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3 --Unja celna Austrįi z Niem- 

cami. Gdy przed paru tygodniami 
zawitał do Wiednia niemiecki minister 
spraw zagranicznych dr. Curtius, wi- 

zycie tej nie przypisywano zbyt wiel- 

kiego znaczenia. Uwaga kół politycz- 

nych Europy była wówczas pochło- 

nięta finalizacją układu morskiego 

franeusko-włoskiego. Dopiero teraz 

wizyta p.Curtiusa zaczyna owocować. 

Agencja „Conti*, która zwykle uży- 

wana jest do publikowania komunika- 

tów rządowych ogłasza komunikat o 

wymianie protokułu ustalającego wy- 

niki rokowań niemiecko-austryjackich 

w czasie pobytu min. Curtiusa w 
Wiedniu. Z protokułu tego wynika, 

| iž w najbližszym czasie będą podjęte 

pomiędzy obu rządami rokowania w 

sprawie unji celnej oraz, że zarówno 

rząd austrjacki jak niemiecki gotów 

jest prowadzić analogiczne pertrakta- 

  
cje z każiem innem państwem euro- 
pejskim. Dalej protokuł ustala wy- 

tyczne mające stanowić podstawy u- 

mowy niemiecko-austrjackiej w spra- 

wie unji celnej. Chodzi o unję celną w 

_. pełnem gospodarczem zrozumieniu. 

Niemcy i Austrja wprowadzają rów- 

*nobrzmiące taryiy celne, oraz usta- 

wę o cłach. Z chwiłą wejścia tych 

ostatnich w życie, w Niemczech i 
Austrjj w stosunku do innych 
państw obowiązywać będą te same 

stawki celne i jednakowe przepisy 

0 cłach, W stosunkach  wewngtrz- 
nych między obu państwami cła wwo- 

zowe i wywozowe, jak również wy- 

kazy wywozowe zostaną zniesione. 
Umowa będzie mogła być przez 

obie strony wypowiedziana dopiero 

pe upływie trzech lat z terminem wy- 

powiedzenia jednorocznym, przyczem 

wypowiedzenie nastąpić może tylko 

za zgodą parlamentu. 

Porozumienie celne austryjacko- 

niemieckie ma dla całokształtu. stosun- 

ków europejskich znaczenie zasadni- 

cze, jest to bowiem pierwszy krok do 

Anszlusu. Dr. Curtius i pobtycy austry- 

jaccy są zbyt wytrawni, aby odrazu 
głośno mówić o sprawie,„ktėra wywo- 
łać może zgoła zbędne podejrzenia. 

Podnoszenie w chwili obecnej zagad- 

nienia Anszlusu, równałoby się utrą- 

ceniu całej sprawy na bardzo, bardzo 

długo. Wznieciłoby to bowiem i za 
ostrzyło nieufność wśród byłych aljan- 

tów, których łączą jeszcze — jak do- 

„Wiódł ostatni pakt morski, pewne 
‚ Więzy. Nieufność tę, polityka niemiec- 

ks stara się, nie bez powodzenia od 

lat 10-ciu przełamać. Wysunięcie kwe- 

stji Anszlusu zniweczyłoby dorobek 

lat ubiegtych—o tem dr. Curtios wie 
doskonale i dlatego ograniczono się 

do opracowania unji celnej, która jest 

w całkowite; zgodzie z modnemi dziś 

idejami paneuropejskiemi i formalnie 
jej nic zarzucić nie można tembardziej, 
że Austrja i Niemcy wyrażają zasad- 

nićzą zgodę na prowadzenie negocja- 
cyj z każdem państwem europejskiem 

które zechce swe stosunki celne ure- 

gulowač. 

. Niepowodzenie konferencji dla 
' Sprawy t. zw. „rozejmu,celnego". 

Unja celna austryjacko-niemiecka sta- 
nowi jaskrawy kontrast na tle niepo- 

wodzenia konferencji genewskiej dla 
Sprawy tak zw. rozejmu celnego. Wi- 

docznie w porozumieniu pomiędzy 

Wiedniem i Berlinem nie było tej nie- 
ufności, która jest przyczyną rozbicia 
Się narady genewskiej i dlatego moz- 

na twierdzić, iz unja celna austryjacko- 

Niemiecka, nie jest wyłącznie zagad- 
"Mieniem gospodarczem, alć ma równiez 

0 wigie donioslejsze znaczenie poli- 
tycznę i jest wstępayin krokiem do 

Anszlusu. , 3 3 
_ Sprawa tk. zw. rozejmu celnego 
Jest teraz zdaje się na długo pogrze- 
bana. Dwadzieścia siedem barjer cel- 

| Mych będzie dzieliło nadal kontynent 
£uropejski. W listopadzie ubiegłego 
loku próbowano uratować projekt 
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PRENUMERATA miesięczna z Odnoszeniem do domu lub z 
iwysayłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. 
Wr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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Konto czekowe PKO. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
odroczeniem terminu ratyfikacji kon- 

wencji do lutego 1931 roku. Przewod- 
niczący konferencji min. Colin apelo- 

wał wówczas do wszystkich zaintere- 

sowanych państw, lecz jak się okazało 

bez skutku. Na 23 państv a, 11 odmó- 

wiło podpisu a w tem Polska, Anglja, 

Belgja iinne. Na odmow e stanowisko 

Polski w sprawie konwe cji o rozej- 

mie celnym, wpłynęła w głównej mie- 

rze polityka agrarna min. Schielego, 

zamykająca wrota dła produktów rol- 

niczych polskich na rynek  nie- 

miecki, 
Zgon Hermana Millera. Depesze 

doniosły o zgonie w Berlinie, po 

dłuższej chorobie b. kanclerza nie- 

mieckiego i jednego z czołowych 

przywódców niemieckiej  socjal-de 

mokracji Z nazwiskiem Mullera zwią- 

zane są tej miary wydarzenia w 

historji Niemiec jak po4pisanie Trak- 

tatu w Wersalu, umów w Hadze i 

plan Younka. ©О ile dwa ostatnie 

akty były rezultatem konsekwentnie 

prowadzonej polityki podkopywania 

Traktatu Wersalskiego pod pozorem 
zgody i lojalności, o tyle pierwszy 

akt wymagał ой przewodniczącego 

delcgacji niemieckiej, ogromnej 

edwagi cywilnej dla wzięcia odpo- 
wiedzialności wobec, pokc nanego kraju 

za podpisanie pokoju, który już po 

kilkudziesięciu miesiącach uznany zo- 

stał za upokorzen e i klęskę. Sz. 

  

Kaplica z obrazem Mat- 
ki Boskiej Ostrobram- 
skiej w Jugosławii. 
Na odbytem pod przewodnictwem 

prof. Hiłarowicza posiedzeniu Komite- 
tu wykonawczego budowy kaplicy z 
obrazem Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej na wyspie Solta obok Splitu w 
Jugosławjj (Dalmacja) na terenie 
„bomu Polskiego nad Adrjatykiem“, 
vchwalono sporządzenie projektu ka- 
plicy powierzyć p. inż. arch. Janowi 
Łukasikowi, laureatowi konkursu na 
pomnik Zjednoczenia ziem polskich 
w Gdyni. W tych dniach powróciła z 
Jugosławji delegacja Komitetu, zło- 
żona z pp. inż. Józefa Wołkanow- 
skiego, naczelnika wydziału Minister: 
jum Komunikacji, d-ra Stanisława Do- 
bruckiego, Jana Moczydłowskiego i 
Władysława Koppego, która ustaliła 
miejsce pod przyszłą kaplicę i omó: 
wiła sprawę budowy z czynnikami 
miejscowymi. Komitet uchwalił zwró- 
cić się do miasta Wilna z prośbą o 
ofiarowanie kopji obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej dla Kaplicy. 

  

HISZPANJA PRZYWRACA GWARAN 
CJE KONSTYTUCYJNE 

MADRYT. PAT. — Wczoraj ogło- 
szony został dekret, przywracający 
wszystkie gwarancje konstytucyjne w 
Hiszpanii. 

NOWY TRANSPORT SPECÓW 
MOSKWA. PAT — Z Kijowa przy 

była grupa inżynierów niemieckich, 
zaangażowanych do zakładów przemy 
słowych na południowej Ukrainie. 

SKAZANIE  PLECZKAJTISOWCÓW 
sa, oskarżonych © rzekome tworzenie na 
Wileńszczyźnie terorystycznych  organiza- 
cyj, skierowanych przeciwko rządowi ko- 
wieńskiemu. Wszyscy zostali oni ujęci na 
terytorjum Litwy. Sąd skazał trzech oskar- 
żonych na ciężkie więzienie od 8 do 3 lat. 
5-ciu oskarżonych uniewinnił. 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE POGRO- 
MU ANTYPOLSKIEGO W KOWNIE 

Z Kowna donoszą, że śledztwo w 
sprawie głośnych pogromów antypol- 
skich z dnia 23 maja ubiegłego roku 
prowadzi sędzia śledczy rewiru ko- 
wieńskiego. W sprawie tej oskarżo- 
nych jest 70 osób, które staną przed 
sądem okręgowym w Kownie. 
TYLKO JEDEN OBYWATEL POLSKI 
POSIADA NIERUCHOMOŚĆ NA 

LITWIE. 
Według wiadomości, otrzymanych 

z Kowna dokonano tam szczegółowej 
rejestracji obcokrajowców, posiadają- 
cych na Litwie nieruchomości. Na ogól 
ną liczbę 18 tysięcy, obcokrajowców 
485 cudzoziemców posiada nierucho- 
mości. Charakterystycznem jest, że w 
tej liczbie znajduje się według urzę- 
dowej statystyki, tylko jeden obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

DW 
WiLNO, Wtorek 24 marca 1931 r. 

šcižaksja | Administracja, Wilno, Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do4. Teletony: Redakcji 1782, Administr. 228. 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adininietra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. | 

        

  

Koiejcwy. 

SŁĘBOKIŁ amkowa — W 

GRODNO 
MORODZ 

KLECK — Sklep „jedność”, 

    

      

  

LIDA — ul. Suwalska 13 — 5, Matesši. 

MOŁODECZNO — Msiegarnia T-wa „Ruch”. 
NIEŚWIEŻ — tl Ratuszowa -- Księgarnia jażwińskiegn. 

NOWOGRODEK — Kiosk $:. Michalskiego. 

    

  

ut. Szeptycklego — A. Laszuė, 

Wiodzimiercw. 

Księgamia T-wa „Ruch“. 

bworzer Kolejowy — K. Smarzyūsii 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i S-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąte 
Zagraniczne 509%, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy 

niane dowełnie. Za dostarczenie numeru downdewex 

PRZEDSTAWICIELST 

  

N. BWIĘC 
OSZMIA 
PIŃSK — › 
POSTAWY 
SŁONIM - 

WILEJKA PAL 

WARSZ: 

P.Marszałek Piłsudski opuścił Maderę 
na pokładzie kontrtorpedowca 

WARSZAWA. 23.3 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Dziś wieczorem koła 
rządowe w Warszawie otrzyma- 

ły wiadomość, że o godz. 5 po 

poł. dnia 23 b. m. Marszałek 

Józef Piłsudski opuścił Maderę 

na kontrtorpedowcu „Wicher”. 

Kontrtorpedowiec „Wicher 

zawitał do Funchalu w nocy z 

piątku na sobotę, a w sobotę ra- 

no komendant statku kapitan 

Morgenstern zameldował się 

Marszałkowi. 
W niedzielę pan Marszałek 

złożył wizytę pożegnalną guber- 

natorowi Madery, poczem w po- 

niedziałek odbił od brzegów Ma- 
dery. 

W Warszawie nie jest dotych- 

czas wiadomem, czy „Wicher* 
płynie w kierunku morza Śród- 
ziemnego, t.j. czy Marszałek 
Piłsudski będzie kontynuować 

swój odpoczynek. na pokładzie 

„Wicher“ 
statku, czy też „Wicher” płynie 

przez Cherbourg w kierunku brze- 

gu polskiego. 

Panu Marszałkowi towarzyszą 

w drodze płk. Woyczyński oraz 

kpt. Lepecki. Na molo porto- 

wem żesnali p. Marszałka przed- 
stawicieie władz wojskowych 

i cywilnych, oraz kompanja hono- 

rowa piechoty. 

  

Pieroszų Krok do anschlussu 
poruszył sfery polityczne Europy 

AMBASADORZY INTERWENJUJĄ U MIN. CURTIUSA 

, BERLIN. PAT. W ciągu poniedziałku min. spraw zagranicznych 
Curtius przyjął ambasadorów: francuskiego, angielskiego i włoskiego. W 
czasie przyjęcia min. Curtius informował ambasadorów o treści przygotowy 
wanej niemiecko-austrjackiej umowy celnej. : 

Biuro Conti podkreśla, że wizyta trzech ambasadorów nastąpiła w wy 
niku zaproszenia, wystosowanego przez min. Curtiusa w ciągu bieżącego 
tygodnia. 

PROTEST Z RACJI NARUSZENIĄ PROTOKUŁU GENEWSKIEGO 

WIEDEŃ. PAT. Urzędowo donoszą, że dnia 22 b.m. przybyli do mini- 
stra spraw zagranicznych Schobera reprezentanci dyplomatyczni: Francji, 
Czechosłowacji i Włoch i zakomunikowali mu, że wiadomość, która się poja- 
wiła w dziennikach o zawarciu unji celnej między Austrją a Niemcami skło- 
niła ich rządy do podania do wiadomości rządowi austrjackiemu, że zawarcie 
unji celnej, sprzeciwia się protokułowi genewskiemu z dnia 4 października 
1922 roku. > 

WICEKANCLERZ SCHOBER WYJAŚNIA 
WIEDEŃ. PAT. Według „Wiener Mittags Zgt." wicekancierz Schober, odpowia 

dając na demarche Francji, Włoch i Czechosłowacji, oświadczył, że nie prawdziwe są 

pogłoski, jakoby między Angiją a Niemcami zawarto już traktat w sprawie unji celnej. 
Obydwa państwa postanowiły wszcząć jedynie rokowania, mające na cełu wy- 

równanie stosunków celnych i handlowych między obu krajami. Równocześnie Niemcy 
i Austrja zadokumentowały swą gotowość do rozpoczęcia podobnych rokowań z innemi 
państwami, które będą sobie tego życzyły. 

Protokuł genewski 1922 roku nie jest w niczem: naruszony. 

Nie chodzi tu © demonstrację polityczną, lecz próbe ułożenia stosunków gospo- 

siarczych Europy Środkowej na zdrowej podstawie. 

PARYŻ NIEZADOWONY 

PARYŻ. PAT. „journal des Debats“ pisząc o porozumieniu niemiecko-austrjac- 
kiem, zaznacza, iż nikt oczywiście nie mógł przypuszczać, aby zuchwały ten czyn z0- 
stał obecnie dokonany. 

Podczas podróży do Wiednia min. Curtius starał się wprowadzić francuską opinię 
publiczną w błąd, zapewniając, że nie może być mowy © porozumieniu gospodarczem, 
Porozumienie austrjo-niemieckie prowadzi wprost do zamierzonej przez 'ermanistów 
Mitteleuropy. ` 

Rezolucja Zjazdu profe 
wyższych ucz 

WARSZAWA, 23. III. (tel. wł. Słowa). Dnia 23 
w Warszawie zjazd profesorów wyzszych uczelni, 

ideologii Marszałka Piłsudskiego. Pierwsi zabrali -gł 

Chyliński, których dłuzsze referaty nosiły tytuły: „O * 

jach zycia uniwersyteckiego** 

Po referetach wywiązała się wyczerpująca dyskusja, w której zabierali 

kolejno głos: profesorowie Michałowicz, Handelsmann, Zakrzewski, Erlich, 

Ehrenkreutz, Malinowski i Gałęcki, oraz na zakończenie jako referent oma- 

wianych spraw prof. Rózycki. Po zakończeniu dyskusji zebrani profesoro- 

wie uchwalili jednomyślnie rezolucję w brzmieniu następującem: 
„Profesorowie uczelni akademickich, stojących na gruncie  ideołogji 

Marszałka Piłsudskiego, stwierdzają potrzebę czynnej współpracy, by zrea- 
lizować ideały wychowawcze w duchu polskich, państwowych i kulturalnych 
konieczności. Współpraca powinna się wyrażać w takiej organizacji życia 
akademickiego, która da mu właściwe warunki rozwoju i zapewni czynni 
kom akademickim równocześnie intynsywny wpływ na państwo i społeczeń 
stwo, szkołę akademicką, opartą na autonomii i samorządzie, na wolności 
nauki, nauczania i wolności akademickiej, powinna wychować młodzież w 

duchu wyścigu pracy, by społeczeństwo i państwo, otrzymywały: obywatela 
o cnotach publicznych, odpowiadających dostojnej treści dyplomu. 

Wymiana myśli i ustalenie wspólnych dyrektyw staję się tem ko- 
nieczniejsze, że daleko posunieta przebudowa szkolnictwa i bliska już re- 
forma konstytucji nakazuje zgodnie z powyższemi postulatami niektórych 

przepisów, dotyczących ustroju szkół akademickich. 

Profesorowie, zebrani w Warszewie na konterencji 22—23 marca, po- 

stanawiają jesienl w zwołać ponownie zjazd kolegów, podzielających po- 

wyższe zapatrywania. Celem przygotowania następnego zjazdu powołuje 

się stałą delegację zjazdu, która zajmie się równocześnie koordynowaniem 
pracy organizacyjnej w ośrodkach akademickich, zostawiając wybór formy 

organizacji decyzji samych ośrodków. 
Po uchwaleniu rezolucji przystąpiono do- wyborów stalej delegacji 

zjazdu. Prezydjum delegacji wybrauo w składzie: profesorowie Stanisław 

Zakrzewski, Ehrenkreutz i Rydzewski. Ponadto w skład delegacji weszli 
m. in. Stefko, Niemczycski Czerny, Chyliński Szubalski. Swiętosławski, 
Ujejski, Jakubowski,  Ochanowicz, Jasiński Bronisław Wróblewski 

Staniewicz. : 

*        
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13 b. m. obradował 
ojących na gruncie 
rof. Rózycki i pruf. 

wyczajach i ebycza- 

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ 

BERLIN. PAT. — Dzienniki zgodnie wi- 
tałą porozumienie niemiecko-austrjackie  ja- 
ko znamienny sukces na drodze do współ- 
pracy między obu krajami. „Berliner Tage-- 
błatt* nazywa wynik dotychczasowych ro- 
kowań punktem zwrotnym w organizacji 
gospodarki w Środkowej Europie. 

Vossiche Ztg* wskazuje, że wejście w 
życie unji celnej rozszerzy niemiecki wew- 
sętrzny rynek o i0 proc. 

Hugenbergowski „Der Tag" wita unję 
celaą jako dowód, że niemiecka polityka za 
graniczna rozpoczyna. wreszcie aktywną 
działalność w kierunku południowo-wschod 
niej Europy. 

GIEŁDA REAGUJE 

WIEDEŃ PAT. jak donoszą dzien- 
niki wieczorne, giełda wiedeńska zare- 
agowała na wiadomość o komplika- 
cjach dyplomatycznych z powodu pla- 
nowej unji celnej spadkiem walorów i 
znaczną rezerwą w obrotach. 
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a Ksieg, Kol. „Ruch“, 

WOŁKOWYSK — Ssiegarais T-wa „Ruch“. 

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji 6 25 proc. drożej. 
ku i mogą być przez Administrację zmie 

  

Przygotowania 
do kampanii antyreli- 
gijnej w Sowietach 
W związku ze zbliżającemi się 

świętami wielkanocnemi, rozpoczęto w 
Rosji sowieckiej energiczne przygoto: 
wania do przeprowadzenia wielkiej 
kampanji antyreligijnej. Wszelką pra- 
cę propagandową w tym kierunku, 
prowadzi związek bezbożników z prze: 
wodniczącym Jarosławskim na czele. 
W roku bieżącym kampanja przeciw- 
religijna tak jak wszystkie inne akcje, 
dostosowana jest do ogólnej kampa- 
nji zmierzającej do realizacji general- 
nej linji i kolektywizacji. Zwłaszcza 
na wsi akcja przeciwrehgijne połączo- 
na zostanie z propagandą kolektywi- 
zacji. Na wieś wysłani zostaną Spe- 
cjalni agitatorzy, których zadaniem 
będzie utworzyć przy gospodarstwaeb 
specjalne komórki bezbożników* 

W istniejących już organizacjach 
bezbożników, utworzone zostaną spe- 
cjalne brygady bojowe, których obo- 
wiązkiem będzie ożywić antyreligijną 
propagandę, rozszerzyć literaturę o ta- 
kiej simej tendencji, jako w czasach 
ostatnich bardzo mało poczytną. , 

W okolicy Leningradu. wysyła się 
około 120 agiiatorów, którzy mają za- | 
łożyć 30 gospodarstw kolektywnych, 
a których członkami mogą być jedy- 
nie ci, którzy wyrzekną się religji. 
Oddział ten ma za zadanie podnieść 
liczbę członków stowarzyszenia bez-- 
bożników w okolicy Leningradu o pół 
miljona i pozyskać 100,000 czytelni- 
kow specjalnego ich organu „Bezboż- 
nika“. 

W miastach przeprowadza — 51 
kampanję antyreligijną w fabrykach i 
klubach robotniczych. Wydano rož- 
porządzenie, mocą którego zaa 
się jadalniom sowieckim gotowaniz 
potraw wielkanocnych i przedsięwzię- 

a
a
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to.wszelkie zarządzenia, aby Święta | 
wielkanocne upłynęły jak 
powszednie. 

  

  

podyzgledem IUNANSOWYM 
NOWA POŻYCZKA WEWNĘTRZNA 

Najważniejszą kwestją w gospodar 
stwie sowieckiem w obecnym czasie 
jest kwestja finansowa. Wszystkie pi- 
sma sowieckie przepełnione są odez- 
wami, rozporządzeniami, domagają- 
cemi się ścisłego wykonywania planu 
finansowego, w związku z 3-cim ro- 
kiem piatiłetki. 

Przyczyna tego tkwi w niezadowa 
Jającej realizacji planu finansowego, 
w zakończonym drugim roku piatilet- 
ki. Pomimo wszelkich starań j rozka- 

.zów, realizacja planu finansowego nie 
była tak łatwą, jak to przewidywano 
i aby dorównać drugiemu roku piati- 
letki, trzeba było zarządzić nowe in- 
flacje. Jak oświadczył Ordżonikidze na 
ostatniem posiedzeniu czynników prze 
mysłowych, zabrakło pieniędzy na 
przeprowadzenie planu i w banku pań 
stwowym wybrano 0 jeden  miljard 
rubli więcej. Według oficjalnego spra 
wozdania komisarjatu finansów w ub: 
roku pobrano z kasy państwowej 
1.621-700.000 rubli. Zważywszy, że 
suma pieniędzy, będących w obiegu 
w Rosji sowieckiej wynosiła z począt- 
kiem piatiletki mniej więcej 2 miljar- 
dy rubli, to przełom na froncie finan- 
sowym, uwydatnia się jeszcze wyraź- 
niej. 

Czemu należy przypisywać 
przełom? Odpowiedź bardzo prosta. 
Temu, że rząd sowiecki wymaga od 
swoich obywateli więcej aniżeli są w 
stanie złożyć, a wreszcie temu, że 
sząd domaga się gromadzenia kapita- 
łów, koniecznych dła przeprowadzenia 
realizacji planu pięcioletniego. Jasno 
przedstawiają to oficjalne dane staty- 
styki sowieckiej: przed wojną maxi- 
mum nagromadzonego kapitału w Ro- 
sji, według komisji planowej wynosi- 
ło 8,5 proc. rocznego dochodu pań- 
stwowego. Według planu pieciolet- 
niego, nagromadzony kapitał w pier- 
wszym roku miał wynosić 22,6 proc. 
dochodu państwowego tak, aby cyfra 
ta corocznie się zwiększała i aby w 
ostatnim roku wyniosła 33,6 proc. Dla 
porównania zaznaczyć nałeży, że we- 
dług obliczeń znanego ekonomisty Kas 
sela, ilość nagromadzonego kapitału 
w najbogarszych państwach zachod- 
nio-europejskich nie wynosi nawet 
20 proc. rocznego dochodu państwa. 
Jest zupełnie naturalnem, że rząd so- 
wiecki nie może wymagać takiego 

ten 

gromadzenia kapitału drogą — Чобго- 
wolnego składania wkładek i dłatego 
ludność Z.S.S.R. zmusza się do tego 
zapomocą następujących zarządzeń: 
1) wysokie ceny produktów przemy- 
słowych, 2) wysokich dodatków do 
cen towarów w handłu państwowym, 
3) wysokich podatków państwowych 
i 4) przymusowa subskrypcja pożycz- 
ki państwowej. 

Jakkolwiek rząd sowiecki używa 
wszelkich powyższych środków doco 
dzących aż do skrajności, przecież ne: 
zdołał uzyskać sum, 
przez komisję planową | 

Niepowodzenia planu nnaus>wego 
w drugim roku piatiletki, objawiły s'ę 
przedewszystkiem w tem, że nie zdo- 
łano wybudować nowych fabryk. tak, 
jak to przewiływano w planie. W 
pierwszym roku pięciolatki miano wy- | 
budować nowe fabryki za 1.659 mi- 
ljonów rubli. Plan ten udało sie zrea- 
lizować w 98 proc. 

W dziedzinie pożyczek w Z.$.S.R. 
przeprowadzono całkowitą reformę. 
Zamiast wszelkich dawniejszych poży 
czek, zaprowadzono obecnie jedyną 
pożyczkę, t. zw. piatiletkę w czwartym 
roku“, przyczyną tej operacji, która 
pozbawiła subskrybentów starych po- 
życzek, znacznych korzyści, było to, 
że wielka ilość pożyczek i ich różne 
warunki powodowały ażiotaż z pożycz 
kami, co sprawiało znaczne trudności 
w kontrolowaniu obligacyj pożyczko- 
wych. Przy zaprowadzeniu jednolitej 
pożyczki, rząd będzie 
kontrolowania sprzedaży  obligacyj, 
a wreszcie termin wypłaty kapitału, 
po przeprowadzonem losowaniu no- | 
wej pożyczki, przedłuża się znowu © 
kilka lat. Rząd sowiecki zejdnoczyw- 
Szy w ten sposób wszelki dług wew- 
nętrzny, jest przygotowany do ogło- | 
szenia subskrypcji 
Jak zawsze 

nowej pożyczki. 

gają się od rządu, aby 
życzkę. W tej sprawie wszczęto w 
prasie nową kampanję, a w najbliż- | 
szym czasie należy się spodziewać roz | 

pożyczki, | 
trzeciego decy- | 

pisania subskrypcji 
pod nazwą „pożyczki 
dującego roku piatiletki*. Pożyczka ta, 

nowej 

jak poprzednia będzie przymusową i - 
znacznie obciąży mieszkańców  So- 
wieckich miast. 

ustanowionych | 

miał możność | 

„inicjatywa wychodzi : — 
mas robotniczych', które same doma- 

rozpisał po-   

inne dnie | 
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JAKIE MUSZĄ BYĆ PROGRAMY 
wielki ej Radjostacji w Wiinie? 

NASZA ANKIETA —° 

P. Helena Romer-Ochenkowska 
Siucham radja rzadko, bo nie mam 

na to czasu, sądzę, że wogóle w mie- 

ście, gdzie każdy mniej więcej może 
do kawiarni i na od- 

czyt, używają iadja przeważnie Iu- 

dzie starzy, cherzy, niedołężni. Poza 

item poszczególne osoby, chcące usły- 

szeć realizację czegoś, co specjalnie 

daną osobę interesuje. Mnie interesu- 
ją radjofonizowane utwory literackie, 
w czem tak celuje p. H. Hchendlinge- 
tówna i w czem można osiągnąć wy- 
soki stopień artyzmu, jak to miało 
miejsce przy niejednej zespołowej au- 

dycji np. ostatnio przy Legjonie Wy- 
spiańskiego, wiemy też, że Śmierć So- 

_kratesa osiągnęła duży sukces we 

_ wszystkich sferach. Il. Program wileń- 
ski był przez parę lat bardzo urozma- 

icony i dużo dawał audycyj oryginal- 
nych, obecnie, czy to wyczerpanie ie- 

matów, czy niepotrzebna  siupremacja 
Warszawy, sprawiła, że program jest 

coraz dalszy od naszych  zaintereso- 
wań i bezplanowy. 

W przyszłym programie należy 

przedewszystkism uwzglednič „wieś, 

która wileńskiego radja, a więc i pięk 

aych, patrjotycznych, historycznych 

andycyj nie słyszała, a teraz będzie 

mogła słyszeć. Przedewszystkiem na- 
ieży dawać odczyty barwne, ze znajo- 

mością zainteresowań naszego łudu i 
jegc mowy wygłaszane,„o przeszłości 
daszego kraju jego miasi> Wilna, 

Grodna, Białegostoku, Słonima, Świę- 

cian, Kowna, Mińska. Niech szersza 
warstwy się dowiadują co te miasta 
łączyło przez wieki. Takie odczyty na 
tematy z przesziości przydadzą się 
równie dobrze młodzieży szkolnej, jak 
starszemu pokoleniu i wojsku. Oczy- 
wiście, higiena. ogrodnictwo, rolni- 

nprz. rozmów z gospodarzem ratorycz 
nie „tutejszym, który oponuje na 
podstawie znajomości klin:atu i ziemi 
a instruktor tłumaczy, co z tego można 
zrobić. W tejże formie rozmów z mat- 
kami o dzieciach, przefiltrojiać zasady 
czystości, 0 którą dotąd tak trudno. 
Dzieje historyczne, odczyty z literatu- 
ry powinny być traktowane cyklowo 
i w oznaczone dni, mieć swój prze- 
bieg chronologiczny, np. czwartki 
literackie, środy historyczne, czy hi- 
gjeniczne. Wiedzianoby zgóry w jakie 
dni co kto ma słuchać i unikniętoby 
chaosu w programach, oraz urywko- 
wego pouczania O tem i o owem, z 
czego mało kto ma jakiś umysłowy 
pożytek. 

Muzyka i śpiew powinny być ież 
dawane tak, by się ludność uczyła z 
radja melodyj narodowych ogólnie 
znanych, a również żeby miewała od- 
nośne koncerty 
litewskich, białoruskich, chóralnych i 
pojedyńczych. 

Kronika tygodniowa. Co się dzieje 
w Wilnie? Co się dzieje w kraju i га - 
granicą?—rówmeż byłoby korzystną 
iormą.: (ormowania naszego włościań- 
stwa i ludności na północo-wschód © 
istotnym stanie rzeczy w Polsce. 

Zależność programową Wilna od 
Warszawy uważam za klęskę dla ro” 
woju miejscowej twórczości radjowej, 
która się tak pięknie rozwijała, a w 
docatku za zupełne rozminięcie się z 
zadaniami obowiązującemi stację, któ-- 
ra mia mieć wpływ i ekspansję na pół- 
noco - wschodnie kraje. znane nam tu 
taj w Wilnie bez porównania  iepiej 
niż stołecznym  radjopisarzom i kie- 
rownikom literackim. 

   

  

WYKAZ 
žoinierzy armii polskieį polegtych w iatach 1916 ° 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 
CMENTARZ WOJENNY W M. 

; 1) Ułan 25 p ułanów Urbaniak Włady 

2) szer. 62 p. p.dzopa Antoni, 3) szer. 60 

p.o Rajczak Józef 4) szer. 60 p.p. Kojecki 
Leon, 5) szer. 4 t:.p. Leg. Sidor Józei, 5) 

4p p. Leg. Bojarska Marjan, 7) 4 p. p Lez 
„Gruba Piotr, 8) Kclumna Taborowa Kaczor 
Stanisław, 9) Białostocki Pułk Żukowski 
Antoni, 10) 2 Kowieński pułk Plut Stefan, 

1) szer. 4 p.p. Chmura Leon, 12) szer. 4 
„p. Szuedneł Józef, 13) szer. 3 p.p. Sian- 

czuk józef, 14) szer. Tomczyk Adam, 15) 
szer. Białostocki Pułk Strzelców Lugniew- 
ski Andrzej, 16) szer. 2 Kowieński Pułk 
Szymczak Władysław, 17) szer 7 Lit. Pułk 
Kornin Konstanty 18) szer. 2 Kowieński 

ik Bułrymowicz Bronisław, 19) szer. 2 
owieński pułk Kcrniejew Wasyl, 20) ułan 

NOWGCGRÓDEK, POW NOWOGRÓDZKI 
25 į ułanów Kizyma Piotr, 21) ułan 25 p. 
ułanów Lipiński Piotr, 22) ułan 25 o. uła- 
nów Gawroński Piotr, 23) wochmistrz 25 
p. ułanów Obremski Władysław, 24) szer. 
79 p.p. Omietański Franciszek, 25) kapral 
lidzki p. Strzelców Mienicki Piotr, 26) szer. 
2 Kowieński pułk strzelców Bychowski Ka- 
zimierz 27) szer 2 Kowieński pułk strzel- 
ców Stankiewicz Jan, 28) szer. 2 Kowień- 

„ski pułk strzelców Wierciński Jan, 29) szer. 
2 kowieński pułk strzelców Bacfek Adam 
30) kapral Legjor.y Polskie Ruskiewicz Ta- 
deusz, 31) Ftłewr.oki Jan 32). Antoszewicz 
Starsław, 33) szer. Kompanii Pow. przy 
D. Е. E. w Nowogródku Anwicwicz Hilary, 
34) szer. Kompanii Pow. przy D.P.E. w No- 
wogródku Sienkizwicz Konstanty 

_ CMENTARZ WOJENNY WE WSI SŁONIEWSKA WOLA, POW. NOWOGRÓDZKI 
1) Maruszko Izydor. 

  

1) szer. Białostocki pułk strzelców Ju- 
czewski Mikołaj, 2) plut Białostocki pułk 
rzelców Mazur lgnacy, 3) szer. Białostocki 

ош strzelców Karpowicz Alzksander, 4) 
szer. Białostocki pułk strzelców Wiszniew- 

_ ski Bronisław, 5) piut Białcstocki pułk strzeł 
ców Tarczyński Stefan, 6) kaprał Białostoc- 

   SĘ
. 

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 

- ©MENTARZ WOJENNY W OSADZIE BUJNIEWICZE, POWIAT NOWOGRÓDZKI 
Fi pułk strzelców Miszel Kazimierz, 7) Mo- 
kobe!ski, 8) Karpiński, 9) Ziemczak, 10) 
szer Grodzieński p. strzelców Chojnacki 
(Chomczyk) Stefa::, 11) kancnier 8 D.A.K, 
(Dyw. Art. Kon.) Nowicki Feltks, 12) szer. 
Bartoszewicz Ludwik. 

CMENTARZ WOJENNY WE WSI HOROSICA, POWIA1  NOWOGRÓDZKI. 
1) szer, 2 Kowieński pułk strzelców Lit.Białor. Dywizja Bizłous Wincenty, 

W Grodnie 
spizedaże się w śródmiz$ciu nieruchome ść, należaca do Masy Upadłoś- 
*'owej b. Geod.ienskiego Towarzystwa Wzajemnegi Kredytu. Nierucho- 
gość skłądą si, 2 3-ch domów, położcnych przy ulicach: Pocztowej 
«r 1, Orzeszkowe, nr. 5 i Horodriczańskiej nr. 8. 

Bliższycn 'nformacvj udziela osobiście lub diogą korespondencji 
Prezes Zarządu konkursowego Masy Upadłościowej b. Grodzieńskiego 

w Grodnie — adwokat Zygniunt 
 Hurbaczewsti — Grodno, ul. Pocztowa nr. 1. 

    

  

Rozmowy o szkole, raczej o wa- 
dach szkoły polskiej, są obecnie mo- 
dne w Wilnie. jest to wielka zasługa 
kol. Leczyckiego, iż wywołał tak oży- 

 wioną dyskuję i zmusił społeczeństwo 
do zastanowienia się, — chociażby 
1 na chwilkę, — nad niestychanie 

plikowanem i ważnem zagadnie- 
mem kryzysu szkoły średniej w Polsce. 

Ale kol. Leczycki w swej sztuce za 
gadnienie to nieco skarykaturyzował i 
pomimo dramatyczne akcesorja, zbaga 
telizował, podsuwając płytkim umy- 
słom zbyt łatwe rozwiązanie wszelkich 
zawiłości. 

' Nasza szkołą średnia niedomaga, 
załamuje się niemal cofa się wstecz. 
już zostało wynalezione określenie, 
charakteryzujące stan szkoły: „Kryzys 
szkolnictwa šredniego“; juž ta etyket- 
ka jest coraz częściej używana przez 

__ ludzi, dbających o pewien porządek 
w Ujmowaniu zjawisk społecznych i 
kulturalnych, lecz nie umiejących wal- 
czyć z przeszkodami lub analizować 

ich przyczyny. Szkoła średnia przeży 
a kryzys, Szkoła średnia w Polsce 
maga od ucznia znacznie większe- 

) wysiłku, niż, naprzykład, dawna 
szkoła rosyjska, a jednocześnie go- 

_ rzej przygotowuje młodzież do stud- 
jów uniwersyteckich. niż przedwojenna 
szkoła zaborcza!.. 

Szkoła energicznie popiera sport, 
_ organizuje wycieczki, ma ogrody lub 

place do zabaw, w połowie każdej 
lekcji woźni trąbią i uczniowie  „ro- 
bią oddech*, lekarze starannie ogląda-   

  

  2 

Nasza młodzież szkolna. 
ją dzieci, a jednak młodzież szkołna 
jest mizerna, słaba, wyczerpuje się 
znacznie prędzej, niż młodzież przed- 
wojenna. Szkoła stara się zaopieko- 
wać każdym chłopcem'i dziewczynką, 
myśli o rozrywkach dla nich, tworzy 
i prowadzi różne organizacje, grupu- 
jące młodzież, a jednak łączność tej 
młodzieży ze szkołą jest bodaj mniej- 
Sza, niż dawniej, w każdym bądź ra- 
zie prawie całkowicie zaginęło przed- 
wojenne koleżeństwo i wzajemna bra- 
terska miłość, łącząca jednostki nie- 
raz na całe życie, 

Szkoła wreszcie'już chociażby wsku- 
tek różnych okólników i przepisów, 
stara się 0О wytworzenie pogodnej, 
słonecznej atmosfeiy (są nawet wizy- 
tatorzy, wymagający, aby każdy na- 
uczyciel miał słodki uśmiech na us- 
tach!), ale pomimo to szkoła bywa 
nieraz przeklinana przez dziecko, sta- 
je się dla niego niemal katownią. 

Jakaż przyczyna tego wszystkiego? 
1 jaki ratunek? I oto ci, co się opacz- 
nie przejęli „ideą* sztuki kol. Leczyc- 
kiego, mogą bez dłuższego: namysłu 
powiedzieć: 

— „Trzeba znieść egzaminy ma- 
tuzalne i wyrzucić kilku niedołężnych 
belfrówi..* 

Sprawa napozór jest niesłychanie 
prosta. I dziwić się tylko należy, dla- 
czego nikt dotychczas nie zechciał nią 
się zająć, aby wytworzyć stelankowe 
stosunki. Zapowiedź zaś obostrzenia 
egzaminów maturalnych może wielu 

{ 

piosenek i melodyj . 
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Antyniemieckie nastroje na Łotwie 
RYGA. Pat. Podwyższenie niemieckich stawek celnych na 

nabiał wywołało na Łotwie bardzo niekorzystne wrażenie. W 
związku z fem wzmaga nieprzychylny nastrój dla wyrobów prze- 
mysłu niemieckiego. Zwracają uwagę, że opinja łotewska rozpo- 
czyna żywo interesować się prod ukcją poiską i możliwością na- 
wiązania nowych kontaktów hnndlowych z przemysłem polskim. 

ctwo, szeroko uwzględnione w formie  WOZMIREESEZTZZOKTK IS IIS IIS 

Tragedja wśród 16 

  

Jak juź komunikowaliśmy naszym czytelnikom, okręt myśliwski 

POCZTOWA 

Centrala: Warszawa, Jasna 9 
Ekspozytury: Nowolipki. 10, 

Próżna 3, Hale Mirowskie 

Gwarantuje wkłady 
gotówką, / najpewniejszetni 
w złocie i Hcznemi 

lokatami 
nieruchomościami, 

Obrót P. K. O. wyniósł w r. 

dów Neufundlandji 

„Viking“ uległ 
katastrofie ekspłozji u brzegów Neufundlandji, Ofiarą katastrofy padło 28 osób, 
wśród pasażerów. Fotografja nasza przedstawia „Vikinga”* wśród lodów: na parę 

Ч miesięcy przed katastrofą. 

PMAL 

KTO OSZCZĘDZA DZIŚ — TEN ĮEST SPOKOJNY O JUTRO! 

KASA OSZCZĘDNOŚCI 
P. K. 0. 

Oddziały: Katowice, Kraków, Poznań, 
Łódź, Wilno, 

Zapewniła wkładem 
ściswym 

pełne bezpieczeństwo i tajemnicę, 
możność natychmiastowego wycofania 

solidne oprocentowanie. 

1930 24 miljardy złotych. 

oszczędno- 

Suma wypłaconych procentów za wkłady wyniosła w roku 1930 
ponad I3 miljonów z!otych 

Każdy urząd pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty. 

  

Lakłatów St! 

na co prosimy zwrócić 

Oddział w Wi 

„Warszawa, w 1931 r. 

OSTRZEŻENIE 
Na rvnku pojawiły się falsyłikaty sody amoniakalnej, zawierające 

szkodliwe dom ieszki i bezwartoś.iowe surogatv, sprzedawane pod na- 

zwami, które mogą wprowadzić w błąd p. T. Kl'entelę. 

Ustrzeganiy przed nabywaniem tekowych i zawiadamiamy, że jedynie 

SODA AMONIAKALNA, 
czyli KALCYNOWANA (Bielidło) 

zawiera 98 '|, czystej sody 
i jest produktem czystym 

„1 pelnowartošciowym 

Celem ochrony naszej Szanownej klienteli przed temi  talsyfikatami, 

kazdy orygiatiny woreł: sody amoniskalnej 

„Zakładów Solvay w Polsce'* 
ZAOPATRZONY JEST W PLOMBĘ FIRMOWĄ, 

„Zakłady Solvay w Polsce“ 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 15, m. 4. Tel. Nr. 399 

Ii W Polste 

uwagę przy kupnie. 

    
zorjentować i oburzać. 
"Nie zaszkodzi więc porozmawiać 

o szkole spokojnie i życzliwiei wska- 
zać zgrubsza na, istotne przyczyny 
kryzysu szkoły średniej w Polsce. 

Na pojęcie szkoły współczesnej 
składają się trzy czynniki: grono na- 
uczycielskie, zespół uczniów oraz 
zrzeszenie rodziców *). Te trzy grupy 
dopiero tworzą szkołę, decydują o jej 
stanie, ponoszą odpowiedzialność za 
jej losy. Naturalnie, rola tych -grup 
jest niejednakowa i siły są nierówne, 
ale faktem jest, iż szkoła wzorowa 
będzie miała mocne fundamenty tyl- 
ko wówczas, jeżeli te. trzy decydujące 
grupy stworzą harmenijną  całosć. 
Przyjrzyjmy się więc pokolei wszyst- 
kim składowym częściom  wspólczes- 
nej szkoly i zacznijmy od młodzieży 
szkolnej. M.odzież ta różni się od 
młodzieży przedwojennej: jest bardziej 
apatyczna, ponura, egoistyczna, w 
żartach—złośliwa, w zabawach często 
ordynarna lub cyniczna. 

Każdy wychowawca bez wysiłku 
mógłby przytoczyć długi szereg przy- 
kładów, ilustrujących niższy niż kie- 

*) Zupełnie świadomie pomii am czynnik 
czwarty, bezobotowy, stojący ponad szkołą, 
lecz w znacznym stopniu decydujący o jej« 
obliczu: państwową politykę szkoiną, która 
daje szkołe formy organizacyjne, programy 
nauczania, metody wychowawcze, podręczniki 
oraz aparat kontrolujący i kierowniczy. 

O tem z wt lu względów mówić wcałe 
tie będę, zaznaczę jednak, iż wydawanie ka- 
tegorycznego sądu o stanie naszej szkoły 
bez u *zgłędnienia stosunków, panujących w 
tej dziedzinie, jest conajmniej wielką lekko- 
myślnością. 

  
dyś poziom intelektualny, a nawet 
moralny naszej młodzieży. Nie będzie- 
my tutaj rozwodzić się na tem, 
skonstatujemy tylko to, co stwierdzi 
chyba każdy pedagog, iż młodz eż 
współczesna w porównaniu z młodzie- 
żą przedwojenną jest mniej zdolna, 
mniej pogodna, no 1 wreszcie mniej 
szłachetna. (Mówiąc o mniejszej szlachet 
ności, nie chcę bynajmniej powied- 
zieć, iż młodzież obecna jest nie= 
szlachetna!). 

Jakaż jest przyczyna tych smut- 
nych zjawisk? Nie mówmy narazie o 
„ciężkich czasach*, o powojennem 

zdziczeniu“ i t. p. : 
Zwróćmy uwagę na co innego. 

Niestety, nie mam pod ręką od- 
powiedniej statystyki, dotyczącej szkół 
średnich, korzystam więc z obrazu 
stanu szkół powszechnych, przypusz- 
czając, że różnicy wielkiej nie będzie, 

Otóż dr. Stanisław Kopczyński, 
naczelny wizytator higjeny szkolnej w 
M. W. R. i O. P. w świeżo wydanej 
broszurze — © szkołach - uzdrowiskach 
w ten sposób zarysowuje stan zdro- 
wotny dzieci szkół powszechnych: 

— „2 proc. dotkniętych jest gruź- 
licą czynną, wymagającą leczenia w 
szpitalach i w sanatorjach; około 6 
do 8 proc. jest poważnie zagrożonych 
grużlicą i wymaga leczenia i nauki w 
szkołach - uzdrowiskach, a do 40 proc. 
(I) z powiększonemi gruczołami chłon- 
nemi. ze względu na pewną skłon- 
ność do chorób płucnych, wymaga, O 
ile można, lekcyj na wolnem powie- 
trzu, forsownego odżywiania, pobytu 
na kolonjach i t. p“. | 

W WIRZE STOLICY. 

O CZEM MÓWIĄ. 
— Ale solidnie ukarano tych niedbałych 

urzędników, sprawców skandalu z doła- 

rowką. 

— Bardzo się cieszę, žė wylano jedne- 

go, a dwóm obcięto rangi i pobory. 

— Nie wid ę żadnego skandalu.  Dola- 

rówka to loterja. No więc d ięki urzędnikom 

łoterja była podwójna: czy dostanie się dany 

numer wogóle do koła i potem czy padnie 

nań wygrana. Dzięki temu systemowi nume- 

ra, co miały szczęście w pierwszej rundzie— 

miały też większe szanse w drugiej, bo 

mniej kandydatów było na wygraną. Jak kto 

ina wygrać, to i przy tym systemie wygra. 

— Kto będze kierownikiem oddziału 

Urzędu Pożyczek Państwowych po zwolnie- 

niu tego Fliegela? 
— Nie wiem, ale powin'en nim zostać 

ten jegnmość, dzięki któremu wykryto brak 

50.000 numerów. Należy mu się Za skrupu- 
łatn ść, 

We czwartek wieczór prezydent, premjer 

Sławek, kilku ministrów, generałów i parla- 
mentarzystów było w operze na przedstawie- 

i" „Krėl-kochanek*“ 

iš niestosowna, podobno prezydent byt bardzo 
Podobno treść tej opery jest wysoce 

podobno 

znak 

paru dostojników 

protestu —salę przed 
podohno jest to 

konsekwencje. 

zgorszony; 

opušcito--na 
końcem przedstawienia, 

skandal i podobno będą 

Straszne rzeczy! 

Podobno jednak jest to poprostu trick 

dyrekcji opery. Sama rozsiewa te pogłoski 

donosi  gazetom.,  „Krėl-kochanek“ nie ma 

żadnego powodzenia i stale na scenie jest 

więcej osób, niż na widowni. A że w Połsce 

jedyna dobra reklama, to skandalik—więc... 

Nuż się kto złakomi, zainteresuje co też 
tam mogło obrazić prezydenta i—pójdzie do 

opery... 
Podobno ten chwyt skutkuje, frekwencja 

wzrosła o 3 kartkowiczów dziennie. 

Sprawa trupów żydowskich jest zawsze 

zajmująca. Spryciarze ci żydzi—przez 10 lat 
dostarczzli 5 trupów, z czego 4 zaraz zabra- 
ii jeszcze się skarżą, stękają, że ich prze- 
śladu ą. 

Zacofanie. 

Nie takie już znów wielkie. Równo sto 
lat temu w Londynie nie sposób było do- 
stać trupów dła studjów medycznych. Uni- 
wersytet płacił dobrze: 20 funtów od ciała; 
mimo to nikt się nie zgłaszał, Aż nagle na- 
płynęły Jakiś Włoch Peruccio przynosił co 
parę dni świeżego trupka, inkasował 20 fun- 
tów i wychodził zadowolony. Studenci i 
profesorowie również byli uradowani. Po- 
psuła. wszystko  policja wykrywzjąc, że 
poczciwy Peruccio morduje na przedmieściu 
przechodni i odnosi ich do prosektorjum, 
Dzielnego przemysłowca powieszono, a ciało 
oddano medykom. 

Nasi żydzi mają więc mentalność Angli- 
ków z przed stu lat. Gdyby im jednak  ойа- 
rowano od trupa w jarmułce 860 złotych — 
ho! ho! myślę, że niejeden znala:łby się 
Peruccio. Tylko nazywałby się oczywista 
Mordko czy też Pejsach. 

* 

Słabo u nas z dowcipem politycznym, 
aktualnym. Nie wolno żartować z rządu, z 
ministrów, z pewnego stronnictwa, z  pew- 
uych parlamentarjuszy. A kpić z opozycji 

nikt nie ma ochoty i nikcgo to nie bawi— 
już tak jest w naturze endeckiej, że tylko 
wyśmiewanie się z możnych, z będących u 
władzy jest zabawne. Ileż w swoim czasie 
dowcipkowano z Witosa, Kortantego et co; 
nikomu wtedy do głowy nie przychodziło 

wymyślać kawały o Marszałku czy Beku. 
A dziś jest odwrotnie. Dowcip o Wito- 

sie trafia w próżnię, wywołuje niesmak; o 

tamtych nie wolno więc—więc nie dowcip- 

kujemy wcale, 

W „Ananasie* jest rewja p. t: „Tata 

nie wraca*, Owszem tytuł zachęcający, ale. 

na tem i koniec. Bezpartyjra rewja współ- 
pracy z humorem zawodzi, bo. jest stanow- 

czo zbyt—bezpartyjna. Kar. 

(Li i M A UI 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
naiwnych przyjaciół młodzieży de- A więc w całej Polsce, w szko- 

łach powszechnych połowa dzieci, je- 
żeli nie choruje na gruźlicę, to jest 

zagrożona tą chorobą... Ponieważ jed- 
nak do szkół powszechnych dzieci do- 
starcza przeważnie wieś, zdrowsza od 
miast i miasteczek, gdzie są szkoły 
średnie, przeto stan zdrowotny mło- 
dzieży szkół średnich jest chyba nie 
lepszy, na naszych zaś terenach i w 
naszych warunkach — napewno gorszy. 
Nasi lekarze - higjeniści mogliby po- 
wiedzieć na ten temat wiele cieka- 
wego! 

Ale zatrważająco—wielki procent 
młodzieży chorej na płuca nie daje 
jeszcze dokładnego obrazt ogólnego 
stanu uczących się w szkołach šred- 
nich dzieci. 

Do gruźlicznych lub skłounych do 

gruźlicy dzieci trzeba dodać znaczny 

procent dzieci, cierpiących na inne 

choroby aprzedewszystkiem na anemję. 

Tego nie dość. Choroby fizyczne 

nie są klęską największą: dzieci, nie 

mające w domu zdrowej, pogodnej 
atmosiery, są równie nieszczęśliwe, 

jak i dzieci chore. i 
Żadna statystyka nie rejestruje 

tych dzieci, mających jakąś bolesną 
tanę w serduszkach słabych i wrażli- 
wych na ciosy życia. A przecież dzie- 
ci alkoholików, neurastenników, wy- 
twarzających w pomu piekło, defrau- 

dzntów, o których głośno się mówi w 

całem mieście, lub renegatów religij- 

nych, tworzących na gruzach rodziny 

nową niby—rodzinę,—tych dzieci w 

szkołach Średnich jest wiele, bardzo 

wiele... й 

„Okrety pustyni“ 
4 DNI AUTEM PRZEZ SAHARĘ 

W Automobil - klubie paryskim za- 
demonstrowano samochody, — КЮге 
wzięły udział w wyprawie transsaha- 
ryjskiej majora Bernard ie Pointois. 
Kierownik ekspedycji jest byłym ofi 
cerecm marynarki, a obeciie profeso- 
rem prehistorji w Szkole Antropologi- 
cznej. Wyprawa prof. Pontcis, w któ- 
rej wzięły udzia: trzy automobile, wy 
ruszyła w drogę w listopadzie roku u- 
biegłego. Z Algeru posunięto się do 
Ghardaia, a stamtąd dalej na południe 
przez Saharę, 10 tysięcy kilometrów, 
aż do Sudanu i Nigru; droga powrot; 
na prowadziła przez Hoggar i Tunis 
do Algieru. 

Każde auto waży 4 tysiące  kile 
inetto), może przewieźć ciężar do 3 
tysięcy kilogramów. Motory porusza- 
ne są mazutem (nafta surowa). Dzia- 
lają one przy tak niskiej temperaturze 
że prawie nie zużywają wody; tylko 
dwa litry (każdy wóz) na przestrzeni 
4 tysięcy kilometrów. Ponieważ mazut 
jest niepalny ji nie paruje w ciepłe sło- 
necznem, stosowanie tego rodzaju pa 
liwa w Afryce. gdzie materiały paine 
szybko parują, jest rzeczą wprost nie- 
ocenioną. Przytem ten środek lokomoc. 
jest bardzo tani; dla motorów 5 sil: 
40 — 45 koni parowych zużycie ma- 
terialu palnego na przestrzeni 100 ki- 
lometrów Kosztuje mniej, niż 15 fran- 
xów, podczas gay awta turystyczne zu 
żywają benzyny za minimum 200 iran 
ków na tej samej przestrzeni. 

Motorowy „okręt pustyni* może 
rozwijać szybkość do 10 kilometrów 
na godzinę. Pokonywa on bez trudu 
piaszczyste diuny i krzaki kołczaste. 
'Jlbrzymie, specjalne pneumatyki, na- 
dęte pod ciśnianiem jenei atmosiery, 
działają przy swojem zetkaięciu z zie- 
mią, jak gasienice; ugrzęznięcia nie na 
leży się obawiać nawet na najbardziej 
zdradliwych terenach. Woda również 
nie jest przeszkodą dla „okrętu pusty- 
ni“. W południowym Tunisie auta prof 
Pontais jechały swobodnie 11 kiłome 
trów w słonej wodzie głębokość 46 
centymetrów. 

Wyprawa powróciła do Tunisu do 
piero w lutvm 1931 r.; tyle czasu za- 
jęły badania naukowe na przebytej 
przestrzeni. Zwykła podróż. bez zatrzy 
imywania, z Algieru do Gao, nad Ni. 
grem (a więc przez całą Sahare) nie 
powinna trwać dłużej, jak 4 — 5 dn. 
Koszta eksploatacji są minimalre. je- 
śli wziąć pod uwagę objętość i cięża: 
trasportowanych towarów. : 

Sahara iest jakgdyby oceanem pia | 
łości francuskicu w Afryce centralnej. 

  
  

  

= 

Skutki małżeństwa 
(Odczyt Magdałeny Samozwaniec) 

Jakie są skutki małżeństwa? Ach, 
niezawodnie: fatalne, okropne, takie, 
że lepiej nie wspominać! Magdelena 
Samozwaniec najdowcipniejszą z nie- 
wiast polskich miała jednak odwagę 
poruszyć to tragiczne zagadnienie wo- 
bec bardzo licznego audytorjum, skła- 
dającego się przeważnie z przedstawi- | 
cielek płci nadobnej, lub z panów w | 
wieku, w którym żadne małżeństwo 
nie grozi. 

  
Spodziewano się czegoś... „Wie 

pan... takiego"... Ale właśnie „tego* 
w odczycie nie było! Znana j ufalen- 
towana autorka mówiła o żywych skut 
kach małżeństwa: o dzieciach: Mówi- 
la, jak pisze: „dowcipnie, lekko, z 
ciepłym uśmiechem. Publiczność ser- 
decznie przyjmowała autorkę i nieraz 
głośno się śmiała z dowcipów, prze- 
głądając się w żartach pisarki. jak w 
krzywem zwierciadle. n. 

  
Jeszcze nie koniec. Są dzieci zdro- 

we i mające w domu niezłe warunki, 
ale niezdolne do nauki w szkołe 
średniej. 

W pierwszym okresie odbudowy- 
wania naszej ojczyzny nas ogarnął 
istny szał, polegający na dążeniu do 
„zawstydzenia Europy*. 

Małpowaliśmy tę Europę bez u- 
miaru i sensu, ale staraliśmy wszyst- 
kie wzory europejskie wyolbrzymić i 
zdemokratyzować. 

W szkolnictwie to się zaznaczyło | 
w sposób jaskrawy. Stworzyliśmy 
wprost zawrotną ilość szkół średnich, 
prawie wyłącznie—gimn:zjów, naro- 
bilišmy na „ola Boga“ niezl czone 
Нату „profesor6w“ i zapchaliśmy 
szkoły takim elementem uczniowskim, 
że nietylko Europie, ale i nam samym 
jest wstydl.. 

W Polsce jsst około 300 tysięcy 
uczniów i uczenie szkół śŚrednichi.. 
Gdyby wszyscy mogli odbyć normał- 
ną drogę studjów, za kilkanaście lat 
bodaj każdy dziesiąty obywatel 
Rzeczypospolitej posiadałby wyzszę 
wykształceniel.. 

Niemożliwość? Absurd? 
Tak! Ale dziesiątki tysięcy na- 

szych dzieci wkracza na drogę, pro- 
wadzącą do absurdu, i nie osiąga 
żadnego celu, uzupełniając tragiczne 
kadry bezradnej ćwierć— inteligencji!.. 

W samem Wilnie (któż o tem 
wie?) mamy przeszło czterdzieści (1) * 
średnich zakładów naukowych!.. 

Któż tam się uczy?. Dzieci drob- 
nych mieszczan rzemieślników, naj- 
niższych tunkcjonarjszy państwowych | 
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W niedzielę, 22 b. m. miala miej- 

sce miła uroczystość szkolna, miano- 

wicie poświęcenie sztandaru znanej i 

dobrze Wilnu zasłużonej Szkoły Tech- 
nicznej na Antokolu. : 

O godz. 10 rano odbyło się uroczy- 
ste nabożeństwo w Bazylice, celebro- 
wane przez ]. E. ks. Arcybiskupa Me- 

_tropolitę Romualda Jałbrzykowskiego, 
który też dokonał poświęcenia sztan- 

| daru w obecności pocztów sztandaro- 
' wych Państw. Średniej Szkoły Ogrod- 

niczej, Szkoły Handlowej Stow. Kup- 
ców i Przemysł., Żeńskiej Szkoły Han- 
dłowej im. Emmy Dmochowskiej, licz- 
nie zgromadzonych przedstawicieli 
władz, organizacyj, oraz młodzieży. 

ё Rodzicami chrzestnymi sztandaru 
byli p.p. gen. Dąb-Biernacka, dyr. Si- 
ła-Nowicka, dyr. Świdzińska, dyr. 
Charmańska, zastępujący p. wojewodę 
dyr. inż. Siła-Nowicki, gen. Dąb-Bier- 
nacki, kurator Szelągowski, prezes 
Żuchowicz, oraz prezes Stow. Techni- 
ków inż. Hajdukiewicz. 

Po akcie poświęcenia sztandaru 
odbyła się defilada uczniów szkoły 
technicznej, tudzież pocztów sztanda- 
rowych innych szkół przed zgromadzo 
nymi dostojnikami i gośćmi. 

Następnie młodzież udała się ze 
sztandarami do gmachu szkoły, gdzie 
na godzinę l-szą zapowiedziana by- 
ła akademja z okazji uroczystości po- 
święcenia sztandaru, oraz obchodu 
imienin Patrona szkoły — Marszałka   Piłsudskiego. 

Na akademji, którą swą obecnością 
uświetnili p.p. wojewoda  Kirtiklis 
J.E. [.E. ks. arcybiskup  Jałbrzykow- 
ski i ks. biskup Michalkiewicz, J. E. 
arc. prawosławny Teodozjusz, gen. 
Dąb-Biernacki z małżonką, kurator 
Szelągowski, prez. Dyr. Poczt i Telegr. 
inż. Żuchowicz, nacz. Tad. Brunimski, 
starosta grodzki Iszora i wielu innych. 

Pierwszy przemówił witając gości 
dyr. Państw. Szk. Techn. inż. M. ŚWi- 
dziński, składając krótkie sprawozda- 
nie, ilustrujące dorobek szkoły w jej 
dotychczasowej działalności. 

Z danych cyfrowych przytoczo- 
nych przez dyr. Świdzińskiego wyni- 

1“ ka, iż szkoła liczy obecnie 630 ucz- 
niów. Personel nauczycielski wynosi 
40. osób. Liczba absolwentów wyra- 
ża się cyfrą 286. 

Szkoła składa się z 7 wydziałów 
i zdołała obudzić w społeczeństwie 
zainteresowanie, czego najlepszym do 
wodem jest stale wzrastająca z roku 
na rok liczba zgłoszeń. Gdy w roku 
1925 było ich 300, w roku 1930 cyfra 
ich dosięgła 520. * 

Wszczęta w r. 1927 budowa gma- 
chów. szkolnych wykonana została do- 
tąd załedwie w 60 proc. Dalsza budo- 
wa gmachów stanowi, obok koniecz- 
nych inwestycyj w pracowniach i la- 
boratorjach najpoważniejsze potrzeby 
szkoły. 

Omówiwszy całokształt zagadnień 
szkolnych i wspomniawszy o funkcjo- 

Wałerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł, 6.,— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tygodnia książki—od 21 
marca do 4 kwietnia nożna 
nabyć we wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł. 4.00 za egz. 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
życie i twórczość zł. 18.— 

"Bez steru | busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumn tu Pa. 
$ pleskiego w Wilrle . 9.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolejarzy ы ‚ 0.80    

POŚWIĘCENIE SZTANDARU PAŃSTWOWEJ 
ŚREDNIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ IMIENIA 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
nującym przy szkole i przy jej wydat- 
niem poparciu, T-wie kursów technicz 
nych, kończy p. dyr. Świdziński, swój 
krótki referat temi słowy: 

„Dużo jeszcze pozostało do wy- 
konania. Jednak przykład naszego P1- 
trona, _niestrudzonego obywatela, 
wzmacnia nasze siły do dalszego wy- 
konywania zaszczytnych obowiązków 
przygotowywania zastępów  intodzie- 
ży, zdołnej do wyścigu pracy na polu 
gospodarczem, młodzieży mocnej w 
pracy i zdolnej do budowy dobrobytu 
Państwa tak, jak to wskazuje nas; 
Wielki Budowniczy“. 

Z kolei zabrał głos nauczyciel szko 
ły p. Stefan Fedorowicz, wygłaszając 
piękne przemówienie okolicznościnwe, 
poczem po kilku słowach serdecznych 
skierowanych do młodzieży przez p. 
kuratora Szelągowskiego, nastąpił a<t 
wbijania gwoździ, który rozpoczął rp. 
wojewoda Kirtiklis. 

Po akcie wbijania gwoździ, dy!. 
Świdziński odczytał treść depeszy co 
Marszałka Piłsudskiego, wysłanej z 
okazji święta szkuły jego imienia. 

Część koncertowa w wykonaniu ucz 
niów szkoły, oraz wspólna z .;"śćmi 
fotografja, zakończyły miłą i set lecz- 
ną uroczystość, po której zebraai ra eli 
możność zaznajomienia się z pracam 
wychowanków szkoły, z ich zgr powa 
niami na specjalnym pokazie w jednej 
z sal klasowych. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LGGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 23 Ł 31 r. 

Cifnienie średnie w mm. 762 
Tenperatura średnia -l- 5 

Temperatura usjwyższa -l- 8 
Temperatura najniższa — 1 

w 

  

Opač m 

Wiatr: połudn.-zachodni 

Tendeucja: spadek 

Uwagi: półpochmurno 

URZĘDOWA 
— P. wojewoda wyjechał. P. wojewoda 

Kirtiklis wyjechał wraz z-naczelnikiem wy- 

działu p. fadauszem Bruniewskim na dwu- 
dniową inspekcję na teren powiatcw postaw 

skiego i dziśnieńskiego. P. wojewoda po- 
wróci do Wilna we czwartek, dnia 26 b. m. 
rano. 

  

MIEJSKA 
— Kary za różne przewinienia. Starosta 

Grodzki ukarał: Evgenjusza Briańskiego, 

(Borowa 12) za niewłaściwe zachowanie Się 
w stanie nietrzeźwym w miejscu publicz- 
nem, oraz za obelżywe słowa wypowiedzia 
ne pod adresem Rzeczypospolitej i funkcjo 
nariuszów P. P. — aresztem bezwzględnym 
na przeciąg jednego miesiąca. Filomenę Ry 
tel (3 Maja 9) za pobieranie nadmiernych 
cen przy Sprzedaży chleba na rynku Łuki- 

  

Duży pożar w Mikłaszewiczach 
Koło LA A e 

buchł duży pożar, który zniszcz gosp? 
Straty wynoszą około 200 tys. zł. 

wicze, położonem o 1 klm. od granicy wy- 
darstw, tartak i różne składy. 
strat. Zachodzi przypuszczenie podpalenia. 

W Szarkowszczyźnie podpalone posterunek 
W miasteczku Szarkowszczyzna z nieznanych powodów podpalono nocy oneg- sowski, por. w st spocz. Christa Zygmunt 

dajszej dom, gdzie mieści się posterunek policji, 
Władze są już na tropie winnych. Budynek zdołano uratować, bowiem pożar 

w cząs zauważono i ugaszono. 

t o Ww + 

NIK 
skin. — aresztem a as przez dni 
i. lzabellę Jurołowiczową (Portowa 10) za 
„pobieranie nadmiernych cen przy sprzedaży 
„chleba na rynku ł ukiskim, — aresztem bez 
„wzęiędnym przez dni 7. Izydora Kozakowa 
dozorcę Magistratu m. Wilna zam. przy ul. 
Zamkowej 3 za nieoczyszczenie! chodnika 
„ed lodu i nieposypywanie go piaskiem -— 
grzywną w kwocie zł. 10 z zamianą na 2 
dni aresztu. 

AKADEMICKA 
— Rekolekcje akademickie cdbędą się w 

w kościele św. Jana w dniu 30, 31 marca i 
1 kwietnia br. o godzinie 7 wieczorem. | 

Konferencje wygłosi ks. Edward Szwej- 
nic, Rektor Kościoła św. Anny w Warsza- 
wie. 

-- Z Koła Połonistów Sł. U.S.B. zarząd 
zawiadamia, że Koło zostało przeniesione 
do nowego lokalu — Zamkowa 11 m. 8. 

SZKOLNA 
— Osobiste, Kurator Okręgu Szkolnego 

p. Szelągowski wyjechał w dniu dzisiejszym 
na teren województwa nowogródzkiego, 
gdzie wizytować będzie szkoły do końca 
bieżącego tygodnia. у 

erje wielkanocne, Ostatni dzień nau- 
ki w szkołach przed ferjami wielkanocnemi- 
przypada na dzień 31 b. m. czypli ferje roz- 
poczynają się w dniu 1 kwietnia. A 

Wakacje trwać będą dwa tygodnie, nau 
"ka rozpoczyna się we wtorek, dnia 1 
kwietnia. 

WOISKOWA 
— Dodatkowe zakupy koni na potrzeby 

armii. Komisja remontowa Nr. 1 przeprowa- 
dzać będzie w ciągu kwietnia i maja r. b. 
dodatkowe kupno koni na potrzeby armji w 
następujących terminach: w dn. 14IV w 
Wilnie, w dn. 15 i 16-IV w Oszmianie, w 
dn. 17-IV w Smorgoniach, w dn. 20-V w 
Sokółce, oraz w dn. 29-V w Lidzie. 

— Organizacyjne zebranie podoficerów 
w stanie spoczynku. Z inicjatywy komen- 
danta PKU Wilno — Miasto, w lokału Fede 
racji PZOO. odbyło się zebranie organiza- 
cyjne wszystkich podoficerów W. P. w sta 
rie spoczynku z miasta Wilna i okolicz- 
nych powiatów, mające na czlu zrzeszenie 
wszystkich podoficerów w jedną organiza- 
cyjną całość i stworzenie tem samem kar- 
nych szeregów obrońców Ojczyzny, wcho- 
dzacych w skład Federacji. 

Po zagajeniu zebrania przęz komendanta 
PKU. dokonano wyborów prezydjum „do 
którego weszli: kpt. w st. sp. Topór - Wą 

i sierżant w st. spocz, Rutweski RHenryx. 
Następnie w krótkich i treściwych  sło- 

—=<<u wach omówiono formy organizacyjne i praw 
  

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczn 
W dobie obecnegc kryzysu codzienne tro- 
sk: materjalne łoż. się już ciężkim na każde 
go brzemieniem. Gdy dręczą «ogoś jeszcze 
nievstanne boleści temu doprawdy życie u- 
przykrzyć sie może. Dlatego też dzo cie 
kawem jest pismc p. Pawła Manna, Warsza 
wa, Konarskiego 5, w którem czytamy m. 
im.: od lat cierpię na reumatyzm. Dokuczli- 
we bóle wprost obrzydziły mi życie, czy- 
niąc niezdolnym de pracy. Stosowałem 
wiele środków, aie skutek był, niestety, tył 

ko przejściowy, gdyż po krótkim czasie bó- 
le powracały. Przypadkowo o mojej niedoli 
cpewiedziałet emu znajomemu. Pora- 
dził mi spról abletki Togal, które sam 
z radzwyczajnym wynikiem stosował cier- 
piąc na bóle neuralgiczne. Posłuchałem jego 
rady i nabyłem w aptece Togał. Z radością 
stwierdzić muszę, iż rezultat jest "wprost 

    

   

  
„Przegląd Organizacji” — organ Instyta 

tu Naukowej Organizacji. Nr. 3. 
Treść: inž. Z. Gogolewski — Kilka u- 

wag o polityce sprzedażv; inż. M. Born- 
stein. — Kilka słow w sprawre kontroli ru- 
„chu oraz samoczynnej regulacji aparatów 
w przemyśle chemicznymX insp. j. Żółta- 
szek metodzie organizacj: służby bez 
pieczeństwa.; E. Muszalski — Pisma w są 
dzie; inż. | Milewski — Uwagi nad zagad- 
nieniem kosztów własnych w przemyśle che 
micznym; Z działalności Instytutu Naukowej 
Organizacji; Zjazdy i Kongresy; Kronika; 
Wydawnictwa. 

Organizacja biura. Inż. K Adamiecki i 
F lzdebski — Robotnicza lista płacy. P. 
Garnier — Stosowanie przebitki w rachun 
kowości. K. Barliński — Szkoda pieniędzy..., 
Kronika, Camera Obscura, Normalizujmy! 
Prace Il Połskiego Zjazdu Naukowej Orga 

  

taiecz 
= 

ny. Już od trzech miesięcy nie doku- 
mi żadne bóle i czując się teraz zu- 

» zdrowym, powróciłem do pracy. Z 
ecznošcią i czystem sumieniem pole- 

can. każdemu ci ącemi tabletki Togał, 
Jako zbawienny Środek. Rzeczywiście prze- 
ciwko bólom reun'atycznym, pcdagrze, bó- 
1om i rwaniu w stawach, łamaniu w koś- 
ciach, bólom nerwowym i głowy, grypie i 
przeziebieniom niema nic łepszego nad To- 
gal! Potwierdza to dobitnie przeszło 500 le 
Farzy, w tej liczbic wielu słyntych profeso 
1ów. Togal w naturalny sposób usuwa pier 

ki chorobotwórcze i jest nieszkodliwy 
serca, żołądka i innych ozganów. Ty: 

   
       

  

  

dja 
siące udręczonych odzyskało dzięki tablet- 
kom Togał swe zdrowie. Wvprcbójcie i prze 
konaicie się sami: Do nabycia we wszyst- 
kich aptekach. 

  

SPORT 
P Plerwsze mecze ligowe. 
W niedzielę rozpoczął się cykl spotkań 

ligowych drużyn piłkarskich, dążących do 
zdobycia tytułu mi:trza Polski. 

Polonja (Warszawa) w spotkaniu z 
zeszłorocznym. mistrzem Cracowią uzyskała 
wynik remisowy 2:2. W początku gry  war- 
szawiacy prowadzą 2:0. 

W Krakowie Garbarnia (Kraków) 
rała się łatwo z Warszawianką, 
wynik 4:1. 

Następne mecze w niedzielę, 

Echa wzmianek o pływalni 
Na podstawie odbytych w Komendzie 

Placu konferencyj delegatów Wil. T. W.i 
3 baonu saperów, stwierdzam niniejszem że 
artykuły, jakie się ukazały w prasie wileń- 
skiej w zeszłym 1oku w związku z urządze- 
n'em pływalni przez 3 baon saperów nie 
były p zez Wil. T. W. inspi'owane i z temi 
artyknłami Wil T W. się nie  solidaryzuje. 
z. Placu Wilno wz. Kozłowski—ma- 
or. 

upo- 
uzyskując 

© nizacji. - — 

proletarjatu miejskiego, dzieci, nie 
mające w domu żadnej pomocy, żad- 
nej ideowej zachęty do nauki.l.. 

Żeby skończyć wreszcie tę. ponu- 
та hitanję dzieci, niemogących się czuć 
w szkole zupełnie dobrze, wskażmy 
na jeszcze jedną kategorję, na dzieci, 
znajdujące się w skrajnej materjalnej 
nędzy. 

W jakich wprost potwornych wa- 
runkach uczą się nieraz biedne dzieci, 
o tem trzebaby krzczeć na cały głos, 
ale j wówczas rzadko kto uwierzy!. 

A więc zrobmy ostateczny prze- 
gląd naszej młodzieży szkolnej: dzie- 

“ci gruźliczne, dzieci mające słabe płu 
ca i wymagające forsownego odży- 
wiania i dobrych warunków higjenicz- 
nych, dzieci, których zatruwają nie- 
zdrowe lub niemoralne stosnnki ro- 
dzinne, dzieci, którym dom nie ułat- 
wia nauki, dzjeci—ofiary nędzy: głod- 
ne, zdenerwowanie... 

Gdzież są dzieci normalne? Gdzieg 
są dzieci zdrowe, wesołe, mające w 

, domu względny dobrobyt i serdeczną 
opiekę kochających i naprawdę 'inteli- 

gentnych lub bardziej bezinteresownie 
odnoszących się do nauki rodziców?.. 

Te dzieci stanowią zdecydowaną 
mniejszość! Są bodaj wyjątkiem w 
ogólnej masie młodziezy!. 

Typ ucznia, który przed wojną był 
pospolity, dziś reprezentuje mniejszość. 

Oto jedna z przyczyn kryzysu 
szkoły średniej w Polsce! 

Szkoła średnia, nawet dobra, nie 
dogodzi większości uczniów, gdyż jej 
Wymaganie zawsze będą ponad siły 

fizyczne oraz intelektualne - tej 

większości. 
Wskrześmy Konarskich i Piramo- 

wiczów, niech oni zorganizują wzoro- 
wą szkołą, ale i wówczas będą narze- 
kania! 

Uczeń, który do szkoły wileńskiej 
dojeżdża codziennie z Landwarowa 
lub Jaszun, który wstaje o 5-ej rano 
1 wrace do domu o 4 pp., ten uczeń 
będzie przemęczony i będzie narzekał 
na. szkołę, która tyle wymaga. 

Uczeń, któremu nikt w domu nie 
może podpowiedzieć zapomnianego 
słówka francuskiego czy łacińskiego, 
który nie ma kogo się poradzić w 
razie trudności i który wskutek tego 
musi bez przerwy korzystać z pomo- 
cy korepetytorów, ten uczeń będzie 
kiął tę szkołę. 

Uczeń, od którego omdlewająca z 
głodu rodzina będzie żądała zdobycia 
matury, tego czarodziejskiego klucza, 
który ma otworzyć wszystkie Sezamy, 
ter uczeń na każdego wymagającego 
nauczyciela będzie patrzał, jak na 
osobistego wroga, w razie zaś pozo- 
stawienia na drugi rok lub „śŚcięcia* 
na maturze — chwyci w rozpaczy Za 
rewolwer. 

A nawet dziecko tak zwanych 
inteligentnych rodziców będzie stęka- 
ło i narzekało, gdy szkoła zacznie 
wymagać od niego czegoś więcej, niż 
bezmyśluego „wykucia* lekcji, Wy= 
chowane w otoczeniu, gdzie literaturę 
piękną reprezentuje  „Czerwoniak*, 
sztukę — „łandszaft*, kupiony na pla- 
cu Łukiskim podczas targu, naukę zaś 
uosabia tatuś, czy wujaszek, który 
przed wojną skończył dwumiesięczne 

kursy buchalterji i dlatego obecnie się 
tytułuje „panem inżynierem*, dziecko 
„inteligentne* odnosi się do szkoły 
z pewną rezygnacją, jak do choroby, 
którą trzeba przebyć. 

Ułatwia sobie zadanie, jak może. 
Korepetycje (choroba nagminna), kom- 
plety (nowy, powojenny wynalazek), 
„bryki* (środek stary, którego roz- 
kwit przypadł na ostatnie lata) — 
wszystko to idzie w ruch. 

Dziś „niema głupich*,  którzyby 
czytali powieści Żeromskiego, Prusa, 
Orzeszkowej. 

Żeromskiego można zobaczyć w 
kinie. Prusa i Orzeszkowej wieloto- 
mowe powieści mieszczą się na trzy- 
dziestu— czterdziestu stroniczkach spe- 
cjalnych streszczeń z dodatkiem charak- 
terystyk głównych osób oraz wska- 
zaniem idei przewodniej. Nawet „Pana 
Tadeusza* przerabia się z „brykiem* 
w rękul..Mamy conajmniej pięćdziesiąt 
procent młodzieży szkół: średnich 
zdecydowanie nie nadającej się do tej 
szkoły. I dopóki stan taki będzie trwał 
dopóty szkoła będzie przedmiotem 
stałych narzekań i skarg. z: 

Sprawa właściwego kształcenia 
młodzieży, z uwzględnieniem sił, zdol- 
ności I warunków rodzinnych dziecka, 
jest jednem z najbardziej poważnych 
i zasadniczych zagadnień kulturalnych 
a pośrednio— politycznych naszejdoby. 

: Narzekając więc na szkołę średnią, 
nie zapominajmy, ze ta szkoła jest za- 
lezna od wielu warunków i ze nieod- 
powiedni skład uczniów jest jedną z 
przyczyn (jedną, lecz nie jedyną!) jej 
kryżysu. w : 

,sunięć terminów wcielenia do 1 lipca 

ne, mającego się utworzyć Związku Podofi 
cerów w stanie spoczynku, przy Związku 
Oficerów, przeniesionych w stan spoczynku 
w Wilnie, jak również dokonano wyboru 
kemisji, która opracuje projekt statutu. 

Wybrano następnie tymczasowy zarząd 
w składzie: kpt. w st. sp. Topór - Wąsow 
„skiego, por. w st, spocz, Christa Zygmunta, 
chor. w st, sp, Łysakowskiego, st, sierż, 
w Si, sp, Nowaku sierż, w st. sp. Rutkow 
skiego Henryka i sierż. w st. sp. Olszewskie 
po. 

Zebrani podoficerowie jednomyślnie ро- 
stanowili prosić komendanta PKU Wilno -- 
Miasto p mjr. Ossowskiego 0 przyjęcie god 
neści kuratora Związku Podoficerów w st. 
spocz. do czasu zorganizowania się i złą- 
czenia się ze Związ. Oficerów w st. Sp., 
P, mjr, godność przyjął, obiecując nadal 
życzliwie żzajmować się sprawami podofi 

  

Wkońcu zebrani jednomyślnie uchwalili 
słać depesze holdownicze dc Pana Prezy 

druta Rzeczypospjolitej,j Pana Marszałka 
Fiłsudskiego i dowódcy O. K. IIII, p, rgen, 
Litwinowicza, 

Na tem zakończono pierwsze zebrani: 
crganizacyjne. Następne zebranie odbędzie 
się w czasie najbliższym. O zebraniu tem 
członkowie Związku zostaną powiadomiem. 

— Przesunięcie terminów wcielenia na 
„tok szkołny 193; — 1932. Ministerstwo 
spraw wojskowych  zarządziło udzielanie, 
okė'nikiem z dn. 4 b. m., przez powiatowych 
komendantów uzupełnień w r. 1931 RZ 

1932 
r. następującym ostbom: J) z pośród pobo 
rowych rocznika 1906: słuchaczom zwyczaj 
nym (rzeczywistym) wyższych zakładów 
naukowych, uprawniających do korzystania 
2 odroczeń RE wojskowej, którym w 
roku szkolnym 1051 — 32 pozostaje do u- 

„kończenia studjów ostatni rok jak również 
absclwentom tvch zakładów naukowych, 
którzy przygotowvią się do dyplomu, dokto 
ratu zdawania specjalnych egzaminów, od- 
byweją aplikację sądowa lub przygotowują 
się do nostryfikacji dyplomów zagranicz- 
rych, oraz poświecającym się studjom teo 
iogj, wymienionym w art. 61 ustawy o po 
wszechnym obowiazku wojskowym; 

&) z pośród puborowych rocznika 1009: 
tym poborowym, którzy jako uczniowie 0- 
statniej klasy szk: wymienionych w art, 
61 ustawy, nie byli dopuszczeni do egzami 
nu aojrzałości, lub egzaminu tego nie zdali, 
a włądze szkolne zezwoliły in na 
rzenie ostatniej klasy (kursu) lub ponowna 
przystąpienie do tego egzaminu. 

_ Omawiane przesunięcia terminów wciele 
nia do szeregów mają być udzielane jedynie 
tyn: osobom, które A w roku szkol 
nym 1930 — 193! z odroczeń służby wojsko 
wej-w myśl art. 61. 

Podania o udzielenie „rzesunięcia termi 
nu wcielenia maja być składane do właści 
wych PKU najdalej do dn. ŻU czerwca b. 
r z dołączeniem wymaganych dowodów. 

Następnie M. $. Wojsk zarządza, aby.: 
podania o przesunięcie teraiinu wcielenia 

były załatwiane niezwłocznie bo ich wniesie 
niu z tem, że w każdym wypadku udzie- 
lene przesunięcie liczyć należy od 1 lipca, 
r b. 2) odmowiie nałeży załatwiać poda 

nia osób, niewymienionych w omawianym 
rozkazie, względrie nieposiadających wyma 
ganych warunków, i podania wniesione po 
30 czerwca r. b.: 3) decyzje PKU są w tej 
mierze ostateczne 1 od tych decyzyj nie przy 
sługuje prawo oawołania; 4) w wypadkach 
xie przewidzianych w okólniku, akty sprawy 
należy przedstawiać do decyzji DOK, a 
w żadnym wypadku nie kierować do M. S. 
Woisk. 

-— Tegoroczni maturzyści a służba woj- 
skówa, Poniewaz ustawa o J0w. obowiąz, 
ku wojskowym (UTz. U. P. R. Nr. 46 —28) 
ograniczyła odroczenia z wojskowej 
dla słuchaczów wyższych zakładów nauk» 
wych zasadnicza do lat 23, zaleca się wszy 
stkim tegorocznyn' maturzystom we włas- 
nym ich nteresie cchotnicze zgłoszenie się 
do służby wojskowej. Maturzysta, który nie 
sgłosi się ochotniczo do odbycia służby 
'weiskowej, a wstąpi do wyższego zakladu 
naukowego, może nie ukańczyć  studjów 
swych w granicach udzielanych odroczeń 
służby wojskowej, t. į. do 23 roku życia, 
a wówczas studja jego zostaną przerwane 
z powodu powołania go do służby wojsko- 
wej. 

Przedłużenie tych odroczeń do 25 lat 
następuje tylko w wvjątkowich wvpad- 

kach, przewizdianych w par. 255 rozporzą 
dzenia wykonawczego do wspomnianej  u- 
stawy (Dz. U. R P. Nr. 31 — 30), a mię 
dzy innemi będzic udziełone również tym, 
ltórzy zgłaszali się po maturze ochotniczo 
do wojska, lecz ric zostali przyjęci z powo 
du braku warunków fizycznych. 

   

4 lewicz, starosta grodzki 

6- gowane) w Urzęazie Wojewódzkim 

s. t P. 

ANDRZEJ 
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KULESZA“ 
Pracownik Centrali Spėtdzieini Roiniczo-Handlowych w Wiinie 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach 
Nabożeństwo żałobne odbędzie 

sowego na Antvkelu o godz, 7.30 rano. 
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Ś 

o czem zawiadamiają ezzgey | 

Cześć Jego Pamięci 

zmarł dn, 20 marca 1931 r. w wieku lat £0 
się dn. 25 b. m. w kościele Serca Jezu- 

w.”Piotra i Pawła tegoż dnia o g. 16 Ч 

«& į Rada Nadzorcza, Dyrekcja, i Koledzy 

RÓŻNE 
— Podziękowanie Grono  rekolektantek 

składa najserdeczniejsze podziękowanie V 
lebnej Siostrze Dyrektorce Gimnazjum 5.5. 
Nazaretanek, Wielebnym ks Prałatowi Że- 
browskiemu i ks. Jastrochowi za trudy, po- 
niesione przy zorganizowaniu i prowadzeniu 
tak pięknych i budujących rekolekcyj. 

— Uroczysta akademja w Sali Miejskiej. 
W ub. niedzielę, o godz. 13 w sali kina 
miejskiego, odbyła się z okazji imienin Mar 
szałka Piłsudskiego uroczysta akademja zor- 
ganizowana przez Stowarzyszenie b. woj- 
skowych i rezerwistów. 

Już na kwadrans przed godziną 13, wiel- 
ką salę kina miejskiego wypełniła po brze 
gi publiczność w liczbie tysiąca kilkuset 
osób. 

Na akademję przybyli p.p. wojewoda Kir 
tiklis, naczełnicy wydziałów: runiewski, 
Hryhorowicz, prezes lzby Skarbowej Ratyń- 
ski, prezes D.K.P. Fałkowski, dyrektor Hu- 

Iszora, pułk. Gi- 
życki, zastępca starosty grodzkiego, komen- 
dant wojewódzki p.p. nadispektor  Ludwi- 
kowski, komendant P.P. m. Wilna inspektor 
izydorczyk, _ przedstawiciele wojskowości, 
wśród nich mjr. Kozłowski komendant pla- 
ci, mjr. Zaborowski z 6 p.p. Leg., oficero- 
wie5 p.p. Leg. 3 DAK, 3 PAC i td, 

Na. estradzie, pięknie udekorowanej zgru 
powały się poczty sztandarowe Związku 
Strzeleckiego, organizacyj należących do 
Federacji "Ž0.0. i pokrewnych. 

Akademię rozpoczęto hymnem  narodo- 
wym, którego publiczność wysłuchała sto- 
jac, poczem nastąpiły przemówienia Mazu- 
ra (Žw. Strzelecki), Popławskiego (Stow. 
Rezerwistów i b. Wojskowych). Publiczność 
wznosiła gromkie okrzyki na cześć Marszał- 
ła Piłsudskiego. 

Po przemówieniach odbyła się część kon 
certowa programu. 

—Z działalności Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet w Wilnie. Z powodu Imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego — Związek Pra- 
cy obywatelskiej Kobiet w Wilnie zorgani- 
zował na wszystkich swoich placówkach u- 
roczyste obchody,W ostatnią niedzielę przed 
imieninami, w Świetlicy dła kobiet na N.- 
Zabudowaniach odbyła się herbatka z refe- 
ratem p. Marji Hillerowej o Marszałku, przy 
współudziale 80 kobiet, które z wiełkiem za- 
interesowaniem referatu wysłuchały, a po- 
tem odśpiewały chórałnie szereg piosenek 
legjonowych, zag kilka z dziewczynek za- 
deklamowały wiersze aktualne. Na wszyst- 
kich stacjach Opieki nad Matką i Dziec- 
kiem odbyły się również zebrania z referą- 
tami i pogadankami. 

W dniu imienin Z.P.O.K. urządził zaba- 
wę dla najbiedniejszej dziatwy w sali Miej- 
skiej, na którą przyszło do 2000 dzieci. Po 
programie, urozmaiconym występami p. Kor 
win-Krukowskiej i p.“ Wyrwicz-Wichrow- 
skiego i tańcami organizowanemi przez p. 
Tomaszewskiego, wszystkie dzieci zostały 
obdarowane słodyczami i fotograijami Mar- 
szałka. Podczas zabawy została wysłana de- 
peszą do Marszałka z życzeniami imienino 
wemi od dzieci zebranych w Sali Miejskiej. 

Również we wszystkich ochronkac 
związkowych, dzieci w ten dzień dostały 
lepsze śniadania i dodatkowe dania na obiad 

. Pozatem Z.P.O.K. przesłał w darze pacz 
ki ze słodyczami do żłobka im. Maryi i Żłob 
ka im. an data 

s i Szl 
Nr. 19 tą drogą składa dzi Koce 
wanie T-wu mandolinistów „Kaskada“, Ze- 
spolowi Dramatycznemu Sodalicji šw. Pio- 
tra Klawera, oraz panu Żórawskiemu i panu 
Wyrwicz-Wichrowskiemu za łaskawy udział 
w poranku muzycznym 15-111 r. b. w sali 
miejskiej przy ul. Końskiej 1. 
SĘ „sprawie nażw nrlejscowości. Z po- 

wodu mającego się edbyć w roku bieżącym 
nowszechnego spisu ludności odbyła się dn. 
17 marca r. b. w Warszawie w Głównym 

Urzędzie R konferencja z udzia 
łem przedstawicieli Urzędu W ojewódzkiego 

  

Wileńskiego: naczelnika wydziału M. Pawli | 
kowskiego. 

Konferencja była specjalnie poświęcona 
sprawie ustałenia (korygowania) nazw miej 
scowości, gdyż — jak wiadomo — jednym 
z rezultatów spisu będzie wydanie t zw. 
skorowidza miejscowości i skorowidz taki 
będzie w przyszłości jedynem źródłem urzę 
dowem nazw tych miejscowości. Kwestja, 
omawiana na konferencji, dotyczyła uniknię 
cia błędów, popełaionych przy Spisie z r. 
1921, a polegających na przekięcaniu licz- 
nych nazw, nieraz ze szkodą dla ich histo- 
ryczno - epaniEo pochodzenia. 

wyniku kor. erencji tanowiono, że GUS. prześle Urzędowi Wojewódzkiemu w Wilnie posiadane wykazy miejscowości. 
Wykazy te zostaną przepracowane, (skory 

przy 

  

współpracy miejscowych „ił naukowych, czem zostaną przesłane do Gł Urz. Statv- 
stvcznego, gdzie posłużą jako materjał dla 
„przyszłego skorow'cza miejscowości woja- 
wótztwa wileńskiego, 

mi 

  

Wiosna już się zbliża. Z terenu Wilji 
niema jednak dotychczas żadnych wia- 

domości. Kiedyż ruszą lody?!... 

„ — Wileńskie Towarzystwo 
biorąc pod uwagę zatrważająco niski po- ziom naszego handlu nasiennego,  tembar- dziej handlu nasicnami ogrodowemi, rów- 
rież nadzwyczaj  niedbałe obsługiwanie kli 
enteli przez niektórych handlarzy temi na- 
$łorami, zwraca się z apelem do szerokich 
waistw rolniczych, ogrodniczych, jak rów- 
nież i do miłośników ogrodnictwa, nabywa 
iących nasiona, jak i do firm nasiennych, 
aby w swoim własnym, dobrze zrozuiniaż 
nym interesie w dobie kryzusu ekonomiczne 
go, gdzie żaden yrosz nie może być wyrzu 
cony na marne, rozpoczęli walkę z niesu- 
mienną sprzedażą nasion. 

Zadaniem osób, nabywających nasiona, 
ogrodowe i kwiatowe w bież. sezonie, bę 
dzie wymaganie ud firm nasiennych wyka- 
zu wartości tychże z wyszczególnieniem od- 
mian, wykazu, sporządzonego przez Stacį2 
Oceny Nasion w Wilnie. Wykaz taki musi 
być wywieszony w  skłepie na 'widocznem 
miejscu, i zaopatrzony podpisem i nieczę- 
cią Stacji Oceny Nasion. Przy nabywaniu 
nasion większemi partjami, należy wymagać 
od firm nasiennych, aby worki z nasiona- 
mi były zakryte i zaolombowane przez Sta 
cie, lub firme i dana była pisemna gwaran- 

CA Wszystkim, którzy wzięli udział w 

oddaniu ostatniej posługi nkechanej 

córce i siostrze ||| 

* 
Stanisławie z Jackiewiczów 

Nikołajewowej 
w szczególności p. Dyrektorowi Macu- 

lewiczowi, p. Wicedyrektorowi Miśkie- 

wiczowi, p. Sekretarzowi Tymanowi, 

p. Naczelnikom, Koležankom, Kolegom 

i Znajomym tą drogą składamy z 

głębi zbolałego serca „Bóg Zapłać* 

Matka i Siostra. 

  

A 
cja, że nasiona są wartościowe, zgodnie z 
oceną Stacji. 

Szanujące się firmy nasienne muszą za 
wczasu poddać analizie Stacji Oceny Na- 
siou wszystkie swoje nasiona i wyniki 
tych badań (przedewszystkiem chodzi o si 
łę kiełkowania) wywiesić na wi em 
miejscu, w razie uiemnej oceny, złe nasiona 
z handlu wycofać 

Jak nas informują, w roku bieżącym 
Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy w. 
Wilnie, ul. Zawalna 9, poddał wszystkie 
swoje nasiona ocenie Stacji Mniemamy, +ž 
dobry przykład zachęci i inne firmy do na 
ślaaownictwa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY | 
— 127 Środa Literacka. Na zaproszenie 

Związku Lit. Połsk. na najbliższej Środzie 
Literackiej 25 b. m. będzie gościem świet- 
na literatka Magdalena Samozwaniec, która 
wygłosi pogadankę p. t. „Niemowię filmowe 
ico z niego wyrosło? 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy 
rodnieniem rasy) 4-ty odczyt z serji propa- | 
gandowej walki z chorobami RZE: 
mi, odbędzie się 26 marca w lokalu Porad- 
ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) wy- 
Z c. A 3 temat 
„zwalczanie chorób wenerycznych". Poczg- 
tek 0 godz. 2 min. 30 wiegz. da 

— Ź Wileńskiego T-wa as e 
wtorek, dnia 24 marca o godz. 20, dr. |. | 
Smeliański z Paryża, lekarz zdrojowy w 
Vittel, wygłosi w sali Wileńskiego Towatzy — 
stwa Lekarskiego (Zamkowa 24), 
p t. „Zdrojowisko Vittel i jego wtasnošci 
lecznicze w chorobach przemiany  materji. 

Odczyt będzie ilustrowany pokazem 
mowym. Wstęp wolny. 

odczyt 

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

5 
  

  
  

  

  
Pan Cierpialio czyta „Slowo“, 
Czyta stale, gdy chwil starczy, 
Wiadomości z Ech Krajowych, 
Albo Kurjer Gospodarczy. 

  

  

  

    

Aż raz — grom z jasnego nieba, 
Twarz obiekła się w frasunki, 
Ktoś wymyślił znów ustawę, 
Całkiem nową — na mełdunki. 

: TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski 
godz, 8 odbędzie šie premjera j sztu- 
ki L. Andrejewa „Ten, którego biją po twa- 
rzy“. Niezwykle emocjanująca ‚ рета 
tragicznego napięcia, szereg Świetnie zary- 
sowanych postaci, oraz ciekawe tło obycza: 
jowe zapewniają sztuce tej długotrwałe po- | 
wodzenie. 

j 

i na Pohulance, Dziś o 
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Znakomity artysta scen warszawskich, 2 
Kazimierz Junosza-Stępowski odtworzy 
dzisiejszej premjerze kapitalną rolę podu- | 
padłego biego Manczini. W pozostałych 
rołach ujrzymy: RACE Kaminską, i 
junowicza,  Jaškiewi ubińskiego, Ła- 
cińskiego, Mileckiego,  Žurowskiego, oraz 
dyr. Zelwerowicza. 

Pomysłowe dekoracje | iewi 
dają wierny obraz zakulis cyrkowych, | 
ich charakterystycznym nastrojem. 

Na tem tle ujrzymy barwny tłum klow. 
nów, wołtyżerek i cyrkowców, oraz treso- 
wane zwierzęta. Kierownictwo muzyczne 
objął E. Dziewulski. 3 
5 r as w ы “ ai o m 
ukaże się „Sztuba* K. Leczycki szti 

ka, której aktualność i ES aci 
7 wielkie powodzenie w naszem mi 

ście. rolach głównych: Niwińska, Bałe 
rzak, Łubiakowski, oraz Wasilewski. 

— Koncert kom orski Witolda Ma 
liszewskiege. Dziś zjeżdża do Wilna law 
państwowej nagrody muzycznej, znany k 
pozytor Witold iszewski, który dyrygo 
wać będzie wileńską orkiestrą symfonie: 
na koncercie kompozytorskim. 

Witołd Maliszewski b dyrektor ko: 
'watorjum w Odessie, autor wleiu utwo 
pierwszorzędnej wartości zaprezentuje na 
wyjątki ze swojej nagrodzonej suity — 
letu „Syrena”, Scherzo orkiestrowe i 
zję Kujawską na fortepian z tow. orki 
Jako solistki wystąpią pianistka | 
Dicsteinówna i Żofja Bortkiewicz-W: 
ska. Interesujący ten koncert 
w sobotę 28.b. m. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-0 

     
   

    

     

  

   
      

      

          
 



CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wrogowie ognia. 

Heljos — Melodja serc. 

Hollywood — Kobieta, która cię nigdy 
niezapomni. 

Casino — Wesoły Madryt. 

Pan — Pojedynek w przestworzaci: 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Stylowy — Messalina. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pożar w gminie iwiejskiej. W nocy 
17 marca we wsi Prciszki, gminy iwiejskiej 

z mieustalonej dotychczas przyczyny  wy- 

buchł pożar, skutkiem którego społnął do- 

szczętnie dom mieszkalny, należący do Jó- 

zefa jewszuka. Pożar, który zagrażał całej 
wsi ziokalizowała w krótkim czasie straż 

pożarna z Uciszek. 
— Kradzież w gmachu Uniwer 

sytetu. Na szkodę Wajnszteina  Chnona 
CWęgiowa 12) z sztni griachu botaniki rol 
sk) ee przy ul. Objazdcwej 2 skradziono 

"pa zimowe z kołnierdzem karakułowym 
"wartošci 400 zł.. 

— Fałszywy bilon. W kiosku, należącym 
do Szewiecz Starisławy, przy ui. Zawalnej 
26 niewniono fałszywą monetę jednozłoto- 
wą, którą zakwestjonowano. 

— Pechowi złedzieje. Onepdaj w nocy 
dokonano kradzieży 600 śe zboża, na szko 
dę mieszkańca folwarku Dajnowo, pow. 
Intzkiego Konstantego Songina. Policja tra 
fiła ra Ślad złodziei i w krótkim czasie 
wszystkich aresztowała, którymi okazali się 
Jancewicz Stefan; Kochanuwski Władysław 
1 Kodzik Alfons, wszyscy ze wsi Dajnowo, 
gariny lidzkiej. 

Tejże nocy poiicja przyłapała na gorą- 
cym uczynku w czasie kradzieży węgla ze 
składu w Lidzie niejakiego Chrula Kazimie- 
rza i Szotta Józefa cbu z Lidy. 

— Trup dziecka w studni: W Barano- 
wiczach ze studni należącej dc Wołchwiań- 
skiego Nochima przy ul. Narutowicza nr. 26 
wydebyto trup dziecka płe: męskiej w wie- 
ku około 2-ch miesięcy. Dziecł:o było ubra- 
ne w koszulkę i czapeczkę białą. Na trupie 
dziecka na głowie nad prawem okiem są 
ślady od uderzenia. Trupa przewieziono do 
kosztnicy szpitala miejskiego. Zabójczyni 

- narazie nie wykryto. 

— Nielegalny handel sacha 
ry n ą. Ostatnio policja państwowa w Klec 
ku ujawniła, iż m-cy Klecka Rafał Feder i 
Clhwia Załmanowicz uprawiają _ nielegal- 
my handei sacharyną. Dokonana rewizja w 
mieszkaniach, wymienionych, potwierdziła 
te dane, przyczem jak u Federa tak i Chai 

RADIU WILEŃSKIE 
© "WTOREK, DNŁA 24 MARCA 1931 r. 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka taneczna (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 

© _ 1440 — y5.20: Odczyty dla maturzy- 
stów z Warszawy. 

15.50 — 16.10: „Klementy kojny współ 
czesnej“ — odczyt z Warszawy wygłosi H. 
Fularski. 

16.10 — 16.15: Kom. dla Żeglugi z War 
szawy. 

16.25 — 16.30: Program dzięnny. 
16.30 — 17.15: Utwory Liszta (płyty). 
17.16 — 17.40: „O wesołkach Króla Je- 

gomošci“ — odczyt ze Lwowa, wygłosi 
prof. St. Łempicki. 

11.45 — 1845: Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

18.45 — ©): Radjowa gazetka rzemieśl- 
nicza. 

19 — 19.15: Wywiad z Magdaleną Sa- 
mozwaniec. Wywiadowca: Antoni Bohdzie- 
wicz. Tr. z hotełu w Wilnie. 

19.15 — 19.25: Rezerwa. 

19.25 — 19.30: Uwagi dla detektorowi- 
czów z Warszawy. 

19.35 — 19.50: Prasowy dziennik radjo 
wy z Warszawy. 3 : 

19.50: Opena z Warszawy („Zamarie 
oczy“ Z. d“Alberta). Po operze komunikaty. 
Podczas RY „Tygodnik artystyczny” 
prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

22.10 — 22.30: Transm rewji z Warsza- 
wy. („Sympatje Warszawy” — rewia z 
„Morskiego Oka”. 

OFIARY 
Janina Jasiewiczówna na 

ka Jezus — ZŁ 10.— 

Załmanowicz odnaleziono kilkadziesiąt gra- 
mów w kryształach nielegalnie posiadanej 
sacharvny. 

— Eksplodowat granat raniąc 3 chłop- 
ców. Mieszkańcy wsi Anisimowicze, gun. 

nowomyjskiej Piotr Szwed lat.8, Andrzej 
Wanicki lat 11 i Paweł Buhai lat 10, zna 
tešli w pobližu' wsi granat ćwiczebny, po- 

zostawiony podczas zeszłoroczaych ćwiczeń. 

Manipulłując pociskiem chłopcy spowodowa- 

li wybuch skutki:m czego wszyscy trzej 

zostali ciężko porarieni. 

Odwieziono ich do szpitala w Baranowi- 

czach. 

Dom Dzieciąt- 

  

ZGROMADZENIE WIERZYCIELI FIRMY CALEL BALBERYSKI, WILNO 

OGŁOSZENIE е 

Komitet Wierzycieli f-my C.' Balberyski zaprasza wszystkich Wierzycieli na ogół 
se zebranie, które się odbędzie dn, 25 b. m.o godz. 7-ej wieczorem, w lokalu Związku 
Kupców Żydowskich, uł. W. Pohulanka 5. 

Uprasza się wszystkich Wierzycieli przyjść na zebranie i przynieść ze — 800% 
wizystkie weksle, lub inne dokumenty, świadczące o Ich pretensjach. 

  

URANA FER ARR HR RAPER SD 

Ogłoszenie przetargu 
Powiatowy Zarząd Drogowy w Lidzie rozpisuje publiczny . 
targ ofertowy na roboty przy budowie 

ch na odcinkach drogi nr. 2/12 „Koleśniki — Orany" i dre 
mr. 5/16 „Zamuny - Werenów", jak roboty ziemne okołe 

Z poważaniem Komitet Wierzyciełi firmy С. Balberyski, Wilno. 

   

dróg panstwo- 

  

w.
 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA» 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA %% 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiega 

Szkolnictwa zagranicą”, ва konta 
P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 

ża 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 

Ai a Ab DRCÓGNA 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Władysław Cichoń, mieszkający w Wilnie, 

przy ul. Góra Bouffałowa 19 m. 1 na zasa- 
dzie art. 1030 U.PC. ogłasza, że w dniu 10 
kwietnia 1931 roku od godziny 10 rano w 
Wilnie, ul. Jagiellońska 5 m. 12 odbędzie 

się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 

mości, należących do Józefa Szelubskiego i 
składających się z umeblowania domowego, 

oszacowanych na sumę złotych 1298 na 

pokrycie pretensji Towarzystwa Akcyjnego 

Pabjanickiej fabr. papieru Rob. Saenger w 

Warszawie. 

  

Komornik Cichoń. 
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Da. 8 kwietnia b. r. oddane bedą w dzierżawą 
na diužsze termi 

SADY OWOCOWE (10 ha) 
maj. Państw. Szkoły Rolniczej w ŁUCZAJU, pow. Postawy 
8 klm. od st. kolei „Woropajewo”, gdzie będą konie 
w dzień przetargu 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Wileńskiego Okręgu  Polskizgo 
Czerwonego Krzyża uprzejmie uprasza o 

przybycie na Walne Zebranie Członków Wi- 
leńskiego Okręgu — Oddziału Polsk. Czer- 
wonego Krzyża, które odbędzie się w nie- 

dzielę dnia 29 marca b. r. o godzinie 13 
w sali przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

PORZĄDEK DZIENNY. 

1) Zagajenie; 

2) Wybór przewodniczącego i sekreta- 
rzy: 

3) Sprawozdanie Zarządu Okręgu za 

1930 r.; 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 
5) Rozpatrzenie preliminarza wpływów i 

wydatków, jak również programu prac na 

1931 г.; 
6) Wybór członków Komitetu Okręgo- 

wego na miejsce wstępujących statutowo, 

jak również Komisji Rewizyjnej i ich zastęp 
ców; 

7) Rozpatrzenie przedstawionych  statu- 

towo wniosków. 
Prawo wstępu na Walne Zebranie człon 

ków Wileńskiego Okręgu Oddziału P.C. 
K., daje pokwitowanie 'opłaty składki za, 

1930 r. lub 1931 rok. Opłata składki może 

być uskuteczniona przy wejściu na zebranie. 
ZARZĄD 
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Pianina i Fortepiany 
© a] sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopi i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez uajwybitaiejszych łachow- 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Od dnia 23 do 27 m-rca 1941 

„WĘCGOWIE OGiEA** 
Helena Ferguson Z-jmująca treść! Wstrząsające sceny! Pogoń za złotemi 

Seija J Aktów i0. Wyswietla się cd 23 do 25. III. włą z. Seija li. Aktów 10. wyświetla się od 20 do 27 III. włącz. 
Kasa _ynno od g. 5.80. Początek od g. 4-ej Następny program: „Cuda w Górach Massabiels<ich" 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 36 gr. 
włącznie będzie wyswietlany tilm 

Dramat sensacyjny w 2-h serjach (20akiach) 
W rolach głównych: Jack Daugherty i 

    

  

Dźwiękowy Uroczysta premjera! Największy wszechswiat wy sukces filmu dźw ęko ego! Ulubiony amaut świeta 
KINO-TEATR Wii Fritsch i prześliczna gwiazda Dita Parie Wielki film - ch i prześlicz wiazda Dita Par 3 ie 
HELIOS= tańczą, mówią i śpiewają w arcyfilmie At LOBDi6 ERB £ miłosny 

UE Wileńska 38 reżys. genjalnego Eryka Pomera. Zachwycające pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganów JANCZI BOLOGH'A. 
Tel. 926 Każdy musi usłyszeć jak brzmi „Melodja Serc', którą odspiewa Willi Fritsch. Nad, prodram: „Rapsodia Węgierska". 

7 7 Na pierwszy seans ceny zniżoni. Początek seansów O g; dz. 4, 6 8 i 10.15. 

   
     

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLY WOOD: 

Mickiewicza 22.-   Dziś 100 proc. przebój dzwiękowy. Najwybt iejse gwiazdy ekranów europejskich Lil Dagoveri iwan Petrowicz 
we wspaniałym poemacie dźwiękowym p & 

„Kobieta, Która cię nigdy nie zapomni” 
Nad program . Dodatek dźwiękowy p. t. Płomyczek słon.a*. "ocz. o godz. 4, 6,8 i 0.15. Na 1-szy seans ceny zniżone |      

CGJING 
znów zaspiewa przebojowe piosen 
ki w swoim najn 'wszym sukcesie 

Dziś! sensacyjny P zebój dźwiękowy! Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności Ramon Nowari 

WESOŁY RADRYT 
W rol. gł. kobiecej Doorthy Jordan. Nad program Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

    

  

WIE: na 47. tei. 15-41 Na pierws y seans ceny zmiżone. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedz. o godz. 2-ej 

о- TR Od poniedzlaikui Poraz pierwszy w Wilnie najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. d 

> o CH sza | POJEDYREK W PRZESTWORZA 
= Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w iOQakt., ilustrujący dzieje nienawiści dwuch rywali. Zbrodnia przeciw 

" WIELKA 42 prawu! W rol. gł. Mady Christians i Gabrjel Gabrio Film ten grą i wzruszającymi momentami porusza każdego 
widza. Ceny od 48 gr. 
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LEKARZE choroby skėrue, wene 
ryczne i moczopłciowe 

DOKTOR Micklewicza 4, 
tel. 10-90. 

Szyrwindt — са - 1 а-в 
hu by a a w m A 

skórne |moczopkiowe „.... DOKTOR 
wat 19, od 9 do 1 Biumowicz 

choroby weneryczne 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 
tal. 921, od 9—1 i 3--3 

W; Z. P. 26. 

  

Or.Ginsoerg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3 od 
8—1i14— 8. Tel, p 

A. 
r. medycyny 

  

Dr. Kenlgsberg 

ny 

Dyrekcja Szkoły 

  

LOKAL 
do odnajęcia. Nadaje    i się pod biuro. Cažy 
domek  osobniak. 

GABINET Dowiedzieć się — ni. 
Sierakowskiego 4, 

RACJGNALNĘJ tel. 7-84 
KOSMETYKI LECZ- wileńskie T-wo Orga- 

NICZEJ 
WILNO, MiCKIEWI- 

A 31 m. 4 

  

  

2.003 dalarėw POSADY 
ulokujemy  natych- 
miast na ek hi- : 

potekę ziemską ' energicz- 
Bem M. X. „Za: Młoda na gospo- 
theia“ Michiewi-= 

cza 1, tel, 9-05. 
dyni znająca gospodar- 
stwo mleczne, trzodę     

  

nizacyj i Kółek Rolni- Chcesz otrzymać po- 

chłewną, hod wię dro- 
biu, i wsze.kie gospo- 
d:rstwo domowe po- czych. Pośrednictwo sadę? Musisz uk czyć $ 

CZ wykluczone kursy fachowo - ko: es- las posady w sa S nk: jątku. Bracka II. Z. а a Ponidencyjne im. profe Niemezykiewicz. 
ra pc Mi k nie Sora ok War- ja > 

je, dosko szawa Žurawia, 42 Kur i 
nali, odświeża, usuwa lesz: anie sy wytczają listownie: Osoba so 
jej skazy i braki. Masaż Z 9-Iu pokoi ze V buhalter ji, rachunkowo- „p, dzieckie twarzy i ciała (panie) kiemi wygodami doc; kore. odarczona dzieckiem, 
Sztuczne opalanie cery Wynajęcia przy ul. Ko- spondeńcji handlowej, 

kupieckiej, świeżo wypisana ze 

  
< й niu w 19291. iw Wilnie wr. 1930 к /ypadani lejowej 5. Dowiedz. + : *szpitała prosi e pomoc a „m3. pa: koryta pod m = długości > (Grand Prix i Wielkie Medale Złote). Ba A Cymbler mie ARIA dozorcy. da Wara ec: materjałną. Ofiary dla enie podkładu i rrzsypanie w koryto tłucznia na dług. oroby weneryczne, .._,." BESCE ca - RE 2 aczco.i3 niej przyjmuje Admini- 20 km., budowę przepustów żel-betowych o kubaturze około K. DĄBROWSKA ! ‚:уп[“"км >: ы DOKTOR szórne i narządu mo- bycze aa 3е BT ze na MASZYNACH, stracją „Siowa“. 260 m3. oraz dziniowanie skarp i 1asypów około 25000 m2. Še у я uk A eld icz czowego, Mickiewicza landa ada в, 6 OTO A, IE R owanie sl y m: Ss 7EDA!S WYNAJECIE, CFNY PABRYCZNĘ, ów я Codziennie od g. 10—8. £ jelskiego, francuskie- — Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 1931 roku o godzinie i 12, róg Tatarskiej przyj- w Z. P. 43 @ Eufemia ki Pot b 18-ej w lokalu Powiatewego Zarządu Drogowego w Lidzie. chor, skórne, wene-  mnje 9—2 i 5—%8. ai Ž go, niemieckiego, piso- otrzebne są Ę wni, gramatyki polskiej gd | maja r. b. 2 lo- 

"oraz ekonomji. Po u-kaje 5 — 7 pokojowe 
kończeniu egzamin. gia skarb. 

  

Tel. 15-64, Oferty należy składać na każdą drogę i na każdą poszcze ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

Przy wpłacie 
m robotę oddzielnie, z podanien: ceny jednostkowej danej 

ty w zapieczętow: k tach dpi: > { ё urzędów 
na Z Žiktinėsi i siose, zbrówanie rip.) = ao NA SEZON WIOSENNY S AC jgotówką zł. 16.500 Żądajcie prospektów, Weranki 92 umowy. dze nr. 2 12 lub 3/16) do odziny A-ej dnia 5; kwietnia 1951 poieca najtaniej najlepsze towary Ez DOKTÓR Akko BoA pas — Zeloszenia „zadać w 
roku, przyczem łączyć należy osobno kwit Kasy Skarbowej i ch ' zbie arbowej, po- 
w Łidzie na wpłaconą tytułem wadjnm kwotę w wysokości SS „JANUSZEK ZELDOWICZOWA Dwa duże na przedmiešciu Z (g: ее kėj Nr. 22. 
5 proc. wartoś"ci robót, na które ofertant reflektuje. ul. św. Jańska 6 (były lokal Prliczki) KOBIECE, WENE- AKUSZERKA s rodem około 2000 mtr. 

Dios: 
Wszelkich infcrmacyj, co do ilości robót na poszczególnyca 

drogach, miejsca ich wykonania i terminu — ucziela Zarząd 
w godzinach urzędowych, gdzie. również można przeglądać 
prejekty wstępne na powyższe roboty. 

Zarząd zastrzega sobie prawo zwiększenia wz: nie „daire , i : zmaiejszenia wyuienionych robėt 0 340 proc, (raz Ža wad AI. NA RATY E RSE da” " Potrzebne Ra Dode ca KUPUJE 
Sa ka a SN T Nm 5 zł. tygodniowo POPIERAJCIE Eos I Mickiewicza 45. od I maja 4 pokoje ze M. Pohulanka 6 od g. WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

Si aj : Ža ееа Wyżymaczki amerykań- Pi i no э -— wszelkiemi wygodami, 9-:j do 2-ej. Kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego w Lidzie ki anio komorne miesięczne. LNICZY skie gwarantowane, oraz Rutynowana © SYNDYKAT RO (—) A. ORLECKI wszelkie wyroby platero- а& ай вй > W dobrym stanie do Qferty do gimnazjum ———— Lida, dnia 18 marca 1931 roku. wane Norbilna I Frageta. sprzedamia, Jagielońska _ pianistka Orzeszkowej dla „.pro- GONTY sprzedaje Pol- w Wilinie, Zawalna 9, tel. 2-23 
Uin nnn RS F-ma „Wygoda“, W. Pohulanka 16, m. 36 ur. 3 m. 27. oszukuje prazy. Zgło-fesora”. ski Lloyd ul. Kijowska. adres telegr. „Rulnicze* 

2 Е и szenia do „Slowa“ 

| SHFRIAN, 
a я Śmiertnem  chrzpaniem  rozdzierając aby wydostać broń i proch dla ciebie. biarzy, któryby m uratować moje- bobonom miejscowym. — Dobrze. spróbuję więc złapać : Tajemnica amuletų ciszę. : : Ё Nareszcie udało mi się wysłać kara- go chłopca? jeżeli śiratujesz chłopca — Nie boję się niczego i przynio- tych dwóch białych, o których mó- 33) Glowę jego obwiazano tachmanem wanę pod kierownictwem dwóch mo- od śmierci, zapłacę ci tyle, ile obieca- sę w ofierze wszystko, czego zażąda- wisz. Powiedz moim "woįownikom, — Co pan powiedzieł? 

Miljoner zerwał się i wyrzucił z 
ust cygaro. Schwycił ręke profesora i 
ścisnął ją z całej siły. 

" . — Nie mówię do pana, tylko do 
tej damy. Mówię, że musimy odszu- 
kać miss Tommy Veston, z której po- 
mocą zwyciężymy Arabów. 

— Pan zna miss Vestor? 
— Naturalnie. Jest to przyjaciółka 

miss Theese — mojej narzeczonej. 
— Czemuż pan odrazu tego nie 

powiedział, — krzyknął Mills. — Dla 
przyjaciół miss Veston zrobie wszyst- 
ko, co jest w niojej mocy! Niech mi 
państwo wybaczą te głupic podejrze- 
nia i obraźliwe słowa! Oddaję pań- 
stwu całą moją karawanę i własną 
moją osobę do rozporządzenia. Proszę 
siadać, ułożymy wspólny plan działa- 
nia. Wkrótce zapadła decyzja co do 

^ 

dalszych poczynań i pod kierowni- niepokoisz mnie w tak ciężkiej dla biali mężczyźni są tu niedaleko. Wy- ludzi. Ale od dawien dawna wiadomo, byś, że zrobiłes tak, jak biali poste- — — O jakie trzy mile stąd Tomasku. ctwem energicznego miljolera zorga- mnie godzinie? slij więc kilkunastu ludzi, którzy z łat- że Serce ludzkie, zjedzone że świeżą, pują z wami. Cieszę się, że ciebie odnalazłem. Za- nizcwano wyprawę. Mills wybrał — Wielki wodzu, przyszedłem wością pochwycą ich. Dziewczyna ciepłą jeszcze krwią, odpędza choro- Twarz murzyna wykrzywił złośli- pasy nasze wyczerpały się, a tragarze dwudzistu tragarzy i uzbroiwszy ich 
dał każdemu bagaż, zawierający za- 
pasy żywności i broni. Oddział ten 

wyszedł przed nocą i szybko skiero- 
wał się wśród pagórków ku granicy 
abisyńskiej, 

į ROZDZIAŁ XII 
W obozie Macosiniego 

Macosini, wielki „wódz plemienia 
— Worambo siedział w swyn: ogromnym 

namiocie, pogrążony w ponurych roz- obiecałeś przysłać mi broń. nie widzia 'li syna mojego ziołami, ale nic nie ry. Tembardziej że podobnych sposo- myślał 0 niebezpieczeństwie, które ku odpocząć koniecznie. 
myślaniach. jego dwie żony porusza- łem ciebie j nie słyszałem o tobie. pomaga. Teraz moje żony przygoto- bów leczenia używali nieraz lekarze nogło mu grozić. Z wysiłkiem opano- — Dobrze, Tomasku, zgadzam się. ły się bez szelestu za jego plecami, — Tak jest wodzu, — odpowie- wują napój z jadu skoropjonów i tłu- i kapłani z jego plemienia. Właści- wał się i spokojnie odpowiedział: Będę tu miał dosyć roboty. 
obawiając się wzbudzić gniew swego 
pana. Na tapczanie, w kącie leżał mło 

  

Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

— Najmodniejsza bielizna damsk» i męska — 

  

    

      
      
  

    

    

      

   

  

    

  

  

  

  

dy chłopak, dysząc ciężko i przed- 

tak mocno, że skóra na skioniach by- 
ła wzdęta i sina. Był to środek miej- 
scowego lekarza od bólu głowy. 

Wódz, patrząc na mękę ukocha- 
nego syna, wzdychał ciężko. Na pier- 
si młodzieńca widniała wstrętna, gni- 
jąca rana. Ojciec zrobił wszystko, co 
należało, według wskazówek kapła- 
nów i lekarzy, aby odpędzić złe du- 
chy, męczące syna. Ale duchy nie“ 
chciały odejść. Przeciwnie, wściekłość 
wzrastała z kążdą chwilą. Tylko nie-- 
zwykły jakiś i nieznany środek mógł- 
by uratować teraz chłopca. Ale ani 
wódz, ani lekarze, nie znali tego šrod- 
ka. Macosini gotów był złożyć w ofie- 
rze najulubieńszą swą żonę, byle ul- 
żyć w cierpieniach synowi... 

Z gardłowym okrzykiem wszedł 
do namiotu stary, siwy murzyn. 

— Czego chcesz, Zniello, czemu 

oznajmić ci, że biały człowiek prag- 
nie się widzieć i mówić z tobą. | 

-— Przeprowadź go Zniello. Może 
on zna środek na odpędzenie złych 
duchów, które męczą mego syna. 

Starzec wyszedł kłaniając się ni- 
sko i za chwilę powrócił z Antonio 
*Fareirą, 

— Witam cię, białolicy, — rzekł 
wódz, kiwając głową. Dawno już cie- 
bie nie widziałem. Od czasu, kiedy 

dział z pokorą gość. Wiele mil musia- 
łem przebyć, wiele niebezpieczeństw 

 Rmisua tfanieław. Mackiepylnu, Redaktor odpowiedzialny, Witold Wopdyfio 

znieść i wiele sił i pieniedzy stracić, 

ich najwierniejszych sług. 
Oczy 'wodza błysnęły z chciwości: 
— Czy przywiozłeś to? 
— Niestety, nie, wodzu! W dro- 

dze karawanę przyłapała policja. Bron 
zabrano, a moi pomocnicy siedza w 
więzieniu. 

— Czego chcesz odemnie? Nie bę- 
dę przecież płacił za broń, której nie 
odebrałem? 

— Wiem o tem, Macosini. Nie je- 
steś takim człowiekien:. którego moż- 
na prosić o pomoc i usługę Ale w da- 
nym wypadku niożesz mi pomóc i sam 
dla siebie zrobisz dobrze. 

O cóż chodzi? 
— Pozostaje nam tylko zemsta! 

Do utraty przez nas broni i amunicji, 
przyczyniła się biała dziewczyna, któ- 
ra oddała moich ludzi w ręce policji. 
Dziewczyna ta i jadący z nią dwaj 

  

przyda ci się, jest młoda i ładna, jeżeii 
nie zechcesz wziąć ją za żonę, oddasz 
ja któremu ze swych przyjaciół, lub 
sług. A białych mężczyzn możesz 
sprzedać, albo zabić. W obozie ich 
znajdziesz dobra broń j dużo rozmar- 
tych zapasów. Co myślisz c tem? 

— Pomyślę .. Teraz jestem smutny 
i nie chcę o tem mówić. Mój syn jest 
chory. Zwolatum lekarzy że wszyst- 
kich wsi, oni wypędzali zła duchy, po- 

szczu jaszczurzh. Ale nadzieja opuści 
ła mnie już. Może ty masz jakiś śro- 

  

RYCZNE NARZĄDÓW ŚMIĄŁOWSKA 
MOCZOWYCH oraz Gabinet Kosmety- 

od 12—2i od 4—6 czny, tsuwa zmarszcz- 
ul. Mickiewicza 24. ki, piegi, wągry, łupież, 

    

  

   

    
       

     

  

    
   

dek, środek waszygy białych wróż- 

łem za broń. 

Wzruszony wódz ściskał dłoń Pa- 
reliy. Portugalczyk wstał i podszedł 
do tapczana, na którym leżał umiera- 
iący. Odrazu zrozumiał, że niema na- 
dziei na ratunek. Ranę, zadaną w oko 
licę serca możnaby jeszcze wyleczyć, 
ale gwałtowna 'ebra była w tych wa- 
runkach zabójcza. Podczas gdy Parei- 
ra przyglądał się jęczącemu z bólu 
choremu, przyszła mu do głowy myśl, 
która wydała mu się niezwykle. szczę- 
śliwą. 

— Posłuchai mnie wodzu, — rzekł 
— widziałem ja wielu chorych i znam 
się na tem. Twój syn umiera! 

— Czy nic nie może go uratować? 

— Jest sposób, ale ty nie odwa- 
żysz się na to, wodzu. Minęły już te 
czasy, kiedy składano bogom ofiary z 

by i daje choremu siły i zdrowie czła- 
wieka, z którego wv'yjęto to serce. Aie 
to jest niebezpieczna sprawa. Prawo 
może łamać tylko ten, kto je wydaje. 
'Py nie możesz tego uczynić. My biali 
iudzie chowamy zazdrośnie nasze ta- 
jemnice, a ja odkryłem ci jedną z nich 
dlatego, że serce moje rczdziera się 
z bólu, gdy patrzę na twoją rozpacz! 

Zabobonny tubylec nie zwatpił ani 
na chwilę w prawdziwość słów Parei- 

wie nie było nic nowego w słowach 
Pareiry, ale świadectwo białego czło 

  

słoneczne pokoje od- Szczegó.y w godzinach 
najmę. Bez mebli. 8 — 5 Karpacka 5— 1 

Wiadomość Zakretowa Е 

Stolarnia 7 m. 7 od 10—1-eż 

  

  

  

wieka dodawało wagi i znaczenia za- 

ią bogowie za zdrowie mojego syna. 
Moje słowo jest prawem dla mojego 
narodu, a rząd twój jest daleko. Mo- 
ne'abić tę kobietę: ona jest młoda i 
zdrowa. Zapłaciłem za nią bardzo du- 
żo, ale mam duża żon i gotów jestem 
oddać wszystkie za syna. Każę zawo- 
łać kata, zabiję ją i zaraz sprobujemy, 
czy to pomoże! 

— Ach, nie! — powstrzymał go 
Pareira. — Jest coś lepszego od ży- 
wego serca kobiety. Jeżeli syn twój 
zje serce kobiety, to wyzdiowieje, ale 
będzie słaby i bez woli, jak kobieta. 
Jeśli chcesz, żely svn twó; był sław- 
nym wojownikiem i godrvm ciebie 
następcą, to czemu nie miałbyś zabic 
tych dwóch białych, o których mówi- 
lem ci? Białych władców Afryki nie 
bardzo lubisz wodzu. A gdyby oskar- 
żono cię o morderstwo. odpowiedzial- 

wy uśmiech. 
— To prawda, że ja nie lubię lu- 

dzi, którzy mają kolor skóry, podobny 
do twojej, bladolicy! Ale pocóż miał- 
bvm zabijać kcgoś, kto iest daleko, 
kiedy mam cievie vod ręką?  Zabiję 
ciebie i oddan: twoje serce mojemu 
synowi. Jesteś zdrów i silny, a ja mam 
ciebie+w ręku! | 

Portugalczyk zbladł śmiertelnie. 
Przejęty pragmeniem zemsty nie po- 

— Nie jestm wodzem, a serce 
mam chore. Zjadłszy moje serce, twój   
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darmowy 

svn umrze prędzej, niź przypuszczasz. 

gdzie oni są, a ja każe ich tu spro- 
wadzić. Ale ciebie nie wypuszczę. Je- 
żeli twoja rada nie pomoże, przyjdzie 
po nich i na cichie kołej, żebyś nie 
mógł mnie oskarżyć przed Swoim 
rządem. 

Klasnął w dłonie i wydał rozkaz 
zatrzymania Pareiry i pilncwania go, 
jax oka w głowie. Potem zbliżył się 
do tapczanu i pochylił się smutnie 
nad łeżem chorego svna. 

2 

Nadzieie Tommy nie sprawdziły się 
Walka z pytonem nie przeszła dla 
Traversa bez śladu. Wsóciwszy do 
obozu z ojcem. znalazła przyjaciela 
majaczącego w silnej gorączce: 

— Będzien:y - musieli zatrzymać 
się tu na paię dni, ojcze. Gdzie zosta- 
wiłeś swoją karawanę? 

upadają ze znużenia pod ciężarem ko- 
ści słoniowej. Polowanie udało mi się 
doskonale i kieay' dobrnierzy szczęśli- 
wie do miasta, gotów jestem dać <i 
pieniądze na podróż do Ameryki! Do-» 
hrze? 

„, — O, bardzo się cieszę! Wiem, 
J teraz zróbię, wezmię swoich: ludzi. 

i ściągnę tu całą twoją karawanę oj- 
cze. A ty tymczasem popilnujesz mo- 
jego obozu i chorego... Musisz ojczuł- 
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