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W dniu 2 marca b. r. na zebraniu 
delegatów Związku Ziemian w Wilnie 
p. Stanisław Wańkowicz wygłosił dłuż 
szy referat na temat potrzeb  rolni- 
ctwa w województwach wschodnich, 
oraz przyczyn tamujących jego rozwój. 
Według posiadanych przez nas infor- 
macyj — Związek Ziemian, po poczy- 
nieniu pewnych zmian, ma wykorzy- 
stać ten referat jako memorjał Związ- 
ku, który przedłożony będzie następ- 
nie p.p. ministrom, posłom i senatorom. 

Żałujemy mocno, że wobec roz- 
miarów referatu nie możemy przyto- 
czyć treści jego na łamach naszego 

* pisma W całości. Siłą rzeczy ograni- 
czyć się zmuszeni jesteśmy do stre- 
szczenia zasadniczych postulatów i ich 
uzasadnienia. A więc: 

Przesłanki ogólne. Rolnictwo w ca- 
iej Polsce przechodzi nadwyraz ciężki 
kryzys. Wszystkie dzielnice wołają 9 
pomoc — cóż zatem mówić o wschod- 
niej połaci kraju, gdzie warunki przy- 
10dnicze są najmniej pomvślne, komu- 
nikacja —- najrzadsza, granice nie- 
czynne pod względem wymiany, od- 
daienie od portów i rynków zbytu i 
zakupu — największe, gdzie dobytek 
był niszczony kilkakrotnie, gdzie nakła 
ane były ciężary znacznie większe, 

niż w innych zamożnych i niezrujno- 
wanych dzielnicach, gdzie pomoc ze 
strony państwa nie była wogóle przez 
dłuższy czas stosowana, gdzie skut- 
Kiem polityki ówczesnych sejmów i 
rządów od nich zależnych odbywał się 
przyśpieszony proces niszczenia stanu 
posiadania. Skuikiem tych warunków 
i stosunków potrzeby ziem wschod- 
nich są o wiele większe, niż gdziein- 
ūziej w państwie. 

Ustawodawstwo agrarne. Ustawo- 
Gawstwo agrariie, które zostało u nas 
przeprowadzone jednym głosem, jako 
„ustawa o wykonaniu reformy rolnej”, 
spowodowało, że gmach naszego rol- 
nictwa chwieje się w  posadach a 
zwiększająca się amplituda wahań la- 
da chwila wywołać może zawalenie 
się zupełne tej głównej gałęzi naszej 
produkcji. Umorzona została zasada 
prawa własności i niema gwarancji, że 
ustalone maksimum władania nie uleg- 
nie dalszej kompresji. Po uchwale 
„2asadniczej* Sejmu o wywłaszczeniu 
lasów prywatnych, oczekuje kolejki 
nowy wniosek, zbliżony do wywła- 
szczenia bez odszkodowania. Czyż 
możliwa jest jakakolwiek planowa go- 
spoaarka, gospodarka racjonalna, na- 
kładowa, obliczona nie na dzień ju- 
trzejszy, lecz na przyszłość. — w tych 
warunkach stałej niepewności. 

Dlatego też pierwszym warunkiem 
ratowania rolnictwa. jest anulowanie 
zefozmy rolnej, oraz wszelkich jej po- 

znych form, jak ochrona i uwia- 
szczenie dzierżawców i t. p. 

Sądownictwo. Jednym z warunków 
wydajnej pracy jest pewność, że nikt 
tej pracy przeszkadzać nie będzie i że 
pracujący włożyć w nią zdoła całą 
swą energję. Jeżeli dziś rolnik znaczną 
część swojej energji zatracać musi na 
obrone własności od 
wszelkiego rodzaju i złodziei mienia, 
0 nietylko ponosi straty, ale nie mo- 
że dopatrzeć robót i porządku w go- 
spodarstwie. Z tem się wiąże koniecz- 
ność 1) zwiększenia ilości sędziów, 
2) określenia krótkiego terminu dla 
tozstrzygania spraw o szkodach i kra- 
dzieżach w polach i lasach, tak w pier 
wszej, jak w drugiej instancji, 3) znie- 
sienia dla przestępstw tej kategorji 

osądzenia warunkowego. 
Podatki. Sprawie podatków i sy- 

stemom ich ściągania p. Wańkowicz 
udziela dużo miejsca w swoim refera- 
<ie, zwracając uwagę na przeciążenie 
rolnictwa i niewłaściwy wymiar po- 
datków, Z uwagi na doniosłe znacze- 
me zagadnienia podatkowego dla wo- 
jewództw wschodnich, poglad sz. pre- 
iegenta przytoczymy in extenso w naj- 
ližszym numerze „Słowa”. , 
_ Ustawy socjalne. Rolnictwo dotąd 

nie było u nas cbciążone opłatami na 
zzecz Kasy Chorych, mają one być jed- 

PZ wprowadzone w krótkim czasie. 
amiast Kas Chorych należy mieć 

punkty felczerskie w gminach i rejo- 
nowych lekarzy sejmikowych. Ubez-- 
pieczenie od nieszczęśliwych wypad- 
ków jest jedynie ściąganiem ogrom- 
nych sum bez żadnych korzyści dla 
Iuaności. Z Warszawy instytucja ubez- 
pieczeń od wypadków ściągą składki 
w sumie 19 miljcnów złotych za czas, 
z którym wypłaca 50 tysięcy złotych. 
€m większa dysproporcja musi ist- 

Nieć w odniesieniu do rolnictwa, gdzie 
Tyzyko wypadków jest mniejsze. Ubez- 
pieczenia od nieszczęśliwych wypad- 
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ków w rolnictwie, jako nie przynoszą- 
ce żadnych korzyści, a wypompowują- 
ce olbrzymie sumy, których rolnicy nie 
posiadają —- wiuny być skasowane. 
Należy pozatem zaniechać dalszej roz- 
budowy świadczeń socjalnych. 

Związki zawodowe robotników 
rolnych. Chociaż konstytucja uznaje 
prawo swobody stowarzyszeń, wątpić 
jednak należy, by wszystkie stowarzy- 
scznia były pożyteczne, a jeżeli nie- 
króre z nich są wręcz szkodliwe — 
nie powinny egzystować. Do takich 
należą związki zawodowe robotników 
rolnych, na czele których stoją zawo- 
dowi agitatorzy i agenci, często pobie- 
rający dla siebie specjalne wynagro- 
dzenie od przysądzonycr pretensyj. 
Stąd wynikaią postulaty zmierzające 
do ograniczenia roli związków zawo- 
dowych. 

Ustawodawstwo robotnicze. Prady 
socjalistyczne silnie oddziałały na na- 
sze ustawodawstwo robotnicze w 
dwóch kierunkach: pozbawienia pra- 
ccdawcy prawa zawierania umów do- 
browolnych na warunkach z robotni- 
kiem uzgodnionych w zależności od 
jege wartości, oraz pozbawienia pra- 
codawcy jakiejkolwiek władzy nad ro- 
votnikiem przy jednoczesnym braku 
karalności za przestępstwa i odszko- 
dawania za wyrządzone krzywdy. Ko- 
nieczne jest skasowanie umów zbio- 
towych, pozostawienie stronom zupeł- 
nej swobody umawiania się o warunki 
pracy i płacy, oraz przekazanie sporów 
stren sądom, zainiast komisjom rozjem 
czym, które są najczęściej jednostron- 
ae i zajmują niepotrzebnie dzikiemi 
pretensjami czas rolnika. 

Ubezpieczenie  p:zymusowe od 
mgnia. W tej dziedzinie nałeży: 1» 
znieść przymus ubezpieczeniowy i in- 
stytut przymuscwego - ubezpieczenia 
wzajemnego, jako szkadliwy i zbyt 
kosztowny, 2) pozwolić właścicielom 
większych własności ubezpieczać ta- 
kie budynki i na taką sumę, jaką sa- 
mi chcą, oraz w takich t-wach aseku- 
iacyjnych, jakie uważają dla siebie za 
dogodne, 3) znieść dla t-w asekura- 
cyinych prywatnych . obowiązkowe 
przyjmowanie wysokości oceny objek- 
+ów wedle szacowań. _ Wzajemnej 
Asek. przymusowej i jej stawek, 4) asė 
kurację państwową przekształcić na 
wzór. dawnej asekuracji dla włościan 
w Rosji. 
. Bezpieczeństwo. Należy stworzyś 
instytucję stróżów polowych, jako 
funkcjonarjuszy _ państwawo-policyj- 
nych, na wzór takichże instytucyj za- 
granicą (żandarmi we Francji i Wło- 
szech, stróże polowi w Niemczech it.p. 

Ustawodawstwo leśne. Konieczne'a 
jest hardziej liberalne traktowanie po- 
zwcień na wyreby starodrzewu poza 
rocznemi działkami; niewymaganie w 
czasie obecnego kryzysu przedstawia- 
"ia „planów. majątkowych i leśnych, 
gdzie ich niema; wyjęcie z pod ochro- 
ny przestrzeni leśnych (prócz ochron- 
uych) do 30 — 50 ha, jako nienadają- 
cych się do prawidłowej eksploatacji 
zniesienie zależności eksploatacyj leś 

nych od władz wojskowych. 
. Ustawy weterynaryjne. Wtrącanie 

się nadmierne w życie gospodarcze 
wszelkich władz pod hasłem nadzwy- 
<zajsej troskliwości o. dobro obywateli 
i roztaczanie opieki tam, gdzie jest 
zupełnie zbędna — powoduje skrępo- 
wanie gospodarcze i straty materjalne. 
Mając na względzie tę przesłanke na- 
ieżałoby w dziale  weterynaryjnym 
unormować spiawy, dotyczące swo- 
Боалеро  przeinysłu  konowalskiego, 
wyboru operatorów właścicielom žy 
wych inwentarzy, szczepień ochron- 
nych, (roztaczulac jedynie kontrole 
sad laboratorium) zaopatrywania w 
Świadectwa weterynaryjne bydła, wy- 
wożonego kolejami z okolic uznanych 
za zdrowe. 

Taryfy kolejowe. Taryfy masowego 
przewozu, jak np. zboża, drzewa, na- 
wozów sztucznych, bydła, masła i t.d. 
powinny być dostosowane do cen tych 
produktów, a to przez określenie co 
pewien czas procentowej zniżki od 
taryf normalnych, w zależności od 
cen rynkowych co znów nie byłoby tak 
trudne a dałoby efekt niemniejszy od 
zwrotu ceł. 

Cła eksportowe i importowe. Cła 
eksportowe, są absolutnie niedopu- 
szcza!ne, gdyż całym swym cieżarem 
padają na producenta, czyli, innemi 
słowy, — są dodatkowym podatkiem, 
nie chronią zaś od zwyżki cen na ryn- 
kur wewnętrznym, gdyż wywóz nie ma 
tacji hytu, gdy na rynku własnym brak 
danego towaru. — Kupiec zagraniczny 
płacąc cło wywozowe, kalkuluje cenę 
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Sejmu i 
Sprawa ustroju Gdyni na posiedzeniu izby Poselskiej 

WARSZAWA. PAT. — Sprawozdanie z 
posiedzenia Sejniu z 10 marca. Projekt usta- 
wy o pomocy instytucjom kredytowym przy 
jęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Z kolei pos. Wartalski zreterował nowelę 
do ustawy o opłatach stemplowych. W gło- 
sowaniu odrzucono poprawkę pos. Langera 
(Ii. cnł.) i projekt ustawy przyjęto bez 
zmian w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie w imieniu komisji skarbowej 
pos. Pacholczyk zreferował wniosek klubu 
B.b. w sprawie zmiany art. 24 ustawy o 
państwowym podatku dochodowym.  Usta- 
w ta ma teraz otrzymać brzmienie, w myśl 
którego dechody z uposażeń służbowych, 
emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, 
wvypiacane z funduszów państwa, oraz związ 
ków komunalnych, nie podlegają Ro 
wi ma rzecz związków komunalnych. 

Następnie pos. Tebinka  zreferował w 
imieniu komisji administracyjnej wniosek 
Klubu Narodowego © uchylenie rozporządze 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju 
m. Gdvni. Wioskodawcy uważali, że rozpo- 
dządzenie to jest sprzeczne z konstytucją i 
że sprawa, której dotyczy, wyjęta była z 
pełnomocnictw, udzielonych Panu  Prezy- 
dentowi. Większość komisji administracyj- 
rej była innego zdania i wnosi o przejście 
dn porządku dzienuego nad tym wnioskiem, 
uznając konieczność i celowość rozporządze 
ria Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Pos. Rymar (KI Nar.) twierdzi, że roz- 
porządzenie Prezydenta ogranicza samorząd 
gdrński, usuwając od wpływów ludność i 
dając władzę komisarzowi,  mianowanemu 
przez trzech ministrów. Mówca podkreśla 

przepis konstytucji że rada miejska musi 

być obieralna. ё : 

Pos Folakiewicz (B.B.) podkreśla, że 

dynia została zbudowana wysiłkiem całe- 

ga społeczeństwa i państwa i wymaga spe- 
rjalnego traktowania nietylko dlatego, że 

jest to jedyny w ostatnich latach przejaw 

Siły naszej, ale także ze względu na to, że 

zabezpiecza nam ekspansję na morzu. Mów- 

ca kcńczy oświadczeniem, że dekret jest 

zgodny z konstytucją i leży w interesie RE 

stwe i jego ekspansji na morzu. Klub B.B. 
uważa, że projekt ten był konieczny i celowy 

Pos. Ciołkosz 1x'r3). nie podziela pogla- 

du, iekoby dekret był zgodny z art. 70 1 72 

kogśt. Ks. Łosiński (KiNar.) występuje prze 

ciako ograniczeni samor.jdu m. Gdyni i 

twierdzi, że rzekomo ludność pomorska przy 

jęła to ograniczenie z niepokojem i z gory 

czi 
> Duch polemizuje z wywodami ks. 

Łosińskiego, stwierdzając, że niema mowy 

o tem, aby władze centralne pragnęły za- 
machu na prawa nabyte ludruści miejskiej. 
Paeuniecia rządu są wynikiem pewnej poli- 
tyki administracyjnej, mianowicie chodzi o 
przemieszanie administracji państwowej potę 
pienia małostkowej odrębności i zaścianko- 
wego sposobu patrzania na całość. 

Po przemówieniu wiceministra Korsaka 
wrniesek B.B. przyjęto, zaś wniosek Klubu 

Narodowego odrzucono. A 
Następne posieczenie odbędzie się w dn. 

11h m o godz. 16. Na pórządku dziennym 

znaiduje się m. iu. sprawa umowy gospo- 
darczej z Niemcami i sprawa umów likwi- 
dacyjnych. 

Lotnicy polscy w Rewlu 
TALLIN. PAT. —- W dniu 9 b. m. estońska liga obrony państwa wy- 

dała na cześć iotników polskich bankiet, podczas którego prezes ligi, były 

:ninicter wojny p. Ktster wygiosił przemówienie, w którem podkreślił wielkie 
znaczenie raidu, dokonanego w tak nieprzychylnych warunkach  atmoste- 

rycznych. Ponadto p. Kóster podkreśFł iż raid ten przyczynił siz do nawią- 

zania jeszcze bardziej serdecznych ; bliskich stosunków pomiędzy lotnikanu 

polskimi a esteńskimi. Po t*m przemówieniu zabrał głos kpt. Halewski, 
dziękujac za tak serdeczne przyjęcie, 
Estonji. 

którego doznalb lotnicy polscy w 

10 b. m. o godz. 11 lotnicy zademonstrowali szereg akrobacyj, któ- 
rym z zaciekawieniem przyglądali się oficerowie arruji estońskiej z gen. 

Johnsonem i gen. rezerwy Lilsem na czele, oraz rzesze publiczności. Lotii- 
cy estońscy również wzięli adzisł w lntach z akrobacjami. 

Wieczorem pose' Rzeczypospolitej p. Libicki z małżonką wydał 

„cześć lotników bankiet, na «tórvm bvli obecni marszałek Sejmu 
na 

i prezes 

rowarzystwa zbliżenia estońsko-polskiego p. Einbund. przedstawiciele armji. 

min'sterstwa spraw zagranicznych, prasy 
it lotnicy odlatują do Rygi. 

it. d. W dniu 11 b. m. o godz 

Klęska żywiołowa w Jugosławii 
OFIARY TRZĘSIENIA ZIEMi 

BIAŁOGRÓD. PAT. Według ostatnich wiadomości z okolic nawiedzo - 

nych trzęsieniem ziemi, klęską żywiołowa spowodowała największe szkody 

w okręgu Czudowo — Balandown — Strumica. Wobec uszkodzenia połą- 

czeń telefoniczaych pomiędzy poszczególnemi miejscowościami okolic, dot- 

kniętycn trzęsieniem ziemi, informacje co do ilości ofiar i wysokości szkod 

uie są zupełnie Ścisłe O ile można sądzić, liczba cfiar jest w istocie o wiete 

niższa od ogłoszonej pierwotnie. W Gewgeli budynki publiczne i większość 

domow prywatnych zostały silnie uszkodzone o ile nie zniszczone doszczętnie 

niema natomiast doniesień z tej miejscowości « stratach w ludziach. 

W jednej, z sąsiednich miejscowcści zburzonych zostasć 150. domów, 

przyczem jedna osoba została zabita 

zostało zabitych 7 osób. W Demir-Kapu, 

a 9 ranuych. W innej miejscowości 

miejscowa szkoła i posterunek 
zandarmerji zostały zniesione doszczetnie, zaś dworzec kolejowy poważnie 

uszkodzony. W Balandowie trzęsienie 7iemi zburzyło doszczętnie wzorową 

szkołę niedawno otwartą, przyczem wstrząs nie oszczedził nawet fundameu- 

:ów. Również zburzone zostały doiny rototnicze, obejmujące 50 mieszkań. 

Jedaa z wiosek okolicznych została obrócora w perzynę. 19 osob poniesto 

tam Śmierć. 

Wczoraj wieczorem i dziś rano, dały się odczuć ponowne wstrząsy 

0 niewielkim zasięgu w okolicy Demir-Kapu i Gewgeli. Wieść o przybyciu 

krola do okolic, dotkniętych klęską, wywołała wszędzie żywy oddźwięk. 

Luaność odzyskuje równowagę, lecz nie daje się nakłonić jeszcze do po- 

wrotu do swych siedzib i w dalszym ciągu obozuje w namiotach, przygo- 
towanych przez wojsko. 

płaconą pomniejszając ją o cło wywo- 

zowe, o transport do krajów importu- 

jących, oraz o cło | importowe kraju, 

da którego towar idzie. 

Importowe cła winny być utrzyma- 
re dlą ochrony tych producentów, 
Atórych import by rujnował, zaś cła 
wysokie, prohibicyjne, nie powinny 
być stosowane do artykułów pierwszej 
potrzeby, których kraj nie posiada. — 
Cła na maszyny i narzędzia, których 
kraj nie wyrabia, nie powinny być sto- 
sowane, gdyż tamowałyby rozwój ro- 
dzimego przemysłu; również należy 

    

znieść zupełnie. obecnie niezmiernie 
wi okie cło od części zapasowych 
iakich maszyn i narzędzi, gdyż tych 
części w kraju niema, a kosztują nie- 
Pomiernie drogo, padając ogromnym 
cięearem na produkcję, szczególnie 
śolniczą (części źniwiarek, kosiarek, 
siewników, traktorów, centryfug i t.p.) 

Kredyty długo i krótkoterminowe. 
Będąc krajem, najbradziej oddalonym 
od głównych rynków zbytu w Euro- 
pie, a więc ponosząc największe ko- 
szty przewozowe i przywozówe, osią- 
gamy najniższe ceny loco warsztat 
produkcji za nasz towar, płacąc naj- 

wyższe za towar sprowadzany. — Dla 
wyrównania tych strat, należałoby 
mieć najtańszy pieniądz do obrotu 1 
inwostycyj. Tymczasem jesteśmy dziś 
krajem, w którym kredyt krótkotermi- 
nowy, b. trudny do otrzymania, ko- 
sztuje wraz z komisowemi, manipula- 
cyjnemi, stemplowemi opłatami i pro- 
ceiitarni, płatnemi zgóry 19 — 14 proc. 
1ocznie, których rolnictwo wytrzymać 
nie może, gdyż daje ono, przy dobrych 
konjunkturach zaledwie I — 2 proc. 
od tkwiących w niem kapitałów (nie 
licząc wartości ziemi). 

Kredyt długoterminowy nie istnie- 
je wcale, gdyż kapitały przy inflacji 
uletniły się, a następnie polityka bud- 
żetowa & j. fiskalizm nadmierny, refor- 
ma rolna i ochrona lokatorów poder- 
wały wiarę w stałość prawa własności 
a polityka socjalna dobiła ostatecznie 
prodikcyjność warsztatów rolnych i w 
znacznej części przemysłowych, Oraz 
sprawiła ogólne zbiednienie ludności. 

Nadmiar kapitałów w niektórych 
krajach, jak Francja, Stany Zjednoczo- 
ne P.A. szczególnie, wolą lokować ka- 
pitały powierzone bankom na 2 proc. 
rocznie (Banki częstokroć same za ło- 
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WARSZAWA. PAT. — Na posiedzeniu 
w dniu 10 b. m. lzba przystąpiła do obrad 
nad ustawą skarpową. Sprawozdawca ge- 
acralny sen. Szarski (BB) uzasadniał wnio 
sek komisji o przyjęcie ustawy skarbowej 
bez zmian. Po oświadczeniach sen. Woż- 
nick'ego (Kl. Chł.) i sen. Targowskiego (B 
BE) Senat przystąnił do głosowania. 

Budżety: Prezydenta, Sejmu, Senatu, N. 
1 K., oraz prezydium Rady Ministrów, do 
ktėrych nie było poprawek, przyjęto w 
brzmieniu sejmowem. Przy budżecie M.S.Z. 
odrzucono wnioski o zmniejszenie funduszu 
dyspezycyjnego. Przy budżecie Ministerstwa 
Spraw Wojskowych wniosek o zmniejszenie 
uposażenia o 12 miljonów i wydatków róż 
2vch został odrzucony. Budżety tych mini- 
sierstw przyjęto w brzmieniu sejmowem. 
«rzy hudżecie Ministerstwa spraw wew- 
nętrznych odrzuccno wszystkie: wnioski opo- 
zycji, Budżety Muisterstwa  Sprawiedliwo- 
ści, Przem. i Handlu, Komunikacji, oraz Rol- 
nictwa przyjęto w brzmieniu sejmowem. W 
budżecie Ministerstwa Oświaty przyjęto 
wnioski komisji © zwiększenie niektórych 
potycyj, m. in. w szkolnictwie wyższem 
zwiekszono o 350 tys. kredyty na popieranie 
tvórczości naukowej, oraz zasiłki dła uczo- 
nych i instvtucyj naukowvch. Przy budże- 
cie Robót Publicznych przyjęta wniosek ko- 
misj: o zmniejszenie o 600 tys. dot|fi na 
rzecz Państwowegc Funduszu Drogowego. 
W/ hudżecie Ministerstwa Reform Rolnycn 
przyjęto wniosek komisji, zwiększający о 1 
miljen zt. kredyty na prace  scaleniowe, 
zmniejszono zaś p:ozycję na melioracje i in- 
ne pomoce kredytowe przy scaleniu. Budżet 
przedsiębiorstwa F.K.P., uchwaiono en błoc. 
Zatem wpłata kolei do skarbu pozostaje 
bez_zmian. 

Po krótkiej przerwie Senat przystąpił do 
gicsuwania nad rezoluciami.  Uchwalono 

5 kie rezolucie, zaproponowano przez 
komisje i przyjęto kilka rezolucyj, .zgłoszo- 
nych w toku dyskusji, m. in w sprawie 
twzgledniema przez rzad słusznych potrzeb 
F'dności ukraińskiej i białoruskiej, dałej w 
sprawie utworzenia funduszu na wystawia- 
rie potrzebnej ilości budvnków  szkolnych, 
oraz mieszkań nauczycielskich. 

REDUKCJA PENSJI <RZĘDNIKÓW 

INSTYTUCYJ FINANSOWYCH o 10% 

W sobotę popołudniu nadeszły listy 
od rninisterjum skarbu do kierowników 
instytucyj finansowych iak P.K.O., 
Bauk Gospodarstwa Krajowego, Bank 
Rołny z zaleceniem wprowadzenia z 
dniem I kwietnia redukcji pensyj w 
wysokości 10 proc. 

Zalecenie to jest w związku z pier- 
wszym  projekiem sejmowym, aby 
oszczędności na pensjach urzędniczych 
ograniczyć do redukcji pensyj w insty- 
tucjach o charakterze finansowym, 
gdyż tam urzędnicy korzystają z dodat 
ków do pensyj. Zwłaszcza kierownicy 
tych instytucyj mają dodatki znacznie 
przewyższające pensje odpowiednich 
hierarchij urzędników państwowych. 

Zaleceniem sobotniem urzędnicy 
P.K.O. uważają się szczególnie za po- 
krzywdzonych, gdyż praca ich trwa 
nieraz do północy, wszystkie bowiem 
wpłaty muszą być przeciągnięte tegoż 
dnia; tak więc intensywnej pracy nie- 
ma w żadnym zwykłym urzędzie, fun- 
kcjenującym tylko do godziny 3 i pół 
po pał. 3 

Oszczędności 10 brac. na pensjach 
\м Р.Ж.О. wyniosą miesięcznie 70.000 
zł. Podobne sumy oszczedzone będą 
w innych: instyucjach finansowych. 
„ O wprowadzeniu redukcji pensji w 
innych urzędach państwowych  nara- 
zie niema mowy. 

  

  

WAŻNIEJSZE WYGRANE. 
WARSZAWA. PAT. We wtorek, w pier: 

wszyim dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej,  główniejsze 
wygsane padły na następujące numery: 
75 tys. zł. — 168.013, 20 tys. — 57, 15 tys. 
€8,790, 10 tys. — 134,009, 145.505, o 5 
tys. 130,366, 136.879, 149,275 i 182.60: 

katę u nich nic nie płacą), niż loko- 
wać na 6 — 7 proc. w papierach, opar 
tych na ziemi, w tych krajach, -gdzie 
ziemia przestała być dostateczną gwa- 
rarcją. 

Postułaty: a) przywrócić stan taki 
prawodawstwa, któryby zapewnił ob- 
jektom zastawu, jak ziemia i nierucho- 
mości miejskie, pewność lokaty w nich 
kapitałów zagranicznych, b) zmniej- 
szyć budżet państwowy do granic mo- 
żebności płatniczych ludności, przez 
co umożliwić kapitalizację, c) obni- 
żyć stopę proc. w obrotach wewnętrz-. 
nych. w bankach rządowych, za czem 
pójdą banki prywatne, gdy, jak widzi- 
my na tak wysoki proc. pieniądz za- 
graniczny do nas nie idzie, d) zanie - 
chać gospodarki etatytycznej,która pod 
rywa byt prywatnych przedsiębiorców, 
iedrocześnie wypompowując od lud- 
ności niepomierne do wartości produk- 
tu sumy, przez co ludność ta biednieje 
coraz hardziej, e) zaniechać błędnej 
politykMpodnoszenia cen na produkty 
monopolowe, szczególnie nawozy 
sztuczne i taryfy kolejowe w miarę 
zmniejszenia siły kupna ludności i 
przewozów, f) zaniechać šrubowania 
podatków i nakładania nowych w mia- 

N. ŚWIĘCIANY — 
USŁMIARA — Nalegarmia społdz, Naucz. ž 

PINSK — Kasięgarniu Polska — St. Hednaršis. 

-- Księgacnis Polskiej Macierzy Szkołnej. 

SLONIM -— Kaięgarnia F-wa „iłach”. RR 

STOŁPCE — Księgarnia f-wa „Kuch”, = 
ST. SWIĘCIANY — mi. Rynek @9 — № tarzslejski, * 
WILEJKĄ POWIATOWA — ul. Mickies 

WARSZAWA — twe hsięg. Kot „Kuch* 

WOLKOWYSK — Ksiegarsią V-wa „Kach“. 

gg. du. Ła taslcur i3 gi 

ili / igieczny 2 wancji o 25 ptoc. droże 
owa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji O 25 proc. & J 

wą Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

20 

   

Księgarnia T-wa „Ruch”. - 
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ATTACHE WOJSKOWY. 
POSŁLSTWA Z.S.SR. 

W WIEDNIU 
SPRAWCĄ: ZAMACHU BOMBOWE- 
GO NA... POS8LSTWO SOWIECKIE. 

Znana jest czytelnikom naszym 
głośna sprawa nieudanego zamachu 
bombowego na gmach poselstwa so 
wieckiego w Warszawie, przy ul. Po= 
znańskiej, o czem podawaliśmy swego 
czasu wyczerpuiące opisy. 

Po wykryciu w dniu 26 kwietnia 
r. ub. tajemniczej instalacji elektrycz- 
nej na posesji Poznańska 17, sąsiadu- 
iącej z domem poselstwa — władze 
policyjno-śledcze wdrożyły jaknajener- 
giczniejsze śledztwo w celu ustalenia 
wszystkich szczegółów tej zagadkowej 
sprawy. 

Chodziło o pochwycenie nici zbrod 
niczcj akcji zarówno jak o wyświetle- 
nie. z jakich ster i z jakiego środowi- 
ska "ekrutuje się sprawca, względnie 
sprawcy. 

lak się okazało, po przeprowadze- 
niu śledztwa, sprawcą zamachu był 
tajemniczy osobnik, Jan Polański, b. 
nauczyciel z Grodna, który w latach 
1924 i 1925 miał sprawę o szpiega- 
stwo i włóczęgostwo. 

NA TROPIE PRZESTĘPCY. 
Przed ujawnieniem bomby do za- 

kładu introligatorskiego Zallbachowej, | 
przy ul. Pięknej 58 zgłosił się niezna- | 
ny osobnik prosząc 0 przenocowanie 
go 

  

  

Mówił, że jest przyjezdnym, 
W Warszawie nie ma krewnych, ani | 

znajomych. Pochodzi z Grodna. 
Przybyły mia! ze sobą walizkę. 

Spał na stole. : 
Zallbachowa i jej domownicy Zau- | 

ważyli, iż nieznajomy zajęty byt roz- 
plaiywaniem sznurą elektrycznego. | 
Prosił jednego 7 pracowników w ir | 
trcligatorni o jakiś kijek dla nawijania 
sznusa. Dano na: „szpaltę*, którą na- 
stępnie znałeziono na dachu gmachu 

poselstwa. i 

CO MÓWI ARESZTOWANY | 
Polańskiego aresztowano w dniu 

1 lipca 1931 r. w Lublanie Stwierdzo- 
no, iż wizę otrzymał w poselstwie ju- 
gosłowiańskien w Warszawie. W sier- 
pniu r. ub. sąd krajowy w Lublanie 
zdecydował wydać go władzom poł- 
skim. 2 

Polański zeznał, iż zamachu doko- | 
ra! saim. Wspólników nie miał, 

Uważał. bolszewizm, „jako dążenie 
Żydów do objęcia władzy nad chrze- 
ścijanami na całym świecie". 

Chciał zemścić się za swoją ojczyz- 
nę — za Rosję. 

CIEKAWĄ PRZESZŁOŚĆ 
Polański urodzony w Czerniowcach 

z: kapitanem artylerji armji austrjac- 
icj. > 

Do r. 1924 nie był przeciwnikiem 
komunizmu. Stał się żarliwym wrogiem 
w r. 1924, ZĘ 

Rok wcześniej, w 1925 r., pełnii 
obowiązki attache wojskowego w po- - 
selstwie sowieckiem w Wiedniu. я 

. Następnie wysłany został w spe- 
cjainej „misji** co Rosji, skąd dwukrot- S 
nie uciekł. gdyż — jak mówił — „nie | 
podobał mu się system rządzenia”, 

W Warszawie chciał „nastraszyć | 
bolszewików i dlatego spreparował 
bombę. Ž 

„Niebawem, bo w pierwszym dniach | 
kwietnia r. b. odbędzie się rozprawa 
sądowa w sądzie okręgowym w War- 
szawie przeciwko Polańsk'iemu i wów 
czas to zapewre dowiemy się dalszych, 
ciekawych szczegółów. ‚ 

va 

        

      

     

  

         

    

  

   
    

    

  

     

   

    

    

    

  

   
   
    

  

     

     

rę zmniejszania się wpływów ze źró- 
deł podatków egzystujących, gdyż 
prowadzi tylko do coraz większego 
zacieśnienia ilości podatników, g) za- - 
niechać przerzucania rozchodów kasy. 
Panstwa. na samorządy, gdyż jest te 
ukryta fornia powiększania budżetu. 
państwowego, którego wysokość obec | 
na jest juź nie do zniesienia dla płat: 
ników, h) zaniechać rozbudowy świad. 
czeń i ubezpieczeń socjalnych, gdy: 
przy ogólnem zubożeniu, kryzysie we 
wszystkich dziedzinach i stałem dużem 
bezrobociu, ubezpieczenia stają się 
fikcja, a wydawanie na ten cel pienię: 
dzy dobiia przemysł, handel i rolni 
ctwo a z niemi razem i klasy, dla rze- 
komicgo dobra stórych owe świadcze- 
nia są ustalcne. : 8 

Takie są postulaty, wysuniete przez” 
p. St« Wańkowicza na Zjeździe dele 
gatów Związku Ziemian. Do meryto- 
ryczuego rozważania ich i porównania. 
z postulatami, wysuniętemi przez Wi 
leńskie T-wo Organizacyj i Kółek Rol 
riczvch na konferencji gospodar 3 
na Zamku w paždzierniku roku ubieg- 
icgo powrócimy w następnym arty: 
kule. W-i 
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ECHA KRAJOWE 
  

KRÓLEWSZCZYZNA 

— Nasze troski. Przebywając w małej 
mieścinie, zdala od większych miast, łatwo 

- można spostrzec, jewne usterki naszych in- 
stytucyj zamorządowych. Posunęliśmy się, 
eoj.rawda, naprzód, lecz pod innym wzglę 
deri cofamy się poprostu wstecz. : 

Przedewszystkiem zacznę od szkolnict- 
wa. Istnieje przyniusowe natczanie. Piękne 
to i pożyteczne prawo, lecz cóż z tego, sku 
ro wic mamy szkół? Czy nie zamało 2-kl- 
szkeły na 100 zgórą rodzin kolejarzy, tylzż 
"niasteczkowej ludności, nie wliczając oko- 
licznych wiosek i folwarków. Wiełką dogod 
ność sprawił zarząd kolejowy, uruchoniia- 
jąc dzięki usilnym zabiegom tak zwany ucz 
miowski pociag z  Królewszczyzny do Głę- 
tokiego (dziwne tylko, że ów pociąg nie 
kursuje w dnie Świąteczne, cieszyłby się 
niemniejszą frekwencją) dla mieszkańców, 
iecz tylko rodzice zrozumieją, jak wiele 
miebezpieczeństwa _ przedstawia ten  po- 
ciąg dla niesfornej dziatwy. r 

'rudno poprostu opisać, co się 
dzieje w wagonie dla dzieci, puszczonych 
bez opieki, A ile czasu traci dziecko, zmu- 
szone bardzo wcześnie "wstawać, w Głę- 
bokiem odbywać 3-km. podróż do ciasnej i 
przepchanej szkoły i wracać do domu w pół 
do czwartej. Na odrabianie lekcyj pozostaje 
bardzo mało czasu, nic więc dziwnego, że 
złe postępy w nauce są na porządku dzien- 
m m. 
х Fakt powyższy powinien być wzięty pod 

uwagę i rozstrzygnięty nie inaczej, jak tyl- 
ko przez otwarcie w Królewszczyźnie cho- 
ciażhy 5 kl. szkoły. 

Niedużo do tego potrzeba. Tylko wyrze- 
czenie się jakiegoś bankietu, czy przyjęcia 
reprezentacyjnego, o których tak głośno na 
szpaltach gazet. в A 

Wiadome jest, že zarządzeniem Minister 
stwa postanowiono by sąd z Dokszyc prze 
nieść do Królewszczvzny. Interwencja osób 
ustosunkowanych zarządzenie to zmieniła i 
sąd pozostał w Dokszycach, wyznaczając 
dwie sesje wyjazdcwe do Parafjanowa i 
Prozorok. 

Już to samo dobitnie świadczy, że Dok- 
szyce nie są ośrodkiem, a tylko Krółew- 
szczyzna Dlaczego więc tak jest? 

Przy podziale granic gmin również prak 
tykowało się zasadę — kto mocniejszy, ten 
kpszy. Zlikwidowano gm. tumiłowicką, słu 
szni:. Natomiast uruchomiono nową — ho- 
łuhicka, do niej przydziełoro część dokszyc- 
kiej, pliskiej i ełębockiej. Czy to godziło w 
interesy ludności? Bynajmniej. Gdyby * po 
skasowaniu gminy tumiłowickiej zniesiono 
róv'nież gminę porpliską, a na miejsce tvch 
dwóch utworzono gminę w Królewszczyżnie, 
Roc: 1) część gminy porpliskiej, do 
orpliszcz, w promieniu 9 km. (resztę do Pa 

rafianowa, Dokszyc i Głębokiego), 2) część 
do Dokszyc i 3) cześć aż do Zaszcześla — 

9 im. (resztę do Plisy), to te 5 gmin bvły- 
Zone i samowystarczalne. Zaś gmina 
г ewszczyzna, gdzie jest punkt kolejowy, 

miasteczko, kościół, elektrownia, sklepv i or 
ganizacje społeczne  przejawiłaby  dalćko 
większa żywotność i nie pędziłaby tak su- 
'chotriczej egzystencji, jak głucha wioska 
Parplis ь 

Teraz przypatrzmy się gospodarce gminy 
porpliskiei by pokazać, że przecież i tam 

nie napróżno ma się pociąg zatrzymywać. 

Mówiąc w znaczeniu przenośnem p. se- 
kretarz gminy, chcąc zastrzykiem kamfory 
przedłużyć żywiot gminy wnosi na posiedze 
niu Radv projekt budowy na koszt gminy 
przystanku kolejewego w Porpliszczu. Przy 
jemność ta kosztuje 5000 zł. Pytanie: na co 
sie to komu przyda? Czy wieśniak, maiac 
interes do gminy, pojedzie pociagiem? Chy 
ba tylko kolejarz i to za zniżkowvm bile- 
żem. Władze administracyjre nie będą nad- 
rabiać drogi przez Krółewszcz"znę. Z jakich 
więc funduszy an:ortyzuje si epowzięty pro- 
j<x*? Czy pp. r: podnosząc rękę przy gło 
sowaniu pomyśleli, że plotą bat na rolnika? 

„Niektóre wioski brukuje się, nasza zaś 
Krolewszczvzna zabrukowena tviko przyro- 
dą w porze zimowej, natomiast wiosenną 
i jesienną porą nawet koń z pustym wozem 
musi odpoczywać. Dziwnem to się więcej 
wvdcaje z tego wzgledu, że przecież odwie- 
dzaią nas nieraz rczmaite komisje sanitr- 
ne, szperające po podwórkch, sklepach, a 
zamykające oczy ra stan ulicy Urzad gmi- 
ry coprawda wpadł na mądry pomysł zabru 
kowania Daie brukarzv, zaś mieszkańcy mu 

" szą swemi siłami dostarczyć materjału i siły 
rchoczej. Na co się płaci szarwarkowe od 
placów i świadectw przemvsłowvch? 

_ Płotkliwie daie sie odcznć również brak 
mody w Królewszczyźnie. Jak dotąd, czer- 
piemyv wode dla swoich natrzeh ze studni 
keleicwej, gdvž cale miasteczko nie nosiada 
ani iednej studni. Nie zważajac na usilne za- 
bies! w ominie, sprawa wcale nie posunęła 
sie nanrzód, lecz odwrotnie — noprostu zle- 
kce'vażoro nas. wyznaczaijac SM złotvch na 
pon-2wienie studni w Porpliszczu, gdzie jest 
szercy innvch studni. 

. Przy okazii przytacze ieazcze ieden kla- 
svcznv przykład biurokracii irrego urzedu. 
©A wriawódziwą nownoródzkiewo dla wileń 
skiega przypadł w udziale rnń, ttóreen woj. 
wileńskie przvdziefło do starostwa dziśnień 
skieen Starostwo wvdelesowało  felczera 
weterynarii p. Guide. Ftórv po owean rų 
maka nniachał dn Wołożwna. Podróż łacz- 
nie z dietami wvniosłą zgóra 100 zł. zaś war 
tość 15-letniego konia z wozem — 60 zł. 
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"Wyprawa „Nautilusa” 

   

  

Czy nie lepiej byłoby konia sprzedać na miej 
scu a pieniądze jrzekazać według przyna- 
ieżności? 

Czyta się dużo, mówi się jeszcze więcej 
o oszczędności. A więc oszczędzajmy nietyl 
ko w zarządzeniach, lecz i w praktyce, bo 
jeno tą drogą dojaziemy do dobrobytu pań- 
stwowego i przyczynimy się do usunięcia 
sarkań ludności... 

GŁĘBOKIE 
— 0 pracy społecznej w Głębokiem 

słów kilka. Miasteczko Głębokie słynie ze 
EO uspołecznicnia. Niema chyba w ca 
łej Polsce takiego miasta, czy miasteczka, 
w któren: byłoby tyle organizacyj społecz- 
nych i politycznych, jak w Glębokiem. 
Wskutek nadmiaru  uspołecznienia najczę- 
ściej jedna osoba należy conajmniej do 25- 
ciu organizacyj i piastuje conajmniej trzy 
godności prezesowskie. Wskutek kumulacji 
tizędów i związanych z niemi obowiązków 
riewiele wogóle się robi, a najczęściej nic 
się nie robi, poza piastowaniem godności. 
A więc są organizacje, ale niema pracy. О- 
czywišcie, nie należy myśleć, że wszystkie 
organizacje nic nie robią, cwszem, jest kilka 

izacyj, które pewną żywotność  obja-      

Dvrektor gimnazjum polskiego po swoim 
powrocie z Warszawy z kursów dyrektor- 
skich zapragnął powołać do współpracy t. 
zw. Komitet Rodziciełski,. I w dniu 25 paż- 
dziernika 1930 r. na Walnem Zebraniu Ro 
dzicow i Opiekunów, na którem większość 
była kobiet, wybrano zarząd Komitetu, pra 
wie z samych kobiet ; do zarządu weszło 
dwóch mężczyzn, ale jeden wycofał się. 

Na czele Kon:itetu jako prezeska, stanę- 
ła znana na gruncie głębockim społecznica. 
Filaaami w pracy społecznej u p. prezeski 
są p. S. i p. K. Te trzy panie rządzą opinią 
publiczną, mając na swe usługi Świeżo wy 
lęgte pisetnko tygodniowe, mające aż 43 
prerumeratorów . ; 

Wiadomo nam, że praca z kobietami jest 
truana i niebezpieczna, bo podobno kobie- 
ty są dobremi dypłomatkami i zawsze zawo 
juią mężczyznę, zwłaszcza, gdy do dypło- 
'nacji wciśnie się czynnik uczuciowy. Wte- 
dv biada mężczyźrie. Dlatego Anglicy nie 
chcą powierząć misyj dyplomatycznych ko 
bietom. 

Przepraszam, zrobiłem  dygresję.  Wra- 
cam do Komitetu. Nieszczęście chce, że do 
zarządu Komitetu 7 urzędu musi wchodzić 
dyrektor. W tym wypadku musiał dyrek- 
tor ulegać suwerennej władzy p. prezeski. 
Ale derektor tut. gimnazjum jest człowie 
kiem niekułturalnym* nie chce ulegać kobie- 
tem. A wszak już biskup Krasicki dobry 
znawca kobiet powiedział: „Mv rządzimy 
światem, nami kobiety". To byłoby jescze 
pół biedy. 

Na pochwałę zarządu Komitetu powie- 
dieć należy, że „natychmiast — jak sam 
stwierdza — po swojem ukonstytuowaniu 
się, w dniu 1 - go listopada ub. roku, przy 
stąpił do pracy, dc realizacji programu, za 
kreślcnego prze Walne Zebranie". Wpraw 
dzie przeczy temu sam Komitet w tym swo 
im organie językowym, chciałem powiedzieć 
prasowym, że dopiero w dniu 2 lutego r. b. 
zastanawiano się rad programem -(Nr. 10) 
Ale to do rzeczy nie należy, to drobne nie 
porozumienie, sprawa  wewnetrna Komite- 
$ tu. 

Komitet wszak robił, choć bezprogramo 
wa a więc: „zajął się znalezieniem lokalu 
dla szkoły, interwenjował w  Magistracie o 
chodnik, chciał złożyć dla Miaisterstwa 300 
zł., chciał założyć szkolny skiepik spożyw= 
czy ale w tem go wyprzedził samorząd szkol 
ny, chciał zająć ssię zbieraniem funduszów 
na stypendja dla niezamożnych,  interwen 
iował kilkakrotnie w dyrekcji w sprawie gim 
uastyki, w sprawie zrobienia z 6 małych po 
koików 8 pokoi, chciał płacić za niezamoż- 
rych i t. d. Ale co robił? — pyta natrętny 
— įJakto? czyž dobre chęci nie wystarczą 
za ticzynek?.. Kobicty mogą tvlko projekto 
wać. a mężczyźni muszą wykonywać 

Większą jeszcze żywotność objawił Ko- 
mitet. gdy swa suwerenną władzą wkroczył 
w Sprawy czvsto szkolne. Brzydki, niekui- 
turalny dyrektor kezceremoniainie dat odnra 
wę niepowołanemu suwerenowi.  Suweren 
w osobie pani prezeski zaprzysiągł zemstę 
dyrekcji i szkołe. Zmobilizowano wszy- 

kie siły i rozpoczęła się wielka wojna w 
szklance wody Ofenzywa rozpoczęła się od 
wezwania komisji rewizyjnej, która przez 
tydzień przeszło wertowała rachunkowość. 
Kom'sja znalazła rachunki w porządku. O- 
fenzywa osłabła. 

'"Tvmczasem ten szary, cedzienny plotkar 
ski bieg życia prowincjonalnego przerwał 
swim przyjazdem do Głębokiego poscł z 
B. B p Stankiewicz dla odbycia wiecu 
tprawozdawczego, ra ktėrvm p. dyrektor 
Kozicki przewodniczył Endecja dostała ata- 
ku furji, a wódz tut. endeków p. A. ogłosił 
urb: et orbi, że „teraz łeb urwiemy dy- 
zektorowi”. Ofenzywa się wzmogła  wskut- 
tek dopływu sił sprzymierzonych. Napisano 
napastliwy artykui, w którym apoteozowa 
no siebie, a cały zapas żółci wvlano na dy 
zektora i szkołę. Dyrektor, miiczacy i pra 
cujący, zwołał  Nadzwvczajne Walne  Ze- 
branie Rodziców i Opiekunów, na którem 
przemówił, przedstawiajac, ce się święci. 
Po replice p prczeski i przemówieniach ze 
branych, rodzice i opiekunowie uchwalili vo 
*um nieufności woijującemu zarządowi Ko- 
mitetu i potępili napastliwe wystąpienie w 

  

  

  

W ŁODZI PODWODNEJ DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO 

Za parę tygodni wyruszy z Londy 
nu ekspedycja polarna znarego podróz 
nika podbiegunowego Huberta Wil- 
kinsa. Osobliwością tej wyprawy jest, 
iż edbędzie się ona zapomocą łodzi 
podwodnej. 

Wspaniała tantazja Verne'go z0- 
staje zrealizowana. jeszcze nie tak 

dawno wielu śmiertelników na  na- 
szym ziemskim padole uważało myśl 
udania się w łodzi podwodnej do bie- 
guna za szaleństwo, a wiadomości 9 
przygotowaniach do takiej wyprawy 
traktowało jako dalszy ciąg fantazji 
Veine'go , przystosowanej do chwili 

isiej Tvmczasem realizacja 
ego pomysłu jest już kwestją ty- 

g . 1 fantastyczna wyprawa  pod- 
wodna kapitana Nemo, .tak szczegóło 
wo opisana przez Verne'go, zostanie 
wcielona w czy: przez Huberta Wilkin 
sąi załoge „Nautilusa' 

Dla upamiętnienia dzieła genjalne- 
go tantasty łódź podwodną, którą się 
uda ekspedvcja polatna do bieguna, 
nazwał Wilkins „Nautiłusem*. 

Jdea wyprawy do bieguna w łodzi 
podwodnej nie 'est projektem nowym. 
'Wiikins myślał © tem już w roku 1913, 
ale wojna przeszkodziła zrealizowaniu 
tego pomysłu. Z naukowego punktu 

   
    

    

   

widzenia podróż podwodna wzbudza 
wiełkie zainteresowanie. Otwierają się 
ogromne perspektywy i możliwości ba 
dań. Tam, gdzie nie może dotrzeć ła 
macz lodów, otwarta jest droga tylko 
dla samolotu lub łodzi podwodnej. Ale 
podróż powietrzna odbywa się niesty 
chanie szybko. Możność obserwacyj 
przy 100-kilometrowej szybkości na 
godzę jest oczywiście minimalna. 
Pod biegunem niema ani dobrych ae-- 
rodromów, „ani składów z benzyną i 
warsztatami lotniczemi. Qgranicza to 
swobodę ruchów. Lądowanie na po- 
łach lodowych związane jest zawsze 
z poważnem! niebezpieczeństwem, moż 
na bowiem nietylko trafić w objęcia 
białych niedźwiedzi, ale uszkodzić sa 
molot, a to przesądza los ekspedycji. 
Oprócz tego sa'molot nie może zabrać 
z sobą ani potrzebnych jastrumentów 
raukowych, ani dostatecznej ilości pro 
wizji. 

Najgroźniejszą przeszkodą wszy- 
stkich podróży polarnych są olbrzymie 
pola lodowe, w których ugrzęzło na 
zawsze zgórą 200 okrętów. Dla łodzi 
zodwodnej nie są one niebezpieczne . 
„Nautilus* Wilkinsa nie będzie skrępo 
wany, tak jak samolot, trudnością za- 
trzymania się w dowolnym punkcie w 
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ZNIŻKA CEN WĘGLA 
2 KATOWICE. PAT. — Ogolno-pciska konwencja węglewa uchwaliła w dniu 10 
b. m. z ważnością od 16 marca r. b. o >niżenie ceny węgla. Obniżka oparta jest na 
aastępujących zasadach: cena węgla grubego wyniesie 40 i pół zł. za tonnę, przyczem 
przyznaje się odbiorcom przy odbiorze miesięcznym od 51 пп do 500 tonn 3 proc. 
rabatu, zaś odbiorcom miesiecznym powyžeį 500 tcnn — 4 proc. rabatu. Prócz tego 
uchwała przewiduje 4 proc. rabatu dla wszystkich konsumentów rolniczych bez wzglę- 
du na odebraną ilość i dla gazowni, elektrowni, zakładów woduciągowych magistratów, 
nut, cegičiai, przemysłu włókienniczego * t. d. również bez względu na odebraną ilość 
5 proc. rabatu. A 

Sprawa zajść w Brzeziu 
RYBNIK. PAT. W dniu 10 b m. przed południem rozpoczęta się rczprawa prze- 

ciwko 6 mieszkańcom Brzezia, oskarżonym 0 najście na mieszkania i częściowe ich 
uszkodzenia kilku tamtejszych obywatel. Na ławie oskarżonych zasiedli Franciszek 
Poseła i Józef Jambor, którzy zostali sprowadzeni do sądu z aresztu, dalej przodow- 
nik policji Alfred Końca, Franciszek Eckert, Henryk Kampka i Kazimierz Szymański, od- 
powiadający z wolnej stopy. Pieciu oskarzonych cdpowiada z $ 12E K.K. za narusze- 
nie spokoju powszechnego, zaś Kazimierz Szymański z $ 130 K.K. za podburzanie do 
mienawiści klasowej. . 

Po odczytaniu aktu oskarženia zeznawali oskarženi Рорек ; Jamboi, którzy 
winy się nie przyznają. Przodownik Konca, podkrešla, že słyszał, iż krążyły wieści, 
jakoby Niemcy mieli zagarnąć uorny Śląsk. W listopadzie o тоКи bezpośred- 
mio przed zajściami w Brzeziu "ad granicą polsko-niemiecką ukazała się większa gru- 
pa Stahihelmu z Raciborza, zachowując się prowokacyinie względem Polaków. Rów- 
nież w Samem Brzeziu Vołksbund rozwinął swą działa.ność propagandową, urządzał 
wiece, a nawet na jednym z wieców rozdawzł uczestnikom broń, którą przodownik 
końca konfiskował. Tego rodzuju akcja wywołała ogólne podniecenie ludności po!- 
skiej. 

! Oskarżony Eckert również nie przyznaje się do winy. Oskarżony Szymański, 
kierownik szkoły połskiej i mniejszościowej „nie przyznaje się do podburzania tłumu, 
£aznacza on, że organizował 9 iistopada *. uh. pochód ludności polskiej dla podtrzyma- 
nia ducha narodowego. Szyinański przemav łał przed ą nanego Żołnierza, ale 
ie powiedział wtedy nic zato. zaznaczył jedynie, że najlepszą odpowiedzią 
na mowę Treviranusa zie giosowanie na listy polskie. Dalej przypomina, że w 
Krzeziu miały również kilkakrotrie miejsce wypadki profanowania sztandaru polskiego. 
Całą odpowiedzialność Voiłksbunuu określa, jako wysoce podniecającą ludność polską.. 
Do pogranicznej miejscowości Brzezia dochodziły wieści z Raciborza o rozlepianiu pła- 
«atow, zapowiadających napad na Polskę ' przyłaczenie Slaska do Niemiec, Volksbund 
«upował dusze dzieci polskich pizez rozdawanie in: różnych przedmiotów, przez wy- 
syłanie ich na kolonie do Niemiec, gdzie wpo”jano im nienawiść do Połski i t. d. Po 
zeznaniach oskarżonych sąd przystąpił do przesłuchiwania świadków. 

Ograbienie Ossendowskiego 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek wieczorem, mieszkanie znanego literata 

prof. Ossendowskiego zostało oyrabione przez włamywaczy, których łupem stały się 

irzy cenne brosze brylantowe, kolekcja biżuterji, pochodząca z Indyj, z szafirami i ru- 

vinani, 4 tys. zł w gotówce, papiery wartościowe, książeczki czekowe i t. p. Straty 
przekraczają 50 tys. zł, 

Afera karciana w Monte - Carlo 

   

LONDYN. PAT. — W Sywrtir:g-Club w Monte Carlo wykryto oszustwa i niepra- s 
widłcwości podczas gry w baccarata. Stwierdzono, iż w grz: posługiwanc się znaczo- 
aemi kartani. Do organizacji szulerskiej należało kilku krupjerów, którzy posiadali 
licznych wspólników. Karty były znaczone chemicznemi środkami, które pozostawiały 
na nich płamy dostrzegalne jedynie dla ludzi, którzy posiadeli okułary o barwnych 
szkłach. Szulerzy, zaopatrzeni w podobne okulary, stali zazwyczaj obok grających 
wspólników i dawali im znaki. Kierownictwo klubu postanowiło zwolnić wszystkich 
kiupijerów zaangażowanych w aferę. Jednocześnie wszystkie karty, które były używane 
do yry, są starannie badane p-zez funkcjonarjuszy kłubu, którzy posługują się kolo- 

  

rowemi szkłami. 
  

".0600.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

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

0 Szknłe Polelra 
  

Sprawa mordu rytualnego w Palestynie 
Prasa  jerozolimńska zamieszcza 

szczegóły, dotyczące sprawy rytualnej, : 
rozpoczętej przez „Felestin* a skwa- 
pliwie podchwyconej przez całą prasę 
a-abską. 

„Felestin“ zamiešcit notatkę poc 
sastepującym nagłówkiem: „Dzieci 
zrabskic porwane przez Żyda — zbrod 
niatza . Czy nie pozostaje to w związ 
ku z używaniem krwi do celów rytu- 
alnych?". Z tresci tej notatki wynika. 
że redakcję „Felestin** odwiedził Arab 
7» faffy, niejaki Machmud Achmed Al 
Sajed, który doniósł, że w pobliżu gi- 
mrazjum rządowego spotkał on Żyda 
Omara Levv'ega, który ukrywał coś 
pad swym długim płaszczem, podejrza 
nie poruszającego się. Zbliżając się do 
tego Żyda, AI Sajed miał rzekomo usty 
szcź płacz małvch dzieci. Na żądanie 
AI Sajeda, Żyd odsłonił płaszcz, pod 
Iiórym znajdowało się dwoje dzieci, 
5-letni chłopiec, oraz 3-letnia dziew- 
zyna. Levy miał oświadczyć, że z 

dziećmi zamierza pobawić się. Na pod- 
stawie oskarżenia El Sajeda, Levy zo- 
stał aresztowany. „Felestin* dodaje. że 
dzieci, porwane przez Levv'ego, zagi- 

  

  

  

nęły przed pewnym czasem w Hajfie 
w innej miejscowości. 
Pismo .,Felestin' zostało zawieszo- 

ne z powodu zamieszczenia tej histo- 
1ji. 

Członek egzekutywy Agencji Ży- 
dowskiej pułk. Kish zwrócił się do ge- 
ueralnego sekretarza rządu palestyń- 
skiego z żądaniem podjęcia surowyca 
kroków przeciwko pismu egzekutywy 
arabskiej „Felestin*, nadmieniając, ża 
zamieszczona w tem pismie  wiado- 
mość o „mord rytualny* może mieć 
iichezpieczne konsekwencje dla ludno 
ści żydowskiei. W tej sprawie odbyć 
się ma posiedzenie rządu  palestyń- 
skiego pod przewodnictwem wysokie- 
go komisarza sir Chancellora, na ktė- 
1em omówione bedą dalsze kroki, któ- 
re mają być podjęte. 

Generalny podsekretarz rządu p. 
Young polecił władzom administracyi- 
nym: w |affie przeprowadzić skrupu- 
iatre dochodzenia celem stwierdzenia. 
w iakim stopniu odpowiada prawdzie 
doniesienie prasy a areszcie Levy'ego 
io innych szczegółach tej sprawy. - 

pismach, żądając ed p. prezeski, która pod- 
pisala artykuł inicjałami B. P., odwołania, 
a dyrekcji wyrazili pełne uznanie za owocną 
pracę. Poczem wybrano nowy zarząd Komi- 
etu Rodz. z samych mężczyzn. I oto finał 

uakcie ekspedycji, będzie mógł rów- 
nież zabrać dostateczną ilość zaopa- 
trzenia. Bagaż narzędzi i instrumentów 
naukowych wyniesie 15 tonn, prowi- 
zji 20. : 

Ekspedycja podwodna będzie mog 
ła przeprowadzić dokładne pomiary 
głębokości i temperatury wód ocea- 
nu, zbada prady podwodne, będzie 
moyła ułożyć mapę kontynentalnego 
bloku oceanu  arktycznego, poznać 
wreszcie  uwarstwienie geołogiczne 
pou biegunem i t. p. Oprócz charak- 
ieru naukowego podróż „Nautilus: 
— 0 ile się uda — dowiedzie, że n 
wigacja może się odbywać bez prze- 
szkód nawet wówczas, gdy morza po 
kryte są skorupą lodową . 

Wilkins dokiadnie zdaje sobie spra 
wę z przeszkód, które kryją się przed 
ią szaleńczą — jak jeszcze uważa wie 
1и — wyprawą podwodną. „Nautilus'* 
będzie wyposazony we wszystko, co 
mu nsoże ułatwić podróż pod wodą, po 
Кгу!а lodem. Najważniejszą rzeczą 
jest zaopatrzenie załogi w powietrze. 
W ty mcelu oprócz zapasów tlenu, 
ra pokładzie łodzi umocowane są 
trzv olbrzymie pionowe świdry.  Pu- 
szczony w ruch Świder wierci otwór 
© średnicy 2 stóp. Prze te otwory 
załoga będzie  wydostawała się na 
powierzchnię i odnawiała zapasy po- 
wietrza w łodzi 

W ciągu kilkunastu godzin świdry 

    

wie!kiei wojny w szklance wody. Dyrekcja 
teraz spodziewa się , że nowoocbrany zarząd 
Komitetu dopomoże dyrekcji i towarzystwa 
do wybudowania nowego gmachu gimnazjal 
rego. funt 

wiercą otwory o wysokości 60 stóp. 
ale to nie będzie potrzebne, ponie- 
waż grubość lodu pod biegunem nie 
przekracza 20 stóp. Na wypadek ka- 
tastrofy pod wedą łódź zaopatrzono 
w tak zw. „worki powietrzne”. Wor 
ki te są niedawno wynalezionym przy 
124čem, umożliwiającym nurkowi wy- 
Gozianie się z łodzi nazewnatrz i po- 
prawę uszkodzeń. Zapomocą „wor- 
ków powietrznych** w razie nieszczę- 
Ścia załoga będzie mogła opuścić sta- 
lową trumnę. 

Podobnie, jak w powieści Verne* - 
( ma nosie „Nautilusa* będzie u- 

mieszczony olbrzymi reflektor o sile 
5.000  wolt. Ułatwi on obserwowanie 
w czasie podróży podwodnej głębin 
morskich. ich itory i fauny. 

Marszruta „Nautilusa“, apracowa - 
na przez Wilkinsa, przewiduje rozpo- 
częcie podróży podwodnej od Szpic 
beigu. Na powierzchnię wypłynie łódź 
doniero w zatoce 
pod lodem i wodą „Nautilus“ zrobi 
około 3 tysiecy kilometrów. 

Na łamach „Echo de Paris“ Wil- 
kins szczegółowo opisuie plan podró- 
ży..W ciagu doby „Nauttilus* będzie 
posuwał się naprzód 16 gcdzin, co 
pozwoli mu na pokrycie 50 mil 
przestrzeni. Pozostałe osiem godzin 
poświęcone będą postojom, podczas 
których świdrv po wywierceniu otwo 
1ów w pokrywie lodowej umożliwią 

Beringa, czyli, ze. 

W WIRZE STOLICY. 

NA ULICY 

Wyprzedaż! Wyprzedaż! Co drugi krok 

wielkie płócienne szyldy oznajmiają, że w 

tvm sklepie wszystko oddają prawie za dar 

mo — ze stratą, byle zbyć. Warszawiak jest 

pofcj”zliwy i nieuiny — rie korzysta z 0- 
kazji, ściska swą złotówkę w kieszeni i nie 
chce kupić najmodniejszego krawata z czy- 

stego jedwabiu za 75 groszy. 

W przeciągu pierwszych czterech dni mar 

ca wpłynęło do urzędu 69 podań o wyprze- 

aaży. Na krańcach, w śródmieściu, wszę- 

dzie. 

Zriżka cen nie jest fikcyjną. Zwyczajny 
Gzieuny obrót nie wystarcza na opłacenie 

podatków, kosztów handlowych i najrozma- 

iiszych świadczeń, więc gdy sklep potrze- 

buje na gwałt gotówki — ryzykuje wyprze- 

daż nawet ze stratą, byle uzyskać pieniądz:. 

Wyprzedaż jest często sygnałem  przy- 

Szłej likwidacji. Hurtownik nie ma zaufa- 

nia do sklepu i nie udziela mu kredytu, na- 

stepuje ruina. W jednej Warszawie plajtnę- 
ly w: grudniu 183 firmy handlcwe i przeniy- 

słowwe, w styczniu 48 . м lutym 45 A cy- 

fry te (cn do dwóch ostatnich miesięcy) ni2 

są dokładne, bo upadła firma nie śpieszy za- 

wiademič o swym pogrzebie władzy. Zresz- 

ta w całej Polsce w tymże czasie zbankruto 

wało 6000 firm. Smutna statystyka. 

Znany Bogusław Herse jest bliski osta- 
'ecznego zamknięcia. Najszykewniejszy w 

  

nie 

potrwa to długo. Wspaniały lokal ma być 

zamieniony na darcing, coś A la Adria — 

tylko jeszcze szykowniejsze i jeszcze droż- 
rze. Wielka kawiarnia, elegancki dancing to 

ponoć jedyne intratne dziś przedsiębiorstwa. 

$ do chwili przemierienia Hersego na 

*arnię jest nadzieja, iż zbankrutuje Adria 

— więc widoki doskonałe. 
Już to dorobić się dzisiaj jest trudno..--- 

Niema jak jedzeniowy interes, mówią laicy. 

Eh! blaga. Na Marszałkowskiej, w idealnym 
punkcie otwarto bar — automat. Nowość, 

sensacja. Lokal duży, nikt „ie - usługuje, 
wszędzie wszystko samo w: 'atuje — tylko 

pieniądze wtykać. Tu dwie 20-stki wrzucić t 
ankę podstawić — piwo się naleje, tu 

50-tkę, a wzamian — kanapka się wysuwa, 

tam wina kieliszek, kiełbaska, pomidor... 

Bar - automat ma powodzenie; zima jest 
mrożna — w barze tłok. Kto zmaržnie, a 
ricma się gdzie podziać włazi do baru. Cie- 

pło, są krzesełka, no i zawsze rozrywka — 

można się przyjrzeć jak komu wyskakuje 

tartinka 1 jak ją pożera. Ale choć w barze 

pełre, obrót małv. Gapiowie nic nie konsu- 
mutją 1 nadomiar innym przeszkadzają. 

lak w automacie komornik robiłby zaję- 

ciep W normalnych restauracjach wiadomo: 

    

    

-Gpieczętuje bufet, szafę, syfon od piwa— ale 

tu? chyba dziurki da wrzucania pieniędzy? 
A propos komcrnika zdarzył się ostatnio 

taki wypadek. Ilo taksówki na postoju pod- 

chodzi poważny pan z teką i wsiada. 

— Gdzie jechać panie? 

— Do garażu. 

-- Do jakiego garażu? 

No do tego gdzie stacjonuje wasze auto 

— jestem komornikiem i przychodzę zrobić 
zajęcie — oto nakaz. 

I szofer musiał zawieść srogiego pana do 
boksu, gdzie ten najspokoiniei opieczętował 
taksówkę. Zródło dochodu stracone, co ro- 

bić? 

Reimatyzm i podagrę, łamanie w koś- 
ciach i stawach lcczy i usuwa skutecznie 
Togal. Nieszkcdliwe dla żołądka, serca i in- 
nych organów. Dzieki tabletkom Togal tysią 
ce udręczonych oczyskało swe zdrowie! 
We własnym więc interesie wypróbujcie dziś 
jeszcze, lecz żadzjcie zawsze tylko orygi- 
nalnych tabletek Togal — niema bowiem nice 
lepszego! We wszystkich aptekach. 

SPRAWA ŻUBRÓW 
w PSZCZYNIE 

Od ogólnie znanego i poważanego | 
polskiego hodowcy i iryśliwego hr. 
Tornasza Zamoyskiego, utrzymujemy 
niniejsze uwagi, jako odpowiedź na 
odczwę „przyrodników * przeciwko po 
lowaniu na żubry. 

Ponieważ zaliczam się do obywa- 
teli Rzeczypospolitej Pciskiej — a w 
proteście, jaki przez grono profesorow - 
uoktorów i docentów, w ilości 90-ciu 
został ' wydrukowany, * podpisami 
stwierdzony: „że w tych dniach zda- 
rzył się wypadek, który musi do głę- 
bi poruszyć i oburzyć xażdego obv- 
watela Rzeczypospolitej Połskiej** 
stwierdzam, że do liczby tych poruszg 
nych i oburzonych obywateli Rzeczy- 
pospolitej Polskiej nie należę! jeżeli 
się występuje z jakimś protestem i żą 
da się ukarania winowajcy i pociągaię 
cia go do surowej odpowiedzialności, 
o co się dopomina kategorycznie głos 
cgółu: to trzeba  przadewszystkiem 
znać dobrze spiawę, zbadać ją, jaknaj 
tokładniej, i być pewnym tego swego 
zdanią i twierdzenia. Widocznie pano 

| 

| 

wie profesorowie, dokto:owie i docen | 
ci nie zbadali warunków : okoliczności 
4 powodu których w lasach księcia na 
Pszczynie zostaiy zabite dwa żubry, i 
wydają zaoczny sąd, tak przez siebie 
jak w imieniu każdego cbywatela Rze 
czypospolitej Polskiej i djatego prze- 
ciwko tej odezwie stanowczy sprzeciw 
ogłaszam. Książę na Pszczynie w voxu 
1865 dostał z Białowieży w zamian za 
jelenie — jednego byka, żubra i trzy 

wy, które zostały wpuszczone do 
pszczyńskiego zwierzyńca o powierz- 
chni 10 tysięcy hektarów. Miejscowe 
warunki i staranna opieka  Sprzyjały 
rozwojowi tego wspaniałego zwierz1, 
tak, że przed wojrą w puszczy 
pszczyńskiej znajdowało się 9 byków, 
2 byki roczne, 43 krowy 6 jałówek i 
14 cieląt. Zawieruchy i zamieszki w 
r. 1919 zniszczyły  zwierzostan w 
jszczyńskich lasach do tego stopnia. 
że pozostało zaledwie z 74 sztuk 
jedna krowa i dwa Lyki, — razem 
sztuk trzy. Dzięki staraniom księcia na 
Pszczynie, nadłowczego pana Reicha i 
straży łowieckiej, żubry znówu  roz- 
mnażać się poczęły i jest ich obecnie 

   

  

. jedna, niemająca jeszcze roku, jai 

/ 

8 sztuk: 3 byki, 3 krowy , 1 u, jie | 

weczka. 

Na nieszczęście w tym nielicznym 
stanie żubrów, znajdujących się w la 
sach pszczyńskich, zaszedł fakt nastę 
pujący: trzydziestoletnia krowa, trze- 
ci rok jest jałowa, i przychówku nie 
ciaje, byk zaś w walce z drugim by- 
kiem złamał mu biodro, przez co oku 
Iawił go tak, 
ny do rozpłodu, bo nie mógł się na 
zaczie utrzymać przy skoku. Powody 
te zdecydowały księcia ra Pszczynie 
do odstrzału tvch dwóch sztuk, które 
do hodowli byłv zupełne niezdatne, a 
nawet bardzo szkodliwe. 

Niech zatem szanowni panowie nau- 
rowcy, którzy tak szuimaie występuje 
cie, „że macie zaszczytny obowiazek 
ierrezentowanie Polski ra terenie mię 
dzynarodowym nauk zocłogicznych*, 
fierwej zbadają okoliczności, w jakich 
zostały zabite dwa żubry, gdyż ode- 
«wa ich i powoływanie się na gło: o- 
gólu, w tym wipadku ;est nierzeczo- 
wa i odwołania wymaga. 

Tomas: Zamoyski. 

  

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKO%OM:CZNY 7:EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO !t.ITEWSKIE 1922 r. 2 zł. š 

REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POŁSKI 
1926 rok, 10 zł. 

„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA” odpowiedź na książkę 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 r. 3 zł 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH POZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1030 r. —- 5 zł 
  

adświeżenie zapzsów powietrza, nała 
dowanie akunulatorów i obserwacje 
naukowe. 

— Wyobrażam sobie —- pisze Wil 
kins — zdziwienie grzejącei się na 
słońcu foki, kiedy obok niej ratpem po 
jawi się ostrze clbrzymiego świdra, a 
następnie wyjda z głębi Icdowych na- 
si uczeni; fizycy, meteoroledzy, i foto 
grałowie — to jest ci, których inte- 
resuje góra. 

Ci co pozostaną na dole, nie będą 
siedzieć bezczynnie. Inżynierowie i 
elektrotechnicy będą ładować akumu- 
latory, poruszające motory o sile 
500 koni każdy. Temperatura okolic 
podbiegunowych działa na apetyt. 
Nasz kucharz będzie stale czynny. Go 
rąca kawa najlepiej podtrzymuje siły 
ludzi, będących na posterunkach. 

Podióż podwodna — pisze dalej 
Wilkins — . jest mniej niebezpieczna, 
niż moje poprzednie loty do bieguna. 
Będziemy posiadali 'o wiele wiecej 
środków samoobrony i więcej prowizji 
aniżeli można z sobą zabrać przy ja- 
kimś innym sposobie podróży. 

Dziecięce lata swoie spędziłem w 
Australji, gdzie mój dziad i pradziad 
byli kolonistami. Były to lata nie- 
zwykłej posuchy. Jeszcze teraz do- 
kladnie przypcminam, jak próbowa- 
łen: ratować konie, zdychające z 
głodu i pragnienia. Kleska posuchy, 
niemożliwość przewidywaria pogody, 

  

aby określić, kiedy spadnie życiodaj 
ny deszcz i wspomnienia. jak koloni- 
ści australijscy padali na kolana, pro 
sząc lub dziękując Bogu za miłosier 
dzie, były pierwszym impulsem, któ- 
ry popchnął mnie do nauki meteorolo- 
gji. Te motywy leżą i leżały u pod- 
staw wszystkich moich ekspedycyj po 
larnych. 

Nie ulega wątpliwości, że atmoste- 
та podlega prawom fizycznym. Gdy | 
byśmy mogli poznać istotę tych praw, 
zrczumieć ich działanie, posiedliby- 
śmy jedną z największych sił na zie- 
mi. Znajomość warunków atmosfe- 
rycznych w strefie umiarkowanej i na 
równiku nie jest wystarczająca, aby 
wyjaśnić wszystkie perturbacje atmo 
sferyczne. Tylko zbadanie przestrzeni 
podbiegunowych i ich wpływu na po- 
gcdę, może doprowadzić dc rozwiąza- 
nia zagadki i ułatwić nam dokładne o- 
kreślanie pogoty na dużych przestrze 
uiach i na czas dłuższy. = 

Wpływ lodów polarnych na nasz 
klimat jest ogromny. Stan ich każdego 
icku jest inny. Dlatego też przewidy 
wanie pogody jest niemożliwe, dopóki 
w krajach polarnych nie będa urucho 
m'one stacje ołsserwacyjne, śledzące 
za każdą zmianą temperatury i prze- 
sunięciem się lodów. 

W łodzi podwodnej będziemy mog 
li zbadać lody, położone daleko od 
lądu stałego. Na samołocie lecieliśmy   

że byk stu się niezdał — 
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Odczyt prof. St. Władyczki „O sugestji 
W niedz. d. 8 bm. prof. St. Władycz 

ko wygłosił odczyt p.t. „O sugestji“ na 
1zecz Koła Medyków USB. 

Odczyt ten, jak wszystkie poprzed- 
nie odczyty znanego i cenionego pre- 
legenta, wzbudzi: ogromne zainteresó- 
wanie wśród społeczeństwa wileńskie- 
go i zgromadzi: do Sali Śniedeckich w 
USR całe intelektualne Wilno. 

Operując wielkiem bogactwem ma- 
terjału naukowego, prof. Wladyczko 
iozpoczął swój odczyt od znaczenia 
Mocy Słowa Bożego przy znaczeniu 
córki Jairu i cytaty z ewangelji św. 
Jana o Światłości Słowa, która oświe- 
ca każdego człowieka; przeszedł na- 

człowieka i cudu 
„Słowa działającego przez autorytet 
człowieka w dziedzinie sugestji. 

Narzucenie myśli i woli swej dru- 
giemu osobnikowi bez udziału jego 
świadomości stanowi istotę sugestii. 

Sugestja wchodzi w życie względ- 
nie gra wybitną rolę w religii, w li- 
teraturze, w zabiegach lekarza, kupca 
i t.p. Na tory wkracza sugestija w wie- 
ku XIX. Od roku 1392 Bernheim zajął 
się zbadaniem sugestji hypnotycznej 
jake wartości edagogiczrej. Pojęcie 
hypnotyzmu należy jednak odróżnić od 
sugestji, gdyż o ile pierwszy działa w 
stanie snu, wywołaneko zapomocą pe- 
wnych zabiegów — sugestia wpływa 
na wolę, przy zniwelowaniu wyższej 
jaźni, do której należą: rozum, šwia- 
domość, wola, nddziaływując na „Ja“ 
niższe, które iest konglomeratem in- 
stynktów, uczuć, wyobraźni į pamie- 
ci. Działalność wyższego „Ja“ jest 
świadoma, riższego zaś —: automaty- 
czra. Przy sugestji oddziaływa się na 

  

10 drugie. 
Z pojęcia segestji należy wyelimi- 

nować: 1) fenomen  ideoplastvczny. 
polegający na tem, iż każde wyobraże- 
nie, każda idea dąży do zrealizowania 
się i przejawienia się, 2) instynkt po- 
słuszeństwa biernego, duchowego nie- 
wolnictwa. Instynkt ten najsilniejszy 
jest u dzieci i wykorzystywany jest 
w celach wychowawczych, oraz w 
wojsku. 

Moc sugestj:, ma niezwykłe znacze 
nie w dziedzinie religijnej, w modlit- 
wach, uzdrowieniach cidownych, eks- 
żazach, stygmatyzajach, poczynając od 

<'św. Franciszka z Asyżu, Luise Lateau 

   

| m ci Teresy Neumann z Konnersreuth. 

w
a
”
 R
R 

|||
 

"
T
o
.
 

> 

Prelegent p:zechodzi do teorji Al- 
berta Mohla w-g którego człowiek 
ma skłonność do przejmowania od in- 
nych wyobrażeń, oraz tendencji uia- 
wniania się efektów psychologicznych, 
teorji Bineta — o wpływach za ponio- 
cą słowa wywicranych w nacisku psy- 
chicznym „pression morale“ jako isto- 
ty sugestji, oraz Janetie w-g ktorego 
określona idea podana przez inną Oso- 
bę. rozwija się podświadomie aż @› 
ujawnienia się w syntezie. 
W szeregu tablic wykresowych, pre 

legent poglądowo wyjaśnia działanie 
fal sugestywnych nadawcy na odbior- 
ce. Przy wszelkich bodźcach zmysło- 
wych, wywołuiących czucie słuchowe 
lub uczuciowe występuje inicjatywa 
myślowa. zanin: nastąpi Czyn — o0b- 
„awia się szereg aktów hamujących, 
czyli przesianie intrapsychiczne. W 
czystej sugestii miedzy bodźcem, a 
czynem tych procesów nie bedzie —- 
nie będzie przesiania intrapsychiczne- 
go. 

Zasadniczą więc cechą sugestii jest 
dyssocjacja psychiczna miedzy šwia- 

Liuks ki iui % 
Nowość! 

JULJAN EJSMOND 

„Patrząc na moich 
synkėw...“ 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 

wierszem 0 dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

Cena zł. 8. 

Nakładem Ju jatowej Ejsmondowej 
Czerwonego Krzyża 25, Warszawa. 

Bo nabycia w księgarniach 

domością a podświadomością. Następ- 

nie prelegent przechodząc pobieżnie 

nai zagadnieniami telepatii informuje 

słuchaczy o najrowszych doświadcze- 

niach fizycznych z energja psychiczną. 

Już w reku 1904 prof. Kotik zdoby 
wa pewnik, iż proces myślenia jes” 

związany ze świetlną energją i na po- 

dobieństwo fal elektrycznych daje się 

przerzucić na inne oscby, a po nim 

Hans Berger otrzymuje z mózgu czło- 

wieka fale różnej długości na podo- 

pieństwo radjowych, które jednak nie 

wspólnego nie mają z slektrycznoś- 

cią i zwierzęcym maygretyzmen. lu 

prof. Władyczko demonstruje na tabli- 

cy zdjecia fotograiiczne ial  mozgo- 

wych 0 razmaitem napiecių myšlowem. 

Elektrofizjologja jest nauką naj- 

młodsza, wszelkie przejawy życia w-3 

niej są elektryczne, gdyż  wszystko 

powstało z iednego tworzywa — ele- 
ktromagnetyzmu. 

Na zakończenie prof. Władyczko. 

mówiąc o wielkiem znaczeniu sugestji 

w życiu człowieka, wzywa do wzajeni- 

zego sugestjonowania dobrych myśli, 

któreby rodziły piękne czyny, wymie- 

ria trzy drogi Judzkości: 1) użycia 

2) cywilizacji i 3) moralizmu i altru- 

izniu zaznaczając iż Faust Goethe'go 

znalazł spokój i szczęście na tej 3-Cie! 

drodze. Kończy edczyt słowami Krasii 
skiego: 

| „Wylać ducna na miljony!* 

  

CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASUPISMACH? 
Polska Flota Narodowa. Ukazał się pier 

wszy numer pięknie wydar.ego dwutygodni- 

ka p.t. „Polska Flota Narodowa będącego 

oryanem Stołecznczo Komitetu Floty Naro- 

dowei i mającego za zadanie propagowanie 

idei Komitetu. zy: 
Bogata treść, piękne ilustracje i staranne 

cpracowanie czynią z tego dwutygodnika 

naprawdę interesujące i ciekawe pismo. 

„Polska Flota Narodowa“ pozostaje pod 
naczelną redakcją Generała Marjusza Zaru- 
skiego * redaktora Zdzisława Andrzejowskie 
go. 

Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Lite- 

rackie w n-rze niarcowym zamieściły intere 
sujące studjum luiterackie St. Grabinskiego 

pt „Książę fantastow“. (O muzyce jazzo- 
wei pisze obszernic dr. A Simonówna. Dr Ży 

  

P 
gulski zamieścił świetny artykuł na temat 
przeróbki filmowej „Fortuny kasjera  Śpie- 
wenkiewicza" (Strug) Dział krytyczny obej 
muje recenzje te»tralne J. Jediicza, recenzje 

z koncertów i oper Wł. Gołębiewskiego oraz 
sprawozdanie dr. Moraczewskiego z wysta 

wy malarskiej. Cickawa kronika i dalszy 

ciąy programu nauczania w Konserwatorjum 
zamyka numer wydawnictwa. 

Tęcza nr. 10. Jerzy Gutsche w art. p.t. 
„Eugenika a Światopogląd chrześcijański" 
wypowiada ciekawe uwagi na tie encykliki 
o małżeństwie. Jan Wiktor kończy swój art. 
pt. „Giełda na Parnasie". Setnej rocznicy 
niepodległości Grecji: poświęca artykuł St. 
Dedio. ©) restauracji zamku na Wawelu pisze 
Egu, dając piękne ilustracje. W odcinku -- 
ciąg dalszy powieści. 

Świat nr. 10. „Obecne przesilenie gospo- 
darcze a polityka” — taki jest tytuł pierwsze 

go artykułu, zakonczonego uwagami O Unii 

par-curopejskiej. Zaraz po tym artykule, na 
całej stronicy — „Šmiech“: trzy Śmiejące 

się Moskiew ki z bolszewickich filmów!.. O 
restauracji obrazów mówi St !. — W. Gru- 
binski omawia „Żeny złe i dobre". W. Ra- 
packi w nowełce „Podatek od cnoty" zary- 
sowuje piękne możliwości podatkowe Kro- 
nika Drobiazgi. „Kawały*. Wsród ilustracyj 
teatralnych scena z „Nocy Sylwestrowej“ Z 
naszej Lutni. 

Światowid nr. 10. Na pitrwszej stronie 
ckładki słynna narciarka polska p. J. Gro- 
towska rozmawia ze starym góralem, — na 
stronie ostatniej „alpejski fjołek" — urocze 
dziewczę z fijołkami. Wewnątiz: wszystkie- 
go po trochu: przy:eciały szpaki, a wiec mo 
žemy je oglądać na str. T-ej, trochę dalej 
mamy straszne lawiny Śnieżne, jeszcze dalej 
— siedzi uśmiechnięty Edison który szcze- 
śiiwie przeskoczył ośmdziesiąty czwarty rok 
życia, — później — polowanie w Argentv- 
nie, ahchód ku czci topickiego, pra-pren- 
iere „Młyna djabclskiego" w Poznaniu I wie- 
je, wiele innego. 

La femme połonaise dwutvgodnik, wy- 
dawany przez redakcję „Kobiety Wspócze- 
sneį“. Poważna, zywa, ciekawa, pięknie ilu 
strowana publikacia. Niewiastv piszą o nie 
wiastach dla niewiast przeważnie. Skala te- 
matów szeroka: od art. wst. „Pokój świato- 
wy jest w ręku kobiet" do samodziałów wi- 
łeńspich! W dziale popularyzacji kultury poł 
skiej, dwutygodnik ten może odegrać wcala 

  

znaczną rolę. 

220 km. na godzinę. Pod lodem nasz 

„Nautilus” nie będzie płynął więcej, 
niż 100 km. w ciągu doby. Będzie- 
my robili częste postoje , zby zbadać, 
te miejsca, gdzie stacje, o których 
mówiłem, możnaby umieścić. 

Skład ekspedycji polarnej Wilkin- 
sa nie jest jeszcze ustalony, najbliż- 
szym jednak pomocnikiem szefa wy- 
prawy jest kapitan „Nautilusa”, b. 0- 
liccr marynarki St. Zjednoczonych, 
Vloan Danenhover. : 

„ Łódź podwodna, która obecnie u- 
żyta zostanie dla celów naukowych, 
zbudowaną kosztem miljona dolarów, 
W r. 1918 j oznaczona !iterami U. S. S. 
= miała na podstawie morskiego 

ukladu „londyńskiego z roku ubiegłego 
ulec zniszczeniu. Wilkinsowi udało się 
1а uratować ji wydzierżawić od admi- 
ralicji St. Zjednoczonych za cenę... 

l-go dolara rocznie. 
„= „Nautilus“ przypomina spłaszczone 

* cygaro długości 55 m. W środku sze- 
rokość łodzi nie 
kość 7 mtr. 

Najbardziej obszerne pomieszczenie 
zajmuje kabina komendanta pełna 
wszelkich przyrządów i instrumentów 
niezbędnych do podróży podwodnej 
To „mózg” ekspedycji. „Serce* — od dział maszyn—mieści się na rufie. Tu 
zainstalowane są 3 motory elektryczne 
o sile 500 koni każdy. Bedą one dzia 
aly w czasie podróży podwodnej. Gdy 

przekracza 6, a wyso 

łódź znajdzie się na powierzchni, mo- 
tory elektryczne zamieniają potężne 
silniki Diesla. 

„_ Obok hali maszyn mieści się kuch- 
Pla — oOczywisia elektryczna. Kajuty 
załogi uległy znacznym zmianom, zao- 
patrzono je we wszystko, co męczącą 
podróż może ułatwić, 8 

W dawnym magazynie amunicyj- 
nym ustawiono specjalny aparat Jo 
pomiarów głębckości ocearu. Kabiny 
żorpedowe zamieniono na rezerwuary, 
kióre będą nanełniały się wodą w 
chwili, opuszczania się łodzi. Tędy 
przedostać się do łodzi woda. — co 
również będą wychodzili nazewnątrz 
nui kowie. 4 

Apaiaty torpedowe, a raczej otwory 
pozostałe po tych podwodnych arma 
łach, zalano cementem. Początkowo 
prejektowano umieśgiś-w nich reilekto 
ry, ale poznej Zechano tego pro- 
„ektu, wobec obawy, że w razie zde- 
rzenia się z górą lodową może tędy 
1oównałoby się katastrofie. 

Mimo tych wszystkich niezmiernie 
starannych przygotowań, zapewniają 
cych — zdawałoby się — -.maksimum 
bezpieczeństwa i powodzenia, wypra- 
wa jest przedsięwzięciem ogromnie 
ryzykownem i odważnem. Po raz 
pierwszy bowiem udaje sie drogą, któ 
edy nie szedł nikt i nie wie, co kryją 
gisbiny morskie. pokryte poteżną sko 
rupa wiecznych lodów. Audaces fortu- 
na įuvat. Ir. 
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Ś.ODba 
11 Dziś w. słońca o g. 5 m. 47. 

NOCE słońca o godz. 5 m 11 

Grzegorza 
| Dan | 

seUsiRZEZŁNIA ZAKŁADU METEORO- 
ŁOGJI U. $. B. W WILNIE. 

z dnis 9 I. 31 ©. 

Ciśnienie średnie w mm. 755 

Tempetaiura średnia — 6 

Temperatura najwyższa — 4 

    

  

Temperaturz najniższa — 10 

Opad w mim. — 

Włatr: południowo wschodni 

Tendencje: stan tały 

Uwagi: półpochmurno, 
  

KOŚCIELNA 

— Błogosławieństwo Papieskie. W 

cdpowiedzi na depesze z wyrazann sy 

1 owskiego hołdu, wysłaną przez zebra 
nvch na uroczystej Akademji Papie- 

skici w dniu 22 lutego br. z Sekretar 

jade” Stanu Jego Świątobliwości Ojca 

Swietego Piusa XI nadeszła na ręce 

leżo Ekscelencii Księdza Arcybiskupa 

Meiropolity dejesza, w której Ojciec 

święty przyjmując przesłane mu wy- 

razy czci udziela Błogosławieństwa A- 

postolskiego. 

URZĘDOWA 

— P. wojewoda wyjechał. W dniu 10 bm 

wieczorem p. wojewoda Stefan Kirtiklis wy- 

jechał w sprawach służbcwyci do Warsza- 

wy. а 
"— Audjencje « p. wojewody. W dniu 

wczorajszym przyjeta była przez p. woje- 

wodę delegacja akademickiej drużyny har- 

cerskiej w osobach p. Ludwika Bara i p. 

Ludwika Kohutka w sprawach zorganizowa- 

nej przez harcerzy wycieczki na Łotwę. || 
Pozatem przedstawił się p. wojewodzie 

zarsąd Zwiazku Emerytów Oficerów WP z 
prezesem p. gen”ialem Mokrzeckim na cze- 

le. prócz prezesa przyjęci ovh członkowie 

zarzadu pułk. Giżvcki i pułk. Hertel. 
P wojewoda K:rtiklis przyjał też posła dr 

Brckowskiego w sprawach obchodu imienin 

Pana Marszałka Fi'sudskiego, następnie za% 

w tej samej spruwie przybyła do_n. woie- 

-vody doleoacia Związku Pracy Obywateł- 

skiej Kobiet. г 
— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 

End przewodnictwem p. woiewody wileń-- 
skicyc Stefana Kirtiklis odhbvło się posie- 
dzenie wydziału wciewódzkiego, na którem 

rozpatrzono i wyrażono zgodę na wydani2 

„rzez Magistrat n:. Wilna  tvmczasowycn 

regulaminów w przedmiocie załatwiania 

czynności meldunkowych w Gomach mniej 

szych (posiadajacych do 5 mieszkań) oraz 

prowadzenia metdunków w hotelach. pen- 

<janatach, zaiazdach i domach noclegowych. 
Uchwałę Rady Miejskiej m. Wilna z dn. 

29 stycznia rb. dotyczącą wprowadzenia po- 

dattu od oświetlenia clektrvcznego i gazo- 

wego w zakładach rozrywkowych i resta- 

uraciach pozostawiono hez zatwierdzenia. 

Uznano za kovieczne utworzenie w pow. 
mcłodeczańskim przychodni  przeciwgruż!i- 
czych w Krasnem i Gródku. Ё 

Rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę Sej 

miku Brasławskiego w przedmiocie zasięz- 

rięcia pożyczki w Powszechaym Zakładzie 

Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 20 
tvs. zł. na kanitał obrotowy seimikowych ce 
gielni i betoniarm. : 
“  Udzielenie Koriunalneį Kasie Oszczędnoś- 

ci m. Wilna zezwolenie na wydanie miastu 
2 pożyczek dłużej termsinowvcn na cele zwią 

zane z rozbudowa Elektrowni Miejskiej oraz 
zasilenia kapitału ebrotowego betoniarni. 

Rozpatrzono 1 zatwierdzono 5 spraw z 
dziedziny stosowania przepisów antyalkoho- 
lowych. 

Roznatrzono uchwały podatkowe Sejmiku 
Oszmiańskiego na r. 1931 — 52. przyczem 
noczyniono zastrzeżenia o niemożliwości prz 

liminowania pod?tku od zbytku wvmierzone- 

go dotvchczas od pojazdów mechanicznych, 

rorieważ zeodnie z ustawa o państwowym 
funduszu drogowym, wchodzacą w żvcie w 

dniu 1 kwietnia rb. zwiazki komunalne 70- 
staly pozbawione prawa pobierania tego po- 
datku. 

Roznatrzono i zatwierdzono budżet Osz- 
miańskiego Powiatowego Związku Komunal 
nego na r. 1931 — 32. 

MIETSKA 
— Opłaty za lekarstwa w Kasie Chorych. 

Powstał projekt wprowadzenia opłat za le- 
karstwa, pobierane w Kasie Ch. w wvsoko- 
ści minimalnej i to w celu zapobieżenia ma: 
nii gromadzenia bezpłatnych leków. Najniż- 
sza stawka ma wynosić kilka groszy, naj- 
wyższa zaś 75 gr. Opłaty obowiazywać bę- 
da ubezpieczonych i członków rodzin. Pro- 
iektedawcy przewidują, że dzięki opłatom, 
ilość wydawanych leków zmniejszy się 0 

  

15 proc. 
— Bezrobotni sezonowi. Delegacja bez- 

robotnych sezonowvch została _ przvieta 
przez kierown. opieki społ. w  Weiewódz- 
twie, w sprawie zasiłków dla bezrobotnych. 

Po stwierdzeniu, że zasiłki im się nie 
należą, delegacia otrzymała przyrzeczenie, 
że mż w a czasie roboty sezono- 
we zostaną rozpoczęte. 

— Wilia stol. Sytacja na Wilji nie ułe- 
gła zmianie. PD 

I ody jeszcze stoia i niema obawy, by ru- 
szyły w naibliższych dniach. 

Nad stanem rzeki czuwa specjalne po- | 
gotowie. 

WOJSKOWA 

— Warunki przyjęcia do szkół podchorą- 
żych rezerwy. W r. bież będą wcieleni do 
szkó» podchor. tylhc ci poborowi i ochotni- 
cy, którzy mają maturę uprewniajacą jak 
млабсто do skróconej służby. Poborowi, 
pos'adający 6 do £ klasy średniej szkoły bę- 
dą wcieleni jako zwykli poborowi. - 

— Ze stowarzyszenia Rezerwistów i By- 
łvch Wojskowych Dnia 8 marta br. o godzi 
rie 10, w lokalu Wojewódzkiej Federacji 
PZOO przy ul Ż:ligowskiego 4, został wy- 
głoszory. przez Inspektora LOPG p. Koro- 
weiczyka, odczyt na temat „Zbrojenia che- 
miczne Państw Eurepejskich" 

Prelegent treściwie scharakteryzował zmia 
ny zaszłe w służbie uzbrojenia chemicznego, 
państw, które brały udział w wojnie świato 
wi iek Belgja, Niemcy, Anglia, Francja i 

Włochy: oraz or:ranizację służbv uzbrojenia 
chemicznego, państw, które nie brały udziału 
w _wajnie Światowej, lub też powstały po 
rzeczonej wojnie, mianowicie: Hiszpania, 
Holandia, Estonja Łotwa i Czechosłowacia. 
„Nastepny odczy: na temat „Zbrojenia Che 

miczne Stanów Zjednoczonych Amervki Pół 
rocnei i Rosii Sowieckiej" odbedzie sie dn. 
Li W Wasza br. o godzinie 10 w 
оКА oiewódzkiej Fed i Zęwwddcgo 1). i leracjj PZOO (ul. 

AKADEMICKA 
-— W skład  komisii dyscyplinarnej d!a 

personełu  administracyjnego USB. weszli 
z nominacji: iako przewodniczący: profesor 
Bronisław Wróbłewski, jako zastępca przew. 

NIKA 
profesor Jerzy Panejko i jako członkowie: 

Profesorowie: Adam Chełmoński, dr. Mar 
jan Massonius, dr, Bronisław Rydzewski. 
Urzędnicy: Michał  Brensztejn — asystent 
biblioteczny, Józef Dunaj, — kwestor, Wa- 
lentyna  Horoszkicwiczówna — sekretarz, 
Jan Latwis — ascsor, Jadwiga Obrąpalska 
-— kancelistka, P'otr Wcłodżko — sekre- 

Funkcjonazjusze niżsi: Piotr Mała - 
w: Kazimierz Nahorski, Mikołaj Wła- 
yko. 

  

SZKOLNA 
— Konferencia lekarzy szkolnych. Wcze- 

rai odbyła się konferencja lekarzy  szkol- 
nych m. Wilna, podczas której wizvtator 
sanitarny Kuratorjum Szkolnego dr. Borow- 
si udziela! rad i wskazówek. * 

— Dzień 19 marca wolny od zajęć 
w szkołach. Minister oświaty wyda! 
zarządzenie do wszystkich dyrekcy: 
szkół, w którem upoważnia dyrektorów 
do zwolnienia nmdodzieżv szkolnej od 
zajęć w dniu 10 bm. jako w dniu imie- 
nii marszałka D:lsudskiego 

POCZTOWA 
— Zwolnienie od opłat odpowiedzi dla 

władz Wobec nieprawidłowego stosowania 
przepisów pocztowych w kwestji przes"łania 
be7 opłaty korespondencji, zawierającej od- 
powiedzi dla władz państwowych i samo- 
rządowych, ministerjium poczt i telegrafów 
zawiadomiło urząd pocztowo - telegraficz- 
nv, że wszelkiego rodzaju instvtucjom oraz 
osobom prywntnvm przvsłnenie prawo na- 
dawania zwykłych przesyłek listowych bez 
"iszczenia opłat pocztowych w tych przypad 
kach, gdv przesvłki są wvsvłane na wezwa- 
nie władz i urzędów państwowych lub Sa- 
norzadowych. 

Do takich przesyłek należa odpowiedzi 
na wezwania władz, nakazv, polecenia, przed 
xdlndanie corocznych budżetów. snrawozdań 
i różneso rodzaiu statvstvk. Kopertv tvch 
przesyłek winnv być zaopatrzone na stronie 
qdrecńów klauzulą: „Na wezwanie danego t- | 
rzedu”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dysknsja w sprawie „Sztuby” Dzi- 
siejsza, 124 „Środa Literacka” zapowiada si? 
bardzo interesująco ze względu na mającą 
<ię odbyć dyskusję w sprawie :granej o- 
tecnie w Wilnie „Sztuby* Kazimierza Le- 
czyckiego. W dyskusji weżmie * również 
udział autor, którv odpowie na poruszone 
prze” sfery pedagogiczne zarzutv, dotycza- 
ce idealogji swego utworu. Wstęp mają 
członkowie Związku, sympatycy oraz wpra 
wadzeni goście. Począt. k o godz. 8 wecz. 
  

   

    

Ś. P: 

z HUszczów 

JÓZEFA JAXA-KWIATKOWSKA 
wdowa po Ś p. Stanisławie doktorze med. 

po dług ch i ciężkich cierpieniach opatrzena Św. Sakramentemi zmarła w 
warszawie duia 8-go m :ca I93l r. 

Eksport=cja zwłok z dworca osobowego w Wilnie do Kościoła Św. 
Katarzyny odbydzie się weczw rtek 1/-g» b. m. o gouz 4,30 pp. 

N bozenstwo żałobne w tymże K«Ściele odprawione zostini- w p atek 
13 b. m. o g dz 9.3) rano, pórzeim nastąpi złożenie zwiok do gr bów rodzin- 
ny.h na cmentarou Antckol>k m. 

Na te smuln= 
w nieut l nym żalu 

obrzędy zapraszają życzliwych pamięci pozostali 

$yo, Córki, Zięć, Wnukowie, S o-t-y, Br +trr-two I Rodzira 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. IX 
Bosiedzenie Naukcwe odbędzie się we śro- 
dę dnia 11 marca 1931 roku. o godz. 20- 
a w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 

Porządek dzienny: ` 
1) Odczytanie protokułu ostatniego po- 

siedzenia. 
2) Dr. Н. Kaulbersz - Marynowska: O 

stosowaniu jabłek surowych w nieżytach 
jet u niemowłąt 

. 3) Dr. Kenigsberg: O leczeniu promie- 
niemi granicznemi. 

Pokaz chorych. 
-— Zjazd nauczycieli litewskich. W dru- 

zgiej połowie bm. odbedzie się w Wilnie wał 
nv ziazd nauczycielstwa litewskiego. 

M. in. sprawami ustałony zostanie tekst 
skargi do władz szkolnych w sprawie zam- 
kniecia litewskiego seminarium w Wilnie. 

T-wa Eugenicznego (Walri ze 
zwyrodnieniem rasy). 2-g' odczyt z serii 
[ropagandy walki 7 chorobami wenervczne 
mis 12 marca wygłosi dr. K. Kosiński w 
Poredni FEugenicz”ci (Żeligowskiego 4) a 
tem>t „Alkoholizn: i chorohv weneryczne”. 

Początek o g: az. 5 1 pół. Wstep wolnv. 

-- Zarząd Wileńskiego Oddziału Zrzesze 
nin Sedziów i Prokuratorów w myśl art. 
XII par. 2 statutu Zrzeszenia powiadamia 
swych członków, że w dniu 22 marca r. o. 
o godz. 12 w gmachu Sądów w Wilnie od 
będzie sie Zwyczajne Zgromadzenie Od- 
działu Wileńskiego z następującym porząd- 
kien, dziennym: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum 2) Od- 
czytanie protokułu Zgromadzenia Oddziału 
Wileńskiego, odbytego w dniu 23 marea 
1630 roku, 3) Sprawozdanie zarządu Od- 
działu. 4) Sprawczdanie komisji rewizyjnej 
5) Sprawozdanie kasowe, ustalenie budżetu 
A ksyvestja składek. 6) Wvbór jednej trzeciej 

ków zarządu na mieisce ustępujących 
zadnie z wvlosowaniem, 7) Wybór koniisji 

zewizvinei, 8) Welre wnioski. | 
Zarząd Oddziału zwraca uwagę na treść 

LEE 7 art. XII statutu Zrzeszenia o zastęp 
stwie. 

      

  

  

TOR SANECZKOWY 

  

Równolegie z rozwojem narciarstwa daje 

się u nas zauważyć wzrost zainteresowania 

inncmi sportami zimowemi, a w pierwszym 

rzędzie saneczkarstwem. 
Staraniem Miejskiego Komitetu P. W. i 

W. F przy wydatnej pomocy p. nacz. Jo- 
cza zorganizowano na Górze Trzykrzyskiej 

tor saneczkowy d!ugości około 1000 mitr. 
Specjalnie wyznaczeni ludzie dbają о 

utrzymanie go w należytym stanie, oraz o 

przestrzeganie specjalnych przepisów, mają- 

cych na celu zagwarantowanie sportującym 

bezp'eczeństwo. 
Podajemy tu fragment toru. 
Dzielny saneczkarz mija bandę na ser- 

pertynie .. leżącego kolegę. 

Zaznaczyć należy, że na miejscu jest 
szatnia, gazie za niewielką opłatą można się 
zacpatrzyć w sanki. 

Tor czynny cały dzień. 

RÓŻNE 
— Urlop prezcsz Łączyńskiego. Prezes 

Okręgowego Urzedu Ziemskiego p. Stani- 
sław Łączyński w dniu 9 bm. wyjechał na 
10-ci0 dniowy urlop wypoczynkowy.  Nie- 
sbecnego prezesa zastępować będzie naczeł 
rik wydziału urządzeń rolnych p. Tadeusz 
Žemoytel. 

—Sto dziewieinašcie projektėw wplynelo 
do Izby Przem. Handlowej. Izba Przemysło- 
мо - Handlowa w Wilnie komunikuje w spra 
wie konkursu na projekt szkicowy budow 
gmachu Izby, iż w oznaczonym w warun- 
kach konkursu terminie wpłynęło z różnych 
miost RP 119 projektów. Sąd Konkursowy 
w składzie pp. profesorów USB Kłosa, Ru- 
szczyca i Soliołowskiego. arch. Krasnopol- 
skiepo i Naręhskiego, dyrektera Robót Pn 
blicznych w Wilme inż. Siła - Nowickiego 
prezesa Izby Rucińskiego przvstapiła w dn. 
5 bm. do rozpatrywania nadesłanvch prac. 

— Sprostowanie. We wczorajszym nu- 
merze w notatce „Nowy Zarzad Federacji 
2.00. wkradł się błąd, a mianowicie: te 
wydział samopon'ccy obiał p. Przegaliński 
Karol, a nie p. Gołyński Karoł, jak myłnie 
podano. 

— Sekwestratot, który uczuł sie obrażo- 
ny. W dniu 9 marca do mieszkania p. |. 
Jawadzkiego nrzy ul. Tvzenh»uzowskiej 4, 
m. 4 zgłosił się srkwestrator Magistratu m. 
"Wilna, żadając opłatv tytułem podatku spad- 
kowemo w sumie 1184 zł. a grożąc w razie 
nieuiszczenia rzekomej zaległości zaięciem 
-uchomnśri. P. 7. oświadczył, że wszystkie 
nateżności opłacił. ma na to pokwitowania i 
że dowody odnośne złoży osobiście w Ma- 

gistrocie. k 
W Masistracie przv kontrolowaniu kwi- 

tów p. sekwestrator ostatecznie przyznał się 
de nonełnienia omviki, nolegaiarej na tem, 
ze chodziło o zaległość 118 zł. 40 or., a nie 
10-kratnei sumy t i. 1184 zł. Na 118 zt. 40 
gr. p. Z. złożył pokwitowanie ontatv, nad- 
mnieniriac. że radzi p. sekwestratorowi na 
przyszłość mvlić się nie o jedno zera lecz 
dwe. P. sekwestrztor uczuł sie  dotleniety 
tem nowiedzeniem, unatrniac w uwadze p. 
Z. aluzie do newnai ubikocii, a w konsekwen 
cii ohraze urzednika nadrzas pełnienia oho- 
wviazków służhowvch. Radzimy n. sekwestrą- 
torowi zwrócić sie da władz nrzełożonvch, 
a t: niewatpliwie weciagna wobec n. sekwe- 
stratera również cdnowiednie konsekwencie, 
a mianowicie. czv nadaje sie woeóle do peł- 
nienia obowiązków mu powierzonych. 

TEATR I MUZYKA 
-- Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 po raz 5-tv „Salome”* Oscara Wił- 
de*,a w inscenizacji Eugenjusza Dziewulskie 

to, w wykonaniu czołowych sił zespołu, 
z Eichlerowną, Sawicką, Severinowną, Kre- 
czmarem, Mileckim oraz dyr. Zelwerowiczem 
ra czele. hmponująca ilustracja muzyczna o- 
raz oprawa dekoracyjno - kostjumowa kom 
pozycji E. Dziewulskiego nadają _ widowi 
sku temu prawdziwie tragiczna wielkość. 
Udz:ał bierze orkiestra w zwiększonym skła 
dzie, oraz balet. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś o godz. 8 
każe się „Sztuba” p. Kazimierza Leczyckie- 
go, w reżvserji dyr. Zelwerowicza, z udzia- 
łam całego niemal zespołu, oraz licznych 
statystów. Emocjonująca treść, aktualne za- 
gadnienie, galerja charakterystycznych  ty- 
Z oraz Świętna gra zespołu z Kamińską, 
alcerzakiem, Łubiakowskim i Wasilewskim 

na czele — składają się na niezwykle cieka- 
wą całość. 

— М! Junoszy - Stępowskiego. Ju- 
tra ukaże się w teatrze Lutnia świetna koma 
dja 1. Verneuila „„Azais” z znakomitym arty 
sta scen stołecznych, Kazimierzem Junoszą- 
Stenowskim, niezrównanym w roli barona 
Wirtza. 

Świetny artysta zalicza tę rołę do naj- 
wybitniejszych swoich kreacvi. Występ ulu- 
bieńca stolicy wywołał w Wilnie zrozumiałe 
zainteresowanie. 

— Sała Konserwatorium. Dziś o godz. 
20. min. 30 Rozalia Nadelmanówna (piani- 
ttka), Al. Kantorowicz (sprzypce) i Al. Katz. 
(wiclenczela) wykonaja trio Czajkowskiego, 
Sonate Francka i „Passacaglię“ — Нап@а. 
Wchec powodzenia tego koncertu w dni 
28-II] melomani bedą mieli sposobność dziś 
po raz ostatni usłvszeć naipięknieisze dzie- 
ł1 muzvki kameralnej. Bilety sprzedaje „Or- 
bis* Mickiewicza 11-a. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Wyspe zatopionych serc. 
Casino — Pocałunek. 
Światowid — Władca Sahary. 

Stylowy — Głos z zaświata. 
Pan — Studentka z Quartier Latin 
Kino Miejskie — Więcej gazu. 

Holtywood — Na falach namietności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 9 
do dnia 10 bm. zanotowano w Wilnie ogółem 
vrvpadków 28, w tem kradzieży 4. opilstwa 
4, przekraczeń administracyjnych 14. 

—- Ścigana sar.2 zołasza się do policii. 
Przed gmachem Województwa stale się krę 
ciła młoda dziewczyna — b. urzędniczka, 

LIST DO REDAKCJI 
WYJAŚNIENIE 

W dyskusji na Walnem Zjeździe Wil. 
T-wa Org. i K. Roln p. A. Kokociński oświad 
rzy), że jakobym miał Mu dać „słowo”, «# 
spiawy łączenia Związków - Spółdzielczych 
nie będę poruszał na żadnem zebraniu. 

Nie ma mnie chvba p. K. za tak naiwne- 

go, bym mógł zohewiązywać się do nieinge- 
rowenia w wypadkach kiedy interesy należę- 
cych do Związku Spóldzielni Polskich, któ- 
regu jestem pracownikiem, były, — nart- 

szare. 
Pragnę przeypemnieć, że w czasie 3-go- 

dzirnej podróży z Mołodeczna do Wilna, 
zcbawiązałem się i dałem „Słowo” p. Ko- 
kocińskiemu, jak również Tenże mnie, że w 

wypadkach kiedy spółdzielnie chciałyby prze 
chodzić z jednego Związku Rewizyjnego «ło 
ćrgiego — będziemy działać w porozumie- 

niu. 

Co zaś do nieporozumienia jakie wy- 

nikło ńa tem Zjezdzie, przypisać je należy 

„niedżwiedziej przysłudze", jaką wyświadczo 
na Związkowi Rewizyjneniu poruszeniem te- 
go tematu. 

Wł. L. Mazurkiewicz 
Dvr. Wil. Oddz Zw. Sp, Poł. 

SPORT 
LEGJA HOKEJOWYM MISTRZEM POŁSKI. 

Walki o tytuł lirkejowego mistrza Polski 
zakończone są o tyle, że wszystkie mecze 
zostały już rczegrane. 

AŻS - Warszawa i Legja wzyskały je- 
dnakową ilość prnktów z tą tylko różni- 
cą, że akademicy mają stosunek bramek 3:1 
Legia zaś 2:0. 

Na tem tle wynikł nawet pewien spór, 
który riewiadomo jak zostanie rozstrzy, 
ty przez PZHL, prosty jedrak  rachun=k 
wskazuje, iż stosunek 5:1 jest gorszy od 
2:0 a co zatem idzie Legja zdobyła mi- 
strzestwo. 

Nagrodę za nsilenszą gre zespołową zdo- 
była drużyna A7> Poznań. : 

POLSKA — WĘGRY 10 : 6 

Spotkanic bokserskich reprezentacyj Pot 
ski 1 Węgier zakończyło Się naszem zwy-- 
cięstwem w stosunku 10:6. * 

Nadmienić tu należy, że niedawno bo- 
= ry nasi pokonali reprezentację Austrji 

TEGOROCZNY RAID SAMOCHNBG- — 
WY A.P. „ZAWADZI* O WILNO 
Tegoroczny dziesiąty zkc'ei  międzyna- 

rodowy raid samochodowy Amono 
Polski odbędzie się w dn. 21 — 28 czerw- 
ca : obejmie trzy etapv po ckoło 1000 km 
każdy. Marszrutę raidu wyznaczono w ten 
spcsób, że wszystkie maszyny będą mtsia- 
ły przejśc przez Warszawę trzykrotnie. 

ierwszy etap roidu biegnie z Warszawy 
przez miasta: Łowicz — Kutno — Wrze- 
Śnia —— Ciniezno -— Bydgoszcz — Chojnice 

Kościerzyna Tczew — Tuchola — 
Grudziądz — Rypin i Warszawa (około 
1024 km.). я 

Drugi etap: Wzrszawa -— Rawa Mazow. 
— Kielce — Opatów — Sandomierz — Ja 
rosłow nad Sanem —  Przemyś! — Tyra- 
wa woł. (półetap) — Sanok — Drohobycz 
— Stryj — Lwów — Lublin —- Garwolia — 
Warszawa (ok. 1050 km.). 

„Trzeci etap: Warszawa — Bialvstok -— 
Wil:o — Lida — Grodno — Augustów — 
Łomża — Pułtusk — Warszawa (ok. < 
km). 

zawodów  raidowych Dnpuszczone do 
wozy podzielone będą na 3 kategorie: „pa 
pay S KANE doł.), „turystycz 
na” 3.000 dcl.), i „łuksesową” ad 
5.000 dol.) AE 

Maszyny uczestniczące w raidzie i 
mus'ały przejść dwie  nreby szybkości: 
przed rozpoczeciem i po zakończeniu rzidu. 

Zapisy maszyn, uczestników * zespołów 
raidowvch będą przyjmowane do dn. 13 
czerwca. jo 

  

HISTORYJKA W OBRA7K"CH 
O PANU CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

Ciąg dalszy 

  

  

  

Qt i z brzękiem, swędem, hukiem 

Mknie autobus w stronę miastą. 
Pan Cierpialło ucieszony 

Parasolem, ręką szasta. 

4 wa
dy

 

  

Lecz autobus, jak meteor, 3 

Nic zważając na sygnały, * 
Mknie spokojnie, a Cierpialto 
Stri, jakby skamienialy. 

%tóra za wszelką cenę chciała się dostać 
wojewody. Mimo zwróconej sobie uwagi 
niezwykła petentxa stale pozostawała przy 
wejściu, tak, że wreszcie policja musiała у 
zatrzymać. Cerenierja ta powtarzała się 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-€j) | 
я 
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"priaz caly tydzicA codziennie, aż wreszcie 
wczoraj dziewczyna sama zgłosiła się do 
 bomńsarjatu twieruząc, że nie chce fatygo- 
wać policjantów, asystujących z placu »lag- 
dGalerv na Tatarską, więc zgiasza się sama 
2 «dsiedzieć swoje zony t. j. od 8 do 

' M. Projekt podobał się policiantom 1 eks- 
urzędniczka, która nawiasem mówiąc, zdra- 
dza objawy choroby umysłowej, stale już 
będzie „urzędowała” w komisarjacie. 

— Zatrzymanie złodziejki.  Abelunasowi 
 Witoldowi, Katwaryjska nr. 62 skradziono z 
niezamknietego mieszkania 5 rubli w złocie 
oraz bieliznę. Kradzieży dokcnała Łaniew- 
skr Helena, Kalwaryjska nr. 62, którą ze 
seradzionemi przedmiotami zatrzymano. 
— — — аК Ю bvło z tą kradzieżą? W związku 
z dokonaną kradzieża beczki na stoisku na 
rerku Łukiskim na szkodę Betnera Teodora, 

sudskiego nr. 14, ustałono, że Paniewczo- 
won Stanisława, zam. w Kolonji Kolejowej 
beczki tej nie ukradła, a kupiła na rynku Łu- 
kiskim od nieznanego osobnika. 

-- Złodziej rewotweru. Kradzieży rewol- 
weru svst. „Sztajer“ wartości 25 zł. na szko 
de Madziewicza Michała dokonał znany za- 
wodowy złodziej Giccewicz Stanisław, bez 
stałego miejsca zamieszkania, vtórego wraz 
ze skradzionym rewolwerem zatrzymano. 

-— Powiesił się w pracowni. Wczoraj po- 
pełnił samobójstwe przez powieszenie się 
szewc Henod Seg:łowicz (Zawalna 57). 

Nim wvpadek zauważoro Segałowicz już 
rie żuł. Również targnęła sie na żvcie przvj- 
muiac wieksza dozę esencji octowej Anna 

_ Werykówna (Zielona 17). Odwieziono ją 
do szpitała Sawicz. 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na trumnę śp. dr. Wi- 

tołda Kieżuna skladamv w załączeniu na ce- 
le Archid. Związku Towarzystw Dobroczvn- 
noš.i „Caritas” zł. 50 (pięćdziesiąt zł.) Sta- 
nisławostwo Białasowie. 

Z T-wa Naucz. Szkół Średn* 
| l Wyższ. (T.N.S.W.) 

Wobec licznie zebranych słuchaczy, 
zwłeszcza nauczyciełlstwa szkół Średnich, 
Dziekan Wydziału Humanistycznego U.S.B., 
proi. dr. S. GlixeWi wygłosił na ostatnie n 
miesięcznem zebrariu Koła T.N.S.W. od- 
czy: p. t. „Jakie wymagania stawia matu- 
rzyście szkoła wyższa”. 

Pielegent zazuaczył na wstępie różnice 
w traktowaniu kształcenia materjalnego i 
formalnego w dzisejszej i dawniejszej szko- 
łe średniej ogólnokształcącej. Rola obu tych 
kierunków ulega obecnie zasadniczej rewi- 
zj z wybitną przewagą na kcrzyść tego 

X 
A
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„ost:tniego. |eželi szkoła wyższa, jako spt- 
cjaFzująca w pewnej dziedzinie,  stwierdea 
wśród młodzieży «kadeniickiej braki wv 

m. kształcenia materjalnego, to jednocześnie mu: 
si się liczyć z faktem, że późniejsze uzupeł- 
nierie tych braków jest rzeczą niemożliwą, 
"gdyż uniwersvter nie może kształcie we 
wszystkich kierusikach. Nawiązując do se- 
lekcji kandydatów, prelegent omówił srodki, 
jakiem* szkołv wyższe rozporządzają, mia- 
nowicie: konkurs matur * egzaminy wstęp- 
ne. Występuje tutaj zasadnicza różnica po- 
glądów i sadów iudzi uczących, a więc tych, 
eo kształciii się w tradycji szkoły w XIX. 1 
pokclenia, które się uczyło w innych, w ca- 

em tego słowa znaczeniu, warunkach szko- 
ły w XX. W dalszym ciągu prelegent sta- 
wia pytanie, jakie są przyczyny тмехафом - 
łenia szkoły wyższej z obecnego wykształ- 
senia średniego. 

Przedewszystkiem programy szkół śred- 
nich ogólnokształcących winny ulec radykal 

- gej zmianie, należy pozarem mniej hołda- 
wać metodom, pamiętając, że głównym ce- 
lem winno być nauczanie, nie zaś STOSowa- 
me pewnej metody. Nauczyciel, któremu się 
narziica pewne metody, jako kryterjum oce- 
ny jego pracy, nie może mieć rezultatów 
zadawalniających. Pamiętać również należy, 
że jecną z przyczyn dzisiejszego stanu rze- 
czy jest zerwanie z zasadą „non multa, scd 
multum". 

Programy dawne dawały zakres mini- 
maliny, obecne — maxymalny. Dalszym po- 

_ stulaten: szkoły akademickiej jest obowią- 
zujące na každyri stopniu nauczania prze- 
strzeganie ścisłości naukowej, co niestety 
me jest dość uwzględniane w programach 

_ szkół średnich. 
Po rcferacie wywiązała się dyskusja, w 

której ek strony wykazywano, iż for- 
malizm dydaktyczny jest obecnie mniejszy 
i że nauczycielowi pozostawia się więcej 
swobody pod względem doboru metody, z 
drugiej zaś wysuwano przyczyny, które po- 
ze wskazanemi przez prelegerta, utrudnia- 

ją odj jego pracę w szkołe śred- 
Wie) 

    

    

. ziś mówi się coraz częściej, że szkoła 
jest instytucją dla siebie, nie uwzględnia się 
nstomiast jej drugiego zadania — przygo- 
tovwama do studjów wyższyc: Nałeży więc 

iętać, że gimnazjum nietylko wychowu- 
je dla życia, lecz rakże uczy dła szkoły wyż- 
822) 

„ Za ciekawie ujęty referat zebrani w go- 

  

   + ah słowach podziękowali Sz. Prelegen- 
: 

RE 
z SHFRIDAN. 
= „. Tajemnica amuletu 

Larri — Szczur aż w ręce klasn3ł 
z oburzenia i zbliżywszy się do Parei- 
ra, szepnął mu coś na ucho. W tej 
chwili rozległ się straszny huk i mo- 
mentalnie powstał w wiezieniu rwetes 
nie do opisania. Przerażeni wartowni- 
ty rzucili się ku bramom, zapomina- 
jąc o swych obowiązkach i gubiąc 
broń. Każdy uciekał przed siebie, nie- 
przytomny z przerażenia. 

_ Wkrótce jeunak zjawił się biały 
dyrektor więzienia i zaprowadził p 
iządek. Drzwi poczekalni dla gości 
otworzyły się przed wysoką panienką, 
otuloną w mantylę. Za nią śpieszył 
siwy starzec, pełen powagi i spokoju. 
Dziewczyna łkała cicho, a starzec pod- 
trzymywał ją ostrożnie, prowadząc ku 
bramie. 

— Co za przykrość, — rzekł do 
wartownika, który już wrócił na stano- 
visko, — Biedaczka jest narzeczoną 

łego łotra, który tu u was siedzi, jej 
serce jest na wieki rozbite. 

Dobrotliwy wartownik, 

_ głowa ze współczuciem: 
— To nic panienko, proszę nie pła- 

kać! Jakoś to hędzie. On poprawi się 
w więzieniu i będzie jeszcze dobrym 
ńężem kiedyś. 
Zgrzytnął zamek i brama rozwarła się 

_ przed nimi. Starzec i panienka pode - 
zli wolno do czekającego auta. Za 

chwilę samochód ich zniknął. w obło- 
kach kurzu, pędząc w kierunku miasta. 

  

    

                      

    

    

            

   

    

  

pokiwał 

Nowe książki 
Leo Belmont. Alciżesz współczessny. Po- 

wieść — studjum. t. l. Rozdroże 1eodora 
Herzla — str. 440 tom II. Fata morgana pan 
stwa žydowskiego — str. 351. — Warszawa 
1921 1. 

Nie jest to powieść w ścisłem znaczeniu. 
Avtor stara się możliwie dokładnie odtwo- 
rzyć ciekawą postać twórcy ruchu sjoni- 
stycznego. ale nie daje całkowitej biografji 
Hercla, gdyż zarysowuje jego przeżycie tył 
kn w okresie kształtowania się idei państ- 
wa żydowskiego. Wskutek tego główny a ra 
czei jedyny bohater powieści zarsyowany 
bardzo wyrażnie, nie jest jednak wykończo- 
nym portretem psychologicznym historycznej 
postaci. |. Belmont sam zaznacza, iż mo- 
żnaby bvło napisać jeszcze trzv tomy i ra- 
wet podaje w zarysie ich ewentualną treść. 

Nie jest to i studjum. Pomimo zapew- 
nienia autora co do swego vbjektywiziuu, 
jest on stronniczy i nawet bardzo. Świat ży 
Gowski u Belmonta jest reprezentowany 
przez jednostki wybitnie inteligentne, utalen- 
towane, szlachetne. Świat chrześcijański 
przeciwnie może tię wykazać przeważnie 
nikczemnikami, głupcami albo ludźmi be z- 
barwnymi. Nawet A. Daudet w rozmowie z 
Herziem na temat antysemityzmu zdobywa 
się tylko na błyskotliwe i tanie dowcipy i 
nie może znaleźć jj oważnych argumentów. 
Sprewa Dreyfusa (w t. I) oraz dzieje ro- 
dzinv Gewittersmanów (t. И) zostały tak 
przejaskrawione w zarvsowywaniu męczeń- 
stwa Żvdów i szatańskości chrześcijan. że 
nieraz budzą niesmak. Ale pomimo to „Moj- 
zesz współczesny” jest dziełem nietylko cie 
kawem, ale i bardzo pożytecznem. My nie 
znamy nietylko duszy, ale i dziejów  Ży- 
uów. O Her zlt, o ruchu sjonistycznym, któż 
ma dokładne pojecie? Ksiażka Żvda o ŻY- 
dach iest niewielkiej warteści dokunientem 
psychologicznym. Autor pozwala nam obco- 
wać tylko z elitą żydowską: w książce nie 
spotykamy ani nędzy żydowskiej —- tragi- 
cznych pasorzytów różnych społeczeństw, 
ani plutokracji żydowskiej — ludzkich pają- 
ków. Mamy do czynienia z jednostkami 
wyhitnemi, nad któremi góruje  postaż 
„współczesnego Mciżesza" T. Herzla. Ludzie 
ci są zdolni do olbrzymich wysiłków inte- 
lektualnych, do nadzwvczainych koncepcyj. 
do wizyj, ale nie do lotów! Im wyżej sięga 

człowiek, tem bardziej zbliza się do 
trofyv. W powieści - studjum Belmonta 

najwybitniejsze jednostki stoją na pograni- 
czu obłąkania, ogromny zaś procent kończy 
samohóistwem. 

Przypadek? — Bvć może. Ale być ró- 
wn.eż może, iż pod tvm względem obraz 
ehty duchowej Żydów jest wierny i że Бу- 
łobv słuszne spostrzeżenie: oto są ludzie, 
którvm religia nie daje skrzyde!!.. 

, „Mojżesz wspó!czesny* zmusza do mv- 
Ślenia i zastanowienia się nad wielu kwestja 
sni, oraz daje wiele nowego i nieznanego pol 
skiemu czytelnikowi materiału historycznego, 
— i dlatego zasługuje na uwagę każdego in 
teligentnego Polaka. 

    

  

  

P. S. Jeden z bardzo licznych u Belmon- 
ta samobójców, student uniwersytetu w Ka- 
з , —- „utopil się w Kazance“ (t. II, str. 
183). Był to jakiś szczegolnv amator sanio- 
bóistwa, który mając o parę kilometrów od 
miasta cibrzymią Wołgę, wolał się topić w 
wiecznie brudnej © cuchnącej rzeczułce, ra- 
czej kałuży — Kazance. Do dobrege tonu 
u kazanskich samobójców należało nie to- 
pienie się, lecz rzucanie się na bruk ze sta- 
rej wieży księżniczki Siunbeki. 

RADJU WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 11 MARCA 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski, 
12,05 — 12.50: Koncert popularny "vy 
15,50 — 16.10: Radjokronika z Warsz. 
16.10 — 16.15: Audycja dla dzieci z 

Warsz. 
16.45: Słuchowisko dla dzie- 

  

  

10.30 —- 
ci „Kncia wdziecznošė“ — pióra cioci Hali 
Tr. na całą Polskę. 

16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży: 
17,15 — 17,40: Pół dnia w bułgarskiej 

pus -— odcz. z Katowic wygl. prof. dr. K. 
imm. 

    

17,45 — 18.45: Koncert z Warsz. 
1845 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.15: Kwadrans akademicki. 
19,15 — 19.30: Utwory de Falla (płyta) 

Si 19,40 — 19.55: Program radjowy z 
arsz. 
19.55 — 20.15: „Jak dążyć do reformy 

gospodarstwa domowego w Wilnie" —odcz. 
wyg. dr. Janina Rostkowska. 

20.15 — 20.30: Pogadanka muzyczna z 
Warsz. 

20.30 — 21,45: Koncert narodowościo- 
wy duński. 

21.45 — 22,00: Kwadrans liter. z Warsz. 
(Meissner). 

22,00 — 22,50: Koncert chóru Warsa z 
Warsz. 

2.20 — 22,50: Audyc. Hte1. „Pod tro- 
*kliwą opieką" — zrafiz. fragment z powie 
ści B. Prusa „Amwlka”. Reżyse. H. Hohen- 

ReIOKOY: wykonują aaa dramatycz- 
i 

22,50 — 24.00: Kom. i muzyka tan 
Warsz. 

  

Minęło dzicsięć minut, zanim war- 
townik zapytał stróża, czy biały wię- 
zień został odprowadzony do celi. 
Stróż pokiwał głową przecząco. Zanie- 
pokojony wartownik pobiegł do pocze- 
kalni i stanął, jak wryty na progu. W 
kącie jęczała ze wściekłością i rzuca- 
ła się jak ryba po piasku, skrępowana 
imacnemi sznurami dziewczyna. Nie 
było ani śladu więźnia. 

Ucieczka sławnego rozbójnika i 
oszusta wywołała silne peruszenie w 
mieście. Całą policję postawiono na 
nogi, ale bez rezultatu Zaaresztowa- 
ny : badary szofer stwierdził, że przy- 
wiózł dwóch pasażerów do dolnego 
iaiasta, ale nie mógł powiedzieć nic 
więcej. 

Na kolei przez całą dobę sprawdza 
no identyczność wszystkich pasaże- 
rów, ale nie spotkano nic podejrzane 
go. A gdyby policja zwróciła uwagę 
ra małą grupę Arabów, którzy wczes- 
nym rankiem wyjechałi boczną bramą, 
na polną drogę, niezawodnie byłaby 
zaintrygowana rozmową, prowadzoną 
przez dwóch jeżdźców. 
— Naprawde, — mówił jeden z nich 

— nigdy w życm nie widziałem nic 
śmieszniejszego od twarzy Loli, kiedv 
rozhieraliśmy ja. Dotad eszcze nie 
mogę powstrzymać śmiechu! 

— Tak Tonio, ale ona biła się, jak 
dziki kot. Nie mogę poruszać swohod- 
nie lewą ręką, tak mnie bolą ślady jej 
pazurów. 

Było w niej tyle nienawiści, że gdv- 
hy snoirzenie masto zabiiać, nie do- 
szedłbyś nawet do progu! 

   

  

ъ 

ZSĄDÓW 
SKAZANI NA  BEZTERMINOWE 

WIĘZiĘNIE 

zwolnieni przez Sąd Apelacyjny. 

Sensacyjny wyrok zapadł w Są- 
dzie Apelacyjnym podczas rozpozna- 
wania pewnej sprawy, Której przebie- 
gu, niestety, z uwagi na prowadzenie 
jej przy drzwiach zamkniętych, nie 
będziemy mogli podać. 

Sensacyjny, gdyż wszyscy trzej 
oskarżeni, włościanie z pow. Dziśnień- 
skiego: Jan Kapusta, Michał i Paweł 
Szuchalscy, skazani w Sądzie Okręgo- 
wym na bezterminowe ciężkie więzie- 
nic, obecnie uzyskali wolność. 

Wyrok Sądu Okr. z dnia 8-X 1930 
r. giosi: za zbieranie wiadomości, do- 
tvczących pracowników  Magistratów 
miast: Dzisna, Łużki, oraz za to, że 
w dniu 11-V 1929 r. po uprzedniem 
porozumieniu się „działając w celu 
uzyskania wynagrodzenia od państwa 
ościennego (jasne jest, że chodzi tu J 
S+wiety), urządzili zasadzkę na trak- 
cie Dzisna — Łużki i w celu pozba- 
vsienia życia Jana Kulikowskiego (wła- 
Ściciel folwarku), wystrzelili do niego, 
iecz nie zabili ko, gdyż kula chybiła, 
skazać na bezterminowe ciężkie wię- 
zienie. 

Wyrok ten oparty został na 
102, oraz 455 p. 11 i 12 K. K. 

Obecnie Sąd Apelacyjny po ponow- 
nem rozpoznaniu sprawy, wyrok Sądu 
Okręgowego zmienił. Wszyscy zwol- 
nieni zostali z zarzutu uprawiania 
szpiegostwa, a ponadto Kapusta z za- 
rzutu usiłowania zabójstwa p. Kuli- 
kowskiego. 

Szuchalskich uznał Sąd winnymi 
usiłowania zabójstwa i skazał ich, w 
myśl innego niż poprzednio — 457 art. 
Kodeksu na karę roku więzienia, zali- 
czając im na poczet tej kary, areszt 
prewencyjny. 

W ten sposób wszyscy oskarżeni 
znaleźli się na wolności. Obronę wno- 
sili: adw. |. Preiss a aplikant adw. 
Zawadzka. 

ZABIŁ NARZECZONEGO 

Niema prawie wypadku, aby t. zw. trój 
kąt małżeński, czy zresztą przedmałżeń- 
ski. — jeśli tak można powiedzieć — nie był 
zdemaskowany. 

Zawsze znajdzie się iakaś ciocia, bab- 
cia, czy usłużna kuzyneczka, która „otwo- 
rz” oczy” oszukiwanemu. Tak byla. jest i 
hędzie. 

Jar Kołakowicz ze wsi Kuklicze pow. 
szczuczyńskiego kochał 5е w Michalinie 
Troteskównie, uroczej flirciarce, batamucą 
cej wszystkich chłopców we wsi. Jakkol- 
wiek urocza Miclielinka nie śpieszyła się z 
zamążpojściem u'egła namowom adoratora, 
i zgodziła się na ogłoszenie zaręczyn 

Dla niej nie miało to wielkiego znacze- 
nia, on natomiast czuł się już jak po šiu- 

ie, a jeśli patrzał przez palce na fhrciii 
narzeczonej, to jedynie dlatego, że wierzył 
kj oezgranicznie. 

Innego zdania były ciotunie. Coraz to 
któraś szeptala: Michalina romansuje z 
Tupowiczem, (zamożny gospodarz), Micha 
Jina chce wyjść z: niego zaniąż i t. p. 

Zdenerwowało go to wkońcu. Poszedł 
do narzeczonej i zapytał wręcz. Odpowiedź 
rte była przyjemna. Panna przyznała się że 

art. 

  

  

   

kocha urodziwego młodziana i wybuchnęła ‚& 
płaczem. 

Ton dopiero rozdmuchało burze. Wściek- 
ły z zazdrości naszeczony pobiegł do rywa 
ła i zamordował gu. 

Za uniesienie te pokutować będzie przez 
dziesięć lat w więzieniu.    

KTÓŻ WIĘC ]EST PODPALACZEM? 

Przyjemnie jest zapewne usłyszeć wyroj 
uniewinniający wowczas, kiedy się przedtem 
była skazanym, 72 to samo przestępstwo, 
a raczej z oskarżenia o nie, na cztery lata 
domu poprawy. 

Przyjemne to, bo, po pierwsze nie siedzi 
się w więzieniu, a po drugie, — nie zatraca 
się przekonania, że Sąd jest zawsze sprawie 
aliwy. 

Bohater tragedji o której będzie mowa, 
włościanin ze wsi Podosie, pow. prużańskie 
gn Aleksander Kowalczuk znalazł się właś- 
nie w takiej sytuacji. 

Oskarzono go c podpalenie zabudowań 
swego sąsiada Pietra Gunika. Ponieważ kre 
wni poszkodowańego widzieli ge nieco przed 
momentem powstania pożaru w pobliżu spa: 

— Glupstwo! Cóż ona mogłaby 
ram zrobić? Nic ma nawet pojęcia, 
gdzie my jedziemy. 

—. Ale powiedz mnie Toniu, gdzie 
my iedziemy? 

Wysoki jeździec w  pomaranczo- 
wym płaszczu na ramionach obejrzał 
się i powiedział cicho: 

-— Czy słyszałeś kiedy o Ezdrze-c!- 
Rażuli? ; 

—- Nie, któż to jest? 
— To arabsxi kupiec z Dżeddy nad 

morzem Czerwonem. On często jeździ 
przez „Abisynję do Sudanu, bo ma tam 
sprawy. Jesteśmy z nim „kunakami“, 
pohrataliśmy się w Mombassie, kiedy 
bvlem małym chłopcem, okazałem je- 
mu niejedną usttgę. Chcę teraz go zo- 
Laczyć i poprosić o pomoc w pewnej 
sprawie. Sprawa to bardzo wygodna 
dla niego i dla mnie. A po drodze za- 
łatwię jeszcze jedną sprawę: w lesie 
czekają na nas Waolf i Shultge, którzy 
wiozą broń. 
| 73 Co ty zamyślasz teraz, Tonio? 
zy możesz mi nie ufać p)» tem wszyst 
kiem, co zrobiłem dla ciebie? 

— Ufam ci, Larri. Ale nie śmiej 
się tylko. Ja szakam dwóch kryształo- 
wych amuletów 

— Dwóch kryształowych  amule- 
tów? — powtórzył niedowierzając? 
Larri. 

-— Tak, bracie, ale to nie są zwy- 
kłe amulety! Jeżcli się uda odgadnąć 
"ch tajemnicę, to można będzie zna- 
leźć takie skarby, o jakich się nam nie 
śniło. Złapali mnie dlatego, że właśniz 
zobaczyłem u jednej Angielki taki amu 

vy t o 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3, 
K-sa czynna od £ 3.20 

„WIĘCEJ GAZU” 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 10 do 13 m rca 1941 r. włącznie oędzie wyświetlany film: 

Wielki film sportowo-sensacyjny. Aktów 10. W rolach gł 
ulubieńcy pu'li zności Wlilicm Halnes, Anita Page. 

Ernest Torrence I Karol Dan 
Ząt:* sean + 1 

Baikon 30 gr. 

  

e (Slim) 
Nasiępty n rm: „Zulłuska* 

  

  

   
   

   

Użwiękowy 
KINO-TEA TR czarująca bohaterka z filmow 
„HELIOS“ „Harada Mitosci“ i „Krėl Žebrakėw 

UL Wileńska 38 
Tel. 926. 

Dziś! Rewelacyjny przeboj dź *ickowy! Rekord hanioru na całym świecie! Ulubienica swiata, 

„JEANETTE MAC DONAŁD , „epięknyn imie 
„WYSBA ZATOPIONYCH ERC“ 
Cu_owne egzotyczne kreacjel Przepych wi stawy! Dodatki dźwiękowe! Pocz. o godz. 4, 6, 81 10.15 

  

Przep ckna muzyka rosyjska | I ziš ulubieniec puolszu: ści Włodzimierz Gajdarow i bohaterka filmu 

„Skąd nieina powrotu На Rina poraz pierwszy w ar.ydzi le dźwiękowo-śpiewnym p. t. 
> 

NA FALACH NAŃRIĘTROŚCI 
Nai program: 

Dźwiękowe Kino 

n9LLYWw902: 
Muickiewicza ŽŽ. 

R=w=lrcvjne dodatki dźw ękowe, Se 

Wspaniały porywający film 
z życia rosyjskiega. 

ansy o grd7. 4, 6, 8.i 10. 5. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 
wierna 47. tel. 15-41 

Anons!" 

POCALUREK 
pa'a kochanków Greta Garbo I Cenrad Nagei. 

5 W sohotę i niedzieę » godz. 7-ej 

„DYNAMIT“ rótce najnowszy super- 
przebój dźwiękowy 

Dziś! Prze! ój dźwiękowy 
kra ów Świata, buska Greta 

Wielki d 
targanej 

Królowa 

_ Росга{-к о в 4,6, 8 11 

w SWEJ naj Owszej i па] zej 
Garbo z najlepszych pea 

ramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, 
burzą zmysłów i namiętności. Najwytworn. 

  

reżyserji znakom tego 
CECILA DE MILLES 

  

  

Dzis! Narwięks'y przebój, który oczarował Świat! Cudo-film sezonu. Najpiękniejs y am'nt europy, bożyszcze kobiet. 

  

  

  

"PUP RON w ot czeniu czarujicych gsiazd € rmen Boni (Miss ltalia) i Gina Manes w najpiękiejszem 
46 are dzie! 

” synu BTUDERTKA z QUARTIER LATIN 
Wielka 42. Dram ‹& cygaierji parys<iei, jej uśniechów i łez. Ws'ędzie kolosalne powodzenie Ceny od 46 er. 

V krotce ы Н i 1 с 

Anensl»-. so w. Olga Czechowa «um (jernigwa droga m łości 
PZ Dziś! Najnowsze arcydzieło króla maski Len Choney'a. Po „Dzwonniku z N tre-Dame* i „Upier.e w Operze” 

nie było i nie będzie Czyli Londyn 

„STYLOWY“ takiego filmu ać Gad В Z ZA ŚWIATA © północy J 
WIELKA 36. Potę?na tragedja w 8 aktach. Grozą przejmująca ireść i niebywała gra. To prawdziwa perła, jedyny 100 proc. i 

film Lon Chane:*a. W pozostały.h r ach Konrad Nagel i Marcei na Day Nad program: Najnowszy film poł- 
skiej produkcji Niewolnicy życia. Potężiy dra nat obyczajowy w 8 akt, W rel. gł. 

Ovydwa fi my wyświetlają się pierwszy raz w Winie 
Jerzy Marr i Dina Gral. 

  

Dziś całnowity dochód z kina przeznacza się na Koło Poi. Macierzy Szkolnej im. Tadeusza Kośc uszki. 

„WROBĄ ŻYCIA 
w rolach gł: Adam Bredzisz, Nora Ney, B. Samborski, E. Bodo, Stefan Jaracz i inni 

warszawskich. Po:z. sransów o godz. 5 w niedz. i św. o godz. 4 p. p. 

" Kino Kol. 

„OGNISKO“ 
Ul. Kolejowa 19. 
(obok dworca kol.)   Dziś i dni na'tępnych! Wielki 

12 aktow: pol ki film p. t. 
w-g głośnej powieści 

St. Żeromskiega 
znani artyści scen 

  

SAAARARRRARAJCHCH 
OGI OSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
VII rewiru mieszkający w Wilnie przy ul. 

ackej 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 UPC 
zcza, iż w dniu 23 marca 1931 roku 

o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Nie- 
mieckiej 21 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego firmy „Apte- 
czny U.H. Br-cia Kałdobscy* składającego 
się z pasty i wedy kolońskiej, oszacowanego 
na sumę złotych 555 na zaspokojenie preten 
sji firmv „Fr. Sablin - Velkozavod morsky- 
mi houbami“. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

thin tee 

©Z6Ł£ grosz na „Fundusz Polskiego 
Gzkolnictwa zagranicą”, na konte 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho-, 
Ja 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

Ai i R k ik 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach l 

skiedach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA © 
i L) J) A) NA 

lonych zabudowań, stworzyły się poważne 
poszlaki i chociaż Kowalczuk udowodnił ze- 
znaniami świadków, że w chwili, kiedy za- 
uważono pożar grał w karty z przyjacielami, 
Sąd Okręgowy skazał go na 4 lata więzie- 
nia zamieniającego dom poprawy. 

Sąd Apelacyjnv, rozpoznając sprawę po- 
nowrie stanął na stanowisku  wysuniętem 
przez obrońcę adw. Szeskiną, że zeznania 
Świadków - alibistów mają dla Sądu poważ 
ne znaczenie i są materiałem dowodowym 
więcej ważkim niż zeznania krewnych po- 
szkodowanego. W rezultacie Sąd Apelacyj 
ny wyniósł wyrok uniewinniający. 

Kowalczuk odzyskał dobre imię, a za- 
dariem policji będzie już odralezienie istot- 
nego sprawcy podpalenia. 

  

  

Aa 
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let, ze zdziwienia straciłem poczucie 
n'ebezpieczeństwa i przestałem uwa- 
żać. Gdyby nie to, ta przeklęta Veston 
nicby nie mogła zrobić. Drugą poło- 
wę amuletu miałem przy sobie. Połą- 
cznne razem stanowią one fantastycz- 
ne hogactwa! Juma, — wartownik, któ 
ry wie wszystko, co się dzieje w wię- 
zieniu, mówił, że komisarz policji od- 
Jał cha amulety Elly Theese. O tem 
właśnie chcę mówić z Razuli. 

— Ale co w tem może być cieka- 
wego dla Razuli? — zapytał Larri, 
sanicpokojony tem, że ktoś będzie 
przypuszczony do podziału skarbu. 

— [Interesuje go to tylko dlatego, 
obiecałem mu wzamian za amule- 
dziewczynę. 
—- Poco mu ona, Toniu-? 

zież on jej rigdv nie widział 
-— To nie ma znaczenia. W jego 

fachu ważnem jest tylko, aby bym 
zdrowa i dobrze zbudowana. 

-— Nie rozumiem! Więc czemże 
się on zajmuje? 

Wyższy jeździec roześmiał się: 
— Zajmuje się takiemi rz<czami, 

Lai, że gd vbv rząd angielski wie- 
dział o tem, E”dra - el - Razula wi- 
siałby już dawno. !ednem słowem, 
mój kunak Razula jest handlarzem nie- 
womikėw. W Dżeddzie każdy harer! 
przyjmie z zachwytem białą dziewczy 
nę i wypłaci taką sumę, o jakiej zama 

y się Razuli. 
Ale ona jest w Nibory? Jak- 

że ją stamtąd wvkradniesz? 
— Los nam pomaga, Larri, Niema 

vardziej pewnych informacyj, niż wia- 

Ža 
tv 

Prze- 

- nali, odświeża, usuwa 

  

fAkuszerkił 

_ BKUSZTERKA 

ŚMIAŁÓWSKA 
183 tdabinei Kedmr 
$czny, R5%wa +MErSZCZ 

egi. eągry, łapie 
wk), karsajE:, w» 

zadsuie wiosów, 6 

siewicza 38. 

  

[CZ 
RESTA EISS 

Chcesz otrzymać po- 
Sadę? Musisz uk Aczyč 
ku'sy 'fachowo - ko. >- 
pondencyjne im. profe 
Sura Sekulo icza War 

* sząwa Żurawia, 42 Kur 
sy wyu<zają listownie: 
buhalte ji, 'achunkowo- 
Ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenograf i, na ki han- 
dlu, prawa, ka igrafji, 
pisania na maszynach, KOSMETYKA 

CEE towaroznawstwa, — ап 
gielbbkiego, francuskie- 

GA BINET go, niemieckiego, piso 
wni , gramatyki p iSkiej 

RACJONALNĘ Joraz ckonomji.. Po u- 
KOSMETYK! LaeCZ- konczeniu egzamin. 

NICZEJ Żądajcie prospektów. 
WII NO, MICKIEWI- = 

CZA 31 m. 4. 

  

      

Różne sumy 
po ulokujemy wyłącznie 

0 Ls dosko. 1a barizo pewne hi- 
› poteki miejskie i wiej- 

skie. 
Wileńskie Biuro Ko 
misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, m. 4, 
tel. 152. 

jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypaianie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

Códałaniie wę 6-4, OBIADY 
W. Z. P. 43. Wiwulskiego 6-c, m. 14 

  

  

nafteróstą Sprzedaje się Cerę 
poprawia, pieięgamja" 

niach, dochód roczny 
oraz usuwa wady 31.000 zł. Informacje: 
Gabinet e dó Gimnazjalna 6 — i5 

Kosmetyki (y © godz. 4—6 pop. 
Leczniczej ės   
J. Hryniewiezsewej, 

zaniedtkaną kamienica w śródmie-Przyjezdny 
о 29 mies:ka- 

    

   

  

       

    

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ul Tatarska 20, dom 
istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębe- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

  

By, 

  

  

Przy gotówce 
500 dolcrów 

sprzedamy folwark 
hez zabudowań, ub- 
szaru około 70 ha, 
orna zieuia, łąki, 

las pastwiska. 
Dom K.K. „Za- 
cheta“ Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

Plac 
do Epraedagis w Žas 
rzyńcu, ob>zaru ч я 
kw. sążal.  Dowiedzieć ge m-iej acz 
się: Piwna 7—11 godz. siąd.m dobre Świade- 
3—5 pp. ctwa, mogę na wyjazd 
— — 4, Kasyna. UL Suboc7 
Do wynalecia Nr.25 m. 4. B. M. 

micszkania: 5 1 6 ро- у) 
короже ze wszystkiemi Pomocnik 

rządcy . w godamii. Dowiedzieć 
ię: Wiłkomierska 5-a. 
12 kawaler łat 30, uczciwy, 

energiczny i pracowity 

į POSADY Bs buchałteję i 

prowadzenie rach 'nko- 
я wości rolnej, zamieni 

z Litwy posadę na taki-ż sta- 
b. nauczyciel nowisko względnie pi- 

pol. gimn. udziela lek- Sarz+, magaryn era i t.p. 
cyj łaciny W Zakresie kilkoletn a praktyka w 
8-miu kl. gim. Przyj-intensywnie prowadzo- 
mie; również posadę Nem gospo iarstwie, 

biurową, rząccy  do-chlvbne Świadectwa. 
now, kasjera i inną, Łaskawe zgłoszenia: 

Rządca- | 
ekonom 

dwadzieś.ia łat prak- 
tyki, znajomość mie- 
czarstwa i  chłewni, 
hod 'wca  młodniaka. 
Šwiadectwa i referen- 
„je. Oferty Admuni- 
siracja „Słowa*. 

?       

  

Poszukuję posady 

do kuchni 

  

  

ul. WIELKA © H mj, 
Przyj. w g. 16-11 4-7 

W. Z.P. R 

  

Dywan 
francuski okazyjnie ta- 
no sprzedije się. Ja- 
giellońska 7 m. 13, od 

  

  

    

ri i ya, poc ta i majątek Wiel- 
+ > ki- Soleczaiki Żeligow- 

ski. 

Potrzebna t 

+ służąca E iu A 

do wszystkiego # ©- POPIERAJCIE — 

  3-5 wieczór.   

domości, które przedostają się za mt- 

:у więzienne. Otóż słyszałem, że 
dziewczyna pojechała razem z matką 
do Dolny Wielkiego Wąwozu,, gdzie 
grzebie się w ruinach jakis osiół pro- 
łesor. jak widzisz, ona sama wsuwa 

się do naszych rąk. Oddam Razuli 
matkę jej jako siodatek. Przyda się jei 
znajomość z baiem, ale dużo za nią 

nie zapłacą, be do haremu jest już za 
stara. 

-- Jaką ja będę miał zapłatę, To- 
niu? podiiost niespokojnie oczy 
Larri, uśmiechając się przymilająco. 

-— Dostaniesz tyle, ile ja ci dam i 
ani jednego piastra więcej, — odpo- 
wiedział ostro Pareira. — A jeżeli ci 
się to nie podoba, możesz wracać. Po 

wtarzam jednak, że nie pożałujesz, 
© zostałeś ze mną. Ale pamiętaj, że 

nic nie obiecuję. 
Opryszek zagryzł wargi i splunął 

ze wściekłością. Wychowany w szko 

le całego zbrodniczego planu, gdzie 

każdy biorący «1 =w „sprawie" do 

stawał swoją część, odpowiadającą 

niebezpieczeństwu, na ktćre się nara- 
żał, po raz pierwszy zwatpił w bona 
rowość kolegi. Zwątpienia iego. rosły 
z każdą chwilą, a zachwyt do Pareirv 
zamieniał się stopniowo w uczucie pa 
gardy i nienawiści. 

Z 

ROZDZIAŁ X 

Tommy ma chwiłę strachu. 

— Doprawdy, Elly, nie spodziewa 
łam się po tobie, takiej niewdzieczno- 
ści! Za to wszvstko, co dla ciebie zro 

  

bana OP P, praniem. Autokol Wio- 
senna 6m. 4 od 2—4 

ham, nie mogłaś mi się odpłacić ni 
«em innem, jak tem, że wciągnęłaś 

mrie do tej wstrętnej jamy 

Myślałam , że znajdę tutaj przy- | 
jemne i sympatyczne  towarzystwo..... 
ludzi dobrze wychowanych i kulturał 
nych... wreszcie sądziłam, z twoich 
słów, że ten profesor jest człowiekiem 
z towarzystwa. 

Mrs. Derntoid - Theese zakrziusi 
ła się z oburzen:a i umilkła. 

—ja nigdy nie obiecywałam mamie | 
nie podobnego! Prosiłam tylko, żeby- / 
śmy pojechały co profesora. : 

—. Tak, ty tego nie mówiłaś, ale 

słyszałam o ten: od tych twoich wstrę 
trych przyjaciół, od tej Veston i tego 
młokosa Kinga. Mówili te umyślnie : 
pewnie na twoja prośbę. Czy ty mo 
żesz sobie wyobrazić, co się ze mną 
działo w samochodzie, na tych ohyd- 
nych drogach? A potem ten wstrętny 

pociąg, w którym pasażerowie byli 
stloczeni, jak sledzie w beczce. A tu- 
taj. Niema ani jednego kąta, w którym 
by można było ukryć się od siańca: 
Karmią okropnie, w hotel: niema cie“ 
nia komfortu. Czy rozumiesz, w jakich 
strasznych warurkach my żyjemy? 

Mrs. Dernfoid - Theese wyprosto 
wała się i tragicznym gestem wskaza- 
ła ręką na otaczające przedmioty. 

— Ach, mamo, wcale tu nie jest 
tak źle, a miejscowość jest cudowna. 7 

Powietrze, jak wino, a góry, jak na 
obrazie czarodziejskim . 

      

   

w
o
w
 

  

n
i
k
n
i
e
 

  

   

    

                

    

    

    

   

  

  

ww Tuzų UNBŁNKAIWY MAUCHIEWYCZ Keila sier odpowiedziałzy Wiłolóć Waydyłło 

  

Brukarnia 

  

Wydawnictwa „Słowo”* Zamkowa £  


