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Każdy rolnik wie, że žrebie musi 

przejść chorobę, która nazywa się 
„zcłzy". Nie jest to choroba ciężka i 
przechodzi łatwo. 

Są jednak .,zołzy złośliwe”, nie 
tylko groźne dla organizmu, ale też w 
wysokua stopniu zaraźliwe. 

Jeżeli przyjrzemy się życiu politv- 

  

-'cznemu, musimy skonstatować, że zarń 
wno pojedyńcze osobniki jak i całe 
społeczeństwo przechodzą przez Stany 
które ao zołzów porównać można. 

Chorobą nagminną niemal u mło- 
dzieży jest idealizm, wylewający się w 
tormę bezkrytycznej wiary i zachwytu 
dla haseł liberalnych, tein większego. 
im ten liberalizm jest skrajniejszy, a 
że doktryny socjalistyczne na pozór 
są tych haseł szczytem, przeto widzi- 
my wśród młodzieży spory zastęp: Oso 
bników, którzy stają sie gorącemi zwv 
łennikami i protagonistami idei skraj- 
nych. 

Język rosyjski dosadnie charakte- 
1yzuje stan zachwytu, to też wyraże- 
nie: „ja uwlekajuś socjalizmom“ w 
ustach student: lub studentki przed- 
stavig dokładnie brak krytycznego do 
owych teoryj stosunku. Tak szeroko 
znany działacz społeczny, jakim był 
łuminiarz wileńsk: Józef MontwiH, nie- 
raz powtarzał: „kto za młodu nie był 

mocjalistą — ten nie człowiek, ale kto 

i 
r 

sim pozostał na starość, -— ten jest 
głupcem. Sądzę, że nie zupełnie tak 
jest, gayż są osobniki, którzy bądź od 
urodzenia są obdarzeni krytycyzmem i 
nie poddają się sugestji, bądź przez 
wychowanie nabierają kierunku bar- 
dziej realnie oceniającego ziawiska ży- 
ciowe. 

„Również są ludzie starzy, bynaj- 
mniej nie głupi ale entuzjaści pozbawie 

- ni całkiem krytycyzmu i żyjących w o 
błokach. 

Przykład św. Jana Niepomucena, 
oddający płaszcz własny  biedakowi. 
jest wyrazem idealnej miłości bliżnie- 
go, ale gdyby każdy posiadający okry 
Cie miał je oddawać temu co 
go nie posiada, to wszyscy posiadają- 
cy zmieniliby się na nieposiadających 
i ćwieżc obdarzeni mieliby obowiązek 
<wiacania otrzymanych płaszczy, co 
byłoby życiowem absu:der.. O ile kon 
czy się socjalizm na nieskończonych 
sporach „pryncypjalnych'* zołzy egzal 
tacji liberalizmu, czy socjalizmu, mija- 
ją bez szkód dla społeczeństwa, & sa: 
mi zapaleńcy czasów pierwszej mło- 
dośc» z rozczuleniem wspominaja owe 
Porywy „górne i chinurne'* tak jak roz- 
pamiętują sny dziewicze znękane ży- 
ciem babki. 
. Gorzej jest, gdy zapalna młodzież 
est użyta do działań wywrotowych, 
szkodliwych lub zabójczych dla społe- 
czeństwa lub państwa, przez ludzi do 
1osiych zarażonych złośliwemi zełzanii 
socjalistyczno - komunistycznemi. 

Ci działacze partyjni albo są fana- 
tykamj wierzącemi tj. nieuleczalnie 
choremi na których żaden rozumny ar- 
gument czy dowód rzeczowy nie dzia- 
ła, albo osobnii:ami niskie! moralności 
<iągnącemi korzyści z socjalizmu, jako 
fachowcy, lub też są to ludzie o kom- 
pletyym braku zasad etyki chrześcijań 
skiej, działającymi z pobudek nienawiś 
co do wszystkich i wszystkiego co 
Stoi ną wyższym Od nich poziomie, 
bądź intejektualnym bądź też — i naj- 
częściej — materjalnym. 

Czy możną wafić do rozsądku fana- 
tyka Hindusa, który rzuca się z rozko 
szą pod rydway „Siwy” ; jest zmiaż- 
dżony przez jega koła? Ta kategoria 
fanatyków działa swym ogniem i zapa- 

łem na umysły wrażliwe i nie waha się 
iść sama i poświęcać przyszłość j ka'- 
lerę życiową młodzieży, uważając, że 
męczeństwo „za sprawę” jest najwięk 
szą nagrodą. у 

Najszkodliwszą i żadnego poszane 
wania nie godna jest kategorja druga: 
ci ludzie nie wierzą w socjalizm, czy 
komunizm (w gruncie rzeczy to jedno 
itc samo w końcowym rezultacie). 
lecz nim Się posługuje dla zdobycia 
władzy, Życia wygodnego, bez innej 
racy, jak propagandowej, t.j. wygła- 

szania trafaretowych mów. piorunowa 
nia na wiecach i zbierania składek na 
parję tj. na utrzymywanie agitatorów. 
birr strajkowych i tp. pożytecznych po 
Czynan. 

Z odskoczni propagandowej wyła- 

niają się mandaty do parlamentów, ko 
lzystnej posady w administracji, man- 
daty do rad i zarządów iej., niezłe miej 
Sca w kooperatywach, Kasach Cho- 
"cr i td. 

im. Wszystko zaš się dzieie zawsze w 
mię dobrą ludu pracującego, w imię 

obodzenia mas od tyranii kapitali- 

pizde 

ŁZY 
stów, wyzysku burżujów, sprawiedli- 
wości społecznej. 

W imię dobra robotnika prowadzi 
16 go na barykady, pod ogień karabi- 
rów maszynowych, zmuszą się do 
strajków, każe si ęgłodować tysięcz- 
rym rzeszom kobiet i dzieci, doprowa- 
cza się do nedzy j rozpaczy wmawia- 
;3c że nie wolno ani na jotę obniżyć 
zdobyczy proletarjatu lecz dojść do 
1aju, w którym panować i rządzić bę- 
dą Leniny, Staliuy į Menżyńscy w imię 
chłopów i robotników. 

A kto neguie, że to raj, — teniu 
kula w łeb. 

Trzecią kategorją stanowią ludzie o 
rierozwiniętej inteligencji, czyli t.zw. 
„uświadomieni proletariusze". Ci re- 
kruiują się przeważnie z najgorszych 
elementów roborniczych a raczej z szu 
mowin i leniwców, pijaków, ludzi złe- 
g? : zazdrośnego charakteru. 

Fachowcy naganiacze socjalistycz- 
ri, mają niezawodny środek do opano - 
wywania tei części warstwy robotri- 
czej: robić jaknajmniej, żądać jaknaj- 
więcej, jeżeli odmówia, to strajkować, 
następnie zaś domagać się od rządów i 
społeczeństwa by rzesze niepracujące 
ctrzymywač ich kosztem. Do tego do- 
chodzą sabotaże i gwałty czynione nad 
:cmi robotnikami, którzy wolą praco- 
wać niż żyć w nieróbstwie cudzym ko- 
sztem. 

Socjalizm ma swoją organizację po 
dobną do wojskowej: pułkami są 
związki zawodowe, różnych formacyj, 
których łącznikiem są partie politycz- 
ne nv. Labour Party, PPS., S.D. i t.p. 
-— Sztabem jeneralnym jest zarząd par 
tvjny a sztabem operacyjnym czy też 
kwaterą główna są parlamentarm eks- 
pozytury. Žandermją polową są bojów 
xi, które czuwają nad dyscypliną. 

Przygotowanie do ataku prowadzi 
się za pomocą -wieców, propagandy 
ustnej, gazet i ulotek wśród bezkryty- 
cznej w większości swej mas, przy- 
czem złośliwe zołzy są: zaszczepiane 
na podkładzie zawiści į z niej wypływa 
iącej nienawiści. 

Zorganizowane i w dostatecznie 
zdyskwalifikowene szeregi rzuca się w 
bój wyborczy na listy, które zawiera- 
lą nazwiska kandydatów z pomiędzy 
kierowników partyjnych, przyczem pro 
gramy obiecują rajskie perspektywy 
ala :obotników i chłonów | 

W parlamentach usiłuja socjaliści z 
bliskiemi im radykałami społecznemi 
formować rząd. 

Gdy dojdą do władzy, starają się 
naturalnie wprowadzić w życie głoszo- 
ne teorje i realizować szczodrze sypa- 
re obietnice. 

Tu dopiero skutki zaraźliwych zoł- 
zów występować zaczynaią w całej 
pełni. Okazuje się, że prawda życiowa 
nie może być bezkarnie gwałcona: 
struktura społeczeństwa nie może być 
zmienianą bez niepomiernych strat, któ 
rych niczem skonpensow ić nie sporók. 
Są pewne prawa ekono'niczne, których 
zmienić nie można, jak prawa ciążenia 
2 skutki wywrotowych poczynań wnet 
se mszczą na tych, którzy je wywo- 
ali. 

Rosja, z socialistyczuvm ustroje:n 
chłopsko - robotniczym, chyba jest do- 
syć wymownym przykłauem tego co 
moze zrobić socjalizm da końca prze- 
prowadzony. 

Przykład drugi widzmy w Anglii. 
tam socjalistyczny rząd Labourzystów 
źczkolwiek bez porównan'a więcej u- 
miarkowany i kulturalny, nie zawahał 
się jednak żądać od parlamentu u 
chwalenia ustawy uprawiającej strajki 
generalne, wiedząc dc=konale, że już 
raz taki strajk o mało nie zgubił sanic- 
go państwa. 

Zrabił to jednak Mac Donald, by 
się utrzymać u władzy, zdobywają: 
bonewolencję раг robotniczej, —. 

bercwelencji mccno  zachwianeį re- 
žultatami klęskowemi 144d6w robotni- 
czych. 

, Kanclerz skarbu Snowden był pu 
Gziwiany za odwagę, kt'1ą wykazał z 
irybuny parlamentu gdy przyznał że 
funausz bezrobocia nie starczy, budżet 
skarbu nie może dać temu funduszewi 
dalszych pożyczek (kto je i kiedvov 
zwrócił?) a klasy robotnicze  nuiszą 
tedukować swój standart życiowy, bo 
przemysł i handel tak wysokich kosz- 
tów znieść nie mogą. tyły nawet po- 
głoski, że minister będzie -nusiał ustą- 
pić jako anty-robotniczo usposobiony. 

Wszędzie gdzie socjaliści dorwali 
się do władzy, rezultaty fatalnie sie ou 
biły na stanie ekonomiczrym kraju i lu 
ćności 

Socjlaizm jest wyborną bronią de- 
strukcyjną, gdyż podkopute fundamen- 

  

Opłata 
Kedakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

DUKSZTY -- Bniet Kotejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

   pocztowa uiszczona ryczałtem. 

BARANOWICZE — ni. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIL — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ —- Dworzec kolejowy --. K. Smarzyński. 

ЫВА — ш. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. | 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

LENY UGLUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy nastronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabełaryczne о 50% drożej. Terminy druku! mogą być przez Administrację zmie 
mane dowolnie. 4a dostarczenie numeru dowodowego ŻU gr 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. SWIĘCIANY — Księgarnia I-wa „Ruca”. ‹ 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Kaiegarnis Polska — St. Bedcarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoluej. 

SŁONIM — Kaiegarnia T-wa „Ruch“, 

STOŁPCE — Księgarcia T-wa „Ruch”, 

ST. SWIĘCIANY — uli. Rynek $ — N. Tarnsiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ml. Mickiewicza 24, F. juczewssz 

WARSZAWA — E-wo Kaigg. Kol. „Ruch“. 

WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

         

  
   

ENERGICZNE TEMPO PRAC SEJMOWYCH Układ morski francusko-włoski 
WARSZAWA. 12. II! (tel. wł „Slowa“) — Po wczorajszem całonoc- 

nera posiedzeniu Sejmu, zakończonem o g. 5.45 rar przyjęciem ustawy o 

ratyfikacji polsko - niemieckiego traktatu handlowego, dziś Sejm śpi. Nie ze- 

brała się nawet komisja budżetowa, której posiedzenie wyznaczone było na 

godziny poranne i z powodu braku quorum musiało być przełożona ra godzi- 

ny popołudniowe. Na posieJzeu*u tem przyjęto w trzeciem czytaniu rzadowy 

proiekt nowej ustawy emerytalnej. : 2 : 

Dla scisłości sprawozdawczej najeży zanotować. że w momencie zako 

czenia całonocnego posiedzenia Sejmu było jeszcze na sali obecnych ponad 

250 posłów, w głosowaniu bowiem oddazo 257 głosów, z których 255 było 

ważnych. Za ratyfikacją traktatu oświadczyło się 180 posłów z Kiuhu BB, 
Fs, Niemcow, Zydów 1 Ukraińców, przeciwko głosowało 75 posłów z Klubu 
Narodowego, NPR, Ch.D i Klubu Chłopskiego. : ; 

Scjm ożywi się ieanak znowu jutro, gdyż na godzinę 4 po południu 

wyznaczono znowu posiedzenie. To riezwykłe tempo prac sejmowyci: staje 
się zrozumiałe, jeżeli sobie przypomnimy, że już tylko dwa żygodnie dzielą 
nas ud wielkanocnych feryj parlamentarnych, a na warsztacie pracy sejniowej 

w.elespraw nie załatwienych, które po'wiany były być uchwalone przed 

roznoczęciem nowego roku budżetowego, rozpoczynającego się w dniu I 
kwietnia. Na porządku dziennym posiedzenia jutrzejszego znajduje się kilka 

naście mniej ważnych spraw ratyfikacyjnych, niezałatwionych na posiedzeniu 
wczorajszem, a pozatem że spraw ważnych — nowa ustawa o spożyciu alku 
nolu, ustawa o podatku od kart do ary, ustawa o pożyczce rządowej dla za- 
kładów wodociągowych na (jórnym Sląsku, ustawy o wykupienie solci piy- 
watnych Chabówka — Zakopane i kole: fabryczno - łódzkiej. Posiedzenie 
"iuże znów przeciągnąć się do późnych godzin nocnych. 

Polska dostanie miljon franków 
WARSZAWA. 12. III. (tel. wł. „Słowa*). — Komunikują nam, że pro- 

wadzone obecnie w Paryżu 1okowania o pożyczkę dla Polski cd irancuskicgo 

koncernu, w skład którego wchodzą zakłady Schneicer - Creusot i Banqut 
des Varys du Nord, zbliżają się w szybliem tempie do pomyślnego zakończe 
nia. Pertraktacie o warunkach francuskiei kancesji kolejowej :ia magistrali 
Bedguszcz — Gdynia, które prowadzili w Paryżu z ramienia Ministerstwa 
iXomunikacji wicemin. nż. Czapsk dyrektor departamentu dr. Gałęski, zosta- 
ły wczoraj zakcńczone i doprowadziiv do całkowitego uzgodnienie poglądów 
obu stron. Ё 

Wiceminister inż. Czapski i Jr. Gałęski powrscają w najbliższych 
aniach do Warszawy i delegacja Ministerstwa Skarbu cmawiać będzie obec- 
nie w Paryżu z delegatami <onsorcjum uancuskiego jażu tylko warunki fi- 
nansowe pożyczki. Istnieje nzasadniona wadzieja, iż najbliższe dni przyniosą 
Zak. Aczenie i tej drugiej części rokowań. 

Nowela 6 ustawie o ochronie lokatorów 
WARSZAWA. 12. III. ftel. wł. „Słowa*) — Jak się dowiadujemy, rząd 

przedioży w naibližszyck dniach Sejmowi projekt ustawy nowelizującej u- 
stawę o ochronie lokatorów. Nowela ia przewiduje wyłączenie z pod ustawy 
budynków nabytych na vžytekž przedsiębiorstw tych państw. Dalej nowelpa 
przewiduje, że eksmieje, orzeczone z powodu zalegania opłaty komornego, 
uie będa mogły być wykonane w okresie iniesięcy zimowych t.j. od 1 listo- 
pada do I marca. Pcnadto sąd, lub urząd rozjemczy będzie mógł uwzględnić 
połozenie pozwanego odkładając eksmisję nawet poza okres miesięcy zinio- 
wych. 

Boją się polsko-ukraińskiego porozumienia 
WARSZAWA. 12. Ill. (tel. wi. „Słowa*) — Od kilku dni prasa informuje o pewnych 

rozmowach porozumiewawczych prowadzonych między niektórymi członkami klubu par 
„ameifarnega BB * niektórymi pusłami uśraiskiimw, Prezydjaum UNDO wydało nawet w 
tej spiawie pewier komurmskat. Natoniast zarówno klub BB jaki parlamentarna reprczen 
iacja ukiairska nu zajęły dotąd w prasie żadnego stanowiska w tej materji. Intormacje 
dziennikarskie prostuiąc niektóre mylnie BN komunikaty UNDO, nie pochodziły 
lukże ze strony oficjalnych czynników BB. Należy jednok podkreślić, że reprezentacja 
ukraińska jest beż wątpienia zaskoczona ogłoszeniem w prasie iniormacyj o tych roz- 
mowach porozumiewawczych. 

W związku z powyższem daje się na terenie politycznym w dniach ostatnich zau- 
wažyc akcje pewnych czynników zewnętrznych dążących do zamącenia przyjaznej at- 
suosie y, w «tórej mogłyby się odbywać pouine 1ozmiowy polsko - ukraińskie. Obserwa- 
turom parlanientarnym terenu po itycznego wpada od kilku dni w oczy pewien uwijajacy 
się pomiędzy politykami ukraińskim osobnik, przybyły niedawno z zagranicy i jący 
się za korespondenta wielkiego dziennika argielskiegn „Times”. 

Osobrik ten, opierając się na rozmaitszych iniormacjach, przez siebie samego ta- 
brykowanych, podaje do wiadon:ości polityków ukraińskich, z'nyślone szczegóły Sposo- 
bu, w komitet trzech Rady Ligi Narodów zamierza rozstrzygnąć skargę ukraińsk: 
<ioż0wą w Genewie i odradza Ukraińcom prowedzenie rozmów z czynnikami polski: 
ak wiadom bowiem komitet trzech ma 7a'niar zebruć się w Londynie w połowie kwiet- 
nia roku bież. pcd przewodnictwem mia. Hendersona celem ustalenia tekstu raportu o 

z ukraińskich, który to aport przedłożony będzie Radzie Ligi Narodów na naj- 
iższa sesje majową. 

  

ty, ną których społeczeństwa  oparły 
swą egzystencję. 

Syntezą porządku ra świecie jest 
:eligja, która w swych przepisach uię- 
ia wszystkie n:ewzruszauie podsławy 
moralne, na których równowaga spss! 
czesnego ładu się opiera 

Dla tego też burzycu:le tego ładu 
są tak zajadłemi wroganu religii, któ - 
ra od ogólnego rozprężewna wokalności 
broni, uznając aksjomaty zasad moral 
ności za niepodlegające uyskusji. 

Wszelkie osłabienie niewzruszał- 
ności praw” mcralnych przez Kościół 
sirzeżotiych prowadzić musi do de- 
zorganizacji społeczeństwa, dla tego 
te Kościół katolicki oparty na „non 
possumens“ w ustępstwie co do nię- 
wzruszalności samych zasad jest 
'ą tak wielką. 

Wolnomyślicelstwo prowadzi ze sto 
pnia a stopień coraz dale; ku rozwale 
niu fundaentów, na których ład spo- 
łeczny jest ufundowany aż w końcu do 
chodzi do ateizmu to jest negacji Bo- 
ga jak i praw przez Niego ustanowio- 
nych. 

Zniszczenie praw boskich, stanowią 
cych podstawę praw człowieka w spo- 
łeczeństwie prowadzi do rozpętania 
zwierzęcych instynktów, które ludz- 
tość nosi ukryte w sobie, a zmatowane 
przez kulturę na przepisach moralnoś- 
ci opartych. 

Socjalizm grzeszy tem. że swoje 
tco:je opiera li tylko na jednej stronie 
natury ludzkiej, — mianowicie na tej 
czysto zwierzęcej, którei główną cechą 

Ai 

jest pożądliwość i z niei rodzą się za- 
zdrość, jest to cecha czysto niszczy- 
cielska. Natomiast główną cechą czła 
wieka jest obrona siebie samego i 
swego stanu posiadania przed sięgają- 
cy po jego własność. 

Mówiąc potoczncą gwarą, człowiek 
z natury rzeczy jest zachowawcą, czyli 

Mówiąc potoczną gwarą, człowiek 
budżujem niedoszłym gdy zaś stanie: 
się burżujem, chociażby _ drogą 
przez socjalizm przewodniczącą, zamie 
nia swe poglądy. 

Są wprawdzie i lordowie socjaliś- 
ci ale... na gębę i dla karjery politycz- 
nej, zaś sami lordami ani miljonerami 
nyć nie potrafią, są jednak szkodliwi 
gdyż sami posiadający imunitet zaraża 
ją innych owemi zaraźliwemi zołzanii. 
Odmiernym rodzajem socjalizmu był 
socjalizm polski, ten dawny z czasów 
rosyjskiego panowania. Ówcześni РР5 
stanowili obóz niepodległościowy, w 
którym młodzież dążyła do zrzucenia 
piętna na naród nasz nał .ożonych. 

Rozumowali ci ludzie o szlachetnem 
samozaparciu, že nie' posiadając 
militarnej potęgi, mogą rozwalić pań- 
stwo zaborcze. jakiem była Rosja w 
pierwszym rzędzie, jedynie drogą prze 
wrotu wewnętrznego. 

Jedynym płynem grvzacym, który 
by przeżarł okowy nałożone uważano 
sccjalizm rosyjski za pomocą którego 
nasi PPS-owcy liczyli na zrealizowa- 
nie swoich nadziei, gdyż socjalizm po- 
siada właściwości niszczycielskie. Hi- 

LONDYN. (PAT) — Układ morski, 
zawarty pomiędzy Francją a Itaiją, 
przewiduje, iż oba państwa mogą 
przed 31 grudnia 1936 roku ukończyć 
budowę dwóch wielkich jednostek z 
prawem przenoszenia tonażu, nie prze 
krączającego 23333 ton, z jednej ka- 
tegorii statków do drugiej, przyczem 
kaliber armat nie może przekraczać 
12-tu cali. Z chwiłą ukończenia budo- 
wy każdego ze wzmiankowanych stat 
ków, Francja wycofa jeden statek kia- 
sy Diderot, italja zaś wycofa około 
16.820 tonn kcążowników pierwszej 
klasy, które przekroczyły przepisany 
wiek, albo też :mniejszy ogólny toriaż 
floty © 33.640 tonn. 

Nic przesadzając rewizji powszech 
nej tonażu wielkich jednostek mor: 
skich wstalonegu przez traktat waszyn 
gtoński, całkowity tonaż wielkich  je- 
dnostek przyznany Francji i Italji na 
zasadzie tegoż traktatu, będzie podnie- 
siony ze 175 tys na 181 tys. tonn. 

Francja i Italja będą mogły przed 
31 grudnia 1936 roku ukończyć budo- 
wę statków baz dła samochodów do 
wysokości 34.000 tonn. 

Rządy trancuski i italski zawiado- 
mią się wzajemnie na długo naprzód o 
zainiarze wybudowania statków, któ- 
rejkolwiek ze wzmiankowanych kate- 

goryj. 
Przed 31 grudnia 1931 r. żadne z 

państw nie będzie budowało nowych 
łodzi podwodnych z wyjątkiem tych, 
których budowa związana jest z ukoń 
czeniem programu na 1930 r. i w ce- 
lu zastąpienia tych które przekroczyły 
ustalony wiek. Z zastrzeżeniem ogól- 
nej rewizji na konferencji rozbrojenia- 
wej w r. 1932 tunnaż łodzi 
rych Francji nie przekroczy w dniu 
31 grudnia 193% roku 81.939 tonn 

Aaglja stwierdza, że cyfra ta jest 
zbyt wysoka w stosunku de cyfry ton 
nażu koatrtorpedowców lnzperjum, wy 
noszącej w myśl postanowień traktatu 
tocdyńskiego 150.000 tonn, jednakże 
sie odwoła się do artykułu 21 wzmiau 
kowadego traktatu, oczekując na wy- 
żej wymienioną rewizję. Arglją zacho- 
wuje prawo powiększenia tonnażu 
swych kontrtorpedowców o ile na kon 
ferencji rozbrojeniowej w r. 1932 nie 
zostanie osiągnięta zadawalająca ró- 
wrowaga między tonnażem  irancu- 
skich łodzi podwodnych a tonuażemt 
angielskich kontrtorpedowców. 

Francja i Italja nie będą budowały 
więcej krążowników uzbrojonych w 
artaty kalibru ponad 155 milimetrów 
po ukończeniu programu na r. 1930. 
Nowe krążowniki, posiadające armaty 
o minitralnym kalibrze 155 milimetrów 
oraz kontrtorpedowce nie będą prze- 
kraczały tonnażu, który mia być zastą 
piony przed 31 grudnia 1936 r. 

Układ kończy się stwierdzeniem, że 
skoro tylko będzie podpisany. Anglją, 
Francją i Italją albo też wszyscy sygna 
tarjusze traktatu londyńskiego podpi- 
szą porozumienie, według którego: 
„Obecny układ nie ustali żadnej stałej 
proporcji w  iakiejkolwiek kategorji 
stątków pomiędzy Imperjum  angiel- 
gkiem, Francją a Italją, a szczególnie 
nie stworzono żadnego precedensu dła 

ostatecznego rozstrzygnięcia kwestfi, 
czy i w jaki spasób-pozostający poza 
granicą wieku ustalonego tonaż w du. 
3Ł grudnia 1936 r. może być ostatecz- 
nie zastąpiony" 

Memorandurr Hendersona i Ale- 
xaadra zaznacze, że warunki układu 
byłv wyraźnie podporządkowane apro 
bacie wszystkich  sygnatarjuszy trak- 
tate londyńskiego. Memorandum uza- 
sadnia słuszność powiększenia tonna- 
żu wielkich jednostek o 6000 tona 1 
oświadcza, że takt ten sam przez się 
nie stworzy sposobności da tudowy 
nowych jakichkolwiek statków w okre 
sie trwania układu. 

'Rządy francuski i italski zmniejszą 
kaliber dział tyczących się wielkich 
jednostek, których budowa iest w pro 
jekcie z 13 cali na 12, rząd angielski 
zaś da zapewnienie na piśmie, iż jest 
zwolennikiem dział o maksymalnym ka 
lib-ze 12 cali oraz redukcji obecnego 
maximum tonaża mogącego być prze” 
noszonym z jednej kategorji statków, 
do drugiej o 35.000 tonn. 

  

Oszczędności budżeto- 
we i reforma admini- 

stracji w Austrii 
Obecnie sześc › pot - miljonowa 

Austrja posiada budżet,  równający 
się dwóm trzecim budżetu  Austrji 
przedwojennej, liczącej przeszło 23 
iljonów mieszkańców i posiadającej 

więcej bogactw w stosunku do ludno- 
ści cd współczesnej Austrji, stale cier 
piącej na znaczną ilość bezrobotnych. 

Przed wojną w parlamencie  'au- 
strjackim podnoszono sprawę przecią- 
zeria podatkowego  Austrji i refornię 
adnmunistracji. Rzecz naturalna, że spra 
wa ta musiała dzisiaj stanąć na po- 
iządku dziennym z większą ieszcze 
siłą. Współczesne podatkowe  prze- 
ciąženic Austrji jest skutkiem przede- 
wszystkiem jej Jemokratyzacji. O wy- 
datkach decydują ci, którzy mniemają 
że ciężary państwowe można przeniesc 
ra kiesy posiadziące, nie uwzględnia- 
jąc icgo, że one rekuszetem odbijają 
się na warstwach robotniczych. Kry- 
zys współczesny musiał doprowadzić 
do rewizji systemu podatkowego i 
adw.inistracji Austrji.. 

Kanclerz austrjacki oświadczał się 
za koniecznością oszczędności budże- 
towych i reformy administracji. Z ini- 
cjatywy ministra dr. Schobera powsta 

   

ła komisja oszczędnościowa i posta- — 
nowicno mianować komisarza oszczęd 
posciowego. 

dr. Wilhelm Locbel, który w ciągu lat 
20 był kierownikiem wydziału  refor- 
my adininistracji w Ministerstwie Spra 
wiedliwości. Ostatniemi zaś czasy był 
reierente cywilnego procesu i przy- 
gotowywał jego reformę. Jest też 
cztorkiem komitetu wyrównania pra- 
wodawstwa austrjackiego z niemiec- 
Kiem, to jest - prac, prawodawczych, 
które znajdują się w związku z po- 
lączeniem Austrji z Niemcami. 

Wi. St. 
  

storja zmagań o oswobodzenie Polski bscnego rządu jak również do zmia 
znarą nam iest dostatecznie. 

Gdy niepodiegłość Ojczyzny zosta- 
ła csiągnięta. w obozie naszych socja- 
stów zarysowały się dwa prądy, któ- 
re coraz jaskrawiej zaczęły oddzielać 
PPS szczerych partjotów od  socjali- 
stów zawodowych, szukających jedy- 
nie łączności z  Międzynarodówką, 
oraz stanowiąc postulaty międzynaro- 
dowego socjalizinu po nad interes Pan 
stwa 1 polskości. 

Twórcy i wykonawcy idei niepod- 
:egłościowej, gav przyjęli władzę i rzą 
dy w Polsce, rozumieli dobrze, że stwo 
rzyć potęgę i bogactwo kraju nie mo- 
żna metodami niszczycielskiemi so- 
cjalizmu. 

Do przewrotu majowego wpływy 
soczalistów w połączeniu z zachłannoś 
cią partyj chłopskich oraz stałemi u- 
stępstwami kompromisowemi ze stro- 
nv Endecji, wprowadziło ustawodaw- 
stwo na manowce niszczycielskie. Wy- 
dano szereg ustaw podkopujących pod 
stawy polityczne i ekonomiczne, rozbu 
dowano budżet nie licząc się z realne- 
mi możliwościami, prowadzono polity- 
kę demagogji ekonomicznej coraz ją 
zaestrzając. 

Gdyby tak dalej poszło, już byśmy 
może dożyli do wielkiej katastrofy. 

Przewrot majowy zahamował roz- 
kład Państwa, ale jednocześnie poło- 
żył tamę demagogji. PPS zawiodła 
"Tie w swych nadziejach poddania Pol- 

i pod wpływ drugiej międzynarodów 
ki, która jest antykamerą trzeciej t.j. 

ny wadliwej niczmiernie. 
marcowej. 

Droga do naprawy stosunków 
w Polsce nie jest łatwa i liczyć na pręd 
kie polepszenie trudno, lecz najwa- 
żriejszą rzeczą jest nawrócenie z bięd 
nej drogi j wkroczenie na jedyną nie- 
zawodrą jaką jest droga zastosowania 
zasad konserwatyzmu. 

Konserwatyzm czerpie swą siłę 
konstruktywną w oparciu o nienaru- 
szalne prawa zarówno Boskie, jak i 
zgodne z naturą ludzką. 

Pisaliśmy kiedyś, że konserwatyzm 
jako siła budownicza, nie jest ceniona 
s iaczej mocno poniewierana w czasie 
fermentów społecznych i rewolucyj- 
nych. Gdy następuje opamiętanie j u- 

konstytucji 

  

Komisarzem tym został > 

spokcjenie mas, gdy się już na zimno — 
skarstantuje niszczycielskic działanie 
teoryj wywrotowych, wówczas zwra- 
cają się do konserwatystow powiada- 
jąc: myśmy burzyli i jest źle, teraz 
bierzcie się do naprawy, bo wy tylka 
to potraficie". 

Mamy przykład w Angiji, w którei 
rządy socjalistów doprowadziły niemal 
do katastrofy a rozłam wśród Labour 
Party jest charakterystycznym  obja- 
wem gryzienia się wzajemnego współ- 
ników, gdy interes źle prowadzony 
bankrutuje. Tam niechybnie powrócą 
do władzy konserwatyści, miejmy nad« 
Azieję, że i u nas poglądy konserwaty- 
wne zwyciężą. 4 

Stanisław Wańkowicz.  
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EJSZYSZKI 

— Otwarcie ktrsu obrony przeciwgazo- 
wej i przeciwlotniczej. W dniu 2 b. m. o 
godz. 6 wieczorem w sali kina „Świat” 
został otwarty 6-dniowy kurs obrony prze- 
ctwgazowej i przeciwlotniczej. < 

'warcia kursu dokonał p. Szczepkowski 
' Anton;, kierownik kursu, w obecności p. 

.. Kosseckiego, przedstawicieli samorządu 
i GA sM społeczeństwa,  wyglaszajac 
do zebranych słuchaczy w liczbie około 300 
osób, przemówienie następującej treści. 

Otwierając 6-dniowy kurs obrony prze- 
ciwgażowej i przeciwłotniczej, trzeba  za- 
znaczyć iż został ©n zorganizowany dzięki 
inicjatywie i staraniem członków zarządu 
Strzelca i Koła LOPPU-u w Ejszyszkach. 
Kurs ma dać obraz wojny gazowej, ma po- 
inicrmować słuchaczy o strasznej broni che 
micznej, która była stosowana w czasie 

"wielkiej wojny światowej, ma poniekąd przy 
gotewać społeczeństwo do odparcia ewen 
tuvaliego napadu z zewnątrz, ma zedrzeć z 
oczu różową zasłonę, będącą skutkiem na- 
szego lenistwa i niedoceniania niebezpieczeń 
stwa, jakie nam grczi ze strony dwóch „po 
žojowo“ wsposobionych sąsiadów, którzy w 
dziedzinie wojny gazowej wc'ąż czynią groź 
ne dla nas BO: i podstępy. я 

Woina chemiczna jest bronią jutra, woj 
„rą przyszlošci. Środki walki chemicznej t. 

i intro. 
; Gazy są środkiem walki bardzo skutecz 

mym i przytem najtańszym (ckoło 30 razy 
tańszym: od innych). Musimy przeto zazna- 
jomić się pokrótce z tym średkiem walki i 
wszyscy uczęszczeć na ten kurs, aby zdo- 
być i siać wokół siebie ziamo uświadomie 
nia, zaznajomić :ię pokrótce z całokształ- 
tem snosobów walki i obronv gazowej, za- 
pewrinjąc egzystencję nam i dee po 
kolenton* naszego Wolnego i Wielkiego Na- 
rodu. 

Należy więc podziękować inspektorowi 
wyszkcłenia gazowego za przyjazd na kurs, 
ora7 tyr+ wszystkim, którzy przyczynili się 
do zoreanizowania jeso, a przedewszy- 
stkiem n. por. Baronowi,  kemendantowi 

 powiatowemu P. W. za dostarczenie — ро- 
trzebnegc <nrzętu * Komitetowi  Powiato- 
wesmu LOPP, za ckazaną pomoc. 

Po zagajeniu ctwarcia kursu por. Kos- 
secki wvełosił dłuższy referat o sposobach 
walki chemicznej, rodzajach gazów i obro 
nie przed niemi. Po wyrładzch słuchacze 
mieli możność ujrzeć działaniż świec dym- 
nvch, które zapałone w Vlošci kilku sztuk 

 pokrvty cały rynek gestemi kłębami dymu. 
Należy zaznaczyć, iż z kursu korzystają 

wszystkie orsanizacie miejscowe, oraz Ind- 
ność, która sie zbiera w dość wielkiei licz- 
bie, wwnełniaiąc salę kina do ostatniego miej 
sca. Zainteresowanie kursem jest ogromne, 
co šwiadrzv o ofehokiem zrozumieniu Ind- 
ności, która praenic zdobyć pewne wiado- 
miości w tej dziedzinie. 

SZUMSK 
—- Czy naprawdę Szumsk śpi? Pan E. 

Ą., piszac artykuł c Szumsku („Slowo“ Nr. 
'49) zaznaczyl, iž w Szumsku jest posteru- 
nek Pal. Panstwowei i wiele śpiących or- 
gan'zacvį spolecznych. 

Otóż w Szumsku niema posterunku Pol. 
Państw, a mieści się on w Kowalczukach, 

   

  

   

Gdległ"ch od Szumska o 4 km., pozatem wie 
le istniejących  organizacyj społecznych w 

ku wykazuje żywotność, rozwija się 
w szvhkiem tempie, jak np. Ochotnicza 
Straż Pożarna, która w przeciągu kilku mie 
sięcy notrafiła zacnatrzyć się w snrzęt po- 
żarriczy wartości kilku tvsiecy złotych, a 
oprócz tego wyszkclić swój liczny oddział 
(34 strażaków, uprócz crłonków zarządu) 

Qprócz straży sa czynne i dobrze się 
rozwiieją. oddział PW. i WF, Kółko Rolni- 
cze. Zw. Rezerw. i B. Woisk. i Kasa Stef- 
czyka, l:cząca kilkuset członków. 

Z Kołem Młodzieży Wiejskiei i Macierzy 
„Szkelnei faktveznie jest niednabrze,  ponie- 
weż sa trudności w zorganizowaniu oświa- 

  

- ty pozaszkołnej. 
Pan F. A. okazał sie zbyt surowvm a 

wskutek tego niesprawiedliwym krytykiem, 
rie uwzoledniaiac Gężkich warunków, w ia- 
kich sie znajdujemy i bagatelizniac wvsiłki, 
już dokonane. Miejscowy. 

STOFPCE 
° — Walne zebranie członków spółdzielni 

_ rolniczo - handlowej. W dniu 6 m. b. odby- 
ło się w Stolncach walne zebranie członków 
Spółdzielni rolnicza - handlowej. 

- Na zebranie przybyło około 60 członków 
z terenu całego powiatu, oraz szereg przed- 

_stawicicli społeczeństwa i właćz z p. star? 
"sta A. Kulwieciem na czele., Przewodniczył 

inż. K. Kraszewski. jak wynika ze sprawo 
zdań, —- wymieniona placówka wykazała 
wielka żywotność. Mimo kryzysu w okresie 
sprawozdawczym przybyło rowych 104 
człorków, targ towarowv z sumv 409,243 
zł. wzrósł do sumy 422,651 zł., zysk jedvnia 
się zmniejszył w perównaniu do roku ubieg 
łego bo z sumy 5.562 zł. spadł do sumy 
3,827 zł, a to głównie dzięki cbniżeniu re 
 manentu 0 10 prze. poniżej statutowej nor 

* 

Niezwykłem ożywieniem zaznaczył 
się ruch koncertowy w ciągu ostatnich 

tygodni, co każdego miłośnika muzy- 
ki i nieobojętnego na rozwój kultural- 
nv naszego miasta napawa szczerem 

- zadowoleniem. 
|. Wznowienie wieczorów kameral- 
- nych w Pałacu Reprezentacyjnym było 
naprawdę bardzo pocieszającym ob- 
jawem doceniania ich doniosłości pro 

e SE ze strony pana wojewody 
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tefana Kirtiklisa, okazującego ich or 
ganizacji, zapoczątkowanej przez pana 
Marszałka Senatu Władysława Racz- 

  | kiewicza, żywe zainteresowanie osobi-- 
ste i . silne poparcie, zasługujące na 

_ najszczerszą wdzięczność wszystkich, 
kogo sprawy muzyczne bardziej ob- 
chodzą. 

Pierwszy wieczór, po- wznowieniu, 
poświęcony był twórczości polskiej, 

_ pizyrosząc dwa piękne i mistrzowskie 
 kwartety smyczkowe Noskowskiego i 
Żeleńskiego, bardzo ładnie wykonane 

' przez znany już bardzo  pochlebnie 
_ „Kwartet im. Stanisława Moniuszki”. . 

Oba kwartety przedzieliła młodzień 
czo żywa i melodyjna Sonata na forte 
pian i skrzypce Paderewskiego, ode- 
grana z powodzeniem  stanowczem 
przez: p. Helenę Szyrmo - Kulicką 

_ (fortepian), dawniej uczestniczkę sta- 
łą powyższego zespołu kameralnego, 
oraz prof. Hermana Sołomonowa 
(skrzypce). 

* % * 

' Zawsze tutaj chętnie słuchany, nie 

  

kuły, stanowiące remanent spółdzielni. Fun 
dusze własne spółdzielni "wynoszą kwotę 
24.116.3T zł., z czego na kapitał własny przy 
pada 15,5502 zł, na udziały członkowskie 
zaś 9274 zł. Udziały własne spółdzielni w 
Centr. Kasie sp-ni roln. oraz w Kasie Stef 
czyka w Stołpcach wynoszą kwotę 1,030 
@, wartość nieruchomości i ruchomości 
kwotę 9357 zł. Obrót spółdzielni za okres 
sprawozdawczy wyniósł sumę 1,883,438 zł. 

Po wysłuchaniu tak pięknego w wyni- 
kach sprawozdania Zarządun i Rady —- 
zebranie jednogłośnie uchwaliło wyrazic Za 
rządow: podziękowanie. 

W wyborach «:zupełniających do Rady 
ponownie powołanc ustępujących p. Samo- 
tyję i Czyścieckiego. Na WSCH powo- 
łano p. T. Dubowika, oraz W. Daszkiewi- 
cza i Z. Majewskiego. Zysk pedzielono: na 
tundusz zasobowy 1,148, do funduszu spo- 
tecznego 880, zł. 43 gr., do funduszu specj. 
strat 766 zł. i na dywidendę 1,033,68 zł. 

W ciągu dalszych obrad na wniosek p. 
J. Krupskiego wysunięto dezyderat o wysta 
ranie się redyskonta w Banku Polskim. 

W sprawie budowy wlasnej składnicy w 
dłuższej dyskusji ustalono, że wobec szcziup 
sych funduszów otaz konieczności budowy 
składn'cy umożliwiającej magazynowanie 
zbóż, a więc potrzeby budowy dużego gma 
chu — rozpoczęcie budowy jest niewskaza 
3 > 
Dłuższą dyskusję wywołała sprawa pro- 

wadzenia przez spółdzielnię działu nasion 
siesynych w okresie siewnym, l:tóry dotych- 
a prowadzony jest w ramach zbyt szczup 
ch. 

> W sprawie sytuacji zniżkowej na rynku 
pardlowym i przemysłowym dłuższych wy- 
jaśnień udzielił prezes Zarządu spółdzielni, 
dy:. E. Nowacki. Wynika, że pomimo akcię 
Rządu w kierunku zniżki cen na produk- 
ty przemysłu, — fabryki i hurtownie, skit 
ki zniżki cen usiłują przerzucić na detali- 
stów, wzgl. konsumentów. Nie ulega naj- 
miejszej wątpliwcści, że zniżka cen nastą- 
pić musi, a jednak przy zakupach materja 
łów sezonowych wiosennych — fabryki i 
hurtownie o zniżce słvszeć nis chcą. 

Koniecznv jest większy nacisk na fabrv- 
ki : hurtownie w sprawie akcji zniżkowej. 
inaczej dzieki onorowi fabrvksntów, svndv- 
katów i hurtowników — akcja ta przedłuży 
się w rieskonczoność. Jedvnie w dziale ma 
szynowym stopniuje się się zniżka, która 
dcszła do 20 proc Veg. 

LEKARZ 
prosł o informacje, gd ie w wojew. 

© Wileńskiem, Nowe gródzkiem, Poleskiem 
jest rzeczywisty brak pomocy lekarskiej, 
jakie warunki zarobkowe, mieszkanio- 

we, (ogród) komunikacyjne 
Adres: dr Napeleon C'arnocki, 

Wilno, Antok 1 49.   
  

MOLODECZNO 
— Pan Wojewoda Wileński gościem 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Pan 
wojewoda wileński w dniu 6 marca 1931 r. 
podczas bytności w Mołedecznie zaszczycił 
swoią obecnościa „Czarną Kawę', zorga- 
nizowana przez tut. Oddział Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. 

W sali sejmikowej, zamienionej wpraw- 
nemi rączkami pań z zarządu Związku na 
gustownie przybrany pokój, o godz, 17 ze- 
brali sie zaproszeni przez Związek przedsta- 
wiciele duchowieństwa, wojska, organizacyj 
społecznych i zawcdowych oraz kierownicy 

A urzędów. | ^ 
chodzącego p. wojewodę powitała ser 

decznemi słowy p starościna  Tramecour- 
towa, przewodnicząca Zw. Pracy Obyw. 
Kobiet, dziękując za przybycie i danie moż 
ności bliższego zetknięcia się przedstawicie- 
li spoleczeństwa z przedstawicielem Rządu. 

Z obecnych gości przemawiali: p. me- 
cenas Urbański, -— sekretarz Pow. Kom. B. 
B. W. z R. który scharakteryzował pracę 
B. B: W. z R. na terenie powiatu, pozatem 
poruszył sprawę kryzysu Sa i 
zagadnienia mniejszościowego F. Pilecki — 
prezes Okręgowego T-wa Kół. i Org. Roin. 
złożył sprawozdarie z działalności T-wa i 
prosił p. wojewodę o przyjście z pomocą 
rolnictwu, ponieważ Sejmik na rok przyszły 
nie był w stanie wobec kryzysu finansowe- 
go przewidzieć w swoim budżecie wydat- 
ów na popieranie rolnictwa. Prezes Związ 

ku Osadników p. Cieślikowski wystąpił tak- 
że z memorjałem w sprawach osadnictwa 
i powołując się га krytyczny stan osadni- 
ctwa, spowodowany ogólnym kryzysem, 
= qr. wojewodę o interwencję w P. B. 

. w snrawie uzyskania prolongaty, płatnych 
w palbóższych terminach pożyczek osadai 
czych. 

„Komendant powiatowy Związku Strzełe- 
ckiego p. Barel pcdziękował p. wojewodzie 
za zaszczytne odwiedziny i zainteresowanie 
się pracemi Związku Strzeleckiego i zapew 
rił, iż Związek Strzelecki dołcży wszelkica 
starań, aby ziarno, rzucone przez Wielkie- 
go Siewcę, dało jaknajwiększy płon. 

Pan wojewoda w swoiem przemówieniu 
odziękował serdecznie Związkowi 

pospolity fortepianista Claudio Ar- 
rau wystąpił z własnym recitalem w 
sali Konserwatorjum, gromadząc, jak 
zwykle, wielu swych _ wielbiecieli, 
przed którymi hojnie roztaczał skarby 
najpizedniejszej muzyki, w mniej gry- 
wasiych utworach: — Partita ]. 5. Ba- 
Ciia (Ci dur), Sonata Beethovena (£s- 
dur); tudzież w „Etjudach Symfonicz 
nych* R. Schumanna į kilku mniej- 
szą sztukach różnych. kompozyto- 

rów. 
Już niejednokrotnie omawiałem fe- 

nomenalne kwalifikacje wykonawcze 
tego artysty, który się ponownie przed 
stawił w całym blasku swego mistrzo- 
stwa i wprawiał w zachwyt najżywszy 
całą publiczność. 

* * * 

Kolejna „Niedziela — Катега!та“ 
Kwartetu im. Stanisława Moniuszki by 
ła tym razem nadawana ze studja roz 
głosni wileńskiej Polskiego Radja. 

Głównemi utworami w programie 
były nba kwartety smyczkowe  Nos- 
kowskiego i Żeleńskiego, wykonane- 
iuż uprzednio na wieczorze w Pałacu 
Reprezentacyjnymi przez tenże zespół, 

Jaka dopełnienie programu, posta 
wiono między kwartetami Sonatę na 
fortepian i skrzypce, utwór niżej pod- 
pisanego Artystycznie piękne, zgodne 
2 intencjami kempozycji, wykonanie 
przez piof. Marcelinę Kimontt - Jacy- 
nową (fortepian) i prof. Hermana Św 
łoriotowa (skrzypce) zniewala autora 
uc najszczerszei wdzięczności za tak 
życzliwe zaopiekowanie się tym utwo- 
rem. 

  

L O wo 

Wobec pogłosek ustąpienia Grażyńskiego 
Ustąpienie Grażyńskiego staje sięwszystkich jego właściwości kultural- 

dziś rzeczą niemal pewną. Prasa poda- 
je że w poszukiwaniu jego następcy 
zatrzymają się — па panu Nakonicz- 
nikoffem, obecnym wojewodą  Iwow- 
skim. Jakkolwiek stłumienie sabotażu 
(Galicji Wschodniej było koniecznością 
państwową jednak zarządzający woje- 
wództwem w okresie walki z sabota- 
żera nie nadaje się obecnie na posteru- 
nek sląski, będzie miai on z koniecz- 
ności bojową markę. Śląsk zaś wynia- 
ga polityki pokojowej i poszanowania 

nych oraz i gospodarczych interesów 
mniejszości niemieckiej w tym kraju, 
którą w pewnych warunkach może być 
czynnikiem niezaognienia stosunków 
zolsko - niemieckich, lecz przeciwnie 
rłoną łączną miedzy życiem gospodar- 
czem Polski i Niemiec i przychylić się 
do pokojowego współżycia obu 
państw. 

Na Śląsku nie dość zmienić osobę 
wojewody, trzeba zmienić system. 

  

Nowy biskup prawosławny 
W POLSCE 

Dnia 10 bm. na ręce p. Ministra WR 
i OP złożył przysięgę na wierność Pań 
stwu nowomiarowany biskup prawo- 
sławny Kamień Koszyryski i jednocze- 
śnie wikarjusz poleski, Antonjusz Mar- 

  

cenko. 
Jest to nowy etdt w hierarchji pra- 

wosławnej, utworzony na podstawie 
porozumienia rządu z władzami cer- 
kiewnemi. (KAP) 

Posiedzenie Rady Uiejokie 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej 

skiej aależało d> mało ciexawych. Po- 
rządck dzienny nie zawierał ani jedne- 
go „bojowego“ punktu, to też z trudem 
doczekano się quorum. 

Na wstępie omówiono kilka za- 
strzeżeń Urzędu Woj. do uchwał Rady 
oraz zaakceptowano wnioski w spra- 
wie przeniesienia kredytów w budże- 
cie 1930 — 31 r. 

Projekta regulaminu porządkowego 
Rzeźni Miejskie! oraz regulaminu o ko 
rzystaniu z obór miejskich przy targo- 
wicv rzeźnej po dyskusji przekazano 
do komisji gospodarczej. mającej omo- 
wić ie łącznie z kom. sanitarną. 

Kilku radnych podniosło  kwestje 
pośpiechu o załatwieniu tej sprawy u- 
znając, że praca rzeźni miejskiej przy 
dzisiejszych warunkach hygjenicznych 
jest wręcz niemożliwa. 

omawianie projektu statutu miej- 
skiej szkoły zawodowej doksztatcają- 
cej mr. 1 zajęło dużo czasu, Rądny dr. 
Rafes wysunął wniosek, domagający 
się wprowadzenia w szkole nr. 1 (do 
chwili powstania takiejże szkoły ży- 
dowskiej) równoległych klas z języ- 
kiem wykładowym żydowskim. 

Pa długiej dyskusji Rada większoś- 
cią głosów wniosek ten przyjęła. 

Wniosek w sprawie ustalenia — о- 
płat za zajęcie przez właścicieli nieru 
chomości nawierzchni ulic i chodrików 
przy wykonywaniu robót przyłączenio- 

wych wodociągswo - kanalizacyjnych 
poza okres 7-driowy, załatwiony zo- 
stał w ten sposób, że w wypadkach 
prowadzenia robót na szerokich  uli- 
caclhi oraz konieczności kopania głębo- 
kich rowów okres bezpłatny może być 
prolongowany do 14 dni. 

Wniosek w sprawie nadania szko- 
le nr. 38 (przy ul. Wielkiej) nazwy 
„Miejska Szkoła Powszechna im. Eli- 
zy Orzeszkowej*, nie został załatwio- 
ny, gdyż punkt ten zdjęto z wokandy. 

Spowodowane to zostało specyii- 
czną atmosferą. jaka wytworzyła si> 
po przemówieniach wszystkich niemal 
radzych żydów, protestujących przeci- 
wko nadaniu tej nazwy. 

Chodzi o to, że wspomniana szko- 
ła jest szkołą dla dzieci żydowskich ala 
z językiem wykładowym polskim i jest, 
jak oświadczył dr. Wvgodzki: „dla 
nas żydów — szkołą nienawistną*. 

Na zakończenie przyjęto wniosek 
pagłv frakcji PPS, która prosi Radę 
polecic Magistratowi poczynienie o po 
zostawienie dotychczasowego systen'u 
meldunkowego aż do czasu poprawie- 
ria się konjunktury, oraz wniosek Bun 
du w sprawie umożliwienia Wil. Žydo 
wskiei Trupie Teatralnej kontynuowa- 
nia swoich prac aż do końca sezonu. 

Trupa ta, ma za sobą niemałe za- 
shtgi, na polu pracy kulturalnej, a obec 
rie znalazła się w trudnych warunkach 

materjalnych. W. T. 
  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOM:CZNY Z1EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO 1.ITEWSKIE 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 r. 3 zł. 

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

tonie przyjęcia, które nie nosi cech oiicjal- 
ności i daje możność swobodnego wypo- 
wiedzenia się tak przedstawicielom miejsco 
wcgo społeczeństwa, jak i przedstawicie- 
lowi Rządu. : z 

W odpowiędzi mecenasowi p. Urbań- 
skiemu p wojewoda szczegółowo zanalizo- 
wa! zasługi i prace poszczególnych organi- 
zacyj w okresie kampanji wyborczej 1936 
r. podkreślając znaczenie Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet i Federacji Polskich 
Związków brońców Ojczyzny. Kwestja 
kryzysu gospodarczego jest troską Rządu i 
cały wysiłek społeczeństwa powinien pójść 
w kierunku zwalczania takowego. к 

P. Pileckiego рап wojewoda zapewnił, 
а Pracy że chietnicę swoją co do udżielenia pomocy 

my „w przewidywaniu spadku cen na arty Otywatelskiej Kobiet za urządzenie w takim państwowej rolnictwu pow. małodeczańskie 
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 NOTATKI MUZYCZNE 
+ * * 

Po. dwóch i pół latach przerwy o- 
kilku miesięcy kłopotliwych przygoto- 
wań, zdołał Zarząd Związku Polskich 
Towarzystw Śpiewaczych, oddział w 
Wilnie, zorganizować ponownie Kon- 
kurs chórów miejscowych. 

Do konkursu stanęło sześć zespo- 
żów.- 

Uroczystość ta wzbudziła całkiem 
zrńzumiałe i pocieszające zaintereso- 
wanie miejscowej publiczności, która 
wypełniła salę „Lutni“ i z wielkim u- 
działen, i uwagą śledziła za przebie- 
giem popisów, bardzo życzliwie okla- 
skując wykonawców. 

Do konkursu stanęły cztery chóry 
mieszane: 

Akademicki, Tow. Špiew. „Echo“, 
Tow. Śpiew. „iasło*, chór „Kolejow- 
ców", oraz dwa chóry męskie: „Dru- 
karzy* i .„Pocztowców:. ‚ 

Ž wielkiem zadowoleniem można 
było stwierdzić, że wszystkie chóry — 
od konkursu przeszłego — wykazały 
bardzo widoczne i znaczne postępy, 
pod każdym względem, i zaszczytnie 
mogą wytrzymać porównanie z wie!u 
podobnemi organizacjami, w innych 
miastach polskich. Utworem konkur- 
sowym, obowiązkowym dla wszy- 
stkich chórów mieszanych. bez towa- 
'zyszenia instrumentalnego, byla: 
„Zima“ P. Maszynskiego. 

Pozatem każdy zespół śpiewał u- 
twory według wyboru własnego. 

2 wielkiem wytężeniem był oczeki 
wany wyrok komisji rzeczoznawców, 
odczytany przez prezesa Związku St. 
Węsławskiego. 

go podtrzymuje i napewno pcmoc ta bę- 
dzie okazana, w - sprawie zaś prolongaty 
pożyczek osadniczych, poruszonej przez p. 
Cieślikowskiego, p. wojewoda będzie konte 
rował z p. Maculewiczem, dyrektorem P. 
B. R. w Wilnie. 

O godz. 19 p. wojewoda żegnany przez 
p. starostę, komerdanta P. P. i Oddział 
Strzelecki odjechał do Wilna 

Całe przyjęcie bvło utrzymane w tonie 
baidzo miłym, zawdzięczając włożonym sta 
raniom i pracy całego zarządu - Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, a w szcze- 
gólności przewodniczącej tego Źwiązku p. 
starościnie  Traniecourtowej, za co wszy- 
scy cbecni na „Czarnej Kawie" składają wy 
mienionej serdeczne podziękowanie. 

Pawan. 

Przyznano: nagrodę pierwszą chó- 
rowi mieszanemu „Echo“ (dyr. prof. 
Wł. Kalinowski), zdobywającemu, po 
raz drugi, toż same miejsce i nadai 
zatrzymującemu nagrodę przechodnią 
Polskiego Radja (puhar). 

Drugą nagrodę otrzymał chór mie- 
szany Tow. Śpiew. „Hasło”* (dyr. j. 
Żebrowski). Pierwszą nagrodę dla chó 
rów męskich zdobył chór „Pocztow- 
ców", pod batutą J. Lešniewskiego. 

Na zakończenie wszystkie chóry u- 
czestniczące odśpiewały zbiorowo 
dwa większe utwory, pod kierowni- 

ctwem prof. Wł. Kalinowskiego, dy- 
rygenta Związkowego. 

* * * 

W środę Popielcową wieczorem 
rozgłośnia wileńska Polskiego Radja 
transmitowała z sali Konserwatorjum 
utwory religiine. w bardzo dobrem wy 
konaniu chóru mieszanego „Echo“, 
pod dyrekcją prof. Wł. Kalinowskiege 
oraz ze studja własnego w kolejności 
zmiennej z produkcjami  chórowemi, 
dwa wyśmienite kwartety smyczkowe 
Fr. Schuberta i J. Brahmsa, bwybornie 
odegrane przez „Kwartet im. Stanisła- 
wa Moniuszki** w zwykłym składzie o- 
becnym: prof. H. Solomonow, (1 
skrzypce), M. Szabsaj (2 skrzypce), 
kapelm. M. Salnicki (altówka) i prot. 
Е. Tchorz (wiolonczela). Nie mogąc 
słyszeć osobiście, muszę polegać na 
zdaniu osób kompetentnych, które słu 
chały transmisji i bardzo ją pochłebnie 
osadzily. 

* * ® 

Nielada atrakcją był Koncert Sym 

W WIRZE STOLICY. 

WIEC GŁUCHONIEMYCH. 
W lokalu Spójni odbyło się ogólne ze- 

branie głuchoniemych — zgoła różne ud 
normalnych zebrań. . 

Przed rozpoczęciem obrad, na sali pano- 

wał wielki „gwar*. Każdy pstryka palcami, 

ołvskawiczne ruchy rąk tworzyły dziwne 

wrażenie optyczne. W pewnej chwili prze- 

wodniczący wszedł na podjum i „zadzwo- 
nił* prosząc o spckój. Rolę dzwonka sper- 

nit wielki kolejowy czerwony sygnał, któ- 

ryn: pas prezes machnął parę razy. Skutek 

doskonały: momentalnie wszystko się uspo- 

«oiło, rece opadły i „słuchacze" zasiedli w 

«rzesłach 
Przewodniczący zagaił zebranie prosząc 

w wynmownych ruchach o spokojne i rze- 

czowe zachowywanie się. 

Sekretarz „odczytuje* sprawozdanie ża 
rok ubiegły. Rzuca okiem na arkusz papie- 
ru * wykonuje dłońmi jakąś sarabandę. Kil- 

„kaset ruchów na minutę — jak on może 
radążyć! Ale jeszcze dziwniejsze, że auay- 
torium rozumie. Oczy wlepione, twarze nie- 
ruchome -- „słuchacze* pożerają  wzro- 
kiem „niówcę”. 

Zaczyna się dyskusja. Kto ma jakieś 
obiekcje zapisuje się do głosu. 

W związku z pelną temperamentu mową 
jednego z członków zebrania wynika tu- 
rza. W jednej chwili spokojne zebranie za- 
mienia się w morze wywijanych rąk. Feno- 
menalna szybkość. 

Wocbec „giośnych* protestów, przewodni 
czący dzwoni raz po raz czerwonym Sy- 
gnałem. Nikt nie zważa — obecni „zagłu- 
szają" n:ówcę i prezesa. Spokój zapanował 
dopiero, gdy ów: bolszewik zszedł z try- 

buny. 

Z ramienia Rady Miejskiej wygłosił oko- 
licznościowe powitanie radny Mayzel. Po 
„przetłomaczeniu* jego mowy nastąpiła bu- 

:za oklasków. Ale były one jakieś suche, 
blade, hez wyrazu i przekonania. Może dla- 
tego, że głuchoniemi hałasować nie potra- 
fa, a moze dlatego, że na račnym miej- 
skim poznali się nie gorzei od słyszących. 

SKARBY OSSENDOWSKIEGO 

Znakomity podróżnik poszedł z żoną na 
bankiet jugosłowiański, służąca poszła od- 
wiedzić chorą kuzynkę, która dziwnym tra- 
fem służy w strazy ogniowej, a do nuesz- 
ranie wieźli zołdzieje. 

Irofesor jest ziozpaczony, Ukradli mu 

indyjską broszkę, formy owalnej, oprawiią 

w złotc, z czarna emalją, wysadzaną bry- 
lanta:ni i rubinami. Amervkanie dawali mu 

za rią ponoć 5.000 dolarów. 
Piócz tego parę bransoletek z szafirami, 

rządki różowy agnt z Azji Środkowej, oraz 
cały szereg srebri:ych klejnotów z Afryki—- 
prezenty różnych murzyńskich kacyków. 

wreszcie apasze zabrali dwa pierwsze roz- 
działy nowej powieści przygctowanej do 
druku p. t. „Syn Belizy”. 

— „Objechalem cały świat, mówi Os- 
sendowski, byłen. u mongołów,turkmenów, 
murzynów i zulusów — nigdzie nic mi nie 
zgjnęłc!” Niema się czego chwalić, że tak 
nało mieszkał w Polsce. 

Policja wzięła na kieł. Obiecuje wytropić 
złoczie. i odebrać hip wartości około 50.0060 
złotych. 

UCZCIWY GŁUPTAS 
Pan Lejzor Lusterman spacerował wie- 

czurem po Nalewkach, delektując się świe- 
żer powietrzem. Nagle nastąpił na coś no- 
£ą — okazało się, że to porttct. 

Obejrzawszy dokładnie zawartość pan 
Lejzor niezwłoczme napisał następujące 
cgłoszenie: 

]a Lejzor Lusterman chodząc po Nalew- 

kach znalazłem portfel skórzany, zielony z 
rozprutym rogiem. W portfelu było: weksel 
na 300 zł płatny 15 kwietnia r. b. wysta- 
wiony przez lcka Rozenduffa, weksel na 
55 zi, na 1 mają, wystawca Sara Blass z 
Otwocka. Dwa banknoty po IC zł. 1 jeden 
20-złotowy. Grzebyk czarny, receptę na 
cascarynę : proszek od pcheł, Właściciel pro- 

SzOs:y jest o zgłoszenie siz. do mnie — Gęsia 
8, m. 37. 

Anons ten pan Lusterman  przykleił na 
słupie telegraficznym na Nalewkach. 

Następstwa szlachetnego postępku byly 
opłakane. Nazajutrz od Świtu poczęło s'ę 

feniczny, urządzony po raz pierwszy 
w sali Konserwaforjum, staraniem Wil. 
Tow. Filharmonicznego. 

Solistką koncertu była słynna pry- 

madonna opery_ warszawskiej Ewa 
Bandrowska - Turska, której śpiew 
bardzo muzykalny i urozniaicony, na- 
der  inteligentnem frazowaniem wzbu 
dzał zachwyt szczery, bo też artystka 
jest posiadaczką szczęśliwą jednego z 
piękniejszych, w całej skali wyrówna- 
uvch, głosów sopranowych, jakie się 
słyszy ; włada nim, w kantylenie i w 
najryzykowniejszej koloraturze, praw- 
aziwie po mistrzowsku. Można byłoby 
tylko życzyć, chwilami, dykcji jeszcze 
wyraźniejszej,j aby całość osiągnęła 
sxończoną już doskonałość. Wielkie 
a:je Donizetti'ego i Delibes'a z towa- 
*ziszeniem orkiestry oraz duży wy- 
bór pieśni, z akompanjamentem fer- 
*epianowym I. Szabsaja dały możność 
poznać i ocenić należycie talent zna- 
konntej artystki. - 

Dwie niezwykle interesujące nowo 
ści. dla Wilna były: świetna ballada 
„Południca A. Dworzaka i prześlicz- 
ny pocmat symfoniczny „Zygmunt Au 
gust ; Barbara“ H. Opieńskiego. Oba 
te dzieła stawiają niezwykle trudne, 
lecz niemniej wdzięczne zadania wyk? 
nawcom, co też, widocznie, było - 
żywczą podnierą, do należytego podei 
scia do rzeczy. Wynikiem tego był 
niezwykły polot i rozmach, z jakim or 
kiestra pod wodzą dyr. A. Wyleżyńskie 
go, odegrała oba dzieła. Wieczór ten 
trzeba zaliczyć do najlepszych, jakie 

się tutaj słyszało, w ciągu mej czynno- 
ści sprawozdawczej. 

DUMPING SOWIECKI 
Przywódca niemieckich socjalnych -- 

demokratów Herman Muller w sze- 
iegu artykułów, ogłoszonych w pra- 
sie europejskiej i amerykańskiej, do- 
wodzi, ze „Związek sowiecki prakty 
kuje dumping zboża j lasu, usiłując 
jeszcze bardziej zdezorganizować ryn 
ni światowe, dziś i bez tego zdezorga 
nizowane”. 

W lutym 1930 roku w belgijskim 
pa”lamencie socjalista Gosier wypo- 
wiedział mowę przeciwko dumpingo- 
wi sowieckiemu, Sowiecki dumping 
winien zaniepokoić wszystkich, jak 
wególe winien niepokcić rozwój so- 
wieckiej gospodarki i iej wpływ na | 
gospodarkę zachodu. Sowieckie nie - 
bezpieczeństwo nie ogranicza się za- 
pałkami i lnem. lecz może przerzucić — 
się i na inne działy przemysłu. 

Piatiletka przedstawia poważne 
niebezpieczeństwo naszemu bełgijskie- 
mi: przemysłowi. Sowiecki związek po 
stawił sobie za zadanie forsować eks- 
port i zawojowywać rynki światowe. ® 
Sowiecki eksport Inu powiększył się 
za ostatnie dwa lata o 26 proc. 3 

Członek niemieckiego parlamentu 
socjal - demokrata Baade w komisii 
dla badania przyczyn kryzysu gospo 
darczego wskazywał na dumping so- 
wiecki, jako główną przyczynę współ 
czeszego zamętu na Światowym rynku 
zbożowym. 

      

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 2-gi dzień ciągnienia. 

PRZED PRZERWĄ 

10.000 zł. wygra! nr.: 45370 
5.000 zł. wygrat nr.: 24933 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 59968 102749 

105870 166771 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 21590 39361 
at 128317 143654 169528 181917 

Ц 

I'o 1.000 zł. wygrały n-ry* 14288 20526 
51555 55006 57374 53369 75372 79291 81984 
87514 89291 920% 107682 125216 138538 
139625 158291 156165 199557 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 3261 7703 
10632 11717 13614 16458 10639 19732 
19840 24803 31466 35728 38792 38967 
39840 40653 40766 47263 47397 48005 
ET186 58022 58414 59322 62241 65373 
65506 69108 69861 74064 75336 80902 82302 
90335 90440 94361 96183 991221 100760 
102523 110351 110698 112459 114494 114911 
115560 116070 113596 120388 122281 122616 
12.198 123919 124756 127700 130245 SA 
156257 138351 141141 133300 144341 144745 
150957 152002 153082 153306 154683 155404 
157497 159835 165515 166413 176282 176422 
178702 180580 184007 185423 185468 185644 
187510 188010 189750 190183 103540 197693 
100025 201189 204385 207641 209485 35011 

PO PRZERWIE 
Po 10.000 zł. wygrały n-ry: 28000 97961 
5000 zł. wygrały n-ry 169746 196307 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 20582 32484 

33518 59603 108521 124620 128407 134448 
135813 135948 143244 157196 166433 166669 

Fo 1.000 zł. wygrały n-ry- 4845 8691 
21502 30953 58768 75407 77162 81375 84547 4 
136007 147685 177868 186270 187914. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 3517 8107 17558 
20258 28254 30098 20937 35640 35790 36035 
27656 40931 43475 49085 52447 55371 60772 
61621 79194 80061 858%5 06246 106031 
13485 117502 117506 118647 122178 123219 
123723 123056 124734 1386095 130772 142603 
144363 144625 147826 157904 163540 166830 
173053 174500 180561 181989 185137 185841 
190657 190810 100081 191454 198760 202496 
206549 206700 208656 208699 209343 

dobijać do mieszkania pana Lejzora. Gdy 

ctworzył ujrzał Kilkudziesięciu chałaciarzy, 
każdy wrzeszczący w niebogłosy, że to je- 

tc portfel, każdy recytujący na pamięć za- 
wartość. 

Pan Lusterman domyślił się, że coś nie 
w porządku, chcia: zamknąć drzwi — gdzie 
tani! Chałaciarze wdarli się do mieszkania 
* zaczęli turbować właściciela. Gdyby nie 

sukurs policji par Lejzor utraciłby życie. 
Rad, że wyszedł tylko posiniaczony i z 

pocbitem okiem  zdeponował  czemprędzej 
portfel w komisariacie, przysięgając, że ni- 
gdy więcei nie zabawi się w wczciwość K. 

POPIERAJCIE L. 0.P.P. 
+ * 

W ramach popisu uczniowskiego, 
zoryanizował Żydowski Instytut Mu 
zyczny wieczór, na pamiątkę 120 rocz- 
nicy urodzin Szopena, na którym ceł- 
niejsi uczniowie i uczenice wykonali 
wyłącznie utwory Mistrza. 

Cały program wykazywał bardzo 
staranne przygotowanie, a niektórzy 
wykonawcy stali już ną bardzo wyso- 
kim poziomie wymagań. 

Można było tylko niezupełnie się 
zgodzić z doborem repertuaru wokal- 
nego, złożonego z przeróbek (nieraz 
dość wątpliwej. wartości) arcydzieł spe % 
cyficznie fortepianowych — na śpiew, *.- 
wówczas, gdy egzystuje kilkanaście 
pieśni oryginalnych Szopena, z któ- 
rych kilka jest znanych powszechnie. 
a inne niezasłużenie są zapomniane. 

Przed rozpoczęciem, wygłosił dr. 
Cymbler słowo wstępne, charaktery- 
ujące znaczenie Szopena bardzo tre- 

Śściwie i przystępnie. 
+ * 

Pamiętna dobrze, z występu ze- 
szłorccznego, znakomita śpiewaczka 
Ada Sari dała własny recital, * który, 
cieszył się znaczną frekwencją i wiel-- 
kiem powodzeniem artystycznem. Kil- 
ka aryj operowych i pieśni w różnych 
językach dały szerokie pole popisu i 
wywołały zrozumiały entuzjazm. Pięk 
ny głos i wspaniała koloratura, cho- 
ciaż artystka była trochę przeziębiona, 
zawodu nikomu nie sprawiły. .Akom- 4. 
Panjowal I. Szabsaj, wywiązując się 
chwalebnie z trudnego zadania, 

Michał Józefowicz. 

* 

*  
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JAKIE MUSZĄ BYĆ PROGRAMY 
Wielkiej Radjostacji w Wilnie? 

NASZA ANKIETA 
Zaczynamy dziś drukowanie odpo- 

wiedzi na naszą ankietę w sprawie pro 

gramów nowej radjostacji wileńskiej. 

Dia przypomnienia podajemy treść 

pytań, zadawanych naszym łaskawym 

rozmówcom. Ё 

1) Jaki dział programu interesuje 

szczególnie. 2) Zdanie o całokształcie 

dotyciiczasowej działalności radjosta- 
cji wileńskiej. 3) Co szczególnie bę- 
dzie należało uwzględnić w progra- 
mach radjostacji. 4) Czy załeżność 
programowa Wilna od Centrali war- 
szawskiej będzie korzystna czy szkod 
liwa.“ 

J.E. ks. biskup K. Michalkiewicz 
J. E. ks. biskup Michałkiewicz za- 

pytany przez nas wyjaśnił, co nastę- 
4 puje: 

* 
+ 

į 

Mam wprawdzie w mieszkaniu mo 

iem kryształkowe radjo, ale z powodu 
braku czasu prawie nigdy nie słucham, 
to też i sądu w portiszonej sprawie 
wydawać nie niogę. 

Mir. Otton Urban 
Mjr. Otton Urban, dowódca  ba- 

talicnu KOP, stancjonowanego w Tro- 

kach, omawia poruszoną przez nas 

sprawę z punktu widzenia pomocy, ja- 

ką osiąga zapomocą radja praca kul- 

turalno - oświstowa wśród żołnierzy. 

Interesują nas  specjainie audycje 

muzyczne wszelkiego rodzaju audy- 

cje literackie i pogadanki historyczne 
„np. prof. Mościckiego — transmisje 
z Warszawy) - 

Z całoksztaltu działalności -jestem 

zadowolony , lecz prosze o uwzględnie 

nie audycyj czysto żołnierskich, które 

dotychczas bardzo nielicznie są trans- 

mitowane z Warszawy. : 

Należałoby koniecznie rozszerzyć: 

Dział pogodanek historycznych wtor 

mie przystępnej dla szerszych mas słu 

chaczy. 
Dział audycyj wesołych. : 

W dziale muzyki gramofonowej u- 

wzgłędnić muzykę popularną i pieśni 

narodowe polskie, które są dotychczas 

traktowane po macoszemu i ustępują 

miejsca bezwartościowym  tokstroi- 
tom oraz chórom murzyńskim. 

Pożądane jest stworzenie progra- 
mów specjałnie dla stacji kresowej i 

zaspokojenia potrzeb intelektualnych 
tutejszych słuchaczy. 

Mimowoli nasuwają mi się nastę - 
pujące uwagi: 

Ze względu na to, że radjo w KOP 
jest stosunkowo bardzo rozpowszech- 
nione, (każdy odwód kompanii pisia- 
da aparat lampowy, a w najbliższej 
przyszłości każda strażnica będzie po 
siadała detefon), pożądaneby było, a- 
żeby raż w tygodniu, albo częściej, 
poświęcić chwilę specjalnie dla žolnie 
izy KOP-u, którzy na rubieżach Rze- 
czypospolitej chciwie słuchaliby wia: 
domości z kraju. (prasowy dziennik 
radjowy w przystępniejszej fornie!, 
oraz w zakresie służby oddziałów KOP 
(wypadki na granicy). 

Proponuję ewentualne wprowadze- 
nie działu korespondencji miedzy od- 
działami KOP--u z kresów północno - 
wschodnich za pośrednictwem radjo - 
stacji wileńskiej. (Bardzo wiele jest 
ciekawych wiadomości z życia pograni 
cza, które przedostają się do ogólnej 
wiadomości zapomocą gazet ze znacz 
nem onóźżnieniem, a ujete w odpowied- 
nią formę mogą wzbudzić szerokie za- 
interesowanie). 

Dyrektor P. M. S. p. St. Ciozda 
Dyrektor Polskiej Macierzy Szkol- 

nej p. Stanisław Ciozda w następuja- 
cy sposób wyjaśnia swoje stanowisko 

„w sprawie radjoprogramów. | : 

4 Jako oświatowiec, interesuję się 
) przedewszystkiem zagadnieniein misji 
kulturalno - oświatowej, jaką racjosta 
cja wileńska winna pełnić wśród naj 
szerszych warstw ludności. 

Dotychczasowa stacja miała bar- 
dzo ograniczone pole działania. bec- 
nie sprawa ulega zasadniczej zmianie. 
Program radjostacji wileńskiej winien 
być — mojem zdaniem — tak układa 
ny, aby wieś miała z niego pożytek. 
Trzeba stwierdzić, że dotychczas ra- 
die nie zdobyło sobie wielkiego zain- 

FILM i KINO 
HOLLYWOOD: NA FALACH NAMIĘT 
NOŚCI. W ROLACH GŁÓWNYCH 
ITA RINA I WŁODZ. GAJDAROW. 

Fabuła filmu, niby mocno ameryk., 
awantu!niczo - detektywistyczna, U-- 
łegla swoistemu  estońsko-rosyjskie- 
nt przetworzeniu, wytwórnia bowiem 
jest estońska, a reżyserja Włodzimie- 
rza Gajdarowa. Nie widzieliśmy go już 
oddawna, to też ze zdumieniem stwier 
dzamy, że nawet młody i świetny ar- 
tysta filmowy może się postarzeć, wy- 
łysieć 1 nosić peruczkę. Ach, gdzie są 
niegdysiejsze Śniegi! Gdzie te dawne 
dobre czasy, kiedy piękny Władimir 
Gajdarow mógł sobie grywać role 
wspaniałych gwardiejcew, albo lwów 
salonowych! Kiedy mógł z pod przy- 
mružonvch powiek kusząco i demo- 
nicznie spoglądać na wiotkie, a na- 
m-.'ne księżniczki, a potem, zarzuciw- 

32 niedbale sobolową szubę na swe 
* bohaterskie ramiona, pędził w mrożną 

roc oszalałą trógką, nucąc: gajda trój- 
ka! Czasy się zmieniły. Dziś gra rolę 
brazylijskiego dziennikarza, który pod- 
stępem dostaje się do bandy przernyt- 
rików alkoholu, bo szuka  sensacyj- 
nej treści do jakiegoś romansu. 1 dla- 
tego — lew salenów, przeistoczony w 
dziennikarza i przemytnika, jest kiep- 
a reżyserem. | A się cała ak- 

a i plącze się. atego z; a sis 
WER Gajdarow. Jako sai 

arz musi udawać bandytę, jako prze- 
mvinik staje się tkliwym kochankiem 

"i gia wytwornego światowca. Za dużo 
tego i Gajdarow w żadnej z tych ról 
nie czuje się swobodnie. Tylko dwie 
sceny wyreżyserował bez zarzutu: ta- 
nie< i pijatykę w portowym szynku i 
takąż scenę na statku przemytników. 
W obvdwu też zagrał znakomicie. Mo- 
że odżyły w nim wspomnienia mo- 
skiewskiego Ja'u i cygańskiej muzyki, 
a może poprostu zeskamotował te sce- 
ny z filmów Pudowkina. A Ita Rina 
strącila na spółce z Gajdarowem. 

. Może w roli uciśnionej niewinno- 
Šei nie jest jej do twarzy, może Gaj- 
Arow nie umiał porwać tej tragicznej 

Ratury tak, jak to uczynił Baranowsky 
w jilmie „Skąd niema powrotu". Ale 
czekajmy — może w następnym fil- 

"28 žywiolowa Ita Rina porwie Wlo- 
V2imierza Gaidarowa i pokaže on 
*»ów swój Iwi pazur. Er. 

Y bólach i rwaniu w stawach, reumaty7- wie, e i 'amaniu w aka. Adas og bietki Toga! zawsze szybko i pewnie. pięt! nietvłko uśmierza hóle, lecz w natu- UNY Sposób usuwa pierwiastki chorobo- 
ir „Tcze. Nieszko-l!iwe dła serca, żołądka i „ich organów. Sprobujcie więc sami dziś WOK lecz żadajcie zawsze :ylko oryginał- sze, Abletek Topgal, niema bowiem nic lep- £0! We wszysikich aptekach. 
PDA doki 

  

  

   
   

        

teresowania wśród ludności wiejskiej. 
Należy więc wprowadzić do pro- 

gramu popularne odczyty z dziedziny 
gespodarstwa, higieny, oraz kuliury 
duchowej.. Oczywiście, odczyty te win 
ny mieć odpowiednią formę. 

Niczmiernie ważną rzeczą byłoby 
przesyłanie słuchaczom na wsi popu- 
iarnej muzyki, a także odczytywanie 
urywków z literatury pięknej. Odczyty 
o charakterze oiganizacyjno - instruk 
cyjnym przyczyniłyby się do rozwoju 
życia społecznego. 

Uzależnienie radjostacji wileńskiej 
od Centrali warszawskiej byłoby 
wprost uniemożliwieniem tej pracy. 

   

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
O PANU CIERPIAĄŁŁO ZE SNIPISZEK. 

Ciąg dalszy 

  
W ten: w maszynie coś zawarczy, 

Puknie, huknie i zazgrzyta, 
— Nie pojedzie auto dalej, 

Pociągniemy je i kwita. 

  

Oto grono pasażezów, 
A ra czele Pan Cierpiałło 
Ciągnie auto po ulicy... 
Patrzcie, co się dalej stało. 

(c. d. n.) 

RADIJO Wii, 
PIĄTEK, DNIA 13 MARCA 

11,58: Czas. 
12,05 —- 12,50: Koncert у е 

ty wyr kraj. „Syrena“), I. e 

£ 3 
t. 

  

13,10: Kom. meteor. 
15.50 -- 16.10: Lekcja francuskiego z 
Warszawy. 

16.25 — 16.30: Progr. dzienny 
16.30 — 16.45: Koncert życzeń. (płyty) 
16.45 — 17,15: Koncert z Warszawy, 
17,1 5— 17,40: „Wrażenia wilnianina w 

Krakowie" — odczyt z Krakowa wygł. dr. 
Micczvsław Limanewski, prof. USB. 

17,45 — 18,45: Muzyka lekka z War- 
szawv, 

1845 — 19.00: Kom. LOPP-u. 
1900 — 19.10: Program na sobotę i 
mie 

10 — 19.25: Kom. rolniczy. 
19,40 — 19.55: Prasowy dziennik radj. z 

Warszawy. 
2600 — 20.15: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warsz. W 

rzerwie „Przeglad filmowy" ze studja R. 
A! Po koncercie komt z Warsz. 

22101 — 24.00: „Spacer detektorowy po 
Europie". : 

  

OFIARY 
Ku uczczeniu rocznicy Śmierci š. p. Ka- 

zimierza Sztralla siostry składają na ochron- 
kę im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zł. 50, 
sa Dom Dzieciątka Jezus zł. 50   

NZEZOC WZ 
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Narobiła hałasu w mieście, zdener 
wowała Kuratorjum, podnieciła ópinję 
publiczną, więc musiała trafić na „Śro 
de'*. Wszystkie bowiem gwiazdy, bły- 
szczące na firmamencie wileńskim mu- 
szą się przejrzeć od czasu do czasu 
w zwierciadle „Środy*, a nawet jest 
to dla nich patentem na gwiazdowa- 
tość. 

Pan Łopalewski puścił w ruch dy- 
skusję: ustawił ją na starcie i wytknął 
zgrubsza trasę, którą się miała poto- 
czyć. Więc wartość „Sztuby'* spo- 
łeczna i artystyczna, oraz stosunek do 
niej władz szkolnych. Ocena tego sto- 

  

sunku wypadła naogół jednomyślnie 
i negatywnie. Kuratorjum zbyt wrażli- 
wie wzięło sobie do serca całą spra- 
wę. Niema w sztubie obrazy stanu na- 
uczycielskiego, jest kawał prawdziwe- 
go życia szkolnego z prowincji, rzuco- 
nv na deski sceniczne. Nie jest ubiiża- 
jscy — jest bolesny. Inna rzecz, że 
prawda zwykle najgorzej boli. Nieina 
v „Sztubie“ doktrynerskiej zaciekło- 
Ści, rzucającej się na jeden system 
szkolny, a pod niebo wywyższający —— 
drugi. Ścierają się dwa systemy, dwaj 
ich przedstawiciele bankrutują jedno- 
cześnie, a powodem ich bankructwa — 
zła szkoła, która obowiązku swego 
względem uczni nie spełniła i zmusiła 
ich tem same do zbiorowego natural- 
nego oszustwa. Tak przynajmniej są- 
dziła p. Obiezierska, pedagog z zami- 
Icwania i od szeregu lat. która pier- 
wsza głos zabrała į data właściwie 
podstawę całej dalszej -dyskusji. Spór 
gorący stoczono o dyrektora, któremu 
prcfesor Sławiński wręcz nieuczciwość 
zarzucił i to dwukrotnie popełnioną, 
raz w momencie głosowania na radzie 
pedagogicznej i drugi raz w scenie 
końcowej aktu Jl-go. Dyrektor upiera 
się tu przy swojej dwójce, poinimo, 
że przed chwilą przytulił delikwenta 

* do serca i po głowie głaskał po ojcow- 
sku. W obronie swojego dyrektora wy- 
stąpił sam autor: nazwał go człowie- 
kiem silnym, człowiekiem niezłomnych 
zasad, skrzepionych jeszcze litewskim 
uporem. Jaki ci potrafi pogłaskać, a 
swcją linję prowadzić dalej: co ma 
sedno do drugiego? piernik do wia- 
traka? Gorzej z tem, że „silny czło 
wiek zasad' nie robi skandalu na ma- 
turze, chociaż wie dobrze, co się wy- 
rabia, bo... wizytator patrzy. Przynaj- 
mniej takie brzydkie podejrzenie na- 
suwa się prof. Sławińskiemu. Pan Sta- 
nisław, entuzjasta historyk, zdaniem 
p. Obiezierskiej, pomimo niezaprzeczo 
nych załet — działa na szkołę raczej 
źle, niż dobrze, działa niepokojąco i 
dezorganizuiąco, jest nieopatrzny i 
niezrównoważony. Sądzę, że nie prze- 
kicczę granic nakreślonych sprawo- 
zdawcy, jeśli t1 dodam od siebie, że 
się godzę z tem zdaniem p. Obiezier- 
skiej. Dyrektor ma rację: to pan Sta- 
nisław włożył rewolwer w rękę Ste- 
belskiemu. 

Prof. Limanowski w swoich tezach, 
na pismie przysłanych, powiedział 
wyraźnie: „Stanisław mąt etyczny roz- 
siewa'. To jest szczęśliwe wyrażenie; 
właśnie: mąt rozsiewa. Sprawę skom- 
plikował Łubiakowski. Tu znowu pro- 
fesor Sławiński miał rację: Łubiakow- 
ski zrobił ze Stebelskiego takiego kre- 
tyna, że nikt zdrowo myśiący z pew- 
nošcią maturyby mu nie dał. Widz ge- 
niusz Stebelskiego musi brać na wia- 
rę pana Stanisława, a to trudno przy- 
chodzi, bowiem Stebelski nie powie- 
dział ani razu nic, coby obecność te- 
go genjuszu chociażby przeczuć po- 
zwoliło. Wniosek z tych rozważań 
sformułowała najściślej pani Obiezier- 
ska: Zła szkoła łamie zapa! entuzjasty - 
nowatora i doprowadza do absurdu 
skrupulatny system człowieka porząd- 
ku. Zła szkoła stwarza sytuację tra- 
giczną dla uczni, bez wyjścia dla nau- 
czycieli. Jeśli taką ma być — lepiej, 
żeby jej wcale nie było. A dalej dysku- 
tewauo 0 walorach artystycznych 
sztuki, Głos zatierali kolejno Fiulewicz 
i Węsławski. Hulewicz mówił o trud- 
nošciach debiutu dramatycznego, o 
Few ych niedociągnięciach  technicz- 
nych, szczególnie w trzecim akcie. Au: 
tor poruszył zagadnienie bołesne i 
ważne, poruszył je z głębi, od śpiące- 
go dna. Natrafił na nerw i świat zew- 
nętrzny odkrzyknął głośne, dotknięty 
do żywego. Ta największy tytuł iego 
chwały. Pan Wesławski zrobił zarzut 
0 Aviełe boleśniejszy autorowi, jakkol- 
wiek zarzut ten pozostał niepodnie- 
siony. Sam autor w swojem ostatniem 
słowie, nie tknąl go. Węsławski po- 
w'edziat: Jasne jest, że autor chciał 
postawić zagadnienie ważkie i palące, 
ale go nie postawił. To wszystko, co 
się o tem zagadnieniu mówi, to raczej 
widz dośpiewuje sobie w duszy. A 
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Zawieja śnieżna przerwała 
komunikację z Wilnem 

Wczoraj w dzień przeniosła nad Wilneta i okołicą silna śnieżyca, kió- 
ra dała się szczególnie we znaki na prowincji, a to z powodu uszkodzeń ko- 
munikacyjaych. Zerwaniu utegły połączenia telefoniczne Wilno — Turimonty 
— Ryga, Wilno — Dzisna — Brasiaw, jak również linje graniczne będące 
na usługach KOP. Z powodu dużych opadów Śnieżnych były również trud- 
ności w ruchu olejowym wobec czego p'acowały na linjach kolejowych płu- 
g1 odśnieżne. Mimo to pociągi z Baranowicz i Brasławia przyszły z opóźnić : 
«мет. Uszkcdzenia telefoniczne zostały po paru godzinach naprawione i 
już po południu komunikacja była przywrócona. 

Ujęcie groźnej bandy rabusiów 
GRASUJĄCEJ OD DWÓCH LAT NA POWIATACH 

Policji powiatowej udało sie zlikwidować szajkę rabusiów, która była postrachem 
mieszkańców powiatów wil. trocki 0 * postawskiego. 

Na czeje szajki stał mieszkaniec Wilna Franciszek Romejko, mając do 
Kazimierza Markiewicza, Józefa Żałesiło, Andrzeja Dziska, Zygmunta Tubisa i Edwaria 
Niedźwiedzkiego, którzy Od rołru 1929 dokonali cały szereg napadów i włamań rabu- 
ac przeważnie inwentarz żywy 10lników. 

Bandyci byli uzbrojeni i kilkakrotnie, jak stwierdzono, używali broni w czasie u- 
cieczki. Aresztowanych bandytów wraz z całym a.senałem „obrezków*, rewołwerów 1 
częścia odebranego inwentarza żywego skierowano do 
celu osadzenia w więzieniu. 

Wilna do władz sądowych w 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

z dmie 12 i, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 743 

Temperatura średnia — 3 
Temperatura nejwyższs — I 

Teraperatura najniższa —- 8 

Opad w mrm. — 4,8 

Wiatr: połudn. 

Teudeucja: spadek 

Uwagi: półpochmurno, śnieg. 

W, słońca o g. 5 m. 42. 

2, słońca e godz. 5 =. 17 

URZĘDOWA 

— Starosta so łustruje St. Grodzki 
p Iszora dokonał lustracji śródmieścia zwra- 
cając szczególną uwagę na stan jezdni i 
chodników, które uakazał utrzymywać w 
należytym porządku. 

MIEJSKA 

— Sprawa pożyczki dła Wiłna. Pertrak- 
tacie o przyzname Wilnu funduszów na ro- 
boty budowlane nic są jeszcze zakończone. 

Magistrat stanewczo obstaje przy stano- 
wisku, że Wilno musi otrzymać conajmniej 
milka miljonów złotych. 

— Magistrat upomina swoich monterów. 
Magistro! powtórnie przypomniał monterom 
ele trow ni miejskiej © zakazie przyjmowania 
robót prywatnych na mieście, co jak wia 
domo spowodowało cały szereg skargę mon- 
terów koncesjonowanych. 

WOJSKOWA 
— Przyjmowanie ochotników do wojska. 

Przyjmowanie podań o zgłoszeniach do woj- 
ska w charakterze ochotników, rozpocznie 
P.KU. od dnia 1 kwietnia. 

— Przyznanie medali za wojnę. Prośby © 
przyznanie prawa do medalu 10-iecia, lub 
tjczyzna swemu cbrońcy będa rozpatrywa- 
ne przez P.K.U. jeszcze w bież / miesiącu. 

dlaczego tak się stało? Bo autorowi 
zbrakło ekspresii artystycznej. Bo mu 
się za wiele w duszy kotłowało, wiec 
przelało się poza artystyczne formy. 

Stąd tezy można się domyśleć -— 
ale na scenie jej się właściwie nie wi- 
dzi. Zresztą autar sam to powiedział о 
sobie, tylko inremi słowami. 

O tej Środzie ostatniej możnaby 
wicle jeszcze pisać, stanowi ona war- 
tościowy numer w kolekcji stu dwt- 
dziestu przeminionych Śród. Więcej 
takich — a trening dyskusyjny wyda 
swoje owoce. Nikt nas wówczas w 
kozi róg nie zapędzi. Ww. D. 

— Zarząd Koła ZOR w Wilnie podaje 
do wiadomości sz. kolegów iż stosownie do 
postanowień par. 16 statutu w dniu 15 mar- 
ca 1931 r. o godz. 1l w pierwszym terminie 
i o godzinie 11.30 w drugim terminie odbę- 
dzie się w lokalu koła Walne Zgromadzenie 
Koła z następującym porzadkiem obrad: Е 

Sprawozdanie zarządu Koła i Komisji Re 
wizyjnej, 2) udziełenie ustępującemu 2 
dowi absołutorjum, zatwierdzenie budżetu 
koła na rok następny, powzięcie uchwał nad 
przedłozonemi wnioskami, wybór prezesa, 
wiceprezesów i członków zarządu koła i ich 
zastepców, wybór komisji rewizyjnej koła, 

7 delegatów na okręgowy zjazd delega 

— Ze stowarzyszenia rezerwistów i by- 
m wojskowych. Zarząd Koła Wileńskiego 
"Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Woj- 
skowych podaje do wiadomości wszystkich 
członków, że dnia 15 marca br. o godzinie 
10 w lokalu wojewódzkiej Federacii PZOO 
przy ul. Żeligowskiego 4. zostanie wygłoszo- 
ny odczyt na temat „Zbrojenia chemiczne 
Stanów Zjednoczenych Ameryki Północnej 
i Rosji Sowieckiej. 

Obecność wszystkich członków obowią 
zkowa. 

-— Ze stowarzyszenia rezerwistów i by- 
łych wojskowych Zarzad Koła Wileńskiego 
Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Woj- 
skowych aie dc wiadomości człcnków 1 
sympatyków, oraz ich rodzin © organizowa- 
niu się: wieczorowej szkoły dla dorosłych 
w zakresie 7 kl. szkoły powszechnej, gimna-. 
zjem i zawodowej 

Życzący uczęszczać na naukę do jed- 
rej z tych szkół winni się zgłosić do Sekre- 
tuietu Koła Wiłeńskiego Stowarzyszenia Re 
zerwistów i b. Wojskowych przy ul Želi- 
gowskiego 4, w godzinach wieczorowych 
od 16 do 20, w terminie do dnia 14 marca 
1931 r. włącznie. 

AKADEMICKA 
— Koło Rołników. Dn. 1311 w piatek 

o godz. 20 odbędzie się w lokalu Koła (Zam 
kowa (11) zebranie sekcji prawno-ustrojo- 
wej np. akademicniej z ref. kol. Dembińskie- 
go „O pomocy dla niezamożnei młodzieży” 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Kłub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dn. 13 hm. o godz. 19. w lokalu przy ul. 
Przejazd 5 (Antoka!) rozpocznie się XLVIII 
zebranie Klubu Włóczęgów Seniorów, Goś- 
cie miłe widziani. Na porządku dziennym re- 
erat dr Seweryna Wysłoucha p.t. „Sprawa 
Białoruska”. 

— Odczyt połskiego Czerwonego Krzyża. 
W radchodzącą niedzielę, staraniem Zarza- 
du Wileńskiego Okręgu Polsiiego Czerwo- 
nego Krzyża, w sali kina „Światowid” -— 
Mickiewicza 9, kpt dr. Adam Kiełbiński wy- 
głes' odczyt pod tytułem: „Kiedy nie wolno 
stosować leczenia domowego przy bólach 
jamy brzusznej”. 

- Doroczne Wałne Zgromedzenie Kura- 
torjum nad ociernałymi w W. nie, odbedzie 
się dnia 27 marca w małej sali OZ 
nej urzędu wojewódzkiego o godzinie 19 i 
w drugim termin« o godzinie 20vej. 

Porządek dziernv: 1) sprawozdanie za- 
rządu i komisji rewizyjnej: 2) wybory 

Przedział 1-szej klasy 
dla konduktorów | 

Ze sfer czytelnicrych otrzymujei ist 
AAC a: х m. 

„W dniu 8 b. m. iągiem osobowym | komunikacji Białystok E aa (Nr. | 
111) na stacji Zelwa chciałem wsiąść do wa 
genu Il-ej klasy, lecz w momencie, gdy 0- | 
twcrzyłem drzwi przedziału, zwrócił mi uwa 
ве kcnduktor, że „tu jest pierwsza klasa” 
Istatnie, na drzwiach widniała tablica pierw | 

szej klasy. Nie przeraziło to mnie jednak. 
gdyż —- o ile wiem z rozkładów jazdy 
pociąg Nr. 11 w składzie swoim nie posia- 
ča p'erwszej klasy. Dlatego też wszedłem 
ćo przedziału, oświadczając konduktorowi, 
że mam bilet Il-ej klasy i że przedział ten - 
w majem mniemaniu winien być uważany 
za klasę II, pomima szyłdu na drzwiach. |- 
szcj klasy. Spotkałem się wówczas z groż- 
tą pociągniecia mnie do odpowiedzialności, 
iccz zawdzięczając chyba łasce p. kondukto 
ra i  (ipatrzności Boskiej kary tej dotąd — 
jakoś nie uiszczałem. > 

Ale mniejsza o to. czyżby chodziło tu o | 
karę, albo wogóle jakiekolwiek nieposłu- | 
szenstwo, nie. Chciałbym jedynie tą drogą 
zwrócić uwagę szerokich sfer czytelników, | 
e także i odnośnych władz kolejowych na 
oł.oliczność: przez kogo tego rodzaj: prze 
dzieły bywają zwykle zajęte, na fakt nieod_ 
powiedniego informowania _ podróżnych 
p Się Pij 468 i wreszcie na nie- 

stosowanie taboru jowego do danego | pociągu. Z W pierwszej chwili, gdy tylko wszedłem, 
do przedziału i ujrzałem tam całe stosy pa. 

pierów, które — najprawdonodobniej — 
tačkoriduktor porozkladai, zamieniając w. 
ten snasób jeden z nielicznych przedziałów 
L--j klasy (właściwie 1-szej) na kancelarję 
własna, t. j. przedział służbowy. Następnie, tdy mnie ponownie zarzucono, że jestem w 

zdziwiłem Się mocno temu 
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zarzutowi, 
kondnktorska jest poinformowana, czy w 
danym pociągu przedziały |-ej klasy sa, <: > też są tam przedziały (wagony) II i HI Ho 
a jeśli i jest przedział I-ej klisy, to w po 
ciągu tvr: uważany jest za klase Ił-za. 3 

Wreszcie czas już naiwvższy, bv właści _ 
= orcena kolejowe  dostosowywałv tabor | 
do rodznin nociagu, unikając w ten 3 
niepotrzehnvch starć R zada © 
obsluva kolejowa. oraz zamiany klasy [-ej 
na pwzedziały służbowe dla konduktorów. — 
Pe władz kołejowych zapewne nie 
д65 

* 

człenków do zarządu i do komisji rewizyj- 
nej; Rh wnioski. WA 

ne zaprcszenia rezsyłane nie będą. _ 
— Odczyt o Jawie. Dnia 14 b. m. o godz. | 

6-ej przy ul. Orzższkowej 11 staraniem NO, 
K. odbędzie się odczyt p. Anieli Otrębskiej — 
p t. „Jawa — przyroda i sztuka". Odcz: 
ten ilustrowany cbrazami świetlnemi nieon- 
mylnie zainterestje starsze społeczeństwo i 
młcdzież wileńską Wstęp 1 zł dla młodzie | 
ży 50 gr. 2 

— Do wszystkich członkiń Z: ku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet. Przyponić że 
dziś tj. 13 bm. w lokalu Zwiazku, Ostro- 
bramska nr. 19 odbędzie się o godzinie 17 
a Ay ROYA o godz. и 

im inie, Walne madzenie Wileń- 
skiego Oddziału ZPOK. ” 

Ze zwgledu na wažnošė spraw, prosimy | 
o jaknajliczniejsze przybycie. < A 3 

—Wieczór humoru! CY przez Za 
proszony przez Zarząd  Źrzeszenia Woje- 
wódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet przybywa do Wilna znany publicy- 
sta i słynny bajkopisarz p. Benedykt Hertz, 
aby w dn. 16 bm. dać wieczór humoru. 

W Wieczorze tym biorą również udział 
pn. Helera Romer - Ochenkowska, Eugenja 
Masiejewska i po. lerzy Wyszomirski i Te- 
odc: Bujnicki. ACE 

Czysty zysk z Wieczoru przeznaczony na 
cel jak i osoba znakomitego, a tak rzadko. 
w ostatnich czasach dającego się w Wilnie 
słyszeń artysty, pociągnie liczne rzesze pu- 
błiczności, spragnionej miłej kułturalnej roz | 
rywki. 3 

Któż nie zna tryskających rumorem i za- 
tarwionych ostrą satyrą. bajek Benedykta 
Heriza. A kto słyszał te bajki recytow: 
przez samego autora, ten nigdy nie pomin 
sposobności, bv vc jeszcze rat szeć. ч 

Wiecz6r odbedzie sie w Maleį Sali Pa- | 
lacv Reprezentacvinego (Il weišcie w po- 
dwėrzu na prawo) o godz. 20 punktualnie. 

Riletv weišciowe w cenie 3 zł, nabywać — 
można w lokalu Związku Pracy Obywatel- 
skie Kobiet (Ostrobramska nr. 19) w godz. 
od 10 do 16. RB 

—Zarzad Towarzystwa Opieki nad Zwie- 
rzetami (Wilno uł Tatarska 2) podaję : 
wiadomości iż Wzłne Zebranie członków 
sympatyków odbędzie się w sobotę dnia 21 
marca 1931 r. o godz. 17 w lokalu Urzed 

(dalszy ciag kroniki na stronie 4-e| 
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wilki rozszarpały tajemniczego 
przybysza z $owietów 

Nocy wczorajszej na odc. granicznym» Wilejka koło miejscowości Su- 
chodowszczyzna placówka KOP została $aularmowaną kilku strzałami od- 
danemi w pobliskiem lesie. 

Zaalarmowani żołnierze udali s:ę natychmiast w kierunku skąd słyszano 
strzały i tuż ną skraju lasu znaleźli rozszarnane zwłoki średnich lat mężczy- 

'zny, tuż przy nim rewolwer i pięć wystrzelonych ładunków, zaś opodał zabi: 
tego wilka. 

Zmarlym okazał się ni.jaki Siergiej Małyszkin z Komajska — tak przy- 
najmniej głosiła przepustka wydana przez holszewików dla okazania straży 
graniczuej — który w czasie przedostania się na nasz teren został napadnię- 
ty przez stado wilków i minio rozpacziiwej obrony, rezszarpany. 

W jakim celu przekroczył granicę i dlaczego posiadał broń, pozostaje 
'ajemnica. 

Awantury pijanyc: rekrutów 
Stacja kolejowa w Brasławiu była onegdaj widownią gorszących zajść z poboro- 

wymi jadącymi do oddziałów. 
__ Kilkudziesięciu rekrutów będąc w stanie pijanyf wywołało między sobą bójkę w wa 

gnnie, która spowodowała wirącenie się do awantury innych poborowych, nabrała szer- 
1 sze rozmiary. 

Służba kolejowa, widząc na co się zanosi i w cbawie o dobro państwowe, niszczo- 
ne przez awanturników, wezwała polieję, która jednak nie mogła dać rady i z kolei za- 
alarmowała pobliskie oddzia'y wciskowe, prosząc o pomoc. 

Przybyłe patrole wraz z policją wkrótce przywróciły spokój, aresztując bardziej 
awanturujących rekrutów. 

nieniem. 
Pociąg w którym owantury miały miejsce, Gdszedł do Wilna z 2 godzinnem opóź- 

Przypadkowe ujawnienie składu 
b buły komunistycznej 

| W czwartek 12 bm. zrana, w czasie о- 
serwacji na dworcu, dyżurujący funkcjonar- 
=: policji zauważyli podejrzanego ośobni- 

niosącego ciężką walizkę. Osobnik ten zo 
stai zatrzymany. jak się okazało, w waliz 
ce była maszyna do pisania z nowym zapa 

„sowym ?liabetem w języku rosyjskim. Kó- 
„wnocześnie przy rewizji u osobnika tego zaa 
leziono uotatnik z podanemi hasłami i adre 

  

Wojewódzkiego ul. Magdaleny 2, według na 
stypującego porządku dziennego. 

Zagajenie, wybór przewodniczącego, se- 
kreturza i asesorow, odczytanie protokułu z 
poprzedniego zebrania, sprawozdanie zarzą- 
du i komisji rewizyjnej, budżet na 1931 r. i 
wnioski Zarządu, wybory zarządu i komisji 
rewizyjnej, zmiana statutu i regulaminu, wol 
„ne wrioski i wolne głosy. 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
osób, następne posiedzenie odbędzie się te- 
goż dnia i w tymże lokalu o godz. 17.30 i 
będzie prawomocnym bez względu na ilość 
przybyłych członków. 

Wobec bardzo ważnych spraw, mających 
być przedmiotem obrad, zarząć uprasza 0 
obcwiązkowe i punktualne przybycie. Czios 
kowie którzy życzą sobie by ich wnioski hy 
ły przedmiotem cbrad Walnego Zebrania 
winni zgłosić je de zarządu T-wa na zydziea 
przed zebraniem. 

Członkowie, kiórzy zalegają z opłatą skła 
dek za 1930 r. korzystać będą tylko z głosu 
doradczego. 

  

KOLEJOWA 

— Pociągi osobowe typu lekkiego nie bę 
dą uruchomune. W związku ze słabą  frek- 
wercją w pociągach osobow. wogóle oraz 
tendencją Ministerstwa Komunikacji do znie 
sieria pociągów, w których frekwencja po- 
dróżnycii jest niedostateczna dowiadujeniy 
się że projektowane uruchomienie pociągów 
osobowych typu lekkiego, mających na -celu 
vsprawnienie komunikacji  mięczymiastowej 
nie nastąpi. Z uwagi na to, że nowy rozkład 
jezdv, (od 15. 5. © ile nam wiadomo ше 
przewiduje większej ilości posto: pociągów, 
kwestja usprawnienia komunikacji  kolejo- 
wej pozostają i nadał otwarte. Na terenach 
wschodnich Połski są bowiem b. często od- 
cinki kolejowe, na których stacja od sta- 
cji położoną jest 75, 28 i więcej kilometrów. 
Kemunikacja zatem wsi  kresowej z mia- 
sten: pozostaje w dalszym ciągu bez zmian. 

POCZTOWA 

— Nowa agencja pocztowa. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafó:v podaje do wiadomości, 
iż z dniem 22 marca zostanie uruchomiona 
agencja pocztowa Daniszew w pow. wilej 

- skim, wojew. wileńskiego. 
— Kodyfikacja przepisów pocztowo - te- 

legraficznych. Celem zebrania i jednolitego 
ułożenia przepisów  pocztowo - telegraficz- 
nych, ogłaszanycn dotychczas w zienm 
kech Urzędowych Min. P. i T. oraz uzupeł- 
nienia brakujących przepisów, wreszcie ce 
łem przeprowadzenia koniecznych zmian 
istnicjących przep:sów, Komitet Kodyfikacyj 
ny Min. P.i T. opracował i wydaje już po- 
jedyncze tomy zawierające te przepisy Sko- 

    

„ Tajemnica amulet 
Teuduo byłoby poznać w opalo- 

nym, bronzowym, pewnyn: siebie mło- 
" dzieńńcu towarzyszącym w podróży 
Tonimy Veston, uwego zarozumiałego. 
znudzonego i zniewieściałego lwa salu 
newego, który przybył przed kilku ty- į 

dniami z Londynu do Mombassy. 
Pod doświadczonem kierownictwem 
młodej panny, stał się doskonałym 
strzelcem i posunął się naprzód pod 
względem zdobytego doświadczenia, 
riezbędnego dla myśliwego w Afry- 
ce. Posłuszeństwo jego względem Tom 
my było zupełne i bezwzględne. Gdy- 
by kazała mu z pustemi rękami rzucic 
się na nosorożca, uczyniłby to bez na 
mysłu, tak pewien był, że Tommy się 
nie myli nigdy ! zawsze potrafi go 0- 
bronić. Zręczność jej, odwaga i siła, 
tak cudownie łączyły się z delikatnościa 
* kobiecością, której nie mogły zgasić 
ani ciężkie wyprawy, ani duże rewol- 

"wery za pasem ani wiecznie nabita 
strzelba w ręku, budziły w młodzieńcu 
podziw, zachwyt i głębokie uznanie. 

Minęło już kilka dni od owego pa- 
miętnego spotkania z kontrabandysta- 
mi, wiozącymi  hioit dla buntowni - 
ćżych wodzów. Karawana posuwała 
się poprzez nieznane drogi w pobliżu 
granicy abisyńskiej. 

— lle pani ma lat Tommy? — za- 
pytał nagle Travers. 

— Cóż za nieodpowiednie  pyta- 
nie! Ale wobec tego, że nie iesteśmy w 
salenie, mogę je panu wybaczyć. Je- 

sami w Wilnie, W. wyniku rewizji, przepro 
wadzonej w-g tych adresów w jednem z 
mieszkań przy ul. Straszuna 12, uawniono 
skład literatury komunistycznej, zawierają 
cy kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy wydaw 
nictw Koemunistycznych Oraz przygotowany 
powielacz. Bliższych szczegółów podać na- 
razie nie możemy ze względu na będące w 
toka śledztwo. 

cyfikowane według poszczególnych  rodza- 
jow służby. 

W caołkształcie prac _ kodyfikacyjnych, 
wyGawanyca przez Min, P. i 1. objęte ZU- 
vtaiy pewne адату, ktore mają nie tyikO Za- 
stosowanie do sainych tunkcjonarjuszy resor 
tu Min. P. i T. lecz równcczesnie autyczą i 
ogół tunkcjonorjuszów panstwowycu, a to 
ze względu na swcją treść o charakterze 0- 
gólnyiu. vo prac takich należą wydane о- 
becuie drukiem 2 temy o następujących ty- 
tułach „Przepisy dyscyplinarne dla tunkcjo- 
naijuszów panstwowych*, (ustawa z dn. 17 
I! 1922 r. (ustawa z dn. nawz ówtalegsó 
il 1922 r.) „Łrzepisy emerytalne dla tunkcjo- 
raruszów państwowych”. 

W przepisach tych zostały zebrane wszy 
stkie przepisy zasadnicze i interpretacyjna 
do chwili obecnej, a ponadto w przepisacn 
dyscyplinarnych podane zostały przy odnoś 
vch artykułach wyciągi z tycii postanowień 
kodeksu postępowania karnego, które mają 
arolcgiczne zastosowanie w postępowaniu 
dyscyplinarnem, w przepisach zaś emerytal- 
nych podane zostały oprócz samej ustawy 
także rozporządzenia dodatkowe,  okólniki 
Mi. Skarbu i wyioki Najwyższego Trybu- 
nału Administracyjnego. 

Skodyfikowane przepisy pocztowo - tels- 
graficzne można nabyć zarówno dla funkcjo 
narjuszów państwcwych, jak * dla szerokich 
mas nubliczności w następujących urzędach 
socztowych* Baranowicze I, Brasław n. B., 
rchiczyn Poleski, Grodno I, Głębokie, Ko- 

bryń, Kossów Poleski, Łuniniec, Lida I, Mo- 
Indeczno I, Nieświez, Nowogrócek, Nowo- 
Świeciany, Oszmiana, Pińsk, Postawy, Pru- 
“aa, Slonim, Stolin, Stołpce, Święciany Wi 

ie, Wilejka, Wilno I, Wilrc II, Wołko- 
wys I i Wołożyn. Zamawiać przepisy mo- 
żna w każdym urzędzie pocztowym. Cena 
przepisów dyscyplinarnych wynosi 2 zł. 50 
gr., przepisów enicrytalnych 3 zł. 50 gr. 

RÓŻNE 
— 7 Izby przemysłowo handlowej w 

Wilnie. Izba przemysłowo - handlowa w 
Wilnie komunikuje w sprawie konkursu na 
projekt szkicowy budowy gniachu Izby, iż 
w oznaczonym w warunkach konkursu ter- 
minie wpłynęło z różnych miast R. P. 119 
projektów. Sąd Konkursowy w składzie p., 
p. profesorów USB. Kłosa, Ruszczyca i So 
kołowskiego, architektów Krasnopolskiego i 
N-rębskiego, dyrektora robót publicznych 
w. Wilnie inż. Sila - Nowickiego, prezesa 
Izbv Rvcińskiego przystąpił w dniu 5 b. 
m. do rozpatrywania nadesłanvch prac. Pra 
ce Sądu — stosownie do warunków konkur 
Su — będą ukończone przed 15 b. m 

TEATR I MUZYKA 

    

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś u- 
O. każe się po raz 7-my wspaniałe dzieło 

stem o dwa lata młodsza od pana, ale 
proszę nie zapominać, że całe życie u- 
płyneło mi w Afryce, a życie wśród la- 
sów tutejszych postarza. Stąd wnio- 
sek, że jestem o wiele starsza od pa- 
na. 

— Zadam pani jeszcze jedno nie- 
cdpowiednie pytanie: 

lakie jest pani imię? Dlaczego 
wszyscy nazvwają panią zdrobnialem 
mieniem męskiem, Tommy? 

— O, to wielka tajemnica! Jednak 
gotowa jestem zaufać panu, jeśli pan 
przyrzeknie mnie nie zdradzić. Moje 
prawdziwe imie brzmi... Tomasyna 
Prawda, że to okropne? 

— Wcale nie jest okropne! — pro 
testowa! rozbawiony Travers. 

— Pan teg nie rozun:ie! Nie mo- 

ge przebaczyć oicu, że nadał mi takie 
okropne imię, a i on sam żałuje tego. 
Tłomaczy się jednak, że tak nazywała 
się jakaś moja ciotka, na cześć której 
cchrzczono mnie tem imieniem. 

Chciała coś jeszcze mówić, gdy na 
gle zatrzymała się i zaczęła przyglą- 
dać się krzakom. Karawana mijała du- 
żą polanę zarośniętą krzakami, wśród 
któryci: gdzieniegdzie widniały samot- 
ne drzewa. Na lewo ciągnął się zielo - 
ny lasek — dowód że w pobližų mu- 
siała być woda, a na horyzoncie ciem- 
niał 'as na zboczach gór. 

Z cichym okrzykiem, zaczęła Tom- 
my poszukiwania wśród t:aw i krza- 
ków, niby pies myśliwski, który po-- 
czu: zdobycz. Travers śledziż jej ruchy, 
nie rozumieiąc, co się stało, wiedział 
zgóry, że nie dojdzie sam de rozwią- 
zania tej zagadki. Po skończonych po- 
szukiwaniach Tommy wytłomaczy mu 

Wilde“a „Salome“. w pieknej szacie dekora- 
cvjnej i kostjumowej, na tle muzyki skompo 
riwanej przez E . J)ziewulskiego. 
wicka, Severinówna, Kreczmar, Milecki i Zel 
werow'cz, który w roli Heroda tworzy nie- 
ziów"aną kreację, 

Zwiększcny zespół orkiestrowy, oraz ba- 
iet klasyczny dopełniają artystycznej całości. 

— Teatr miejski w Lutni. Występy K. 
Jonoszy - Stępowskiego. Dziś po cenach nor 
malnych znakomita komedja Verneuila „Aza 
rie" w przekładzie Olechnowskiego. W” roli 
-glównej wystąpi znakomity artysta teatrów 
warszawskich K. Junosza Stępowski. Świct 
ny artysta święci na naszej scenie tryumf 
prawdziwy. Niezrównana kreacja wielkiego 
artysty przykuwa widza, budząc ogólny en- 
tuzjazm i zachwyt. 

Сепу miejsc normalne. 
— Popołudniówki niedzielne. W nadcho- 

ńząca niedzielę w obu teatrach miejskich od- 
nędą sie o godz. 3.30 pp. przedstawienia po- 
PodaDEŹ po cenacl, zniżonych — specjał- 
nyc. 

W teatrze na Pohulance wystawioną zo- 
stanie Świetna komedja Carpentera „Papa- 
kawaler" z udziałem znakomitego artysty 
K. Junoszy - Stępowskiego w roli tytułowej. 

W teatrze Lutnia ukaże się ciesząca się 
nudzwyczajnem powedzeniem , Sztuba* K. 
Leczyckiego. 

-— Zastęp „Wilków'** Czarnej Trzynastki 
Wil. Druż. Harc. im. Zawiszy Czarnego, or- 
ganizuje Wieczór Artystyczny. który odbę- 
dzie się dnia 14. ili 1931 r. w sali Seminar- 
jum Ostrobramska 29. 

Udział biorą: 1) Chór Państw. Seminar- 
jum Bęsk. im.-T. Zana pod batutą prof. 
Mieczysława Dziwilła, 2) pp. Michał Łucz- 
ko : Józef Koteer (skrzypce) 3) p. Stanisław 
Apanasik (śpiew), 44) Anna Lubowiczówna 
(akompanjament) 5) zastęp Wilków „Nikt 
mnie nie zna* kom Al. hr. Fredrv. Początek 
© godz. 19. Wstęp od 50 gr do 1.50 zł 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Neapol, śpiewające miasto. 

Heljos — Neapol, śpiewające miasto. 

Światowid — Władca Sahary. 

Stylowy — Głos z zaświata. 

Kino Miejskie — Więcej gazu. 

Wanda — Obrońca kobiet. 
— Pan — Cierniowa droga miłości. 
Casino —Wszyscy na pokład. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 12 

b. m. zanotowano w Wilnie wypadków róż 
nych 49, w tem kradzieży 7, opilstwa 7, 
przekrcczeń admin.stracyjnych 25. 

— Zlikwidcwanie bandy przemyt- 
miczej. W Olkienikach aresztowano 
bandę przemytniczą, składającą się z 
8 osób w tem 4 żydów į 4 chłopów о- 
kolicznych mieszkańców, która trudni 
ła się przenoszcniem i rozpowszech- 
nianiem różnych towarów, pochodze- 
nia zagranicznego. Jednocześnie skonii 
skowano transport przemytników 0 
wartości 10 tys zł. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 11 
b. m. Werykówna Anna, Zielona Nr. 13 

  

  

| SSA EN 

KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
MI EJS KIE Od dnia 10 do 13 m rca i93l r. włącznie oędzie wyświetlany film: 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. „WIĘCEJ GAZU ulubieńcy pub 
# & Wielki film sportowo-sensacyiny. Aktów 10, W rolach g 

li zaości Wililicm Haines, Anita Page, 
Ernest Torrence | Karol Dane (Slim) 

  

  

K»sa czynna od g. 330. Początek seansów od y. 4-ej. Następny pror'm: „Zuluska'** 

Rae „HOLLYWOOD "| pakeis „HELIOS“ 
Cud nad Cudy dźwiękowców! Uczta artystyczna dla miłośników kina! 

Wszechświatowej sławy 

król tenorów Jan 

NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO 

в i 
K E e D U f a gwiazda ekranu 

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: 
„ŻZejćź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4,6, 8i 030 Bilety honorowe nieważne. 
  

  

GŹWIĘKOWE = NO 

C8/INS 
Dziś pieinjera! Wsuaniałe arcydzieł» dźwiękowo-Śpiewne 

„WSZYSTĘ RA PO: RAD Wea: 
Bogata wystawa. W rol. gł. arcywesoły Jask Oakie i przešli zna June Giyde. Nad pr gram“ 

Dodatki dźwiękowe i 0cz. O godz. 4,6, 8 1 1015. W s butę i niedzielę o godz. 2ej. Na 1 szy 

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Seans cety zniżune Anons! Wkrótce Maurice Chewalier I Jeanette Mac Donald w najwięk- 
sym 00 proc dźwięk. „PARADA v ŁOŚCI* 

Dziśi Pora: pierwszy w W'lnie! Szlagier Sezonu! w arcyliimie 

KINO Wszechświatowej sławy krołowa ekranu Olga Czechowa 
a = g$ 82 з ВЕБ 

a A „CIERNIOWA DROGA ĄAILOGSLE 
Wielka 42. Wielki potężny dramat obyczaj wy na tle nękanej i prześladowanej m łości. W pozostały. h rolach gwiazdy ekranu 

Walter Rilla i Erna Morenca Cer y o' 48 gr. 

  

Dziś! wielki niebywały 
podwcjuy preg am Polskie Kino 

„WANDA 

Wielka 30, Tel. 14-81 
OBROŃCA KOBI 

SZALONE WSPÓŁCZESNE DZIEWCZĘTA 
Salo 1owo-erotyczny dramat w 8_akt. w rol. zł Sue Cavol : Nick Stuart. 

Nad program! Nowy b .hater 
Złot go Zachodu p. t. 

komedjo-dramat w 8 akt. 
W roli głównej Beli Rex ET 

O ydua filmy demonstrują się po raz pierws y w Wilnie 
  

wypiła sencji octcwej. Pogotowie Ratunko 
we odwiozło desceratkę do szpitala Sawicz. 

-——Zmarł na ulicy. Wczoraj w dzień 
na ul. Ostrobrariskiej koło domu nr. 

29 unadł i w parę chwil potem zmarł 
Józef Dimitrowicz lat 57 zam. przy ul. 
Szkaplernej 61. Powód zgonu nieusta- 
lezy narazie. ; 

Ciało, w celu poddania oględzinom 
lękarskim skierowano do szpitala Św. 
Jakóba. 

— Upolowali odyńca. Koło Ra 
kowa żołnierze KOP zostrzelili podczas polo- 
waria odńca wagi 6 pudów. * : 

— Kradzież drzewa. Rudowiczowi Kaje- 
tanowi Kalwaryjska 128 skradziono drzewa 
budulcowego na 500 zł. z podwórza tegoż 
domu. 

— Fałszywy bilon. Muszyński Stanisław, 
Bernardyńska Nr. 10 usiłował wręczyć fał- 
szvwą jednozłotowa monetę, kupując arty- 
kuły w składzie aptecznym przy ul. Zam- 
kowej Nr. 10. 

  

PROTESTY WEKSLOWE NA TERENIE IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLO- 
WEJ W WILNIE 

  
  

  

  

  

w styczniu 1931 roku w porównaniu ze styczniem  1931r.i 

grudniem tegoż roku. 

Styczeń 1930 r. _ Grudzień 1930 r. _ Styczeń 1931 r. 
WOJEWÓDZTWA suma suma suma 

ilość w tys. zł. ilość w tys. zł. ilość w tys. zł. 

Wileńskie 16.023 2.836 18 704 3.938 20.333 4163 
Bialostockie 18.699 3.256 26460 4.509 26.305 4.776 
Nawogródzkie 7.946 1.334 G.550 1.697 10.400 1.888 
Poleskie 12.955 2.033 16.224 2.640 15.062 2.723 

Razem okr,g Izby 
P-H. w Wilnie 55.623 9.519 0.648 12.984 72.100 13.550 

Lala Polska 495.157 121.111 403.195 118.244 brak danych 

Stos %-wy okręgu Izby ż 
do całej Polski 112% 1,0% 157% 11,0% = = 
  

  

Miasta wojewódzrie 
w okręgu Izby P.-H. 

styczeń 1930 r. 
suma 

iłość w tys. zł. w Wilnie 

Wilno 10.567 2.016 
Białystok 6 466 953 
Nowogródek 1.094 244 
Brześć n/B. 4.180 652 

Grudzień 1930 r. _ Styczeń 1931 r. 
suma suma 

iłość w. tys. zł. ilość w tys. zł. 

13.128 _ 3.069 14.428 3.200 
7439 1.094 1.738 1.314 
906 211 1.081 263 
4.726 761 4.630 762 

  

"W styczniu 1931 r. w porównaniu z grudniem ubiegłego roku zarówno suma jakc- 

eż ilość protestowanych weksli wzrosła w okręgu Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie (ilość o 1,6%, suma o 4,4%). Wzrost ttn osiąga cyfry - 29,6% — ilość, --42,3% 
suma — przy porównaniu danych ze styczria br. ze styczniem roku 
znaczniejszy wzrost protestów notujemy w województwie Nowogródzkiem 

danem. z grudnia 1G30 roku, — wzrost sumy 

protestowanych weksli o 11,3% a iłosci weksli o 8,8%. 

L T TA kas o a S S AT a ek m ia LS L L 

wraniu danych ze stycznia 1931 roku z 

wszystko i odkryje nowe tajniki swej 
wiedzy, które wzbudzą w nim większy 
jeszcze szacunek i podziw. Patrząc 
pod nogi, przeszła koło Traversa i rze- 
kła: 

— To nie dzikie zwierze. Prosze 
bardzo uważać, bo w pobliżu jest duża 
Žinita. 

Odeszła, a Travers obejrzał się nie 
Spokojnie. Tak, domyślał się tego: 
Tomniy znów wyczytała caś ciekawe- 
go w olbrzymiej księdze przyrody i te- 
iaz szuka potwierdżenia. Ale skąd ona 
io wie? Travers zapragnął przekonać 
się, czy ona miała rację. Jeśli gdzieś 
blisko jest duży wąż, czy żmija, to ja- 
kie są wskazówki j ślady, które wska- 
zały to Tommy? Najpierw musiały być 
ślady na trawie. Travers nachylił się i, 
stąpając ostrożnie, zaczął oglądać tra 
wę. Ale nie dostrzegł żadnych śladów. 
Zmęczony. zlany potem i aławiąc sie 

dziwnym zapachem. który w tem miej 

scu był bardzo silny, skierował się ku 
grupie pni, by usiąść i odoccząć chwi- 
lę. Otarł twarz chustka i usiadł na 
pnin. Ale w tejże chwili „pień' poru-- 
szył się gwałtownie i dokoła ciała Tra- 
versa obwinął się olbrzymi pyton. Mło 
dy Anglik krzyknął przeraźliwie. Tom- 
my rzuciła się ku niemu, krzycząc roz- 
kazująco: | 

—Spokojnie. Traversie! On nie mo- 
że nic zrobić dopóki nie wyprostuje o- 
gonu. Ja zaraz dam sobie z nim radę. 

Olbrzymi waż otoczył swemi skrę- 
tami Traversa, podnosił go. rzucał w 
bok, iak zabawkę i usiłował znaleźć 
naiwygodniejszą pozycię, bv go na 
śmierć udusić w. mocnych  pierście- 
niach swego cielska. Nawpół żywy ze 

ubiegłego. Naj- 
przy poró- 

strachu, odurzony silnvm zapachem 
Travers czynił nadludzkie wysiłki, 

by nie stracić panowania nad sobą. 
Tonimy chwyciła oba '/ rewolwery 

naraz i lewą reką posyłała kulę za 
kula w wijącą się dokoła Traversa 
głowę węża, a prawą usiłowała strza- 
skać kulami migający w powietrz: 
ogon. Wreszcie okrwawiony waż za- 
czął drgać konwulsyjnie i zakrwawio- 
na jego głowa „padła na bok, a uścisk 
cślizgłogo cielska zelżał. |]uż tracąc 
prawie przytoniność, Travers uczuł 
twardy grunt pod nogami i z panicz- 

nym pośpiechem: uwolnił się od śli- 
skich, elastycznych więzów. 

Mimo, że słońce stało wysoko, Tom- 
my rozkazała tragarzom, którzy nad- 

biegli sa odgłos wystrzałów, by na- 
tvchmiast rozłożyli obozowisko. Oni- 
dlałega Anglika wniesione do namio- 
tu i położono na łóżku polowem. Tom- 
my włała mu do ust, poprzez zaci- 
śnięte zęby, kilka kropel z jakiegoś fla- 
konu, wyjętego z apteczki podróżnej 

— No, bedzie pan mutsiał poleżeć 
kilka dni, mój drogi chłopcze, zaniru 
pan zupełnie nie wyzdrowieje, — rze- 
«la z macierzyńską czułością. — A na 
przyszłość niech pan nie siada na py- 
tora! 

Travers drgną! i wyszeptał słabym 
głosem: 

—- Nie, nie usiądę.. następnym ra- 
zem boznam jego zapach o dwie mile. 

, — Olbrzymi okaz, —- zauważyła 
Tommy, — nie spotkałam dotąd tak 
wielkiego pytona. Są one 2iipelnie nie- 
szkodliwe, dopóki nie otoczą swej 
ofiary ogonem. Teraz nie obawiam się 
o pana kości, ałe o głowę. Podczas, 

    

Nowe książki 
Leo Belmont. Mojżesz współczesny. 
Sprostowanie. Do notatki recenzyjnej w 

N 57 ukazał się przykry błąd, polegający 
na stwierdzeniu, iż książka p. Belmonta jest 
„niewielkiej wartości dokumentem psycho- 

icznym*. Przeciwnie: wielkiej, bardzo 
vielkicj wartości! Bo właśnie strona psy- 

chologiczna dzieła jest najciekawsza. 

|,369200 POLAKÓW EMBIGRUJE 
©OROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘJ 

62 grosz na „Fundusz Polskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, na konie 
P. K O. 21895, Komitetu Obcho- 

Niu 25-lecia Waiki o Szkolę Polską. 

i JJ lil M 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Anieni Maciejowski, mieszkający w Wilnie 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 6 na zasadzi2 art. 
103G U.P.C. ogłasza, iż w driu 18 marca 
131 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
ul Kijowskiej Nr. 4 odbędzie się powtórna 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści, należących do Jony Mejłachowicza i 
składających się z maszyn drukarskich, 
oszacowanych na sumę 545 zł 

Komornik A. Maciejowski. 

Gži A iii iii) 

208008868464485 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiegc w Wilnie, 
Wiadysław Cichen zam. w Wilnie ul. Bi- 
skupia 4 hotel „cemitaż* na zasadzie art. 
10:0 U.P.C. ogłasza, iż w dniu 20 marca 
1931 r. od godz. 10 rano w W:lnie, przy ul. 
Św. Michalskiej Nr. 12 — 1 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści, należących du Stanisława Piekarskiego 
i składających się z umebłowaria domowe- 
go. oraz warsztaiu stolarskizgo i narzędzi 
stolarskich, oszacowanych na sumę 703 zł. 

Komornik Wł. Cichoń. 
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[EEKa RZE) 
STS TYS E 

DOKTOR 

Szyrwindt 
horoby weneryczne, 

skórne i moczopiciow e 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

ja r 4 Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
reryczne i moczopicio- 
we. Wileńska 8 ос 
8 — 114 — 8. Tel, 
67 

!АКипегк;і 
AKUSZERKA 

ŠMIALOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
zny. usuwa zmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łup'eż, 
»rodaw ki, k rzajsi, wy- 

padanie w'osów, 
Mickiewicza 46. 

  

   

RYBY 
SANDACZE mrożone 
DORSZE mrożone 
MINOGI w  galerecie 

na wagę 
Wędzone: 

BAŁYK białorybi 
ŁOSOŚ wiślany 
WĘGO ZE i inne 

najtaniej p leca: 
D.-H S. BANEL iS ka 
w Wiluie, Miukiewi- 
cza 28, telefun 28-49. 

Pokój 1 lub 2 
do vdnajęcia. Oliarna 
2 m. 16. 

  

  

Sprzedają się т 

szczenieta 
wyżły niemieckie. 

Sierakowskiego 12 m. 3 

Sandacze 
kio 3,70 
Poleca firma 

  

KOSMETY 

    

  

„ее ZWiedryński 
DORR 

Wi enska 28. 

RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ. | DWA domy 

NICZEJ - murowane w cen- 

WIŁNO, MICKIEWI- trum o 20 miesz- 

CZA 31 m. 4. kaniach, placu 400 

kobiecą | Saż. kw. Dochód 
15.000zł. sprzedamy 
dogodnie z długiem 

bankowym 
Bom b. K. „Za- 

Urodęss=;- 
je, dosko- 

sali, -odświeża, A 
ej skazy i braki. Masaż 
Tai ciała (panie) | thęta“ Micklewi- 
ztuczne opalanie cery. | CZA 1, tet. 9-05. 
Nypalanie włosów i оЗЛ 
łupież. Najnowsze zdo- — 

iręk zaer- Jlosa == 
bycze kosmetyki racjo- 

zmarszczki, sągry. e- 

    
  

  

  

W Złotn'kach Wielkich poczta Kalisz 
skrz. poczt. Nr. lvQ jest 

do sprzedania 

ien Irlandzki I. W. S. 
(pedigree) 

pierwszy ods ew po 100 z1. za 100 kilo 
włącznie worek, loco stacja kuleji 

Opatówek.       

gdy to miłe stworzonko tarmosiło pa- 
na, hełm spadł panu z głowy, odsła- 
niając ją przed promieniami słońca. 

bawiam się, że to się panu da we 
znaki. W każdym razie musi pan ze 
dwie doby poleżeć, a ja tymczasem 
zajmę się czen: innem 

— Слет? --- wyszeptał Travers, 
starając się poruszyć swemi zdrętwia- 
mi nogami. 

— (Coś się tu niedobrego robi w 
sąsiedztwie. Łażą jacyś nisznajomi lu- 
dzie, nieznajom: — to znaczy nie-kra- 
jowcy. Są ta ludzie, podróżujący kon- 
no i uzbrojeni w arabskie strzelby. 
Nie podoba mi się to wszystko. Na 
dzisiejszą noc hędę musiała postawić 

podwójną wartę. Narazie nic więcej 
powiedzieć nie mogę. Niech pan po- 
Stara się zasnać. Dowidzenia. Jestem 
bardzo zajęta. 

Tommy wyszła z namiotu, zawoła- 
ła starszego przewodnika i naradzała 
się z nim przez godzinę. W rezultacie 
te; narady rozdano ludziom broń i 
obóz zamienił się w małą fortecę. Dwaj 
zaufani słudzy zostali wysłani na wy- 
wisd, a zadowolona z siebie Tommy 
wyjęła»z torby jodróżnej książkę i roz- 
siadłszy się wygodnie pod krzakiem za 
topiła się w czytaniu. 
Mrck zapadał, gdy podniosła oczy z 
nad książki, zobaczyła biegnącego po 
polanie w pośpiechu, potykającego się 
o m jednego z wywiadow- 

ców. 
Zerwała sie więc i wydała kilka 

krótkich rozkazów, po których kilku 
ludzi rzuciło się na pomoc rannemu. 
Ze 27marszczoncmi brwiami i trosk. 
na twarzy, przyglądała się Tommy 

  

  

  

  

wax Słaniaław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyńło / 

  

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W Z. P. 43. 

kc SPE 
т jebinet + 

Zgubiono  Komeyz е йб 
na ulicy we wtorek Leczniczej 
rano zegar:k złoty na /, Hryniewiczewej. 
bra isoletce. PrOSZĘ w, WIELKA A № 25 
uczciwego znałażcy o > 
odniesienie na ul. Por- PZ. © @. 0-21 4-7 
tową 4 — 4 za wyna- W. Z. P. Je M 
grodzeniem. 
Looe 

  

swemu ulubieńcowi przewodnikowi Ma 
ruii, wnoszonemu do namiotu. 

Nie dotykając głębokiej rany na je- 
go ramieniu, odpięła flaszkę od pasa 
i przytknęła do ust rannego. Maruli 
oprzytomniał i jęknął z bólu. 

Tommy obmyła rane, obandażowa- 
ła 1amię i kazała opowiedzieć. 

— źle jest,„pani, — zaczął ranny, 
z trudnością poruszając ięzykiem. -— 
Gazela i ja posłyszeliśmy  strzelaninę 
na północy. Podpełźliśmy i zobaczy- 
Mśmy palącą się wioskę. Ludzie w 

arabskich turbanach  pędziłi między 
pałącemi się chatami, uciekających lu- 
dzi. Każdego złapanego skuwali że- 
lazem. Kto sprzeciwiał się, walczył, 
*ego bili. Smutne było to widzieć, kie- 
dy wiadomo, że Wielk: Król obiecał 
nan pomoc i obronę. 

— Gdzie Gazela? — zapytała nie- 

spokojnie Tommy. 

-—— Ach, pani moja, złe wieści. Bar 
dzi złe wieści o Gazeli. Kiedy zbóje 

fapali tych ludzi, jeden tubylec chwy- 

cił za ręke, krzyczącą żone i, przyciska 
jąc do siebie dziecko, zaczął uciekać 

tan, gdzie my leżeliśmv. Za nimi bie- 
gli Arabowie. Dopędzili ich koło nas 
* cderwali męża.od żony. Kobieta osza 
lała i rozbiła do krwi twarz Araba. 
Wtedy djabeł wstąpił w Araba: wyr- 
wał dziecko z rąk rodziców i roztrza- 
skal głowę iegn o drzewo. Gazela 
wpadł we wściekłość, wyskoczył i za- 
bił Araba. Przvbiegłem na pomoc, za- 
częła się wojna, zranili mnie, ale 
uciekłem do lasu, żeby przynieść wia- 
domości. 

    

   


