowaniu lekkie- 
mu uszkodzeniu, ze względu na nie- 
dogodne warunki terenowe, gdyż lot- 
nicy musieli w Warszawie startować 
na kołach z ziemi, na lotnisku zaś wi- 
leńskiem znajduje się śnieg. 

Wszystkie cztery maszyny są w 
chwili obecnej na lotnisku Odlot w 
dalszą drogę nastąpić ma w dniu 5 b. 
m. przed południem. 

I autobusowej 
DO WIŁNA PRZYBYWA DYREKTOR PAŃSTW. ZAKŁADÓW INŻYNIER. 

„ „Jak już donosiliśm Wilnie będzie wozpatrywana prac przez komisję opinjodawczą. 

Sprawa skonccsjonowania tuchu autobusowego w 
jutro w Magistracie, a to wobec ukończenia 

Wobec tego, że sprawa autobusowa będzie w najbliższym czasie za- łatwiona, przvbywa dziś do 
żynierji p. Mikucki. 

Jak wiadomo P.Z. 
którei na Polskę jest 

Wilna 

„Arbon*. 
1. mają licencję firmy Zaurera, 

dyrektor Państwowych Zakładów а- 

przedstawicielem 

  p” 
DR.. 

WITOLD 
   

  

MED. u 

KIEZUN 
FILISTER KONWENTU POLONIA, KAPITAN REZERWY W. P., 

LEKARZ GIMNAZJUM IM. ZYGMUNTA AUGUSTA 
po długuh iciężkich cie'pieniach, opatrzony Św. Sakrome: tami zmał dnia 1 

marca 193 

Eksportacja z»łok nastąpi dn. 

r. w Warszawie, w wieku lat 40, 

5 marca e godz. 4 po poł. z dworca 
kolejowego w Wilnie do kaplicy przy «n entarzu po-Bernardyńskim. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 6 marca ogodz. IO rano w tejże 

kaplicy, poczer nastąpi złożenie zwł k. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i zna- 

jomych stroskani 

  

ŻONA, SYNEK, MATKA i RODZEŃSTWO 

    

  

o czem zawiadamia 

st» 

Dr. Witold Kieżun 
FILISTER KONWENTU POLONIA 

zmarł w Warszawie dn. 1 marca 1931 r. w wieku lat 40, 

KONWENT POLONIA i FILISTRZY 

  - 

  

S. P. 

z KOSSAKOWSKICH 
WALENTYNA BUCZYNSKA 

zmarła po krótkich cierpieniach, w wieku lat-65, w dniu 4 marca r. b. 
E-sportacja zwłok z domu;żałoby, ul Zygmuntowska 4, odbędzie się 

dnia 6 maicar. b. o godz. 1l rano na 
o czem zawiadamiają 

  

RONIKA 
yo papierosa, który ma być zbliżony jaku- 
ścią wygłądem i ceną do popularnych papie 
rosów, robionych w domu. 

WOJSKOWA 
— 7e Stowarzyszenia Rezerwistów i by 

łych Wojskowych. Zapowiedziany na dzien 
i III. odczyt na temat obrony przeciwgazo 
wej nić odbył sie, wobec małej ilości słu- 
chaczy, obecnych o oznaczonej godzinie. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości 
wszystkich członków Koła, że następny od 
czyt na temat onrony przeciwgazowej od- 
będzie się w dniu 8 III. b. r. punktuałnie o 
gedzinie 10-tejj w lokalu Wojewódzkiej Fe 
derach Polskich Związków Obrońców Oj 
czvzay przy uł. Żeligowskiego 4. Odczyt 

wygłosi p. Korowaiczyk, inspektor Li u. 
Obecnosć wszystk'ch członków obowiazko 
wa. 

    

  

ZEBRANIA ł ODCZYTY 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. igna 
cego Daniłowicza w Wilnie. W dniu 5 nar 
ca 1931 r. (czwartek) o godzinie 7.30 odbę- 
Gzie się w hu sądowym (Mickiewicza 
36) w tekalu Rady Adwokackiej odczyt pro 
fesora Fr. Bossowskiego p.t. „Majątki rod: 
we i analogiczne instytucje w państwach 
zachodniej Europv". 

Goście mile widziani. 
— Komunikat związku „Pań Domu". 

Związek Pań Domu łączni: z Tow: Po- 
pierania Przemysłu Ludowego” urządza w 
dniu 3-I!] 1931 r. o godz. 4-ej po ÓW 
to przy ul. Końskiej 1 „Dzień 

nut 
Zebranie zaszczyci swoją obecnością qe- 

nerał !ucjan Żełigowski, który wygłosi sło- 
wo wstępne. 

Porzadek dnia następujący: 1. Zagaje 
nie: generał Lucjan Żeligowski, Il odczyt p. 
t „Roła Inu w walce z obecnym kryzysem”, 
wygłosi dr. lanusz jagmin, Il odczyt p. t. 
„Praca tkaczki w świetle cyfr" wygłosi He- 
lena Sakcłowska, IV odczyt p. t. „O zasto- 
sawaniu tkanin wileńskich do dekoracji 
mieszkań współczesnych" wygłosi Helena 
Szramówna, V feljeton p. t. „Doroczne kier- 
masze: Kaziuk i św. Piotr", wygłosi p. Alek 
sararowiczowa (Ciotka  Albinowa). 

Część H pokazowa. I. „Polskie wnętrze, 
«) nichłe koszykowe, b) meble stylowe, Il. 
pokaz materjałów dekoracyjnych, Ill. pokaz 
kiełizny stołowej, IV. pokaz  prześcieradeł, 
ręczników, Ścierek, worków, chodników, ` 

Reportaż z pokazu prowadzi Ciotka A|- 
binowa. Wstęp dla członków bezpłatny. Oso 
bv nie nałeżące dc związku za opłatą 50 
groszv. Sekretarjat czynny na miejscu od 
godziny zy 

wiązku Absolwentów Gina. 
00 Jezuitów w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że dnia 4. III. br. odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Związku w lokalu przy ul 
Wielkiej 64 o godzinie li, poczem odbędzie 
się herbatka 

— Ze Związku Emerytów. Doroczne Wai 
ne Zebranie Oddziału Wileńskiego Powsze 
chiego Związku Emerytów z dnia 8 lute- 
go 1031 r. zatwierdziło regulamin Kasy Sa- 
торотосу, utworzonej przy Związku. Do 
Zarządu Oddziału wybrani zostali Przemy- 
sław Pawlikowsk. (prezes), Otton - Rv- 
zzard Jasieński (wiceprezes), Józef Kwiesie 
lewicz (skarbnik), Wincentyna Jacuńska (se 
Hretarz), Stefan Tuhan - Baranowski (za- 
stępca). 

  

* 

SZKOLNA 

‚ — Rozszerzony egzamin dojrzałości. Jak 
się dowiadujemy, tegoroczni maturzyści 
tych gimnazjów prywatnych, które otrzyma 
ły niepełne prawa szkół średnich państwo 
wych, składać będą t. zw. rozszerzony tg- 
zam*n . dojrzałości, który znacznie różni 

AŻ t. zw. zwyczajnego egzaminu dojrza 
о 

Dotychczas tego rodzaju utrudniony eg 
zamir składali tylko maturzyści prywatnych 
gimnaziów, posiadających specjalną katego 
rję t. zw. B z zastrzeżeniem. 

RÓŻNE 

—- Zjazd kupiectwa z wojew. wileń 
skiego i nowogródzkiego w Baranowi- 
czach. W driu £ marca r. b. odbędzie 
się w Baranowiczach zjazd kupiectwa 
polskiego z województw nowogródz- 
kiego i wileńskiego. Zjazd ten zwoła- 
ny jest z inicjatywy Centrali warszawe 

   

cmentarz św. Piotrai Pawła, 

SYN ! RODZINA 

WEZWANIE DO SKŁADANIA 
OFIAR : 

Otrzymujemy pismo następujące: 
Na skutek odrzwy Archidiece zjalnego łu- 

stytutu Akcji Katolickiej z dnia 28 lutego rb. 
ctrzymałem od bezimiennego efiarodawcy zł | 
00 na cele miłosierdzia chrześcijańskiego, ze 
śroaukowanege w Związku Towarzystw 02- 

a „Caritas“, ё 
yrażając nieznanemu dobroczyńcy sef- 

deczne „Bóg zapłać”, dodaję od siebie do 
Sumy powyższej delsze zł. 50 i zwracam się 
z gorącą prośbą do ludzi miłosierdzia o za 
ulanie funduszów Związku „Caritas* choćby 
rajskromniejszemi ufiarami, składanemi w 
Redakcjach dzienników miejscowych. 

Zebraną dotychczas sumę zł. sto przeka— | 
zuje równocześnie panu Antcniemu Sawtc- 
k'emu, prezesowi Archidiscezjalnego Związ- 
ku Towarzystw Ilobroczynnoścć* „Caritas”. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 
Stanisław 

prezes Arch. Instytutu Akcji Katol 

KAZIUK 
Piękna pogoda sprawiła, że notowany 2 

zwykle na terenie  Kaziuka tłok doszodi | 
wczoraj do niebywałych rozniiarów. 4 

      

2 З 
   

      

W południe działo się coś nie do op | 
sania Ludzie posuwali się krok za kro- a 

  

kiem i bardzo wątpliwe jest, czy w tych 

warunkach mogli zobaczyć to, co prze- 
znaczore było do sprzedaży. : 

lstną plagą, potegującą i bez tego wiki 

ścisk, były wybryki wyrostków - ucznia 
ków, zabawiających się w robienie „ruchu | 
w interesie". 5 

Zbierze się kilku, a czasami nawet kil- 
kunastu bęcwałów, zrobią węża i trzyma 
jąc się mocno za ręce, nuże w tłok, roz- 

pychajac się łokciami. 

Kończyło się to zwykłe połajankaini pod 
ich adresem, połajankami zresztą najzupcł 
niej zasłużonemi, no, bo trzeba  przyzn: 
że dowcip słaby. - 

Wśród spaceruiących sporo bylo malyci 
dzieci, a pozatem w kilku wypadkach prze 
wracańo, ledwo trzymające się na nogach. 
stoły z towarem. ы 

Z przykrością trzeba nadmienić, 
wa tu o uczniachs szkół średnich. 

W przeciwieństwie do wiorku porobio- 

ze 

   
      
    

     

    

    
    

   
   
   

   

że mo 

uo wczoraj sporo zakupów, a ruch 

wał do późnego wieczora. 
Dziś  niewątpiiwie kiermasz _ będzi 

trweć jeszcze, to też wszyscy, komu wcz 
raj zabrakło odwagi zagłehiać się w mo 
lndzkiem, będą mogli kupić pamiątkę z Ka 
ziuka. Napewno towaru starczy dla ws 
stkich. WARE 

skiej Stowarzyszenia Kupców Pol 
skich i ma na celu zacieśnienie wić 
zw organizacvinych kupiectwa  pol- 
skiego: na Kresach. Referentami zjaz- 
du będą przedstawiciele Stowarzysze 
nia Kupców Polskich z Warszawy 
oraz czołowi działacze kupiectwa poł 
skiego. Na zjazd będą zaproszeni: 
przedstawiciele władz, oraz zaprzyja- 
Źnionych organizacyj społecznych 
gospodarczych. 3 

-- Uczczenie W. Weitki w kole bibi 
knrzy. Dnia 26 lutego 1931 r. odbyło się 
roczyste zebranie Wileńskiego Koła Zw 
(dalszy ciag kroniki na stronie 4 

 



m: kk ałewłamanie dokolektury 
Związku Inwalidów 

DOZORCZYNI DOMU PRZY UL. NIEMIECKIEJ 3, . UNIESZKODLIWIŁA 
RABUSIÓW 

Wczoraj wieczorem czterech wła- 
-="mywaczy dokonało napadu na kolekiu 

_ cja muzyczna, oraz oprawa 

  

rę loteryjną : hurtownię tytoniową 
związku inwalidów przy ul. Niemiec- 
kiej 3. 

Około godziny 10 wiecz tuż przed 
zarsknięciem bramy, dozorczyni domu, 
gdzie mieści się kolektura, zauważyła 
dwoch osobników kręcących się koło 
ylnvch drzwi hurtowni. 
' Przez córkę powiadomiia policjan- 

ta, stojącego koło Trockiej j z jego pe- 
lecenia zamknela bramę, by uniemo- 
žišwič opryszkom ucieczkę. 

_ Tymczasem przybyła policja, która 
zastało już wiamywaczy gospodarują- 
cych wewnatrz lokalu. 

Dostali się oni tam po wyłanmtaniu 
żelaznych sztab, ochraniających drzwi. 

Ajent G. P. U. 

| Kolo Kozlowszczyzny  (lwieniec) ujęto 
w chwili przekraczania granicy do Polski 
lana Pietrowa, który na plecach miał wy- 

Zauważeni na podwórku osobnicy 
byli obserwatorami w czasie, gdy ich 
dwai kompanuwie operowali koło 
wejścia. Widząc wymierzone do sie- 
hie rewolwery policjantów, przyłapa- 
ni włamywacze nie próbowali nawet 
stawiać oporu i bez słowa dali się 
skuć w kajdany. 

Dwaj obserwatorzy  zauważeni 
przez dozorczynię,widząc niebezpie- 
czeństwo ukryli się. 

Do posesji sprowadzono większy 
oddział policji, który rozpocząt poszu- 
kiwania za zbiegłymi, zachodzi bo- 
wiem przypuszczenie, že nie mogii Ori 
wyjść na ulicę i ukryli się gdzieś na 
podwórku. Cały dom jest przeszuki- 
wany od strychów aż do piwnic. Aresz 
towanych w sklepie dwóch włamywa- 
czy osadzono w areszcie centralnym. 

w potrzasku 
tatuowany tajemniczy Szyfr. Pietrow jest 
agentem zagranicznego oddziału G.P.U. i 

przybył do Polski w celach szpłegowskich. 

  

  

ku Bibłjotekarzy Połskich na cześć ustępują- 
szego po ośmioletniej pracy p. Wa- 
oława Wejtki. Przewodniczący w serdecz- 
nych ych słowach przedstawił zasługi 
p We prosząc go o dalszą obecność w 
Kok. Uczestnikom zebrania rozdano okoli- 
cznościową ułotkę, poświęconą uczczeniu p. 
Wejtki, z kruskowym portretem, wyko 
naną przez P. Achremowicza. Ułotka ta 
pięknie ficzrie skomponowana wy- 
szła jako Trzecia Ulotka Wileńskiego Koła * 
Związku Bibljotekzrzy Polskich i jest do na 
hycz w cenie I zł. u gospodarza Koła. 

— Komunikat Komitetu  Organizacyjne- 
go A Bibłjorekarzy Połskich i V zja- 
zdu Bibljofiłów Połskich w Wilnie. Komi- 
tet Orgamizacyjny II Zjazdu  Bibljotekarzy 
Polskich i V Zjazču Bibljofilów Polskich w 
Wilnie komunikuje, że wobec ciężkiego sta- 
wu ekonomicznego, uniemożliwiającego ad- 
powiednie przygotowanie Zjazdów, szcze- 

- gólnie w zakresie wydawniczym, i utrudnia- 
'ąqcego gościem 7 poza Wilna uczestnictwo 
w Zjazdach, postenowił odroczyć wymienio 
re Zjazdy do wiosny roku 19.2, Komitet nie 
przerywa jednak prac przvgctowawczych i 
uprasza nadał o znoszenie się z nim (Uniwer 
sytecka Bibłjoteka Publiczna w Wilnie) w 
sprawach zjazdowych, a w szczególności — 
o nadsyłanie odpowiedzi na Lwestjonarju- 
sze, rozesłane bibliotekom m. Wiłna i woje- 
wództwa wileńskiego. 

- Herbatka w „Rodzinie Wojskowej”. 
Dmin 11 bm. o g. 19-tej odbędzie się zwyk 
ia herbatka towarzyska we własnym loka 
n: dla członkin „Rodziny Wojskowej". 
vkł adka wynosi ! zł. 50 gr. Zapisy przyj 
muje Sekretarjat Koła od dn 4 HI. do i9 
IM. włącznie od g. 17-tej do 18-tej. 

TEATR | MUŻYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dzis o 

godz 8 w. ukażą się po raz ostatni dwie 
świetne jefnoaktowe komedje F. Molnara: 
„Bankiet“ i „Raz, dwa trzy”, w reżyserji 
dyr. Zełwernwicza, który n'ezrównanie kre 
nie „rolę Norrisona w sztuce „Raz dwa 

— Teatr miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
S=i wiecz ukaże się również po raz 0- 
statni pełna humoru dowcipu i zabawnych 
syluncyį, najnowsza komedja _ Krzywoszew 
skiego „Noc Sylwestrowa" w reżyserji Al. 
Zełwerowicza. 

— „Salome“ Wilde“a. W najbliższą s0- 
bołę odbędzie sie w” teatrze na Pohulance 
nremiera głośnego arcydzieła Oscara Wil- 
de*a. „Salonie Inscenizacia sztuki, ilustra 

‹ 'dekoracyina - 
kogtiumówa Eugenjusza Dziewulskiegc. Oh 
sadę stanowią  maiwybitniejsze sily zepso- 
łu z Fichlerówna, Sawicką, Severinówną, 

: A, AK i Zełwerowi- 
_ czem ną czele. Zainteresowani jerg— i A e premierą: 

— „Sztuba* K. Leczyckiego. W nadciio- 
dzący piątek dn. © b. m. odbędzie się w 

teatrze „Lutnia“ premjera cryginalnej sztu 
ki Kozimierza Leczyckiego p t. „Sztuba”. 

  

12-ej w poł edbędzie się w teatrze „I utnin* 
nopis taneczny Anety Rejzer - Kapłan oraz 

iej Ze uczenie. 
Ceny miejsc zniżone wd 50 gr. Bilety 

w kasie zamawiań od 11 — 9 wiecz. btz 
przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heijos — Serce na ulicy. 

Hoilywood — Parada Рагатопай 
Paa — Stargane struny. 

Casino — Warta nocna. 
Światowid — Tan Tadeusz 
Stylowy — Bitwa pod Sommą 
Kino Miejskie — Nowe życie 
Wanda — Niewolnica deruona 
Ognisko — Uroda życia. 

› WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 3 

dn 4 b. m. zanotowano w Wilnie wypad- 
ków 42 w tem kradzieży 9, opilstwa 10, 
przekroczeń administracyjnych 9. 

— Przywłaszczył autobus. Bohda 
Pawei, Topolowa Nr. JO zameldował 

  

policji, iż Kwieciński Michał, Pióro- 
mont Nr. 5 przywłaszczył autobus, 
naieżący do niego, wartości 16.000. 
zł. Policja prowadzi dochodzenie. 

— Tytoń na stacji mie ;- 
skie j. W lokalu wagi miejskiej na 
ryńkn Kalwaryjskim, ujawniono 35 
paczek tytoniu litewskiego, pochodzą- 
cego z przemytu. Tytoń zasekwestro- 
wano. r 

— Wypadehb w koszarachl p. 
a. p. sa > oc. zam. WAD: 
Szaac . a. p. obcinając gałęzie z drze- 
wa nad sek Wilj, spadł i złamał le- 
wą ręke i lewą nogę. Staniszewskiego prze 
psia w stanie ciężkim do Szpitala św. 

— Symułacja napadu. Donosiliśmy, 'že 
Szymborowicz Aleksander. Konarskiego Nr. 
24 zameldował policji o pobiciu .go przez 
3 rieznanych osobników, oraz skradzenin 
dowodu osobistegc i 32 zł. w gotówce. Usta 
lono. że kradzież nie miała miejsca, nato- 
miast bójka pomiedzy Szymborowiczem, a 
tjiedyścisem Józefem, Konarskiego Nr. 33, 
Wróbiewskim Teofilem, Konarskiego Nr. 8 
. Łęczyńskim Janem, Koszykowa Nr. 18 
była na tle porachunków osobistych. 

  

-- Napad na drodze. W pobliżu SĘ 
ws! Iwanowszczyzna gm. Porpliskiej, 
pow Wilejskiego dokonano napadu w 
chęci zemsty na mieszkańca wsi Ko- 
zły Piotra Lodkiewicza. 

Doznał on bardzo cieżkich uszk)- 
dzefi ciała i został przewieziony do 
szpitala w Głębokiem 

Sprawców — sąsiadów rannego 
braci Koleśnikowych aresztowano. 

Podał lornetkę wysokiemu, tęgiemu 

$ 

SPORT 
WALKI O TYTUŁ HOKEJOWEGO 

MISTRZA POLSKI 

Zaczniemy od sprostowaria Wczoraj po 
daliśmy, że AZS - Wilno pokonał mistrza 
Lwewa „Czarnych” w stosunku 10 : 0. Za- 
szło tu nieporozumienie. Depesza ana 
LJ 7 Katowic podała 10 : 0, zamiast 1 : 

I ten wynik jest, z uwagi na b. debrą 
formę .Czarnych”, niemał sensacją, jednak 
nie taką, jak podałiśmy. 

W drugim dniu zawodów Legja (War- 
szawa) pokonała Crakowję 4: I, no, jak 
już podaliśmy, AZS — Czarni 1 : O: 

Zwycięską bramkę dla Wilna strzelił Ko- 
stanowski. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 5 MARCA 

11.58 — Czas. 
12,35— 14.00: Poranek szkołny z Fil- 

karmonji Warsz. (Utwory Mozarta i Beeiho 
vena). 

14.30 — 14.55: Kącik dla pań z Warsz. 
15.50 — 16.10: „Esperanto za oceanem" 

— odcz. z Krakowa — wygł prof. dr. Otto 
Buiwid 

16.15 — 17.15: Koncert symfoniczny „pły 

ty) Utwory Beethovena. Słowo wstępnie 

Witclda Hulewicza. 1) Koncert skrzypcowy 
w wyk. F. Kreislera. 2) Uwertura „Coriolan * 

17,15 — 17,40: „Świat murzyńskiej baś 
ni“ — odcz. z Warszawy wygł. Wacław Ro 
owicz. ° х 

17,45 — 18.45: Koncert popołudniowy, 
PCH muzyce operowej Wykonawcy: 

y yszard Bagiński (baryton) i orkiestra salo 
nowa pod dyr. Wiktora  Banaszewskiego. 
Przy fertepianie Izydor Szabsaj. Prograin: 
1) Moniuszko — Polonez : op. „kałka” 
Mescagni — Intermezzo i Sicilliana z op. 
„Rycerskość wiesriacza" (orkiestra). 2) Że 
leński — Zaczarowana krółewna Noskowski 
— Noc. Biliński — Rozmowa. 3) Żełeński 
— Intermezzo z op. „Gopłana* Puccini -— 
Fantazja z op. „Cyganeria* (orkiestra). 4) 

   

Verdi — Arja Renata z op. „Bał maskowy” 
Di2z — Arja Benvenuto z op. „Benvenuto 
Ceilini" Monusko — Arioso Janusza z op. 
„Hzika“. 5) Żełeński — Dumka z op. „Ja- 
rek" Verdi — Wstęp do IV aktu op. „Tra 
viata“ (orkiestra) 

18,45 — 19.00: Kom. Akad. Koła Misyj 
ego. - 
“19,00 — 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 

146“ — listy radiosłuchaczów omówi Wi- 
toła Hulewicz, dvrektor progr. R. W. 

19,20 — 19,30: Program na piątek i 
rozm. 

1930 — 19,40. Rezerwa. 
1940 — 19.55 Prasowy dziennik radj. z 

Warszawy. 
20.00 — 20.15 „Biały sułtan Marokka” 

— felieton z Warsz — wygł. T. Nittman 
20,15: — 20.30: Pogad. radjotechn. z 

Warszawy. 
20,20 — 22,30: Koncert międzynarodowy 

z Wiedna, Orkiestra flharmoniczna pod dyr. 
K. Kraussa" (w progr. Mozart, Beethoven, 
Schubert) 

22.30 — 23.35 „Preciw  zwątpieniu“ 
--- felį. Warsz. — wygł. J. Kaden Bandrow 
ski. 

22,50 — 2400 Kom. muzyka tan. z 
Warszawy. 

  

Szwajcarska F bryxa Gszy Jed- 
wabnej GENERIC 

olda 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
na Vilno ze skł'-dem konsvynacyjnym. 
Retlektanci, dob:ze ustosvnkowani w 
branży młynarsk'ej i  cukrowniczej 
posładający gwarancję hipoteczną, 
zechcą ki rować of rty do Tow. Rekl. 
Niędz. j. r Rudolf Mosse, Warszawa, 
Mars/alkowska 174. p d „Gaza“ 

ij A) A) 

8 ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

skłedach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

        

ŁO w O 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3 

„NOWE 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
a dma 2 do 5 m rca 1941 r. włącznie <cdzie wysuiefłany titm: 

$  Wiełki dramat z życia emigrantów. 
Rudolf Schildkraut | Louise Dresser. 

Kssa czynna od g. 3.30. Poczatek seansów od f. 4-=i, Następ ivy „: 
ŻYCIE” 

Balkon 36 gr. 

Aktów ©. W rołseh gł. 

Związek Podlotków* 

  

KINO-TEATK 

„HELIOS“ 
ai. WILENSKA 38. 

Tel. 925.   SERCE RA ULICY 
HANKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNO5SZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA i iani. 

Dodatki dźwiękowe Początek ogodz. 4,6,8 i 1015. 

Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści śt. Kiedrzyńskiego 
Dramat miłosny.W roi. gł. asy polskiego ekranu 
sceny; NGRA NEY, ZBYSZKO SAWAN, 

Na pierwszy seans cenv zniżone, 

    

*obska mowaj Dziś 
*ol ki Śriew     Dźwiękowe Kino 

НОУ 000 
Mickiewicza 22, ; 

publicznušci 

ARAGA PARAĄSU: 

ułubieniec 
Maurice Chevalie 

    

r w największym flmie sezonu 1931 r. 

TU W rolach pozostałynh: Naney 
Carroll, Gary Cooper, Liijan 

Roth i wiele innvch gwiazd „Paramouuju”. P'zepych Wustawy! Musvka! Śpiew! 
Numery rewjows w jęryku polskim wvkonaą Mira Zimińska i Marjusz Mas'yński Naji program Rewela- 

cyine dodatki dźwiękowe. Na I-szy Seans cenv "nione S ansv o g d”. 4,6, Bi 1.30 

O?WIĘKOWE KINO 

Super Przenój dźwiękowy! 
Bziś 

  

WARTE Zachwyczjący  BGERA 

  

  

  

  

  

  

  

dramst milesny. 

( W rol gł. i Mikotaį Suzanin Nad program: Doda'ki džwięk: we. 
GI l N $ czarująca Billie Dove i Paul žukas Na pierwszy seans cery zniżome. 

WIELNA 47. tel 15-41 ® Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. W sobotę i niedz. roczątek о g. 2-ej 

iNO Dziś wielka premjera! 4 К s 3 > až & Potężny dramat ero- + 

4 R= Poraz pierwszy w Wilnie! STAR а NE STR RY tyczny-w 10 akt. po- 
w dług słynnego utworu Henry Balalfie'a „La possešion“. žmė ; 
Wielka 42, W roli głównej najsenjalniejsza tragiczka świata Franceska Bertini ER 

* ie Nad program: Arcywesoła komedia w * akt. Ceny od 40 gr. 

Dziś! O czem mowi cały świat? O okropnościach wojny w powieściach E REMARQUE'A. Najnowsze i neżpięk- 
Kino-Teatr niejsze ar. ydzieło jakiego dot. hczas BITWA AB Ń SĄ 7 

„STYLOWY“ nie było i nie będzie е i 8 2, SĄ 

й Monument:iny epokowy dramat Narodów. Żadna księga i żadne pióro — nie potrafi opisać co ten f Im. 
WIELKA 38. Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte z powi ści E. REMARQUE"'4, które wyświetla sę lylko u nas i migdzie 

w Ż:dnem innem inie nie będzie wyświetlane. 

Kino Kol. Dziś i dni nsstepnych! Wielki а w-g głośnej  powieśc 
„OGNISKO“ 12 aktowv polki film p.t © UROBGBA AYCHIA e St. Żeromskiego 

Ut. Kolejowa 19. w rolach gł: Adam Brodzisz, Nora Ney, B. Samborski, E. Bodo, Stefan Jaracz i inni znani artyści scen 
(obok dworca kol.) Warszawskich. Po:z. seansów o godz. 5 w niedz. i św. o godz. 4 p. p.   
  

LEKARZE| | Kamera) 

DOKTOR GABINET 

Zeldowicz „Satis: 
chor, skórne, wene- KOSMETYKI LECZ- 
yczne, narządów mo- NICZEJ 
<zowych, od 9 —do i, WILNO, MICKIEWI- 

5—R wiecz. CZA 31 m. 4. 

Urodę 5; k nserwu- 

je, du-ko- 
ZELDOWICZOW A nali, odświeża, usuwa 
KOBIECE, NENE jej skazy i b aki. Mesaż 
+YCZNE NARZĄDÓW twarzy i ciała (panie) 

MOCZOWYCH Sztuczne opalanie cery. 

od 12—21 od + + Wypałenie włosów i 
łupież Najnowsze zdo- { k t ® 

® т{егйіц * bycze kosmetyki racjo: 
= > nala j 

Dr. Kenięsberg 
Codziennie od g. 10—8. 

choroby skórne, Wene- 

W Z. P. 48. 

+czne | moczepłciowe 

Mickiewicza 4, 

DOKTÓR 

LOKALE tel. 1.90. 
Od 9—12 i 4—0  Mszcumawowszzwzią 

DOKTOR 2 pokoje 
z wygodami do wynae 

Blumowicz jed Jagjalcśiia 6-2 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciowe 
WIELKA 23 Pokój duży 

tel. 921, od9—1i3- efrontoxy, z meblami 

    

F Z. P. %% luh bez z niekrępują- 
cem wejściem, do wy- 
najęcia. Oglądać można 
ой 10 — 12 1 о4 5 — 7 
p połućm u. Jag elloń- 
ska + m. 3, 

ЛОНОа 

'‚А\шяегю! 
VRK, PROAENKIALKA 

TTW rr MIAŁ 
i a Kosmc-. R Ó Ž A E 

tyczny, взоЖа свагс:с2 | POEPOWOREW REECE, 

    & , piegi, izpież 

bredawki, 
zadanie włosów. Mic- 

Zegar 
szafkowy 

  

Aj) bi 

DOM HAN LOWY 

K. RYMKIEWICZ 

  

wyraził nadzieję Woolf, patrząc wciąż 

  

klewicza 46. 

а Staroświecki kup:ę. 
xejtarćcą Wiadomość do Adm 

Ćerę zanieńsazą Słowa” pod 5. M. 

poprawia, pieięgnaje 
oraz usuwa wady zkóry 

  

  

RÓŻNE SUMY 

  

    

  

MAJĄTKI 
ZIEMSKIE 

dobrze ,agospodarowa- 
ne o sprzedania na 
Ъ. @ godnych waruu- 
kach. Możliwe kilko- 

letnie wyp aty. 
Wileńskie Biuro Ko 
misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, m. 4, 
tel. 152. 

Do wydzier- 
žawienia 

m-jątk  ziemski od 
W:lua 24 kim Orszar 
154 ha. _ Wiadomość 
Ofiarua '4—3 godz. 19. 

SE LITEWSKI 

kilo 2.80 
poleca firma „Zwie- 
dryński'* Wileńska 28 

Osoba ст chora, 
obarczona dzieckiem, 
świeżo wypisana ze 
szp tala prosi o pomoc 
materjal ą. Ofiary dla 
„przyjmuje Admiui- 

stra.ja „Słowa”. 

SPRZED > 
  

Okręgowej Kole 

" znaczonych. 

my zaoferowanej 

  

K. DĄBROWSKA 
     

Pianina i Fortepiany 
O światowej stawie Pleyel, becnstein €tc., 
takoż Aruold Pibigier, Kerntop! : Sym, 
uznane rzs.zywiście za najlepsze 
w kraju prze: najoyDttniejszych a. howa 
ców na Pow Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1929 ,. i w Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

4ILNU, 
al Niemiecka 3, m 6 

CPNY P13BYC7NE, 

        

      

       
   
   

KE IE, 
  

  

PRZETARG 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza mieo- 

graniczony przetarg publiczny na urządzenie centralnego ogrze 
ywania . przewietrzeria, craz wodociągów i kanalizacji w dwor- 
cu na stacji Horofzicj. 

Warunki przetaryu, warunki techniczne wykonania ro- 
bót, prcjekty, oraz warunki ogólne wykonywania robót przez 
przedsiębtorców otrzymać można za cpłatą w wysokości po 
10 zł. za każdy komnlet dla centralncgo ogrzewania, względnie 
wodociągów i kanalizacji w Wydziale Drogowym Dyrekcji 

Państwowych w Wilnie, ul. Słowackiego 
Nr. 2, I' pietro, pokój Nr. 3, w godz. od 12 do 13-ej codzien- 
"nie oprócz świąt. Zainteresowani mogą też bezpłatnie korzy- 
:stač Zz powyższych materjałów przetargowych, oraz Sporzą- 
dzić notatki tyłko w kokału Dyrekci w godzinach wyżej wy- 

wysyłanie pocztą materjałów dotyczących prze- 
targu Dyrekcję nie obowiązuje. 
й Wadjum wymagene jest w wysokošci okolo 3 proc. su- 

i winne być złożone w sposób 
= —————— przez Ministerstwc Skarbu w kasie čyrekcyjneį. lub przeka- 
POSAD у zane do P.K O. na rachunek Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu 

= wadjum winien być: dołączony do vferty. Oferty mogą być 

Rządca 
ekonom 

z 1M-ciol'tnią prak › Ка 
обегпа у ze wszyst- 
kiemi gałęziami rolni- 
ctwa. Samodzielnie lub 
pod dyspozycje własci- 
S Oferty do Ad- Ir 
ninistracji d „Sa 
miėlay“ o EE: Rządca 
— д— Administrator 

Ekonom z długoletnią praktyką 
w wieku średnim Zz w większych majątkach 
długoletnią  prakiyką posiadający jaknajlep- 
p siadający  chłubne sze Świadectwa i po- 
Świ deciwa, posukuje ważne referencje, po- 
posady. Ant kolska 46szuku e po ady od za- 
m I. Pawłowski. raz. Łaskawe oferty do 
  

  

stępuje nieszlachetnie. Jeżeli pani jest — To wygląda jak atrament, albo . 

zgłoszone na wykonanie tylko centralnego ogrzewania, 
itylko wodociągów i kanalizacji, iub też na jedno i drugie razem 

Oferty winny być nadesłane. lub ziożone do specjalnej 
skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
dnia 1 kwietnia 123y r 

Jub 

do godz. 12 

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH 
W WILNIE 

   
         

ZGUBY 

Dnia 2-go lutego b. r. 
Wymagana znaicmość jadąc z Wilna do San- 
prowadzenia oborv i 'oki, zgubiony został 
chlewni. Ofer*y de 15 rewolwer syst. Brow- 
marca r. b. Wilno, ul. ning Nr. 20 3 7, nale- 
Zygmuntowska 6 m. 4 żący do Jasińsk'ej Ma- 

  

Potrzebny 
od zaraz dn większ: go 
maj:tkv pisarz - ma- 
gazynier kaws'er, 

    

  

garzv, przechodzących przez strumyk. 

Akcja sztuki toczy się w m.ałem miastecz- Kradzież n 5 i . i н i еа + й — а aziuku“ : Adminis racji „Słowa biuro ii, zam. w Linomar- 

ku prowincjonalnem, i porusza zagadnieria niuciowi Jerzemu ż zaśc. Stary — Wiażym, Wlino, ul. Ad. Mickiewicza 9 als e di6 posiadamy do ulo- Ogrodnik `ча „Rządcy” A.B. Osobiste _ zgłosz-nia ga.h pow. Wileńsko- 
7 CE postiej ami we współczesnej gm. Worniańskiej skradziono niecek na 36 poleca w wielkim wyborze kania cat Ek: na ink dyblomoaany Kallku S Ń >. EE s : 1‹? i cd trockiego. Przestrzega 

szkcle b 3 k 3 ZM ipot. miejs! * —'6; er! fe- si z 
Reżvserję objął dyr. Zehwerowicz* obia R | m? > CHODNIKI wy: ieraczki kokosowe J. Hryniewiczewej, anie letnią praktyką zakła- Panna umiejąca dadplednioie ES Z A przywłasz 

_ dę stanowią cały niemal zespół, oraz liczni Wygonowski Alfons, Równe Pole Nr. 25 SO EEE ul. WIELKA 64 m3,| Dom H.K. „Za: |da OBiid), parkl oraz szyć poszukuje jauiej- „uj ii. ——— — 
o Ki Na szkodę Michowicza jana, Betlejemska | Tena wyprzedzał posezonowa EPIC KA oi Sokol ik PA YPYYYYYTYYYYY" 
ю — Poranek taneczny p. Anety Rejzer - Nr. 3 dokonano kradzieży gołębi na 30 zł. ŚNIEGOW CÓW i KALOSZÓW "V. Z . аза | 2 teh 5-05 aa A 6 losy a Ms opow- 
- Kapłan. W nadchodzącą niedzielę o gociz —— Rzeczv podróżne. Cenv b. znitone. х : я a KUPUJCIE WYROBY KRAJOWE 

PRE SS A IS TI S III ITT TI SHF PERU TIE ZREOPZOACOA CNET TRZ TP WOZEK OSC 

: ВЬ punktowi na horyzoncie — podejdź tu- znacząco spojrzał na przyiaciela. Ten Słysząc o zapewiedzi obiadu, pod- worków przedari się nieco. A to co?  iak już mówiłam — hędziemy z pew 
Taiem i „taj, spójrz! Co to może być według kiwnął głową. uióst brwi ze zdziwieniem. Podniosła znomu kawałek cien - nością zaproszeni na obiad. 

22 į ICQ au e U ciebie? — Może jednak przejdą mimo, --- — — Doprawdy, Tommy. pani po- kiej kory z jakiemiś ciemnemi plamani. Dziewczyna paliła, patrząc na tra 

| 2 
„, Dwaj podróżnicy siedzieli przed na 

miotem, rozpiętym nad brzegiem stru- 
_ myka i palili papierosy, podczas, gdy 
_ tragarze rozpakowywali bagaże, a ku 

   

    

charze przygotowywali jedzenie. 
° — — To miejsce nie jest złe do noc 
legu, dai 

: _— Tak, gdvby tak można było spę 
dzić tu kilka dni, to by pie było pozy 
kret" 

‚ — Tak, tak Chciałbym wiedzieć, 
kiedy Tonio połączy się 2 nami. Урга 
wa jest bardzo niebeznieczna i nie po 
doba mi się. Niedaleko stąd jest po- 
sterunek policyjny w Mgandze i mógł 
by Lg mo. wpaść tu na nas! 

*— No, i cóż stąd” Czego ty si 
hoisz, Woolfie? Jesteśmy WA 5 
šliwi, i nikt nie može się do nas przy 
ezepič. A zreszią bez rozkazu ruszyć 

się stąd nie możemy. 
Antonio Parcira, jak wiesz, nie «a 

_ leży do ludzi, których rozkazów męż 
_ naby nie spełniać. Powiedział wyraż- 

_ a gdyby się coś zmieniło, 
nie, że całą sprawę bierze na siebie, 

przyśle z 
 40zkazami Larri - Szczura! 

  

_ bie i co chwila wycierał binokie. 

    

2 

: Woolf wstał leniwie, wyciągnął się 
Nagie zaczął się przyglądać cze- 

muś w oddali, zasłaniając dłonią oczy 
od słońca. Mruczał coś przytem do sie 

    
-— Hej, Shultze, — krzyknął, przyj 

rzawszy Się przez lornetkę jakiemuś 

) 

mężczyźnie, który podszedł do niego, 
—Gdzie? Ana, widzę. Stado zebr... 

Nie, to coś innego. To są myśliwi, 
Walf, którzy idą naszą drogą. Djabel 
ska historja! 

—=Tak, idą ku nam. Daj no mi spoj 
rzeć jeszcze raz. 

Wolf odebrał lornetkę i zaczął ob- 
serwować. 

—— Racja, Shultze, to rzeczyw ście 
oddział myśliwych. Ale to nie może 
być Larrį - Szczur, bo on nie podróżo- 
vałby z takim tłumem, wziąłby tylko 
tragarza i przewodnika. Może to są lu- 
dzie Razula, których znamy? 

-- Wątpię. Oni szliby od strony 
Sudarn, a nie z południa. 

—- Do licha, — mruczat Wolf, nie 
odejmujac szkiei od oczu. — Jeżeli 
to jest któryś z tutejszych myśliwych, 
to zginęliśmy. Takiemu nie będzie mc- 
żna oczy zamydlić, a sądząc z ich ru- 
chów, to są ludzie  obyci z naszemi 
dżunglami. Idą wprohst na nas. 

-— Co robić? — zaniepokoił 
Shultze. Uciekać? | 

—-Poczekaj Zobaczymy, co będzie 
dalej. Kiedy zbliżą się do nas, wtedy 
coś obmyślimy. Gdyby przyszli aż 
tutaj naszym Śladem, wtedy... Afryka, 
bracie, jest krajem wielkim i w razie 
czego, tajemnic nie zdradzi... Można 
jej powierzyć naikrwawsze tajemnice! 

Pugładził pochwę rewolweru i 

się 

*póayca $tnaisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylto 

przez lornetkę na zbliżającą się kara- 
wanc. — Widzę tylko dwóch białycn, 
a jeden z nich... ależ tak .... najzupeł 
nicj pewne... to dziewczyna. O, me 
imaniv się czego bać, patrz, Shultze, 
przecież to są dzieci prawie, widocznie 
urządzają podróż poślubną! Zabawne 
pomysły miewa terażniejsza młodzież. 

Roześmiał się i spekojnie schował 
ierretkę. Podniósł flaszkę z whisky do 
ust * westchnął z ulgą: 

— Niema co obawiać się tej kom- 
panji. Zaprosimy ich na obiad. Dzie- 
wczyna może nam umilić naszą samot- 
ność, gdyby tal: z chłopcem stało się 
coś nieoczekiwanego... Co myślisz o 
tem? 

Trącił przyjaciela w ramię i zajrzał 
mn w oczy. Ale ten machnął ręką nie- 
chętnie: 

— To wielkie ryzyko, bracie, do- 
póki nie pozbędziemy się naszego ba- 
gażu.... chociaż .... 

— Będziemy dzisiaj na proszonym 
obiedzie, Traversie, rzekła Tommy, u- 
šmicchając się do idącego oboko mło- 
dęieńca. 

©О epizodzie ze lwem nie było wię- 
cej mowy i dawne przyjacielskie sto- 
sunki powrėcijy. Ale Travers czuł się 
upokorzony i z natężeniem rozmyśiał 
sad sposobem odzyskania dobrej о- 
pinjj w oczach swei towarzyszki. 
Śmiech i żarty uspakajałv go nieco 
i dobry humor wracał mu powoli. 

czarodziejką, to prosze pamiętać, że 
sestem najzwyczajniejszym tępym An- 
glikiem. Nie mówię, broń Boże, że nie 
wierzę pani. Gdyby pani powiedziała, 
że za tem drzewem Stoi król Siamu, u- 
wierzyłbym. Ale nie mogę zrozumieć, 
skąd pani czerpie wiadomości? 

Tommy Veston roześmiała się i ujęla 
iego dłoń: 

— No, proszę się nie dąsać! Mam 
zwyczaj dzielić się wszystkiemi uwa- 
gami i spostrzeżeniami z ojcem i zapo- 
iminam, że mój uczeń nie umie patrzeć 
; uważać. 

-- Ale co ja mam widzieć, Tommy, 
— zaperzył się Travers, — drzewa i 
trawa, trawa j drzewa! To jest wszyst 
Ko, co mogę dojrzeć? Co pani chce 
*ęszcze. żebym widział? 
° — Od godziny już idziemy šlada- 
mi innej karawany. Zauważyłam ten 
ślad już koło po!udnia, ale nic nie po- 
wiedziałem, bo to było takie wyraźne, 
że wstyd było nie widzieć. Aha, a to 
co? 

Nachyliła sie i podniosła z ziemi 
odrobinę białego proszku. Travers przy 
glądał sie niedowierzająco  białemu 
pyłowi na jej dłoni. 

— To przypomina mąkę, — mruk- 
nąl 

3 -- Slusznie. Įest to глаКа, która 
nazvwa się „poszo“, przvrządza sie i3 
tutaj z leśnych korzeni. Karawany bio- 
ra ja zamiast ryżu. Widocznie jeden z 

4, 
r 

krew. 
—- Naturalnie — krew. Widzę, że 

pan zaczyna się orjentować. Jeden z 
tragarzy ma zranioną nogę. A teraz, 
proszę spojrzeć na ten strumyk, powie 
dzieć, ili jest białych ludzi w tej ka- 
rawanie, przed nami, a ilu tubylców * 

>—- Ach, Tommy, kiedyż przestanie 
mnie pani męczyć? Nie jęstem jasno- 
widzący! — żawołał Travers, rozkła- 
aając ręce rezpacziłwym gestem... 

— No, dobrze, postaram się pana 
wyreczyć w odpowiedzi. Usiądźmy, wy 
palimy papierosa i pomyślimy. 

Travers usiadł na trawie, ale Tom- 

my podeszła do strumyka. obejrzała 
trawę, zerwała kilka listków, zajrzała 

do wody i, wróciwszy do towarzystwa 
zapaliła papierosa. 

-- Pan nie podejrzewa nawet, jak 
zabawnie jest cdczytywać księgę Przy 
rody, -— rzekła. — Mogę panu zako- 
mtwikować parę ciekawych szczegó 
łów. Jest to dnża karawana, sktadają 
ca się z czterdziestu krajowców i 

Awóch białych. [Jeden z nich jest du- 
żym, ciężkim mężczyzną, drugi pocho 
dzi z południa Afryki. Tragarze niosą 
jakiś bardzo cerry bagaż i bardzo dba 
ją c to, żeby go nie zamoczyć i nie 
śpieszą. Rozłożyli obóz w odległości 
pół mili od nas i widocznie mają za 

miar wypoczywać tam parę dni. Ci 
ludzie interesuj; się bardzo nami i - — 

— Czy _pani drwi ze ninie, czy mó 
wi prawdę? 

Mówię prawdę, — zapewniała 
żywo, — Gdyby mój ojciec był tu- 
taj, powiedziałby panu o wiele więcej 
szczegółów. 

-- Przepraszam. Nie śmiem  wąt- 
pić. oczywiście... ale to brzmi niepraw 
dopodobnie. Może pani mi wytłyma- 
czy, skąd pani wie to wszystko? 

— Nie powinnam tego robić, 
roześmiała się. — bo tajemnica jest 
dopoty, tylko interesujacą, dopóki 
jest tajemnicą. Ale skore pan jest ta 
kim niedowiarkiem, opowiem panu. 
Że karawana jest dosyć duża, wnio- 
tkuję stąd, że ieden człowiek zdążył 
wypocząć na trawie, i wypalić papie- 
rosa, zanim tragarze przenieśli baga- 
że przez strumień. Znalazłam okurek 
i zapałkę. Że bagaż jest bardzo cen 
ny i strzeżony przed zamoczeniem, te 
go dowodzi fakt, i że każdą paczkę 
przenosiło dwóch ludzi. Tego dowo- 
dzą ślady.. Że w karawanie jest tylko-- 
dwóch białych ludzi, wskazują ślady 
dwóch rozmaitych par butów. Krajow 
cy nie nosza obuwia. Przytem jedne 
ślady są większe j o wiele głębsze, 
niz inne, stąd wywnio$kowałam, że je 
de: z białych jest wysoki i ciężki. Po 
nieważ tak wcześnie rozłożyli obozo 
wisko, widocznie się nie špieszą i za 
rnierzają tu odrocząć. Obozują, jak 
odbiło się w szkłach lornetki. 
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