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Na plenarnem posiedzeniu Sejmu, 
podczas debaty nad wnioskiem kon- 
stytucyjny:. klubu BB pos. ks. Janusz 
Radziwiłł wygłosił nastepujące prza- 
mowienie: 

Wysoka Izbo. przewiawiałąc w tej dy- 

skusji Konstytucyjnej, jako czwarty mówca 

z ramienia Klubu, do którego mam zaszczyt 
należeć, poczuwam się przedewszystkiesń do 

ego obowiazku względem Wysokiej tz- 
jv mianowicie do obo viązku niepowtarza- 

mia tego, co tu już byo parokrotnie powie 
. dziane. Nie będę zatem się zajmował projek- 

tem, który leży na stole naszych obrad, kió 
ry był bardzo szczegółowo analizowany 
przez jednego z moich przedmówców,p mi- 
nistra Cara i który był przez Panów już nie 
jednokrotnie, jak to tu było podkreślone, kry 
tykowany nawet w sposób złożliwy. 

Chciałbym się więc zająć tylko dwoma 
zasadniczemi dla mnie dzisiaj zupełnie za- 

ieniami pozostawiając oniówienie same- 
go projektu dyskusjom, które się toczyć bę- 
č2 w komisji. Dla mnie w dniu dzisiejszym 
zupełnie zasadniczą i miarodajną sprawą, 
jest zagadnienie, czy naprawa Konstytucji 
jest potrzebna i czy chwiła do tego jest od- 
powiednia. Otóż w całym szeregu przemó- 
wień, któreśmy triaj usłysześi z ust przed- 
štawicieli opozyci, te dwie zasadnicze dla 
mnie sprawy, były poddane w wątpłiwość. 
Odpoviadając na pierwszą z tych wątpliwo- 
ści, czy wogóle naprawa Konstytucji w Pol 
sce jest potrzebna czy nie, chciałbym się 
powołać na sąd, który włeśnie dla panów z- 
opozycji będzie miarodajny, be na sąd je- 
fcego z najwybitniejszych _ przecstawicieli 
klubu PPS, mianowicie na sąd, który wypo- 
wiedział w dniu 11 stycznia 1930 roku na 
gierwszem posiedzeniu komisji konstytucyj- 
nej, par poseł Czapiński, który wówczas 
wobec nieobecności p. posła Makowskiego 

z wice - przewodniczący zagaił obrady 
—dej komisji. Otóż pan poseł Czapłński — 

ńiam tutaj przed sobą sprawozdanie steno- 
priemė tych obrac—powiedział: Sejm 0- 

my prawie, że jednomyślnie stanął na sta- 
nowiske konieczności przystąpienia do po- 
stepowania rewizyjnego w sprawie Konsty- 
tucj. | powiedział dalej, powołując się na 

avtory ówczesnego Marszaika Seimu 
posła Daszyńskiego cytując jego słowa, któ 
Te pozwolę sobie również tutaj przytoczyć. 
P. Marszałek Sejmu w swojem przemówie- 
min z 5 grudnia 1929 r. mówił, że rewizia 

7—Barstvtucji, że. uporządkowanie gospodarki 
finansowej państwa, są jedna i druga spra- 
wami pilnemi i ważnemi. Otóż proszę pań- 
stwa, to co dla pana Marszalk2 Sejmu było 
pilne I ważne dnia 5 Rze 1929 1., to, co 
dla p. Czapińskiego bvło pierwszorzetnen 
zaduniem w rok późniei,bo dnia 11 stycznia 
1630 r., to 1 dla nas członków BB jest pilne 
i ważne. Panowie mówicie i stawiacie nam 
zarzut: Zmarnowaliście parę lat czasu. Wte- 
dy hyla chwila odpowiednia, dziś ta chwila, 
zdaniem Panów iest nieodpowiednia. 19 
zdanie było tutaj także przez cały szereg 
zińwców wypowiedziane, ale nikt z Panów 
nam nie powiedział, dlaczego zachodzi taka 
drża różnica riiedzy ówczesnvm poolądem 
prnėw a dzisiejszem ich stanowiskiem. 

Pozwolę sobie panów pod tym względem 
wwręczyć. Jest jedna zasadnicza zupełnie i 
praktyczna różnica między stanem rzeczy w 
dn. 11 stycznia 1930 r. i w dnin dzisieiszym. I” 
Wtenczas BB stanowił tvlko 1/3 tei Wyso- 
kiej zby, a wyście panowie w tej Izbie tnie- 
R wiekszość, a zatem możność utracenia 
wszelkiej naszej pracy nad naprawą usrtoin. 
A dzisiaj my stanowimy wiekszość i mamy 
Ф1еко większe szanse przeprowadzenia te- 
80, co w naszem sumieniu i przed sadem hi- 
storfi «ważamy za konieczne i za potrzebne. 
(Oklaski na iawach BB). 

I jeszcze jeden argument hył w dzisiej- 
czej dyskusfi użyty, mianowicie argument, 

<eehwila dzisiejsza nie jest odpowiednia 
сТесо, že społeczeństwo polskie jest tak 

potłórone i coraz wyżej biią w tem spole- 
czeństwie fale wzajemnej nienawiści. Otóż 
pod tym wzgledem, pozwole sobie na wy- 
rażenie nastepuiącego zdania i na postawie- 
nie następującego pytania. Kiedyś od roku 
1916, to jest od caty powstania naszezo te- 
rażnieiszero Państwa Polskieco, społeczeń- 
stwo polskie było zgodne i nieskłócone nie- 
nawiśrią. Mv, ktorzy reprezentuiemy obóz 
wspó'pracv z rządem. moglibyśmy coś 0 
%er. powiedzieć, moelibyśmy nawet dużo 
powłedzieć, odyż bvliśmy w ten lub inny 
sposób obiektem tej nienawiści, ale powiem 
eszcze jedno: odzie iest źródło i mdzie jest 
$łówna ostoja tej nienawiści? Nie obawiam 
słę. stojąc tutai na tei trybunie, powiedzieć 
Śmiałe może zdanie, że główną ostoją nie- 
nawiści jest właśnie ta sala scimowa, mniej 
Зга inż panuje nienawiść w kniuarach tej 
Wysnkiei Izby a iuż mało znać tej nienawiś- 
® w «rajn 1 wśród społeczeństwa. (Hnczne 
okłaski). Nie chce tutaj, Szanowni Pano- 
wie, nikogo obrażać i poważnie mówię, ze 
w danei chwili rikoso nawet nie mam na 
Myśli, ale sa tacy ludzie w Połsce, którzy 
sobię z żerowania na tej nienawiści robią 
Proceder i uważałą to za cel swego życia. 
Otóż proszę Panów chce powiedzieć to, że 
W znacznym stopnin uspokojenie fal tej nie. 
nay.jści zależy od Panów i mógłbym dodać 
— 04 nas wszystkich. leżeli wv Panowie z 
opozycji sotowi jesteście dzi$ razem Z nami 
przyczvnić sie do teso, abv fate tel nienawiś 
Ci wspokojć, aby wylać beczkę oliwy na te 
wzbnrzone fnie, te znaidziecie wśród człon- 
kow RB wielu, powiem nawet, że wszyscy 
członkowie BB będą gotowi z wami współ 
nie nad uspokojeniem tych namiętności pra 

Z "Stroński: Szkoda, że okłasków _ nie 
Ze strony panów też oklasków nie sły- 

в 
Prosze Panów rhrialhum tera: iš, 

o druojevo zagadnienia, które dla każe 
Zaendnieniem kanitalnem, zagadnieniem za- 
zadniczem, mianowicie do teon, dlaczego na- 
Prawą tei Konstvtneii jest dziś jeszcze j be- 
zle až do chwili, gdy będzie przeprowadzo. 
RA, sprawa pilna i sprawa ważna. I chciał- 
rm tutal nie wdałac sie w nolemike z żad. 

z mówrów, którzy tntai przemawiał, 
tvfzą na dwie oknliczności, okn- 

siej" 0 których zreszta również iuż dzi. 
= byłą mowa. mianowicie na nsezą sytn- 

lę międzynarodową i na tę zupełnie dla 

TĄ miesięczna z odnoszeniem do domu lub 
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mie pierwszorzędną i zasadniczą sprawę, to 
jt tę wielką walke idei, która dzisiaj na ca- 
ym Świecie się odbywa. 

Te dwa momnety, jak mówię, były także 
w tej dyskusji przytoczone i rzecz ciekawa, 
że w tem, co mówili tutaj posłowie z opo- 
zyc było skonstatowanie pewnych  fak- 
tów, na które I mybyśmy mogli się zgodzić 
w wielu wypadkach. Różnica, którą między 
nami istnieje nie leży w konsta towaniu tak- 
tów, ale w różnych wnioskach, które pano- 
wie i my z tych faktów wyciagamy. 

Zdaje się, że się nie myłę. iż to p. prof. 
Winiarski w swojem wieniu mówił, 
że chwila nie jest wiednia do rewizji 
Konstytucji dlatego, że sytuacja międzynaro 
dowa jest tak poważna i tak groźna, iz mu- 
Sissy Się łnnemi sprawami zajmować, a p. 
> Róg i wielu innych Panów powiedzia- 
o znowu, że nie jest chwila odpowiednia 
dla rewizji Konstytucji dlatego, że syta- 
acja gospodarcza iest katastrofalna, a "ny 
właściwie chcemy tylko mówić o rewizii 
konstytucji żeby odciagnąć uwagę raz od 
groźnej. zdaniem Panów, sytuacji międzyna- 
rodowej, albo znowu od groźnej sytaacji go 
spodarczej, w której się znajduiemy. 

Otóż, proszę Panów, nie chce negowaś, 
że sytuacja miedzynarodowa 1* tęcza. że 
może nastreczač duże obawy i że w każ- 
4vm! razie zmusza nas do zwrócenia bardzo 
pncznej na nią uwagi. 1] bynajmniej nie 
myśle negować, że sytuacją gospodarcza 
jest tego rodzajn, 7 wvmaga całego wysiłiu 
iu> nie tylko Rzadu ale całego społeczeń- 
£twa i uwagi wszystkich nas, żeby zabezpie 
czyć się przed jej ujemnemi I grożącemi skut 
Irami, zle te wnioski, które my z tvch dwóch 
przesłanek wyprowadzamy, są zupełnie róż- 
ne. 

Przedewszystkiem co do sytuacji _mię- 
dzyraradowej. Gtóż zwykliśmy w Polsce 
twiardzić, i nie bez słuszności, że sytuacja 
międzynarodowa jest poważne, że cały sze- 
reg rzeczy nam grozi, ale z drugiei strony 
śmiem tutaj twierdzić, że przez cały prze- 
bicg bustorii naszei parusetletniej niedvšmy 
nłe mich tak wie'kich możliwości właśnie w 
cyłuacii miedzynarodowej i nigdy nie by- 
Pórmy tak silni jak teraz. (Oklaski na ławach 
BR). Panowie wiedzą chociażby z tego, co 
parę dni temu iiałem zaszczyt mówić na 
znmisii Spraw Zagranicznych, że bynajmniej 
anł różowo, ani lekkomvślnie na nasza sytu- 
4cłę międzynarodową się nie zapatruję, ale 
dla mnie z całej tej sytuacji jest jeden tylko 
wniosek, ten. 0 którym zresztą także parę 
dni temu ną Kamisii mówiłem. ta jest wnio- 
sek i obowiązek dła nas wszystkich, žebv 
bvć wewnątrz silni żeby przed wszystkiemi 
niehezpieczeństwami się zabezpieczyć i že- 
bv wszystkie możliwości o ktorvch tu przed 
chwrilą mówiłem, wyzvskać. I dła tego na2- 
žamv, że chwila nietylko nie jest nieodpo- 
wiednła dła rewłzii naszej Konstytuci, ale 
uważamy wprost przeciwnie, i to iest wnin- 
sek, który wyprowadzamy z tei samej prze 
starki, že chwila nakłada na n»s obowiązek 
rewłzi teraz Kanstvtncii. A ieżeli rrówiłem o 
te! wielkiei walce ideł, która sie dziś odbv- 
wa, to chciałbym zwrócić Panów uwagę pa 
to, ną czem ta wstka — małem zdaniam -- 
polega. Test tn wałka, o które] mówi się czę- 
sto že jest walka kapital'zmu z komunizmem. 

Rozumiem, že pan poset Niedziałkowski 
st w trudnei svtrar'i. leżeli ma mówic o 

rewizji Konstytucji. Pozwolę sobie przyto- 
czyć słowa, które powiedief nia dziso?. oko 
cłaż to co dzisiaj powiedział, było właściwie 
powtórzeniem jego, zresztą bardzo cieka- 
we] rwawy, wygłoszonej tegoż 11 stycz- 
nin 1930 r. z którei chciałbym tutaj przyto- 
czyć łeden ustep, ftfóry dzisiaj przez niego 
mie bvł powtórzony, a który wtenczas 
brzmiał następująco: iako socjalista — mó- 
wił pan poseł Niedziałkowski — stoję na sta- 
nowisku, że wogóle dopóki istnieie kapita- 
Fz:a risma idealne formy ustrojowej, ale— 
dodaje ostrożnie — jako człowiek srentv- 
czn; mtiszę twierczić, że wogóle nie można 
znaleść idealneł formv ustrołowej. Otóż sy- 
tuncia pana kolegi Niedziałkowskiego jest 
rzeczvwiście tazwesołą. Raz musi pod- 
kreślić, że iakn sncialista wosóle zwatnza u- 
strój kapitalistyczny, ale pewnie myśląc o 
tyca skutkach. no utórych idea Marksa do- 
prowadziła w Moskwie, dodaje — i to jest 
zorewnie źródło iegn scentvzmw: — że wo- 
gółe nie można znaleźć idealnej formy ustro- 
łowej. Otóż prosze panów my tvch specvfi- 
cznych trudności rie mamy i dla mnie wia- 
śnie ta wnika idei, która sie dzisłał odzrywa, 
1 Мбга sle odgrywa bardzo blisko nas, w 
której musimy wziąć udział, zmusza nas 
wprost do przebudowy naszego ustroju. 

Ta walka jest walką głębszą, jest wai! 
dwóch zasadniczo sobie przeciwnruch Kitos 
> walką zachodniej, kułtury. euró- 
peiskieį z kulturą, albo 'wiedzmy z brakiem 
imltnru wschodniej. Na czem że Szanowni 
Panowie ta kultura europejska się zasadza? 
Zasadza sie na trzech zasadniczych prze- 
słankact. Przedewszystkiem na wzorach gre 
ckich, jeżeli chodzł o sztukę i o filozofję, na 
tei kulturze greckiej, o której łacińskie przy 
słowie mówi, że dniem i nocą grec 
ki powinien nam przyświecać: Vos exempla- 
ris graeca nocturni versate manu versate 
dłurna. Ale zasadza Sie łeszcze na czemę dla 
nas ważniejszem w dziedzini ducha i w 
dziedzinie wiary, na  obiawienłu I nauce 
chrześcijańskiej, A trzecią poriwalina tej kul 

rv łest prawo rzymskie. Otóż te tezv nier 
Talka L sa ez komenizm ERZE 

le walka tylko kapitalizmu z че 
nizmem, ale Sinai stwa nrze 
ciwko trzem pierwiastkom naszej zachodniej 
knfturv. (Głos: Bardzo Słusznie). I zapytam 
sie Ponów, czy Panowie rzeczywiście twa- 
žala že chwila dziś iest nieodnawiednia dła 
reuiz naszej konstytuch. właśnie na pode 
ztavie tyc h przesłanek trzech ideoloct|. rych 

$młem włęc twierdzić, że jest nietviko 
odgowiednia ale że może jest ta już ostat- 
mą chwila, ażeby do tego wielkiego dzieła 
naprawy naszei Konstvtrej] w tai myśli I 
ma fvch zasadach przvstąpić. Panowie mó- 
wiliście w dzisieiszej dyskusii jeszcze coś in- 
ne | przed chwilą n. Stroński o tem: wsnn- 
myrał, mówiąc — nie pamietam dokładnie 
słów, zla ta była ipan muślą przewndnią: 
„Wy chcecie stabilizować siłe i bezprawie, 
8 my chcemy znowu powrócić do norm pra- 
wnych*. Otóż proszę Panów pozwolę so- 

  

  

S EISS! 

Opłata pocztowa ufszczona ryczałtem. 
cja rękopisow niezamówionych mie zwraca. Administra- 

uwzględn'a zastrzeżeń CO do rozmieszczenia ogłoszeń. 

bie p. Profesorowi przypomnieć to, co w 
dzisiejszej rannej naszej dyskusji powiedział 
p. poseł Niedziałkowski, a więc obecny Pań- 
skł tprzyinierzenicc. Mówił: Normy są wła- 
ściwie zupełnie obciętne, zasadniczą sprawą 
Eat człowiek. I przytoczył na wałaana 
ego zdania cały szereg przykładów. Ja, 

stuchając go, myslałem o dwóch innych je- 
szcze przykładach bardzo nam bliskich 
o pizykdadzie króla Edwarda Vll, który wła- 
śnie przez walory swojej osoby odegrał prze 
cłe w ostatnim lat dziesiątku przed wojną 
tak wybitną i znaną nam wszystkim rołę w 
polityce eurzpejskiej, i jeszcze bliższym nam 
przykładzie, o przykładzie Marszałka Pił. 
s'dskiego. Moglibyśmy więc powiedzieć dła- 
czego nam, członkom bloku jest potrzeba re 
wizja Konstytucji, kiedy właśnie jesteśinv 

zy władzy i zupełnie dobrze nam się dzie- 
Ie: iemy rewizji Konstytucji właśnie dla- 
tego. ił wiemy że tylko w wyjątkowych wy 
padkach są Szczęśliwe zbiegi okoliczności, 
Że tviko wyjatkowo rodzą się ludzie, którzy 
przez wpływ swój osobisty opanowywują 
nawet sytuacje groźne i nawet sytuacje złe. 
(Oklaski na ławach (BB) Myśmy to szczęś- 
cie mielł. A dażymy do rewizii Konstytucii 
nie żeby stabilizować jednowładztwo, nie 
żeby stabilizować stan bezprawia, ale dła- 
tegG, że my, i miogę w tym wzgledzie po- 
wołać się na swoje przemówienie z tej saniej 
trybuny przy dyskusji budżetowej w roku 
1929, že my uwezamy stan dzisiejszy za 
przejściowy i chcemy jaknajprędzeł i drogą 
normatną znowu dojść do norm ściśle praw- 
nych. łeżeli panowie mówicie, że prawo by- 
ło łamane, nie man: zamiaru kłócić się o sło 
wa, alc muszę powiedzieć jedno, że powód 
nieścisiego stosowania norm prawnych leży 
w złem 1 niewyraźnem prawie. Konstytucja 
mewyrzźna w swoich norniach, nieściśle na- 
pisana doprowadziła do tego, że komentowa- 
na była w różny sposób, i w rezultacie da- 
szliśmy do różnych posunięć, które jedni na 
zasadzie tekstu Ścisłego Konstytucii uważali 
za usprawiedliwione, a które drudzy uwa- 
żab za nieprawne. Oto wielkien zagadnie- 
niem, które przed nami stoł i do którego i 
my was zapraszamy, jest unormowanie tak 
ściśle norm Konstvtucii, żeby na przysz'ość 
tego stanu być nie mogło. Bo wiemy dobrze 
że lozef Piłsndski rodził sie raz w historji 
Połski na setki la: i wiemy, że może tak 
prędkn drugi taki człowiek wśród nas nie 
powstanie. I dlategc uważamy, że przeprowa 
dzenie rewizii Konstytucji i stanięcie na tych 
normach ściśle prawnych jest zadaniem i 
pilnem i ważnem i dlatego też chcemy jak- 
najprędzej do tej pracv konstytuevinej, do 
której jesteśmy powołani, przystąpić. 

Na zakończenie jeszcze jedna tylko uwa- 

Panowie mówiliście, że detżo czasu bvło 
zmarnowanego że przeszły lata inaprawa kon 
stvtucji jakoby z naszej winy nie była prze- 
neowadzona. Otóż nie była przeprowadzona 
dłatero, że nie mogła w danych warunkach 
bvć tak przeprowadzona, lak my ją chcensy 
i czujemy się w obowiązku przeprowadzić. 
To zdaje się nam wolno. To jest jasne i to 
jest nasze prawo ,z którego mamv zamiar 
korzystać. Nie ukrywamy tego bynajmniej. 
Panowie nie moga zaprzeczyć, że właśnie 
dziš iest pomiedzy naszem stanowiskiem, 
któreśmy zaimowali w 1930 roku, a które 
zajmujemy dziś, bardzo zasadnicza zmiana, 
zmizna, która na ustach waszych wywoluie 
vśrsiech i która z vst waszych byta ostro 
arvfykowana.  Wtenczas, jak tworzvliśmy 
nieznaczną nawet mniejszość w tej Izbie sta- 
fismy twardo za danym projektem i mówiliś- 
my — nawet zdałe sie, że te słowa padiy z 
ust obecnego p. Premjera — że ani przecin- 
ka nie pozwolimy zmienić. Dziś, maiąc wiek 
szość w tej Wysokiej Izbie. mówieny jna- 
czej. Ulważamy nasz projekt tylko jako sub- 
strat do dvskusii i gotowi jesteśmy, jak to 
wszyscy pp. mówcy naszego Bloku zazna- 
czyli, dyskutować : rozważać wszystkie pro- 
pozycie, które I z Waszej strony będą nam 
przedstawione. 

Otoż w tej gotowości współnracy, do Któ 
rej Was zapraszamy, możecie Panowie upa- 
tryvać jeszcze jeden dowód tego, jak po- 
ważnie i jak uczciwie chcemy zabrać się do 
rewizji Konstytuci, współnie z Wami. (90- 
klaski na ławach RB). 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KARANUWICZE — ui, Szeptyckiego -— 
DUKSZTY — Hriet Koiejowy. 

GŁĘBOKIŁ — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — 

KLECK — Skiep „jednošė“. 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia laźwińskieza. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 4-t; : 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% drożej.. Terminy @ 

mane dowolnie. Ža dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

MOWA KS. JANUSZA RADZIWIŁŁA Jft WEZKA MARS 

A. Łaszuk. 

POSTAWY 

K. Smarzyński, 

N. ŚWIĘCIANY — kMsięgumnia 1-va o 
OSZMIANA — Nsiegarnia Spėldz. Natcz. = 
PINSK — Wsięgarnu Polska — St. Išednarski, 

— Mslęgarnia Polskiej Macierzy Szkołtej. 
SŁONIM -— księgarnia T-wa „Ruch“, 

„Buk“ 

STOLPCE — Ksiegarsia T-wa „Ruch“, 
ST. SWIĘCIANY — w. Rynek £ — N. Tarasiejaki, 
WILEJKA POWIATOWĄ — at. Ńiewłowicza 24. F. luczem res 
WARSZAWĄ — F-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

RERROWOLUMKSOWZAEZATA MITZMKIETAREENOŃE IBS4Z PDC ANIERACTY DIE POZNA ZE RH OD BE ROOE TERRIER 

  

e   

4 yrośu Ła teks 
zn oraz 

  

  

LAU A 

   

  

     
dro: 

przez Administrację zwie 
z pro 

ku i mogą być 

Plotki beriińskie.—Opowiadanie właściciela willi w Funchalu. 
WARSZAWA. 6. III. (tel. wł. „Sło- 

wa“). — Jeden z dzienników berliń- 
skich ogłosił przed kilku dniami wia- 
domość o pobycie Marszałka  Piłsu- 
dskiego na MaJerze. Wieści te powtó- 
szyły dzienniki polskie, wychodzące na 
Lrowincji i w stolicy. Według danycn 
anonimowego korespondenta _dzienni- 
ka beslińskiego, Marszałex Piłsudski 
mieszkać ma w willi, wyczierżawionej 
od winiarzy portugalskich. Pokoju je- 
go pilnować ms tuzin oficerów oraz 
żandarmów polskich, patrolujących w 
cgrodzie. Niedowierzanie swe posuwać 
ma Marszałek Piłsud*Fi do tego step- 
nia, że sprowadził z Połski własnego 
xucharza. Pozatem korespondencja м- 
dckorowana jest nowiną, która głosi, 
žė straż sobie często strzela w ogro- 
dzie 

  

Przedewszystkiem willa, w której 
mieszka Marszałek Piłsudski nie jest 
własnością  winiarzy portugalskich, 
łecz Szweda p. Hermana Koeniga. Na 
całej Maderze niema ani jednego żan- 
darma, ari oficera połskiego poza płk. 
dr. Woyczyńskim. 

Co dotyczy reszty informacyj, za- 
waitych w wymienionej notatce, to 
głos oddajemy p. Herm:anowi Koenigo 
wi, który w nr. 58 dziennika szwedzkie 
go „Dagels Nyheter* pod datą z dnia 
i marca rb. zamieszcza artykulik p.t. 
„Piłsudski mieszka u Szwedów na Ma- 
dęrze». 

Właściciełem willi na Maderze, w 
której w czasie swej kuracji przebywa 
Marszałek Piłsudski, jest Szwed p. 
Harman Koenig— rozpoczyna „Dagels 
Nyheter“ — urzędnik centrali spirytu- 

FAŁSZYWE POGŁOSKI O CHOROBIE 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. 6. Il. (tel. wł. „„Słowa*). — Od kilku dni w prasie nie- 

inieckiej, a za nią w opozycyjnej prasie polskiej pojawiła się nowa serja po- 
giosek o chorobie Marszałka Piłsuds 

Dzisiejsza „Polonia”, wychodząca w Katowicach, donosi nawet, 
kiego. 

że 
onegdaj wieczorem wyjechała na Maderę p. Aleksandra Piłsudska w towii- 
rzystwie doktorowej Woyczyńskiej, przyczem wyjazd ten miał stać w Ścisłym 
związku z pogorszeniem się stanu 7d: rowia Marszałka Piłsudskiego. 

Ze źródeł urzędowych informują z całą stanowczoścą, że wszystkie te 
wiadomości są kiamstwem, podanen: 7e 171ą wolą į nawet šwiadomošcią tv- 
go, iż są nieprawdziwe. Z Madery nadžhodzą regula-nie wiadomošci, dono- 
szące o jaknajlepszym stanie zdrowia Marszełka Piłsudskiego, a co dotyczy 
p. Aleksandry Piłsudskiej, te- ošwi-dczyta ona dziś rano dziennikarzom 05- 
biście iż z Warszawy nie wyjeżdżała 1 nie wyjeżdża. 

  

Dzień 19 marca wolny od zajęć w szkołach 
WARSZAWA. 6. Ii. (tel. wł. , Słowa) — Minister oświaty wydał dziś 

zarządzenie do wszystkich tyrekcy, sztół, w którem upoważnia dyrektorów 
do zwolnienia młodzieży szkolnej od 
nin Marszałka Piłsudskiego. 

Budżet na rok 1931-32 n 

zajęć w dniu 19 bm. jako w dniu imie- 

| a plenum Senatu 
WARSZAWA. (PAT). — Na posiedze- Polski musi być Francja. Dalej winno być 

niu w dn. 6 bm. Senat przystąpił do prelimi- 
narza buażetowego Ministerstwa Robót Pu- 
blicznyc| 

Feferent sen. Skoczylas (BB) podkreś- 
lił że budżet ten migdy nie był dostatecznie 
dotowany. Na skutek tega Ministerstwo nie 
może nigdy zaspokoić potrzeb, to też musi 
«ro poddawać rewizji swój program rocz- 
nv, z robót koniecznych brać najkonieczniej 
sze i kredytami tuk operować, aby przede- 
wszystkiem ukończyć prace rozpoczęte. 

Minister robót publicznych p. Norwid - 
Neugobawer omówił zagadnienie turystyki, 
zazraczając, że rząd zmierza do uczynienia 
z turystvki przedmiotu opieki 1 pomocy rzą- 

Frzechodząc do spraw elektryfikacji,     

  

mówcą zwraca i'wagę, że musimy przejść 
do elektryfikacji na większą skalę, do bu- 
dowy elektrowni regionalnych i okręgowych. 
Prace nad planem rozbudowy zbliżają się 
do końca i w lipcu możhe będzie przedsta- 
wić go Izbom. 

Z kolei sen. Hubicka zrelerowała budżet 
Min Spraw Zagranicznych. 
„W dyskusji sen. Kozicki (KI. Nar) mó- 

więc o stosunkach polsko - niemieckicn, 
zwraca uwagę, że polityka połska dażyła 
do tepo, aby uniemożliwić Niemcom prza- 
prowadzenie ich polityki rewizjonistycznej. 
Polska musi być silną i mieć silnych »0- 
juszników. Najpoważniejszym sojusznikiem 

dążenicin Połski, aby przyszło do porozumie- 
mia miedzy Francją a Włechami, Co się ty- 
czy żywiołu bolszewickiego, t» mówca twier 
dzi, że pod względem gospodarczym Rosja 
nie upada, lecz rozwija się 1 siery gospo- 
aarcze bogatych krajów są zaniepokojone co 
da możliwości rozwoju eksportu sowieckie- 
go. Należy się obawiać — zdariem mówcy— 
że zrodzi się myśl, aby te trudności gospo- 
darcze rozstrzygnąć sposobem połityczrym, 
ma nawet wojskowym. Mówca przestrzega 
przed możliwością powstania zamiaru, aby 
do tego celu użyć narodu polskiego. 

Sen. Dębski (PPS) nawiązując do  ро- 
ruszonej sprawy cbrony przed komunizniem, 
uważa, że wyjściem jest przebudowa społe 
czeństwa, jednak nie należy przytem wpro- 
waczać zamętu do ruchu robotniczego. 

, Sen. Loewenherz (BB) uważa za szko- 
dliwą radę sen. Kozickiego, aby nie rzucać 
się na Rosję, bo wywołać to może wraże- 
rie, jakoby prawdą były ałarmy prasy naro- 
Gawo - demokravcznej, że zachodzi możli- 
woś., jakoby Polska mogła dać się użyć do 
wywołania wojny. 

W dalszej dyskusji przemawiali sen. 
Motz (Kl. Nar.) i Kopciński (PPS) poczem 
marszałek zarządził przerwę do godziny 
16 min. 15. я 

Po przerwie Senat rozpatrzy! budžety Mi- 
nisterstwa Pracy 1 Opieki Społecznej, i Mi- 
nicterstwa Spraw Wewnętrznych. 

  

Mahatma Gandhi o zawartym układzie 
Niepodległość Indyj naczelnym postulatem 

NOWE DELHI. (PAT). — Gandii, 
rozmawiając z dziennikarzami, wyrasił 
opinię: zrzeszenie się poszczególnych 
części imperjum brytyjskiego w jedaą 
całość winno opierać się na zasadzie 
tów ności całkowitej, tak, aby każde z 
państw składowych posiadało swój 
własny sztandar państwowy. 

Indje pówinny korzystać z prawa 
całkowitego sa:norzadu, stanowiąc ic- 
dnak nadal część składu imperjum bry 

tujskiego. 
W zawartym układzie Gandhi nie 

widzt nic takiego, coby stało w sprze- 
czności ze słynrą rezol. uchwaloną w 
Karąchai, ą żądającą całkowitej nieza- 
wisłości Indyj. ten postulat niepodległo 
ści będzie broniony przez delegatów in 
dyjskich również i na najbliższej kon- 
ferencji okragłego stołu. jaka odbędzie 
się w indjach. 

Wreszcie Liga Narodów mogłaby 

  

PACYFIZM w PRAKTYCE 
BUDOWA PANCERNIKA,.b'* W NIEMCZECH. 

BERLIN. (PAT). — Rekowania między kanclerzem Bruenirgiem a frak- 
cjami parlamentarnemi zostały w dniu wczorajszym zakończone 
socjal - demokratyczna obradowała 

Ogłoszony został kon 

Frankcja 
й wieczorem nad sytuacją polityczną. 

'nnikat, stwierdzający, że stanowisko partji so- 
cjal - demokratycznej wobec budżetu wojskcwego, zwłaszcza wcbec budowv 
pancernika „B*, zależeć będzie ad agólnej sytuacji politvcznei, w pierwszym 
rzędzie od tego, jakie decyzje zapadną w sprawie zgłoszonych ostatnio 
przez social - demokratów nowych wniosków w zakresie polłtyki społecznej 
i finansowej. 

` Frakcja centrowa uchwaliła głosować za pierwszą rata na budowę pan 
cernika. Frakcja ludowa wvnowiedziała sie przeciwko socjał - demokraty- 
<znym i komunistycznym projektom podatkowym. 

doskonale zająć się rozpatrzeniem ca- 
łej sprawy indyiskiej, Wszełako Gan- 
dhi powątpiewa, czy Wielka Brytanja 
zgodziłaby się na przekazanie sprawy- 
indyjskiej do Ligi Narodów. 3 
COFNIECIE ZARZADZEK OGRANI- 

CZAJĄCYCH W INDJACH. 
LONDYN. (PAT). — Z New-Delhi 

donoszą, że wicekról Irvin cofnie dzi- 
Siaj szereg zarządzeń w związku 2 
przerwaniem biernego oporu. Zarzą- 
dzenia te dotyczą głównie prasy oraz 
stowarzyszeń. Zwolnienie więźniów na 
stąpi w jak najkrótszym czasie, jednak 
że najprawdopedobniei załatwienie tej 
sprawy będzie wymagało kilku dni. 

STARCIA POMIĘDZY HINDUSAMI A 
MUZUŁMANAMI 

PENGALORO. (PAT), — W czasie 
zajść, jakłe miały miejsce pomiedzy hindu- 
sami a muzułmanami, rany odniosło prze- 
szło 100 osób, a 33 hindusów 1 31 mułznma- 
row musiano przewieźć do szpitali. W pew- 
nvm momencie tłum, liczący trzy tysiące o- 
s0b, obrzecił kamieniami oddział kawalerii, 
raniąc 7 żołnierzy. Przyczyną zaburzeń byty 
fałszywa pogłoski e spaleniu meczetu i za- 
biciu kiku osób. 

sowej, zamieszkujący od wielu 1. w Fun 
chalu. P. Koenig przybył właśnie w 
odwiedziny do Szwecj* i opowiedział 
raszemu wspėlpracowaikowi co nastę- 
puje: Przed willą stoi rzeczywiście sta-- 
ły posterunek policyjny, wiadomości je 
GĆnak, że Marszałek Piłsudski unika h- 
dzi z ohawy przed zamachem są bar- 
dzo przesadzone. Z Polski przywiózł 
on ze sobą jedynie swego lekarza, a go 
spodaistwem domowem zarządza da- 
ma szwedzka. Willa, w której zamie- 
szkuje Marszałek Piłsudski, obejmuje | 
10 pokojów. jest ślicznie położona z 
pięknym widokiem na morze. Wynajął 
14 dla Marszałka Piłsudskiego jeden z 
urzędników Miiisterstwa Spraw Zagra 
nicznych w Warszawie, który w lecie 
ubiegłego roku oznajmił mi, że „waj 
mój** zamierza wynająć tę willę, wobec 
czego nie wiedziałem, że była ona prze 
znaczoną dla Marszałka Piłsudskiego. 

Ja sam od chwili przyjazdu nie spo 
tykałem Marszałka Piłsudskiego, lecz 
otrzymuję z wilk tak szczegółowe spra 
wozdania, że jesrem przekonany, iż du- 
ża część wiadomości, krążących w pra 
sie o pobycie Piłsudskiego na Maderze 
jest całkowicie nieprawdziwa. 

Mówią, że unika on ludzi i że z te- 

A 

3 

goa powodu podobno przywiózł z sobą | 
przyboczną gwardję z Polski dla trzy- 
mania ludzi zdaleka. W rzeczywistości 
pzzedstawia się sprawa tak, że guber- 
nator Madery otrzymał od rządu portu 
galskiego przed przyjazdem Marszał- 
ka do Funchalu polecenie  przedsię- 
wzięcia wszelkich zarządzeń ostrożnoś 
ci i dbania o wygody Marszałka. 
tego więc powodu ustawiono stały po- 
sterunek po licyjny przed willą. 

ži 

    

Marszałek nie przywiózł z sobą na Ž 
wet swej własnej służby i posługuje — 
się jedynie moją służbą, składającą s 
7 kucharki i służącej. Pewna Szwedka, 
która przebywa stale u jednej z ro- 
dzin angielskich, podjęła się bardzo 
chętnie obowiązku załatwiania poleceń 
Marszałka Piłsudskiego, odnoszącyci 
się do jego gospodarstwa domowego i 
dawania poleceń służbie. Kuchnia Mar 
szałka Piłsudskiego jest bardzo pra- 
sta, je on bowiem tylko raz na dzień 
potrawy gotowane. Zresztą pije czę- 
sto herbatę —: 6 do7 razy dziennie. | 

O tem, jakoby Marszalek Piłsudski 
stale żyje w obawie przed zamachem, 
nic nie wiem i nie słyszałem o tem. 
Rzekomo reflektory, które mają oświe 
uać park w ciągu doby, nie są niczem 
indem, jak memi zwykłemi lampkami 
e!ektrycznemi, umieszczonemi w naro 
nikach domu. Możliwe jest, że świe: 
cą one także i w nocy. 

Marszałek jest zdaje się rzeczywi- 
ście zmęczony * niechętnie widuje się 
2 obcymi. Zresztą jednak nie można 
zauważyć u niego jakichkolwiek nie- 
den:agań. Najchętniej przebywa on na 
tarasie, obrośniętym różami, z wido- 
kiem na morze. skąd nikogo nie wi- 
dać. 

  

Porządkowanie ogrodu odbywa się | 
wczesnym rankiem, zanim Marszałek 
wstanie. Praca natomiast przy upra- 
wie winogron ! bananów odbywa się 
w ogrodzie jak zwykle przez cały dzień 
z tą tylko różnicą, że ustawiony przed 

  

nie wpuszcza osób mu nieznanych. 

W czasie przyjazdu Marszałka Pił 
sudskiego do Funchalu w dniu 22 gru 
dnia ub. r. zebrały się tłumy ludności, 

   
    

     

  

by go zobaczyć. Później przyjął Mar- | 
szałek wizytę  gubematora 
którego następnie rewizytował i raz 

  przyjał również wicekonsuła polskiego 
w Frnchalu. Pozatem nie przyjmuje 
nikogo. 

  

  

W prasie chrześcijańsko - demokratycz- э 
rej ukazały się ogromne senszcje 0 niesna- 
skach pomiędzy królewiczemi włoskim a je 

go żona. królewną belgijską. „Rzeczpospo- 

lita“ donosiła, że król Belgów ma prosić | 
Papieża o rozwód dla swej córki. 

Wszystkie te wiadomości stanowiły 

rozpowszcechnianie _ płotki 

wymyślonej przez paryski tygodniczek sen- | 
sacyjny, nazywający się „Aux ecoutes". 

Ich królewskie Wysokoście w tygodniu | 
najbliższym odbywają wspólną podróż do | 
Florencji i publiczność włoska nader czę- 

sto widuje dostojna parę razem. 

Nasza prasa chrześcijańsko-demokratycz- 
na z reguły nastroiona jest anty - monarchi 
styczrie, republikańsko. Można to jej 4a 
зо\а6, iecz jako prasa katolicka nie powia- | 
na się śpieszyć z wiadomościami, pachną — 

cemi svandalem, a będącemi propagandą 
rozwedów. + 

  

  

bramą posterunek policji portugalskiej | 

wyspy, | 
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ECHA KRAJOWE ” 
  

Praca w Kołach Gospodyń Wiejskich 
Na terenie powiatu  Mołodeczańskieyo 

istnieje 1l-cie Kót Gospody ńWiejskich, z 
sraiących około 00 członkiń. Aczkolw 
praca tej dziedziny jest młodą, to jednakże 

  

— zoznaczyć należy — znajduje ona coraz 

większe zrozumierie u įjaknajszerszego 930 
% miejscowych ralniczek. Praca w poszcze 
gólnych kołach wre, przyczem gospodynie 
wprowadzają coraz to nowe inowacje w 
prymitywnych: swych gospodarstwach 

   
wet od uzyskiwanych na zachodzie kraju. 
Rezultatem powyższego, iak równ ież wy- 
rikiem szeregu odczytów, przeprowadzono? 
w nowyższych Kołach, jest należyte zrożt:- 
mienie u członkiń, które gremialnie  przy- 
stąpiły do wszelkich prac,  nakreślonych 
przez Okręgowe Tow. Org. i Kółek Rolni- 
czych. Na terenie powiatu w Kołach Gosp» 
dvń prowadzone są konkursy opłacalności 
Łodowii drobiu, 2 mianowicie umieszczono 
u poszczególnych członkiń zielononóżki ku 
ropatwiane, a w sezonie wiosennym roku 
tież projektuje się zorganizowanie 10 wzo 
rowvch kurników, — prace w tym zals: 
sie już są zapoczątkowane. Z miejscowych 
zaś. punktów wzorowej gospodarki, hodow 
1i drobiu, projektuje się dostarczenie poszcze 
gólrrym członkiniem około 300 kurcząt zie 
loncnóżek. Pozattm — па terenie powiatu 
przeprowadzono dwu- i więcej tygodniowe 
kursy kroju i szycia w Lebiedziewie, Duh- 
rowie, Rakowie, Hreczeniatach, i Hraniczach 
w których brało udział około 70 członkiń. 
Niezależnie od tego w wielu miejscowo- 
ściach przeprowadzcno kursy racjonalnego 
setowania Jeśli chodzi o płan pracy w 
Kołach Gospodyń Wiejskich, na rok 1931 
ty jest on dostosowany do miejscowych 
potrzeb i obejmuje działy w szerokiem sło 
wa znaczeniu gospodarstwa domowego -— 
higjeny i gospodarstwa polowego. Jako 
wyraz pracy i zrozumienia u członkiń, byt 
zjazd dełegatek Kół Gospodyń Wiejskich, 
na który przybyło 05 proc. wszystkich dele 
gatok, przyczem wybrano władze K. G. W 
w składzie p Heleny de Tramecourt, Zo 
fi Swidoweį, Władysławy Pileckiej, Br. Ga 
nówny, j. Karczmitowej, jako zarząd na 
czele z sekretarką instruktorką KGW R. Łun 
kiewiczówną. Zarząd w powyższym skła- 
dzie daje gwarancję, iż pracę w Kołach 
należycie będą się rozwijały jeśli chodzi o 

   

    

Przeprowadzono w roku ubiegłym szereg 
konkursėw z uprawą kapusty, buraków, or 
ganizowano szereg pokazowych ogródków 
warzywnych. Wyniki, jakie osiągnięto, byty 
rczutatem ich pracy i były również wskaż 
m'kiem, że i na naszych  lichych -nieraz 
gruntach osiągnąć można plon wyższy na 

dotychczasową pracę, to i intensywność jej 
zawdzięczać należy OTO i KR i wydatnej 
pracy pana starosty powiatowego J. de 
Tramecourta i Žas instruktorce. R. 
Łunkiewiczównie, która umiejętnością podej 
ścia do sprawy „jednała szeroki ogół miej- 
scenwych rołnicze« 

  

MOŁODECZNO 

— Sejmik mołędeczański obniża podatki. 
$ejmix mołodeczanski na posiedzeniu w dniu 
21 lutego r. b. przy uchwzłaniu budżetu na 
rok 1931 — 32 postanowił znieść pobierany 
dotychczas podaick od adjacentów, mając 
na wzgłedzie ciężki stan rolnictwa i zniko- 
mą możność płatniczą podatn:ków. 

Q©bciążenie to wynosiło kwotę 32.000. 
Znan.iennvm jest fakt, że Sejmik już zno- 

si drugi podatek, « mianowicie w roku ubic- 
głym został zniesicny podatek od nadmier- 
nie zużywających arogi w wysokości 20.000 
czyli cgółem obciażenie płatników w okre- 
sie cstatnich dwoch lat, zmniejszyło się o 
53.000 zł. 

Także zasługuje na uznanie uchwała 
wydziału Powiatowego, wyniesiona na po- 
siedzeniu w dniu 20 lutego r. b., w której 
Wydział w odpowiedzi na zbiorowe podanie 
matników wyrazii swą zgodę i upoważnił 
p. przewodniczącego do rozkładania wpłat 
edatków na raty i udzielania jaknajdalej 

ilących ulg w tyni zakresie. 
-— Zarząd Spółdzielni rolniczo-handlowej. 

21 lutego r. b. odbyło się pierwsze zebranie 
Rady, na którem został wyłoniony zarzad 
snólezielni w osobach: prezesa— ziemianina 
p. Pileckiego Jans — prezesa Okr. T. О. 
ik. R,yt  w.sprezesa mecenasa p. Al- 
freda Urbańskiego naczelnika zarządu K. K. 
©. \ Mołodecznie, członka p. Garliūskiezo 
Stanidawa, działacza w dziedzinie spółdziel 
cześci w Kraśnem. Prezydjum Rady ukon- 
sty*uowało się następująco: przewodniczący 

' — p. jerzy de Tramecourt — starosta po- 
wiatowv. zastępca przewodniczącego p. Szy 
riankiewicz Marcil: — dyrektor K.KU., se- 
kretarz Matelunas Leon — wójt gminy Mo- 
todeczao. ° — Рамжай. 

    

       

  

   

  

JAK TO NAZWAĆ? 
Pisałem przed dwoma laty obszemy, ze 

statystyką artykuł p. t. „Wioczęgostwo na 
prewincji” Znalerfi się nawet poszkodowa- 

ni, sprawa nabrałe ozgłosu i wkońcu uci 
chła jak każda burza. 

Po dwóch latach można skreślić dłuższy. 
jeszcze artykuł, może: nawet bardziej 
kawy (dienniczek prowadzę w dalszym cią- 
gn akuratnieł, każdy wchodzący i wychodzą 
cy z mych progów w nim figuruje, a jak- 
że!), lecz brak czasu mie pozwala mi na 
„szersze opracowanie tej, że się tak wyrazę 
regjonalnej „monografji” . Podam tu jedynie 
jede, jedyny urywek, ze str. 37 mego dzien- 
niczka, z dn. 3-XII 1930 r. 

Wieczór... Zorze już zgasły. Jedynie tlą 
się jeszcze rczżarzone wegle w popękanym 
piecu staroświeckim, przy którym siedzę aa 
zydlu i rozmyślam nad marncściąmi šwia- 
*а Nagle pukanie Kto tam? 

— To my — przedstawicialki... Polskiego 
Instytutu Wydawniczego w Katowicach! 

— Ale w mojc objęcia proszę, proszę!.. 
Miłe dziewczątka, urodziwe, młodziutkie, 
pachnące.. Biedactwo, pomyśłałem sobie. 
tuła się to po chmach robi po 30 kilometrów 

    

  

  

dziennie — dla chleba... 
— Może encykłopedję... może Kult cia- 

ła, może. -— na doskonałych warunkach, * 
pan będzie łaskaw... oto wykaz osób, któ 
re „dzieła” już zamówiły. — Rzucam okiem 
to na panienki, (e na nazwiskń, "iektóre 
; пафоте i bliskie: z Olkienik, I andwarowa, 
Nowej Wilejki i t. d. Zaciąłem się jednak, 
doświadczenie mię nauczyło. Wówczas pa- 
rienka wyciągnęła z teczki wzór dzieła p. 1. 
„Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Połski*. Za- 
cięcie się moje zniknęło iak kamfora. Za- 

  

E Na żądanie pubi. 

DON KICHOT OCEANU 
Z pośród modnych i bardzo po- 

czytnych dzisiaj powieści + biografij, 
że wspomnę tutaj o dziełach polskich: 
Parandowskiego: Król życia (rzecz o 
Oskarze Wildzie) i Wołcszynowskie= 
gc: O Słowackim, —książka Wasser- 
manna*) zajmuje ciekawe i odrębne 

miejsce. Nie jest to bowiem powieść, 
opracowana beletrystycznie, gdyż ia- 
buta jej tonie w morzu rozważań i 
cztrząsań psychologicznych i filozo- 
ficznych, a blada i posępna postać 
Krzysztofa Kolumba wyrasta z jej kart 
jak niepojęta zjawa. Niekonsekwentna, 
pełna załamań i niejasności dusza wiel 
kiego zdobywcy w sumiennej, aczkol- 
wiek nieco wiwisekcyjnej interpretacji 
autora urasta na miarę nadczłowieka 
wad, małostkowości i okrucieństwa, 
oświetlonych z całą prawdą i bez- 
względnością. 

Po przeczytaniu tej pięknej i war- 
tościowej książki nasuwa się pytanie, 
czy zbyt bliskie, prawie - pozbawione 
perspektywy oglądanie postaci nas in- 
teresującej, szjeranie w załamaniach 

*) lakób Wassermann: 
iumrb MCMXXXI Kraków, 
1. Mortkowicza str. 274. 

  

  

Krzysztot Ko- 
wydawnictwo 

  

SZOPKA AMADERICKĄ 
w sobotę I niedzielę 6 g. 20. 

  

  

w „OGNISKU"” Wielka 24 

zmarszczek, oglądanie najbezpośred- 
niejsze wszystkich wad i defektów — 
nie zaciera wyrazistości i plastyczno- 
ści obrazu. Jakże bowiem często rze- 
czy najbliższe — są najmniej znane. 
Wiedzą o tem dobrze malarze, gdy 
chcąc dobrze poznać objekt - modul 
odchodzą na pewną odległość i przy- 
mružonem okiem wpatrują się weń. 
Wtedy dopiero przed cczami wyrasta 
pełny. i plastyczny obraz. 

Autor Krzysztofa Kolumba nie omi 
ną! tej —: częstej zresztą wśród auto- 
rów —- wady rozproszkowywania bo- 
patera w zbyt szczegółowej i zbyt dro- 
biazgowej charakterystyce. 

Krzysztof Kolumb Wassermanna 
to nie jest postać „bronzowa”* — mos 
na, zwarta, konsekwentna — postać, 
którą przyzwyczailiśmy się oglądać 
oezkrytycznem okiem dzieciństwa: 
Postać ta to szaleniec, kłamca, nie- 
zneśny pyszałek, a przytem niedołęga 
i nieuk. W obawie przed „bronzowni- 
ctwem* wpada autor w driigą ostatecz 
ność: w drobiazgowem poszukiwaniu 
prawda zaciera cechy wielkości i mi- 
mo wszystko mocy tego niespokojne- 
go i dziwacznego człowieka. Nie jest 
bowiem słabyn: ów, co tak ukochał 
'dcę jakąś i który tak uparcie i nic- 
zmordowanie dążył do jej urzeczywi- 

SŁOW O 

BERLIN. (PAT). — Biuro Centi podaje ze źródeł  poiniormowanych,. 
że prowadzone w Wiedniu rozmowy m'ędzy min. Curtiusem a rządem au- 
strjackim dotyczyły m. in. sprawy porozumienia gospodarczego na zasadzie 
regicnalności. Konferencje te wykazały, że Niemcy i Austrja chcą przygoto: 
wać to porozumienie przez dostosowanie się do systemów gospoda*tczych 
incych państw. Na kwietniowej konie'ercji paneuropejskiej Niemcy i Au- 
strja wystąpią solidarnie. 

Zaostrzeniestosunków pomiędzy 
Kownem a Watykanem 

ODWOŁANIE POSŁA LITEWSKIEGO 

BERLIN. (PAT). — Biuro Conti donosi z Kowna, że długoletni char- 
ge d'affaires rządu litewskiego przy Watykanie dr. Szaulis został odwołany. 
W kołach litewskich komentują ten takt jako dowód zaostrzenia się stosun- 
ków między rządem kowieńskim a Wałyńkanem. 

  

Zator lodowy pod Bydgoszczą 
BYDGOSZCZ. (PAT). — Wskutek utworzenia się nowego zatoru w pobliżu Nie- 

      

   
Szosa, włe 

świe osady nadw 

czas usunąć. 

  

6raz pod Cheimem na Wiśle w Brdy ujściu woda podniosia się o godzinie 18 do 
6.80, Do Nieszawy oraz Chełmno wyruszyły oddziały saperów celem roz- 

‹ z Fordonu do Godecza est częściowo zalana. Zalane są również 

lańskie w powiecie bydgoskim, z Których mieszkańców zdołano na 

20 kn. znajduje się Wośle mietzy Fordonem 1 Bieńkokiem i usu- 
przez 4 łamucze lodów z Gdańska. 

Powódź w Małonolsce Wschodniej 
STANISŁAWÓW. (PAT). -— Na rzece Stryj w Synowóczku Wyżnim utworzył się 

zator lodowy na przestrzeni 4 km., wskutek czego woda wystąpiła z brzegów, załe- 
wając Korczyń Rustykalny oraz kilkaset morgów pola. Opróżniono 20 domów. Dalszych 

100 domów opróżn:a się. Zachodzi niebezpieczeństwo zmiany koryta rzeki. Około 30 go 

spodarstw jest zagrożonych. Akcja celein usunięcia zatoru żest w toku. 

W WIRZE STOLICY. 

PO SKANDALU Z DOLARÓWKĄ 
Krążą pogłoski że paru urzędników 2 

ministerstwa skaibu — z dyr. Bielakiem 
ra czełe — dostanie dymisję. Przewodni- 

czący nie powinicr zapraszać publiczności 

do sprawdzania numerów, póki sam się nie 

przekona, że wszystko w porządku. Za Iek- 

kcmyślność ponosi się karę. 

  

W każdym razie wzrosło zainteresowanie 

cgólu loterjami państwowemi. Kto też wy- 
grywa wielkie sumy i co z niemi robi 

Najwięcej popiera loterję klasową i do- 

łarówkę — Warszawa; wszyscy grają — od 

bankiera do rzemieślnika. Drugie miejsce 
dzierży Łódź, dalej Poznań, Katowice. Na 

wsi, w porównaniu z miastami, popyt mi- 

timatny. Rośnie wprawdzie zapotrzebowa- 
nie, ale bardzo powoli — kmiecie są podėj- 

rzliwi, wolą zrezygnować z ewentualnych 

wygranych i pewnych wkładów. 

- Wszystkich wygrywających. łączy jedna 
wspólna cecha: proszą, by nie publikowańo 
ich nazwisk. Im większa wygrana — tem 

usilniej proszą. Są tacy, co w największej 

tajemnicy nawet przed bliską rodziną, od 

bieraią pieniądze. Ostatnio los byt specjal- 
nie łaskaw dla biednych ludzi — wszystkie 
znaczniejsze premje przypadły ubogim. Przy 
chodzili cichaczem, - odurzeni, niewierzący 

swemu szczęściu. brali pien'ądze, a gdy 
pytzno, co zamierzają z niemi robić, odpr 
wiadali: : 

Narazie nic. Eędziemy żyć po dawnemu. 

Pieniądze oddamy do banku. Dopiero za kil- 
ka miesięcy, jak się oswoimy z myślą żeś- 
my bcgaci, pomyślimy o czemś konkretniej 
SŁEM. 

TANGO W BECZCE KAPUSTY 
Kto chce mieć zimą dobrą, smakowitą 

kapustę, musi ją zakwasić w domu! 

Takie przeświadczenie nieledwie z mle- 

      

mówiłem i zadatkowałem 5 zł, na co wy- 
danc mi kwit za L.:283, podpisany przez p. 
A. G. Termin do$tawy — natychmiast. 

"jości przyjąłem — czem chata bogata, 
< żem żonaty — slużyłen: też — noclegie n. 
(posiadam specjalne łóżko dła gości), następ 
nie śniadaniem. 

Po miesiącu (ładne natychmiast) otrzy- 
muję pismo z Katewie, z datą stempla pocz- 
tcwego (Katowice) 22-XII 1330 r., (Cieka- 
we są pieczęcie na kopercie. Na adresie na- 
pisano wyraźnie — Biala Waka, a list był 
w Piałej, następnie... w Warce! — lecz 13 
do tematu nie uaieży — mimochodem tyl- 
kv) że są „w posiadaniu c. (widocznie cen- 
rego) zlecenia", tylko z powodu „chwilo- 
wcgn wyczerpana nakładu nic jesteśmy w 
nużnosci* (oczywiście) i t. d. „Po wyjściu 
nowego nakładu, co nastąpi najdalej 7a 
cztery tygodnie (podkr. moje) dostawę te- 

stnienia. Widzuny go, jak pomimo 
przeszkody na okrętach, pokornie wy - 
żebranych u Izabelli hiszpańskiej, go- 
ni przcz bezmiar oceanu, sam pomima 
licznej załogi, wiecznie sam 

Burze, trwające kilka miesięcy, 
wyczerpanie i znużenie Śmiertelne, 
bunt załogi, krwawe widmo śmierci —- 
głębia ponura oceanu — ric go nie 
zniechęca į nic go nić powstrzymuje. 
Ślepiec, manjak, Don Kichot, szale- 
niec niestrudzory, ale czy niedolęga ? 

Niekonsekwentne są także, jakkol- 
wiek bardzo piękne następujące sło- 
wa: ...„,nazwisko Kolumba było już 
rownież dobrze znane żebrakowi w 
Danji, jak chłopom pańszczyźnianym 
w Rosji i kurtyżanie w Rzymie, a jed- 
ax ou sam miał poczucie jakgdyby 
cię rozdrabniał, jakgdyby zatracał w 
swem dziele własną osobowość. Więc 
gdy oszczerstwa i zazdrość godziły w 
Kolumba, nie trafiały go już wcale, 
albowiem dzieła było tak ogromne, że 
zostawiło ze swego sprawcy załedwia 
cień"... 

Zgoda! Ale czyż pychałek i człek 
słabej woli nie poczułby się wtedy 
dopiero wielki i bezkrytyczny. Wtedy, 
w chwili zwyciestwa. Skromność wo- 
bec czynu dokonanego jest właściwa 
tylko wielkim i silnym  charakterom. 

kieni matki wyssała pani Florentyna Świ- 

derska Zaptesiła tedy jesienią dwóch fa- 
chowców p. p. Szupła i Pijałę, | któ- 
szy * się zjawili z potrzebnemi in 

strumentami, (t.j. z wielkim  ubi- 
jakiem, gilotyną i dwoma butelkami wódki. 

Pani Florentyra widząc te przygotowa- 

nia rzekła: — niechże panowie wykonają 

zamówienie czysto i starannie, gdy ja wielką 

przywiązuję wagę do higieny potraw. 
-— Paniusia szanowna nas obraża, ad- 

parl Szupeł, żeby nawet świnie żryć mieli 

ie kapustc, tyż byśmy robotę odrobili czv- 
sto i akuratnic. Już takie mamy wychowa- 

nie. Zaiwaniaj bracie! — i pan Supeł wrzu- 

cł koledze główkę kapusty. Pijała kilku 
błyskawicznemi ruchami uszatkował ją na 

ćrobne kawałki. 
Zachwycona i zupełnie uspokojona pani 

Florentyna poszła się przejść na miasto 

Wróciwszy zajrzała do kuchni i—omal nie 
zemdlała. Obaj iachowcy w oeczce napuł- 

uionej do połowy kapustą tańczyli przytulc- 
ni dc siebie najmodniejsze tango pfzyśpie- 

wując: 

I od tej chwi'i już będziem żyli 
Radosnem życiem kwiatów i motyli... 

ubijając w takt kapustę bosemi nogami. 

Przyszedłszy do siebie pani Florentyna 
przerwela natychmiast robotę, kazała szat- 

kownikom zabrać sobie kapustę i wynosić 

się — hez zapłaty. 

Sprawa oparła się o sędziego grodzkiego. 

Rozžaleni p.p. Supeł i Piiała domagali się 
pieniędzy: wykonali swe czynności wzoro- 

‚о, napracowali się, kapusta może być so- 

czysta. jedynie po ubiciu stopami, wreszcie 

zarzut niechlujstwa jest bezpodstawny gdyż 
-- nogi były umyte. 

Ostatecznie doszło do  porozumiema. 
Pracowici fachowcy otrzymali połowę 2za- 
plaży i zapewnienie ze strony pani Florentv- 

ny, że już nigdy nie będzie korzystać z ich 
usług. K. 

   

    

goż natychmiast (znowu przysłówek czasu 

— natychmiast) uskutecznimy!! — Sapienti 
sat. 

3 lutego, a więc zgórą po miesiącu, za- 
miast dzieła otrzyniuję — słuchajcie narody! 
—- pismo tej tresci: „Niniejszem prosimy o 
łaskawe przekazanie nam raty za miesiące 
zaległe za dostarczone dzieło” i t. d. 

Icwiszu, ty słyszysz a nie  grzmisz! 
O czasy, czasy! O rety — 1atyl [ co to 
wszystko znaczy, jak to nazwać? Upływa 
już trzy miesiące od daty zamówienia, a 
dzieła niema, jeno każą za nicy płacić! — 
Świat się kończy, to się może zdarzyć tyl-. 
ko wilenskiemu Magistrarowi (wydział po- 
datków), a tu przecież „Irstytut“ Katowice! 
Pytam raz jeszcze, co tc znaczy, jak to 
nazwać?! — Moze mi ktoś coš odpow2, 
mcze się ktoś odezwie? — Czekam, cze- 
kam. J. H. 

  

Czy autor w tej chwili nie „rozdrob- 
nił się'* w poszukiwaniu bchatera i czy 
nie przeliteratyzował go lekkomyślni2? 

Nie można pozbawiać cech wielko- 
ści człowieka o tysiącznych wadach, 
ale o jednej, ogromnej, przewyższają- 

cej te wady zalecie: zalecie upartego 

i niezłomnego ddżenia do celu. 

Życie Krzysztofa Kolumba to jed- 
no pasmo męki, czy wiedv, gdy go- 

„aczkowo zdobywa wyspy byle jaknaj- 
więcej, byle jaknajpredzej, czy wtedy, 

gdy spotykają go straszliwe rozczare- 
wania, czy wtedy, gdy wpijają się weń 
żądła oszczerców zawistnych. Spokój 
nie przychodzi doń i wtedy nawet, gdy 
złamany, stary. zgnębiony wypisuje 
slowa testamentu: „Gdy królowi i kró- 
lowej uczyniłem dobrowolny dar z In- 
dyj"... Może w tej ostatniej chwili, 
trż na progu Śmierci, poczuł się praw- 
dziwym władcą i królem — wspaniałe 

rozdającym dary największe i ze smut 
kiem stwierdza, że sam z tych darów 
nigdy nie korzystał... 

ae tt. 

Piękno tej niezwykłej książki pole- 
ga w wielkiej mierze na barwnej wzo- 
rzystości kanwy, po której autor tka 
z wielką maestrją niesamowite, pełne 
grozy, a mimo to piękne obrazy, sta- 
rając się zmniejszyć i usprawiedliwić 

    

Związek niemieckich przedsiębior 
ców wydał mesmorjał „National Con- 
iederation of Employers OQrganisations' 
dający zarys stosunków gospodar - 
czyca Anglji w okresie powojennym. 

Konsumcja Anglji przejawia nad- 
zwyczajną siłę odporności wobec gos 
podarczej depresji. Przywoz bowiem 
artykułów spożywczych nie ulega 
zmniejszeniu. Wielkie domy towarowe 
Londynu w ostatnim roku wykazały 
10 proc. zysków, podczas gdy w Anie 
ryce obecnie przejawiają znaczne de- 
ficyty. Związek przedsiębiorców kon- 
statuje, że w ciagu ostatnich 10 lat pa 
mimo rozszerzanie się masowego bez- 
robocia w Anglji, następuje silny 
wzrost poziomu życiowego mas, ca 
osłabia zdolność konkurencyjną Ang- 
lji na zagranicznych rynkach. Wzrosły 
płace znacznej warstwy płacobiorców 
ców w tych gałęziach produkcji, któ 
ie nie podlegają bezpośrednio zagra 
nicznej konkurencji, jak: kolejówców , 
tobotników i pracowników zakładów 
państwowych i komunalnych, użytecz 
ncści publicznej, wzrosły w porówna 
niu 2 czasami przedwojennemi o 30 
proc.. jest to wzrost płac realnych, nv 
minalne płace wzrosły w wiekszym 
procencie. Z powodu zwiększonych 
stawek, oraz zimniejszonych kosztów 
utrzymania od 1921 roku do 1931 r. 
zapomogi, otrzymywane przez bezro - 
Łotnego, wzrosły od 33 do 46 proz. 
Żonaty, posiadający troje dzieci, c- 
trzymuje tygodniowo 32 szylingi, gdv 
w Niemczech w wyższych klasach za 
rabkowych otrzymuje od 71 do 24 ma 
iek Zapomogi, otrzymywane przez 
pezrobotnych w Anglji, mają jako sku sz 
tek nieciążenie ich na płacy robotni- 
czej. race, podatki, i ciężary spo- 

Ks. biskup Chomyszyn potępia działalność 
. „Ridnoj Szkoły" i „Prošwity“ 

J. F. ks. dr. Grzegorz Chomyszyn, 
biskup stanisławowski, obrządku gre- 
ko katolickiego, zamieszcza w swyia 
djecezialnym „Wiestniku* (cz. 1-Iil, 
1031 r.) oświadczenie, w którem 
potępia działalność „Ridnoj Szkoły”, 
„Prošwity“, oraz inteligencji ukraiń- 
skiej, stojącej na czele tych instytucyj 
oświatowych, wvyzyskującej Kościół 
katolicki dla swych celów  politycz- 
nych, a w gruncie rzeczy antykatolic- 
kiej. 

*Ridnaja Szkoła”, założona przez 
katolików i czerpiąca główne swe za- 
sobv z pomocy duchowieństwa i spo- 
łeczenstwa gr. katolickiego, gdzie ty!- 
ko może, popiera za pośrednictwem 
swych wydawnictw _ prawosławie. 
Stwierdza to również pismo ks. bisku- 
pa Rohaczewskiego, gr.-katolickiego 
ordynarjusza z Filadelfji, uskarżające- 
go się na propagowanie indyferentyz- 
mu i sekciarstwa przez kierowników 
„Ridroj Szkoły”. 

Nowowybudowane gimnazjum ukra 
ińskie w Drohobyczu, nazwane zosta- 
ło „im. Ivana Franka'* mimo, że pow- 
szechnie jest wiadome. iż Frank był 
bniowym ateuszem i wrogiem Kościo- 
la * mimo, że ks. ks. biskupi gr.-ka- 
tolicy zabronili duchowieństwu brania 
udział w obchodach ku czci Franka. 

„Była to —- pisze ks. biskup — 
czvsta prowokacja pod adresem kato- 
lickiego biskupa Prosić biskupa, by 
uświetnił uroczystość, by podniósł po- 
wagę i znaczenie instytucji, a przytem 
z niego zakpić. Mimowoli przychodzi 
mi na myśl pewien urzędnik, który 

cierpiał na umyśle. Przyjechał kontro- 
ler, aby przekonać się, czy to jest 
prawda. W czasie wizytacji urzędnik 
sprawował się bez zarzutu, ale po 
skończonej kontroli, wychodząc, po- 
kazał język swemu szefowi. Podobnież 
postępują i nasi liczni patrjoci. Kiedy 
chodzi o pomoc pieniężna, kiedy cio- 
dzi o pozyskanie firmy, wtedy idzie 
się do Kościoła, udaje się wierzących, 

ale wkońcu wyłazi szydło z worka i 

pokazuje się język. Urzędnik powyższy 
czyni! to nieświadomie, bo był chory 
nu umyśle, ale nasi patrjoci czynią to 
ze świadomością i podstępnie”, 

- Niedawno u ks. biskupa — амПа 
się delegacja „Ridnoj Szkoły” z proś- 

tę grozę filozoficznemi dygresjami. 
Posępne postacie Hiszpanów — 

chrześcijan, znęcających się okrutnie 
naa barbarzyńcami Indjosami, nasuwa- 
ją Smutne refleksje o błędnych dro- 
pach religii, o jej wypaczaniu i hipo- 
kryzji. Tembardziej, że na tle wyrafino 
wanych, chytrych i chciwych chrze- 
ściian — posępne postacie indjosów 

rają cech szlachetności i bohater 
a Zastrzec się jednak tutaj trzeba, 

czy podobne wrażenie nie jest nawia- 

ne wszechwładvą sugestja autora. 

Ciekawe sa postacie intrygantów 
i złych duchów, otaczających Kolum- 
»a zwartem kołem. Pochłonięci w rów 

nej mierze jak i bohater żadzą zdoby- 
cia złota, nie przebierają w środkach 
i sposebach. Ślepy Kolumb zdaje się 

nie widzieć tego i dopiero wtedy, gdy 
zbyt oczywiste iakty otwierają mu 
oczy - - rzuca się, miota, pisze nie- 
zliczone skargi — żali się, jak niemoc- 
ne dziecię i Staje się rzeczywiście Don 
Kichotem, który nieznośnie się plącze 
w rzeczywistych, a częstokroć urojo- 
nych cierpieniach. Ciekawe są spostrze 
żenia autora, dotyczące legendy o jaj- 
ku, którą obalo całkowicie, słusznie 
*wierdząc, że człowiek o tak wygóro- 

wancj ambicji nie mógł w ten sposób 
pomniejszać swych zasług. Powiedze- 

   

    

rozumienie gospodarcze Austrii z Rzeszą Coutrudnia Angiji miedynarodowa rywalizację 
ł<czne są w Anglii znaczniejsze, niż 
w innych państwach Europy, co ilu- 
struje memorjał następującą tabeią. 

Podatki Płace Społeczne ciężary 

Anglja 100 100 100 
Nienicy 50 74 48 
Francja 64 59 17 

Belgja 38 50 R 
Włochy 30 45 4 

Memorjał przemysłowców twierdzi, 
że przy tak znacznych różnicach płac i 
podatków oraz ciężarów społecznych, 
zachodzących na niekorzyść Anglii, 
staje się ona coraz mniej zdolna do 
współzawodnictwa na rynkach między 
narodowych, domaga się więc zmniej- „o 
szenia skali zapomóg bezrobotnym o 
33 proc., to jest do poziomu 1921 ro 
ku. Zatrzymanie rozwoju prawodaw- 
stwa społecznego na lat kilka, zmniej- 
szenie płac w przedsiębiorstwach pań 
stwowych i komunalnych, reformy u- 
rzędu Trade Boards, który zamiast 
przeciwdziałać płacom głodowym, sta 
le przez państwową interwencję pod- 
nesi poziom płac wszystkich katego- 
ryj robotników. 

Postulaty związku przedsiębiorców 
obarczają  znacznemi trudnościami 
rząd Mac Donalda; zwrócił sie on do 
związków zawodowych o opinję co do 
postulatów przemysłowców.  Memor- 
iał przemysłowców wywołał znaną 
mowe Snowdena, który powiedział: 
„Ostateczną próbą demokracji jest to, 
czy jej przywódcy mają męstwo swym 
zwolennikom powiedzieć prawde". 

Związki zawodowe angielskie przy 
jęły memorjał niechętnie, zwłaszcza są 
przeciwne wprowadzeniu znaczniej-. 
ze; racjonalizacii do przemysłu baweł 

nianego, które zwiększyłoby liczbę bez 
1abotnych. 

  

  

bq, bv podpisał odezwę z racji 50-le- 
cia założenia tej instytucji Ks. biskup, 
podobnież jak i inni ks ks. biskupi 
gr -katolicy, zgodził się umieścić swoj 
podpis pod warunkiem, że zostanie 
umieszczona uw?ga, iż w „Ridnoj Szko 
1с“ będzie zapewniony wpływ a, || 
ła katolickiego. Delegaci zgodzili si 
ra to, jednak nie dotrzymali zobowią- * 
zaria, gdyż ogłosili odezwę z podpi- 
sami ks. ks. biskupów, ale bez po- 
wyższej kłauzuli. 

Zarzuty ks. biskupa odnoszą się 

  

  nietylko do „Ridnoj Szkoły”, ale wo- 
góle do wszystkich świeckich towa- 
1zystw ukraińskich, a w pierwszym 
izqdzie do „Preświty*, gdzie panuje 
duch skrajnego radyka!izmu. ! 

W pewnem powiatowem mieście, 
ks. biskup urządzał misje dla wier- 
nych. W sobotę lud, wychodzący z 
«ościoła, zauważył na krzyżu misyj - 
nym przybite ogłoszenie, że następ- 
nego dnia, t. jj w niedzielę o godz. 
16 r., t. p. w czasie sumy i kazania 
misyjnego, odbędzie się zebranie koo- 
peratywy „ukraińskiej księgarni”. „To 
była -— pisze ks biskup — czysta pro- 
wokacja i zniewaga nietyle dla bisku- 
pa, ile dla naszej świętej sprawy, ;a- 
ką jest misja. i*ytam się, czy Polacy 
mogliby uczynic coś podobnego w sto- 
sunku do swego biskupa? Ja myślę, 
że nawet Żydzi. Turcy, szanujący sie- 
bie, nie byliby na to zdolni. Mogli 
członkowie kooperatywy nie chodzić 
na misje, ale profanować krzyż misy|- 
nv, znieważać i prowokować swego 
biskupa — to potrafią tylko nasi „wie- 
izący' patrjoci, inteligenci 

„ł te nasze towarzystwa — koń- 
czy ks. biskup — chwiejne i niepew- 
ne, lub nawet wrogie dla Kościoła i 
wisry, ci nasi inteligenci, indy, rentni- 
liperali, albo cynicy religijni mają jc” 
szcze czoło udzwać się, nieraz doma- 
gać się, albo nawet dyktować duciic- 
wieństwu, ażeby dawało pieniądze, 
zajmowało się składkami i zbiórkami 
w kościołach. koło kościołów, w cza- 
sie nabożeństw i uroczystości religij- 
aych. jednak temu się nie dziwię, bo 
naiwna dobroditszność, czy krótko- 
wzroczność naszego duchowieństwa 
na tno zezwala”. (K. A. P.) 

  

nie to przypisuje pewnemu architek- 
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  towi włoskiemu, który argumentował 
sposób, przypisywany Kolumbowi, wo 
bcc zebranych, twierdzących, że ko- 
puła nie może być zbudowana w kształ 
cie faja. 

Ciekawe są także niezliczone po- 
stacie załogi, składającej się z galer- 
ników i zbójców, pośród których po- 
stać Kolumba krążyła jakby w nie- 
zrozumieniu niebezpieczeństwa, które 
go otaczało... 

Gdy zamykamy tę książkę z żalein, 
że była tak krótka, w wyobraźni roz- 
żarzonej natłokiem obrazów przesuwa 
się wizja okrętu o rozpostartych na tle 
skłębionego nieba żaglach. Na chybot- 
liwych falach, ruchem chwiejnym i 
riepewnym płynie ów okręt ku nam. 
Widzimy na. pokładzie wysoką posfać 
z ręką wspartą na sterownicy. Twarż 
blada, posępna * brzydka patrzy na 
nas mętnemi, jakby spopielałemi w 
Żadzy oczami. Nie widzą nas te oczy 
vieruchome. Błądzą one po przestrze! 
wód z przepastną, chciwa żądzą. Ot0 
zaraz wynurzy się na ciemnej tafli nie” 
zliczeny łańcuch wysp — wtedy oczy „- 
ie spoczną na nim zwycięsko i dumnie 
— oczy zdobywcy i manjaka, oczy   wielkiego szaleńca, nieukojne oczy 
Don Kichota Oceanu. H. Łysakowsko: | 
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| Dużo się pisze o kryzysie ekononii- 
cznym i o nowych warunkach życia. 
Jar się przystosować do tych nowych 
warunków, jak przygotować młodzież, 
by sprostała trudom walki o byt -— 
ote zagadnienia, które potrzebują po- 
ważnych i głębokich badań i zmian, w 
związku ze zmianami, jakie niesie ży- 
cie. 

Minęły już bezpowrotnie te czasy, 
gdy praca zarobkowa była rozpatrywa 
na jedynie prawie jako dziedzina pra- 
cy męskiej. Statystyka wykazuje, że w 
„Polsce mamy stosunkowo nie wiele 
»mniej pracujących zawodowo kobiet, 
niż mężczyzn. Powstaje więc kwestja 
przygotowania młodzieży żeńskiej do 
pracy zawodowej narówni / młodzie- 
żą męską. Jest ona tembardziej paląca 
i ważna, że jak wiadomo, główna uwa 

” ga czynników miarodajnych jest zwró- 
tona w kierunku kształcenia zawodo- 
wego mężczyzn, z  pokrzywdzeniem 
szkolnictwa żeńskiego, (dowodzą te- 
go takie np. cyfry: seminariów męskich 
w r 1926 -— 27 było na terenie Rze- 
czypospolitej 78, a żeńskich 38, pod- 
czas gdy procent dziewcząt  pragną- 
cych zostać naczycielkami jest bar- 
dzo duży, większy o wiele niż chłop- 
ców. 

Bardzo trudno jest wybrać odpo- 
wiedni zawód, a przecież od tego zale- 
ży i jakość pracy i jej wydajność! Aby 
dopomóc młodzieży w wyborze fachu, 
utworzono w niektórych miastach Po- 
radnie Zawodowe w których osoby od- 
powiednio przygotowane do tego ba- 
dają zdolności i zainteresowania mło- 
dzieży, skierowując każdego na naj- 
bliższą dlań drogę. 

fd dwóch lat już istnieje w Wilnie 
Poradnia Zawodowa dla dziewcząt, 
prowadzona przez panią dr. Janinę 
Rostkawską. O pracy i o zainteresowa 
niu. jakie wkłada w nią dr. Rostko- 
wska świadczy dostatecznie wyno- 
wrie wydana obecnie publikacja,*) w 
stórej dr. Rostkowska podaje zebrany 
w Poradni materjał. Są tam dane staty 
stvczme, dotyczące zawodów najchęt- 
aiej obieranych przez dziewczęta i tych 
które wbrew woli muszą objąć, bo 
dsoga do nich iest najłatwiejsza, lub 

£7e5to jedyna nawet i t.d. Są też cie- 
skawe wnioski i dezyderaty, którym 

 fależy się gorące poparcie Pierwsza 
"próba na naszym gruncie zainteresc- 
wania społeczeństwa sprawą przygo- 
towania zawodowego kobiet, która u- 
kazała się pod postacią pracy dr. Ro- 
stkowskiej p.i. „Żeńska Młodzież 
Szkół Wileńskich i Wileński Kobiecy 
Rynek Pracy", zasługuje na wdzięcz- 
ność i niczawodnie wzbudzi zaintereso 
warie, nietylko u osób, niających do- 

Tcztnienia ze szkolnictwem, ale u wszy- 
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stkich, kogo interesuje praca kobiet. 

Zebrane przez dr. Rostkowską da- 
ne przedstawiają w bardzo smutnem 
świetle możliwości zdobycia chleba i 
pracy przez kobiety w Wileńszczyznie. 
Dziewczęta, kończące szkołę powszech 
są mają bardzo mały wybór dróg. Za 
terminowanie i naukę prywatną trzeba 
dużc płacić, a na to rzadko kto może 
schie pozwolić. 

Szkoła powszechna nie daje żadne- 
ga przygotowania zawodowego, trze- 
ha się uczyć dalej, ale gdzie?  Szkoi 
zawodowych mamy bardzo mało, bez 
porównania mniej, niż potrzebujemy. 
Nadomiar złego, niektóre z istnieją- 
cych szkół zawodowych nie przyjmują 
bcz 5-cio klasowego wykształcenia, 
(np. Liceum Handlowe, Instytut Nauk 
Handl. - Gosp., Szkoła dła Kierown!- 
czek, Internatow, Kursa Stenografji i 
td.) Prócz szkoły średniej i liceów pry 
watnych tw których opłata jest dostep 
na tylko dla niewielkiei ilości dziew- 

4 <ząt) niema. jak widzimy, żadnego po- 
- łączenia pomiędzy 7-io klasową Szkołą 

Powszechną a szkołami zawodowemi, 
stawiającemi tego rodzoiu wymagania. 
Shiszna jest więc uwaga dr. Rostko- 
wsskiej, że koniecznem jest stworze- 
nie państwowej szkoły ogólno - kształ 
cącej typu licealnego, któraby była po 
mostem, łączącym owe dwa stopnie 
szkół. Ё 

Obecnie dziewczęta, chcące dostać 
się do szkół, wymagających ukończe-. 

nie 6-ciu klas, oblegają państwowe 
szkoły średnie. lest to jeden z powo- 
dów przepełnienia szkół średnich, któ 
te musi się odbić na poziomie nauki. 
Drugiem powodem przepełnienia szkół 
średnich jest traktowanie przez dziew- 
częta tych zakładów, jako pewnego 
rodzaju trampoliny, które ułatwiają im 
skck do wyższe; klasy społecznej, do 
środowiska inteligencji. Jest to nie- 
zmiernie niezdrowy obiaw, gdyż po u- 
kończeniu szkoł średniej, która powin 
ua być traktowana, jedynie jako sto- 

pień, wiodący do uniwersytetu, duży 
procent mniej zdolnych dziewcząt od- 

pada i lata nauki są dla nich straco- 

nym czasem. 
Ten sam moment odegrywa, zda- 

niem autorki, niemałą rolę przy obiorze 
zawodu nauczycielki. Na podstawie ba 
dań i ankiet udało się stwierdzić, że 
zawód naticzyc. jest uważany wśród 
większości dziewcząt za b. ciężki i 
niewdzięczny, a jednak zgłoszeń do 

seminarjów nauczycielskich jest rok ra 
cznie trzykrotnie więcej, niż miejsc wol 
nych (stosunek ten przerasta stosunek 

wolnych miejsc do zgłoszeń we wszyst 
kich innych szkałach). Dr. Rostkowska 
zaznacza, że bardzo ważrym czynni- 
kiem popychającym ku zawodowi na- 
tczycięlskiemu jest pewność uzyska- 

*) Pr. Janina Rostkowska „Żeńska Mio- 
dzieł Szkół Wileńskich i Wiłeński Kobiecy 
Rynek Pracy” Wilno 1931 r. 

    

  

   
   

0 szkoły zawodowe 
nia posady, po ukończeniu seminarjum, 
czego nie gwarantuje żadna inna szko- 
ła. 

Drugim faktem, najliczniej repre- 
sertowanym je: krawiectwo i й 2' -- 
niarstwo, które na naszym terenie ma 
minimalne widoki, właśnie z powoda 
zbyt wielkiego rozgatezienia sie, jak 
na potrzeby ludności. Przytem jest to 
fach, który wzbudza przeważnie nie- 
chęć i jest, jak można wnioskować z 
ankiet i odpowiedzi, traktowany jak2 
ostateczność. Jakaś krewna, czy znajo- 
ma krawcowa poduczy za niedużą о- 
płatę, a potem ma się zarobki, często 
minimalne, (bo wynoszą one nierzadko 
po 30 — 60 zł. miesięcznie). 

Wnioski, które nasuwają się, po 
przeczytaniu pracy dr. Rostkowskiej 
są bardzo smutne; sprawa zawodowe- 
go kształcenia kobiet w Wilnie, dzięki 
byt małcj ilości odpowiednich szkół 

i kursów i niedostosowania do potrze 
miejscowych, opiera się na podstawie, 
wr;cz przeciwnej zasadzie: „Właści- 
wy człowiek na właściwem miejscu'. 
„Trzeba jakoś zarabiać!** — to jest de- 
wiza tych dziewcząt, które nie mając 
środków, idą szukać fach: tam, gdzie 
się im uda trafić, a nie tam, gdzie je 
pociągają zdolności i zamiłowania. 

A jednak muszą się znaleźć sposo- 
эу naprawienia zła tak szkodliwego 
nietylko dla jednostek, ale i dla pań- 
stwać Dr. Rostkowska rozpatruje mo- 

wości otworzenia bramy do nowych 
zawodów dla kobiet. A więc tkactwo i 
rękawicznictwo, które to wyroby mog 

ieć widoki na eksport zagranicę. ()- 
becnie rękawicznictwo jest prawie zu- 
pełnie niedostępne dla kobiet - chrze- 
ścijanek, gdyż żydowskie pracownie 
przyjmują tylko żydówki do terminu. 

Pozatem byłby do obięcia szereg 
zawodów, dotąd przez kobiety wcale, 
zlbe w bardzo małym stopniu prakty- 
kowanych. a mających w naszym kra- 
jn widoki rozwoiu. A więc fryzjerstwo 
unamy w Wilnie tylko 8 fryzjerek). 
introligatorstwo cukiernictwo, techni- 
ka dertystyczna, dalej tak ważny dział, 
a zupełnie zaniedbany wykwalifikowa 
nej służby domowej — kucharek i nia 
nick, wreszcie prace, związane z go- 
sapdarstwem  1olnem:  mleczarstwo, 
pszczelnictwo, hodow!a ziół leczni- 
czych, zbieranie nasion, ogrodownict- 
wo i td. 

Gdyby stworzone zostały odpowie- 
dnie szkoły i kursa, umożliwiające zdo 
bycie zawodowego wykształcenia, 
szkoły średnie zostałyby odciążone i 
stałyby się tem, czem być po- 
winny* szkołami rrzygotowujące- 
mi wyłącznie do dalszych Sstu- 
djów wyższych, przyjmującemi tylko 
uczenice, których zdolszości pozwolą 
na utrzymanie programu nauk na od- 
powiednim poziomie. Społeczeństwo 
zyskałoby całe szeregi dzielnych i przy 
gotowanych pracowniczek, wykwalifi- 
kowanych w zawodzie, który same so- 
bie wybrały, stosownie do zamiłowań i 
zdolności. Im więcej głosćw będzie 
zwracało uwagę odpowiednich władz 
na te potrzeby naszego kraju, tem prę- 
dzej może będą one wysłuchane. 

W. K. 

   

  

  

Z życia Stowarzyszeń 
DYSKUSJA O USTAWODAWSTWIE 

OCHRONY PRACY KOBIET. 

Wżleńska sekcja Polskiego Stowarzysze- 
nia Kobiet г Wyžszem Wykształcenien:, 
podjęła na zebraniu członkiń dyskusję nad 
bardzo aktualnem zagadnieniem prawnej - 
chrony pracy Kobiet. P. dr. Z. Michejdzina 
opowiedziała o organizacji t. zw. „Oppen 
Door* (Drzwi Otwartych), domagającej się 
stosowania szeregu praw, które kobiety te- 
cretycznie zdobyły, ale praktycznie nie zo- 
staty przyjęte przez życie między innemi 
codzi © równą płacę za równą pracę, nie- 
zależnie od płci pracownika, pozatem znie- 
sienie zwyczajowych utrudnień w pracy Ko- 
biet, jak np. w awansach, w uzyskaniu jo- 
smd, samodzielnych stanowisk it.d. Stowa- 
rzyszenie „Oopen Door* zwalcza energicz- 
nie ustawodawstwe ochreny pracy kobiet, 
uważając je za krzywdzące, gdyż zamyka 
or:e przed kobierami wiele zawodów, np. 
zzknz pracy nocnej odbiera dobrze płatną 
przcę w elektrowniach, telefonachź i t.d. 

W odpowiedzi pani dr.  Marynowska 
przedstawiła stan ustawodawstwa ochrony 
pracy kobiet w Europie i w Polsce w szcze 
gólności, Przytem dr. Marynowska stanęła 
wyraźnie w obronie owego ustawodawstwa 
wychodząc z punktu widzenia eugeniki. | 
„hłe tem tle wywiązała się ożywiona i 

ciekawa dyskusja, w której zabierały głos 
zwolenniczki oba tych poglądów. obec 
<późnicnej pory dziszy ciąg dyskusji Odło- 
żono na następne zebranie. 

Zagadnienie, poruszone na zebraniu 
SKWW wzbudzi niezawodnie zainteresowa- 
nie u wszystkich kobiet pracujących, ma- 
my więc nadzieję, że dyskusje, od ywające 
się w zamkniętem kole zostaną przeniesione 
na teren, dostepny dla wszystkich. Byłoby to 
hardzo pożądane. 

WIECZÓR KAMERALNY 
Wysoko ceniony skrzypek, prof, 

Aleksander Kontorowicz, wspólnie z 
utalentowanym wiolonczelistą Alber- 
tem Katzem, i znana pianistką Roza- 
lja | Nadelmanówną, byli wykonaw- 
cam* niepospciicie warteściowych i 
adpowiedzialnych dzieł. jak: „Passa- 
caglia“ Haendla - Halvorsena na skrzy 
pce i wiolonczelę, Sonata fortepiano- 
wo - skrzypcowa C. Francka oraz Trio 
na” fortepian, skizypce ; wiclonczelę P. 
Czejkowskiego. 

Wykonanie wszystkich tych dzieł 
kapitalnych wywołało prawdziwie za- 
służone oklaski i wielokrotne wyzwa- 
nia dzielnych artystów przez rozgrza- 
na publiczność. 

M. Józefowicz. 

    

SŁOW O 

Zjazd delegatów Kółek 
i Organiz. Rolniczych 

Onegdaj odbył się doroczny walny 
zjazd delegatów organizacyj i kółek 
:olniczych z. wileńskiej, któremu prze 
wodniczył prof. Staniewicz. 

Po sprawozdaniu ustępującego za 
rządu zatwierdzono po dyskusji pieli- 
minarz budżetowy na rok 1931—1932, 
uoczeni zebrani wysłuchali referatu 
prof. Staniewicza, na temat: Rolnictwo 
Wiieńszczyzny wobec kryzysu. 

W dalszym ciągu obrad dokonano 
wyboru nowej Rady, z p. Karolem 
Wagnerem, jaka prezesem, na czele. 
Da Rady powołani zostali p. p.: |. Bo 
rowski, Z. Bortkiewicz, E. Bukowski, 
i. Burak, W. Cytowicz, |. Falewicz, 
S. Grześkowiak, H. Jasieński, O. Ja- 
ctrzebski, J. Jeleniewski, A Korkliński, 
W. Kamiński, A. Kokociński, W. Ła- 
stowski, B. Muczyn, J. Puciato, Z. Ru 
szczyt, W. Robaczewski, W. Stanio- 
wicz, M. Szyniankiewicz, A. Sołtan, 

J. Strumiłło, K. Turczynowicz, |. Trze 
ciak, E. Taurogiński, F. Zawadzki, i 
A. Żyliński. 

Następnie wybrano delegatów na 
walne zgromadzenie Centrali Towa- 
rzystw. 

W toku wolr.ych wniosków oma- 
wiano kwestję kryzysu gospodarcze- 
go. Uchwalono zwrócić się w tej spra 
wie do Ministe:stwa Rolnictwa. 

SPORT 
MISTRZOSTWA HOKEJOWE 

POLSKI 
Stan rozgrywex o mistrzostwo hokejowe 

Polski przedstawia się w sposób następu- 
iący: 

Da walk finałowych wejdą: AZS, 
Warszawa, Pogoń (Lwów), Legja (War- 
szawa) oraz AZS (Poznań), lub Czarni 
(Lwów) w zależności od tego, która z tych 
drużyn zwycięży w walce decydującej. 
. Wileńska drużyna odpadła, przegrywa- 
jąc z Fogonią, oraz najsłabszym pzeciwni- 
kicm, za jakiego uważano pospolicie Toruń 
ski K. S. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE 
W. dniu 2-go lutego r. b. były urządzone 

przez Wiłeńskie T-wo Łyżwiarskie — пис- 
czyszkolne popisy w jeździe figurowej z na 
stęrującym wynikiem: 

P. Halina Ławrynowiczówna — ginin. 
Orzeszkowej zajęła I-sze miejsce: p. Wasz- 
kiewiczówna Genowefa — gimn. handlo- 
we zejęła 2-gie miejsce; Młodsza grupa: 

eikisówna Kazimiera — Seminarjum Ochr. 
1-sze miejsce.; p. Dohuszyński 

I Zygmunta Augusta zajął pierwsze 
mieisce; p. Boguszewski — gimn. Żygmun- 
ta TAugusta zajął 2-gie miejsce; p. Piotrow 
ski Anatol — gimn. Lelewela zajął 3-cie 
miejsce. 

W dniu 8 Jl. w biegach długości 5%0 
metrów: 

Starsza grupa: Burzymski W. — 33,2 
sek. —- szkoła techniczna; Andrzejewski A. 
-- 52,5 sek. — szkoła handlowa. Młodsza 
grlpa' Godlewski Cz. — 1. m. 54,8 sek. -— 
gimn. handlowe.. 

W. biegach długości 1500 m. 
Starsza grupa: Andruszkiewicz Ryszard 
3 m. 28,4 sek. — gimn. Mickiewicza; 

Burzymski Wacław — 3. m. 45.2 sek. -— 
szkoła techniczna. 

W biegach długości 3000 m. 
Starsz2 grupa: Ławrynowiczówna Hali 

па — 56,4 sek. — gimn. Orzeszkowej; 
R grupa: Hermanowiczówna — 56,1 

sek. 
V biegach długości 3000 m. 

„ Downar Zapolski Klemens — gimn. Mic 
kiewicza — 7, m. 10.9 sek. 

Niestowarzyszorych bieg na 500 m. 
Żukowski Aleksy — 51,2 sek. 
Rezuanie nagród zwycięzcom odbędzie 

się w dniu 8 marca o godz. 12-tej na śliz 
gawce. 

CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
„Pariętnik Warszawski”, Luty, 1931 r. 
Artykuł wstępny przynosi wspomnienia 

z Vil-qo Filozoficznego Zjazdu w Uxfor- 
Czi» pióra Tadeusza Kofarbińskiego. Pod- 
melcwawszy bardzo ciekawe tło, w sposób 
żywy i artystvcziy autor artykułu przecho- 

do rozważania idej, które poruszono na 
Zjeździe. Konkluduje, że pilny obserwator 

Zjazdu, zrazu olśniony bogactwem i różno- 
rodnoscią dysput, mógł jednak dostrzec ży 
wą tendencję powrotnej fali filozofji roman- 
tycznej. 

Świetny, tak pod względem formy, jak 
reści artykuł ten zasługuje na szczególne 

1 z i 
alszym ciągu lutowy nu! no- Sri ag! y numer przy: 

na“ Stanisława Pigonia polemikę z rozpra- 
wą profesora Kleinera, umieszczoną w listo- 
padowym zeszycie „Pamiętnika Warszaw- 

        

   

skiego”, którą nazywa rozprawą rewełacyj- te 
„Umarli r 

    
ną, oraz Czesława Pietkiewicza: 
w wierzeniach Białorusinów". 

W dziale poezji, prócz wierszy Lieber- 
ta, Kosidłowskiego i Morstira debiut poc- 
tycki ćwóch młodych poetów Karpińskiego 
i Czereśniewskiego. 

Nowela Józefa Mirskiego  „Artifex Bo- 
R: opętany" i rozważania Mieczysława 
Szerera „Myśli Żołnierza, czyli Myśli Mili- 
tarzysty', w którei autor w sposób subtel- 

wyjaśnia niemieckiemu generałowi róż- 
nicę między militaryzmem fundowanym na 
brutalności filozotji, a zagadnieniem zbroi- 
nej sąmoobrony, 

Krytyka i kronika dopełniają numer. 
Pedakcja wyjaśnia, że wobec przyczyn 

cd niej niezależnych zeszyty styczniowe i 
lutowe były składane jednoczcśnie wobec 
tego dalszy ciąg utworu Wacława Berenta 
ukaże się dopiero w zeszycie marcowym i 
odtąd „Wywłaszczenie Muz" będzie się uku- 
zywało stale w każdym numerze Pamięt- 
nika, aż do ukończenia utworu. 

2 PROAZYCZ EDT SORZCTTWZOTZCLCŃ. 

NowoOŚĆ! 
JULJAN EJSMOND 

„Patrząc na”moich 
synków..." A 

DZIECIĘCY ŠWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 
wierszem o dzieciach 

Wy danie pośmiertne 
Cena zł. 8. 

Nakładem Ju'janowej Ejsmondowej 
Czerwonego Krzyża 25, Warszawa. 

Do nabycia w księgarniach 

  

  

  

  

  

  

Velery'ego „Ewangelję Poetycz- KO 

Raid powietrzny do Tzllina [zjzy 
LOTNICY POZOSTAJĄ W PORUBANKU 

Zapowiedziany na wczoraj odlot z 
Perubanku maszyn, startujących w 
raidzie powietrznym Warszawa — Tal 

lin został odłożony z uwagi na nie- 
sprzyjające warunki atmosferyczne. 

Uszkodzone przy lądowaniu apara- 
ty zcstały już naprawione. 

  

Podpalenie szkoły powszechn 
pod Hoduciszkami 

PRZEZ CHŁOPÓW UKARANYCH ZA UCHYŁANIE 
SZKOLNECO 

SIĘ OD OBOWIĄZKU 

Nocy wczorajszej we wsi wierdany gminy hoduciskiej powiatu święciańskiego po- 
wstał niespodziewanie pożar w tamtejszej 

sąsiednie budynki chłopskie. Ogień strawił 
szkcle powszechnej, który ogarnął również 
całe urządzenie szkoły I akta, jak również 

zabudowania, inwentarz, żywy » martwy wymienionych chłopów. 

Straty wynoszą około 30 tys. zł. 

Okoliczności pożaru jak równie oględziny miejsca wypadku ustaliły, że miało tu 
iniejsce podpalenie. 

Zachodzi uzasadnione przypuszczerne, że dopuścili się tego chłopi ukarani admini- 
stracyjnie za nieposyłanie dzieci do szkoły. 

Qbecnie toczy się dochodzenie, które niewątptiwie wyjaśni, kto był sprawcą po- 
żaru i czy faktycznie była to zemsta za kary 

  
  

KRO 
SOBOTA 

7 Dz W. słońca eg. 5 m 55. 

AE” („słońca © godz. 5 = 05 
N. 3 Głucha 
ББЕОАЛТолв 
STizIMACZENIA ZAKŁADU METEORO- 

ŁóGI U. 8. B. W WILNIE, 

& @а 6 |. 81 r.   

    

Ciśnienie średni: w mm. 755 
Temperatura Śre —н 

Temperaturs uaj бугтла — 8 
Temperatura najniższa — 12 

  

Opad w mu. — ślad 
Wiatr zacho ini 

Teudencja: spadek 

Uwagi: półpochinurno, śnieg 

ZALOBNA 
-- Zarząd Oficerów przeniesionych w 

stan spoczynku (Emerytów wojskowych) 
Qddziału Wileńskiego  niniejszem zawiada- 
mia, iż w dniu 7 marca b. . w kościele Św. 
łynaccqo (kościół Garnizonowy) odbędzi« 
się nabożeństwo żałobne za dusze zn.ar- 
łych w przeciągu roku kolegów - emery- 
tów 

Początek nabożeństwa o godz. 11. 

URZĘDOWA 
— Powrót p, Wojewody. P. wojewoda 

Ki-tklis nowrócił w dniu wczorajszym do 
Wilna i dziś przyimować będzie w normal 
uych godzinach przyjęć. 

— Fotografje de paszportów. Zgłaszają 
„cw sie do Starostwa Grodzkiego po pasz- 
„porty zagraniczne, lub do magistratu po do 
wzody osobiste, częsta załączają do podań 
<we podobizny, nieodpowiadające wymaga- 
mom 

Fotografja dla dowodu nie może być 
zdjęciem artystycznem dowolnego rozmiaru 
i musi przedstawiać petenta en Bez bez o 
krycia głowy, rozmiaru 4 na 5 cm. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie. W dniu 8 marca b. r. od 

będzie się zebranie Koła B. Wych. Gimn. S. 
S. Nozaretanek 0 godz. 4 p. 0. w sali gim- 
nażjum z referatem kol. Ak 
L „Wychowanie fizyczne w starożytno- 

i. 

= Odczyt prof. St. Arnolda p. t. „Zada- 
nie i organizacja prac nad nowem wyda- 
niem słownika oczne odbędzie się 
w sobotę dn. 7 b m. o godz. 8 wiecz w 
Oddziale Polskiego Tow. istorycznego (Se 
m*narium Historyczne U.S.B., Zamkowa 11). 

e względu na doniosłość tematu, zwłaszcza 
dla hadań recjonzlnych, pożądany jaknaj- 
«iczniejszy udział inteligencji. 

‚ — Komuni kat Związku Pań Dom. W 
lę o godz. 4 po poł. w Sali Miejskiej 

1 odbędzie się „Dzień Lnu*, 
Zehranie to zaszczyci udziałem Gene- 

rał Lncian Żeligowski, który wygłosi odczyt 
na włubiony temat Inu. 

   

  

AKADEMICKA 
— Koło Prawników, Dnia 7-II1 o godz. 

19 w sobotę w sali Śniadeckich odbędzie 
sie Turniej Krasomówczy urządzany stara- 
niem zarządu Koła praw stud. U.S B. Te- mat „Kradzież z nędzy”. 

Po turnieju zostaną rozdane cenne nagro- dy Wejście 2 zł, I zł. — akadem. 50 gr. 
Sądzimy, że jaóbą sił młodych prawni- w zainteresuje się szerszy vgół społeczeń- stwa. я; 
-— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersv- 

*tu Sfofana Batorego w Wilnie, powiada- 
że w związku z intensywną akcją re- 

£ 
p:eriężnych, powołał Komisję  Egzekucyjna 
w składzie: kol. Bolesława DA 
rześc Bielewskiege i Włodzimierza Suroża. 
Kamisja Egzekucvjna urzęduie we środy i 
piatki nd godz. 19 min. 30 do godz. 21 min. 
50. W tych terminoch Komisja przyjmuje 7a- 
ległych dłużników, cełem uregulowania sto- 
stnków ich wzgledem Bratniej Pomocy. 

— Apel Zarządu Bratniej Pomocy. Za- 
rzad Bratniej Pomocy Akademickiej USB 
zastał zaległych należności Bratniej Pomocy 
raczm na sumę 12000 Jest ta zamrożony ma 
jątek samopomocowy, który wiąże ręce Za- 
r ządowi w. szerszei akcji samopomocowzj. 
Zarząd przypomina wszystkim zaległym dl: 
żnikom, że elemcntarnvm obowiązkiem ko- 
lsżeństwa jest zaciągnięte zobowiązania wo- 
bec Eratniej Poniecy uregulować, bądźto w 
a prolongowania pożyczek, bądź też 
"płaty. 

W stosunku do dłużników będących je- 
szcze studentami, Zarzad poczyni wszelkie 
starania, aby władze uniwersyteckie wyciąg 
rely konsekwencje z zachowania się nielojai- 
nych dłużników. 

„ Pezatem Zarząd poweźmie wszelkie środ 
ki 2yzckucyjne włącznie do publicznego, 
imiennego wezwania dłużników. 

  

W stosunku_do dłużników, którzy już nie s 
sa studentami, Zarzad będzie się starał o wy 
warcie na nich presji przez urzędy „w któ- 
rych pracuje, bądz przez publiczne wezwa- 
nie w prasie. 

— Nowoobrany Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej USB rozpoczął w bieżacym tygod- 
ni: przyjmowanie agend od b. Zarządu i J 
dnecześnie przystąpił do załatwienia  ele- 
mentarnych konieczności gospodarczvci 
Tax więc wobec braku norm budżetowych, 
ktoreby umożliwiały wydatkowanie w naj- 
bliższych dniach, Zarząd wybrał Komisję Bu 

wówczas tekst życzeń łącznie 

wania przetsrminowanycn zobowiązań k 

  

NIKA 
dżetową, która ma do 2. IIV 31 r. przedłożyć 
komisji Rewizyjnej  projskt - prowizorjum 
oudżetowego na pierwsze cztery miesiącz 
1031 roku po  uprzedniem zatwierdzenia 
przez Prezydjum Zarządu Bratriej Pomocy. 

Od 23. III. 31 1. komisja Rewizyjna przy 
stąpi dc ułożenia preliminarza budżetoweg? 
aa rok 1931. Zarząd poleci Komisji Budżeto 
wci zmienić dotychczasowy system budże- 
towaria netto na budżet brutto zgodnie z v- 
gólnie prz jętemi zasadami gospodarki pu- 
bliczrej. Przedsiębiorstwa saniecpomocow2, 
iak to Kołonja Wypoczynkowa, Mensa, O- 
gnisko, mają wchodzić do oyólnego budże- 
tu tylko zyskiem retto. Pozatem za$ mają 
mieć własne planv gospodarcze, któreby 
gwarantowały większą elastyczność norm 
budżetowych wcbec zmian konjunktury go- 
spedarczej. Wonec zmiar w  ksiegowości 
Erainiej Pomocy dokonywanych pod nadzo 
rem i fachowemi wskazówkami cksperta księ 
gowości p. Giecewicza, celem dostosowania 
kont księgowvch do dziąłu budżetu. 

Zarząd poleci! Komisji Budżetowej opra 
cować szczegółowy schemat budżetu, jego 
dA pozycie i paragrafv". 

— Walne zebranie Aeroklubu. Zarzad 
Acroklubu Akademickiego w Wilnie zwołuie 
na podstawie par 27, 28.i 27 statutu A.A. 
Wit na dzień 7 marca 1631 r. ra godz. 19 
do Ickalu przy ul Wiclkiei 24 (Ognisko A- 
kademickie) Zwyczajne Walne Zgromadze- 

  

  

nie członków Aeroklubu Akademickiego w 
Wilnie z następującym porządkiem dzien- 
nym* 

Wybór przewcdniczącego, odczytanie i 
zatw:erdzenie protokułu poprzedniego Walne 
go Zgromadzenia, sprawozdanie ustępujące 
go Zarządu, sprawozdanie komisji rewizyj- 
nej, dyskusja nad sprawozdaniami i udzis- 
lenie absolutoriiwn tstępująceme  Zarządo- 
wi, wybory władz klubu: prezesa, 5 człon- 
ków Zarządu, członków kom. rew., członków 
Sadu Honorowego": sprawa zmian statutu 
Akad. A, Wil., prefiminarz budżetowy A. A. 
Wil na rok 1931, sprawy bieżące, Wolne 
wnioski. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie JE ks. biski Michal 

kiewicza. Nie jestem w możnuści wscbiście 
podziękować Wszystkim kiórzy raczyń wy- 
rez. mi swoje życzenia w dmu mego Patro- 
na, niniejszem przeto składam najserdeczniej 
sze podziękowanie. 

-- Kazimierz Machalkiewicz Bp. 
—- Wczorajsze przedstawienie 

„Sztuby“ odbyło się przy wypełnionej 
po brzegi widowni Lutni. Wiele osób 
odeszło od kasy. Podczas przedstawie- 
nia rozentuzjamowana publiczność wy- 
woływała kilkakrotnie autora. 

— a naležy adresowač pocztėwki &а 
Para Marszałka Piłsudskiego. Komitet Ob- 
chodu imienin Marszałka Piłsudskiego ko- 
munixuje, žė Życzenia dla Pana Marszałka 
na pocztówkach imieninowych wysyłać na- 
leży pod następującym adresem: 

Monsieur te Marćchal, de Pelogne J. Pil- 
Sudski Funchal Madera. 

„Porto normalne od pocztówki zagranicz- 
nei wynosi 30 gr. Można jednak wysyłać 
parztówki jako druk (porto 10 gr), lecz 

t z podpisem 
nie może zawierać więcej aniżeli 5 słów. W 
*vm wypadku nad adresem należy napisać 
wyraznie „imprinić” (co znaczy druk). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance, Dzisiej- 

sza premiera „Salome* Wilde"a. Dziś o go- 
dzinie £-ej odbędzie się w teatrze na Po- 
hułance premjera cczekiwanej z takiem z 
interesowaniem „Salome* Oscara Wilde“a, 
Arcydzieło to otrzymało niezwykle efektow 
ną oprawę dekoracyjno - kostjumową pro- 
jektu Fugenjusza ziewulskiego, ktory sa 
-rtzem jest autorem _ przebogatej ilustracji 
suzycznej, napisanej specjalnie do tej sztu 
c. Inscenizacją kieruje również E. Dziewul 

ski. 
W rołach głównych Eichłerówna, Sawi— 

cka. Severinówna, Kreczmar, Milecki i dyr. 
Zelwerowicz. 

Pozatem bierze udział z większona orkie 
stra, oraz balet rzy. 

= Teatr miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
drugi „Sztuba” pióra Kazimierza Leczyc- 
kiego, która wywcłała olbrzymie zaintereso 
R: dzięki żywotności poruszanych zagad 

nie. ‚ 
„Reżyserja dyr. Zelwerowicza oraz 

świetna gra całego zespolu z Kamińską, Bal 
cerzakiem, Łubiakówskim i Wasilewskim na 
czele — wróżą sztuce tej długotrwałe po- 
Roe 

-— Niedzielne przedstawienia popołudnio 
wc. lutro w obu teatrach miejskich odbę 
dą się przedstawienia popołudniowe po ce- 
nach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ukażą się © 
godz. 3 m. 30 pn poł. dwie świetne jedno- 
aktowe _ komedie F. Molnara: „Bankiet“ i 
„Paz. dwa, trzy”, w reżyserji i z udziałem 
dyr. Zelwerowicza. : 

W teatrze „Łutria” ukaże się o godz. 3 
m. %0 po poł. najnowsza komedja Krzywo- 

ewskiego „Noc Sylwestrowa", która cie- 
ę zasłużonera powodzeniem dzieki dow 

rej ści i świetnej grze zespołu. 
— Poranek laneczny Anety Reżzer. - 

Kapłan. Jutro w niedzielę o godz. 12-tej w 
poł w teatrze „Lutnia" odbędzie sie popis 
taneczny Anety Rejzer Kapłan oraz 56 jej 
vczenie 

-- W Gimnazjum im. Kr. Zy, ta 
Augusta w sobotę 7 marca 19%1 r. odbędzie 
się staraniem Opieki Rodzicielskiej koncert 
chėru „Echo“ pod dyrekcią prof. WŁ. Kali- 
rowskiego. Program zawiera szereg utwo- 
rów polskich kompozytorów , w tem kilka 
c treści religijnej. Dochód z koncertu cał- 
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GROŹBA POWODZI 
W WILNIE 

Rak rocznie w marcu terenom, położonym 
tuż rad Wilją, grozi niebezpieczeństwo po- 
wodzi. W roku bieżącym władze poczynity 
cały szereg zarządzeń na wypadek eiaczne- 
g9 przyhoru wód i ewentualnego zalania ni- 
żej połcżonych terenów na przestrzeni od 
Pośpieszki do Zakretu z czem należy poważ 
nie się liczyć z uwagi na wvsnki poziom wo 
Gy i obiitość w 

W wyniku konierencyj zwołanych w 

    

tej sprawie zyniono cały szereg zabez- 
a i kw podawaliśmy ormówiowo 
akcję pomocy ofiarom powodzi. 

rzedwczoraj zaś wszyscy 
zagrożonych rejonów zostali powi niet 
6 potrzebie czujności w razie ruszenia ło- 
dów i szczegółowe poinformowani jak na- 
leży zachować się w razie ni - 
stwa. 

W KOWNIE. 
"Tegoroczny przybór wiosermy Niemtta 

może przekroczyć zwykłe granice, zagraża- 
jąc nadbrzeżnej dzielnicy Kowna až do Aki 
Wolności. 

Wydano cały szereg zarządzeń m. in. na- 
kaz zamknięcia kanałów ściekowych specja!- 
nemi zasuwami. 

Przv magistracie kowieńskim utworzono 
jałna komisję do spraw powodzi, która 

aaa już plan akcji. 

W MIŃSKU 
Również Mińsk czyni przygotowania do 

„odparcia* powodzi 
lszewicy ułożyli już spisy posesyj, któ 

re będą ewakuowane w bezpieczne miejsce 
jok również zaangażowali wejsko, które bę- 
dzie rozsadzało zatory lodowe. 

Chateaubriand--polityk 
—romantyk 

Ostatnia „Šroda“  przerzuciła nas 
w romantyzm nietylko tematem, lecz i 
iego ujęciem. Profesor Zdziechowski 
sam o sobie powiedział na wstępie, 
że jest człowiekiem dawnych, minio- 
nych lat i, jeśli go dobrze zrozumia- 

  

łan: temu właśnie przypisał zdolność 
swoją entuzjazmowania się ludźmi 
idci. Ludźmi jednej idei, wyciosany- 
mi z jednej bryły, pod warunkiem, by 
ta bryła — to był czysty marmur, nie 
szary kamień przydrożny. Myślę, że 
przyszłość najbliższa przynosi ze sobą 
tę samą zdolność entuzjazmowania się 
uadchodzącemu pokoleniu i dlatege ta 
kie rzeczy znajdują i znajdować będą 
coraz większy oddźwięk. Profesor 
Zdziechowski pokazał nam we środę 
Chateaubriand'a, polityka — romanty 
ka, idącego za swoją myślą. za swoją 
dumna ideą wbrew własnemu intereso 
wi, więcej, bo wbrew własnemu bez- 
p'eczeństwu. 

Kilkoma linjami naszkicował zadu- 
manego, pewnego mocy swojego gen 
juszu olbrzyma,  przeciwstawiającego 
Swoją prawdę drugiemu  olbrzymowi, 
Napoleonowi. Podał nam Chateau. 
briand'a, jako wartość równorzędną 
bohaterowi wieku, zmagającego się 7 
nim w momencie największego napię 
cia, w chwili Napoleonowej zbrodni, 
tiagicznej śmierci księcia d'Enghion; 
zbrodni, której sam tylko autor des 
Martyrs  potralił 
przeciwstawić w imię słuszności. 

Profesor Zdziechowski mówi 
dzo sugestywnie. Umie narzucić au- 
dytocjum swoje sympatje i 
tie. Sam przejmuje się gorąco swoim 
tematem, współżyje z charakteryzowa 

  

Баг- 

sić słuchaczom, zdjąć z niej mgłę 
p:zeminionych lat i ukazać na chwilę 
żywą. jego szczery entuzjazm udziela 
się i porusza w każdej czującej duszy 
cnś, zepchnietego w głąb, coś, zagłu 
szanego hałasem współczesności. 

Liczńe audytorjum słuchało uważ- 
nie. Dyskusji nikt nawet nie propono 
*vał. Gdsłoniono nam przeszłość, przyj 
zzeliśmy się jej w należytem skupie- 
riu. Dyskusja, by się ożywiła, wynia- 
ga zaprzeczenia. 
przeczyć. W. D. 

na postacią i dlatego może ją wskrze | 

kewicie jest przeznaczony ną opłatę wpiso 
wego za niezamożnych uczni. 

— K. Junosza - St 
Znakomity artysta teatrów warszawskich 
K. Jurosza 
ce w Wilnie szereg występów. 3 

Pierwszy, występ K. Junoszy Stepowskie | 
p odbędzie się w czwartek nadchodzący 

2 b. m. w teatrzc Lutnia", w świetnej 
sztue Verneuilla „Azais”, 

Rilety już są do nabycia w kasie zama- 
wian. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hetjos 
Hoilywood — Parada Paramountu 
Casino — Warta nocna. 
Światowid — Tan Tadeusz 
Stylowy — Bitwa pod Sommą 
Wanda — Niewolnica demona 
Kino Miejskie — Związek podlotków. 
Pan — Stargane struny. 
Ognisko — Uroda życia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

do dnia 6 bm. zanotowano w Wilni: wypad | 
ków 20, w tem kradzieży 7, opilstwa 4, 
przekroczeń administracyjnych 7. кЫ 

— Teraz się dowiedz.eli. Policja śledcza | 
komunikuje, że w związku z kradzieża drko | 
папа w sklepie tytoniowym przy ul. Nre 

(dalszy ciag kroniki na stronie 4-0) 

Tu nie było czemu. 

wski w Wilałe. | 

-Stepowski rozpoczyna wkrėt- | 

— Serce ma ulicy. 12 

ts 

się nieustraszenie | 
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Ro na Nowe ksi ŻKi 4 S D 0 w KINO Ceny znizone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
КАЛа ych : _°№ч = Qa dnia 6 do 9 m rca I95ł 1 włącznie edą -yšwietlane tilmy Kuriandzka nr. 13 i Przedmiejskiego Mowszę MIEJSKIE 66 
Ryčza Šuiglego mi. 23, okazało się, że & T SALA MIEJSKA „ZWEĄZEK PODLOT EK w 
sami złodzieje dokonali kradzieży zuaczków 
stetrpłowych i blankietów weksiowych na 

1500 «s. w sklepie Rodziewicza Michała. 
Wielka nr. 9 w sklebie  Szczepanuwicza 

(Wileńska 12). 

— Samobójstwo żony handlarza 
żydowskiego. Wczoraj rano targnęła 
się na życie 50 letnia Mera Kownero- 
wa, mieszkająca przy ulicy Szopena 3. 

Kownerowa powiesiła się w po- 
koiku przy kuchni w czasie, gdy w 
mieszkaniu nikogo nie było. Gdy słu- 
żąca wróciła z miasta znalazła swą 
chłebodawczynię już martwą. 

Jak można wywnioskować z '0po- 
wiadań otoczenia powodem rozpaczli- 
wego kroku był rozstrój nerwowy, na 
który Kownerowa cierpiała od dłuższe- 
go czasu. 

” 

Byla ona žoną przedstawiciela kilku P 
firm handlowych. 

—Niesumienny organista. W Wilej 
ce powiatowej aresztowano organistę 
Józefa Drzewieckiego, który pracując 
w kancelarji koś cielnej sfałszował 
podpis ks, Snieżki na metryce i kilku 
wexslach. 

_ Drzewieckiego osadzono w więzie- 
е mu 

ы — № tropie poścedników nierząda. 
® Do władz policyjnych zgłosiła się 

pewna 16-letnia dziewczyną i opowie- 
działa o przygodzie jaka ją: spotkała 
onegdaj. 

Poszukując pracy poznała ona ja- 

_ dziewczyna znajduje się w ciężkiej sy- 
tuacji przyrzekła wynaleźć odpowied 
nie zajęcie. 

„ Właśnie onegdaj ta przygodna zna- 
jema zaprowadziła ją do pewnego ho- 
telu przy ul. Ostrobramskiej, rzekomo 
do artysty malarza, który poszukuje 
modelkę. Rzekomy malarz urządził 
przyjęcie i starał się swą ofiarę upoić, 
a gdv to się nie udało, wręcz oświad- 
czył, że chce mieć w niej swą przyja- 
ciółkę, przyrzekaiąc wysokie wyna- 
grodzenie. 

Wystraszona dziewczyna widząc, 
że wpadła w matnię, znalazła pretekst 
by wymknąć się z kohtelu i zaalrmo- 
wać policję. 

° №е wskazanym hotelu nikogo już 
nie znaleziono, lecz na podstawie pew- 
nych uzyskanych informacyj, możli- 
we  iest ,że policji uda się wytropić 
stręczycieli nierządu. 

-— Kradzież na „Kaziuku*. Be- 
therowi Teodorowi (Piłsudskiego 14) skra 
dziono ze stoiska na rynku Łukiskim becz 
kę dębową. Kradzieży dokonała Baniewi- 
czowa Stanisława zam. w Kołonji Kołeio- 
wej. Zatzymano ją. 

— Desperacki krok mtu- 
dego chłop ca. Przed paru dniami 

__ wyszedł z domu: i nie wróci! mieszka- 
| miec Kuczki, gm. wiazyńskiej Kisły Jan, 

lat 18. P:zedwczoraj wydobyto zwłoki 
jego z przeręb'i na rzece Rybczance. 
Zachodzi podeirzenie, że wymieniony 

- popełnił samobńjstwo. 
— Wpadła pod sanie. Notel Wejc z ko 

łonji Dokszyce, gm. olkienickiej najechał 
La. ul. Raduńskiej. na Rosomacką 1бхете, 

óra doznała ogólnych potłuczeń. Popot2- 
"wie Ratunkowe odwiozło Rosomocką do 
_ szpitala Żydowskiego. 
— ° — Nowy sposób podrzucania dzie 

ci. Do Pańkowskiej Marji w Słonimie 
zgłosiła się nieznana kobieta — rzeko- 
ma w celu „wynajęcia mieszkania". 
Gdy umowa doszła do skutku niezna- 
joma wyszła, jak sama oświadczyła: 
„po rzeczy”, pozostawiajac Pańkow- 
skiej półtora roczne dziecko, poczem 

wcale nie wróciła. 
— Okradła mieszkanie. Z mieszkania Li 

sowskiego Ignacego, W. Pohulanka nr. 27 
skradziony został zegarek i bielizna poście- 

5 łowa przez służącą Tumaniewicz Helenę, 
która po dokonaniu kradzieży zbiegła. 

Ura 
- przepyszna muzyka 

2 ros |s4a 
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„Tajemnica amuletu 
Pareira roześmiał się cicho, gdy 

ukryty za rogiem domu, przeczytał ten 
hist. Powrócił szybko do swej celi, kast 

ję zniszczył, a nabój schował w za- 
łębieniu muru. Z wesołym i wyzywa- 
jącym uśmiechem przyglądał się te- 

"raz wartownikom, chodzącym leniwie 
wzdłuż murów. Ruchy więźnia stały 
się lżejsze, zręczniejsze, wszystko wy- 
awało mu się piękniejsze i jaśniejsze, 

a płuca oddychały lżej, iakby czuły 
-_ już wolne powietrze gór. 
"Człowiek za murem schował tym- 

czasem procę gumową do kieszeni, 
obejrzał się raz jeszcze i odszedł za- 

- dowolony. 
Tymczasem myśl więźnia  praco- 

wała nad ułożeniem planu. Dosyć do- 
brze znał system więzienny, by móc 
samodzielnie te: plan opracować w 
iajmniejszych szczegółach. Larri miał 
rację: należało wzbudzić popłoch w 
więzieniu w godzinach dozwolonych 
dla odwiedzin więźniów, postawić ca- 
łe więzienie do góry nogami. Więźnio- 
wie -— Europejczycy mają w więzie- 
niach afrykańskich stanowczo  stano- 
wisko uprzywilejowane, stróżowie tu- 
byłcy odnoszą się do nich z szacun- 
kiem i są najszczęśliwsi, gdy biały 
więzień raczy 7 nimi rozmawiać. Za 
tę pizyjemność chętnie wywdzięczają 
ię ofiarowując papierosy i nawet za- 

mykając oczy na przekroczenia prze- 
iw przepisom więziennym. 
| Antonio Pareira był w doskonałych о 

    

kąś starszą kobietę, która wiedząc, że * 

HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22 

  

Witołd Hubert, inż. „Międz ; 
sygraly morskie" Wyd. Wojsk. Instytutu 
Nauk. — Wydawr., Warszawa, 1931 str. 
122 4- XVI tablic z licznemi rysunkami. 

W rozwijającej się polsviei marynarce 
wojennej i handlowej, dotkliwie dawał się 
dołych:zes odczuwać brak podręcznika mię- 
dzynaroadowych sygnałów gólskich, wskutek 
czego musiano się uciekać «do prac w ob- 
cych językach, przeważnie niemieckich i 
irarcuskich. Środek ten jednak posiadał te 
niwygody, że wymagał od marynarzy zna- 
jomości obcych języków i co najwazniejsze 
nie dawał terminów odpowieduch na ozna- 
czanie pojęć poleceń i komerd. 

W zrozumieniu ważności tego zagadni- 
nia, oraz potrzeby posiadania tego przekia- 
du, Kierownictwo Marynarki Wojennej w 
porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i 
Hardiv (Lepartament Morskt) wydało opra- 
cow'anie inż. W. Huberta, zawierające wy- 
ciag najważniejszych sygnałów  międzyna- 
'odowych. Są w niem podane sygnały iia- 
grwc. semaforowe, dźwiękowe i świetlne. 
rócz tego załączono ratowiuctwo rakieto- 

ме 1 wykazy sygnałów zawezwawczych,, 
vżywanych przez polską marynarkę wojenną 
i handlową. 

Za podstawę i wzór tej pracy sjużyły 
wydania francuskie i niemieckie, a w zasta- 
scwaniu terminów autor kierował się pra- 
cami Komisji Terminologicznej Ligi Mor- 
skiej i Rrzecznej. 

Pierwsza ta praca w języku polskim Sa- 
me za siebie mówi, jak jest potrzebna i po- 
żyteczna dła wszystkich, mających stycz- 
rośc z morzem, w pierwszym rzędzie dla 
oficerów marynarki wojennej i handlowej, 
oraz raszych żeglarzy sportowców. 

Książka ta jest wydana wyjątkowo sta- 
rannie i bardzo estetycznie. 

Cezary Jellenta. „Dostojny profesor na 
ga krėlewskim“. Warszawa, 1931, str. 

  

Estetvcznie wydana książka, ozdobiona 
doskonale wykonarą podobizna Prezydenta 
Rzerzyncspolitej Polskiej prof. Ignacego Mo- 
ścickiego, zawiera sylwetkę dostojnego pro- 
fescra, głowy państwa. 

Stanisław Bac, inż. „Osiedla na torf- 
wiskach* Wyd. Min. Reform Rolnych. War- 
szawa, 1931, str. 109. Książeczka inż. Baca 
porusza niezwykle ważne i bardzo natural- 
ne u nas zagadnierie wyzyskania olbrzymich 
obszarów torfowisk. Autor zwalcza legendę 
© zabójczych warunkach zdrowotnych, ma- 
jących rzekomo panować w osiedlach r.a 
torinwiskach i daic, poparte szczegółowemi 
wybresami, rozwiązanie zagadnienia bud>- 
wy wielkich osiedli. na torfowiskach. Gdvov 
pdojekt inż. Baca został realizowany i wszyst 
kie torfowiska byłv naležvcio  wyzyskane, 
półtora miljona Polaków znalazłoby dla sic- 
bie kawałek dobrej, urodzajnej gleby. 
ON ISPEP TTT RST 

— Ujecle poszukiwanego. W driu 3 b. 
m. zatrzymano Gcrkowicza Pankracego, po 
szukiwanego przez Sąd Powiatowy w Grod 
rie. 

-— Kradzieże mieszkaniowe.  Sklepikowi 
Maciejowi, żórawia nr. 10 z niezamkniętego 

cszkania skradziono 2 zegarki wartości    
/ niezamkniętego mieszkania przy uli Wił 

xomierskiei nr. 63 na szkodę Piotra Machniu 
ka skradziono kaloszy i wojłoków na sumę 
17 zł. Kradzieży tej dokonał Horodyński Ka- 
a ze wsi Bujwidziszki, gm. rzeszań- 
skie; 

— Wypadla na jeźdnię. Zelman Zofja 
wysiedając z autobusu przy ul Witoldowej 
upzdła i złamała negę. Pogotowie Ratunko- 
we pa udzieleniu pierwszej pomocy przewio- 
zło Zelman do mieszkania. 

— Pożary. W tartaku nieświeskim, nale- 
żącym do Frejdy Abelewicz | Szmula Al- 
biańskiego, wybuchł pożar. 

Pożar w zarodku został stłumiony, przy 
czem nieznacznie opaliło się rusztowanie, 
znajdujące się pod maszyna oraz podłoga. 
Ogólne straty wynoszą około 300 zł. Jak 
ustalono, pożar powstał wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem. 

Wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem wybuchł pożar w fołwarku Auls, 
gm  Horodziejskiej, pow.  Niešwieskiego, 
przyczem na szkodę Бгас! Jana i Aleksandra 
Jaroszków spłoneła drewniana stodoła wraz 
ze zbożem i z różnemi narzędziami rolnicze- 
mi, o ogólnej wartości okcło 18.000 zł. 

— Podrzutki. Przy ul. Raduńskiej rr. / 
znaleziono podrzutka płci męskiej w w'cku 
około 2 miesięcy. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus, 

OFIARY 
Czesław Boharewicz dla byłej nauczyciel- 

Włodzimierz 

  

  

  

  

ECHA ZAJŚCIA NADGRANICZNEGO 

W maju ub. roku nadgraniczna wieś — 
Dmitrówka (gm. orańska pow. Wil. - Troc 
ki) była terenem niezwykiej awantury za- 

kończonej tragicznie dla jej sprawców. 3 
W myśl obowiązujących w pasie pograni 

cznym przepisów nie wolno jest orgamizo- 

wać zabaw bez uprzedniego uzyskania 

na to zezwolenie władz. i 

Nie zastosował się do tego Wtad. Łapiń 
ski, spraszając młodzież z kilku sąsiednich 
wai. 

Powiadomiony o tem dowódca kompa- 
nji KOP wysłał patrol nakazując rozwiązać 

zabawę. 
Koneńadni patrolu A Witasiak pozo- 

stawił bawiącym się pół godziny czasu na 
vouszczenie domu Łapińskiego, a kiedy apel 
ten nie poskutkował zażądał ponownie przer 
wania zabawy. * 
Niepodobalo się to kilku bałownikom, a 

zwłaszcza: Aleksandrowi i Józefowi Korku- 
ciom oraz Gąsiorkowski. Rzucil się oni na 
plutonowego usiłując go rozbroić. 

Pośpieszający napadniętemu na pomoc 
sze. Marchewka został przez Józefa Korku- 
cia uderzony czemś żelaznem w Е 

Padł zemdłony na podłogę. : 
Piut. Witasiak zaalarmował strażnicę. 

Przybyła odsiecz, a w międzyczasie z do- 
mu sąsiedniego (własność AI. Korkucia) 
posypały się kule. Е 

Żołnierze oddali w obronie własnej, szereg 
strzałów, co zmusiła napastników do cofnię- 
cia Się. 

W mieszkaniu Łapińskiego aresztowano 
Józefa i lakóba Korkuciów, przyczem ten o- 
Statni stawiał opór 1 został zraniony. 

Podczas rewizji znaleziono rewolwer, na- 
leżący, jak wykazało dochodzenie, do Alfon 
ga W'ojsiato (emigrant litewski). 

Po przeprowadzeniu dochodzenia posta- 
wiono w stan oskarżenia: Józefa, Aleksan- 
dra, Jakóba i Piotra Korkuciów, Wilhelma 
Gąsika i Alfonsa Wojsiatę. 

Stanęli oni przed Sądem Okręgowym w 
Wilnie, któremu przewodniczył wiceprezes 
Kaduszkiewicz. 

Sprawa trwała długo. Sad przesłuchał 
szereg Świadków zajścia, wysluchał przemó 
wieś stron (oskarżenie popierał podproku- 
rator Dowbór, obronę Jakóba i józefa Kor- 
kuriów wnosił mec. Lityński) poczem wy- 
nióst wvrck skazujący: lózefa, Aleksandra į 
Piotra Korkuciów na 4 lata domu poprawy, 
Jakóba Korkucia i Wilhelma Cias'orka na rok 
wię”tonia i uniewinniający Wojsiatę. 

Uniewinniony Wojsiata i Jozef Korkuć są 
obvwatełami litewskiemi, pozostali — pol- 
skimi. 

Zaiście w Dmitrówce, niewielkie na po- 
zór, adbiło się głośnym echem na forum mię 
dzynarodowem, gdyż na skutek interwencji 
rzadu litewskiego znalazło się na stole obrad 
Ligi Narodów. 

RADJO WILEŃSKIE 

SOBOTA, DNIA 7 MARCA 

1158: Czas. 
12.5 — 12.50: Koncert popularny (płyty) 
13.10: Korzun'kat meteorolcegiczny. 
15.25 — 15.30: Program dzienny. 
1530 — 15.50: „Mala skrzyneczka“ — 

fstv dzieci omówi Ciocia Hala 
15.50 — 16.10: Skrzynka radjotechniczna 

  

  

z Warszawy. 
16.10 — 16.35. Koncert z Warszawy. 
16.35 — 17: „enjusz a choroba umv- 

słewa" — odczyt z Krakowa, wygł. dr.-T. 
Frackowiak. 

17 — 18: Transm. nabożeństwa z kanii- 
cy w Ostrej Bramie w Wilnie na całą Pol- 

©. 
18 — 19: Audycja i koncert dla dzieci 

z Warszawy. 
39 — 19.15: Kom. Wil. Tow. i Org. Kół 

Roha 
10.15 — 19.35: Program na tydzień na- 

stępry. 
1940 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. > 
20 — 20.15: „Koszula człowieka szczę- 

śhwego" — feljeton z Warszawy wygłosi 
W. tirabinska. 

20.15 — 20.30: Ciotka Albinowa mówi! 
20.30 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22.15: „Skok Warszawy przėz 

półwiecze” — felieton z Warszawy, wygło- 
si B. Heltz. 

22.15 — 22.35: Utwory Chopina w wy- 
konaniu L. Rabcewiczowej z Warszawy. 

22.0) — 24: Komunikat i muzyka ta- 
neczna z W         

  

"KUPUJCIE WYROBY KRAJOWE 

Gajdarow , Ita Rina 
w obrazie z życia rosyjskiego p. t. 

stosunkach z całym personelem wię- 
ziennvm. Nietylko znał dobrze język 
krajowców, ale umiał zastosować się 
w rozmowie do ich zainteresowań i 
poziomu i budzić szczerość. Znał do- 
skonale zwyczaje i zabobony miejsc» 
we. To też bez trudu ułożył plan dzia 
łania. 

Wartę przy celi Pareira odbywał 
* popołudniowych godzinach najbar- 
dziej zażyły z nim krajowiec. Codzien- 
nie prowadzili długie rozmowy, w cią- 
gu których wartownik, dumny z za- 
ufaria, okazywanego mu przez Euro- 
pejczyka, dzielii się z nim wszystkie- 
mi płotkami więziennemi, oraz zwie- 
"zał mu się ze swych przeżyć miłos- 
nych. Wkrótce też Pareira był dobrze 
poinformowany o miłości tego roman- 
tycznego wartownika do żony kaprala 
Namiętność krajowców nie zna żad- 
nych granic, an, praw. Pareira dawał 
mu rady, w jaki sposób należy zdo- 
bywać serce kapralowej. 

—Robilem fo wszystko, — odpo- 
wiedział zrozpaczony tubylec, — cała 
moja gaża miesięczna rozsypuje się 
jak kuk, dla dogodzenia jej žyczeniom. 
Czy pan ją widział? Chodzi wystrojo- 
na. jak rajski ptak, przyimuje. moje 
dary, przynosze jej materjały na suk- 
nie, cukierki, kolorowe kamienie, cu- 
Kier, a nawet darowałem taką drog: 
rzęcz, rower, który mój brat ukradł dla 
mnie na ulicy, ale... nic z tego! Przyj- 
muje wszystko, co jej daję, ale nie 
chce mojej miłości. Serce moje męczy 
się 1 schnie. Wyprobowałem  iuż 
wszystkie miłosne napoje, jakie tyl- 
ko mogłem dostać, ale jeż bronią ja- 

Serissea taaistaw Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio 

Na falach namietności 
  

kieš duchv i niema na nią żadnej siłv! 
Vareira postanowił wykorzystać 

miłość i zaślepienie wartownika. Za- 
czepił go na ten temat i zauważył pa- 
gardliwie: 

— Jesteś giupi, kiedv myślisz, że 
pieniędzmi, darami i miłosnemi nana- 
iami można zdobyć kobiete! Wszystko 
to głupstwo i nic nie warte. 

— Prawda, bwana. widzę sam. 
Ach, gdybym miał siłe białego czło- 
wieka! Zanim zostałem żołnierzem, 
by!em kucharzem w domu białego 
człowieka i widziałem dużo rzeczy. 
Nasza pani miata siostrę, zdrowa, gru- 
ba dziewczvne, wszvscv mežezvžni ią 
lubili į zasvpvwali prezentami, aż tu 
przyszedł małv, brzydki pan, włożył 
na iej palec pierścionek, bez kamienia 
i ona poszła za rim, jak pies za panem. 
Par też pewnie. bwana, zna takie 
sztuczki i nie meczy sie hez potrzeb, 
kiedy serce pali się... 

Tubylec wnatrywał się wyczekują- 
co w twarz białego pana, przviuloną 
do żelaznei kratv, poprzez którą io- 
czyła sie ich rozmowa. 

— Naturalnie, że znam, Juma, -- 
odpowiedział noważnie wiezień, —- a 
za to, że jesteś dla mnie dobry, spró- 
buję ci pomóc. 

— Ach. bwana, dzieki. dzieki! Pan 
4 zrobi mnie szcześliwvm  człowiekiemt 

— Ale to jest taiemnica białych 
ludzi i nikt jej znać nie pewinien. le- 
żeli powiesz o tem komu. to -nic sie 
nie uda. Duchv nie zechcą ci służvś, 
za kare, Ale jeżeli wykonasz wszystko 
co ja powiem, sam będziesz zdziwio- 
ny tem, co się stanie. 
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Ostrobramska 3. 
W roli główn'j KATHY NAGY. Nad program: „W paszczy krokodyla'* komedja w 3 aktach. 

Kasa czynna od g. 3.30 Г 

Kom da w I' aktash, Pr ygo y 15 dziewcząt na зато!пе) жу-р!е! 

Po:zątek <cansó- od Nestępay p  /»m: „Więcej gezu* 

  

KINO-TEATR 
HELIG S$" 

sl. WILEŃSKA 38. 
Tel. 326. 

SERCE 
Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kiedrzyńskiego 

HANKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA i mni. 
Dodatki dźwiękowe. 

Dramat miłosny.W rol. gł. asy polskiego ekranu 
sceny; NGRA NEY, ZBYSZKO ЗАМАН, RA ULICY 

Początek _ogodz. 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy seans ceny Zmiż one. 

  

dolska mowa 
19] ki śoieu   Dźwiękowe Kina 

40LLTWOOE: 
Mickiewicza 22 

Dziś ulubieniec 
publiczności 

PARADA PARAĄOWATU 
Roth I wiele innych gwiazd „Paramouutu*. P:zepych Wystawy! Mu'yka! Śpiew! { 

Numery rewjowe w ję;yku poiskim мукона а Mira Zimińska i Marjusz Maszyński Nad program: Rewela-/| 
cyjne dodatki dźwiękowe. Na I-szy Seans ceny znizone, Scansy o g dz. 4, 6, 8 i 1 .30 3 

Maurice Chevalier w największym flmie sezonu 1931 =. 

W rolach pozostałynk: M 3 
Carroli, Gary Cooper, Lijan      

  

    

  

  

  

  

GŹWIĘKOWE Kino Dziś R Zachwycający 
Super Przebój dźwiękowy! w RTa BOCKA dramat miłosny. 

W rol gł. į Mikołaj Suzanin Nad program: Dodatki dźwiękowe, 
C Gil | Ń 51 a Bilie Dove ł Pauli Łukas Na pierwszy seans ceny zmiżone. 

WIE: ^ © 47. tel 15-41 Początek o godz, 4, 6, 8 i 1015, W soboię i niedz. pe:zątek o g. 2-ej. 

Pi wszy w Wiinie! Śpieszcie u rzeć naj.enjalniejszą tragiczkę Świata 

KINO ak RE A erotycznym dramacie życiowym w 12 akt. Francesko Bertini 

“ Z į EB według słynnego utworu Henry Bataille'a 

„P A STAR ANĖ ST a „La possesion*. 

Wielka 42. Nad progr m! Wesoła kom-dja w 2 akt. Ceny od 40gr. 

Dziśł Wybitny szlagier, a cydzieło a 2 S ŚŚ 4 
Polskie Kiuo według Mata „Kamień mądrości" p. t. ši z %6 OLEŚ «śś BE OK 
„W A 6 B A“ | Po gėny psychologiczny dramai w 10 aktsch. Tlo obra u: Płonąca Afryka i Rivera francuska. W roi. gł: iwan 

Wielka 30, Tei, 14-81 

e0060000060006000006060666666066€6 

Šį 

  

2.4) ij 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu RY w_ Wilnie, 
Władysław Cichoń, zam. w ilnie przy 

ul. EE 12, hotel ERMITAŻ na zasa- 
dzie tt. 1030 UPC. ogłasza, że w dniu 18 
marca 1931 r. od godziny 10 rano w Piot- 
owszczyźnie, gminy hruzdowskiej, pow. po 
stawskiego, odbędzie się sprzedaż z prze- 
tarzu publiczne o ruchomości, należących 
do Stanisława Dziatlika i składających się 
7 ttrbiny wodnej, 2-ch par kamieni do mie 
lenie, transmisji, pasów i gazy, perlaka 
(meszyna automatyczna) i pytla, oszacowa 
nyct na sumę zł. 5.840. 

Komornik W. Cichoń. 

GA NATKA 

  

0:BWILESZCZENYE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

3-gc rewiru Wacław Leśniewski zam. w 
Wilnie przy ul. +go Maja 13 na zasadzie 
art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu © 
marca 1931 roku o godzinie 19 rano w Wil 
nie przy ul. Subocz 57 odbędzie się sprze” 
@лг z licytacji publicznej majątku ruchome 
0, nuleżącego do Abrama Berkonowa, skła 
dającego się z urządzenia mieszkania i skle 
pu, oszacowanego na sumę 590 złotych na 
zespokojenie pretensji Rubina Gilelsąa w su- 
mie 532 zi. i z prccentami i kosztami. 

Komornik sądowy 

MRARARRRRAAAACREH 
истлиаМУМИИНЕКО КЯСЧЕЕЕК Т ПЯТЛЕЯУ РОИ 

Na raty 5zt.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykański gwaranto- 
wane, oraz wszelkie wyroby  platero- 

wane Norbilna i Frageta. 
F-ma, Wygoda“, WPohulanka 16, m. 36 

  

Petrowicz, Alice Terry | Paweł W gen r. Nad program: Populerni komicy Pimpan i Kejeman w 4-10 akto- 

  

Cieżarówki i Autobusy 
Fabryki Szwajcarskiej wszechświatowej. sławy 

SILNIKI ROPOWE SAURER-DIESEL — 

OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE, WPROWADZONE 

ZACHODNIO-EUROPEJSKICH I ZNAJDUJĄCE CORAZ WIĘKSZE ZASTO- 

MONTAŻ I PRODUKCJA KRAJOWE 

POLECA: TOWARZYSTWO HANDLOWO - PRZEMYSŁOWE 

RBON“ 

Dział sprzedaży: 

©0960 09006©00©00Q006900000060©8% 

wej komedjo-farsie | u aj dusza h>z kontusza Ś wiech bez przerwy 

e z LEKARZE 
@ ©. medycyny 

e 4. Cymbler 
6 oroby weneryczne, 

skórne ł uarządn mo- 
zowego. Mickiewdcza 

12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 t 5—8. 

Tel. 15-64. 

© or. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 

czne | moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
t.eł.. 1.90. 

DQd 9—i2 i 48 

  

  

   

(Akuszerkį 

© | RAWIZERAA 

SMIAŁOWSKA 
8 raz Gabiuei Koame- 
8 yczcy ausuwe  marszEŁ 

1, piegi, "azry, tspież 
roda Wai, Es zaįki, wy- 
ssdanie włosów. Mie- 
kiewicza 46. 

z KLSMETYKA 

© GABINET 
© RAaCcJONALNĘJ 
e KOSMETYKI LECZ- 

NICZEJ 
8 WI: NO, MICKIEWI- 

kobiecą 
k nserwu- 

G nali, odświeża, vsuwe 
e: skazy i braki. Masaż 

sztuczne opałanie cery. 
%wypa!anie włosów i 

e
0
6
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URER 
BEZDYMNE, DAJĄCE 75% 

W SZEREGU MIAST 

  

SOWANIE 

6 r ode m. 4. 

© ra je, dosko- 

S. A. 
twarzy i ciała (panie) 

Telefon 8565-82 © ipież. Najnowsze zdo- 
Warszawa, Ujazdowska 9. 8” cze —_ racjo- 

nalnej. 
e Codziennie od g. 10—8.. 

w Z. P. 43 
  

Jlosa'*= 
zmarszczki, wągry, bro- 

dawki i kurzajki usutye 
Gabinet Cedi6. 
Kosmetyki 
Leczniczej 

4, Hryniewicsewej. 
uł, WIELKA X 18 m3. 
Przyj.wę. 6-11 4-7 

ZPAM 

     
  

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ 

„Wileńska Fabryka Drutu i Gwoździ" 
Spółka Akcyjna w Wilnie 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, iż zgodnie z art. 
16 statutu, w dniu I Fwretnia 1931 roku o godzinie 19, w loka- 
łu Wileiskiego Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie, przy 
ulicy Mickiewicza nr Я, odbędzie sie Zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów. z następującym porządkiem dzien- 
nym: й 

2 1) Zagajenie i wybór przewodniczącego 

  

  

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, oraz rachunku 
strat i zysków za rok 1930 i udzielenie Zarządowi abso- POS ADY 
Jutorjum || ZE 

3) Zatwierdzenie preliminarza, wydatków fabrycznych na rok 1931. Paryżanka 4) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Ko- 
misji Rewizyjnej = 

5) Uprawnienie Zarządu do nabzywania sprzedawania, wy. 
dzierżawiania : obciążania nieruchomości, należących 
do Spółki. 

6) Wybory człorków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
7) Wolne wrioski. 
Akcjonarjusz*, życzcy sobie wziąć udział w Walnem 

Zgromadzeniu winni w terminie do zimy 12-ej dnia 24 mar- 
ca rb. złożyć w Zarzadzie Spółki (Wilno, Mickiewicza 8) swo- 
je akcje lub dow: dy depozytowe o złożonych na przechowa- 
nie akcjach w instytucjach kredytowych (art. 21 statutu). 

Upowaźnienia na prawo głosu w formie listu winny być 
złożone w Zarządzie rajpóźniej na trzy dni przed  Wałnem 
tgromaczeniem (art. 19 att)» 

poszukuję w Wilnie 
posady do dzieci. Wy- . 
magania skromne. Do- 
Skonałe rekomendacje. 
Chętnie demiplace. — 
Zygnuntowska 22 —4 
Od2 3. 

  

Ekonom 
w wieku średnim z 
długoletnią praktyka 
p siadaący  chlubne 
Świ-deciwa, pos>ukuje 
posady. Antokolska 46 
m. 1. Pawłowski, 

Leśniczy 
z kilkolet, prakt., absa- 
lutnie uc/ciwy f su- 
mienny, ze Średn. res, 
wykształ ogólnem i 
ooziomem wiedzy w 
jeśnict, wym>g, Od 
leśniczych las. państw. 
'osiadający najlepsze 
świad., proponuje swo- 

‘а pracę.  Specjaln.: 
hodowla, ochrona i 

      

  

RÓŻNE 

FOLWARK 
przy samej sta ji 
kolejowej 27 ha 
ziemia orna, łaki, 
las, oz' ód owocowy, 
zabudowania kom 
pl tne w dobrym 

ZR AAAA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach I 

składach sptecznych znanego 

środka od odcisków 

4 Prow. A. PAKA * 

  

  

  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9 
poleca w wielkim wyborze 

CHODNIKI i wycieraczki kokosowe 
DYWANY z linoleum 

Tania wyprzedaż posezonowa 
ŚNIEGOWCÓW i KALOSZÓW 

Rzeczv podróżne. Cenv b. zni?one. 

ZYGA BEES stanie _ sprzedamy PASE waga = 
.000 dolarów. res: Wilno, uł, Świę- 

Osoba 37» |Z GUBY [| 2,5 ss wsze i e 
e uj е I. Grygorowi jeckie chęta" Micklewi. ygorowicz. -obarczona dzieckiem, PSB = "Y8 

  

      Bela Tepper 
uniew 2nia  2gubione 
šwiadectwo doj:7 -tošci, 
wydane przez ŹŻeństie 

świeżo wypisana ze 
szp tala prosi o pomoc 
materjał ą Ofiary dla 
A, przyjmeje Admini- 
stracja „Słowa*. 

  Poszukuje się 
SE LITEWSKI młodej służącej, z de- 

2 8 bremi . šwiadectwemi, 
Semina'jum  Nauczy- kilo £. umiejącej czytać i pi- 
ci-lskie U.P. T. w ko:poleca firma „Zwie-sać. Wiadomość w ad- 
łomyi. dryński'* Wileńska 28 ministracji „Słowa”. 

  

Brukatnia Wydawnictwa „Słowo* Zamzuwe  


