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Mowa senatora W. Restworowskie- 
go, którą podajemy niżej, zasługuje 
na jaknajszcrsze _ rozpowszechnienie 
wśród naszego spełeczeństwa, bała- 
mutnie informowanego lub świadomie 
okłamywanego przez t. zw. prasę na- 
rodową. Użycie religji za broń w nie- 
wybrednej walce politycznej przeć 
stronnictwa narodowe, | uzurpowanie 
monopolu j:a prawomysiność katolic- 
ką. sprawia, iż zagadnienia religijne 
często zaczyrają być zabarwiane po- 
litycznie, raczej partyjnie, a wskutek 
tego obniża się ich powaga i znacze- 
nie. 

W swoim czasie doskonałą odpra- 
wę partyjni'om, używającym religję 
za parawan w grze politycznej, dał 
wybitny katolicki pisarz x. Jan Urban, 
red. „Przegłąd Powsz.'. 
Moma sen Rostworowskiego osta- 

tecznie i w sposób stanowczy wyja- 
śnia sytuację. 

Wysoka Izbo! Działalność min. Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego obej- 
muje vodaj wszysikie najtrudniejsze, naj- 
drazliusze, a zacazem najbardziej podsta- 
wawe zagadnienia i problemy; które ma do 
rozwiązania Pańsiwo w stosuuku do swoicu 

" ebywateli i zwykle przy dyskusji nad tym 

«javie musi mieć do zwalczenia 

‚ 

budżetem długim  korowoden:  przesuwaią 
się najsprzeczniejsze skargi i nawzajem wy- 
klucza się zarzuty. Jeżeli je przewiduję 
i jeżeli to podkreślam, to nie dlatego, żeby: 

priori te zarzuiy i skargi lekceważył, ale 
ice tą drogą podkreślić wielkie trudności, 

an inini- 
ster W.R. i O. P. ale jeszcze jedno: trud- 
nośńc samych problemów. 2 

Nie chcę w ich mnogości i ważkości za- 
tonąć i dlatego, mówiąc o jednym odcinku, 
о odcinku wyznaniowym, bedę szczegóło- 

«wiej mówił tylko G stosunku Kościoła ka- 
tołickiego do Państwa я 

Jeśli chodzi o szeroką opinję publiczną, 
to w żadnej może dziedzinie nie panuie o 
istocie tych stosunków taka lekkomyślna i 
głęboka ignorancja, jak w tej właśnie. 
1 dlatego na tym gruncie swobodniej, niż 
na jakimkolwiek innym, może bujać i plenić 
się wszelka demagogja, wszelka niedorzecz- 
ność, wszelkie szic 0. 
Panowie ecież wiedzą, że od pewne- 

go czasu opinja publiczna jest utrzymywa- 
na w przekonaniu, że stoisey w Polsce w 
przededniu wałki z Kościołem, że rządy po- 
majowe czekają tylko odpowiedniej chwit, 
hy konkordat ze Stolicą Apostolską zerwać 
: walkę rozpętać. 

Tego straszaka używano bardzo pow- 
szechnie podczas ostatnich wyborów i nie 
mogę nie stwierdzic, że to hasło doznawał» 

- dość znacznego powodzenia w pewnych 

  

> 

j 
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omgach naszego Państwa. 
chcę się nad tym faktem, faktem nie- 

wątpliwym dłnże, rozwodzić, ele rbolewam 
nad nim nietviko iako obywatel tege pań- 
stwa, ale przedewszystkiem Тако katolik. 

Dziele sie bnwiem prze to krzywda i Ko- 
ścłołowi i Państwu. 

Moi Panowie! ilxż ludzi w Polsce zdaje 
sobie choćby najnowierzchowniej sprawę z 
tego, że zagadnienie stosunku Państwa 1 
Kościoła jest jeduem z najtrudriejszych za- 
£gadnień współczesnych. 

Wchodzą tu p:zecież w grę, $робуКа! з 
się na każdym kceku, zazębiaja się o siebie 
dwa potężne czynniki. Czy ich stosunek 
wzajemny może wyczerpać, może objąć ca!- 
kowicie, jakikolwiek, choćby prawniczo, naj- 
lepiej skonstruowany konkordat? Czy ży- 
cie samo nie mówi, że tam, gdzie na jednym 
4tym samym terenie spotykają się i działa- 
a dwie wielkie organizacje, tam dla ich 
harmonijnego współżycia nie wystarczą, nie 
mogą wystarczyć same paragrafy i arty- 

Tam ócz nich niezbedna atmosie- 
ra : sad wzajemnej i As 

zap, Parėw z Klubir Narodowegn, czy Panowie tej atmosfery z całą świadać 
mością, z całą bezwzględnością nie zamąca- 
cie? Czy prasa Panów, agitacja Panów, nia dąży systematycznie do tego, żeby stosunki między Kościołem i Państwem zaognić i 
zatruć? Czy Panowie w tej dzidzinie, któ- ra dotyka naigłęoszych, naiczuiszych  strua 
duszy ludzkiej i sumienia ludzkiego, nie sie- jecie świadomie niepokoju i zamętu? 

Panowie słusznie mogą odemnie żądac, bym tak ciężkie zarzuty stawiając Panom, nie był gołosłowry. Otóż z tego materjatu, 
jakim rozporządzam, wybiorę parę tylko pižykladėm, które uważam i które może 

aa Ar uzna również za typowe. 
an Prezydent Rzeczypospolitej ma na- 

dač J.E. Ks. Nunciuszowi 
o A S Asiese 

rasa Panów, a w pierwsz 
„A. B. C.*, puszcza w Świat ać że ksiądz Nuncjusz odmówił przyjęcia tego 
wysokiego odznaczenia. Nazajutrz po tej 
wedomości szef protokułu dyplomatycznego 
Jadzi pi 1 z polecenia Pana Prezyden 7 ie do pałacu Nuncjusza, wręcza wielką 
I z odpowiedniem przemówieniem, na 

ie e NPOSÓb bardzo serdeczny odpowia- 
leśnik WARSZ, Czy panowie sadzą, że 
ORG C.* j cały szereg dzienników EAS o które tę wiadomość po- 

А '-ШР°° wai sie do elementarinego 
OPM ostow, "ia tej wiadomości i 
ge Hata wania, ale  usprawiedliwie- 
ma sie, ag aju wiadomość mogła Y€ umieszczona. Nie podobnego. Czytelni- | CV pism tego typu Konstruuią sobie obraz stosunków, panujących między Kościołem i Państwem na podstawie tego faktu. 

Nie chcę tego czynu kwalifikować. 
m tylko, żeby ten fakt sad faknajszerszych mas i otworz 

m nareszcje oczy na to, kto pod Oi y 
gorliwości, a nawet monopolu katolickie: 

mi 

jest 1stotnvm mącicielem stosunków rencie" 
nych w Polsce. AE 

W sejmowej komisji Spraw za, 5 
nych jeden z mówców stronnictwa sole: 
wego wyrażał ubolewanie, że stosunki na. 
Sze ze Stolicą Apostolską nie są dość tro- 

skliwie pielęgnowane, twierdził nawet, że 
wsbtutek tego ińteres państwowy Polski zo- 
stał na szwank narażony. 

Wypływałoby- z tego oświadczenia, że 
Panom chodzi © dobre stosunki między 
iządem a Stolicą Apostolską, że Panowie 
sobie zdają sprawę z wagi i ze znaczenia 
tych stosunków. Dlaczego w takim razie 
w prosie Panów były puszczane niezgodne 
z prawdą wiadomości o przebiegu audjencji 
raszego ambasadora p. Skrzyńskiego u O|- 
ca Św. i o jego odwołaniu. Wiadomości te 
ukazały się w chwiłi dła Państwa i dla na- 
Szego stosunku ze Stolica Apostolską istot- 
nie trudnej, w związku z wypadkami w 
Małopolsce Wschodniej. 

Przytoczyłem tu parę faktów i przyto- 
<zylem je w formie zarzutów. Ale może 
Panowie mają istotnie jakieś dane dla twier- 
dzenia, że Kościołowi w Państwie grozi ze 
strony Rządu jakieś niebezpieczeństwo. Mo- 
że Panowie macie istotnie nietylko prawo, 
ale i obowiązek nawoływać do tego,co Pa- 
nowie nazywają „czujnością katolicką" i 
spełnieniem obowiązku katolickiego. 

Zanim na tak postawione pytanie odpo- 
wiem, pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Izby 
na jeden niepodiegający wątpliwości fakt. 

We wszystkich państwach wschodniej i 
środkowej Europy, powołanych do życia 
po wojnie, byliśmy świadkami mniej lab 
więcej ciężkich koniliktów między Kościo- 
łem i Panstwem. Widzieliśmy to w Czecho- 
słowacji, widzimy to w Jugosławii i na 
Litwie. jedynem państwem, w którem kon- 
iliktu ze Stolica Apostolską nie było, jest 
Pojska. 

pragnę tu stwierdzić w sposób najbar- 
stanowczy na miarodajnych  podsta- 

wach oparty, że społeczeństwo katolickie 
ma to w poza rzędzie do zawdzięcze- 
sa „konse| AL i 
nienia w szerokiej ie wisku 
Marszałka Piłsud: i sa” 

To jest już dzisiaj nietylko fakt histo- 
1vczny, to jest także gwarancja na przy- 
szłość. 

Konkordat nasz ze Stolica Apostolska 
zawiera w sobie, jak Panowie wiedzą, dwa 
typy postanowień. Są tam w sprawach za- 
sadniczych postanowienia ostateczne i te 
są najloiałniej wykonywane przez Rząd. Jest 
natomiast cały szereg spraw natury mater- 
jalnej, które nie mogły być rozstrzygnięte 
w chwili podpisywania konkordatu i one ta 
właśnie są przedmiotem rokowań między 
Komisią Papieska a Rządem. Był okres cza- 
su, kiedy nas Episkopat żalił się słusznie, 
że sprawy te zalegały i nie posuwały się na- 
nrzód. Osobistej iriciatywie p. premiera 
Sławka jeszcze z czasów pierwszych jego 
rządów zawdzięczamy przyśpieszenie tempa 
tvch prac. Atmosfera, w której pracuje z 
Rządem Komisja Papieska, jest według mo- 
ich informacyj, w pełnem znaczeniu tego 
słowa przyjazna, 

Skoro na gruncie konkordatu i stostn- 
ków ze Stolicą Apostolską nie znajduję fak- 
któw, któreby świedczyły o wrogim stosun- 
kn Rzadu do Kościoła, sprobnuję ich szukać 
na ierenie tego resortu, o którym dzisiaj 
mówimy, to jest na terenie  Ministerjaum 
Wyznań i Oświaty. 

Panowie pamiętają przeszłoroczną deba- 
te nad tym budżetem w Senacie i w Sej- 
mie. Była ona szeroko powtarzana i orua- 
włana w prasie. Podczas tei dyskusii padło 
z ust n. ministra Czerw'ńskiewn oświadcze- 
nic, które praone Wysokieł Izbie, a ta dro- 
ga i szerokiei opinii w kraiu przypomnieć, 
jest ono bowiem zupełnie zasadnicze i jasne. 

Konstytucja nasza.orzeka, że w zakła- 
dach, w których kształci się młodzież poni- 
żej IR lat życia, nauka religji jest obowiąz- 
kowa. Stoję na gruncie prawa i z tej zasady 
nrawnej już sumienie pedagogiczne każe mi 
wyprowadzić wnicsek, że i na innych lek- 
ciach w szkole i wogóle w cddziaływanin 
szkoły na młodzież, rie powinno być nicze- 
go, cohy zasadom, głoszonym na lekcjach 

relieji przeczyło, ažebvšmy rie wychowy- 
wali młodzieży w: duchowej anarchii. 

A w dalszej debacie dodał jeszcze p. mi- 
rister: 
Nie mam na swojem sumieniu, ani jed- 

regn, jakiegokolwiek zarządzenia, ani jed- 
nej jakiejkolwiek nominacji personalnej, kżó- 
rzby miała za skutek zmniejszenie, obniże- 

zie znaczenia lub powagi, wychowania re- 
ligiirego w Polsce, czy wogóle wpływu Ko- 
Śściołą katolickiego na wychowanie religij- 
re młodzieży katolickiej. 

Jeżeli stronnictwo narodowe troszczy się 
w ala 9 religijne wychowanie młod- 
zieży katolickiej, dlaczego z takim zgrzy- 

tem nieukrywanego gniewu przyjęto norri- 

nacię ks. prof. Zongołłowicza na wicemini- 
stra oświaty i wyznań? Dlaczego wszelkie- 
mi siłami usił owano z tej strony zdyskredy- 
tować jego osobę, negować wpływy. 
przemilczeć jego publiczne oświadczenia? 
Dlaczego umieszczano w prasie wyssa- 
ne z palca wiadomości, że Stolica Apostol. 
ska zażądała iego ustąpienia? Na jakiej pod. 
stawie mieli Panowie prawo twierdzić, że 
ksiadz katolicki, prof. prawa kanonicznego, 

dzie 

   

zgodził się przyiąć, to wysokie i odpowie- P 
dzialne stanowisko na to, żeby być parawa- 
ne": wrogiei Kościołowi robotv? Ksiadz mi- 

i ai Eolas dość gas sfor- 
SWO е- Ga kia, stanowisko, keidy powi 

„Silne państwo musi opierać się na Ko- 
ściele, z drugiej Kościół musi opierać się na 
Faństwie. Ideologjs tę nosiłem w sobie od- 
dawna, bom walczył o silne państwo, 0 
bvt narodu przez całe swoje życie. Mam rę- 
ke na. Departamencie wyznań. szkolnictwa, 
prócz tego kieruję sprawami pozaszkolnemi. 
Podkreślić chciałbym, że ręce mam wolne 
i nikt mnie w moich poczynaniach nie kre- 
puje. Między mną i Rządem niema rozbież- 
ności. 

Odpowiedź na to wyraźne i jasne oświad 
czen'e była w całej prasie Panów jednolita 
i solidarna, odpowiedzią tą było pr z e- d 
milczenie. 

Wysoka Izbo! Żałuje, że mówiąc o tem 
wielkiem zacarinieniu, jakiem jest wzajemny 
stosunek Państwa i Kościoła, musiałem Zu- 

żyć tyle czasu na dyskusję polemiczną. Są- 
dze jednak, że to nie było moją winą, nie 
wypływało z jakiegoś mojego osobistego 
nastawienia partyjnego, ale że było nie- 
stety moim obowiązkiem. Chciałbym, żeby 
przynajmniej ta jedna dziedzina, dziedzina 
uczuć i przekonań religijnych była wolna od 
niemającej z nią nic wspólnego gry poli- 
tycznej. Trzeba przecież czemś zdrowem 
żyć, jakieś zdrowe, mocne, niewzruszone 
podstawy dać tym pokoleniom, które po 
vas przyjda. Jako człowiek pewnego, okre- 
ślonego światopoglądu, widzę tę podstawę 
w wychowaniu religijnem. Żądam od pań- 
stwa, żeby kierując wychowaniem publicz- 
nem, liczyło się z tym konstytucyjnie zawa- 
rowanym postulatem. Ale jak słusznie nió- 
wił w swoim przeszłorocznym referacie p. 
sen. Dąmbski „w sprawach szkolnych wy- 
razić się winny harmonijne wpływy wszyst- 
kich tych czynników, które mają prawo 
wpływać na wychowanie, a więc rodziców, 
których przyrodzorym obowiązkiem jest kie- 
rowanie i wychowywanie dzieci, Kościoia, 
który kształtuje dusze i Państwa, które or- 
ganizując szkolnictwo, ma prawo żądać, że- 
hy mn szkoły kształciły dobrych obywateli". 

Zdaje sobie doskonale sprawę, że ta wie- 
latysięczna armja naszych nauczycieli, nie 
jest i nie może być pod wzelędem przeko- 
nań religijnych jednolita. Targają nią te sa- 
me prady i niepokoje, ten sam wreszcie in- 
dyferentyzm, który cechuje całe nasze spo- 
łeczeństwo. I dłatego my, społeczeństwo ka- 
tolickie, nie mamy moralnego prawa zwal- 
lać winy za ten stan rzeczy tylko na Rzad, 
"Ta my Sami, my, społeczeństwo katolickie, 
jesteśmv w pierwszym rzędzie odpowiedzial- 
ni za stan umysłów naszych młodych poko- 
leń. Dopóki w sobie samych nie dojrzymy 
winy, a szukać iei bedziemy tylko po za 
sobą, dopóki żądać będziemy, aby wszystko 
za nas nawet w tei dziedzinie, w dziedzi- 
nie ducha, zrobiło państwo. nie doczekamy 
się uzdrowienia mvśli religiinej w Polsce. 

Od nanczycieli mam prawa wymagać, 
hv w myśl oświadczenia p. ministra nie wy- 
chowvw zli młodzieży w durhawej anarchii. 
lak panowie wiedzą, od księży biskupów 
uzależniona jest w mvśl Konkordatu, tak 
zwaną misia kanoniczna dla wykładów re- 
linii. Ale nie chciałbvm twierdzić, że łedno 
i druoie jest w stanie zaważyć decydująco 
na ductu szkoły. 

Q duchu szkoły rozstrzyga nietylko mi- 
nister, nietylko natczyciel, ałe atmosfera ca- 
łegn społeczeństwa. I jeśli słyszę, a słysze 
często, moi Panowie, o niepokojących z pu 1- 
ktu widzenia katobckiego objawach w na- 
szem szkolnictwie powszechnem, nie mogę, 
jeśli chcę być konsekwentnym, apelować 
fylko do jednego czynnika. Stoję bowiem na 
stanowisku, że wychowanie młodego poko- 
lenia katolickiego należy do 3-ch  czynni- 
ków, do ródziny, da Kościoła i do Państwa. 
Trzeha spojrzeć, jak tam na dole w pot- 
skiej wsł, w małem zapadłem miasteczku 
ta wsnółpraca wszystkich powołanych czyn- 
nihów wyglada. Mam głebokie przekonanie, 
ie większość naszei armii nauczycielskiej, 
składa sie z ludzi, którzy swój zawód i pra- 
ce traktują ideowo. Czy znajdują oni zawsze 
tam. na terenie, ne którvm pracują, życzii- 
wość serdeczną i zrozumienie? czy atmosfe- 
ra naszego Społeczeństwa, naszych rad 
szkolnvch jest tego rodzaju, że może stwo- 
rzyć dla rauczyciela jakieś oparcie i dać 
kierunek moralnyt Czv Panowie sadzą, że 
ci młodzi chłopcy, wychodzący z ławy szkol 
nei, są już ostatecznie pod wzaledem filn« 
zoficznym i relieiinym skrystalizowani? że 
środowisko, w którem wvpadnie im rozpo- 
cząć pracę, nie może mieć decyduiacego 
wpływu na ich późniejszy rozwój, ieżeli to 
iest środowisko miłuiące? Że ten miekki ie- 
szcze n:ateriał Imdzki iest inż tak skosfniaty 
w newnvch doktrynach. że jera światono- 
gladu reliriinego nie można miłującą ręką 
pokierować? : 

Prof. Uniwersvtetn Inbelskiego, ks. dr. 
Szvmafski pod wraženiem mnwv. którą n. 
minister wypowiedział w październiku r. ub. 
przez radio, przemówienią do armji nanczy- 
cieli, pisze w „Pradzie«, 5 

П>% dobrego mcže taka armia zrobić dla 
roołebieria religiirości. ale też ile  złaco! 
latie to piekne nole pracy dla katolickiego 
Ariofacza, katolickiego bez żadnego dodat. 
kn. aby pogłębić łączność tej armji z Ko- 
ściołem. 

Tak moi Panowie, nie może w tym wy- 
padku wystarczać twierdzenie, że w naszem 
szkolnictwie są z punktu widzenia katolic- 
Iiego obiawy niepokojące. Trzeba iść „do 
dna zagadnienia i z teso wyciagnač kon“ 
sekwencje. Ale nie te, o które chodzi Panom 
z Klnbu Narodnweeg. Trzeba stwierdzić, że 
wychowanie religiine zawarowane Konstyttt- 
cią, a dla młodzieży ketnlickiej zabezpieczo- 
re dodatkowo korkordatem, może być w 
pełnej mierze urzeczywistnione tvlko przy 
czvnnej, pozytywiiej pracv wszystkich no- 
wołanvych do tego czynników. I nie w wal- 
ce wzaiemnei, dla której, jak to stwierdzi- 
łem, niema żadnych podstaw obiektywnych, 
ale w ich współdziałania leżv rozwiazanie 
znoądnienia wychowania publicznego w 
olsce z prnktu widzenia katolickiego. 

  

ь ODZNACZENTĄ. 
8 „VAPSZAWA. FAT. — W dniu 11 b. m. SSE 12. 7 wiecz. sóbyła sie w Ministerstwie prawiedliwości uroczystość wręczeria od- znak orderu Odrodzenia Polski naerodzonym cstatnic członkom sądownictwa i prokurato- turv. ora> urzednikom Ministerstwa Spra- wiedliwošci. M in. odznaki orderu trzeciej klasy otrzymał p. Wacław Wwszyński. pre- zes sadu okregowego w Wilnie į ndznaki orderu czwartej Klasy p. Stanislaw Debicki prokurator sądu okregowego w Wilnie. | 
Gł ÓWNIEJSZE WVGDANE LOTE| X 

STWOWEJ Bee 
WARSZAWA. PAT. 11 b. m. w drugim nin ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej pańska 
A ca I głównieisze wygrane * Hmery va Ce: SEA R KE 45.370, 8: 1961, e 23 3 

DUKSZTY — Bnfet Koiejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LENY 

zagraniczne 509%, dreżej. Ogtos: 

  

BARANOWIiCZE —- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIL — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgamia T-wa „Ruch”. 

HORODZIE) — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — td. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego- 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
NRK LAN ITS 

OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stioni. „4; 
ądesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach wią 

zenia cytrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy drakui mogą być przez Admin 

miane dowoinie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 wr 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. SWIECIANY — Ksiegarmia T-wa „Kuch”. - 

OSZMIANA — Msięgarzia Spółdz. Naucz. į 

PIŃSK — Księgarnie Polska — St. Bednarski. 2 

POSTAWY — Rsiępamia Polskiej Macierzy Ss%0łas; 

SŁONIM — Kułęgamis T-wa „Ruch“. 

STOŁPCE — ńsięgarcia T-wa „Ruch“. 

ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek $ — N. i urzalejski. : 

WILEJKA POWIATOWA — uł. Biłckiewiczu 24. F. (uczew ies 
WARSZAWA — Г-ко Rsięg. Koń. „łuch”. ; 
WOŁKOWYSK — Księgarnia F-wa „Ruch“, 

      

    

PLENARNE POSIEDZENIE SEJMU 
w sprawie podpisania 

WARSZAWA. PAT. — Na  plenarnem 
posiedzeniu Sejmu w dn. 11 b. m. minister 
Zaleski w obszernem przemówieniu wylu- 
szczył motywy, które spowodowały rząd 
p'łski do podpisania umów gospodarczej i 
liewidacyjnej z Rzeszą Niemiecką i do prze- 
dłożenia ich do ratyfikacji parłamentu. 

W świadomości, że tylko na drodze czyn 
nej wspołpracy międzynarodowej szukać 
móżna środków do opanowania istniejących 
hudności gospodaiczych, rząd polski prze- 
dłeżył lzbom ostatnio kilkanaście bilateral- 
nych umów handlowych. Bierze on bardzo 
czyrry udział w komitecie ekonomicznym i 
finznsowym Narodów, w konferencji 
pareurancjskiej i pracach bloku państw rol- 
niczych. lóąc konsekwentnie po linji tej po- 
liżyki, rząd polski zawarł z Rzeszą Niemiec- 
ką umowy: handlcwą i likwidecyjną. Unio- 
wa gospodarcza stwarza podstawę normal- 
noj wspėlpracy między obu krajami. Mini- 
ster stwierdził, że prowadzone i zamierzan= 
csłatnio zarządzenia niemieckiej polityki ga- 
spodarczej naruszają równowagę wymienną 
nietylko Polski, ak: wszystkich państw ro: 
niczych. które są dostawcami Rzeszy. 
da ja, zmierzająca nie do stabilizacji św 
tewej pródukcji rciniczej, lecz do jei zwę- 
żeria, przeciwstawia się solidarnej akcji mie- 
dzynarodowej w walce z kryzysem  rolni- 
CZYM. 

Minister Zaleski wskazał ' 
nie się w roku 1930 wywozu  niemieckiego 
d> krai6w rolniczych jako za dowód, że 
nnarawanie kryzysu gospodarczego państw 
rolniczych leży również w interesie gospo- 
darstwa niemieckiego. Umowę likwidacyjna 
minister Zaleski określił jako zdrowy i ko- 
rzystny dla obu stron kompromis. 

Na zskończenie p. minister Zaleski pod- 
kroślił, że tak samo jak rząd polski i cała 
opinja polska z radością przyjęła fakt za- 
warcia między nmicearstwami zachodniemi 
porozumienia w Sprawie zbrcień morskich, 
tak oninja międzynarodowa będzie widziała 
w dzis'ejszej uchwale Sejmu równie realny 
dowód chęci powóżnej współpracy narodu 
polskiego. Gdvby umowa nie weszła w ży- 
cie dla braku ratyfikacii ze strony niemiec- 

   

    

    

ra zmniejsze- 

  

   

umów gospodarczej i likw dacyjnej z Rzeszą 
rczwoju, oraz wyrażem woli obu narodów, cji nodlega 316. Zwolniono 1116 tak, że 
*rsoółdzia'ania w dziedzinie pacyfikacji. Spra zostało niezlikwidowanych 127, w tem 55 
wo”daw%ca przypomniał treść traktatu, po- rieruchomości miejskich, 56 objektów prze- 
czem w imieniu SE Izby przesłał z a KA AS> 13 rolnych i e Emi 
nv seiniowej pod adresem sprzymierzonego we wca zaznacza prz , że nie sto- 
króiestwa Taniwseiego, wyrezy szczerej sowano naogół Fkwidacji przymusowej, a 
nrzyjaźni i szacunku, a DA O: tylko dobrowciną. 

ności na drodze trwałego pokoju. (huczne Nastepnie pos Nosek (Kl. Chł.) zauwa- 
oklesti) Projekt 5 YA CA PTZY ża, żo traktat nietylko nie daje żadnej korzy- 
jęto w drugiem i trzeciem czytaniu. ._ ści, ale przynosi zwłaszcza dla ziem za- 

Z kolei Izba przystąpiła do sprawozdania chcdnich straty Z tego względu mówca za- 
kor'isii spraw zagranicznych O ratyfikacji pawiada głosowanie swojego stronnictwa 
porczumienia  poisko-niemieckiego i innych ; rzeciv:ko traktatowi. 
umów — ft. zw. traktatów likwidacyjnych. : 
Pierwszy zabrai pios p. minister spraw za- Pos. Szawlewski (BB) „Zwraca uwagę, 
granicznych Zaleski. Po przemėwieniu mi- #© bilans finansowy, wyniesiony z Hagi 
nistra Zaleskiego, które Izba przyjęła hucz- Przedstawia się dodatnio. Nasz majątek był 
rem) oklaskami, przemawiał pos. Hołyński, obciążony zobowiązaniami w wysokości $ 

który przedstuwił całokształt rozrachunków milionów. Za ratyfikacją więc przedłożonych 
międzynarodowych, wynikłych z traktatów WoW gy M DOO R: 

я ecj. ® ienier ' rych. iardów M 

Ра polska niemieckich i polsko” mień odszkodowań. Pamiętać trzeba, że 
avstrjackich. W dłuższym wywodzie referent pkłady te nie dają Niemcom nawet bezpo- 
przedstawił kolejne losy tych rozrachunków, Średrio prawa wtrącania się do naszych 
aż do ostatnich umów haskich i zobrazował Stosunków wewnetrznych, do stosunków 
sytuacje, w jakiej znajdowała się Polska w naństwa, do jego obywateli. 
przededniu konferencji haskiej i umowy Po przemówieniu referenta marszałek za- 
likwidacyjnej warszawskie W zakończeniu rządzil głosowanie imienne, Oddano głosów 
referent wnosi o ratyfikacię tych umów. 280, w tem ważnych 278. Za  ratylikacią 

Fos, Winiarski (Kl. Nar.), wskazuje na ureewy opowiedziało się 188 posłów. prze- 

korzyści finansowe i polityczne, które plan 
Ynvnga dawał Niemcom, przyczem zaznacza 
że umowa likwidacyjna była dla całości 

  

iekt ustawy w drugiem czytaniu i następnie 
tenże projekt przyjęto w trzeciem czytania 

układów potrzebna Niemcom i nie było po- Następnie zabrał głos p. min.  Prystor, 
wodu do robienia im zbyt daleko idących ktory omówił szczegółowo  tatyfikowane 
ustepstw. umowy. 

Posiedzenie Szjmu trwa. 

EEST DTS EISS ST TS SA 

Wiki Zz bezrobociem 
w Austrii 

W ciągu ostatnich 5 lat zostało wy- 
dane przeszło miljar! szylingów  au- 
strjackich na zapomogi bezrobotnym. 
Przeciętnie wydaje 

Mówca twierdzi że Niemcy w. odręb- 
nych układach z Polską zdobyły wielkie ko- 
rzyści, gdyż Polska niepctrzebnie zrzekła 
sie pretensyj swvch obywateli do Niemiec, 
a w dziedzinie likwidacji dała Niemcom wię- 
cei, niż wymagał plan Younga i do- 
łoży!a zrzeczenie się prawa oćkupu. Koń- 
czą* mówca oświadcza, że klub jego gło- 
srwać będzie przeciwko ratyfikecji, 

Przedstawiciel rządu p. Mrczowski zwró 
cił uwagę, że rząd polski był zdania, iż w 
inte1esit Polski leży przyjęcie planu Younga 
i že gdyby Polska pozostała poza nawiasem 
znalazłaby się w niezmiernie trudnem polc- 

  

ę 200 miljonów | 

kiej, to wysiłek Pclski nie pójdzie na marne. 

Przv pierwszyn: punkcie porządku dzien- 
nyc, sprawozdawca poseł Rutel (BB) zre- 
ferował projekt ustawy w sprawie ratyfika- 
cji traktatu gwarancyjnego między Polską 
i Rumurją, podpisanego w Genewie 15 stvcz 
nia 1931 roku. Mówca podnosi, że traktat 
połsko-rumuński, oparty na pakcie Ligi Na- 
rodów, nie jest porozumieniem, zwróconem 
przeciwko komukoiwiek, lecz jest wyrazem 
sclidarności obu krajów w celu zabezpie- 
częnia scbie pokojowych warunków bytu i 

to w układzie tvm Polska 

Ystnga, a Niemcy wyrażnie zrzekły 

mieckich do państwa polskiego. 

nałem rozįemczvwm  polsko-niemieckim 

    

Echa włamania do poselstwa 
polskiego w Moskwie 

SPRAWCA SKAZANY NA WIĘZIENIE 1 DEPORTACJĘ 

MOSKWA. PAT. W dniu 11 b. m. w sądzie ludowym przy moskiew- 

skimr urzędzie śledczym odhyła się rozprawa nad oskarżonym, który w nocy 

£ 16 na 17 lutego próbowa! włamać się do poselstwa polskiego w Moskwie. 

Na ławie oskarżonych, prócz winowajcy Kowalczuka vel Pietrowa, za- 

Siadł również razem jako wspólnik Michaj.owski, używający również nazwi- 
ska Pimenow. Kowalczuikow, akt oskarżenia zarzuca usiłowanie włamania 

się do gabinetu posła polskiego, cetem dokonania kradzieży, Michajłowskie- 

iu zaś władze zarzucają współudział w tem przestępstwie przez dostarcze - 

nute Kowalczukowi teczki listonosza z podrobionemi czterema depeszamii. 

W czasie operowania Kowalczuka w poselstwie Michajłowski miał znaj- 
uować się na straży przed gmachem. Przewód sądowy prowadzono w dwócii 

«ierunkach: starano cię wykazać, że Kowalczuk jest zwykłym złodziejem 

recydywistą, oraz że znalezione u niegn depesze i bony aprowizacyjne z 

%ooperatywy G.P.U. były stałszowane lub też skradzione. Kowalczuk na 

sądzie stale podkreślał, ze specjulnym naciskiem, że jest zwykłym złodziejen: 

=ecydywistą, 8 razy karanym i do gmachu poselstwa przyszedł w celach 

kradzieży. й : 
Znajdujących się w pokojach poselstwa kosztowności i sreber nie 

ruszał, spodziewając się, że znajdzie w gabinecie posła rzeczy cenniejsze. 

Michajłowski natomiast kategorycznie przeczy, jakoby miał fałszować i do- 

siarczać depesze Kowalczukowi, jak również, aby brat udział w sprawie wła- 
mania do poselstwa polskic30. 

Przyznaje on, że jest zawodowym złodziejem kieszonkowym, miesz- 
«ań jednak nie okrada. *V ten sposoo w pochodzenie zagadkowych depesz, 
znałezionych podczas rewizji w poselstwie przy Kowalczuku, nie udało się 
w czasie przewodu »ądośvego ustaliż. Co do taksówki 1117, to na przewe- 
dzie sądowym ustalono, przesłuchując szofera i pasażera, że taksówka ta 
nie miała nic wspólnego z włamanier:. 

Rozprawa sądowa trwała od 12.40 do 13.45, poczem sąd naradzał się oko - 

10 trzech godzia nad stylizacją wyroku. 

Przed godziną 17 ogłoszono wyrok, skazujący Kowalczuka i Michaj 

iowskiego na 2 lata więzienia, a po odbyciu kary na £ lat zesłania do odda- 
sonych miejscowości Związku Sowieckiego. 

Na procesie obecni by'i p. o. szefa wydziału polskiego Narkomindiełu. 

Morstyn, attache poselstwa polskiego w Moskwie Zabiełło, oraz kilku przed- 

siawicieli prasy moskiewskiej i zagranicznej, 

Burza śnieżna nad Niemcami 
BERLIN. PAT. — Ubiegłe: doby przeszła nad zachodnią i południową częścią 

Niemiec szczególnie silna burza śnieżra. Wskutex niebywałej dotychczas w roku bieżą- 
<ym śnieżycy, niektóre pociągi doznały opóźnienia a kilka godzin. Szereg przewodów 
tsiefonicznych został przerwany. W Monactjuni wskutek nieustannego śniegu, ruch 
uliczny został niemal zupełnie zaiamowany. Niertcy weszły podobno w obręb prądów 
wowietrznych, pochodzenia biegurowego, tak, że niema widoków na prędkie ocieple- 
nie się. W okręgu berlińskim zanotowano u%iegiej nocy 10 st. niżej zera, podczas, gdy 
ostatnio ten'peratura wahała się stale koło zera. 

żeniu. Co się tyczy układu warszawskiego, 
nie zrzeka się 

uiczego, bo nowtarza tylko przepis planu 
si 

swych pretensyj. Mówca stwierdza, że na 
zasodzie zrzeczenia się niemieckich preten- 
svj zarówno rządowych, jak i cbywateli nie- 

wszystkie 
procesy, jakie są wytoczone przed trybu- 

w 
w Farvżu przeciwka rządowi pelskiemu, upa 
dają. Na 1559 wszystkich objektów Hkwida- 

rocznie na które składają się opłaty 
przedsiębiorców i robotników oraz -do- 
datek z funduszu. Związków  zierii 
gmin. Stanowi to okało 10 części pań- 
stwowego budżetu Austrji. Miljard szy. 
Jlingów jest ekwawilentem miljarda ga 
dzin roboczych, które są 

100 tysięcy bezrobotnych. 

Ten znaczny procent bezrobotnych 
i znaczne wydalki na nich są wywoła- 
ne nietylko kryzysem gospodarczymi, 
Jecz, 1 to przešewszystkiem, struktu- 
rą gospodarczą współczesnej  Austrji, 
Lęcącej szczątkiem wielkiego organiz- 
mu gospodarczego i politycznego. Na 
podłożu stosuniiów politycznych rozwi 
ja się życie gospodarcze i gruntowne 
przekształcenie jednych musi wywoły- 
wać zaburzenie w drugich. Dwumiljo- 
nowa stolica sześcio-miljonow. państ- 

- wa Ciąży na jego polityce społecznej. 
Dzięki niej ausirjacka socjalna demo- 
kracja stała się niemal decydującym 
czysnikiem w _ polityce społecznej, 
zwłaszcza Wiednia j wywołała ciężary 
spoieczne, przewyższające warunki - 
produkcji austrjackiej. 

Obecnie Rada Narodowa  (Parla- 
ment austrjacki) poświęcił ostatnie 
swe posiedzenie problematowi bezro- 
boinych. Kanclerz doktór Ender w wieł 
kiej mowie przedstawił co rząd zrobił 
w sprawie bezrobotnych. Kanclerz pod 
kreślił dążność do zawarcia traktatów 
hardiowych,  potęgujących 
przemysłu austiiackiego, mówił, że w 
robctach publicznych będzie dawane 
pierwszeństwo własnym  surowcom. 
Przedstawił plan inwestycyj. które ma- 
ją 50 proc. bezrobotnym dać pracę. 
Wyzyskanie sił wodnych nutsi podnieść - 
zaniność produkcyjna Austrji i zapew- 
uić jej powodzenie we współzawod- 
nictwie międzynarodowem. Projektuje 
się .yrocentrala dla kredytu zakładom 
przemysłowym, mającym produkcyjnie 
zastosować pracę bezrobotnych. Na bu 
adownictwo mieszkań ma być dany kre 
dvi 200 miljonów szylingów. Pozosta- 
łe budownictwo ma otrzymać 110 mil- 
jonów. Wszystkie resorty mają rozwi- 
nąć działalność inwestycyjną. Kanclerz 
wspominał że w ostatnich latach 19 
tysięcy robotników austrjackich wye- | 
niigrowało do Francji. Musimy zazna- 
czyć, że emigracia dziś jest uniemożli- 
wiona tem, że w krajach przyjmują- 
cych emigrację panuje dziś kryzys eko 
nomiczny. 

  

(TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA-- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 

Złóż grosz na „Fundusz Polskięga 
Szkolnictwa zagranicą”, na konie. 

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

  

| Stracone | 
przez ekonomiczną dysharmonję. Dwu 
mi'jonowy Wiedeń posiada przeciętnie 

  

eksport | 

ciwko 90. W ter sposób Izba przyjęła pro- 
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"ECHA KRAJOWE 
0 POPULARYZACJĘ ŚWIETLIC 

W nr.55 „Słowa” umieszczony został arty 
kuł pod tytułem „Świetlica - teatr - radjo* 
w którym p. Jan Hopko twierdzi, iż ро- 
palaryzacja świetlic u nas na Z Wschodnich 
iozjoczęła się niedawno, bo zaledwie od 
tzech łat. Twierdzenie to jest mylne 1 świad 
czy, że autor nie zadał sobie irudu ruch ten 
zbuGac, gdyż inaczej Wiedziałby, ZE „iKdda 
Opiekuńcza: Kresowa” calą swoją kultur. 
oświatow działalność dla ludu od początku 
swego istnienia uparła li tylko na domaca 
bidowych i świetucach. Pierwsze domy lu- 
dcwe i świetlicy FOK powstały w 1925 r. 
W cdezwie wydauej do społeczeństwa ROK 
ckreśla potrzebę aomów ludowych temi sło- 
wy' „Nie wystarczy szkoła przez państwo, 
czy przez instytucję społeczną utrzymywa- 
1a, bo wpływy je; wsiąkać będą bez śladu, 
dopóki scierać je będzie z duszy i umysłu 
czucka wpłvw domu: i otoczenia. I tu pier- 
wszym krokiem Rady Opiekuńczej Kresowej 
jest zawsze założznić domu ludowego. Gdzie 
kolwiek działa twórczo dom iudowy Kady 
Opiekuńczej tam już ziarna wywrotowej ro- 
boty nie wzejdzie”. 

Na Il-ich Targach Północnych ROK de- 
mronstrowała swój dorobek. z akcji domów 
łuvdowych w specjelnym pawitonie. Poza wy 
tresami rozwcju sieci Domów ROK, działają 
cem: przeważnie na pograniczu sowieckiem 
„Rada“ demonstrowala model ośrodka kul- 
turaino - społecznego w którym dom ludo- 
wy stać się powinien mateczrikiem społecz- 
nych poczynań „roju“ wioskowėgo. 1 

Od pierwszego dnia swego powstania 
ROK twierdzi, że powierzchowny rozrost roz 
maitych „związków młodzieży”, bez  opar- 
са рггсу tych „związków* o domy kidowe, 
jest bluffem, usypiającym czuność  opinji 
społecznej i rządowej. Przyczyn powodze- 

° та tego bluffu jest irzy: 1) ta — iż roz 
maitego kalibru „związki młodzieży”, wvra- 
staiace jak grzyby po deszczu nie wymaga- 
ja tego wysiłku pracy i środków pieniężnych 
co ćomy ludowe lub świetlice, 2) iż taki 
„związek* nie mający swego widomego о- 
gniska i szyldu łatwiej może swoją śpiączkę 
tkrvć pod korcem kilku imprez teatralno - 
©bel odowych, urządzanych i reklamowanych 
w |ismach parę razy do roku; 3) co najwa- 
žnie;sze, že jako łatwy do żorganizowania, 
ho zawsze znajdzie się prezes i kilku człon 
Fów, może poszczycić się swojem liczeb- 
nen rozgałezienien w kraju, czyli masówką, 
która z przyzwyczajenia wyborczego impo- 

"rmje, chociaż iako wartość kulturalna w na- 
szym kraju jest żadna... 

Frowadząc od siedmiu lat wytrwale pro- 
pagandę d ludowych, z satysfakcją przeczy 
taliśmy w nr. 335 Kurj. Warszawskiego, z 
dn. 7 12 r. ub. następujace słowa p. Wojci 
cha Górskiego: „Brak domów ludowych i 
bibliotek przy szkołach jest przyczyną po- 
wrctu do analfabctvzmu”. Jest nader charak 
terystvczne to, iż wypowiedział te słowa 
p Woiciech Górski, znany i zastużony dyrek 
tor gimn. św. Wojciecha w Warszawie na 
podstawie doświadczenia, które wyniósł ze 
szkoły ludowei założonej w majatku. odleg- 
łym od Warszawy tylko o 35 klm. Cóż więc 
mówić o wioskach, połoażonvc" też o 35 
kim. ale od ..granicy bolszewikiej?! 

Michał Obiezierski 
W. prezes Rady Opiekuńczej Kresowej. 

  

   

  

   

  

OSZMIANA 
-- Powiatowe zawody narciarskie. W 

dniu 22 lutego br. staraniem Powiatowego 
Komitetu PW i WF, Powiatowego Związku 
Strzeleckiego i Polcyjnego Klubu Sportowe- 
go urządzone zostały zawody narciarskie 
przy udziale 39 zewodników  rekrutujacyci 
się az z szesciu ciganizacyj sportowych. 
Wzięli więc udział: Związek str/clecki (14 
zaw.), Uiranazjum Państwowe w Oszniia- 
nie (10 zaw.), Policyjny Klub Sportowy (3 
zaw.) Seminarjun. Nauczycielskie w Boru- 
nach (3 zaw.), Szkoła Powszechna w Osz- 
nianie (3 zaw.) i Makabi (1 zaw.). 

Najwięcej punktów zdobył Związek Strze 
lecki, dalej w kciejności zdobytych miejsc 
postępujęk Gimnazjum  Oszmiańskie, Pol. 
„Klub Sportowv, Seminarjum Boruńskie i 
Szkola Powszechna w Oszmiarie. 

Zdobyte 2-gie miejsce przez uczącą się 
młodzież jak również i udział 3-ch zakła- 
dów naukowych w zawodach, świadczy u 
rozwinięy m wśrod młodzieży zamiłowaniu 
do tego zdrowego sportu. 

— Walne Zebranie Komitetu Powiatowe 
go LOPP. W dniużż lutego br. w lokalu Re- 
śurty Obywatelskiej odbyło się Walne Zebra 
nie Komitetu Powiatowego LOPP. Po wy- 
słuchaniu i przyjzciu do wiadomości Obszer 
nego sprawozdaria za ubiegły r. 1930), przy 
stąpione do rozp':trywania projektu budżetu 
i planu pracy na rok bieżący i przyjęcia tych 
punktów bez znian. Do Kosnitetu na rok 
10:1 weszli: p. starosta Suszvński — jako 
prezes, p. Dyrektor Zawistowski — jako wi- 

_ ce - prezes i p. żronisław Mackiewicz jako 
sekretarz — skarbnik. Następnie uzupełnio- 
no komisję rewizyjną i wvbreno delegatów 
na csółe zgromadzenie Komitetu Wojewódz- 

_Fiego. 
Zaznaczyć należy, że na tarenie pow. O- 

szmiańskiego istnieje, oprócz Komitetu Pow. 
w Oszmianie, 9 Fół 

Wedłno stanu na dzień 31 grudnia 1930 
roku LOPP posiada w powiecie Oszmiań- 
skinr 570 członków, co w stosunku do sta- 

   

  

nu z r. 1929 stanowi wzrost zaledwie 0 39 
członków. Mamy jednak nadzieję, że rok 
bieżący będzie okresem intensywnej pracy 
koniitetu Powiatowego w kierenku pozyska- 
nia nowych członków i rozwinięcia szero- 
kiej propagandy na rzecz tak pożytecznej i 
koniecznej instytucji jaką jest Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. RE 

SŁONIM. 
— Posiedzenie Sejmiku Powiatowego w 

Słoniniie, W dniu 45 ubm. ocbyło się pier- 
wsze w tym toku posiedzenie dėjiuisU t'0- 
wiatowego w Słonumie tem ważne, ze na 
porządku dziennym swoim poza szeregiem 
inuych spraw miał do przedyskutowania i u- 
chwałenia budżet na r. 1931 — 32. 

Posiedzenie to edbyło się pod przewod- 
tictwem Starosty Powiatowego p. Koślacza. 

Wydział Powiatowy kierując się przy u- 
«ładaniu preliminaiza budżetowego hasłem 
jaknajdalej idących oszczędności, zaniecha- 
ria jakichkolwiek irwestycyj poza pracanu 
nagłemi ze względów publicznych, przedło- 
żyt prelin:inarz, którego globalna suma w 
wydatkach zwyczajnych sięgnęła kwoty zł. 
1210552 w wydatkach, zaś w wydatkacn 
nadzwyczajnych —- 100000 zł, w dochodach 
zwyczajnych 1.060.552 zł. i w nadzwyczaj- 
nych 250000 zł. zatwierdzony zaś przez Sej- 
-mik podniesiony w dochodach i wydatkach 
zwyczajnych o 1000 zł. - 

Różnica powstała w związku ze Skreśle- 
niet" przez Sejmik 1.000 zł. z funduszu dy- 
spczycvjnego Wydziału Powiatowego i 
wstawienia do budżetu kredyt: na zapon:o- 
gi dla schroniska żydowskiego 50) zł. i gro 
maczie Miedwinowce 1.500 zł. na budowę 
szkoły. 

W dochodach »a$ zwiększono o 1000 zł. 
podatek od spożycia, zużycie wzgl. produk- 
cji. 

? Tu należy nadmienić, że Szjmik Słonim- 
ski pierwszy w Pelsce skrešlii podatck od 
przedmiotów zbytku, samochodów, wolan- 
tów. powozów, koni wierzchowych i broni 
myśliwskiej, uważejąc je za przedmioty w 
dobie obecnej za riezbędne. 

Ponadto na pcsiedzenu tem dokonano 
wyhoru członka wydzia.u powiatowego na 
m.eisce p. M Piotrowskiego, który zrzekł 
się mandatu. Na starowisko to, jak już do- 
nosiliśmy, wszedł p. Olchowik — . 74 
drobny rolnik z gm. Dereczyńskiej tut. po-- 
wiatu. Pozatem wybrano p. Pawła Sonczyka 
ra członka Komisii Rewizyjnej na mizisce p. 
Święcickiego, który z terenu pow. Słonim- 
skiego wyjechał. !ako członek komisij rewi- 
zyjnej aa do Komunalnej Kasy Oszczęd 
ności w Słonimie wszedł p. dyr. E. Kostro. 
KAŻ załatwiono szereg spraw bieżą- 

cyc! 

  

LEKARZ 
prosi o informacje, gdzie w wojew. 
Wileńskiem, Nowcgrództiem, Poleskiem 
jest rzeczywisty brak pomocy lekarskiej, 
jakie warunki zarobkowe, mi-szkanio- 

we, (ogró1) komunikacvjne 
Adres: dr. Napoleon C arnocki, 

Wilno. Antok 1 49.     

ŚWIRANKI 
— Nowa placówka. Miejscowość Świ- 

ranki jest głucha, oddalona od większych 
miasteczek, mało zaludniona, zaledwie kilka- 
naście chatek i kościół — to wszystko. Kil- 
ka osób inteligencji z księdzem proboszczem 
na czele, pracuje w dziedzinie oświaty i 
wychowania młodzieży szkolnej. Poza tem 
ciemnia bezgraniczna. 

Brak zrozumienia, chęci do pracy nad 
sobą 1 bliźnich wśiód mieszkańców  m-ka 
Świranek i okolic, nasuwa wielkie trudnosci 
współpracy inteligencji. 

Miejscowy ks. proboszcz, Teofil Prysz- 
mont od dłuższego czasu szukał sposobu, 
wyjścia z tak smutnej sytuacji i postanowił 
zorganizować pozaszkolną młodzież w Sto- 
warzyszenie Młodzieży Polskiej. 

To też, żeby oświatą i wychowaniem 
naležycie pokierowac, zorganizował patronat 

    
z 8 in osób inteligencji, który po kilku 
posiedzeniach zorganizował Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej i zastęp żeński we wsi 
Popiszki. Dnia 1-III 31 r. odbyło się zebra- 
nie organizacyjne S.M.P., na które zgroma- 
dziła się młodzież obojga płci bardzo licz- 
nie. Podczas zebrania młodzież okazała wiel 
ki zapał do pracy nad sobą, a nawet nie- 
F+órzy się wyrazili „że dla nich ten dzień 
jest b. radosny z tei racji, że nareszcie moga 
rozpaczać pracę nad sobą przy tym war- 
sztacie jakim jest S.M.P. A 

„Wobec powyższego dochodzimy do wnio 
sku, że młodzież, która samodzielnie stawia 
opór przeszkodom, zagradzającym j:j dro- 
gę do zasspokojenia codziennych potrzeb 
moralnych i materialnych, szuka wyjścia z 
iego położenia, garnąc się licznie do S.M.P. 

Miejscowe społeczeństwo ze smutkiem 
przyznać się musi, iż dotvchczas žycie mto- 
dzieżv pozaszkolne; traktowało po maco- 
szemu, gdyż nigdy się nią po katolicku nie 

A jednak zasadą społeczeństwa ka- 
g0 powinna być odwieczna dewiza 

katelicyzmu, budować, tworzyć i przebudo- 
wywaąć — burzyć tylko tam. gdzie przebu- 
dowa jest niemożliwa, a dopiero taka praca 
mcże zapewnić trwałość rozwojowi kultury 
społeczeństwa polskiego. R. K. 

  

  

   

Pohokejowe migawki 
Krynica dotąd żyje wspomnieniem 

hokeju, jak stara panna wspomnieniem 
swej pierwszej miłości. Jeszcze stoją 
bramy triumfaliie o - różnokolorowych 

_ flagach zagranicznych, jeszcze wzdy- 
cha płeć piękna na wspomnienie ,,sza- 
lonego doktora * Watsona lub króla 
piękności, czarmiawcyo Kan 
takuzena którego łapano 
objektywem ze wszystkich stron i nie- 
raz w chwilach, kiedy się tego naj- 
mniej spodziewał. I gdyby w modzie 
były medaljony, niejedna napewno u- 
więzilaby rumuńską podobiznę w ta- 
kiej złotej skrytce na swym dekolcie. 

Tymczasem iuż śnieg zjechał z gór, 
olbrzymia skocznia Świeci nagością, 
*jora Parkowa pływa we mgle, tor sa- 
ieczkowy zamknięty (niejedno nadła- 
manie kości ludzkich ma szelma na su 
mieniu); na lodcwisku hokejowem w 
ostathim cichym turnieiku posez9n0- 
wym, krążek wsiąkał poprostu w lód i 
trzeba go było z trudem wyskrobywac. 

To też pociagi z Krynicy są pełne. 
a że do najpopularniejszych sportów 
miejscowych należy sport odprowadza 
nia na dworzec, więc ruch 
na peronie stale - „est  0- 
gromny. Że zaś dyrekcja K lei 
mie zdobyła się dotąd na automat bi- 
letów peronowych, więc przed kasą 
wije się potrójnie zakręcony ogonek. 

Z miny nie poznasz, kto jedzie, kto nie, 
© dociśnięciu się mowy niema, a tu 
już pociąg pod parą! Chwile przyjen- 
nych emocyj z zakresu „Eisenbahn 
fieber“. 

Są i bukiety, chytrze w bibułkę u- 
kryte. Jakość ich niewiadoma, przeko 
na się o niej obdarowany już w wa- 
gonie gdzieś za Żegiestowem, a wte- 
dy niech już sobie myśli, co chce o ofia 
rodawcy! 

Trzask aparatów, przyjemne wyrazy 
twarzy tworzą się na poczekaniu, po- 
wstają setki stereotypowych zdjęć, 

I) i panem generałem i panią Hupfer- 
błuim w oknie klasy L... 

Jeżeli się ktoś chce naocznie prze- 
konać, jak wygląda „owczy pęd* — 
niech jedzie do Krynicy. Tu się wszyst- 
ko uprawia masowo w pewnych godzi- 
nach. Rano oczywiście leżaki, o Ż-ej 
cbiad, koło 5-ej pp. ulice, wille i hotele 
wyniiecione na czysto, cała Krynica 
siedzi, a właściwiej dławi się i depcze 
sobie po piętach w t.zw. pijalni. Tam 
lo w gorącu i duszności wielkiej uj- 
1zysz kroczące słatecznie po  długiin 
barzku tłumy tych, co „musza swój 
kwadrans odchodzić", Każdy dzierży 
w ręku kubek, a w buzi szklanna rur- 
ko. [ ciągnie przez tę rurkę, niczem 
najwymyślniejsze mazagrany, ten 

5 

„Itą, Bibcią i Dudusiem w oknie klasy 

NZE 

o traktacie handl. z Niemcami У УЕЕ ЭТОЫЕ „K. Polski” 
„Kurjer Polski“ stat się organe:n 

związku przemysłu górnictwa i ban- 
ków tak zw. „Lewiatanu'. 
Gdy przemysł zachodniej Małopolski 

i Śląska był przez cały czas pertrakta- 
cji traktatowej z Niemcami zwolenni- 
xiem zawarcia traktatu przemysł Kró- 
lewstwa wychow«', w cieplarnianej at 
mosferze wysokich ceł rosyjskich, zasi 
lany kredytami państwowemi, wzgłę- 
dem traktatu wysuwał różne zastrzeze 
nia. Mamy w wielu gałęziach produkcji 
bardzo przestarzałe maszyny i urzą- 
dzenia. Stąd powstanie nowych przed- 
siębiorstw w tych gałęziach na mocy 
orzypływu obcego kapitału jest dia 
wielu naszych przemysłowców rzeczą 
niepożądaną. Tu zachodzi różnica mię- 
dzy interesami przemysłowców, a in- 
teresami przemysłu kraiowego. Traktat 
bezwarunkowo przyczyni się do przy- 
pływu obcych kapitałów do Polski. 

Obecnie organ „Lewiatanu* jakkol- 
wiek wyraża wątpliwości co do bezpo- 
średnich gospodarczych korzyści trak- 
tatu, jednak wyraża zadowolenie z po- 
wod ratyfikacji traktatu oraz nadzie- 

ow 0 

ję, że traktat zostanie ratyfikowany i 
przez parlament niemiecki. 

„Kurjer Polski“ pisze: 
Poza kalkuiacją kupiecką, istnieją 

iednak inne jeszcze względy i niotywy. 
Mał temu wyraz minister Zaleski. Z 
piinktu widzenia polityki zagranicznej, 
ratyfikacja będzie krokiem pojednaw- 
czym, demonstracją chęci pokojowego 
unormowania wzajemnych stosunków. 
Nie jest to moryw obcy i dla sfer go- 
spodarczych, które zdają sobie sprawę 
ponadto, że wiecznie żyć w stanie bez- 
traktatowym byłoby gorszym intere - 
sem niż ratyfikacja obecnego projektu. 

Przychodzi nadto rzecz inna. Doj- 
rzewa w tej chwili porozumienie fran- 
cusko - angielskie i może stać się fun 
danientem dla pokojowego rozwoju po 
ityki europejskiej w b. roku. Demon- 
stracja pokojowa z naszej strony może 
przyjść bardzo w porę dla naszych so- 
piszików i przyiaciół na Zachodzie. Te 
go rodzaju korzyść może mieć większą 
wartość niż tysiąc wagonów świń 
mniej lub więcej. 

    

Mienszewicy zagraniczni © procesie 
moskiewskim | 

Resyjska partja socjalno - demokra 
tyczna (menszewicy) ma obecnie swój 
centralny komitet wykonawczy w Ber 
linie, gdzie znajduje się zagraniczna 
delegacja tej partji z Abramowiczem, 
+ Danem na czele. Organem tej grupy 
just czasopismo _ „Socjalisticzeskij 
Wiestnik“. W związku z moskiewskim 
procesem, w którym jako oskarżony 
występuje prof. Groman, pod zarzu- 
tem, że utrzymywał stosunki z zagia 
nicznymi socjal - demokratami, wzios 
ło zainteresowanie się grupą Abranw- 
wicza i Dana, która na wytoczony 
proces żywo zareagowała. Dan oświad 
cza przedewszystkiem, że wszyscy ci, 
którzy obecnie stanęli w Moskwie 
przed sądem, już od lat dziesięciu nie 
są członkami 
syjskiej i zaznacza, że wystąpili z par- 

socjal - demokracji ro-“ 

  

tji soc. - dem. dlatego, aby mogli 
wstąpić do służby rządowej, mniema- 
jąc, że jest to najlepszy sposób ochro 
ny interesow proletarjatu i rewolucji, 
a zarazem dogodny środek współpra- 
cy dla spokojnego i stopniowego roz- 
woju bolszewizmu. 

„Członkowie naszej partji, — po- 
wiada Dan -- usilnie pracowali w kie 
runku gospodarczej odbudowy pań- 
stwa i sa to właśnie meńszewicy, któ 
rym bolszewizm powinien zawdzię- 
czać znaczną część odniesionych do- 
tychczas sukcesów”. 

Dziś odwdzięczają się im bolszewi 
cy za całą ich działalność dla dobra 
panstwa móskiewiskim procesem, 
który jest obrazem  krzyczącej  nie- 
sprawiedliwości, wykorzystywanej dla 
celów agitacyjnych. 

  

   

Zjednoczenie Cerkwi prawosławnej 
z Kościołem anglikańskim 

Na skutek uchwały, powziętej na 
konferencji, odbytej w roku ubiegłym 
w pałacu Iambeth. w Londynie, 
tworzy się specjalna anglikańsko - 
prawosławna komisja z udziałem 
przedstawicieli obu Kościołów, celem z 
rozpatrzenia widoków możności połą- 
czenia wymienionych Kościołów. Arcy 
biskup Canterbury, prymas Kościo= 
ła Anglikańskiego, mianował członka- 
mi tej komisji następujące osoby: ' - 
Gloucester'u Headlama, arcy - 
biskupa Dublinu, biskupa i 
Gibraltaru, profesorów  Goudge'a 
i Graysted'a, kanonika Douglasa i 
księdza Filipa Easher'a. 

Co dotyczy przedstawicieli Cerk- 
wi Prawosławnej w wymienionej ko- 

misji, to patrjarcha ekunieniczny pro 
sił wszystkich zwierzchników Cerkwi 
Autokefalicznych 0 mianowanie do 
składu komisji po ' iednym przedsta- 
wicielu od każdej Cerkwi. Dotychczas 
ostali mianowani przedstawiciele: 

Cerkwi _ Konstantynopoliiańskiej, 
zaetropolita Thyateira Germanos, Cer- 
kwi Aleksandryjskiej — metropolita 
Hermopolitański Mikołej, Cerkwi Cyp- 
ryjskiej — metropolita Paphos I.eon- 
cjusz. O mianowaniu przedstawicieli 
innych Cerkwi Prawcsławnych  do- 
tychczas niema informacyj. Cerkiew 
Prawosławną w Polsce ma reprezen- 
tować w wymienionej komisji prof 
Studjim Teologji Prawosławnej U. 
W p. M.-S. Arsenjew. (PIP) 

  

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DG NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKOWOMICZNY 7iEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO tITEWSKIE 1922 r. 2 zł. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 

1926 rok, 10 zł. 

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

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 T. 9-28 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ВОМО 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. —- 5 zł   
  

WZYWAMY WSZYSTKICH 
którzy kiedykolwiek zainteresowali się sprawą wyrobu w dcmu, poza swą pracą za- 

wodową, skarpetek i pończoch na specjalnych maszynach małych, domowych, jak 

również tych, kičizyby ta sprawą chcieli sie zainteresować, aby. zwrócili się do. nas.. 

Zarobek będziecie mieli zapewniony. Siwowca dostarczamy Odbiór produkcji gwaran- 

tujemy. Wszelkich informacyj udzielamy zupełnie bezpłatnie. Podaj tylko swój adres 

dckładny do TOW. WYMIANY HANDLOWEJ z ZAGRANICĄ, Warszawa, Długa 9. 

  

Karola, ten — Józefa, еп — kombina- 
cję Jana z Zuberem, lub też Zubera z 

Największem jednak pono 9040- 
dzeniem cieszy się ..Zdzój, Matyldy" 
lub jak inni wolą, „Zdrój Czelerynki' 

  

Kryniczanką. 

  Pod portretem antenatów 

W 6 MINUT — 2000 ZŁ. 
Popularny piosenkarz i autor rewjowy 

Korrad Tom wytoczył proces dyrektorowi 

kina „Pola Negri Palace“, oskarżając go t 

pogwałcenie praw autorskich. 

W swcim czasie Tom zawarł umowę z 

wytwórnią As - film. Ułożył  wierszowaną 

wersję do dźwięlrowca „Niebezpieczny re- 

mans” i otrzymał za to 2000 zł. Warto za- 
inaczyc, że wyp: wiedzenie całego tekstu 

Tema trwało równo 6 minut. 
Otóż As - film wynajął „Niebezpieczny ro 

romans“ dyrektorowi „Poli Negri" gdzie tez 
był w„świetlany. Tom uważał że został oszi 

«any i wyzyskany: wziął pieniądze od wy- 

twórni As, ale od kina nic nie dostał, wiec 

proces. Zażądał i0.000 zł. 

Dyrektor kina wylegitymował się z ła:- 

wo”ścią iż As sprzeda mu film z wszelkiemi 

prawami i bez żadnyci: restrykcyj. Wobec 

tean Tom nie nie wskórał i będzie musiał 

się zadowolić swe'ni 200C zł. 

Chyba i to niezły zarobek. Ile trzebaby w 

tej proporcji — — 6 mirut = 2000 — za-- 

płacić Boyowi za Słówka.? 
A jednak pisanie tekstów nie jest jesz- 

czc najrentowniejszem zajęciem. Byc ład- 

rie zbudowanym ' dobrze machać nóżką to 

lepszy interes. Znena Loda Halama, as atu- 

towy czwórki Halamek, wyszia przed pół 

rokiem zamąż za hrabiego Dembińskiego, 
który zamożnością nie grzeszył. 

Mariage d'anicur swoją drogą, a pie- 

niaaze swoją. 

Ohctnie toczą się pertraktacje między 
Morskiem Okiem a panią hrahiną o jej pu- 

wrót na scenę Po tak długiej absencji była- 

by to sensacja nielada. 
Ale Halama umie się cenić: zażądała r 

mniei ni więcej tytko 500 zł. za wieczór co 

dalchhy efektowną sumkę 15.000 zł. miesię 

cznie Tyle brał dotąd jedynie Jaracz na zo 

ścinnycii występach 

ku i Artystach. Morskie Oko się waha w 
pofpisariu kontraktu. 

NIEBEZPIECZNE  DOŚW!ADCZENIE 

    

Z CZWORONOŻNYM JASNOWIDZEM & 

Psy tak samo jak ludzie pomyślenie swo- 
je mają, a niejeden cwańszy jezd od swoe 

go pana i żeby ra forsie się znał, toby -ro- 

dzonego chłebodawcę sprzedał i na kadryla 

przeżari. 

Insze sztuki znowuj serce mają miętki 

i za zwojemi panami w ogień skikać gotowe. 
Kształcony jezdem na różrych  gaton- 

kach psów likatórskich i na tem się znam. 

Tak mówił z powagą dozorca jednego 2 

doniów przy ul. Nowy Świat do listonosza, 

ktcry 7 torbą pełną różnych przesyłek za- 

trzymał się w bramie na pogawędkę. 

-- Na ten przykład widzisz pan koło 
ika tego tłustego cwajaosa!  Merda 

wredna, gruby kałdon, cztery łapy i kawa 
łck ogora — tak jest na oko, ale zajrzyj mu 

Fan w serce — sama miłość dla swojcyo 
pana. I takiego drań ma nosa, że czuje z 

czem kto do jego pana przychodzi. 

Listonosz uśniiechnął się riedowierzają- 
co: — śmiej się par z tego! aczyj to pies? 

—Z pod pietuastego, od pani Hirszbajn. 
— Zaraz zrobimy próbę, mam ja tu dla 

jego państwa 3 listy, Powirien poczuć z 
daleka, czy to protesty wekslowe, czy życze 

nia na imieniny. 
— | poczuje, ale przedtem powiedz pan, 

czy mundurek mesz pan na sobie prywatny 

czy kazionny. 

— Skarbowy. 8 

— To jazda, rezykuj pan! 
Focztyljon śmiałym krokiem skierował 

się do sieni, w której mieszkała pani Hirsz- 

bajn i nagle stała się rzecz zadziwiająca 

Puldog podniósł łeb, wciągnął powietrze, 
cczy, zaszły mu ktwią — skoczył na listono- 

sza i począł szarpać na nim ubranie. 
— Pretesty niesiesz, pretesty!  Poczuło 

dobre stworzenie!--krzyknął uradowany do 
zorca i ruszył z iniotłą na odsiecz. 

Było uż jednak późno. Buldog podarł li 

stonoszowi mundrr i skaleczył go w ręke. 

Jak zawsze odpokutowała najmniej win- 

na osoba. Właścicielkę wiernego iasnowi 

dza skazał sąd grodzki na 40 zł. grzywny za 
wypuszczenie psa bez kagańca Jednak hipote 

za dozorcy o nadprzyrodzonych _zdolnoś- 
ciach cwajnosa upadła w świeile przewodit 
sądowego. 

Okazało się bowiem, że listy nie zawie- 
1ały nic ciekawego, natomiast listonosz miał 

w kieszeni krakowską kiełbasę z czosnkiem. 
K. 

    

  

Tryska opodal na depraku każdy w 
niem może znależć coś według swego 
gustu, i na ile stopni sobie Życzy j z 
etykietką jaką tylko zechce — począw- 

szy od Złotej  Renety УхЙ - 
czymy na Martellu. — $. O. P. 
Jedynie obrachunck za - 
zwsyczaj nie przypada do smaku ama- 
tora, iie że czcigodna właścicielka źród 

ła, pani Marylda = Cellerin 
wychodzi z založen'a, że 
za dostarczanie ludziom tylu rozkoszy 
ma prawo brać ile jej się zamajaczy. 

.„.Pomnę dzień taki jeden, gdy o 5 
po poł., wspaniały istotnie hotel Lwi- 
gród (własność urzędńików ze Lwo- 

wa), przedstawiał widok wymarłego 
gmachu. Jego dwieście pokoi ziewało 
martwotą, olbrzymie koryfxrze miały 
swiatła przyćmione, a w wielkim hallu 
na pięknym fotelu, siedział nakształt 
zaczarowanej królewny, samotny Tu- 
wim — i czytał starą magiczną księ- 
Gia 

A o 6-ej idzie się do Domu Zdrojo- 
wego na „mały dancing* przy herba- 
cie z ciastkami. Już teraz kręcą się głó 
wnie żydki (,post przecie, moja ko- 
chana!*) i to w dość cywilizowanych 
kosjtumach. Zato „w sezonie” wszyst- 
ko co jeździło * nie jeździło na nar- 
tach, zjawiało w kompletach narciar- 
skich, a że po paru turach nieraz sta- 
ło się nieco za gorąco. widywano, jak 
mtoda panna, nie powiem jakiego ro- 
du, zrzucała z siebie sweter i zostawa 

  

    

u Szyfmana w Szwej- @ 

Romans mumii 
SENSACYJNY PROCES W LONDYNIE 

W Londynie toczy się obecnie sensacyj 
ny proces © prawo własności do mumii. 

Okołc mumii tej kr: 1ozmaite legendy. 
przypominające swym c 'kierem deger- 
darną juz mściwość  li!ankkamena. Mu- 
mją odnależli przed 60 laty trzeį Arabo- 
wie w egipskich grohach irrólewskich. U- 
stalono, iż jest to mumia kaplanki Amen 
Ra. która ziła 1500 lat przed Nar. Chr. 
Mumię nabył angielski zbieracz antyków 

. Магп, już podczas drogi powrotnej - 
trzymał Mann wiadomoś' że bank, w któ- 
fym  zdeponował swego czasu większą 
część swego majątku, zhankrutował. Po 
swym powrocie dć Lomiyru oddał Mann 
mumję w przechowanie swej siostrze. któ- 
ra chciała ozdobić nią zwój salon. Mumia 
interesowały się siery naulowe Londynu i 
poleciłv ją  cdfotegrafowa<, atoli fotograf, 
"tóry miał tugo dokonac, padł ofiarą kata 
strefy. Egiptolog Robi który chciał nga“ 
pisać rozprawę o kapłanc: Amen Ra, zma 
przed ukończeniem rozprawy Siostra Manna 
chciała za wszelką tenę poznyć się mumii, 
którastale przynosi  mesz 2 i wypoży 
czyła ią jakiemuś nunu: ma wi, interesu 
jącemu się egiprologją. Ob;wstel ow wnet 
przeronał się o mściwośri mumji, albowiem 
uciekla mu młoda jego żona. Numizmatyk 4 
wziął to sobie tak do serca że popełnił sa- 
mobójstwo. Pewien karykaiurzysta, który 
ogłosił karykature mumii dł również 9- 
fiarę katastrofy automobitowej. W między- 
czasie zmarł Mann, a m' dostała się w 
posiadanie antvkwarjusza Shełdinga. Obec- 
nie spadkobiercy Manni zadaja wydania 
mu'rnji a swe żadanie ponierają tem, że 
mumia została tulko wynożyczona. pod- 
Czas, gdy antykwarjusz Shelding broni się 
tem, że rodzina 
mumii, podarowała {а липихта уком, 
ktirego przeszła w jego scce. 

f 

   
       

  

  

  

   
   

  

       

   

  

    

  

wanna chcąc się nozbyć 
od 

  

    
   

Nowość! 
JULJAN EJSMOND 

„Patrząc na moich 
synków..." 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 
wierszem - о dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

Cena zł. 8. 

Nakładem Ju' jatowej Ejsmondowej 

Czerwonego Krzyża 25, Warszawa, 

Do nabycia w księgarniach 

A mr Pa RERZZE RE RE ZOOEOTOIY 

as 
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22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5ta klasa, l-szy dzień ciągnienia 
TABELA NIEURZĘDOWA 

PRZED PRZERW . 

75,000 zł. wygrał nr: 168013. 
20.000 zł. wygrał nr.: 57, 
15.000 zł. wygrał nr. 68790, 
10000 wygraly n-ry: 134009, 145505. 
5.000 zł. wygrały n-ry: 130306 136879. 
3.000 zł. wygruł n-r: 4843. 
Po 2,000 zł. wygrały n-ry: 20.674 126914 

133540 174925 182474 195253. 
Po 1000 zt. wygrały n-ry: 28884 46369 

60411 65576 66247 73310 04492 98989 
120579. 120381 144051 154205 185397 
197023 199602 200418. 

Po 500 zł. wygcały n-rv:; 2363 2985 8403 
10969 13282 18115 20122 21671 22200 22400 
22859 22620 27974 31081 52957 35396 39023 
42081 42244 43781 45954 4606( 46279 49340 

51052 51879 52457 56366 60040 60471 68054 
43301 74337 75471 80254 80332 73301 74837 
15411 80254 80532 85149 86926 91545 
100530 102285 103538 105593 107278 118304 
122142 126151 138377 146441 151047 156200 
162682 163647 168665 16920 169349 170691 
171067 168665 169200 160340 170691 171067 
171112 173557 173852 174939 175421 177948 
181043 184080 188242 180635 193663 195838 
197033 163175 198234 198750 201697 206622 
206721. 

PO PRZERWIE 

Po złotych 5000 wygrały n-ry: 
182643. 

Po złotych 3000 wygcały n-ry: 17094 
9404€ 104058 119054 16484 153632 205331 

Po złotych 2000 wygrały n-ry: 827 11372 
17801 18997 22205 40394 42121 66357 78187 
90208 96420 101922 104345 110014 129797 
164626 104779 i - и 

Po ziotych 1000 wygraly n-ry: 56 

44455 56504 68506 793/3 06559 118408 
128660 134801 145069 155509 165875 169829 
171432 178756 193745 209743, 

Po 500 zt wygrały nrv: 75 3004 4402 
6367 7104 14089 16000 15189 18385 10404 
20184 22966 «6918 27203 26459 30219 32405 
52884 37945 45578 47334 : 8 53623 57747 
63255 65695 67293 73208 75783 76622 15026, 
80214 80585 82209 82715 52732 85865 85007 
885005 88891 11113 92601 93158 96343 
102856 104432 105400 107015 108027 108357 
111089 111704 115177 116285 122215 122386 
125478 128585 12 > Ia iż 
1564 5 214 159833 1614 2 

164205 167823 R 17.578 179122 180423 
180604 152007 183755 18208 189978 200093 
208193 208276. 

ła u dołu w spodenkach, a u góry w... 
kombinezonce z koroneczkami. 
Powiada jej danser, cokolwiek zanie- 

pokojony: S 
— Hańdziulka, ty sobie 

dekolt! 
— To nic, Moryś, za to mi niżej 

ciepłol... 
Lwigród urządza wieczorne dancin 

gi w niedziele i czwartki w sali deko- 
iowanej ładnie tanecznem* freskami 
przez Wygrzywalskiego. Orkiestra? — 
Z wyglądu przypomina Rumunów mo 
że Węgrów... Ale zupełnie pokrewne 
jej typy tańcza na sali. Czyżby tyle 
naraz zjechało Rumunów? Nie, to nie- 
stety inny czarno-kędzierzawy naród... 

Już teraz paruje posezonowa posu- 
cha na danseiów, ate „wtedy”!-A choć 
by cech „podnoszących*? Czyhał tyl- 
ko laki specjalista, która niewiasta uro 
dziwa, a na łyżwach czy niartach nie- 
pewnie się czuje. A potem panienkę 
młodą a uroczą, co jeszcze przychodzi 
z ciocią na dancingi, prosi do tańca 
dziarski młodzian. Panienka Oczywiś- 
cie nie odmawia, ale w tańcu powiada: 

— Przecież ;a wiaściwiż nana nie 
znam... 

— аКю — oburzony zawoła mło- 
dzieniec — to ja wszak panią podno- | 
siłem, wtedy na nartach! 

Panienka zaraz uwierzy, 
tyle razy padała! 

— Ależ, moie dziecko: skąd znasz 
tego pana? — spyta ciocia, gdy zaru- 

zaziębisz 

« 

ргхесте _ 

 



. AKADEMICKA WOLNA TRYBUN 
WALKA O IDEAŁY 

Dzisiejsze życie akademickie cechuje wie- 
<omanja. jeżeli jakaś organizacja, jakieś sto 
waazyszenie chce zademonstrować przed 
wzrokiem rozkłóconego społeczeństwa swą 
pracę, chcąc pokazać swój dorobek — orga- 
nizu'e wiec. Wiec idealny, zwcłany zgodnie 
ze wszystkienii prawidłami, jakie w starszem 
społeczeństwie przysługują tego rodzaju in— 
stytucj:. A więc, rozpoczyna się to od pro- 

zandy. Sypią się na głowy Studentów u 
lotki porywające swą siłą, ogłoszenia, frapu- 

jąc sweini górnemi, podniosłemi hasłami, 
artykuły, oczarowuiące potęgą prawdy z 
nich hijącej Dużo musi być tu : „precz! 
„nie damy”, „nie pozwolimy" i na końcu 
„niech žyje!'“ antyteza tego, na co nie po- 

zwaliiny. jeżeli Reltorat nie udzieli pozwole 
mnia, to zupełnie dobrze można obejść się bez 

niego .To głupstwo. Co tam Rektorat, my 
chcemy, i my robimy! my! I zostaje otwarty 
wiec. Tutaj dopiero rozpoczyna się właściwa 

rcbota. Przecież na wiecach starszego społe- 

czeństwa czytanie rezolucji, wygłaszania pło 

mieanych, porywających swem pięknem, a 

oślepiających blaskiem miłości idei, która 

nije z oczu, płynie, jak potok z ust, mów, 

oklaski gwizdy, krzyki, często bitki, czasa- 

mi strzały, są obowiązującemi punktami pro 

gramu To samo musi być na naszym, „aka- 

demickim wiecu. Przecież my przyszłość na- 

rodu, chluba Ojczyzny. nie możemy zawieść 
pokładanych w nas nadziei, nie możemy 

sprzeniewierzyć się ideałom naszych ojców. 

My: młodzież znana z bezinteresowności, 2 
z gorącości uczuć, ze wzniosłych marzeń 1 

gragnien- nie możemy zrywać z poglądami 

starszego społeczeństwo w którem życie 

zamozało ideowe podejście du swiata, które 

znteresy materjalne obracające się b. czę- 
sto koło żłoba, rozkłóciły, któremu zainte 

resuwenie partyjne odebrało wszelką objek- 

tywność sądu. 2 

“ Kiedy na takim wiecu dobrze się nakrzy- 
czy. našpiewa, nogwiždže, nalaje, wtedy 

można spokojnie z duszą przepełnioną bło- 

giem zadowoleniem ze spełnienia szczytnego 

obowiązku, wracać do domu. Bo ten, który 

n.e brał udziału w wiecu nie ma pojecia co 
zająca swą szlachetnością, swym 

zaparciem się i bohaterstwem jest przyjem 

ność tak chórem, razem wspólnie, krzyknąć 

przeciwnikom parę dobitnych epitetów. To 
głupstwo, że się słyszy gromkie niedwuzna- 
czne połajanki. 

To głupstwo! W szlachetnej walce o ide- 
ały można to przecierpiec 

Ą starsze społeczeństwo patrząc na swe 
pociechy, paradujące z krzykiem ze  śŚpie- 
wem ulicami miasta. w ten sposób wy raża- 
jące cwe przekonania, swą wartość moralną, 
cieszy się ze jeszcze nie jest tak strasznie żle 
qa świecie że rośnie pokolenie, które nie za- 
zztci systemów, które od wielu lat stoso- 
e. we wszystkich dziedzinach życia poł- 

kiero. 
Po takim wyczynku można spokojnie iść 

do domu i spoczywać na laurach z głębo- 
kiem przekonaniem dokonania wiekopomne- 
go czynit. в 

Ale tąkie załatwianie sprawy, takie „dv- 
skutowanie" nie zupełnie odpowiada godnoś 
ci inteligenta. Czy nie lepiej, czy nie odpo- 
wiedrici byłoby omawianie tych spraw na ze 
braniach najrozmaifszych organizacyj,  сту 
nie pożyteczniej byłobv jakieś międzv-orga- 
nizacyjne zebrania dyskusyjne, na których- 
bv omawiano interesujace nas sprawy ze 
starowiska bezwzględnej wartości ideowej 
danego zjawiska, ze stanowiska objektywno- 
nwu'kowego. W ten sposób najlepiej byśmy 
spełn*i ciążacy na ras w stosunku do nas 
samvch obowiazek wvtworzenia jaknajmoc- 
nieiszego. światopogłądu. Wałap. 

  

      

  

Z POD TŁOCZNI DRUKORSKIEJ 
W numerbze 9 „Życia Akademickiego” 

znaiduiemy artykui p.t. „Klęska endeków w 
Wilnie” craz felicton p.t. „Grzybobranie w 
Wilnie" (podpisany:. „Tadeczek“) o wileń 
skick stosunkach w „Bratniej Pomocy”. Nie 
mcżemy się powstrzymać od paru słów w 
tej sprywie. Otóż wybory ostatnie sa klę- 
ską nit endeków, l*cz wszystkich partyj po- 
Lty-znych bez wyjatku. Wybory Hist, t.j. wy- 
bor: członków Zerządu Bratiaka wyłącz- 
nie z jednego stronnictwa zdarzyły się po- 
raz ostatni na ostatniem Wałrem Zebraniu. 

Czwartki Akademickie 
„W ubiegły czwarck kol. A Bohdzie 

wicz zagaił dyskusję na temat „X muza, 
czy pomywaczka”, dyskusji wzięło u- 
dział ok. 10-ciu osób. Z zadowoleniem nale- 
zy stwierdzić, że zabierali głos nietylko sta- 
Ti narlomani czwertkowi, ale i pewna ilość 
Sił świe+ych. 

Dzisiaj tematem na „czwartku* będzie 
kwcstia sądu koleżeńskiego i postępowania 
honorowego. Początek, jak zwykle o godz. 
5 min. 15. 2 

SŁOWO 

Amatorzy obrony i amatorzy oskarżenia 
Wprawdzie nigdy nie wątpiłem, że mło- 

dzież akademicka posiada w wielkim stop- 
riu rozwinięte poczucie :niłośi dla bliżnich 
„ potrafi się wczuć dokładnie w psychikę ka 
żdej nieszczęśliwej istoty, jednak ostatecz- 
nie pizekonat mn.ć o tem dopiero ostatn:o 
urzadzony turniej Frasomówczy Okazało się 
że wśród naszych prawników -znajdują się 
sami obrońcy, ludzie z sercem, ludzie wspoł 
czujący, okazało się, że nikt nie chciał w 
tyr. wypadku zostać prokuratorem. Jedyna 
osoha, która zdecydowała się na mowę - 
skarżyciela, akurat nie studjuje prawa i wy- 
stępowała poza konkursem, zaś przemówić 
1ie oskaiżające zostało zmiażdżone przez 
długi szereg mów obrończych. Fakt ten 
<wiadczy niezaprzeczenie o pewnym uczu- 
ciowym stosunku młodych adeptów prawa 
do fikcyjnych nawet oskarżonych, co nale- 
ży uważać za cechę dodatnią. Drugą cechą 
dodatnią, jaką nam w danym wypadku za- 
demonstrowali koledzy prawnicy, jest duża 
zdclnośc orjentacyjna, co do usuwania trud 
ności. Mianowicie casus turnieju -krasomów 
czego był tak skonstruowany, że nastręczał 
bardzo wielkie trudności oska1żeniu, a bar- 
Azc male obronie. Prawnicy poradzili sobie 
w ten sposób, że zdecydowali się wszyscy 
ra cbronę, a na oskarżenie „r zbrał się" po- 
zakonkursawy nieprawnik. 

Obrońcy rozwinęli przed wzruszonemi słu 
h::czom: cały szereg momentów poprostu 

vchylających karalność. Prawie wszystkie 
przemówienia obfitowały w mniej lub więcej 
dektadn: obrazy, niestety, w sposób OCzy- 
wisty wynikające nie z podarego - 
czon: sianu faktycznego, tylko z wyobraźni 
obrcńców. Bo, że pomiędzy powrotem oskar 
ż>nego co domu, a popełnieniem przestęp- 
stwa upłynęło „6 dni i 6 nocy, a każdy dzień 
miał 12 godzin, a każda godzina miała 60 
rainut, a każda minuta miała 60 sekund" — 
to jest tylko rozwinięcie. Ale że „w oczach 
ojca zabłysły 2 duże łzy”, że oskaržony „u- 
kiakł u drzwi”, , że „nie szarpał się, nie w 
rywal“, że kościelny, który schwytat prze- 
stępcę, musiał być stary czy chory — to są 
okoliczności, które każdy obrońca może So- 
tie dodawać w miarę potrzeby i bez kontro- 
li, da wywołania wzruszenia. Jedną z takicn 
ckoliczności stanowii mitvczny prokurator, 
którenui wkładano w usta różne argumenty, 
celem skutecznego pognębienia tego niesym- 
patycznego osobnika. Wyrażenia, że „рго- 
kurator powiedzial...“, že „pro<urator žądal“, 
2ibo wreszcie że „Śmieszne jest żądarie za- 
stogsowania jakiegoś artykułu 583, 589 i 
t d", robiły dziwne wrażenie na słuchaczach 
ttórzy nie słyszeli tych żądań i nie widzieli 
prckuratora. Jak się okazało, nawet 1egula- 
main turnieju przewidywał, że obrońcom nie 
woinc było słyszeć przemówień oskarżyciel- 
skich, ani oskarżyciełom obrończych. Stąd 
też każdy musiai sobie wyobrazić, co taki 
prokurator może powiedzieć. Opólnie obroń- 
cv mieli doń pretansię o to, że oskarża oskar 
żencgo, a nie społeczeństwo. W tym wypad- 
ku bronię prokuratora: a cóż miał biedak 

„Akade mik Wileński" 

POMIĘDZY NARCYZEM-A SEBASTJANEM 

DIALOG 

Narcyz. A więc rareszcie mamy wileńskie 
pismo ogólnoakademickie! Musisz mi przy- 
znać, że tym razem Wileński Komitet Akade 
micki dał dowód twej dobrej woli i stanął 
porad tem, co st: może nazwać interesem 
partji czy koterji 

Sebastjan. Tineo Danaos, kochany przy- 
jaciehr. Nie mogę się absolutnie z tobą zgo 
dzic w sądzie o iym nowym wyczynie Wil. 
K.A Mnie się raczcj wydaie, że pismo, któ- 
re powstało dzięki inicjatywie Komitetu, nie- 
zateżnie od tego, czy będzie miało fizjogno- 
mię nartviną czy przedpartyjną — siłą rze- 
czy stanie się bastionem dawnego, zwalcza- 
neoo przez nas, sianu rzeczy: partyjnycn 
nał«gów myślenia hamulca reform. 

arcyz. O nie! Już sam skład redakcji 
daje przecież gwarancje szerokich hotyzon 
tów pisma. Rozumiem że tobie chodzi © 
fakr, że pismo jest „na garnuszku” wyraź- 
"ie reakcyjnej organizacji, iż Komitet będzie 
wvgrywał na każdym wiecu ien atut... 

Sehastjan. Naturalnie! A czyż dla ciebie 
*о iest nieistotne? 

Narcyz. Uważam to za zbyt błahą okoli- 
cznosć, którą zniweluje współpraca  szero- 
kich rzesz akademickich. Wtedy pomoc ma- 
terinln Wil K.A. straci absolutnie na zna- 
czeniu — pismo stanie się własnością ogółu, 
urieżależni się od nakładcy. 

Sebastian. Rozumujesz w sposoh zbyt u 
proszczony i idealistyczny; faxtycznie kołeje 
żywotu „Akademika Wileńskiego" z pew- 
rością będą inne: rim się t.zw. „rzesze aka- 
cemickie" wciągną do współpracy pismo, w 
stosunku do którego wszak cały szereg bądź 
co bądz wytrawnych piór na USB odnosi 
się z rezerwą, spowszednieje, przestanie być 

  

     

  

NASIONA i SADZONKI LEŚNE Bi 
GWARANTOWANEJ JAKOŚCI DOSTARCZA 

ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI LASÓW 
WARSZAWA, KOPERNIKA 30 

  

mieniona panienka przysiądzie 
niej po tańcu. || 

— Ależ ciociu, on mnie przeciez 
podnosił na nartach! Może zawdzię- 
czam mu życie! 

przy 

l ciocia się uspakaja. 

Cichym wieczorem (aibo źresztą i 
w południe) suną parki do odległej © 
parę kilometrów „Romy*. Nie wiem, 
czy zwie się tak na pamiątkę karczmy 
„Rzym* pana Twardowskiego, ale 
zdaje mi się, że tak, jak w przysłowiu: 
wszystkie drogi prowadza do... Romy. 
Bo każdy tam trafić w końcu musi. 
Przed podjazdem sterczy czarna tabli- 
ca 4 wykazem przysmaków dnia tego 
polecanych przez dyrekcję. Trafiliśmy 
właśnie na sałatkę taką i owaką i 
„Oliwei“( !), który rzeczywiście z 
„G'iihweinem* :niał tyle cech wspól- 
nych co jego nazwa. 

Atrakcją Romy jest księ "uh, 2 st księga, gruba 
Зна księga gości, upstrzona sentencja- 
mi i rysunkami wielce mieszanych ta- 
lentów i smaków. Zawody hokejowe 
pozostawiły po sobie miljor śladów. 

Napisał ktoś naprzykład od 
do braci — Czechów: S 

& 
t 

4 

„Kocham was bardzo, o bracia 

Słowianie, 
Ale wtedy, gdy od nas dostajecie 

lanie! 

(luż to Czechów wogóle niemile 
wenominają Ksryniczanie. Pomyślcie! 
Przyjechało ich 700, ale z własnemi 
butersznytami!) 

W innem znów miejscu czytamy: 

„Jest góra stroma, 
Na górze Roma, 
Tradycyj sto ma. — 
Brzmi „La Paloma“, 
Bierze oskoma 

Wchłonąć aroma 

Przesłodkiej poma- 

rańczy lub homa- 
ra w galarec'ż . 

Rzucając mamę 

Przyszłyśmy same, 

Bywa tak, wiecie... 

Podpisane:  Meżatka bladolica 
i Autentyczna Dziewica. 

W dalszym ciągu korncrtarze: Bła 
gam o adres Autentycznej dziewicy! 

1 jeszcze: Autentyczna dziewica -— 
bujda! 

I tak dalej i tak dalej... 

1 jeszcze jedno zainteresowało 
mnie w Krynicy. Czy ogłaszająca sie 
„Fotografja A la minuite* — ma co 
wspólnego z północą? — Następnym 
razem, gdy tan: będę, postaram się 
sprawę tę wybadać. 

EL M. 

  

słucha- 7 
  

  

rchić? Przecież nie pomieściłby społeczeń > 
stwa» na ławie oskarżonycii. | coby w takim 
wypadku robili obrońcy? Żaden ż nich nie 
inóg*by powiedzieć, że „przed nami siedzi 
człuwiek złamany” (mówiąc nawiasem, każ 
Gy, który siedzi, jest złamany) i Lyłoby je 
szcze większe bezrobocie i jeszcze większa 
[z .stępczość 

(ru ćwa słowa nie na temat: czy nie 
nalezałoby zamiast turniejów tego rodzaju 
"vyrieść na szersze forum pokazowe proce- 
sy sądowe. Temat byłby znacznie ściślej uję- 
ty, pokaz dawałbv pewną całość i frekwen- 
cja byłaby z pewnością większa Sam turniej 
krasomówczy, urządzany już pe raz drugi, 
ruc miał takiej siły atrakcyjnej, jak pierwot 
nie i znata osoby, które studjuiąc prawo, wo 
lany pójść tego dnia nu odczyt i: fotografji 
barwnej, niż na prawniczy turniej krasomów 
czy. A reklama przecież była dobra). 

Jednak 'pocieszmy się. Niezawsze stano- 
wisko prokuratora jest trudne. Czasem właś- 
nie bardzo trudno jest być 6brońcą. Są spra- 
'vy w których robi się prokuratorów bar- 
dzo dużo, wszyscy chcą oskarżac i uważają 
że oni właśnie są do tego naibardziej po- 
wołari. 

Jeden taki prokurator (podpisuje się „Ta 
deczek' ) stwierdz.ł właśnie konieczność wy- 
stąpienia przecrwkc ofiarom nadużyć w wi- 
leńskim Bratniaku. Iczvnił to w marcowym 
nurzerze „Życia Akademickiego", pisma, do 
Ltórego skądinąd nie mam żadnej pretensji 
i które względnie dużo miejsca poświęca 
wykłe Wilnu i jego życiu akademickiemu. 

W tej chwili mam do tego pisma żal o u- 
mieszczenie korespondencji kol „Tadeczka”. 
Peświęca on długi feljeton osobom zaniis- 
szanym w sprawy finansowe Bretniaka, opo- 
wiacając dokładnie o ich przymiotach osobi- 
stych, jak o „dukielkach",  „brzuszkąch”, 
„szorakim geście'itp. Jesi to ma być humor 
te jest dość kwaśny, jeśli dobijanie przeci- 
wnika politycznego, czego nie spodziewał- 
cyn* się po przedstawicielu ZPMD (prawdo- 
podobnie), to  nienajszłachetniejsze, jes 
Gziaialność w kierunku uzdrowienia Bratnia- 
ka — to niezbyt skuteczna. A w każdym ra- 
zie autor tego fulietonu zapomriał, że pro- 
kurator w żadnym wypadku nie powinien 
operować materjałem obliczonym na wywo- 
łanie jokichkolwiek stanów uczuciowych, '* 
że występuje on_dopiero na rozprawie. głó- 
wnej, zapomniaŃdwreszcie, że nie jest proku 
atorem i że jeszcze ani @ст wyrok nie 
zapadł. W takich wypadkach lepiej wyroków 
ne uprzedzač. 

Nie stanowi te specjalnej dla nas atrakcji 
że brenimy własnych przeciwników na tere- 
"ie zkademickim. W tym wvpadku jednak o 
cbrańców jest bardzo trudno. A są sprawy, 
w Nfórvch nstawa uważa obrone za koniecz- 
ną. I są ludzie, o Ftórych ich właśni kompar 
tyiricy bardzo szybko zapominają. 

„Dlaczego tak jest? — To są prawdy, o 
*=tórych niędrzec nie mówi nikomu. 

W. Dąbrowski. 

    

  

  

  

iewelacją, by zostać wegetującym nałogiem. 
Włedy Komitet pełoży na nie swoje łapki, 
zagarnie wyłącznie pod swoją kuratele i... 

Narcyz. I nie da rady. Poprostu wtedy 
przestanie istnieć pismo ogólnoakademickie. 
е° *ednak przekonany że do tego nie 
Gcidzie. Zanadto sceptycznie odnosisz sią 
dn młodych nowych sit publicystycznych * 
literackich. Sądzisz, że jeżeli niema renomo- 
wanvch oklepanvch powag, to już okaże 
się wogóle pustka. 

. Sebastjan. Przyznam ci się, że właśnie 
pierwszy numer „Akademika” nastroił mnie 
tak watpiąco. Parada nowych piór nie wy- 
psčia wcale imponująco. Numer nie potrafił 
wywełać zainteresowania swą szatą literac- 
ką i polemiczną. 

Narcyz. Są jednak i obok rzeczy  bez- 
względnie słabych , artykuły rzeczowe i cen 
ne. 

  

x 

. Sebastjan. Nie rehabilitują one jednak 
riesrnaku redaktora, który dopuszcza do gło 
su kilku bardzo. słabiutkich autorów .. 

Narcyz. A Pozdr ym siebie. 
Sehastjan. Dajmy na to Nic jest z pisa- 

rerri przez niego notatkam* tak już źle. „Hi 
storja o głupim Wzwrzonie" jest nie na miej 
scu. (ta gwara, ta gwara!) dowcipy „А ia 
feurchette“ nader beznadziejnie, ale reszta 
bącź co badź mówi o aktualiach, o spra- 
'*zch mniej lub więcej ciekawych. 

Narcyz. Nie rozumiem tylko, czemu na- 
zwał swa rozmowę z dyrel:torem Zelwerowi 
czem „flirtem z Melpomeną" — czyżby to 
dyre! tor był Melpemena? 

Sebastjan. Bawi mię najbardziej artykuii 
kol. St. Rocha Kowalskiego o Almas Male, 
Paz” Roch Kowalski? Przypomina mi 

. Sebastjan. Jego zarzuty, a właściwie lek- 
kie ukłócia pod adresem redakcji „AMV“ 
streszczają się w iednem w imputowaniu jej. 
charakteru samoadorującego się zespołiku. 
„Co ma te powiedzą nasi prozaicy akade- 

micy, kol. kol. Dybowski, Branicki i Ochoc- 
sa a e Niech raczej nic nie mó- 

a, ale przesvłaa swoj: rozę“* 
stejimego Rumor AMV „Au 

Narcyz. A iednak krytvka detali _ jest 
rzeczą bardzo łatwą, kochany pezyjacelu: 
Pam etai, że jest to pierwszy i musisz przy- 
znał —- odważny krok młodej redakcji. 

, Sebatstjan. Młodej pod względem doś- 
wiadczenia z tem się zgodzę. Uważam, że 
krytyka winna jednak być ostra i daleko 
bardziei szczegółowa, niż moja. Stwierdzam: 
Debiut ogólnoakademickiego pisma wileń- 

skiego można nazwać najwyżej znośnym, 
zaś jego zależność od politvcznego Wil. K. 
Ak — nieznošną. paraliżującą 

Narcyz. A ja stwierdzam: istnieją okoli- 
czn”ści łagodzące Dobrze iest, że się рн 
smo ukazało, formelnie — jest to narazie 
meławica, plazma. Co się wykształtuje z tej 
zarodzi w przysztości — zobaczymy. 

Sebastjan. Zobaczymy. 
Teodor Bujnicki. 

_*) Czyżby do „prozv“ nadeżało zaliczyć 
wiersze tvch kolegow w „Ak. Wil.?“ —przy- 
pisek autora. : 

7 kół Naukowych 
a Cech świętego Łukasza  zotea- 

niznyzał w foyer teatru Miejskiego na Pohu 
lance doroczna wystawę prac swoich człon- 
ków. Po wystawic Bractwa Artystycznego 
w Ognisku, jest to iuż druga tegoroczna im- 
preza naszych malarzy. 

  

  

KRONIKA „ODRODZENIA” 
__ Przypominamy jadącym na rekolekcje 

zamkniete do Czarnego Boru, że wyjeżdża- my: koledzy dn. 14. III. o godzinie 18.55, 
kol žanki dn. 19 III o godz. 18.55 

Zbiórka jadących na stacji pod zegarem 
ra pół godziny przed odeiścien: pociągu. 

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upcsledzonem trawieniu obstruxcji, zaburze 
niach, przemiany materji, pokrzywce i swę- 
dzeniu naturalna woda gorzka „Francisz- 
nn a wsuwa z organizmu substancie 

lisne, zatruwające organizm. 
kach i drogerjach. EE 

  

artystycznę 
A Prof. Ruszczycowi przyznano nagrodę 

m. Wilna 
Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego dla 

przyznania nagrody artystycznej m. Wilna w wysokości 5 tys. zł. 

Sądu, któremu przewodniczył prez. Fo!ejewski z ramienia U.S.B. 

W skład 

wchodzili 

pret. prof. Moreiewski, Kłos, Ślendziński i Sokołowsk:, od Tow. Artystów 

Plastyków — Żydów p. Załkind i od Rady Miejskiej radni: 

wa i Dobrzański. Nagrodę artystyczną 

nogłośnie prof. Ruszczycowi. 

Iwaszkiewiczo- 

Wilna na r. bieżący przyznano jed- 

  

Tragiczny wypadek pod Smorgoniami 
Wczoraj w dzień, na przejeździe kolejewym pod Smorgoniami, pod przejeżdżają 

cy pociąg wpadła furmanka powożona przez Josela Legacza, który poniósł ' śmierć na 
miejscu. Również został ciężko ranny jadący 
mu rozbiciu, 

handlarz. Wóz uległ całkowite- 

Ciežka przygoda komunistów w Janowie 
We wtorek w dzień w Janowie, 

przybyli agitatorzy komunistyczni w 
liczbie czterech wszczęli wśród chło- 
pów orzybylych na rynek agitację 
wywrotową, przy pomocy ulotek i bro 
szui, zaś koło kościoła zwołali wiec 
antyreligijny. 

W chwili, gdy agitatorzy wspomt- 
nieli o Sowietach i bezbożnikach, kil- 

kucziesięciu chłopów rzuciło się ku 
wyv/rotowcom, świągnęło ich z wozu i 
poczęło niemiłosiernie bić kijami i kło- 
nicaini. 

Policja z trudem wyrwała bitych z 
rąk tłumu. 

By!i oni tak okropnie skatowani, 
że musiano wezwać lekarza. 
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CZWARTEK 
12 Diiš 3Y. moce «eg: 5 m 42 

Grzegorza Ró ае ое 5 н 17 

Krystyny 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z duia Li J. 

Ciśnienie średnie w mm. 744 

a; 

  

Temperatura najnižszo — 6 

Opad w mm, — 8,5 

Wiatr południowo-wschodzi 
Tendewcja: spadek 

Uwagi: półpochmurio, eszez, Śnieg. 

MIEJSKA 
—- Dotacja dla instynicyj dobroczynnych 

Magistrat m. Wilra w/asygnowau 90 tys 
złotych na rzecz instyt:cyi dobroczynnych. 

Umowa zbiorowi: „Spółdziełni* z per 
sonelem. Wczoraj podnizua zssrała «mewa 
zbiorowa pomiędzy „Spółdzielnia* autobuso 
wą, 2 związkiem zawodowym pracowników 
samochodowych. Umowa podpisana została 
do dnia 1 maja r. b. 

— Pemoc lekarska na wypadek powodzi 
Wczoraj odbyło się pose*zenie sskcji opat 
runkowo— lekarskiej на wypadek powodzi 

Ustalono, że na czas powodzi "organiza 
wane zostaną dwa p ukty pomocy lekar 
skiej: — w lokalu kasv:a 6 p. p. teg. i w 
kasynie 3 p saperów. 

Całokształtem akcii  1etunkowej 
wać będzie Polski (Czerwony Krzyž . 

AKADEMICKA 

-- Komenda Legjonu młodych Akademic 
kiego Związku Pracy dla Państwa powiada 
mia swych członków, że w dniu 12-III r. b. 
o godz 20 w lokslu własnym, przy ul. Uni- 
wersyteckiej 6 — 8 m. 5, będzie wygłoszbav 
referat kol. Wojcitchowicza_p. t. „Życie or- 
garizacyjne na terenie U.S.B.“ 

Obecność członków konieczna. Goście 
mile widziani. : 

— Czwartek zkademicki. Dziś, dnia 12 
marca 1931 r. o gcdz. 8 min. 15 wiecz. w 
Ognisku Akademi: kiem (ul. Wielka 24) dy- 
skusja o sprawach honorowych i Sądzie 
Ogėlnoakademickim. 

— Zebranie Akademickieį Družyny Har- 
cerskiej odbędzie się dnia 16 marca 1931 r. 
o godzinie 20—ej w lokata drużyny przy ul 
Zvemuntowskiej 16. W nrogramie - poza 
sprawami aktualnemi Jigauizacyjnemi mie- 
ści sie bardzo sciekawy "rferat p. t.: „Za- 
gadnienie polskiego osadnu*wa na tle pań- 
stwowych stosunków spa'ecznych i coby har 

Bóle nerwowe i głowy uśmierza i ust- 
wa szybko i skuteczne Toxal. Nieszkodirwe 
dla serca, żoładka i innvch organów Tv- 
siącc udręczonych odzyskało рггу ротосу 
Togalu swe zdrowie! Wypróbujcie wiec 
»ami dziś jeszcze lecz żądajcie tylko ocv 
ginalnvch tabletek Togal, — niema bowiem 
nic lepszego! We wszystkich aptekach. 

kiero 

  

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
O PANU CIERPIĄŁŁO ZE SNIPISZEK. 

Ciąg dalszy 

  

Ot i pędzi znów. maszyna, 
Chcąc się dostać do dokttra, 
"Chwyta stopnia się Cierpiałło, 
Mimo wyzwisk konduktora. 

    
brudno, ciasno. 

Auto trzęsie, «ż strach bierze. 
Stojąc cierpi pan Cierpiałło 
Między niańką a żołnierzem. 

(c. d. n.) 

Duszno, niskc. 

cerstwo starsze "uogło na polu osadnictwa 
zdziałać". Referat wygłosi prezes Związku 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Ziemi 
Wileńskiej. 

Zbiórka ta 
trze. 

Pozatem na zbiórce omawiana będzie 
szc?egółowo sprawz wvprawy akademickiej 
drużyny harcerskiej na Łutwę, z programem 
kulteraino - oświatcwym : fachowym harcer 
skim, ktora ma się odbyć w miesiącu kwiet 
az a + 

„ Nieohecnoś przewid.:nuą zg: uspra 
wiedliwić należy przed ee wej ArGRA 
pisemeą lub ustnie. 3 

jest ostatnią w lim tryme 

S7%*9 \ 
c= ekcja Gimnazjum Sióstr ' Naj- 

świętszej Rodziry z azaretu w Wie 
podzje do wiadomości , że w klasie I i al 
gimnazjalnej uczer nice uczą się dwóch jezy 
ków nowożytnych obowiązkowo — język 
francuski dla wszystkich -- zaś język an- 
gicski lub niemiecki fakultatywny 

Frzy egzaminach wstępnych na wiosnę 
do klasy II i III gimnazjalnej, wymaganiom 
powyższym kandydztki podlegać będą . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Cykl odczytó:v © sztuwe 1a tema: : 

„Realizm i abstrakcjonizm — 'h wartość i 
znaczenie w sztuce” -- wygłosi uri malarz 
Witołd Kajruksstis w Nowej Sali Miejskiej 
ul 'ońska 1. Cel odczytów — zaznajomie- 
"ie publiczności z zasadniczemi zagadnienia- 
mi sztuk płastycznych. Prelegent w czterech 

  

odczytach omówi poszczególne momenty z 
historji sztuki — cd pierwotacj do nowej, 
jedrocześnie poruszając zasadnicze probłe- 
maty sztuki — reelizmu, abstrakcjonizmu i 
kwestję istnienia cbjektywnych zasad w 

szttj ce. Pierwszy adczyt „O sztuce pierwot- 
nej (paleolitu, buszmenów i in. ludów pier- 
wotn.) będzie wvgłoszony w piątek, 13 b. 
m., © godz. 19. min. 30. Druei „O sztuce pry 
mitywnej — ideoplastyczneį“ — we wtorek 
17 b. m. o tejże godz. Odczyty ilustrowane 
bęcą przezroczami i reprodukciami barwne- 
ASA), Wejście 1 zł 50 gr. aka- 

KOLEJOWA 
-- Ważne poecie w dziedzinie u- 

sprawnienia ruchu kolejowego. Dowiadure- 
my się, że z dnieru 15 maja r b. zostaną u- 
riclomione pociągi tow zbiorcze lekkie- 
go typu did przesyłek drihnicowych na na- 

stępujących linjach: | Warszawa — Biały- 
stok | Wilno — Turniuniy, Warszawa 
a Białystok — Stołpcz: i Baranowicze — 
Wilno. 

„Pociągi te o zwiększosym biegu, bo się 
geigcym 40 km. na godzizę, przyczynią się 
dr szybkiego dostarczania produktów i to- 
warów z najbardziej odiegłych miejscowo- 
ści obszarów północno - wschodnich do 
stolicy i odwrotnie za normalną opłatą to- 

warową. a 
— Wzmożona szybkość pociągów. W 

zwiazku ze sprawa  przyśpieszeria biegu 
pociagów pasażerskich na całej sieci kołci 
polskich. główna inspekcja ministerjum ko 
munikacji przeprowadziła studja we wszy- 
stkich dyrekcjach kolejowych. 

W nowym rozkładzie jazdy, kt Za- 
cznie obowiązywać od 15 ano nh 
wadzona znaczne przyśpieszenia pociągów 

CH na ważniejszych szlakacn. 
Maksymalne szbkość 80 — 100 km. rozwi- 
jać hedę pociągi s długości 11,1 proc. w 
stosnku do całej sieci, gdy dotychczas wy 
nosiło *0 £,9 proc. Szybkość 60 kri. 
na długości 31,7 proc. a szybkość 40 — 50 
kri. będzie rozwijana na długości 41,1 proc. 
zamiast 40,1 proc. Poniżej 40 tm. na godzi 
ne będą szły pociagi na długości 16.1 proc 
zamiast 23,1 proc 

W zwiazku z *emi zarzadzoeniami w ro 
wym Sado R będzie wprowadzo- 
ny nowy typ pociągów przyśpieszonych 
sobewych, bez odpłaty = Bosniecho RE 

RÓŻNE 
— Ostrzeżenie. Dowiaduję sie z wiełu 

stron O kwestarzu - misjonarzu, który ob- 
chodzi domy 1 lokałe, zbierając jakieś sklad 
ki. Otóż oświadczam, że Księża Misjonarze 
(Wilno Suhocz 18) sady kwestarzy ni- 
gdy nie wvsyłałi, ani wysyłają w celu zbie 
rania jakichkołwiek składek. Dla uniknięcia 
szkód, wzgłędnie zdemaskowania oszusta, 
udającęgn księdza - misjonarza, należy za 
żądać od niego legitymacji od władz du- 
chownych z Kurji Metropolitalnej w Wil- 
nie. 

Ks. Jan Rzymełka. 
Superjor Księży Misjonarzy. 

— Pocztówki r okazji imiesin Pana Mar 
szełka Piłsudskiego. Wileński Okreg Zwiąż 
ku Polskiego Nauczycielstwa Szkół  Po- 
wszechnych komurikuje, że podjął się zao- 
patrzenia młodzieży szkolnej w pocztówki, 
wydańt z okazji imienin Marszałka Piłsud- 
skie.so w celu przesłania życzeń Panu Mar 
szałkowi Piłsudskiemu. Pocztówki przed- 
stawiaja: „Dwór w Pikieliszkach, dąr Zie- 
mi Wileńskiej Marszałkowi Piłsudskiemu" , 
Pamiąteowy medal 350-lecia USB. w Wil- 
nie i „Klucze Wilna”, ofiarowane wybawcy 
miasta Marszałkowi Piłendskiemu.  Pocztów 
ki są do nabycia w Wil. Okr. Związku Poi. 
Nauczycielstwa Szltó: Powszechnych — Wil 
no w. 3 - go Msia Nr. 13 m 7 oraz we 
wszystkich oddziałach powiatowych  woje- 
wództw wileńskiego i nowgródzkiego. Ce- 

   

Oscara Wilde"a, w arcyciekawej 
cji 

spół. 

ny . 

se premjera arcyweso“:į komedji L.   

DZIWNE STOSUNKI 
Czy może istnieć taka państwowa 

instytucja polska, w której jeden z 

odpowiedzialnych ur<eJników, pełniąc 

swe obowiązki służbowe, wyraża się 

o innvra, zajmującyni takic same, jak 

on stanowisko służbowe, że jest to 

komunista i bolszewik* 7dawałoby się 

że ani taka instytucja, ani tacy wzęd 

nicy nie istnieją. Niestety, jest imaczej 

W lipcu roku ubiegt=go odbyła się 

w Wileńskim Sądzie Okręgowym w 

Wydziale Odwoławczym Karnym spra 

wa przeciwko p. inż Dobrowolskie- 
mu, dyrektorowi Zakładów Przemysło 
wych „Platerowo“. oskarżonego  £ 

art, 18 ust. o czasie peacy na skutek 

apelecji, żłożonej przez inspektora pza 
cy od wyroku Sądu Pokoju w Opsie. 
Oskarżony p. inż. Dobrowolski na roz 

prawie okazał księgę wizytacyj Zakła 
du przez Inspektora” Pracy, z której 
wynikało, iż w okresi» , w którym wed 
ług oskarżenia miał przediużyć prace 
robotników ponad osiem godzin, od- 
była się wizytacja Zakłału i nie ustali 
ła żadnych przekroczeń. Oprócz tego, 
dyrektor Dobrowolski złożył wyjaśnie 
nie. wciągnięte do pretokułu, że w 
czasie inspekcji w Zakiudzie przepro- 
wadzający ją inspektor pracy oświad- 
czył mu, że „nigdyhy sprawy nie 
wszczał, gdyby nie została oddana 
przez jego poprzednika, inspektora 
Rusieckiego, który jesz komunistą i 
bolszewikiem, a ponieważ on ją mnie 
odaał, muszę z niej *robić użytek.” 
Oświadczenie to zostało złożone we- 
bec licznych świadków i wywołało 
bardzo przykre wrażewie i liczne ko- 
mentarze. 

Wyjaśnienie dyr. Dobrowolskiego 
nie pociągnęło  żaunych następstw. 
Władze przełożone obu p. p. inspekto- | 
rów przeszły nad tem do porządku 
ziennego, tak, rakbv :» było ziawisko 

zugełnie normalne. To jest właśnie naj 
smutniejsze. Bo jasne jest dla każde- 
go, że tego rodzaju «=pinie, wygłasza- 
re przez jednego inspektora o innym, 
oficjalnie, głośno, wo'ec licznych 
świadków, nie moga przyczyniać się 
do wzmocnienia autorytetu instytucji, 
którą dany urzędnik reprezentuje, 

tu 
BRDEKAIRREWYRSCZI BK WAANAYEK RSS | 

na pocztówki dla młodzieży szkolnej po 3. 
greszy za sztukę. 

— Z życia Polaków — Turkiesiańczy- 
ków. W Warszawie WA Komitet Wy- 
dawrictwa „O życiu Polaków w Turkiesta- 
stanie w okresie wojny Światowej” (Sena- 
torska 31, m. 20) 

Na skutek odezwy Komitetu, grono Tur- 
kiestańczyków w Wilnie, chcąc zebrać jak- 
najwięcej materjałów 0 życiu Połaków w | 
Turkiestanie, prosi wszystkich. którzy przed | 
albo w czasie wojny mieszkali w Turkiesta- 
nie, o podanie nazwisk i adr:sów p. Neta- 
zjuszowi Bohuszev:czowi, w Wilnie, Wiełka 
56 lub p. dr. Marji Kwaskowskiej, Kaszta- 
nowa 4, m. 12. 

lednocześnie nodaje się do wiadomości 
wszysikichTurkiestańczyków, że w niedziełę 
15 b. m. o godzinie 11 rano w mieszkaniu 
p. inżyniera Jankowskiego (Mickiewicza 42 | 
—7) odbedzie się zebranie Turkiestanczv- | 
ków, na które uprasza się o jaknajliczniej- 
sze przybycie. 

— Przed powodzią. We wszystkieh 
ragrożonych powodzią miejscowo- 
ściach na prowincji wyznaczono po- 
sterunki policyjne, które w razie ka- 
tastrofv będa a!larmowały pogotowia 
wodne o niebezpieczeństwie. 

.— Emigracja zupełnie zanika. Koła ©- | 
migracyine zwracają uwagę na fakt, że w 
r. bież. ruch emigracyjny z Połski będzie o 

mniejszy. niż się można nawet spodzie 
ć, biorąc pod uwagę ograniczenia emi- 

gracyjne do różnych krajów. Zwrócić па 
%v uwagę na to, że włościanie nie mogą %- 
becnie_ realizować swych majątków, że 
Bznk Rolny nie znajduje nabywców na grun 
ta, i posiadłości rołne. Wskutek tego wiełe 
rodzin, posiadających możliwości emigracyj- 
ne, musi narazie pozostać na miejscu. 

Związku Absolwentów Gimn. 
Jezuitów w Wilnie komumukuje, że dyżury 
członków nowoobrenego raiządu odbywają 
się codzień od godz. 19 ao 20 w lokali 
przy ul. Wielkieį 54. 4 

 TEATR I MUZYKA | 
— Teatr miejski ra Pohulance. Dziš o | 

godz. % w. „Salome*, rieśmier:clin: dzieło 
insceniza | 

Eugenjusza  Dziewt skiego, k* ry jedno 
cześnie skomponował  i-ustrację muzyczną, 
oraz oprawę dekora 5 —kostiumowa. 

W rolach glėwuveh. Fichlerdwre, Sawi 
cha, Severinówn?, Krec.mar, Milecki oraz 
dvr. Zełwerowicz, tworzą swietnie zgrany ze 

  

    

    

    

  

  

      
   

     
   

    
        

Zwiększona vrkiestra oraz bałeż klasycz 

— Teatr miejski w „Lirtni“ Dzisiejsza 
premjera „Azais“. Dziš + godz. 8 odbędzie 

villa „Azais*. Świetny artysta, ulubieniec | 
Warszawy, Kazimierz |unosza Stepowski, 
wystąpi w tej komedji w kapitalnej roi ba: 
rona Wtrtza, «tórą zwicza do naiiepszych 
w swoim bogatym dorobku arty Avon ® 

Niezrównany len arrsta wystąm w 00 | 
czen'u: Detkowskiej, Kamińskiej, N'winskiej, 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

o
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SPORT 
ZAWODY BOKSERSKIE © MISTRZU 

StrwO OaRĘGU WILEŃSKIEGO 
Zawody bokserskie o mistrzostwo okrę- 

Su wileńskiego odbędą się dnia 21 i 22 mar 
ca w sali Okręzuwego Ośrodka Wycho- 
Maris Fizycznego przy ul. Lwdwisarskiej 

  

M Eos dnia 21 o godz. 19-tej ćwierc 
1 | 

W niedzielę dniz 22 o godz. 12-tej w po 
kanie — - AREA 

Do mistrzostw zgłosiły swój udział klu- 
by: Wileński Klub Bokserski, Żydowski A- 
kademicki Klub Sportowy , W. K. S. Pogoń, 
W K. S. 1 p. p. Leg, S M. P., Kolejowy 
Kłub Sportowy „Ognisko 

WALNE ZEBRANIE NARCIARZY 
A. Z. S.-u. 

Podaje się do wiadomości członków sek 
cji narciarskiej AZS-u, że dnia 12 marca 
1951 roku o godz. 7 wiecz. w pierwszym 
ternunic, ewentuairie o godz. S w drugim 
tęrriinie bez względu na ilość obecnych 
członków odbędzie się Walne Zebranie. 

EITI IIS TE     

Balcerzaka,  Budzyčskiago, Cieciurskiego, 
Detkowskiego oraz Żurowskiego . 

Dziś bilety zniżkowe nie są ważne. 
Niedzielne przedstawienia popoiudniow e. 

W radchodzącą riedzeuę dn. 15 0. m. w 
obu teatrach miejskich odbędą Se przedsta 

_ wien'a popołudniowe. 

> W teatrze na Pohuinrce ukaże się o g 
3 m. 20 „Papa —kawaier" Carpentera, „e 
den z największy.l* sukcesów sezonu. 

W teatrze „lutnia" wobec nadzwyczaj 
nego powodzenia o godz. 3. m. 20 „Šztula“ 
sztuka współczesna p. hazimierza Lzczyckie 
go. i ak 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Neapol, śpiewające miasto. 

_ Heljos — Neapol, śpiewające miasto. 

Casino — Pocałunek. С 

Światowid — Władca Sahary. 
- Stylowy — Głos z zaświata. 
Pan — Studentka z Quartier Latin 
Kino Miejskie — Więcej gazu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu dobv. Od dnia 10 
do 11 b. m. zanotowano wypedków 56, w 

ten, kradzieży 10 opilstwa 8, przekroczeń 

administracyjnych 22. 

: — $ т1ег & о@ зр1гу ё и- 

Su. W dniu 10 b. m. Starowojtow Wa 

_syl, śniegowa Nr. 6 zatruł się spirytu- 
_ sem skażonym. Pogotowie odwiozio 

go do szpitala żydowskiego, gdzie 

wkrótce zmarł. 
— Potokarz. Ameljanowiczowi Konstan- 

temu, ze wsi Klukowicze, pow. Nowogródz- 

kiego na ul. Zawalnej skradziono z wozu 
kożuch. а 

Rodziewiczowi Władysławowi 
Kiewlomiedzie, gm. Niemenczyńskiej skra- 

dzieno na ul. Towarowej płaszcz i buty. 

- Krwszy:: Kazimierz, który jest sprawcą kra- 
— zbiegł. 7 

: Bezrobotny starzec rzucił się 

pod pociąg. P;zedwczoraj wieczoreim 

_ na torze kolejowym na przejeździe Be- 

“| dlejemskim znaleziono zmasakrowane 

zwłoki 62-letniego Michała Baranow- 
skicgo (Betlejeniska 62), który jak się 

- okazało sam rzucił się pod pociąg, ida- 
cy z Królewszczyzny w celach sanio- 

- bó,czych. 
' Powodem targnięcia się na życie 
była nędza, gdyż Baranowski od dłuż- 

' szegc czasu pozostawał bez pracy. 

Całą godzinę oczekiwał on na przy 
bycie pociągu 1 rzucił się pod lokomo- 
jywę w ostatniej chwili, by maszyni- 
sta nie mógł wcześniej wstrzymać po- 

"ciągu. Koła wagonów  10zmiaždžyty 
go na kilka części, zaś tułów nieszczę- 

šliwca wleczony był przez żelazne czę- 
ści podwozia na przestrzeni 120 mtr. 
Powodem odebrania sobie życia mia- 

_ by być, jak zaznaczono powyżej, cięż- 
kie warunki materjalne, lecz jednocześ 
= krąży pogłoska, że Baranowski 
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_ miał rzekomo do opłacenia zaległości 
podatkowych na rzecz miasta i że z 
nakazem w ręki! wyszedł z domu na 

_ dwie godziny Lrzed wypadkiem. 
— Są to jednak pogłoski, których nie u- 
dało się sprawdzić. 

| SHFRIDAN, 

    

   

    

   

  

   

  

    
   
   

        
   
    

  

    
   

  

   
    

   

   

   

      

     

    

  

    

— — Ми siadami. W dni . m. 
Beta Torsm, Szpitalna Ne. 14 = 
meldował o kradzieży 27 zł, pirzez Kurnase- 

> * » 

„ Tajemnica amuletu 
_.  — Moja droga, powietrze wtedy 

_ jest dla mnie jak wino, a góry są cza 
 radziejskie, dopiero gdy płacę za pen 
sjonat pięć funtów dziennie i mam 
wzamian wygodne łóżko i dobre jedze 
rie. Ty zdolna jesteś do mieszkania 

 szałasie, wśród wstrętnych pają- 
"ków i obrzydliwego robactwa, a ja 
"nie mogłabym ziiieść czegoś podobne 
go. Patrz, w tym pokoju nie ma na- 
wet dywanu.! Jutro odježdžamy do 
Nibory, a stamtąd wracamy do Anglji. 

_ Nigdy już więcej noga moja w Afry- 
__ ce nie powstaniei 

__ — Ależ mamo, przyjechałyśmy do 
re przed kilku godzinami. Profesor 

gotów się obrazić. 
-— Niech sobie obraża się. W każ 

ym razie nie będzie więcej obrażony, 
niż ja. Nie mogłam z nim rozmawiać: 
jak tylko otwierałam usta, on odwra- 
cał się, albo zaczynał niówić takie 

_ głupstwa, że nic zrozumieć nie mog- 
am. O jakichś geologicznych odkry- 
ciach, i wogóle o tych wszystkich rze 
czach, któremi się on interesuje, nie 
rozmawia się z przyzwoitemi damami. 
Nie rozumiem, co ty znalazłaś w tym 

_ człowieku! Wszystko wskazuje na to, 

że on nie może się pochwalić ani pie 
niędzmi, ani dobrem wychowaniem! 

/  — On jest bardzo nieśmiały, ma 
mo! A pieniędzy mam dosyć, aby wy 

_ starczyło dla nas obojga, jeśliby ze- 
chciał Oczywiście ożenić się ze mną. 

  

jases< wianisław Macliewicz. 

  

wiczową Stefanje, zam. tamże, 
trzymano. 
—Spłonęło gospodar- 

stwo. Z powodu wadliwej budowy 
komina powsta: pożar w kołonji Gry- 
biszki, gm. Daugieliskiej, pow. Świę- 
ciańskiego. Pożar ugasili okoliczni 
włościanie. 

Straż ogniowa z Daugieliszek nie- 
przybyła na miejsce wypadku. 

Straty wynoszą przeszło 4 tys. sł. 

— Nieuchwytny cygan—koniok. ad. 

Na terenie pow. Prużańskiego ujęto 

podczas obławy poszukiwanego ou 

lat 3 koniokraća cygana |ózefa Male- 

wicza, który mia na sumieniu  kilka- 
dziesiąt włamań i kradzieży. W roku 

1928 Malewicz zbiegł z pod eskorty w 

drodze do sądu w Dereczynie i od te- 

go czasu ukrywał się pod nazwiskiem 

którą za- 

tefana Brylewicza, mając odpowied- - 
nie dokumenty, które wydostał podstę 

pem, podając się za zbiegłego z S0- 
wietów, Brylewicza. 

Onegdaj na sprytnego 'koniokrada 
natknął się policjant, który go znał od 
dawna i mimo, że Małewicz upierał 
sie, že jest Brylewiczem, aresztowal 
go i przewiózł do Słonima. 

—  Bigamistka — samobójczywi 
zmarła w szpitalu. We wtorek donosi- 
liśmy o zamachu samobójczym  pra- 
cowiiczki kucha. hygjenicznej przy 
"l. Wileńskiej J.  Ławryrnowiczowej, 
która otruła się esencją na parę go- 
dzii przed rozpiawą sądową, wytoczo- 
na jej za fałszerstwo dokumentów i 
bigamię. Ławrynowiczową, mimo za- 
biegów lekarzy szpitala Sawicz nie 
zdałano uratować i zmarłą ona wczo- 
raj wśród strasznych męczarni. 

— (Ciężkie skaleczenie. Awerdową Hele- 
nę ze wsi Wierbnszki, gm. Mickuńskiej Ro- 
manowski Belesiuw, Jerozolimska Nr. 19 
uderzył twardem narzędziem w twarz skut- 
kiem czego doznała złamania nasady noso- 
wej. Pogotowie Ratunkowe udzieliło Awer- 
dowej Po ы 

— Požar w skladnicy telei. W dniu 10 
b. m. z nieustalone; przyczyny wybuchł po- 
żar w składnicy telefonicznej, Św. Jańska 
Nr. 13. Ogień stlimiła straż pożarna. Stra- 
ty nieustalone 
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Na łódź podwodną „Odpowiedź Trevira 
nusawi“ od |. M. wniesione przez J Ł. za 
zniszczony inwentarz w 19238 — 1029 r. 
zł. 66.60. 

ZSĄDÓW 
Rzadko kiedy da się widzieć na ławie 
DIA takie towarzystwo, jak na spra 

wie „J. Kirjanowa i anvi“ | Liwanaś. e-— 

wę
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młodych, elegancko ud'a'ych postac, z 
wyglądu sądząc, :nteigeniów, wsiod mich 
trzy urodziwe niewiasty. 

Siedzą w dwa rzędy, rozmawiają, „nie 
znać na twarzach ich przyguvoiema. 

— Pewno jaka sprawa pclityczna, — 
przychodzi nam na inyśl, za chwilę jednak 
zdziwienie nasze dochodzi do zen*u -— ben 
da, banda oszustów, jak głobi akt oskarże 
nia. 

Z zainteresowaniem zagły mamy się 
akt oskarżenia: 

J. Kirjanow, J. Biernacki, J. Del, W. 
Gołębiowski, Heiena Biernacka, T. Gotub 
cow, B. Kozicza, M Sajkowski, Helvna hoj 
równa, R. Koszczyca, Maria Iwarowske 
K. Myszkowski. 

Oskarżeni są o utworz*ne handy w ce 
lu podrabiania i orzerzniamia i zhywania do 
kunientów w celu Gazymawaima w kasie 
PUPP. zapomóg, jako biedni, pozbawieni 
pracy bezrobotni. 

Różne tam były 'ałszywe dskarienty : 
zaświadczenia  Kasv Chosven, kilku firm 
prywatnych (w kilku wypadkach nieśst mie 
jących już) i t. p. * 

Skarb Państwa poniósł, dzięki tym ma- 
chinacjom kilkutysięczne 5'а 7 Ё ра т 
nie koniec, gdyż będzie musiał karrk (ua 
Łukiszkach) amatorów łatwyca zarobków. 

Część strat zostanie zapewne zwrócona, 
gdyż PUPP. przez sweqe piaudsi:.vicicla 
p. Zielińskiego wystąpił © pizysąd'on« po 
wództwa cywilnego w sumie 2:74 zł. 

„ Sprawa została odroczona, 24.7 — jak 
się okazało — akt os«arzeua nie został do 

w 

    

ręczony przywódcy szlachetnej tej kompanii ° 
Kirjanowowi. 

, Obradom przewodniczył zedzia Sienkie 
wicz, obronę wnosii adw. Andrejew i Sien 
kiewiczówna. т 

Do sprawy tej wrócuny jeszcze. 
Zbyt charakterystczną jest ona dla po 

Mrs. Dernfold - Theese niecierpli- 
wie wzruszyła ramionami. 
— Na Boga, Elly, nie pleć głupstw! 

Na myśl, że mogłabym wychwywać i 
ksziałcić ciebie dla tego potwora, ro- 
bt mi się zupełnie słabo, przestaję pa 
nowač nad sob4. Za nic nie zostanę 
tu dłużej, Chwała Bogu, samochód 
nasz jeszcze nie odjechał. Chociaż czu 
ję, że pizejazd po raz drugi po tej 
okropnej drodze zabije mnie. Ale je- 
stem gotowa na wszystko, byleby. speł 
rić swój obowiązek i zabrać ciebie 
2 uratować ciebie od tego człowie- 

a! 
— Mama... nie ma racji... — od- 

powiedziała ze łzami dziewczyna. — 
lesli mamie nie podoba się profesor, 
King, to mogłaby mama uprzyjemniś 
sobie czas ogiądaniem pięknych wido 
ków i ruin. Mama mówiła zawsze, 
ze bardzo ją te rzeczy interesują. 

— Mówiłam: o krajach cywilizowa 
nych, moja miła, a nie o takich mie(- 
scowościach, gdzie w hotelach niema 
łazienki, ani nawet zimnego prysznica, 
a tubylcy publicznie włóczą się bez- 
wstydnie bez cienia jakiegokolwiek u- 
brania. Zaraz kładę sie do łóżka, a 
jutro odjeżdżamy. Możesz zawiado- 
mić profesora Kinga o mojej decyzji. 

Machnęła rozpaczliwie ręką i od- 
wróciła się od córki, patrząc z roz- 
paczą na wąskie twarde łóżko. 

Elly wyszła z domu z rozpaczą w 
sercu. Ślicznie było wokoło: hotel 
stał na uroczym pagórku, skąpanym 
w tej chwili w. czerwonych promie- 
niach umierającego słońca. W don- 

ożpawiedziałiy Wita Waydylin 
  

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 12 MARCA 1931 r. 
12.05—12.30 Koncert południowy (płyty) 
12.35 — 14.00 Poranek szkolny z Filhar- 

mionji Warsz. 
1430 — 1455 Kącik dla Pań z Warsz. 
15.10 — 1610 „Opozycja Erosz* — od- 

czyt astronomiczny wygł. dr. Stanisław Sze- 
ligowski. 

16.15 — 17.15 — Koncert symfoniczny 
11.15 — 17.40 „Śmierć cara Aleksandra 

I" — odczyt z Warszawy, wygł. prof. H. 
Mościcki. 

11.45 — 18.45 Koncert porołudniowy. 
Wykonawcy: Zotja Plejewska one i 
orkistra pod dyr. I. Stołowa. Przy fortep. 
— Jerzy Kropiwnicki. 

1845 — 19.00 Kom. Akadem. Koła Mi- 
Syinego. 

19.00 — 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 
147" — listy radiosłuchaczów omówi Witold 

Hulewicz. Ё : 
20.00 — 20.15 „W starvch pracowniach 

malarskich“ — feij z Warszawy, wygł. Jan 
Kleczyński. 

2015 — 20.30 Pogad. rad:otechniczna 7 
Warszawy. 

20.30 — 21.30 Transm ze Lwowa. 
21.30 — 22.15 Fragmenty 7 „Weselą” z 

Warszawy (W 30-tą rocznicę premiery). 
22.15 — Koncert kwartetu Krettly z War- 

Szawy. 
22.50 — 23.00 Komunikaty z Warszawy. 
23.00 —24 00 Operetka z Katowic („Pięk 

uy sen" — Falla) 

mn PE TZETIOOZREET TAE TE PEZEK  EOZZ ODWET DECA 

wsojernych czasów, aby można było ją prze- 

milczeć. 
Dwimastu miodyca, zdrow ren dryblasčw 

w oszukańczy Sposć: wydziera CStatni ka 

wałek chleba u głodnych rodzin beziobot 
rych. 

Dwunastu debiutujące"h przestępećw. za 

czynających od przysłowiowego .. rzemycz 
Pa, zrzesza się w jedną całoś', w bande, jak 

to nazywa akt oskarżenia Banda, H*óra jak 

szakal żeruje na pokrzywdzo tvch, przez KS 
biedakach i dla której niema dyustatrczrie 

surowej kary. 

PO BEZTERMINOWEM _ WIĘZIENIU 
UNIEWINNIENIE. 

%/ grudniu 1929 r. Sąd Okręgowy w 

Wilnie r sesji wyjazdowej w Lidzie skazał 

mieszkankę n.-ka Zołudka Marję Czebiera- 

kową na dożywotnie więzienie za otrucie 

swego męża luljana. ||| Е : 

Wypadek ttn miał miejsce w maju tegoż 

roku 
Czebierak po spożyciu obiadu, podane- 

„go przez żonę, zachorował a wezwany te- 

karz stwierdził silne zatrudcie organizm 

strychniną. Po kilku godzinnych cierpieniach 
šrėa objawów b. symptomatycznych chory 
zmarł. 

Podejrzenie o zbrodnię padło na żonę o- 

trutego, gdyż pożycie małżonków w ostat 

nich czasach było bardzo burzliwe. Czebiera 

kowa bówient miała utrzymywać stosunki z 

sąsiadem swym Ignacym Snieżko, czego nie 

ctciał tolerować Czebierak, a wobec czego 
powstały na tem tle kłótnie a nawet bójki. 

Pcdsądna kategorycznie wypierała się 

  

"zbrodni, a do zdrady małżeńskiej też się nie 

przyznawała. ki = 
Sąd nie dał wiary oskarżonej i powziął 

wyrok skazujący. 
Sprawa z kolei przeszła do Sądu Apela- 

cyjnego, lecz i tu Czebierakowa uznana Z0- 
stała za winna zbrodni mężobójstwa. Sąd 

jedynie złagodził jej karę, skazując na 15 iai 
Tiežkiego więzienia. Obrona skazanej odwo- 

lała sie do Sądu Najwyższego, który wyrok 
w tej sprawie uchylił, wskutek czego Cze- 
bierakowa stanęła ostatnio powrotnie przed 
sądem apelacyjnym w składzie pp. sędziów: 
Szuszkiewicza, jurdziłła i Ilina. 

'W charakterze obrońcy oskarżonej wy- 
stąpiła apl. adw. p. Helena Falewicz - Sztu- 
knwska, która prosiła Sąd o zbadanie kilku 
nowych świadków ы 

ich liczbie, córka oskarżonej 17-to le- 
tnia Marja Czebierkowa zeznała, iż kryty- 
cznego dnia ojciec powrócił do domu O g. 
2 pp. i już skarżył się na ból głowy. Obiad 
wazyscy spożywał: wspólnie o g. 5 w. Pozo- 
stałe resztki z obiadu, po Śmierci ojca za- 
brała policja lecz później zwróciła je i 20- 
stały skonsumowane. к 

{)Ко)іс:поёё, że zmarły Czebierak uskar 
żał sie na dolegliwości jeszcze przed obia- 
dem, stwierdziła 1ównież robotnica  Rochi- 
mowa. 

Sąd, wobec nowych zeznań, podważają 
cvch oskarżenie, zgodnie z konkluzją prze- 
mówienia obrony,- podsądną, dwukrotnie za- 
sačzoną, uniewinnil. 

W kilka godzin później Czebierakowa 
zwoijniona została z więzienia, gdzie pod za- 
rzutem ohydnej zbrodni, przebyła  niemał 
dwa tata. 

LAĄBajCIE 
wszystkich aptekach | 

składach aptecznych zńiancgo 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA s 
MHM 
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lu, w którym mieszkał Silas King, pa- 
liło się światło. 

Elly podeszła i zapukała: 
— (Czy można wejść? 
Profesor rzucił się ku niej, uszczę 

śliwiony i wprewadził ją do pokoju. 
sadzając na najwygodriejszem  krze- 
śle. 

— (Co się stało, Eliy? Pani 
zzemś zdenerwowana? 

— Tak, Silasie! Tak się cieszy- 
łani, że ciebie zobaczę, że będziemy 
ze sobą może parę tygcdni, i nagle 
wszystko przepadło! Mama chce jut 
10 wyjeżdżać! 

Profesor chwycił się swoim zwy- 
czajem za włosy i zaczął je targać, ję 
cząc: 

— To moja wina, Ely. Wiem, 
że musiałem zrobić okropne wrażenie 
1a pani matce. Ale ona mówiła do 
innie jak do niegrzecznego ucznia, a 
ja nie mogłeni przezwyciężyć  onie- 
śmielenia. 

— Wiem, że mam śmieszny wy 
gląd, — ciągnył dalej, przygnębiony 
protcsor, — ale nie mogę znaleźć na 
to rady Prńbowałem ze względu na pa 
rią przerobić siebie, stać się podob- 
e” do człowieka, ale to... niemożli- 
we! 

— Nie się pan nie martwi, Silasiey' 
Rozumiem doskonale pańskie uczucia. 
Nawet ludzie zapełnie opanowani tra- 
cą kontenans przy mamie. Mama jest 
zbyt ostra i wymagająca. Ale nie pan 
jest powodem jej stanowczego posta- 
nowienia wyjazdu. Mama przyzwycza- 
iła się do komlortu i bogactwa, nie 

jest 
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KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
MIEJSKIE Qd dnia iQ do 13 m+rca 1931 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

SAŁA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

„WIĘCEJ GAZU Wielki film A RARE RULE Aktów 10. W 
ulubieńcy publi zności Wililem Halnes, Anita P. 

Ernest Torrence I Karo! Dane " + 
14 

rolach gł 

(Slim) 

  

  

  

Kasa czynna od g. 3.30. +0 ząt*: seanso doo Nasiępnv program: „„Zuluska' 

awięnow у& 66 ow kinocte w „HELIOS UROCZYSTA PREMIERA Fkinoteat „HOLLYWOO0D“ 
  

Cud nad Cudy dźwiękowców! Uczta artystyczna dla miłośników kina! 

Wszechświatowej sławy 

król tenorów Jan 

NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO 

a i Kiepura <=: największa Brygida Helm 

w arcydziele Śpiewno-dźwiękowem 

Dramat 

miłosny 
Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku piosenki: 

„Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz". 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 Bilety honorowe nieważne. 
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Dziś! Przebój d/więkowy” 
Królowa ekranów Świata, bai Greta 

OCGAŁUKRE 
   

Wielki dramat romantyczny . 

w Swej Raj owszej i najlepszej 
z najlepszych kreacji Garbo 

Dzieje duszy kobiecej, 
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targanej burzą zmysłów i namiętności. Najwytworn. 
para kochanków Greta Garbo | Conrad Nagel. gg 

Początek o g. 4,6, 8 i 10.15 W sohotę i niedzie'ę o godz. 2-ej 
4 

Dziś! Największy przebój, któr arował Świat! fi iekni с i 1 KINO УР ]› y Oczarowa ia! Cudo-film sezonu. Na;piękniejs y amint europy, bożyszcze kobiet. 
PAN En ass w ot czeniu czarujących g iazd €-rmen Boni (Miss Italia) i Gina Manes w mój slek siejszem 3 

PAN | am $TUDERTKAZ QUARTIER LATIN | 
wiclna 4. 25 iai | 

Dram 't cygiterji parysciei, jej uśmiechów i łez. Wszędzie kolosalne powodzenie Ceny od 40 gr. 1 

Mkrote ; i : ' ze | 
A n a n gł poraz pierw zy w Wilnie Olga Czechowa w filmie Cierniowa droga m Łości j 

S S S Dzis! Naj .owsze arcydzieło króla maski Lon Chaney'a. Po „Dzwonniku z N tre-Dame* i „Upiorze w Operze” | 
nie było i nie będzie „STYLOWY“ ike im GLS Z ZA ŚWIATA Guy” 

WIELKA 36, Potę*na t'ag dja w 8 aktach. Grozą przejmująca treść i niebywała gra. To prawdziwa perła, jedyny 100 proc. 
fim Lon Chanev*a W pozostałych ro ach Konrad Nagel i Marcel na Day Nad program: "Nala sty film pol- 
skiej produkcji Niewolnicy życia. Potężny dranat obyczajowy w 8 akt, W rol. gł. Jerzy Marr i Dina Grał. 

Obydwa fi my wyświellają się pierwszy ra» w Winie 

0000056596968 M ALSA RURURIRLRLRI -— 
OGŁOSZENIE Zarząd Fomoch'K 

wk Sądu Ge w ca a zą waj Re 
rewiru, zamieszx. w Winie wszy ul. i i awaler lat 30, uczci Połeckiej 4'm. "3," zgodgie z am. io | Wileńskiego Banku Ziemskiego) cregiczny i praeowiy 

U. P. G. obwieszza „iš W dnis 1 ачег B podaje niniejszem do wiadomości pp. Akcjonarjut zów, A S 
przv ul. Mickiewicza 22 odbędzie się sprze H2€ Z powodów przewidzianych w $ 84 Ustawy Banku, E wošci roinej, zamieni 
daz z licytacji publicznej majątku ruchom» | Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów, prawomocnej posadę na takież sta- 
go z. wake -,Gordba, swadające Abez względu na ilość przybyłych Akcjonarjuszów i nowisko względnie pi- 
ns Sena złetych 196% liczby posiadanych przez nich akcyj, odbędzie się 30 Sa tak yka B 

na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych m. аГСа r. b. o godz. 6-ej wieczorem w gmachu Bankug intensywnie prowadzo- 
Wilna. przy ul. Mickiewicza 8, według ogłoszonego już po-g n=m gospodarstwie, 

Komornik sądowy Uszyński. rządku dziennego. Te Dagia 
2 ża ь 3 „- we zgłoszenia: 

3686668686 6 3. ihihihnninhihih AiR RR RR REASTRAAACAC S poc ta i majatek Wiei- 
7" kie Soleczniki, Żeligow- 

SMMIENENEJE ZU PABGE kai Ža 

  

OGŁOSZENIE 
Kcemornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszk. w Wilnie przy ul. 
Połochiej 14 m. 3, zgodnie 7 art. 1030 
U. P. C. obwieszcza, iz w dniu 26 marca 
1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ulł. Montwiłłowskiej Nr. 10 cdbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Bolesława Szyszkowskiego, skła- 
Ча:дсеро Się z maszyny do pisania  firmv 
Re'rington, oszacowanego na sumę złotych 
44, na zaspokojenie pretensji Kasy Chorycn 
m. Wilna. 

Konmiernik sądowy Uszyński. 

EEE Ku ik ki ili kiai inv 

L 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
VII rewiru, zamiesze. w Wilnie qprzy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 
U. P. C. obwies”cza, iż w dniu 27 marca 
1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Zamkowej 18 — 33 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku ru- 
cheniego Kazimierza Widawskiego, składają 
cego się z mebłi oszacewanego na sum: 
złotych 500 na zaspokojenie pretensji Kasy 
Chorych m. Wilna 

Komornik sądowy Uszyński. 

VARTAI k MM 

  

  

  

  

Za 10.000 BEZPŁATNIE 
dolarów lokuj my 0 zczęd- 

sprzedany kamienicę | ności pod solid e 
zabezp eczenia  bi- w centrum miasta, 
poteczne — z gwa- 26  mieszkantach, 

© 
z 

dochodem 14,000 zł. rancją zwrotu w 

Wileńskie Biuro Komi- terminie. 

sowo - Handlowe Dom H.-K. „ZB 
chęta** Mickiewi- Mickiewicza 21 

cza 1, tpl. 9-05 tel. 152. 
m. 4,       

  

„noże sobie niczego odmówić. Przypu- 
szczam, że był czas, kiedy i ona wzru- 
szała się, zachwycała sie nowemi pięk- 
nerii widokami, ale bogactwo i wygo- 
dy pozbawiły ia umiejętności odczu- 
wania innych 1adości, przyzwyczaiła 
się cenić tylko swoją wygodę i przzy 
zwyczajenia, jako najwyższe dobro 

ra Świecie. Przykro mi, że to mówię, 
ale to tylko przy panu, Siiasie! 

Profcsor schvlił się i serdecznie po 
gładził rękę dziewczyny, która przv - 
szła do niego z zaufaniem i miłościa 

— Ale nie przzyszłan: tu, by się 
skarżyć, Silasie. Nie zzdażyłam powie- 

dzieć tego wcześniej. Dziwnym zbie- 

giem okoliczności, wpadł w moje ręce 
drugi amulet zupełnie podobny do te- 
go, który dostałam od pana. Zdjęła z 
Szzyj łańcuszek z amuletein i podał? 
zdumionemu uczonemu. King byt nie- 
zwykle wzburzony tem naglem odkry- 
ciem. Zapominając o obecnošci milego 
gościa, gorączkowo wyiał z szuflady 
dużą lupę. cały szereg dziwacznych in- 
strumentów, jakieś wagi i zaczał mie 
szyć, warzyć, oglądać skrupulatnie 
oba kryształowe amulety. 

— Zdumiewające! — mruczał, krę 
cąc rozwichrzoną głową. Niema naj- 
mniejszych watpliwości. Za wvjątkiem 
napisów, amulety te są zupełnie iden- 
tyczne. Identyczna waga, rozmiary, 
ten sam kryształ Prosze poczekać. 
Szybko skopiował na skrawku papieru 
klinowe znaki, wyciete na obu amule- 
tach i, zatopiwszy swym zwyczajem rę 
ce w czuptvnie poerążył sie w roz- 
myślaniach. Chwilami kreślił coś na 
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W K. DĄBROWSKA 
EDA? i WYNA E“ E. 

  

LEKARZE 

Dr. Kenigsberg 
horcby skórne, wene- 

r czne i moczopłciowe 
GABINET 

RACJONALNĘJ 
Mickiewicza 4, KŁ LECZ- J. Hryniemicaowej. 

LNO, MICKIEWI «l. WIELKA № 8 =3. Poszukuje się 
Przyj.wę. K-11 4-7 

tl 0-19, 
Od 9—121 1-8 WI 

DOKTCR 
Biumowicz 
choroby weneryczne, 

CZA 31 m. 4. 
kobiecą 

nali, odświeża, usuwa 
SA jej skazy i braki. Masaż 

skó pić anc twarzy i ciała (panie) 
tel. 921. od9—1 i3- g Sztuczne opalanie cery. 

WZ p. >. Wypalanie włosów i 
l *" łupież, Najnowsze zdo- 

  

    

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pieyel, Bechsiein etc., 
takoż Arnold Pibigier, 

rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez uajwybilniejszych lachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozaa- 

iw Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
TENY FABRYCZNE. 

KOSMETYKAJ 
5 e przyciamnis kenną — 

treguluje. Maquiilage. 

Kosmetyki 

U rodeo: e 
je, doskO- Pan WA 

3 POSADY | 

potrzebny do majatku. 
b;cze kosmetyki racjo- Zgłąszać się ze šwia- 

oectwami: Piłsrdskiegu 
EISEUEZLYWA COPROSZEE nalnej. 

;$ Codziennie od g. 10—8. 13 — „4-6 IAkuszerk į mie od. 10--8.15 — 5 godz. 4-— 

Poszukiwana 
Kerntopt 1 Syn, jest służąca z dobrem 

samedzielnem gotowa- 
niem do 2 osób Słuc- 

2—5 pp. Ка 7 т 1 ‹ 

1930 

ILNO, 

  

Pokój 
suchv, ciepły, dla sa- 

irzęsy motnego do najęcia 
Brwi de: Ludwi>arska 2 

Gabinet z wyżodami dv wyna- 
jęcia Jla pań.  Jagiel- 
lońska 8 m. 14. 

Cedió 

lokalu 
do 50 pokoi na szkołę 
średnią i internat. Po- 
żądane DOISKkO i cgró- 
dek. oferty składać w 
Kedakcji „Słowa*, 

w. Z. P. A %. 

Ekonom 

  

AKUSZERKA Zamiłowana 
w swoim zawodzie, 

ŚMIAŁOWSKA Potrzebna starsza, inteligentus 
oraz Gabinet Kosmety- wychowawczyni 
czny. usuwa zmarszcz- służąca poszukuje posady do 
ki, riegi, wągry, łup'eż, do wszystkiego z do-dzieci w wieku przed- Pianina i toriepiany 
brodauki, k rzajwi, wy- brem gotowaniem iszkolnym; posiada refe-nowe j u ywane na 

padanie w'osów, 
Mickiewicza 46. 

praniem. Autokol 

papierze, wstawał i zaglądał do olbrzy 
miej księgi. Elly z milczeniem asysto- 
wała przy tej scenie. Twarz profesora 
1ozjaśniła nagle: 

— Gotowe: Mogę teraz pani od- 
czytać ten napis i przetłomaczyć! Sta- 
ie się on zrozumiałym dopiero wtedy, 
gdy oba amulety są połączone: 

„Czyste serca dostarczą Klucze Nu- 
my do meczetu Chadżu w świętem mie 
ście Dżedda, przy studni Izmaila - el- 
Ibrahima. Tam z rozkazu Wszechmogą 
cego Allacha otworzy się głowa Zło- 
iego Węża i ukaże się skarbnica Gnie- 
wi: na wyspie Pemba, na północ od 
Menufio. Spiesz, wybawicielu zaku- 
ych w łańcuchy dus”, powsócisz im 
Wolność i Pokój Wiecznego Žycia“. 

Oczy porofesera pałały, na policz- 
kach ukazały się gorączkowe rumień- 
ce. 

Menufio, — szepnął nie odwracając 
nieruchomego spojrzenia od tajemni- 
szych amuletów. — Menufio, jest to 
dawna nazwa Zanzibaru. Tak nazy- 
wali go Fenicjanie, przybyli nad brzegi 
afiykańskie, w poszukiwaniu złota w 
Rodezji. A wyspa Pemba to właśnie 
ia wyspa, na której znalazłem pierw- 
szy amulet. Jaką drogą ten zbój Pa- 
1cira zdobył drugą część amuletu, te- 
go nie wiem. Widocznie z pokolenia 
do pokolenia przechowywali go potom 
Lowie króla Numy, w nadziei odzyska 
rie czy odnalezienia kiedyś drugiej po 
icwy. Być może. że gdzieś w Mecce. 
przechowywały si ędotąd dokumenty. 
wypisujące historję zaginionego naro- 
du, ukrytych skarbów i „kluczy od- 

senna 6m. 4 od 2—43X 15 m. 3. Abeiow "= 

darych na przechowanie žywiolowi 
wód... Nie wiew, gdzie należy tego szu 
kać, ale wiem, że noc dzisiejsza, Elly, 
postawiła nas twarzą w twarz z jed- 
rą z najcudowniejszych tajemnic daw- 
"c minionych wieków! 

— Co zrobimy teraz z amuletem, 
Jilasie? — zapytała ciekawie dzie- 
wczyna. 

Profesor nanizał kryształy na łań- 
cużek i oddał je Elly. 

«— Niech pani je zachowa. Czuię, 
że nic dane mi będzie przeniknąć tej 
tajemnicy. Gdyby nu: pani, nie dowie 
działbym się nigdy tego, co wyczyta- 
łem przed chwilą. Pani czystemu sercu 
powierzona została tajeninica, którą 
tak długo chroniło morze. Niech pani 
strzeże tych amuletów dła naszego 
szczęścia... bo ja... Kocham panią... 
ukochana moja Elly!. 

— Dobrze, Silasie, kochany mój, 
będę ich strzegła Te amulety są mi dro 
gie dlatego, że... że te „klucze'* otwo- 
RU nam oczy na naszą... naszą Mmi- 

L 

Wio-rencje. Wuno, 3 Majaraty. Kijowska 4—10 | 

Zarumienila się, mowiac to, a pro- | 
tesor objął ią niezgrabnie. 

— Elly, ukochana moja, więc ty... 
ja wiem, czuję, że pokochałem cię na 
całe życie. Czy mogę cię pocałować? 

Usta ich spotkały się. E!ly wyrwała 
się z jego objęć i uciekła. Biegnąc 
wśród ciemności, przysiskała rękami 
gwałtownie bijące serce, które, zdawa 
ło się, chciało wyskoczyć z piersi, z 
radości i nieopisanego szczęścia. 
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