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(yfry które krzyczą 
Zamieszczając w niedzielę według urzę- 

dowej agencji sprawozdanie z ostatniego, 
w ubiegłej sesji posiedzenia Sejmu, poświę- 
tilišmy kilka wierszy zaledwie przemówie- 

, niu Marszałka Świtalskiego. Może nawet 
dobrze, że to przemówienie dotrze do 
naszych czytelników dopiero po kilku dniach 

spóźnienia. 

Sprawozdania z posiedzeń Sejmu prze- 
gląda się zwykle szybko. Mowa marsz. Świ- 

taliskiego - zasługuje na to, aby dobrze ut- 
kwić w pomięci. jest to podsumowanie 

materjałów, z którego wypadają charakte- 

rystyki metody prac tamtych anarchicz- 
nych bezwiększościowych  Sejmów i tego 
pierwszego w Polsce Sejmu o zwartej więk- 
szości. Kolory tu wypadły tak jaskrawo, tak 

przekonywująco, tak druzgocząco — że 

prasa opozycyjna wolała o mowie p. Świ- 

talskiego zamilczeč, aby cyfr, które przyto- 
Czył, nie kłaść przed oczy swoim czytelni- 

kom. Z tem więc większem naciskiem chce- 

my na nie zwrócić uwagę. 
Przemówienie marsz. Świtałskłego na 

płenarnem posiedzeniu Sejmu dnia 21 marca 
brzmiało jak następuje: 

Skrępowany swojem stanowiskiem 

przewodniczącego tej Izby, nie chcę 

oceniać słuszności czy niestusznošci 

przyjtęych przez nas ustaw, czy uch-       
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vai. Ograniczyć się chcę do roli suche 

| go sprawozdawcy raczej o technicznej 
stronie naszej pracy. 

Zdaje mi się, że sama technika na- 

szej pracy układania w porozumieniu z 

Rządem zarówno porządków  dzien- 
nych plenum Izby jak posiedzeń ko- 

misyjnych sprawiła, że mimo tylu 

spraw, które wspólnie musieliśmy za- 

łatwiać, zaoszczędziliśmy sobie nawza 

įem-i przez uzgadnianie płanu prac du- 
żo czasu, co napewno jest zyskiem nie 

pośłednim, a tak często niedocenia- 
nym. 

Powodując się tendencją jaknajści- 

ślejszego współdziałania władzy usta- 

wodawczej i wykonawczej, polegające 

go również i na tem, by do zakresu je- 
dnej władzy nie ingerowała druga — 

oświadczyłem w swem przemówieniu, 
wygłoszonem na pierwszem posiedze- 

niu obecnej sesji, że nie stanę w obro 

nie nieodpowiedzialności poselskiej w 

granicach, na które mi artykuł 21 Kon 

stytucji pozwala. Nie miałem sposob- 
ności w czasie istnienia nowego Sej- 

mu tę moją zapowiedź w czyn wpro- 

wadzić. 
Natomiast Sejm wskutek stanowi- 

ska, jakie w kwestji odpowiedzialnoś- 
ci poselskiej zajęła, większość tej IZ- 

by, w praktyce zmienił skutki wynika- 
jące z art. 21 Konstytucji na wręcz od- 
mienne od tych, które dawał ten sam 

artykuł w Sejmach poprzednich. 

Raz jeden podczas obecnej sesji p. 

minister sprawiedliwości zwrócił się o 

zezwolenie Sejmu na pociągnięcie do 

odpowiedzialności  karno - sądowej 

jednego posła i Sejm na to zezwolił. 
Zgłoszono podczas obecnej sesji wnio 
Sków o zawieszenie postępowania kar 
nego w stosunku do 11 posłów i we 
wszystkich wypadkach Sejm wnioski 
te odrzucił, nie stawiając władzom są- 

dowym żadnych przeszkód w prowa- 
dzeniu przez nie dochodzeń. 

A dawniej? 

Poprzedni Sejm wszystkie wnioski 
O zawieszenie postępowania karnego, 

a które dotyczyły 20 posłów, uchwa- 
lił i tem samem uniemożliwił władzom 

sądowym dalsze kroki. Minister spra- 
* wiedliwości w, owym okresie wnosił o 

wyrażenie zezwolenia na ściganie kar- 

10-sądowe w stosunku do 56 posłów. 

Sejm zezwolił w 6- wypadkach, od- 

mówił w 14 wypadkach, a 36 
„ pozostałych wniosków nie załatwiono, 

x£0 w praktyce równało się odmowie żą 
daniu Ministerstwa _ Sprawiedliwości. 

Do tej dziedziny ściślejszego odgra 
niczenia drogą praktyki, by czynnik u- 

stawodawczy nie wtrącał się do kom- 

Petencji władz innych, muszę zaliczyć 
fakt, że wskutek stanowiska większoś- 
Ci tej Izby, immunizowanie drogą in- 

terpelacji, czy wniosków, - artykułów 
Prasowych przeciw rozpowszechnianiu 
których wypowiedziały się in. władze, 
stało się niemożliwe. 

PLANOWOŚĆ PRAC SEJMU 

Mam z kolei obowiązek złożenia 
Panom sprawozdania, czy zbliżyliśmy 

się do drugiego zasadniczego celu, 

jakiśmy sobie na początku obecnej ka 

dencji postawili, do wprowadzenia w 

nasze prace planowości. Dwa działy 

Spraw zarysowały się od początku na- 

szej sesji. Pierwszy, że daliśmy pań- 

stwu budżet, drugi to wyrobienie 

wszelkich zaległości ustawodawczych 

z lat ubiegłych. 

Mimo, że obecna kadencja sejmo- 

wa, a więc j sesja zwyczajna mogła 

się rozpocząć dopiero 9 grudnia ub. r. 

— prace budżetowe w obu Izbach bez 
większych trudności zostały w tym 

znacznie skróconym terminie dokona- 

ne. Z tem zasadniczem zadaniem, któ- 

re na każdą sesję zwyczajną spada, lo- 

gicznie łączyły się te ustawy, które by 

ły związane z gospodarką budżetową 

państwa, a więc zarówno ustawa © 

monopolu zapałczanym i pożyczce za 

granicznej, jak ustawa o funduszu dro 

gowym, jak 10-proc. dodatek do po- 

datku dochodowego, wreszcie noweli- 

, zacji ustawy emerytalnej, ustawy, któ- 

rych uchwalenie zajęło nam najwięcej 

CZASU. 

ZALEGŁOŚCI PO DAWNYCH 
SEJMACH 

Drugie zadanie, jakie spadło na o- 

becną sesję zwyczajną siłą konieczno- 

ści państwowej, było odrobienie ustaw 

i spraw, które wskutek poprzednich 

warunków politycznych zalegały nie- 

raz od lat kilku. 

Do tych spraw zaliczam załatwie- 
nie dodatkowych kredytów na lata od 
1926 r. i zamknięć rachunkowych od 

tego samego czasu, 56 ustaw ratyfi- 

kacyjnych i 29 ustaw o sprzedaży nie- 

ruchomości państwowych, względnie 

ich zamianie, które to wszystkie spra- 

wy z niewielkiemi wyjątkami, były 

składane poprzedniemu już Sejmowi. 

Wynikać z tego musiało oczywiście 

przeładowywanie porządków  dziea- 

nych. Nie jestem zwolennikiem zawa- 

lania porządków dziennych zbyt wiel- 

ką ilością spraw, mających charakter 

rzeczowy. Nie podzielam żadnych nic- 

zdrowych ambicyj, by. w ciągu _jak- 

najkrótszego czasu przebijać  jaknaj- 

większą ilość ustaw, by z Izby czynić 

maszynę tłoczącą druki ustaw. W о- 
becnej jednak sytuacji miałem do wy- 

boru, albo remanent zaległości będzie 
zawsze wisiał nad naszemi głowami, 

psuł nam w przyszłości każdą sce; 

utrudniając nam ciągle ułożenie dla 
nich konsekwentnego planu pracy; al- 

bo raz wyjść na czyste wody, caoćhy 

kosztem przeciążenia obu Izb poczas 

jednej sesji na to, by później mieć ob- 

jektywne już warunki dla planowej 

spokojnej roboty, gwarantującej Su-' 

mienne' przepracowanie zagadnień. 
Wybrałem po porozumieniu z Kządem 

drugie. 
Tyle miałem do powiedzenia na te- 

mat płanowości naszych. prac. 

USPRAWNIENIE TECHNIKI 
DEBAT 

Pozostaje mi odpowiedź na pyta- 
nie, czy zdołaliśmy usprawnić samą te 

chnikę naszych debat, czy zmiana re- 
gulaminu, której Izba na początku .se- 

sji dokonała, doprowadziła do zamie- 

rzonych rezultatów. 

Podniesienie ilości podpisów popie 
rających wnioski poselskie dało ten 
skutek, że fala wniosków, niemających 
szans przejścia, a będących tylko Środ 

kiem manifestowania swego stanowi- 

ska — znacznie zmalała. W tej sesji 
złożono wniosków poselskich 92. W 
okresie trzech sesyj budżetowych po- 

przedniej kadencji złożono w sumie 
530 wniosków poselskich. Przeciętnie 

więc wypada to na każdą sesję о- 

koło 180 wniosków poselskich. Znaczy 
to, żeśmy obecnie do połowy zredu- 

Opłata poc 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

pocztowa uiszczoną ryczałtem. 
Adzninistra- 

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-eį gt. 40. Za tekstem 15 gr. 
ecztych oraz z prowincji © nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąt B с 

druku i mogą być przez Administrację Zieis 
Zagraniczne 509% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy 
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GARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk, 

GŁĘBOKIL — uł. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 -— S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — KRsięgarnis T-wa „Rach”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarni: Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szwołnej. 

SŁONIM —- Księgarnia T-wa „Ruch“. 

STOŁPCE — Księgarcia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Hynek © — N.-Tarzsiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. joczew<<7 

WARSZAWA — FT-wo Księg. Kol. „Rach“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Komunikaty ora: 
25 proc. drożej 

je dowołnie. Za dostarczenie numeru dowedowego 5 

  

0 ZAGADNIENIU USTROJU PAŃSTWOWEGO Nowa krzywda mniejszości 
WYPOWIE SIĘ 27 UCZONYCH POLSKICH I 4 T-WA PRAWNICZE 

WARSZAWA. 26. III. (tel. wł. „Słowa'”*) Dowiadujemy się, że 27 wy 
bitrych polskich uczonych i 4 towarzystwa prawnicze otrzymali pisma od 
marszałka Sejmu dr. Świtalskiego, w 
wej komisji 

ten temat. 

których stosownie do uchwały sejmo- 
konstytucyjnej o udzielaniu Opinji na temat zagadnień ustroju 

0, prosi marszałek Sejmu o wypowiedzenie swego zdania na 

Pisma z prośbą o zebranie głosów w ankiecie konstytucyjnej otrzymali: prof. dr. 

Władysław Abraham, prof. dr. Michał Bobrzyński, prof. Stanisław Bukowiecki, prof. dr 

Józef Buzek, prof, dr: Zygmunt Cybichowski, prof. dr. Edward Dubanowicz, 

Stanisław  Estreicher, profesor Eunin - Borkowski, 

nisław _ Grabski, 

profesor doktór 

profesor Władysław Grabski, 

Piotr 
doktór Sta- 

dr Konstanty Grabowski, jan Gu- 

liński, dr. Maurycy Zdzisław Jaroszyński, inż. Czesław Klarner, prof. dr, Adam Krzy- 

żanowski, profesor Ludwik Kulczycki, profesor dr. Stanisław Kutrzeba, prof. dr. Włady 

sław Maliniak, profesor dr. Antoni Peretjatkowicz, prof. dr. Leon Piniński, prof, dr, 
Michał Rostworowski, dr Maurycy Starzewski, prof. dr. Stanisław Starzyński, Włady 

sław Studnicki, prof dr. Adolf Suligowski, drKazimierz Zakrzewski,”prof. dr. Władysław 

Zawadzki, oraz Towarzystwo Prawnicze w Warszawie, Polskie Towarzystwo Polityki 
Społecznej w Warszawie, Towarzystwo Prawnicze im. Daniłowicza w Wilnie i stała 

Delegacja Zrzeszeń i Instytucyj Prawa w Warszawie. 

Budowa bibljoteki Jagiellońskiej 
KONFERENCJA U PREMJERA SŁAWKA 

WARSZAWA. 26. III (tel. wł. „Sło 
wa') — W związku z konferencją 
premjera Sławka z rektorem Uniwersy 
tetu fagiellońskiego prof. dr. Załęskim 

komunikują nam, iż po porozumieniu 
się z zainteresowanemi ministerstwa- 
mi budowa Bibijoteki Jagiellońskiej w 
roku bieżącym jest zapewniona. 

—— 

Marszałek Piłoniski przybyl do Eherbourga 
Powitanie Marszałka na wybrzeżu Francji — Prezentacja polskiej 

łodzi podwodnej — Termin dalszej podróży nie ustalony 
CHERBOURG. (PAT). — Kontr 

torpedowiec „Wicher”, na którym je- 

dzie Marszałek Piłsudski, przybył tu- 

taj o godzinie 157. Na spotkanie wy- 
leciała eskadra hydroplanów, która to 
warzyszyła Panu Marszałkowi aż do 
portu, „Wicher* gdzie stanął na raidzie 

< Forty Cherbourga powitały przy- 

bycie Marszałka strzałami armatniemi. 

Pierwszy przyjechał na pokład „Wi- 

chru* motorówką olicer kompłementa- 

cyjny, wydeiegowany przez komendan 

ta portu wraz z attache wojskowym 

płk. Błeszyńskim. Następnie przybył 
ambasador Chłapowski i prefekt mor 
ski admirał Berthelot, który z powodu 

zapowiedzianego przyjazdu Pana Mar- 

szałka przerwał swój objazd inspek- 

cyjny wybrzeża północno - zachodnie- 

go i przybył specjalnie dzisiaj z Dun- 

kierki na powitanie Pana Marszałka w 

imieniu ministra francuskiej marynarki 
wojennej. 

Pożar kościoła w Małopolsce 
ZNISZCZENIE CENNYCH ZABYTKÓW 

KRAKÓW. (PAT) — Wczoraj wybuchł pożar w kościele parafjalnym w Kamieni- 
a Limanowem. Kościół ten, zbudowany całkowicie z drzewa w roku 1676, a re- 

wary w 1886, pod wezwaniem NMP nalezy do cenniejszych zabytków budowni- 

ctwa drzewnego w Polsce. Pożar strawił go doszczętnie. : 

Ogień zniszczył urządzenia kościeme, przyczem spłonęły 3 ornaty z XVI w. oraz 
haftowany w gotyku z XV w., przedstawiający szczególnyc wartość muzealną. 
o spłonęły 54 inne ornaty. Zniszczeniu nleg 8 

monstrancja i t.d. Kościół był ubezpieczony w Państ 
dwa dzwony kościelne, kielich, 
wym ladzie Ubezpieczeń 

Wzajemnych na 50 tys. zł. Szkody jednak są znacznie większe. Pomijając już samą bez- 
cenną wartość zabytków, straty wynoszą około 150 tys. zł. 

Pożar powstał wskutek niedbalstwa, 
nym ołtarzu palącej się świecy, czy też kadzielnicy z rozżarzonemi węgła 

głów- połegającego na pozostawieniu M 
mi Mimo sza 

lejącej wichury, dzięki intensywnej akcji straży pożarnej z Nowego Sącza i Łącka u- 
dało się pożar 
który osobiście kierował akcją ratunkową. 

ziokalizować. Na miejsce wypadku przybył starosta limanowski Mueller, 

Nadużycia i afery we Lwowie 
LWÓW. (PAT). — „Gazeta Poranna" dowiadu 

dzone w sprawie nadużyć, popełnionych przez Powszechny Zakład Kredyto 
materjału mę M przeciwko dyrektorom 

prz u 
lono, że straty wyrządzone przez tę instytucję, dochodzą do kwoty pół m 

— „Gazeta Poranna“ donosi, že 

dostarczyło obfitego 
kózy — ш‹у wiadomo — zbiegli 

LWÓW. (PAT). 

się iż śledztwo sądowe, prowa- 
we Lwo- 

tej instytucji, 
czas usta- 

|jona. 

w związku z aferą naftową, 

ygodniami zagranicę. 

wyjechał ponownie do Borysławia okręgowy sędzia śledczy w Samborze cełem dalsze” go przesłuchiwania świadków. Przesłuchano kilka 
a wynik jego trzymany jest w tajemnicy. 

osób. Śledztwo trwa w dalszym ciągu, 

polskiej w Czechosłowacji © 
Chociaż wyniki spisu ludności, 

przeprowadzonego w całej Czechosło- 
wacji z początkiem grudnia r. ub. nie 
są jeszcze znane, można już dzisiaj 

. przyjąć, że wykażą one jeszcze mniej 
Polaków na Śląsku Cieszyńskim, niż 
niesprawiedliwy spis z r. 1921. Meto- 
dy bowiern, jakie obecnie względem 
Połaków stosowano, przechodzą wszel 
kie dotychczasowe krzywdzące prakty 
ki spisowe, zarówno austrjackie jak i 
czeskie. 

Wiadomo, że spisy austrjackie na 
Śląsku Cieszyński, nie były objektyw- 
ne i że dążeniem ich było wykazanie 
jaknajwiększego odsetka Niemców, 
znaną jest rzeczą, że spis czeski z r. 
1921 był bardzo niesprawiedliwy, i że 
wykazał tylko połowę rzeczywistej 
liczby Polaków. Ostatni jednak spis 
jest koroną wszystkich krzywd, jakie 
olacy cieszyńscy kiedykolwiek, czy 

pod rządami austrjackiemi, czy cze- 
skiemi doznali. ; 

Bardzo smutną rolę odegrał tym 
razem w antypolskiej akcji spisowej 
sam rząd centralny. Mimo, że praski 
urząd statystyczny nie zna jakiejś od- 
rębnej narodowości śląskiej, mimo, że 
cały świat cywilizowany nie uznaje 

Następnie na pokład „Wichra* przy 

był komandor Petelenz, prezes komisji 

odbiorczej budujących się we Francji 

statków marynarki poiskiej, oraz p. 
Wtorkowski, szef bazy morskiej pol- 
skiej w Cherbourgu. : 

O godz. 16 zaprezentowano Panu 

Marszałkowi pierwszą polską łódź pod 

wodną „Wilk“, odbywającą obecnie 

próby pływania.  Kontrtorpedowiec 
„Wicher“, dla którego obecna podróż 
jest pierwszą dalszą podróżą, wyka- 
zał duże zalety nawigacyjne, których 
dał dowód zwłaszcza przy przebywa- 
niu zatoki Biskajskiej, gdzie morze 

zwykie bywa bardzo niespokojne. 

Termin odpłynięcia okrętu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej „Wichru* z Cher- 

bourgu narazie nie jest jeszcze usta- 

lony z powodu gęstej mgły, panującej 
na morzu. 

WALKA SOWIETÓW 
BIAŁORUSKIM EM 

W związku z przypadającą w dniu 21- 
ym bm. rocznicą proklamowania. niepodiegłej 
republiki białoruskiej wszczęta została przez 
czynniki sowieckie w Mińszczyźnie akcj. 
mająca na cełu zwalczanie ruchów A 
wościowych białoruskich na terenie  repu- 

okółniki ko- W tym cełu wydane zos 
munistycznej pawtji białoruskiej, które nawo- 
łują do wykorzystania dnia rocznicy dła mo 
bilizacjj mas pracujących zaku- 
som patrjotów nacjonalistycznych, oraz w 

kierunku samookreślenia mas pracujących i 
wysumiętych ich dążeń do połączenia z 

fako jedyną drogą dla mas robotniczych. 
Obecnie prowadzona jest silna 
terenie Białorusi by niezależnie od przed- 
sięwziętych przez sowiety kroków policyj- 
nych, oraz prześladowań, wyeliminować dą- 
żenie narodowościowe z życia tego terenu. 

©
 

SEKMES ETAPAI T IST TEST TVEAT ET STT SSRS 

Ježeli chodzi o interpelacje, to 
w Sejmie Ustawodawczym zgłoszono 

6.868; w I-szym Sejmie zwyczajnym 

5.530; w ll-gim Sejmie zwyczajnym 

961; podczas naszej sesji 45 interpela- 

cyj. Gdy więc w Sejmie Ustawodaw- 
czym przeciętnie na 1 posiedzeniu zgła 

szano około 20 interpełacyj, w I-szym 

Sejmie zwyczajnym przeszło: 16, a w 
li-gim Sejmie przeszło tl, podczas na- 
szej sesji niecałe dwie interpelacje 

przypadają przeciętnie na każde posie- 
dzenie. 

Podniesienie ilości podpisów — @а 
skwalifikowania wniosku do rzędu na 
głego, dało w rezultacie to, że w o- 
becnej sesji budżetowej mieliśmy do 
czynienia tylko z 5 wnioskami nagłe- 
mi, podczas gdy w poprzednim Sejmie 

przeciętnie na każdą sesję budżetową 
wypadało 33 wniosków nagłych. 

To siedmiokrotne zmniejszenie › się 

kowali napływ wniosków  posełskich. ilości wniosków nagłych przywróciło 

przynajmniej jeśli chodzi 0 procedurę 
w ich traktowaniu, wyrazowi: nagły— 
jego znaczenie, gdy dotychczas ter- 

min: „Wniosek nagły” był kpiną z je- 
go sensu. 

Nie sądzę, by to ograniczenie iloś- 
ci zarówno wniosków nagłych jak i 
zwykłych wniosków poselskich przy- 
niosło realne szkody ogólnemu intere- 
sowi. Stworzyło to natomiast możność 
załatwienia wniesionych wniosków. w 
jakimś przyzwoitym procencie, a nie 

topienie ich gromadnie. 

Podczas pierwszej sesji budżeto- 

wej poprzedniego Sejmu wniosków 

poselskich wpłynęło 168 — z tego za- 

łatwiono 61. Na trzeciej sesji budżeto- 

wej — 138, z tego załatwiono 20. O- 
gólnie podczas całego trwania poprzed 

niego Sejmu wniosków wpłynęło 539, 
a załatwiono 88, to znaczy 11 proc. 

Co dziesiąty wniosek więc mógł mieć 

226 wniosków, załatwić 164, to zna- 

szanse, że wogóle w jakikolwiek bądź 

sposób będzie rozpatrywany. W obec 

nej sesji wniosków poselskich ogólnie 
złożono 92, z tego załatwiono 33, a 

więc 35 proc., to znaczy ca trzeci 

wniosek w każdym razie doczekał się 

rozpatrzenia. 

Istnienie stałej większości w tej 

Izbie umożliwiło załatwienie nieledwie 

wszystkich przedłożeń rządowych. Na 

ogólną sumę wniosków rządowych 134 

w tem 56 ratyfikacyj i 29 ustaw o 

sprzedaży nieruchomości  pafistwo- 
wych załatwiliśmy — 131, a więc 98 

proc. W poprzednim Sejmie przedło- 
żeń rządowych było 205, a załatwiono 

72, to znaczy 27 proc. ; 

Dowodzi to jednak równocześnie 

znacznego usprawnienia naszych prac, 
skoro potrafiliśmy z ogólnej sumy za- 

równo wniosków rządowych jak i po- 

żadnego narodu śląskiego, dopušcito 
ministerstwo spraw wewnętrznych 
podawanie nieistniejącej narodowości 
Śląskiej. Na nic się zdały protesty lud- 
ności polskiej i interwencje . posłów 
polskich u ministra dr. Slavika. Tajna 
instrukcja do urzędów powiatowych | 
we Frysztacie i Cz. Cieszynie, każąca - 
w tym sensie pouczyć komisarzy i re- 
wizorów spisowych, nie została cof- 
nięta. 

Że powyższy wynalazek t. zw. na- 
rodowości śląskiej, pozwalający na 
ozńaczenie narodowości, słowem Ślą-- 
zak—Czechosłowak, Ślązak-Polak, Šią 
zak-Ślązak, lub samo Ślązak, był wy- | 
mierzony wyłącznie przeciwko Pola- | 
kom wynika stąd, że dopuszczony om 
był wyłącznie w powiatach: frysztac- 
kim i czesko-cieszyńskim, zamieszka- | 
łych przez Polaków. W powiecie fry- 
deckim i na Śląsku Opawskim podob- | 
ne oznaczenie narodowości było nie- 
dopuszczalne. 3 

Drugim dowodem na to, że władze | 
centralne świadomie dążyły do po- 
krzywdzenia ludności polskiej, jest 
obok wspomnianej bezprawnej, usta- | 
wie sprzeciwiającej się instrukcji, de- | 
cyzja co do sposobu konskrybowania. 
Na kulturalnie stojącym Śłąsku, gdzie 
analfabetów prawie że niema, wypeł- 
niała arkusze spisowe nie ludność sa- | 
ma,jak w innych okolicach, łecz wy- 
pełniał je komisarz. W celach łatwo 
zrozumiałych nie wahano się postawi 
Śląska w rzędzie najbardziej zacofa- 
nych dzielnic Republik, w jednym 
szeregu z niepiśmienną Rusią Karpac- 
ką i niektóremi zaniedbanemi okolica- 
mi Słowaczyzny. „ab 

Podobne, wyraźnie wrogie wzgłę- 
dem ludności polskiej stanowisko 
władz centralnych dodało tyłko bodź- | 
ca władzom lokalnym, oraz komisa- 
rzom i rewizorom spisowym do Po- . 
pełnienia jaknajliczniejszych nadużyć. — 
Już przy samem mianowaniu komisa- | 
rzy i rewizorów skrzywdzono Poła- | 
ków, mianując w gminach czysta pol- 
skich wyłącznie, albo przeważnie Cze- 
chów. Funkcje komisarzy i rewizorów 
spisowych powierzono zaś tylko os0-_ 
bom, znanym ze swego wrogiegu uspo 
sobienia do Polakėw, albo takia, do 
których ludność spisywana pozost 
wała w stosunku służbowym. Tar 
gdzie nie pomagały obietnice ani peaś- 
by, mające na celu skłonienie do po- 
dania narodowości Ślązaka-Czuchost: 
waka, lub przynajmniej Ślązaka, tam 
wymuszano zgodę na wpis greżbą. 
utraty pracy w kopalni, hucie, fabryce, 
na kolei, w lesie, na folwarku i t. d. 

Wyniki takiego spisu łatwo prze 
widzieć. Ludność połska ni» wykaże 
w powiatach frysztackim i czesk»-cic- 
szyńskim ani 50 proc., mimo, że przed | 
przydzieleniem - do Czechosłowacji, 
były to powiaty czysto polskie. Ё 

Straty, jakie wskutek tego poniesie 
ludność, będą bardzo dotkliwe. We- 
dług bowiem klucza, ustainnego po 
spisie ludności, będą przydzielane róż- 
ne subwencje, czy to krajówi, powia- | 
towi, czy gminie. Ludność polska 
uczestniczyć będzie przy podział tych | 
sum, zależnie od wysokości procant: 
jaki wykaże przy spisie. Również pra 
wa językowe zależne są w Czechosło- 
wacji od wysokoścj procentu  danei 
mniejszości. 2 ч8я 

W ten sposób pociągnie za sobą 
krzywdzący spis cały łańcuch nowy-h | 
niesprawiedliwości. : 

. Protesty, interpelacje i interw: 
cje nie odnoszą skutku. Władze 
skie bezkarnie pozbowiają praw m. 
szość polską u siebie. $ =u4 ®) @ 

  

   

    

  

    

   
   

    

    

    

    
   

   

   

  

   

   

sełskich, a wyrażającej się w sumie. 
czy 72 proc., podczas, gdy w poprzed . 
nim Sejmie z ogólnej sumy 744 spraw, 
zdołano załatwić tyłko.160, to znaczy 
21 proc., a były podczas jego kaden- | 
cji takie sesje budżetowe, które tylko 
6,5. proc., a nawet 5,5 proc. ogółu 
wniosków załatwiły. i 

Skoro. osiągnęliśmy. w 'zupełno: 
współżycie Rządu i Sejmu w techni 
prac parlamentarnych, skoro w zna! 
nym stopniu planowość i sprawn 
robót naszych posunęlišmy naprzó 
to nie zdaje mi się, by przy tem ki 

frontowaniu zamierzeń i - rezultat 

mieliśmy powody: do-ucżuć  zawoc 
zwłaszcza, że jesteśmy dopiero w 

czątku naszej kadencji i mamy r 
siągnięciu dotychczasowych wynikó! 
prawo do żywienia nadziei, że potra 

my znaležė metody, by i inne nie 
magania naszej pracy i usterki w pi 
szłości usunąć. „EZM



ECHA KRAJOW 
  

Echa obchodu imienin Marszałka Józefa 
Pusudskiego 
BORUNY 

Państwowe Seminarjum Nauczycielskie 

w Borunach, oraz Szkoła Rolnicza w pobli? 

skim Antonowie rozwijają się coraz pomyśl 
nłej, jako placówka kulturalno - oświatowa, 
oraz centrum, promieniujące myśl państwo 

wą w. szerokie masy społeczeństwa kreso- 

wego. Nowy tego dowód przyniosły nam 

dnie ostatnie. ‚ A 

W sposób piękny i podniosły Święciło 
Państwowe Seminarjum RE w 

Borunach uroczystość imienin Marszałka Jó 

zefa Piłsudskiego. W dniu 18 marca o godz. 
6 wiecz. odbył się capstrzyk hufca szkolne 

go pod bronią, przy blasku pochodni. biją- 

Oi krwawem światłem w okna cichych 

domków miasteczka i mówiących o mającej 
nazajutrz nastąpić uroczystości. 

5 W dniu imienin Marszałka, o EE 10 

" rano, w kościele parafjalnym odbyło się u- 

" roczyste nabożeństwo, po którem uformo- 

wały się na rynku hufce szkołne (Państwo 

wego Seminarjum Nauczycielskiego oraz 

Szkoły Rolniczej) i oddziały Strzelca, po- 
_ czem odbyła się defilada przed przedstawi 

cielami władz samorządowych, wojskowych, 
4 szkolnych. Bezpośrednio potem licznie 

zgromadzona publiczność udała się do gma 
ii Państw. Seminarjum Naucz., pięknie 

udekorowanego, tak zzewnątrz, jak we- 

wnątrz, gdzie miała się odbyć akademia ku 

_ czci Dostojnego  Sołenizanta — Marszałka 
| Piłsudskiego. - 

Ę Po odśpiewaniu hymnu państwowego 

los zabrał p. dyr. Seminarjum Władysław 

uro, który w długiem przemówieniu pod- 
niósł nieśmiertelne zasługi Marszałka. 

Zkołei przemawiał p. Stanisław Kunc, 
nauczyciel Seminarjum, który — podkreśla- 

je znaczenie Marszałka w dziejach wyzwa 

jącej się i odrodzonej ojczyzny — ošwiet 

li Go specjalnie, jako wskrzesiciela ducha 
tycerskiego w narodzie połskim, twórcę ar-= 

_ mji polskiej i jej zwycięskiego wodza. : 

ю O godz. 6 wiecz. odbyla się akademja i 
“ przedstawienie w Szkole Rolniczej w  są- 

šiedniem Antonowie. Nauczyciel Szkoty Rol 
_ miczej, p. Orłowski, wygłosił przemówienie, 

p. Jeleniewska  deklamowata  nastrojowy 

wiersz „List do Wodza“, co publiczność 
-przyjęła hucznemi oklaskami. 

: Dla upamiętnienia dnia imienin Marszał-- 

ka urządzono następnie przedstawienie ama 

torskie. Miejscowe Koło Dramatyczne, re- 
krutujące się z pośród nauczycielstwa Semi 
narjum Naucz. Szkoły Rolniczej oraz Szko- 

  

ły Powszechnej,  wystawilo piękną sztukę 
ludową W. Ł. Anczyca „Chłopi - arysto- 
kraci”, 

Specjalnie podkreślić należy grę p. dyr. 
. {е!епіешз!‹іеі (w roli Katarzyny), p. dyr. 
: urowej (Jędrzejowa) i p. | Mroszczyka 

Szczepan), wnoszącego dużo komizmu. P. 
lcha w wyspecjalizowanej przez siebie roli 

Žyda byt wprost nieoceniony; —każde je- 
go słowo wywoływało kaskady Śmiechu. 

Publiczność opuszczała „teatr“ szczerze 
zadowolona i wdzięczna tym wszystkim, 
którzy — nie żałując czasu i trudu — po- 
zwolili jej tak pięknie i mile spędzić dzień 

° imienin Marszałka. Ignotus 

„STOLPCE 
Uroczystošci obchodu imienin Wodza Na 

rodu, Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 
19 marca r. b. w Stołpcach, odbiegły daleko 
poza ramy zwykłego tradycyjnego obcho- 

O godzinie 8 min. 30 pośpieszyła żwawa 
młodzież na poranek dla uczniów gimnazjum 

_ państwowego i starszych oddziałów szkoły 
_ powszechnej do lokalu Ogniska Kolejowego, 
“gdzie wygłoszony został referat okoliczno- 

2 + i szereg deklamacyj. 
Równocześnie niemal pociągnęły - przed 

siedzibę magistratu rzesze bezrobotnych i 
_ biednych po odbiór paczek żywnościowych. 

ma które złożyły się: wędliny, cukier, herba 
_ ła, białe pieczywo, ryż i t. p. artykuły. W 
" Ciągu kilku godzin wydano przez Komitet 

Obchodu 200 porcyj dla tyluż bezrobotnych 
4 E edaycti, uszczęśliwionych niespodzian- 

- ką. 
ж Na parę minut przed godziną 10-tą о- 
_ zwały się dzwony w świątyniach; przema 
" gzerowały do kościoła PY, dźwiękach or- 
_ kiestry oddziały KOP-u, Policji Państwowej, 

Strzelca, Przysposobienia Wojskowego Ko - 
lejarzy, Pocztowców, hufce szkołne, a za 
niemi pociągnęło do Świątyń społeczeństwo 
miejscowe. Cicha msza .św., celebrowana 

ez ks. kanonika d-ra J. Moniuszkę w 
kościele  paratjalnym, zgromadziła bardzo 

liczne rzesze wiernych. > 
Nabożeństwa odbyły się również 

_ cerkwi prawosławnej, oraz synagodze 
dowskiej. е 

Następnie odbyła się przed pomnikiem 
Dziesięciolecia Niepodległości defilada biorą- 
cych w uroczystości udział oddziałów woj- 
ska, policji, Przysposobienia Wojskowego i 
# @. Defiladę przyjmował d-ca arnizonu 
KOP p. mjr. Bezega i p „starosta A Kulwieć 
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"RODZICE A SZKOŁA 
"Wr. 1896 p. Alicja Birney, Amery 

" kanka, interesująca się zagadnieniami 
wychowawczemi i uświadamiająca so- 
bie wielką rolę, którą mogą i powinni 
adegrać rodzice, współdziałający ze 
szkołą, powzięła myśl zwołania kon- 
ferencjj matek amerykańskich, jak 

- zwykle w Ameryce, nie zabrakło ludzi 
pełnych inicjatywy i energji, p. Feba 
A. Hearst sfinansowała całą impreze i 
oto 17 Il. 1897 r. w Waszyngtonie od- 
był się olbrzymi zjazd matek dzieci 

' szkolnych, którego wynikiem byio po- 
_ wstanie Narodowego Kongresu Matek. 

Kongres zakreślił szerokie ramy 
działalności, obejmując prawie w :zy- 
stkie dziedziny wychowania i uwzgięd 

_ niając opiekę nad dziećmi i młodzieżą 
bodaj od kołebki po okres studjów 
uniwersyteckich włącznie. 

Coraz lepiej się A organi 
zacją matek zainteresowali się ojcowie 

| nauczyciełe, więc dopuszczone do 
łosu mężczyzn, parokrotnie zmtznia- 

no nazwę i statut, aż się wyłoni; fun 
kejonujący od r. 1924 — „Narudowr- 
Kongres Rodziców i Nauczycie'i“, 

į ongres formułuje swe cele 
sposób następujący :*) 

® I. Dobro dziecka: pracować Ila 
dobra dziecka w domu, szkole, koście 

-_ łe i społeczeństwie. 
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*). Interesujących się dziejami М. K. R. 
з № м Ameryce odsyłam do breszurki ci. 
dreny Pannenkowej p .t. „Wsr”praca domu 
ze szkołą w Ameryce Pół” ucnej", z której 

| korzystam obecnie.    
ka 

w otoczeniu przedstawicieli wojskowości i 
władz administracyjnych. 

W godzinę później odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popier - 
siem Marszałka Józefa Piłsudskiego w gma 
chu dworca kolejowego, na stacji kolejowej 
w Stołpcach. Odsłonięcia tablicy dokonał 
p. starosta Kulwieć, otoczony przedstawi- 
cielami wojska i administracji państwowej, 
Wartę honorową w czasie uroczystości peł 
nił oddział PW, kołejarzy. W czasie ceremo 
nii okolicznościowe przemówienia wygłosili 
zawiadowca stacji p. H. Paszkiewicz i p. 
starosta Kulwieć. Podczas uroczystości przy 
grywała orkiestra KOP-u. 

O godz. 14-tej w lokalu Ogniska Kolejo 
wego odbył się poranek dla młodszej dziat 
wy szkolnej i w wieku przedszkolnym, u- 
rządzony staraniem Zw. Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet i p. p. nauczycielek szkoły po- 
wszechnej. 

Punktualnie o godz.  19-tej rozpoczęła 
sie w Ognisku Kołejowem akademja ku czci 
Wielkiego Sołenizanta. 

Udział w akademji publiczności był tak 
wielki, że widzowie nie mieścili się w sali, 
zapełniali korytarze i wejścia, oraz oblegali 
gmach Ogniska ze wszystkich y Ё eg. 

NIEMENCZYN 

Jak corocznie, tak i w dobie dzisiejszej, 
Niemenczyn uroczyście obchodził dzień imie 
nin Marszałka Piłsudskiego. 

Zrana — 19. III o 7-mej pobudka. Uro- 
czyste nabożeństwo w kościele parafjalnym. 
po którem oddziały KOP-u, Związku Strze- 
leckiego i Federacji, dziatwa szkolna deti 
lują przed Domem Żołnierza, gdzie przyj- 
muje defiladę dowódca 21 b. KOP, major 
Trzebiński. = 

O godzinie 11-tej wszyscy zebrali się w 
Domu Żołnierza, orkiestra gra hymn naro- 
dowy, przemawiają: major Trzebiński, kie- 
rownik miejscowej szkoły p. Regner, de- 
klamacje dziatwy. 

O godz. 12-tej rozpoczynają się zawody 
strzeleckie o odznakę Związku Strzeleckie- 
go. Staje 25-ciu zawodników. Wynik — 11 
osób oO Sek z tych 4-ch woj- 
skowych, 4 - ch strzelców, 2-ch z hufca 
szkolnego i 1 policjant. 

Wieczorem w Domu Żołnierza zespół a- 
matorski podoficerów i ich żon urządził 
rewię p. t. „Zolnierze“. Pięknie odegrane 
scenki z życia legunów, postacie napoleoń- 
skich ułanów, nasze rzewne piosnki, udane 
żarty — mile dały a> ten wieczór, za 
kończony pieśnią o Marszałku i „Pierwszą 
Brygadą”. 

KOŁTYNIANY 

Rok rocznie Koltyniany — zapadłe mia 
steczko  Święciańszczyzny —- przeżywają 
podniosłe chwile uroczystości, obchodzonej 
w dniu imienin Pierwszego Obywatela i 
Wodza Narodu Polskiego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W r. b. o godz. 8 m. 30 prob. 
ks. Wojszutis w miejscowym kościele pa- 
rafjalnym odprawił nabożeństwo, zaś wie- 
czorem w sali domu parafjalnego odbyła się 
akademja, na program której złożyły się: 
okolicznościowe przemówienie, wygłoszone 
przez p Kazimierza Szklennika, śpiewy pio- 
senek, deklamacje i odegranie 3-aktówki p. 
t. „Orjentacje". Chór Koła Młodzieży od- 
śpiewał: „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Po- 
žegnanie“,  „Łączko, łączko”, „Podkówecz 
ki* i „Jak to na wojence*, zaś dziatwa szkoł 
na i podoficerowie KOP-u oddeklamowali 
Ikilka wierszy. Ter. 

EJSZYSZKI 
W dniu 19 b. m. miasteczko Ejszyszki 

uczciło uroczyście dzień imienin Wielkiego 
Budowniczego Polski 
Już w godzinach rannych przybyły oddzia- 
iv Związku Strzeleckiego z Kołeśnik, loj- 
lid, Druskienik, które połączyły się z oddzia 
łem miejscowym i udały się do kościoła na 
uroczyste nabożeństwo. 

Po nabożeństwie  uformowano pochód, 
który wyruszył do miasteczka na akademiję.: 

Otwarcia akademji dokonał p. Janikow- 
ski Witold —- wójt gminy, następnie prze- 
mówił p. Landfisz — sędzia śledczy, przed 
stawiając w żywych i barwnych słowach 
postać znakomitego Wodza, który zapocząt 
kował wskazał wyścig pracy twórczej nad 
rozbudzeniem życia polskiego. 

Po przemówieniu zostało wygłoszonych 
kilka deklamacyj przez dziatwę szkołna, na- 
stępnie drugie przemówienie wygłosił — p. 
Szczepkowski Antoni. > 

Po akademji odbyły się na rynku poka 
zy walki gazowej i przechodzenie przez za- 
słony dymne przy udziale oddziałów strze- 
leckich i drużyny harcerskiej. Na zakończe 
nie odbyło się strzelanie z broni małokalib 
rowej, jako przygotowanie do zawodów 
strzeleckich w Lidzie. * 

Il. Dom: podnieść poziom życia ro 
dzinnego. 

III. Prawo: dążyć do reform usta- 
wodawczych w celu zapewnienia od- 
powiedniej opieki prawnej nad kobie- 
tami į dziećmi. 

IV. Współdziałanie: pracować nad 
zbliżeniem rodziny ze szkołą tak, aże- 
by rodzice i nauczyciele mogli inteli- 
gentnie współdziałać w wychowaniu 
dziecka. 
„V. Opinja publiczna: wvtworzyć 
świadomy prąd opinji publicznej, któ- 
ryby poparł dążenia wychowawców w 

kierunku stworzenia najlepszych wa- 
runków fizycznego, moralnego, umysło 
wego i duchowego wychowania dzieci 
i młodzieży, 

Jak z tego widać, program zosta! 
zakreślony Śmiało i szeroko, wykona- 
nie zaś wymagało i wymaga nietylko 
wielkiej energji, zapału i inteligencji, 
ale i odpowiedniego przygotowania. 
To też wkrótce się wyłoniła koniecz- 
ność dokształcania rodziców w celu 
należytego przygotowania ich do wiel 
kiej i odpowiedzialnej pracy w Kongre 
sie. 

W roku1930 ukazał się pierwszy 
tom rocznika, pod wymownyri tytu- 
łem: „Parent Education" (Kształcenie 
rodziców). - 

Tak się dzieje w Ameryce... 
„U nas inaczej, inaczej, inaczej!” 

s Rodzina polska w ciągu Augich 
wieków nie brała współudziału w pra 
> szkoły nad wychowaniem mło fzie- 

Szkoła dawała sobie radę sama i 
nie dopuszczała do głosu rodziców. 
Ojcowie jezuici, dominikanie czy ba- 

& 

Józeia Piłsudskiego. * 

sto 

Ę Wystąpienie ministra Benesza 

`л 

przeciw Anschlussowi 
PRAGA. (PAT). — Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Iz- 

by w dniu 26 bm. min. Benesz złożył oświadczenie co do stanowiska Cze- 
chosłowacji wobec projektowanego układu celnego austrjacko - niemieckiego 
Układ ten — mówił minister — stanowiłby wypadek wielkiej doniosłości 
i niemożliwem jest oddzielić jego stronę gospodarczą od politycznej. 

Z punktu widzenia ekonomicznego zarysy płanu nadawałyby się do przy 
jęcia gdyby zostały urzeczywistnione w ramach ogólno - europejskich i od- 
powiednio zmodyfikowane celem uwzględnienia interesów innych państw. 
Lecz obecne ściśle ograniczone zarysy planu nie odpowiadałyby ani intere 
вот gospodarczym, ani politycznym Czechosłowacji, byłyby szkodliwe dla 
jej potrzeb życiowych i mogłyby pozatem stworzyć w Europie środkowej 
trudności niebezpieczne dła sprawy pokoju. 

Nasuwa się zresztą zagadnienie Anschlussu, co do którego stanowisko 
Czechosłowacji jest znane. Nie możemy zaakceptować tego planu. Zdaniem 
Czechosłowacji uchwalenie tego płanu byłoby pogwałceniem zobowiązań 
traktatowych, a mianowicie St. Germain i protokułu z roku 1922. 

Dalej Benesz podkreślił jednomyślność, ist niejącą w tej sprawie mię- 
dzy rządem państw Małej Ententy oraz solidarność ich ze stanowiskiem Fran 
cji, która działa w porozumieniu z W. Brytanją. 

Lotnicy polscy w puszczy afrykańskiej 
ELISABETHVILLE. (PAT) — W dniu wczorajszym wyłądowali nasi lotnicy kpt. 

Skarzyński i por. inż Markiewicz w miejscowości »Luebo Odiegłość między Elisabethvil- 
ie, skąd lotnicy wystartowali a Luebo wynosi około 1200 kim. Początkowo łotnicy za- 

mierzali lądować w Luluaburgu, położonym w odległości około 90 klm. od Elisabethvil- 

ie, wykonali więc etap dłuższy od zamierzonego. Luebo jest to wielka osada w Kongo 
Belgijskiem, położona nad rzeką tej samej nazwy u ujścia jej do rzeki Lułua. Dziś ra 
no lotnicy odlecieli do Leopołdviiic, stolicy prowincji Kongo Kasai, leżącej na brzegu 
rzeki Kongo, która oddzieła ją od Brazzaville, stolicy francuskiej Afryki Równikowej. 

Niezwykły samolot wojskowy 
NOWY YORK. (PAT) — W zakładach fabrycznych Fokkera buduje się obecnie 

nowy samołot wojskowy, który przy użyciu czterech karabinów maszynowych, mających 

wyłot poza skrzydłami samolotu, będzie mógł dawać 3 tys. strzałów na minutę. Samołot 

ten będzie mógł łatać z szybkością do 200 mil na godzinę. 

Krwawe rozruchy w Indjach 
NOWE DELHI. (PAT) — Według doniesień z Cawnpore surowa cenzura, 

wadzona w tej miejscowości, nie 
fiar ostatnich zajść, Jak słychać, zabitych mialo byč około 50 a: 

pozwała na uzyskanie SO aaĆ danych 0 fiości о- 
b. Wiełu rannych leży 

na ulicy. Wśród ofiar znajdują się zarówno Hindusi, jak i Muzułmanie. Liczne domy zo 
stały spalone. 

RANGOON. 
cyjnego w okolicy Tharrawaday, 
wielu zaś innych odniosło rany. 

  

(PAT) — Nadeszły tu wiadomości o wzmaganiu się ruchu rewolu- 
gdzie w czasie starć z policją zginęło 20 buntowników 

S$etna rocznica powstania w Kownie 
Z Kowna donoszą: Jak wiadomo dzień 25 marca 1831 r. uważany jest 

jako dzień wybuchu powstania przeciwko Rosji na Litwie. Mianowicie w dniu 
tym wystąpił pierwszy na Żmudzi Karol Jawtok, który zajął miasteczko Kiel- 
my. W związku z tem We środę odbył się w uniwersytecie kowieńskim ob- 
chód setnej rocznicy powstania litewskiego. Na akademji profesor |anułaj- 
tis wygłosił odczyt na temat: „„Historja rewolucji z punktu widzenia społecz- 
no - politycznego”. Zaś pułk. Za$kiewicz na temat „Dzieje rewolucji z pun- 
ktu widzenia wojskowego”. Obchód zgromadził wiele osób, zarówno z po- 
śród słuchaczy uniwersytetu jak również szerokich mas społeczeństwa ko- 

wieńskiego. 

W Kownie sklepy otwarte do 8 wiecz. 
Według wiadomości z Kowna, zarząd miejski opierając się na ustawie 

o 8-miogodzinnym dniu roboczym, przedłużył godziny handlu sklepów do 
godziny 8 wieczorem, zamiast jak dotychczas 7-mej. 

  

Od I czerwca do 10 czerwca r. b. 

Od 18 lipca do 2 sierpnia r. b. 

Od 6 sierpnia do 17 sierpnia r. b. 

Od 29 lipca do 26 sierpnia r. b. 

3 WYCIECZKI DO KOPENHAGI: 

Informacje i sprzedaż biletów w biurach   
zyljanie mieli swe odwieczne metody 
wychowawcze i nie zawracali sobie 
głowy zbyt zawiłemi  subtelnościami 
pedagogicznemi lub psychologicznemi, 
których zresztą wówczas nie było wc 
le. k 

Tak było na całym świecie. Lecz 
później rozpoczął się w dziejach szko- 
ły i rodziny polskiej osobliwy okres. 

Niewola polityczna data się we 
znaki przedewszystkiem szkol: poł- 
skiej, którą zmiażdżono, zniszczono - i 
na jej gruzach zbudowano prawo nyśl-- 
ną i wiernopoddańczą 
czą. 

Rodzina znalazła się wówczas 
sytuacji wyjątkowej. To, co szkoła 
dawała poza nauką, było nie do przy- 
jęcia. 

Trzeba było przeciwstawiać. się 
szkole, odrzucać wszelkie jej próby 
wpływania na psychikę dzieci, zwal- 
czać jej ideologię; ale sama negacia 
nie wystarczała, należało dać dziecku 
to, czego nie dawała szkoła, i to w 
zakresie nietylko wychowania, ale i 
nauki. 

Stanęła więc wówczas rodzina poi 
ska wobec olbrzymich i odpowiedzial 
nych zadań i, trzeba przyznać, zada 
niom tym sprostała, stwarzając nowe, 
swoiste formy narodowego wychowa 
nia młodzieży. 

Gdy wreszcie w r. 1905 zdobyli- 
śmy możność zorganizowania pierw- 
szych prywatnych į nie posiadających 
żadnych praw szkół polskich, byliśmy 
przygotowani do czynu i stworzyliśmy 
wysiłkiem społeczeństwa, a przede- 
wszystkiem — doskonałych pedagoa- 

szkołę zabor- 

w 

Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, Sp. Akc. 

Linja Gdynia — Ameryka. 

organizuje cykl morskich podróży turystycznych transatlantyckim okrętem: 

Połonia (15.000 tonn) 

WYCIECZKA PO MORZU BAŁTYCKIEM:Ryga, Tallin, Hełsingfors, Stokholm, Visby 

Ceny od zł. 325 

WYCIECZKA NA FJORDY NORWEGJI: Kopenhaga, Bergen, Sognefjord, Moldefjord, 

WYCIECZKA PO MORZU PÓŁNOCNEM: 

WYCIECZKA PO OCEANIE ATLANTYCKIM: Odynia, Halifax, 
Ceny od zł, 1.975. — 
Ceny od zł. 150. — 

Odjazd w dniach: 20 maja, 24 czerwca il6 września b. r. 

GŁÓWNE BIURO PASAŻERSKIE, Warszawa, u!. Marszałkowska 116. 

„Wagons — Lits-Cook“ 

U W A GA: PASZPORTY I WIZY ZAGRANICZNE z wyjątkiem do Stanów Zjed- 

noczonych A. P. ZBĘDNE. 

Nordkap, Trondheim. Ceny od zł. 500— 

Kopenhaga, Londyn, Rotterdam, Kanał © 

Kiloński. Ceny od zł. 375. — 
New York, Niagara. 

LINJI GDYNIA — AMERYKA, w biurach 
i tow. „Orbis“. /   

gów i wybitnie inteligentnych rodzi- 
ców — naprawdę dobrą szkołę. 

Po odzyskaniu niepodległości stwo 
rzyliśmy  nierozsądnie wielką ilośc 
szkół średnich i do pomocy przygd- 
nym pedagogom, nie mającym ani sił, 
ani możności, ani żadnych kwaiifika- 
cyj do wychowywania dzieci, dodali-- 
śmy komitety rodzicielskie, opiski 
szkołne, opieki rodzicielskie, słowem, 
organizacje, grupujące rodziców i za- 
wierające pod różnemi nazwami tę sa 
mą ubożuchną treść. 

Nie możemy marzyć o wielkiej, 
podług wzorów amerykańskich, akcji 
wychowawczej rodziców, współpracu- 
jących (z zawodowymi pedagogami 
Niech ktoś w Polsce spróbuje WYSu- 
nąć projekt „dokształcania rodziców** 
-- spotka się z powszechnem oburze 
niem, a zresztą jak dokształcać ludzi, 
z których większość nie, posiadą pra- 
wie żadnego wykształcenia, dla wielu 
zaś nawet nauka czytania j pisania 
jest wielką tajemnicą? 

Komitety rodzicielskie, do których 
wchodzi elita rodzicielska, są prze- 
ważnie niezdolne do pracy, chociaż- 
By tylko wskutek wadliwej struktury. 
Nikt z członków tych komitetów nie 
przejmuje się zbytnio swoją rołą, nikt 
należycie jej nie rozumie. 

Na ogólnych zebraniach rodziców 
wybierają do zarządu opiek rodziciel- 
skich albo ludzi, „którzy mają sporo 
wolnego czasu* (szczególnie są po- 
szukiwani emerytowani pułkownicy), 
albo tych, „których nie można nie wy- 
brać, bo się obražą“ (małżonki róż- 
nych dygnitarzy), albo wreszcie osoby 
które czem się wyróżniły na walnem 

W WIRZE STOLICY. 

SCENA I EKRAN. 
Wystawienie opery „Król — kochanek" 

na uroczystem przedstawieniu, które za- 

szczycił Prezydent, wywołuje w dalszym cią 
gu burzę. Jak można było częstować do- 
stojnych gości tak nieprzyzwoitą groteską! 

Oburzenie powszechne. 

Zarząd teatrów miejskich tłomaczy się 
energicznie. Przyszedł doń major Loth, on- 
giś świetny piłkarz Połonji — dziś kapitan 
związkowy P.Z.P.W. i zapytał, co będzie 
wystawione 19 b. m. 

Co sobie pan życzy. Może „Manru" Pa- 
derewskiego. 

Hm.. 

Może „Halkę* Moniuszki. 

To takie stare. Nawet ja to widziałem ze 

trzy razy, a cóż dopiero Pan Prezydent, któ 

ry jest odemnie przecie dużo starszy. 

Możnaby „Pan Twardowski"**  Różyc- 
kiego. 

Ech — to dla dzieci; jakieś hopki, tań- 

  

Ce... 
A co panby powiedział na „Lohengrina“, 

albo „Carmen“. 

Broń Boże! Popierajmy wyrób krajowy. 

Ostatecznie major Loth zgodził się na 

„Króła — kochanka" Wieniawskiego ...bę- 

dzie dobrze. Trudno. Dobry piłkarz, dosko- 
nały znawca footbaalu, spałonych, kowne- 

rów, karnych i fauli może się nie znać na 

operach. Zresztą opery Wieniawskiego nie 

znał i nikt jeszcze wogóle jej nie widział, a 

dyrekcja określiła ją jako utwór wesoły, 

zabawny i niewinny. 

Major Loth został wprowadzony w błąd. 

Kto winien? Dyrekcja. Magistrat. 

Wszyscy tak lubią Magistrat, że z przy- 
jemnością zwalają nań całą odpowiedział- 

ność — biedni dygnitarze miejscy, którzy 
w życiu swojem nie byłi w operze. (bó 
wolą Morskie Oko i Nitouche) zostali obar 

czeni zarzutem niestarannego dobierania re- 

pertuaru. 
Zawsze ten repertuar. Teatr Polski gra 

obecnie sztukę Bernarda Shaw: _ „Lekarz 

na rozdrożu". Pierwszorzędna sztuka. Na 

scenie pęta się stale pięciu Itkarzy i co się 

który odezwie — to takie głupstwo powie, 

że sala pęka od śmiechu. 
A jakie głupstwa robią. Uśmiercają pa- 

cjenta w mgnieniu oka i jeszcze mają do 
niego pretensje. Jeden lekarz zabija cho- 

rych, robiąc wszystkim, czy trzeba czy nie, 

tę samą operację, drugi jest zwołennikiem 
zastrzyków — byle jakich, bo ratuje nie ta 

antytóksyna czy inna, ale sam fakt zastrzy- 
kiwania, trzeci wymyślił surowicę niezawod 
ną dła suchotników, a że ogłasza: „kura- 

cja gwarantowana", więc ma szalone po- 

wodzenie, czwarty radzi wszystkim: „pół 
— kila renklodów przed obiadem* — piąty 

jest tak stary, że już nie leczy, ale patrzy 
przychylnie na zabiegi swych kołegów i po- 

ciesza się myślą, że coby nie wymyślili, 

więcej odeń ludzi nie uśmiercą. 

Złośliwa sztuka. jednak lekarze warszaw 

scy nie zaprotestowali ani zbiorowo, ani 

pojedyńczo. Chodzą do teatru i śmieją się 
wraz z innemi. Ale jest przyczyna tej 

wstrzemięźliwości, nieśmiałości. — Autorem 
sztuki jest Shaw. Ucieszyłby się on z pro- 

testu niezmiernie, rozgłosiłby wszędzie, że 

w Polsce są tacy, a tacy lekarze. Napisał- 

by drugą sztukę o lekarzach — wyłącznie 
polskich. 

Zresztą Shaw to Anglik. Angiikowi wol- 
no. Niechby tę samą sztukę napisał jakiś 
nasz Szarłowski! Bože, coby się działo. Le- 
karze, profesorowie, weterynarze, felczęrzy, 
nawet fryzjerzy (że to bańki stawiają) za- 
protestowaliby społem, zgodnie i godnie. 

Jeden z doktorów u Shawa mówi: „cho- 
roby nie istnieją! u niektórych ludzi są zło 
śliwe mikroby, które sprawiają, że zdrowy 
człowiek czuje się źle, coś mu dolega. Trze- 

ba znaleźć mikroba i zabić go!" 
Dobra rada. Ale jak znaleźć mikroba. 

Karol. 

Podziękowanie 
Zarządowi s>pitala Św. Jikėba (odd iał 
chirurgiczny) P. Doktorowi Józefowi 
Kucharski+mu i P. Doktorowi Marja- 

nowi Siedieckiemu za operację i sku- 

teczne zabiegi lekarskie, składam — 5ег- 

deczne podziękowanie ` 
Jadwiga Ignatowiczowa 

  

  
zebraniu (zwykle jakąś płomienną mo 
wą). Tak zbudowany komitet w najlep 
szym wypadku jest zdolny tylko (choć 
to rzecz wielkiej wagi!) do zorganizo 
wania pomocy materjalnej biednym 
uczniom, — o szerszym programie —- 
ani mafzyć! 

Zresztą ogólne nastawienie tych 
komitetów jest nieco osobliwe, gdyż 
cała ich uwaga i energja, wszystkie 
mowy i spostrzeżenia skierowują się 
zwykle pod adresem... nauczycieli, tak, 
że „opieka rodzicielska" zaczyna na- 
bierać cech jakiejś opieki nad moral- 
nie i umysłowo zaniedbanymi belfra- 
mi! Stosunek rodziców do tych belf- 
rów jest zdecydowanie wrogi. Część 
rodziców boi się ich, bo się spodziewa 
(nieraz nie bez słuszności!), jakiejś 
„Zėmsty“, której ofiarą może paść 
dziecko, >— inna część krótko a wy- 
mownie zapowiada: „ja im (mu, jej) 
pokažę! — ja im dam!“ — no i nie- 
raz „pokazuje“ i „daje“! 

Jest rzeczą wprost okropną i tra- 
gicznie paczącą młode dusze, jeżeli 
dziecko ma inną atmosferę w szkole, 
inną w domu, a jeszcze inną poza do- 
mem. Podczas niewoli mieliśmy prze 
paść pomiędzy Szkołą a rodziną, lecz 
żadne dziecko połskie nie wahało się, 
w wyborze autorytetu. : 

Dziś myśmy się _ powściekali 
wskutek wzajemnej nienawiści i posą- 
dzenia bliźniego swego o wszystkie 
grzechy, zbrodnie i nikczemności , ja- 
kie tylko istnieją na świecie! 

W ostatnich czasach stosunki nie- 
co się polepszyły, raczej uprościły, tak 
że wymieniając czyjeś nazwisko, nie 
potrzebujemy wysilać się w szkalowa- 

   
   

       
      

    

    

    
    

  

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Bisłorusi —szkice historyczne zł. 6 — 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tygodnia książki od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć ve wszystkich wileń- 
skich księgarniach po „eme 
zł 4.00 zaeg . 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
żywnie istwórczość ‚ #4 10.— 

Bez steru i busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumn tu Pa 
pieskiego w Wilrle 

„Żyrowice—łask krynice . 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy . . 

  

  
Światowid nr. 12. Same egzotica. Cadyk 

— cudótworca Halbezstanim wydał sw: ją 
córkę zamąż. Cadyk zaszczycił goja—współ- 
pracownika Światowida łaskawą rozmową. 
Cadyk powiedział, że Światowid i Kurjer Il. 
Krak. są czytywane w Bołszewii! Stąd trzy 
duże strony mówią, krzyczą, Ściśle odtwa- 
rzają przebieg historycznego zdarzenia, a ze 
cadyk ma jeszcze dwie córki, czekają nas w 
-Światowidzie jeszcze dwa  cudotwórcze 
weseliska! — Pozatem — Lejba Trocki na 
wygnaniu, pułk. Lawrence nito żyje,  nito 
zginął, Nora Ney na wiełbłądzie, tancerka 
wiedeńskie, flirtujące z odźwiernym u Tu- 
kiera na Starem Mieście. Europa w śxi-gu 
a p. Kostecka w koszulce, gdyż tego stroju 
wymaga wystawiona w Krakowie sztuka 
Bauma p.t. „Ludzie w hotelu". 

Świat nr. 12 — Numer łódzki. Robert 
Geyer, prezes Izby Przemysł. Handl. w 1.5dzi 
mówi o „Łodzi w gospodarstwie Polski“, 
wojewoda łódzki ' Wł.  laszczołt  o- 
raz prezydent m. Łodzi Br. Žiemiecki infor 
mują o sytuacji Łodzi oraz doli robctni- 
ków łódzkich, „krół Бамету“ Oskar Kon 
zabiera głos ми sprawie kryzysu ekonomicz 
nego. 

Z Łodzi jednak przenosi nas mgr. Ale- 
ksander Wielopołski do Puszczy 1a połowa- 
nie: na żubry. Później jesteśmy Świadkarii 
trzęsienia ziemi w Nowej Zelandji i trafia- 
my na .... otwarcie bibljoteki uniwersyteckiej 
w Warszawie, gdzie znów się spotykamy z 
naszym dyr, Rygiem. W działe kroniki znaj- 
dujemv portret laureata nagrody artyst;cz- 
nej Wilna, prof. F. Ruszczyca. 

— Wiadomości Literackie — nr. 12. Zdzi 
sław Czermański daje obszema, bogato ilu- 
strowana korespondencję p.t. Charlie Chaplin 
w Londynie". W. Makowski mówi o „Za- 
daniu żywego pokolenia", Rov - Żeleński po 
daje korespondencię z lakgbem Wojciechow 
skim. Recenzje. Kronika. 

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 14-ty dzień ciągnienia. 

Główniejsze wygrane 

PRZED PRZERWĄ 

Po zł. 10.000 wygrały ńr.: 12578 181766 
Zł. 5.000 wygrał nr. 209431 

5023 11909 Po zł 3,000 wygrały nr.: 
84057 88652 124919 

Po zł. 2.000 wygrały nr.: 67998 141145 
185957. ё 

Po zł. 1.000 wygrały nr.: 15437 23106 
28879 31286 80636 86007 94061 107844 
133860 137294 148248 182163 208454 208914 

PO PRZERWIE 

15.000 zł. wygrał nr. 159565 
Po 10.000 zł. wygrały nr: 17363 62718 

156940 
Po 5.000 zł. wygrały nr.: 73326 139828 
Po 3.000 zł. wygrały nr 36684 42742 

54052 194614 
Po 2000 zł. wvgrały nr. 42023 77039 

77339 107726 159037 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 13302 23590 

48503 57226 58058 50001 62484 73409 
A 135568 135503 146637 160149 175304 

WAŻNIEJSZE WYGRANE 

WARSZAWA (PAT) — 26 bm. w 
15-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22-giej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: po 15 tys. zł — 13812, 
180.998, 10 tys. zł. — 94.932, po 5 
tys. zł. — 130981 146648, po 3 tys. 
zł. — 83010 83574 129444 197947 

niu człowieka, lecz mówimy znacząco: 
„Sanator“ lub „Endek,“.... 

Wiemy wówczas, o co chodzi!. 
Niech szkoła otrzyma nowego dy- 

rektora, który ma skądziś przyjechać. 
Nikt nie będzie narazie wiedział, czy 
to jest człowiek mądry, czy głupi, dob- 
ry pedagog, czy karjerowicz, nawet 
będą powstawały wątpliwości, czy 
jest „tutejszy”, czy też „galileusz“, 
ale z całem przekonaniem fama będzie 
dzwonić: „Sanatora przysłali!'* lub: 
„Jakiś endek z pod ciemnej gwiazdy 
jedzie" — i oto część rodziców zgó- 
ry przyjmuje pozycję wrogą j — od- 
powiednio, choć często bezwiednie — 
urabia swe dzieci! 

Mieliśmy niedawno dzień 19 marca 
wolny od zajęć szkolnych. Młodzież 
brała udział w różnych akademiach, 
wysyłała pocztówki, słuchała odczy- 
tów i mów. " 

Niejedno serduszko drgnęło wów- 
czas mocniej... 

Lecz jakie komentarze z powodu 
tych uroczystości posłyszała ta sama 
młodzież w. wielu domach, jaką niena- 
wiścią zatruło jej serce, — któż wie? 

Między szkołą (raczej — nauczy-. 
cielstwem) a rodzicami jest przepaść. 
tem większa i tragiczniejsza, iż rodzi- 
na jest kompletnie bezsilna. 

Rodzina przeżywa kryzys: Rodzina 
bankrutuje. Rodziny bodaj już niema. 

Załamanie się rodziny. w sposób 
jaskrawy zaznaczyło się w zmianie sto 
sunku rodziców do dzieci. 

Dawniej rodzice, a przedewszy- 
stkiem ojciec, wskazywali na siebie, 

jako na wzór, godny do naśladowa- 
nia! : ACE   

 



Dlaczego niema w 

Od kilku lat Wilno jest jedynem w 
Polsce wielkiem miastem, niemającem 
swojej spółdzielni spożywców. Boć 
przecież ani słaba „Mrówka, zagu- 
biona na krańcach Antokola, ani su- 
chotniczy, pozbawiony widoków roz- 
woju „Spółdzielca Biatoruski“ nie mo- 
gą tu być wzięte w rachubę. To samo 
należy powiedzieć i o 2 sklepach „Kra 
fwej Spółdzielni Spożywców Koleja- 
rzy**, rządzonych przez warszawską 
centralę i mających wskutek zawodo 
wego charakteru swojej instytucji zgó 
ry ograniczone możliwości ekspansįi. 

A przecież jeszcze niedawno posia 
dało Wilno kilkanaście spółdzielni spo 
żywców, które prowadziły kilkadzie- 
Siąt skłepów, rozrzuconych po całem 
mieście. Dziś niema po nich ani śladu. 

Różnorodne przyczyny złożyły się 
na upadek w Wilnie spółdzielczości 
spożywców: rozdrobnienie — i stąd 
organiczna słabość poszczególnych 
kooperatyw; nieodpowiednie, bez nale 
żytych kwalifikacy osoby na stanowi- 
skach pracowniczych, a zwłaszcza — 
kierowniczych;  nieustabilizowane i 
bardzo trudne warunki gospodarcze, 
umiejętność pracy w których była po- 
nad siły niewykwalifikowanych kierow 
ników. Wszystkie te poważne  przy- 
czyny nie należą jednak do takich, 
których nie dałoby się uniknąć przez 
właściwą organizację, oraz przez bar- 
dziej odpowiedni sposób dobierania 
ludzi do pracy fachowej. Pozatem każ- 
dy przyzna, kto choć trochę orjentuje 
się w stosunkach miejscowych, iż 
Wilno posiada szereg bardzo pomyśl- 
nych warunków dła uruchomienia i roz 
budowania wielkiej spółdzielni spo- 
żywców. 

Przedewszystkiem nałeży  pamię- 
tać, że Wilno jest wielkiem miastem, 
w którem inteligencja  zarobkująca, 
niezamożni rzemieślnicy, oraz warstwa 
robotnicza, stanowią bardzo poważną 
część ludności. Są to kategorje kon- 
sumentów, dotkliwie odczuwających 
na swych skromnych budżetach ro- 

-dzinnych nadmierne ciężary niezdro- 
wego handlu detalicznego w Wilnie. 
Warstwy te są w całym cywilizowa- 
nym świecie, a więc mogą być i w 
Wilnie szeroką podstawą społeczną 
dla kooperatywy spożywców. 

„ Dalej —.w Wilnie przy większych 
instytucjach istnieją заторотосоме 
stowarzyszenia pracownicze,  dostar- 
czające swym członkom wszelkich 
ułatwień i udogodnień natury gospo- 
darczej: organizują więc wspólne za- 
kupy, wyjednywują rabaty, udzielają 

__ gwarancyj i t. d. Gdyby w Wilnie pow 
* Stała umiejętnie poprowadzona koope- 
ratywa spożywców, mogłaby się ona 
podjąć od samego już początku skoor- 
dynowania i zracjonalizowania roz- 
proszonych dotąd wysiłków tych sto- 
warzyszeń. Wejście spółdzielni na tę 
drogę, zapewniłoby jej odrazu zdro- 
wą i mocną podstawę gospodarczą, 
a stowarzyszonym urzędnikom i robot- 

  

  

Kurjer Gospodarczy Ziem 
Wilnie spółdzielni 

spożywców? 
nikom — jeszcze większe, niż dotąd 

korzyści. Zadanie bardzo wdzięczne i 

przy umiejętnem zabraniu się do spra- 

wy nie trudne do  urzeczywistnienia. 
" Wreszcie bardzo pomyślną okolicz 

nością jest fakt istnienia w Wilnie przy 

zaułku Rossa 3, Oddziału Związku 

Spółdzielni Spożywców  „Społem*. 

Gdyby powstała u nas spółdzielnia, 
miałaby ona na miejscu własną, do- 
brze prosperującą wielką hurtownię, w 

której korzystałaby niewątpliwie z do- 
godnych warunków kredytowych, oraz 
miałaby cały szereg innych, poważ- 
nych korzyści. Wiadomo, iż od- 
dział ten zaopatruje kilkadziesiąt in- 
stytucyj miejscowych (szpitali, burs, 
ochronek, szkół, urzędów i t. d. w ar- 
tykuły spożywcze i opałowe, co wy- 
nosi razem dość poważny obrót. Otóż 
nie ulega wątpliwości, iż gdyby w 
Wilnie powstała odpowiednia  spół- 
dzielnia spożywców, oddział związku 
przekazałby jej te operacje z instytu- 
cjami, co bardzoby ją wzmocniło od 
początku. 

Ze wszystkiego powyższego wy- 
ciągamy wniosek: Wilno posiada sze- 
roką bazę społeczną dla rozbudowania 
wielkiej kooperatywy spożywców i 
ma szereg sprzyjających warunków, 
których właściwe wykorzystanie mo- 
głoby zapewnić spółdzielni mocną pod 
stawę gospodarczą. 

Czemuż więc kooperatyści 
scy, wśród których jest tyle 
nych jednostek, nie przystępują dotąd 
do zorganizowania w mieście spół- 
dzielni spożywców? Niepowodzenie 
przeszłości nie powinno ich zniechę- 
cać. Znane są jego przyczyny, co sta- 
nowi cenny skarb doświadczenia ne- 
gatywnego, który należy wykorzystać 
w podjętej na nowo pracy spėldziel- 
czej, która przy nałeżytem jej podję- 
ciu i porowadzeniu może i musi wydać 
piękne owoce. K. Ł. 

wileń- 

  

UCHWAŁA W SPRAWIE OCHRONY 
PRODUKCJI I PRZEROBU LNU. 

Na walnym zjeździe T-wa  Organizacyj 
i Kółek Rolniczych w Wilnie, dnia 4 marca 
1931 r. powzięta została następująca u- 
chwała w sprawie ochrony produkcji i prze 
robu Inu, oraz rozwoju użytkowania tkanin 
DANY 

„Wobec ogromnego znaczenia, jakie po- 
siada uprawa Inu dla ogółu rołników Ziemi 
Wil. pozbawionej ze względów klimatycz- 
nych możliwości uprawy innych roślin prze 
słowych, oraz przyjmując pod uwagę do- 
niosłość sprawy oparcia polskiego przemy- 
* słu przędzalniczo-tkackiego 0 surowiec 
krajowy, co staje się specjalnie ważnem 
w okresie uniemożliwienia zbytu na rynkach 
zagranicznych, — Zjezd Wileńskiego Towa 
rzystwa  Organizacyj i Kółek Rolniczych 
uchwała: 

Dla ratowania Iniarstwa, obecnie za- 
grożonego w s mem swem istnieniu, na- 
skutek katastrofa.nej zniżki cen włókna Inia 
nego, zaniku eksportu tegoż zagranicę, nie- 
zbędne jest: 

1) Zagwarantowanie zbytu na wyroby 
Iniane na rynku "wewnętrznym, przedewszy 
stkiem w drodze częściowego zastąpienia 
przez te wyroby używanych obecnie przez 
instytucje państwowe i samorządowe wyro 

KTO OSZCZĘDZA DZIŚ — TEN JEST SPOKOJNY O JUTRO! 

Pocztowa Kasa Oszczędności 
Centrala, Warszawa Jasna 9. 

Ekspozytury: Nowolipki I0, Próżna 3, Hale Mirowskie 
Oddziały: 

GWARANTUJE 
wkłady 

gotówką, najpewniejszemi 

lckatami w złocie 
i Hcznemi nieruchomoś iami 

Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Wilno 

P.K:0 
ZAPEWNIA 

wkładom oszczędnościowym 
pełne be pieczeństwo i tajem- 
nicę, możność natychmia- 
stowego wycofania, 

solidne oprocentowanie 

Obrót P. K. 0. wyniósł w 1930 roku 24 miljardy złotych 
ы Suma wypłaconych procentów za wkłady wynosiła w r. 1930 

ponad 13 miljonów złotych 
Każdy Urząd Pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty 

  

— „Bądź jak tatuś! Miej takie sta- 
nowisko i taki mir w społeczeństwie". 
— Qto było główne wskazanie peda- 
gogiczne. 

I dzieci rzeczywiście, albo całko- 
wicie i bez zastrzeżeń uznawały ojców 
za wzór, albo też (szczególnie pod 
wpływem haseł socjalistycznych) roz- 
poczynały z ojcami tragiczną walkę. 

Dziś stosunki kardynalnie się zmie 
niły. Zdecydowana większość rodzi- 
ców otwarcie mówi swym dzieciom: 

— „Nie bądźcie podobne do nas!“.. 
Chłop, rzemieślnik, czy drobny 

mieszczanin, oddając syna do gimnaz 
jum, chce, aby z niego wyrósł przyszły 
urzędnik. 

Praczka, czy szwaczka, marzy dla 
swej córki o maturze, bo.. bez 
matury nie można wyjść zamąż za 
oficeral. 

inteligent, niepewny na wszystkich 
stanowiskach, jakie zajmuje, i doznają 
cy zawodu we wszystkich zawodach, 
jakie uprawia, jedno tylko radzi dzie- 
ciom, aby nie naśladowały go! 

— „Lepiej być szewcem, 
krawcem, niż byle urzędniczyną!* 
+ Zresztą na jakie moralne lub mater 
jalne wartości może współczesna ro- 
dzina wskazać dzieciom? Czem zaim- 
ponuje swym dzieciom najwybitniej- 
szy ojciec? 

Wiedzą? — Lecz dziś nauka nie 
popłaca się nawet na katedrach uni- 
wersyteckich! 

Tałentem? — Lecz talent bez re- 
klamy nie wiełe wart; lepsza reklama 
bez talentu! : 

Stanowiskiem? — Ale z każdego 
stanowiska w każdej chwiłi, nagle a 
Aleoczekiwanie — można ,, e 

czy 

Bogactwem? Dziś o bankru- 
ctwo łatwiej, niż kiedyś! 

Żeby utrzymać się na powierzchni 
życia współczesnego, trzeba mieć 
spryt i uprawiać blagę! 

To są jedyne skarby, które rodzina 
mogłaby przekazać dzieciom, ale po- 
cóż wówczas zmuszać dzieci do nau- 
ki w szkołach i uniwersytetach: spry- 
ciarz dą sobie radę bez studjów, dyp- 
lom zaś zdobędzie bez nauki! 

I oto młodzież, zdająca sobie spra- 
wę z bankructwa starszego pokolenia, 
patrzy ha swych ojców nieco zgóry... 

Nie uznaje ich autorytetu, ma dość 
ich blagi! I nie walczy z nimi: tylko 
pobłażliwie i lekceważąco odrzuca 
wszelkie „ojcowskie rady. 

Rodzina bankrutuje, a wskutek te- 
go zwiększa swe wymagania w sto- 
sunku do szkoły. 

Szkoła ma kształcić, wychowywać. 
opiekować się, ma bawić, ma zapew- 
nić posady urzędnicze wszystkim ma- 
turzystom i wydać zamąż za oficerów 
wszystkie maturzystki, a przedewszy- 
stkiem musi wszystkim dawać promo- 
g. do klas wyższych i matury, matu- 
T 

A jednocześnie do tej szkoły nie 
ma się zaufania, czuje się niechęć... 

Tragiczne, błędne koło, 
Ito , że rodzina, wskutek przeobra 

żania się stosunków społecznych i eko 
nomicznych, przeżywa kryzys, że jest 
niezwykle słaba — materjalnie i du- 
chowo i nie może znaleźć właściwej i 
skutecznej formy współpracy ze szko- 
łą, kióra wychowania dzieciom dać 
nie może, — to właśnie jest jeszcze 
jedną ,bardzo ważną, prz, kr. 
su naszej szkoty wemij WO r L 

wybit-' 

$ t 

Wschodnich 
bów surowców zagr.; w tym celu wskazane 
jest ustalenie, aby z ogólnej ilości używa 
nych przez poszczególne instytucje i orga- 
nizacje rządowe i samorządowe wyrobów 
z surowców włókienniczych —  przynąj- 
mniej 20 proc. stanowiły tkaniny lniane. 

2) Ustalenie cła importowego od juty i 
maniljj w wysokości przynajmniej 25 proc. 
od wartości 

3) Ustalenie cła importowego od surow 
Šo bawelny w wysokošci 3 proc. od warto 

i 
4) Ustalenie cia importowego na nasie?- 

nie Iniane w wysokości 20 zł. od 100 kg. 
5) Stworzenie specjalnego funduszu na 

popieranie akcji Iniarskiej, przyczem na fun 
dusz ten przeznaczone byłyby wpływy z 
cła od importu juty i bawełny. 

6) Uporządkowanie i rozbudowanie fab 
rycznego przemysłu lnianego, przedzalniczo- 
tkackiego, przyczem jako niezbędny -waru- 
nek ku temų uznać wybudowanie nowo- 
czesnej przędzalni Iniarskiej, na której dzia 
łalność miałyby *ezpośredni wpływ czynniki 
społeczne, a pizedewszvstkiem organizacje 
rolników, — producentów Inu. 

7) Ożywienie  działałności Towarzystwa 
Popierania Przemysłu Ludowego w kierun- 
ku skupu, tkanin wyrobu chałupniczego о- 
raz uporządkowainie tkactwa domowego. 

8) Poparcie prac Towarzystwa Lniar- 
skiego w Wilnie podjętych w celu uporzą: 
kowania całokształtu akcji Iniarskiej w Pol- 
sce 

POMOC KREDYTOWA NA ZAKŁA- 
DANIE SADÓW HANDLOWYCH 

Wzorem lat ubiegłych Państwowv Rank 

Rolny będzie prowadził na wiosnę roku bież. 
akcję kredytową na zakładanie sadów hand 
lowych. Podania poszczegółnych petentów, 
według odnośnego wzoru, muszą być skła 
dane do Wileńskiego Towarzystwa Organi 
zacyj i Kółek Rołniczych, nie później, niż 
do 30 marca b. r. Błankiety podań otrzv- 
mać można w okręgowych towarzystwach 
na powiatach. Informacje zaś w Wileńskiem 
Towarzystwie Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych, Wilno, Sierakowskiego 4, w godzi 
nach urzędowych. 

KASANDRA 
Pani Hełena R. zd age (omer napisała artykuł na 

  

  

„Biedny, biedny, gród mój święty, 
Dziś rozbity już na szczęty! 

Biedneż ojca owiec stada, 

których marnie tyłe pada“.. 

@ stu dziewięciu dzieci któr: 

Я 

"_ Serdeczne Bóg zapłać! — 
Doktorowi 

którzy w dniu pogrzebu ste 
Władysławowi Łobzie za troskliwą opiekę lekarską | wszystkim iym 

Andrzeja Kuleszy 
wzięli 

  

Kon tnikat Wileńskiego T-wa 
Przeciwgruźliczege 

Ponurem echem odbiła się w prasie co 
dziennej i fachowei wiadomość o śmiertel- 
nych wypadkach, które nastąpiły w Lubece 
po podaniu szczepionki  przeciwgruzliczej. 
Sprawa ta stała się głośną i dotarła do Li- 
gi Narodów, jednakże ostatecznego  roz- 
wiązania doczekała się dopiero teraz. Mia- 
nowicie Gira 12 i 13 grudnia 1930 r. Na- 
czełna Rada Sanitarna Rzeszy Niemieckiej 
zebrała się w cełu wydania orzeczenia w 
sprawie katastrofalnych wypadków w Lube- 
ce, gdzie z ogółnej liczby dwustu czterdzie- 

podano szcze- 
ninrę przeciwgruźliczą BCG zginęło — 67 

dziec. 4 o NH 
wzeczoznawcy po dokonaniu szeregu ba- 

dań i doświadczeń orzekli, że wyżej wymie 
niona szczepionka została przypadkowo za- 
nieczyszczona zjadliwemi lasecznikami gruž 
licy ludzkiej. Oraz że wbrew niektórym hi- 
potezom, któremi starano się wytłomaczyć 
wypadki w Lubece, ani doświadczenia ani 
obserwacje kliniczne nie dają podstaw do 
przepuszczenia, że prątek BCG może pod 
wpływem zmienionej hodowli odzyskać pier- 
wotną zjadliwość. 

Przypadkowe pomieszanie BCG ze szcze 
pem zjadliwym powstało wskutek nieracjo- 
nalnej hodowli obu szczepów w jednem po- 
mieszczeniu. 

Wobec powyzszego szczepionka prof. 
Calmettea została całkowicie  rehabiłitowa- 
na w swej nieszkodliwości Przygotowywa- 
nie szczepionki BCG we Francji oraz w Poł 
sce odbywa się w warunkach całkowicie 
gwarantujących czystość, przeto szczepienia 
w Polsce nie uległy przerwie. Również i w 
Wilnie szczepienia BCG odbywają się bez 
przerwy od 1929 roku. 

ZSĄDÓW 
UKARANY LICHWIARZ 

W okresie powojennym, kiedy dzięki u- 

padkowi obyczajów i sprzyjającej konjunk- 

tury niejeden paskarz dorobił się grubej go- 

tówki, n.p. jeden z mieszk. Wilna, niejaki 

K. Lakowicz postanowił „dorobić" się mil- 
jonów. 

Dostaw do armji nie miał, fabryki włas- 

nej też, a jedynym fundamentem, na którym 

miał stanąć gmach fortuny była nieznaczna 

suma — trzech tysięcy dolarów. 

Z tym kapitałem rozpoczął swój,  po- 

wiedzmy.. procederek, który jednak,  Zza- 

miast do fortuny przyprowadził Lakowicza 
na ławę oskarżonych. 

Okazało się, że bankier (tak się to nazy- 

wało) udzielał pożyczek pobierając horendal 

nie wysokie procenty. 

Państwo Józef i Antonina Bujszewscy 
płacili od pożyczki 110 dołarów 6 proc. mie 
sięcznie, p. W. Bogucka i A. Gedrojć — 10 

proc. 
Sąd Okręgowy skazał „bankiera" na 3 

lata więzienia — domu poprawy natomiast 

Sąd Apelacyjny uznał, że kara ta jest zbyt 

wysoka i wyznaczył Lakowiczowi karę 4 

'm. aresztu oraz 5000 zł. grzywny. 

Grzywna została mu darowana na mocy 

amnestji. 

  

  

Z podróży inspekcyjnej p. Wojewody 
do Postaw i Głębokiego 

W dniach 24 i 25 bm. p. wojewoda Kir 
tiklis przeprowadził lustrację starostwa po- 
stawskiego i dziśnieńskiego. 

W Postawach po szczegółowem zlustro- 
waniu urzędu starostwa przedstawieni zo- 
stali p. wojewodzie w sali przyjęć, kierow- 
nicy miejscowych urzędów niezespołonych. 
W obecności przybyłych kierowników, p. 
wojewoda udekorował srebrnym Krzyżem 
Zasługi p. Józefa Kęstowicza, aptekarza miej 
scowego oraz bronzowemi Krzyżami Zasłu- 
gi 2 sołtysów Józefa Duńca i Anastazego 
Kniaziawicza. Po dekoracji p. wojewoda 
przyjmował prośby i podania  najuboższej 
ludności powiatu, połecając staroście  roz- 
patrzeć 'w płaszczyźnie  najprzychyłniejszej 
ich prośby, a przy tem sam rozdał  sze- 
reg doraźnych zapomóg. 

. Następnie p. wojewoda rozpoczął lustra- 
cję zakładów opiekuńczych w Postawach, 
wysłuchując na miejscu prośb i dezydera- 
tów poszczegółnych instytucyj. 

W godzinach popołudniowych p. wojewo 
da wziął udział w odprawie prezesów kół 
powiatowych Federacji PZOQ, gdzie jako 
prezes wojewódzkiego zarządu wysłuchał 
roportów z działalności poszczególnych 
kół, później zaś w dłuższem przemówieniu 
udzielił zebranym szeregu wskazówek i rad 
со do ich dalszej pracy organizacyjnej. Wie 
czorem tegoż dnia Związek Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet podejmował p. wojewodę 
czarną kawą. Na przyjęciu tem p. wojewoda 
miał możność zetknięcia się z przedstawi- 
iełami miejscowego społeczeństwa, z który- 

mi konferował w sprawach powiatu. 

Dnia 25 bm. w środę rano p. wojewoda 
przybył do Głębokiego, witany przez sta- 
rostę i towarzyszących mu przedstawicieli 
miejscowych władz oraz kompanję Związ- 
ku Strzeleckiego i oddział straży ogniowej 
z orkiestrami. Po zlustrowaniu urzędu sta- 
rostwa p. wojewoda dokonał uroczystego ak 
tu wręczenia w imieniu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej oznak  Kawalera Krzyża 
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Połski sta 
roście  dziśnieńskiemu p. Marjanowi  Jan- 
kowskiemu za zasługi na polu pracy naro- 
dowo - społecznej. Z okazji aktu, dekoracji 
w e wojewoda okolicznościowe nrze 

I W rem podkreślił bitnie о- 
wocną, obvwatelska dziatalnošč » starosty 
jako gospodarzy powiatu dziśnieńskiego. 

Następnie p. wojewoda przyjął Szereg 
delegacyj m. in. delegację Polskiej Macierzy 
Szkołnej w sprawie uzyskania subsydjum 
na budowę przedszkoła, dełegację Towarzy 
stwa Popierania Szkoły Średniej w sprawie 
budowy gmachu gimnazjum, delegację in- 
walidów, delegację Klubu Urzędników Pań- 
stwowych, komunalnych, dełegację straży 
ogniowej, delegację ludności prawosławnej 
i delegację ludności ż: ь 

Wymienione delegacje przedłożyły proś 

   

by, które p. wojewoda obiecał rozpatrzeć 
i w miarę możności przychyłnie załatwić. 

Z kolei p wojewoda wyjechał do po- 
bliskiego Berezwecza, gdzie złożył wizytę 
dowódcy = KOP puik. Kalińskiemu oraz 
zwiedził Berezwecką Stację Lniarską. Po- 
tem udał się p. wojewoda do Domu Ludo- 
wego. Tam w obecności miejscowego ks. 
dziekana powitali p. wojewodę przedstawi- 
ciele organizacyj katolickich jak: Stow. Mło- 
dzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej, Koło Po 
lek, "Tow. Dobroczynności, Tow. Wincente- 
go a Paulo, Drużyna Harcerska, Komitet Pa 
rafjalny, Chrześcijańskie. Stow. Robotników 
i in, przedkładając sprawozdania ze swej 
działalności. 

Pozatem zwiedził p. wojewoda przed- 
szkołe Polskiej Macierzy Szkolnej, Rodzinę 
Policyjną, Ośrodek Zdrowia, Związek Strze 
lecki i Stację Opieki nad Matką i Dziec- 
kiem, EA przez Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, oraz Toz. Zwiedził 
także p. wojewoda miejscowe gimnazjum 
oraz rownię. 

‚ М godzinach popołudniowych był: p. wo 
jewoda obecny na wieczorze towarzyskim, 
urządzonym przez Dziśnieński Związek Pra- 
cy Obyw. Kobiet, gdzie z pośród zebranych 
przedstawicieli miejscowych organizacyj wy 
Gi referaty: przewodnicząca Związku 
racy Obywatelskiej Kobiet 22 pułk. Kaliń- 

ska, prezes Two. Org i Kółek Rolniczych 
inż. Niłewiarowicz oraz kierownik „Rolnika” 
p. Ostaszewski 

W odpowiedzi na poruszone w refera- 
tach dezyderaty co do potrzeb powiatu p. 
wojewoda wygłosił dłuższe przemówienie, w 
którem podkreślił całą gotowość przyjścia z 
pomocą powiatowi i w jego poczynaniach 
społeczno - gospodarczych, przytem jednak 
zaznaczył konieczność ograniczenia się do 
własnych środków i niełiczenia na materjal- 
ną pomoc Rządu. Na tymże wieczorze, *w 
obecności zebranych _przedstawicieńk — т. 
Głebokiego p. wojewoda udekorował Zło- 
tym Krzyżem Zasługi dyr. gimnazjum w 
Dziśnie p. Tadeusza Staniewskiego 

| Owigg errow 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wiinie, Zawalna 9, tel. 2-23 

ad'es telegr. „Rolnicze“ 

    

udział w pogrzebie a w Szczeyoiności 

Kołu Z. I. W. R. P. w Wilnie, za okazanie wyrazów współczucia 

Zarządowi Wojewódzkiemu i Okręguwemu 

Rodzina 
  

: st P. 

JOZEF NIEMCZYNOWICZ 
b. Dyrektor Depzrtzmeniu Aprowizacji b. Litwy Środkowej 
i Generalny Sekretarz Kom. Pomocy inwal. Woj. w Wilnie 

Opairzony Ś». Sakram ntami, zmaił w dniu 25. III. 31 r. 
Eksportacja zwłok z «omu żałoby przy ul: Tartaki 20 do Kaplicy na 

Rossie, odbyła się w dniu 26. III. r. b. o godz. 5 ppoł. Pegrzeb w piątek 
dnia 2 o g:dz. 10-ej, 

o czem zawiadamia 
Zarząd Komitetu Pom inw. Wojennym 

Zjazd grup regjonalnych BBWR w Wilnie 
Dnia 27 bm. odbędzie się w Wilnie w lokalu Sekretarjatu przy ul. Za- 

walnej 1 Zjazd posłów i senatorów BBWR z terenów województw: Wileń- 
skiego, nowogródzkiego, połeskiego i białostockiego, poświęcony sprawom 
gospodarczym, społecznym i kulturalnym na Ziemiach Północno - Wschod- 
nich. Na Zjeźdzte będzie obecny p. wojewoda St. Kirtiklis. 

  

REEWAKUACJA CENNEJ PAMIĄTKI PO KS. 
RADZIWILLE „PANIE KOCHANKU" ° 

Pełnomocnik ks. Karoła Radziwiłła, ordynata dawidgródzkiego, zabrał ze stacji Stoł 
pce reewakuowaną z Rosji Sowieckiej cenną pamiątką po ks. Radziwilie „„Panie Kochan- 
ku*, a młanowicie stół-tacę, o lustrzanym błacie i mosiężnej, grubo wyzłacanej galerfi. 

"Jest to tylko część stołu stacy, ważąca około 350 kg. 
Pamiątka ta, wywieziona była do Kijowa w chwili zbłłżania się wojsk niemiłec- 

kich do Dawidgródka w czasłe wielkiej wojny w r. 1916. 
  

Straszra śmierć dziecka w trybach kieratu 
We wsi Gawejki gm. podrzeskiej (Wilejka) zdarzył się wstrząsający wypadek. 
W stodołe chłopa Wojciecha Jankowskiego podczas rźnięcia sieczki wpadł w try- 

by kieratu 11 ietni chłopak, poganiający konie, Ignacy 'Turkiewicz. 
Nieszczęśliwy, mimo natychmiastowego zatrzymania maneżu( został kompłetnie 

zmiażdżony, tak że z pod maszyny wydobyto już tylko trupa. 

Nared złedziei leśnych na gajowego 
Przedwczoraj wieczorem gajowy lasów majątku Zubań gminy wo: 

isielewicz, obchodząc powierzone mu tereny nai 
tego tłasu drzewo. 

wileįskiego Piotr 
osobników, którzy wieźli skradzione z 

store pow. 

Kisiełewicz usiłował złodzieł zatrzymać i odprowadzić na terzmek, lecz s 
się ze zdecydowanym oporem. W czasie szamotania się jeden R ib jak a po- 
tem okazało, Aleks; Kizik, ze wsi Ruskie Sioło, gm. wojstomskiej, rzucił się z Sie- 
kierą na interwenjującego, usiłując go uderzyć. 

С grožące mu niebez; pieczeństwo, strzelił kikkakrotnie z rewolweru, | 

Wilejce. у 

Wybuch pocisku w chacie chłopskiej 
We wsi Milawka, w gm. ostrowieckiej w mieszkaniu jednego z chłopów wybuchł 

pocisk armatni niedużego kalibru. Wskutek eksplozji, SRoWONOWANE manipulacją z po- 
ciskiem, runęła ściana. 

Sprawca wypadku, Jan Jakėbowicz, 
od której utracił mowę. 

wprawdzie uniknął śmierci lecz uległ kontuzji 

FILM I KINO 
Hollywood: „Kobieta, która cię nigdy 
nie zapomni”. W rołach głównych Lil 

Dagover i Iwan Petrowicz. 

Film jest kiepski. Technicznie nie 
przynosi nic nowego; akcja i fabuła 
nudna i oklepana. Nadomiar złego 
Iwan Petrowicz fuszeruje, a może nie 
czuje się dobrze w roli szalejącego ko- 
chanka, i dłatego gra źle. Ten pod 
czterdziestkę już dżentelman, były o- 
ficer gwardji, doświadczony i znużo- 
ny nieco życiem — musi grać w tym 
filmie młodego tenora z prowincjonal- 
nego miasteczka. Młody tenor powi- 
nien być nieśmiały i nieobyty, kiepsko 
ubrany i naiwny, tkliwy i gorącego 
serca, namiętny i zazdrosny. Musi być 
rozkochany nieprzytomnie w pięknej 
aktorce Tilly (Lil Dagover) i musi ją 
prześladować swą zazdrością. A odby 
wa się to w Berlinie, w wielkim mod- 
nym teatrze, gdzie prowincjonalny te- 
nor znajdzie się przypadkowo. Ta wła 
śnie rola nie odpowiada zupełnie Iwa- 
nowi Petrowiczowi. Staje się on w 
niej nudny, a niekiedy śmiesznawy w 
swych karesach miłosnych i młodocia- 
nych szałach. Historja zakończy się 
tragicznie: nie ona — nie kochanka — 
jest kobietą, która cię nigdy nie za- 
pomni. Kobietą tą jest matka tenora, 
stara aktorka, dla której syn jest, rzecz 
oczywista, jedyną treścią i celem ży- 
cia. W ten sposób wprowadził wpra- 
wdzie reżyser do swego filmu głębszy 
ton, ale nie umiał go należycie wyzy- 
skać. Rozpływa się on w słodkawym 
sentymentaliźmie, miejscami nawet 
nabiera charakteru groteskowego. 

A strona techniczna? Nadużywanie 
„montažu“. Skrawki scen i wydarzeń, 
złepione, zbite, stłoczone w jakąś dy- 
gocącą całość w. niektórych momen- 

tach stają się zgoła męczące. Er. 
  

RADJO WILEŃSKIE | 
PIĄTEK, DNIA 27 MARCA 

11,58: Czas. 
12,05 — 12.50: Koncert popularny (pły 
13,10.: Kom. meteor. 
14.40 — 15.20: Odczyty @а maturzy-- 

stów z Warsz. 
“> 1550 

16.10 — 16,15: Komunikat dla żegiugi z 
Warsz. 

16,15 — 16.30: Progr. dzienny. 

16.10: Lekcja francuskiego z 

CZY ZNAMY WILNO? 
Konkurs fotografczny „Słowa 

  

? 
Na pierwsze trzy tofogratje, zamieszczo- 

ne w naszym otrzymałiśmy od- 
powiedzi moc. Wczoraj zamieszczonej cha- 
ty, wyglądającej na obrazek z dalekiego 

edmieścia nie poznał dotychczas nikt.. A 
kdo al czytelnicy wielu z ma со- 

dzień koło Zagadka dzisiej. 
sza jest niewątpliwie łatwiejsza. 

Należy obok t e: 
1) poznać, 2) wyciąć i 
i swojem nazwiskiem, 3) odesłać do redakcji 
„Słowa*, EE 

ESS TIA 

16.30 17,15: Koncert życzeń (płyty). 
17,15 — 17,40: „Bliźnięta lu 

  

rzęce* — odczyt z Krakowa, wygł. dr. E. 
Godlewski. 

17,45 — 18,45: Koncert orkiestry dętej z — 
arsz. 5 
1845 — 19,00: Kom. LOPP-u. : 
19,05 — 19,15: Kwadrans akademicki. | 

      19,25 — 19,30: Uwagi dla detektorowi- 
czów z Warsz. 

20,00 — 20.15: Pogadanka mazyczna z 
Warsz. 3 

20.15: Koncert symfoniczny z, Warsz. 
(Solista Szigeti —. skrz.) W przerwie „Prze 
glad filmowy" — ze studja R. W. (Po kon | 
cercie komunikaty) й 

23,00 — 24.00: „Spacer detektorowy po | 

i zwie  
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Lis 27 W. s.g 5 m. 8 

za 2 Z.s.g 5 m. 43 

Jana Kap. 

SPUSIRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOG U.S. B. W WILNIE. 

z dnia 26 il 

ż:e średnie w inu 
tura średnia -|- 8 
iura najwyższa 0 

63    

jempe; 

   
łemperelura "aIniżn24 
Upad ® śład 
wia: półeocny 
fenóeu « wzrost, potem lekki spades 

Uwaz. pogodnie 

— Osobiste, W dniu 27 bm. rano po- 

wsócił z Warszawy z podróży służbowej dy 

rektor PKP w Wilnie p. inż. Kazimierz Fal- 

- kowski i objął urzędowanie. 

URZĘDOWA 
= adeusz Hołówko z wizytą u 

: rasi i Prezes_ Wileńskiej jewody  Kirtikiisa. 
- Brupy Regionalnej Posłów BBWR, poseł Ta 

deusz Hołówko, który przybył do Wilna na 

arlamentarnych grup  regzjonalnych 

wić województw północno - wschodnich 

złożył w dniu 26 bm. wizytę p. wojewodzie 

Kirtikdisowi i odbył z p. wojewodą konferen 

e dniu 26 bm. przyjęty był przez p. wo 

j ję starosta  mołodeczański p. Trame- 

court w awach powiatu. 

wow i instrukcja biurowa dla urzędów 

gminnych. Komisja Wojewódzka do Uspra- 

wnienia Administracji Komunałnej opracowa 

ła instrukcję biurową dla urzędów „gmin- 
nych. Instrukcja ta będzie z dniem 1 kwiet 

rb. na próbę zastosowana na terenie po- 

- wiatu wil - trockiego, oszmiańskiego i 

iśni iego, w 2 gminach każdego po- 

Po okresie próbnym instrukcja ta, ze 

zmianami, jakie być może okażą się potrzeb 

nt w wyniku wiadczenia, zaprowadzona 
jako obowiązująca we wszystkich 

12 gminnych 

= AKADEMICKA 

      

z. 
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— Z Wydziału Humanistycznego USB. 

Stopień magistra filozofji uzyskali: w zakre 
sie nauk filozoficznych p. Józef Reutt, w 

zakresis Leci polskiej p. Jakób Gutman, 

w zakresie filologii klasycznej p. Zofja Ries- 
sówna i w zakresie historji pp. Tatjana Susz 

kówna i Esfir Kornowa z Halpernów. 

WOISKOWA 

— о— ZB Oficerów Rezerwy Koła 
Wileńskiego. Powstał projekt zorganizowa- 
nia Sekcji Zawodowej  Szkołnej, w skład 
której weszliby oficerowie rezerwy i podcho 
rążowie rezerwy zatrudńieni w instytucjach, 
urzędach i szkołach na terenie okręgu szkoł 
nego, w związku z tem prosimy kolegów о- 
fłcerów rezerwy i podchorążych rezerwy za- 
trudnionych w instytucjach, urzędach i szko 
łach o przybycie w niedzielę, dnia 29 mar 
ca rb. o godz. 11 do lokału  Kuratorjum 

_ (Wolana 10) na zebranie organizacyjne. 
"_ Porządek zebrania: 1) zagajenie i prze- 
mówienie powitalne, 2) referat na temat 
„Cele i zadania pracy oficera rez. w czasie 

_ pokoju” wygłosi mir. Bąbiński, 3) referat 
nt. „Zadanie Sekcji Zawodowej” wygłosi 
kol. Obiezierski, kpt. rez. 4) dyskusja nad re 
feratami, 5) wybór władz Sekcji Zawodowej 
Szkolnej, 6) Wołne wnioski. i : 

Na zebranie proszeni są o przybycie ofi 
cerowie rezerwy i podchorążowie rezerwy 
zarówno ci co należą do Koła ZOR, jak też 
i ci co nie należą. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
` _ — Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 27 bm. w lokalu przy ulicy Przęjazd 5 
(Antokol), odbędzie się XLIX zebranie Klu- 
bu Włóczęgów Senjorów. A o godzi 
nie 19 — dla gości o godz. 19.30. Na po- 

SĘ rządku dziennym referat w sprawie białoru 
skiej. Goście mile widziani. 

_ — Walne zebranie członków Kuratorjum 
nad Ociemniałymi w Wilnie, które miało się 
odbyć w dniu 27 marca rb., z przyczyn od 

" Zarządu niezależnych zostało odłożone. 
Q dniu zebrania będzie oddzielne powia 

domienie. 
: — „Czarna Kawa“ w Palacu 

cyjnym. Z okazji zjazdu 
grup BBWR województw nocno - wscho 
 dnich p. wojewoda Stefan Kirtiklis i p. Ja- 
nina Kirtiklisowa wydadzą w dniu 27 bm. 
w Pałacu o godz. 17 przyjęcie „Czarną Ka- 
we“. 

RÓŻNE 

__ — Nie było zamachu na p. Preze- 
_ 8a Falkowskiego. Przed kilku dniami 

ukazała się w szeregu dzienników sto- 
- łecznych i prowincjonalnych <wiado- 
_ mość o przygotowywanym rzekomo za 
_ machu na dyrektora Polskich Kolei 
_ Państwowych w Wilnie inž. K. Fal- 
_ kowskiego, który to zamach chciał ja- 

_ koby wykonać zwolniony ze służby 

 SHPRID. 

„Tajemnica amuletu 
Dwie nieszczęśliwe branki, zanie- 

pokojone hałasem nie domyślały się 
nawet, że handlarzom niewolników 
przybyły tej nocy nowe ofiary. Z prze 
rażeniem, nie pozbawionem pewrej ra 
dości, zobaczyły rano, wychodząc z 

' namiotu, profesora Kinga i dwie nie- 
' znajome postacie, skute razem i sto- 

_ jące w środku karawany. Nie pozwo- 
_ lono im rozmawiać, ale Elly zrozumia- 

ła, że ukochany śpieszył jej na pomoc 
i serce jej wezbrało czułością i dumą. 
Skinęła mu ręką, starając się uśmie- 
chem wyrazić jak bardzo go kocha i 
jak szczerze jest mu oddana. Elły po- 
dróżowała konno, poct.zyiiywana z 
dwóch stron przez usłużnych Arabów. 
Ale pozostali niawoini-y n usteli iść 
pieszo, potykając się i raniąc nogi o 
kamienisty grunt. Kiedy karawana ru- 
szyła dalej, jeńcom pozo :: twiano więk 

bo w porozumiewaniu się. 
czas gdy Milss i Lola dzielili się 

domysłami, dokąd iii w:2żc mcyą ci 
ludzie, profesor King przyśpieszył kro 
ku i podszedł do mrs. Dernfold-Theese 
_  — Proszę mi wybaczyć, — rzekł, 
ie poznając jej, tak dalece była zmie 

niona, — domyślam się, że pani jest 
również ofiarą tych zbójów? Może pa- 

zechce mi wyjaśnić, dokąd nas pro 
adzą? Ta młoda panienka, która je- 

arlamentarnych * 

NIKA 
urzędnik kolejowy. 

Z miarodajnego źródła dowiaduje- 
my się, że — jak wykazało niezbicie 
urzędowe dochodzenie przeprowadzo- 
ne w tej sprawie, — wiadomość po- 
wyższa nie odpowiada prawdzie i ża- 
den zamach na dyr. Falkowskiego nie 
był planowany. 

— Zaszczytne odznaczenie. Jak 
się dowiadujemy J. Św. Papież Pius 
XI nadał order „Pro Ecelesia et Ponti- 
fice'* ks. dr. Michałowi Rutkowskiemu, 
ojcu duchownemu i nauczycielowi reli- 
gji w Seminarjum w Drohiczynie nad 
Bugiem. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa po- 
daje poniżej kalendarzyk niektórych  Wy- 

staw i Targów zagranicznych: w roku 1931 

5-ta Wystawa Targu Próbek w Trypo- 

lisie (Afryka) odbędzie się w czasie od 1 

maja do 30-kwietnia. 
Targ obejmie z jednej strony produkty 

różnych terytorjów afrykańskich, które mo- 
głyby być wykorzystane przez handel świa 

towy, a z drugiej strony produkty wszyst- 

kich narodów, nadające się do zbytu na ryn 

kach afrykańskich 
W dniach od 30maja do 7 czerwca od- 

będzie się w Pradze (Czechosłowacja) wy- 

stawa Rolnicza. 
W czasie od 2 do 7 czerwca ruchoma 

Wystawa Rolnicza w Hannowerze. Wysta- 
wa obejmie działy hodowli bydła, przemy- 
słu maszyn rolniczych, budownictwa wiej- 

skiego i przemysłu rolniczo - chemicznego. 

W czasie od 13 do 23 września odbędą 
się doroczne Targi Międzynarodowe w Sa- 

lonikach. 

— Fronda w wileńskiej organizacji sjo- 
nistycznej. W łonie Wileńskiej Organizacji 
Sjonistycznej nastąpił ostatnio pewien roz- 
łam. 

Pewna grupa, na czełe której stoją dok- 
torzy Wygodzki i Danerman, wystąpiła prze 
ciwko Centralnemu Komitetowi Organizacyj 
Sjonistycznych w Polsce. Podczas wyborów 
władz organizacji zwyciężyła opozycja i to 
dopiero rozogniło sytuację. 

Centralny Komitet nie uznał tych wybo 
rów nakazując przeprowadzenie innych. 

Ta decyzja wywołała contrwystąpienie 
grupy opozycyjnej, która wydała odezwę 
nawotującą do nieuczestniczenia w wybo- 
rach. 

Na czele sjonistów wileńskich pozosta- 
jących nadal wiernymi Centralnemu Komite- 
towi stoi adw. Stuczyński. 

— Zarząd Domu Dzieciątka jezus skła- 
da najserdeczniejsze podziękowanie za ofia 
ry złożone w Redakcji „Słowa”: P. Sztral- 
lowej za 50 zł., p. Mołochowiecowi za 10 zł. 
p. Ilnickiemu za 10 zł., bezimiennie 5 zł., p. 
Konstantemu Węgrewiczowi z Bras.awia za 
ofiarę w kwocie 100 zł., przesłaną przeka 
zem pocztowym oraz Związkowi Pracy Oby 
watelskiej Kobiet za 10 kg. pierników, ofia- 
rowanych z okazji imienin Marszałka Pił- 
sudskiego. < 

— Zarząd WT Mił. Fot. zawiadamia, że 
termin ostateczny składania prac na kon 
kurs fotograficzny dla wszystkich z nagro- 
dami pieniężnemi upływający dn. 25 marca 
został przedłużony o ł miesiąc t.j. do dn. 25 
kwietnia br. O warunkach konkursu dowie- 
dzieć się można we wszystkich sklepach fo 
tograficznych 

Prace konkursowe należy skierowywać 
do A Mił. Fot. Wilno, ul. Jagiellońska 8 
m. 21. 

— V_ salon międzynarodowy w Polsce. 
W-r. 1927 odbył się w Warszawie pierwszy 
w Polsce międzynarodowy Salon fotograficz 
ny,.który pochlebnie zapisał się w pamięci 
społeczeństwa doborem zgórą 500 prac o 
tog raficznych artystów całego świata. 

W roku bieżącym w związku z trzydzie 
stoleciem S istnienia . Polskie Towarzy- 
stwo Miłośników Fotografji urządza w War 
szawie piąty międzynarodwowy Salon Foto 
grafiki w Polsce, nad którym objęli łaskawie 

protektorat pan minister Wyznań  Religij 
nych i Oświecenia Publicznego Sławomir 
Czerwiński i pan minister Spraw Zagranicz- 
nych August Zaleski. Wystawa,  zapowie- 
dziana na cały mai, będzie się mieściła w 
wytwornych salonach klubu urzędników pań 
stwowych (Nowy Świat 67) i da możność 
porównania poziomu połskiej fotografiki z 
twórczością najwybitniejszych artystów za- 
granicznych. 

SZKOŁNA 
— Obchód w Kole PM Szkołnej im. T. 

Kościuszki. Dzień 24 marca, jako rocznica 
porwania się do walki za wolność narodu 
polskiego przez T. Kościuszkę, który obec- 
nie jest patronem koła tutejszego, zarząd 
koła postanowił rok rocznie obchodzić ze 
szczególną uroczystością. W dniu poprze- 
dzającym rocznicę będzie iwiona msza 
św. żałobna za duszę śp. T. Kościuszki oraz 
za dusze wszystkich zmarłych członków 
PMS, w sam zaś dzień rocznicy będzie urzą 
dzona uroczysta akademja. 

„W roku bieżącym msza św. żałobna bę 
dzie odprawiona w kaplicy Ostrobramskiej 

dzie przed nami jest moją narzeczoną. 
Dostaliśmy się do niewoli dzisiejszej 
nocy, gdyśmy usiłowali ją uratować. 
Widzę Elly, ale gdzie jest jej matka? 
Czy pani nie wie gdzie ona jest i co 
się z nią dzieje? 5 

— Nie, panie profesorze King, nie 
ma jej tutaj. Matxa "Wy, ta, którą van 
znał dawniej umarła dziś w nocy, a 
urodził się nowy człowiek. Nie dziwię 
się, że pan mnie nie poznaje. Jestem 
pewna, że samabym siebie poznać nie 
mogła. ; ! 

Profesor nachylił się ku niej i za- 
czął wpatrywać się w mówiącą, wre- 
szcie, zaczerwieniony z oburzenia, kla 
snął w dłonie: 

— Boże! Co za potworność! Ja... 
ja... nie mogę znałeźć słów, aby wy- 
razić pani moje współczucie. Nie spo 
cznę, dopóki nie иКагге tych łotrów, 
chociażbym miał to życiem przypłacić! 

—Pan jest bardzo dobry dla mnie, 
profesorze, ale ja na to nie zasłużyłam, 
Przykro mi, że pan widzi mnie taką 
brudną i rozczochraną, ale przykrość 
ta pochodzi stąd jedynie, że wyobra- 
żam sobie, jak martwi się tem moja 
dobra córka. Dzięki Bogu, te łotry ob- 
chodzą się z nią bardzo łagodnie, i to 
mi wystarcza. O siebie nie dbam wca-' 
le. Zdawało mi się, że zwarjowałam, 
ale dziś czuję się, że siałam się innym, 
lepszym człowiek: m 

Od tego dnia oboje narzeczeni ro 
bili wszystko, co było w ich mocy, 

w dn. 28 o godzinie 8 rano, na którą Zarząd 
Koła zaprasza wszystkich członków i sym 
patyków PMS. Akademja zaś odbędzie się 
w dn. 29 III w lokalu koła przy ul. Turgiel- 
skiej 12 o godz. 7 wiecz. na którą złożą 
się: 1) zagajenie, 2) wykład dyr. St. Cioz- 
dy „Znaczenie walk zbrojnych i pokojowych 
o wolność* 3) Orkiestra mandolinistów „Ka 
skada" 4) przedstawienie „Jadą Ułani* — 
obrazek scen. z walk o niepodległość. Wstęp 
na akademię bezpłatny. Zarząd. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Występ 

K. junoszy - Stępowskiego. Dziś o godz. 
ujrzymy wspaniałą sztukę L. Andrejewa 
„Ten, którego biją po twarzy" w reżyserji 
i z udziałem dyr. Zelwerowicza.  Niemałą 
atrakcją jest również udział w widowisku 
znakżomitego artysty Kazimierza  |]unoszy- 
Stępowskiego, który tworzy niezapomniany 
typ w roli podupadłego hrabiego Manczini. 

W pozostałych rolach wystąpią: Eichle- 
równa, Kamińska, Jaśkiewicz, Kreczmar, Ła 
ciński, Milecki, oraz Żurowski. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8 ukaże się „Sztuba”* K. Leczyckiego, sztuka 
ciesząca się w Wilnie niebywałem wprost 
powodzeniem dzięki aktualności  porusza- 
nych zagadnień oraz doskonałej grze  78- 
społu. 

— „Azais“ na przedstawieniu popołudnio 
wem. Świetna komedja L. Verneuila „Azais” 
ukaże się w „Lutni” nieodwołalnie po raz 
ostatni w sezonie, w: nadchodzącą niedziele, 
o godz. 3.30 pp. 

„— Wil Tow. Filharmoniczne. jutro w 
sali Konserwatorjum Muzycznego odbędzie 
się wielki koncert symfoniczny poświęcony 
twórczości Witolda Maliszewskiego laureata 
państwowej nagrody. Orkiestrą dyrygować 
bedzie kompozytor. W programie jątki 
ze suity - baletu „Svrena” scherzo orkiestro 
we, fantazja kujawska na fortepian. Jako so- 
listki wystąpią Hanna Dicsteinówna (forte 
pian) i Zofja Bortkiewicz - Wyleżyńska 
(śpiew). Bilety w „Orbisie" Mickiewicza 
1l-a. Pocz. o godz. 20.15. 

— Wieczór szkolny w Konserwatorjum 
Muz. W piątek dn. 27 bm. o godz. 8 w. w 
sałi Konserwatorjum Muz. w Wilnie (Wielka 
47 wejście od ul. Końskiej) odbędzie się ter 
cjałowy wieczór uczniów: i uczenic Konser- 
watorium Występować będa uczniowie z kla 
sv fortepianu, skrzvpiec, śpiewu sołowego i 
instrumentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre 
tarjacie Konserwatorjum od g. 4 — 7 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Stylowy — Słodycz grzechu. 

Casino — Z Byrdem do bieguna połud- 
niowego. 

Kino Miejskie — Wrogowie ognia. 

Heijos — Melodja serc. 

Hollywood -— Kobieta, która cię nigdy 
nie zapomni. 

Pan — Pojedynek w przestworzach 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 

Światowid — Księżniczka Olga 
Mimoza —Tajemnica skrzynki pocztowej 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w U doby. Od 25 do 26 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 42, 
w tem kradzieży 7, opilstwa 5, przekroczeń 
administracyjnych 24. 

— Pożar strażnicy. W gm. mej- 
szagolskiej w strażnicy KOP powstał 
pożar, który przerzucił się na sąsied- 
nie budowie. 

Ogień z trudem ugaszono. Straty 
są dość znaczne. 

— Pożar w gm. zaostrowieckiej. W nad 
leśnictwie Chominkowskiem gm. zaostrowiec 
kiej w skutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem spłonęła suszarnia nasion leśnych 
wraz z całem urządzeniem. Straty wynoszą 
przeszło 2.000 zł. 

— Uderzony przez drzewo. 

Na st. kolejowej Pogorzełce, gm. snowskiej 
zatrudniony przy pracy Jamros Władysław 
m-c. wsi Hołynka, gm. wolniańskiej, pow. ba 
ranowickiego, w czasie  wyladowywania 
drzewa z wagonu na stacji kolejowej wsku- 
tek własnej nieostrożności został uderzony 
przez spadające kloce tak silnie, że stracił 

przytomność. Wymieniony w tymże dnit 

został odwieziony do szpitala w Baranowi- 

czach. 

— Nieszczęśliwy wypadek pod Li- 
dą. Zwrotniczy Kochanowski Leonard, 
mieszkaniec wsi Gornia, gminy i pow. 
lidzkiego, podczas pracy przetokowej 
na stacji Lida dostał się pod stopnie 
prowadzonych wagonów, skutkiem cze 
go doznał połamania górnych i dol- 
nych kończyn, oraz klatki piersiowej 
i poniósł śmierć na miejscu. Przyczyną 
wypadku była nieostrożność Kochano- 
wskiego. 

— Kradzieże. Z mieszkania Gurwicza 
Izraela przy uł. Subocz nr. 37 skradziono 
garderobę męską i damską wartości 400 zł. 

U Kowszyniec Stanisławy, . Jerozolimska 
nr. 26 dokonał kradzieży skóry Raskuć Kon- 
stanty Subocz nr. 5, który po kradzieży 
zbiegł. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
aby ulżyć doli u: szczęśliwe: kobie- 
ty. Okazywali jej tyle szacunku i tro 
skliwości, że potrafili zmienić nieco 
stosunek Arabów do niej. Nawet Estra 
el-Razuli kazał wydawać jej Ispsze je- 
dzenie. 

Trzy branki zaprzyjaźniły się mię 
azy sobą. Lola milczała, ale uśmiecha: 
ła się przyjaźnie do towarzyszek nie 
doli. Bez skargi znosiła dzielna dzie- 
wczyna wszystkie niewygody i cier- 
pienia, zdawało się, nie czuła się nie- 
szczęśliwą. 

— Nie mogę zroz umieć tej dzie- 
wczyny, — rzekł raz  Wortington 
Mill s. — Robi ona na mnie wrażenie 
osoby, będącej stale i bez przerwy w 
stanie hipnotycznym. Od chwili, kie- 
dy ją poznałem, powiedziała tylko kil 
ka zdań, przeważnie o swej nienawiś- 
ci do kuzyna Antonia Pareiry. Jedy- 
nym jej celem jest zdemaskowanie te- 
go łotra, pokieraszowanie jęgo planów 
a jednak teraz, kiedy oddala się z 
każdym krokiem od niego, nie czuje 
najmniejszego żalu. Niezrozumiała psy 
chika. 

— Może wypływa to z fanatycz- 
nej wiary? — zauważyła mrs. Dern- 
fold - Theese. Jej zdaniem spełniła o- 
na wolę Bożą i z pokorą poddaje się 
wszystkim rządzeniom Bożym. Wierzy 
przytem, że cel, który przed sobą po- 
stawiła i który uważa za dobry, musi 
być doścignięty — stąd płynie jej spo 
kój. Nieprawdaż, profesorze? 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Od dnia 23 do 27 marca 1941 

„WROGOWIE OGKIA** 
Helena Ferguson Zejmująca treść! Wstrząsająca sceny! Pogoń za złotemł 2 

Serja J Aktów 10. Wyswietla się cd 23 do 25. III. włą z. Serja ll. Aktów 10. Wyświetla się od 26 do 27 III. włącz. 
vnns ad V od y. 1-*i Następnv program: „Cuda w Górach Massabiels ich" 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 

+30 Początek 

włącznie Dęuzie wvsviełany film: 
Balkon 40 gr. 

  

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

   

     UZWIgKUW y Dziś! Najwign5 w» Zciliswialuwy Sukces Iilinu Užw ęko ego! U.uv.ouy aina 1 Rana = 
<INO-TEATR willi Fritsch i prześliczna gwiazda Dita Parie 2 iełki fi 
HELIOS" tańczą, mówią i śpiewają w arcyfilmie RE LE B;a SER © miłoszy 

0 L Wileńska 38 reżys. genjalnego Eryka Pomera Zachwycając- pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganów JANCZI BOŁOGH'A* 
Tel 926 Każdy musi usłyszeć jak brzmi „Mełodja Serc*, którą odśpiewa Willi Fritsch. Nad predram: „Rapsod a Węgierska** 

Na pieruszy seans cenv zniżoni. J Począi-k seansėw o g dz. 4, 6 8 i 10.15- 

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLY WOOD: 

Micriew cza 77   Dziś 100 proc. przebój dzwiękowy. Na;wybt iejs'e gwiazuy ekranów europej kich Lil Dagoveri Iwan Petrowicz 
we wspaniałym poemacie dźwiękowym p t. 

„Kobieta, która cię nigdy nie zapomni” 
Nad program Dodatek dźwiękowy p t. Płomyczek słońca". Pocz. o god” 4, 7,8 i 0.15. Na |-szy seans cen: zniżom 

  

    1 
  

OŹWIĘKOWE KAIMO 

C6/INS 
Dziś! Film dźwięko y, stóry w: - 

bieguna południowego. 

oł ł wielkie Zainieresowanie całego W ara 

Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
Film ilustruje czyn boha erski Kontradm rała Rycharda E Byrda przy ekspedscji jego do 

Przez cały szereg lat t zymał w n-pięciu Świat cały i uznany 

  

  

WIELKA 47. tei. 15-41 zos'ał przez wszystkie narody, że jest jedynym człowiek em, który przele iai ponad 
biegunami i oglądał je z lotu ptaka, Pocz og. 1, 6, 8i 10, 5 Na ]-szv seans ceny zniżone 

*KINO-TEAT Qd poniedziałkuł Poraz pierws y w Wiinie najpotęzniejsze arcydzieł» erotyczne p. t. 

R AN o CH PA Ne POJEDYREK W PRZESTWORZA 
WIELKA 42 

Wzruszający d amat życiowo-erotyczny w iQ akt, ilustrujacy dzieje nienawiści dwuch rywali. 
prawul W rol. gł. Mady Christians i Gabrjel Gabrio Film ten grą i wzruszającymi momentami poru za każdego 

widza Cenv od 40 gr. 

Anons! “+ NATAN MĘDRZEC“ 

Znrodnia przeciw 

według nieśm ertelnego dzieła Lessinga 
z czasów wojen krzyż „wych 

  

  

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELKA 3F. 

Dziś! Wielki podwójny program poraz pier szy w W imiel Nojuow ze arcyd ieło p. t. 

$ŁOBYCZ GRZECHU 
Nad progr-m! Arcypotęža sensacja niezrównany 

i niezwyciężony bohater Buck Jones p. „Postrach 

Sai 
głównej Conrad Nagel i June Colłyer. 

n/w - erotyczny dramat w 10 akt. w roli 

złoczyńców" "0% e” 
  

SUKNIE WEENIANE oo z.. 78. 
SUKNIE JEDWABNE 
WIZYTOWE Z PIĘKNEGO METEORU z: 135 
KOSTJUMY NA PODSZEWCE 

JEDWABNEJ z+ 205 
PŁASZCZE TWEEDOWE 
CAŁE NA PODSZEWCE JEDWABNEJ z+.195. 
  о: 

  

  

  

  

‘ 

LEKARZE 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 

  

   
  

   

ORAZ INNE ARTYKUŁY Z DZIA A 
EOW KONFEKCJI I GALAN 
TERJI DAMSKIEJ, MESKIEJ I Dr 6insberg 
DZIECIĘCEJ, MATERJAŁÓW B ZE 7 

JEDWABNYCH, WEENIA P Lit 8 Te, 
NYCH, BAWEENIANYCH i BIA m 
ŁYCH | T.D.IT.D. opie 

| ZAWIERA ROZSYŁANY BEZPŁATNIE JAkuszerki 

KATALOG WIOSENNY 1931 „AKUSzERKA 
o ŠMIALOWSKA 

BDOGUGE AW ННЕ СИ, 
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA I50, 

oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, | 

padanie włosów, 
Mickiewicza 46. 

х   

NAJKORZYŚTNIEJ. 
kupu e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG©. Polecamy 
tweedy na kostjumy i Suknie, jedwabie 
sztuczne i perkale w pięknych dese- 

niach, materja'y mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

i) M 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie przy ul. 
Góra Boufałłowa nr. 19 m. 1 na zasadzie art. 
1030 UPC ogłasza, że w dniu 1l kwietnia 
1631 roku o godzinie 10 rano w Wiłnie przy 
ul. św. Michalskiej nr. 12 m. 1 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego  rucho- 
mości, należących do Stanisława Piekarskie- 
go i składających się z umeblowania domo- 
wego, warsztatu i narzędzi stolarskich, о- 
szacowanych na sumę 703 zł. na pokrycie 
pretensji Bolesława Pieczula w sumie 500 
złotych. 

omornik Cichoń. K 
ST L A iii bi 

"TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
(TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WWYKRADA DUSZĘ DZIECKA% 

[Ełóż grosz na „Fundusz Polskiege 

Szkolnictwa zagranicą”, na konte 
P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 
/du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 

  

     
    

  

  

— Sądzę, że pani ma rację. Poza 
tem wiem od niej, że ten kuzynek chce 
zdobyć dwa amulety, które Elly nosi 
na szyi, a więc musi się zjawić tam, 
gdzie my będziemy. Wszyscy mimo- 
woli znaleźliśmy się na łasce i nieła- 
Sce losu, który narzucił nam jakąś 
skomplikowaną i niebezpieczną intryg? 

— No, ja tam nie mam zamiaru 
być zabawką losu, — oburzył się mil- 
joner. — Nie uspokoję się, dopóki się 
stąd nie wydostanę. Sądzę po słońcu 
i z tego, co mówiła mi miss Mello, po 
suwamy się wzdłuż granicy abissyń- 
skiej i wkrótce dojdziemy do brzegów 
Czerwonego Morza. Wiem, że tam za 
wsze można spotkać okręty wojenne, 
postaram się więc zwrócić uwagę za- 
łogi na naszą karawanę. 

— Jestem przekonany, że wkrótce 
skończą się nasze męczarnie a ci podli 
handlarze niewolników będą zamknię- 

ci w więzieniu! 

Im dalej posuwała się karawana 
wgłąb, coraz to dzikszego kraju, tem 
więcej swobody  pozostawiano jeń- 
com. Elly mogła coraz częściej pozo- 
stawać z narzeczonym i mimo okrut- 
nego losu, chwile te wydawały się za- 
kochanym, chwilami największego 
szczęścia. Mrs. Theese, (która posta- 
nowiła. odrzucić pierwszą część swego 
nazwiska) z uśmiechem zadowolenia 
przyglądała się rozpromienionej twa- 
rzyczce córki. Elly nie myślała o przy- 
szłości, pierwsza, prawdziwa miłość 

LICYTACJA 
Dnia 28 kwietnia r. b. o godzinie 1i przed po- 

łudn'em sprzedane będą w naszych składach przy 
ul. Słowackiego 27 następujące towary: 

130 worków pestek dyniowych 6 500 kg. 
50 skrzyń jabłek suszonych 
14 bel ziarna k: kaowego 
7 bel waty 

wackiego 27. 

Warunki licytacji można przejrzeć w naszem Biurze 
„P.dski Lluyd“ Sp. Akc. Oddział w Wilnie ul. Sło- 

  

AMATORZY FOTOGRAFJI!! 
Poepierajcie przemysł krajowy 

Kupujcie aparaty i materjały fotoura- 
ticzne tylko w Spółdzieini Fotogra- 
fów wiłeńskich. Solidne i prędkie 
wykonywan e robót amatorskich, 

UL Tatarska 6.       

  

Pokój iiuszpokóje RYBY — — 
nieduży ze wszystkie- gyże, jasne z osubnem ŽYWE Karpie z rybo 16- 
mi wyg dami do Wy-wejściem do xyn:jęcia twa majątku Czorwiaki 
najęcia osobie inteli- Mcżna z całodzieaaym MROŻONE  Sandacze | niężny h na I-szy 
gentnej i solidnej. Pań- utr.»maniem.  Mickie- WĘDZONE, Bałyk, Ło- | numer hipotek miej- | 
ska 4 m. 4. wicza 46 m. I. soś, Węgorze i inne | Sk ch lub siemskich 

1i2jpokoje Poszukuję 
frontowe - z balkonem, 
osobnem we ściem i gospodarstwie 

cia dla solidnych lo-ksju z pełnem utrzy- 
katorėw, 
4 —12 Oferty do Redakcji 
  „Stowa“ dia W. T. 
  

była dla niej źródłem radości, niczem 
nie zmąconej: Matka nie mówiła z nią 
o jej uczuciach. Ze drżeniem i boles- 
nym wstydem wspominała ten ranek 
w dolinie „Wielkiego Wąwozu”, kie- 
dy tak okrutnie obeszła się z córką i 
niezasłużenie obraziła szlachetnego 
Silasa. 

— Panie King, — powiedziała raz, 
— chciałam pana przeprosić, już daw - 
по о tem myślę, ale wstyd mi było 
przypominać tę scenę. Nie mogę wy- 
baczyć sobie, że tak niesprawiedliwie 
obeszłam się z panem, kiedyśmy były 
u pana. 

Profesor był tak wzruszony  nieo- 
czekiwanemi słowami pani, że starym 
zwyczajem, zaczął targać włosy obu 
rękami, nie mogąc zdobyć się na od- 
powiedź. 

— Proszę... proszę mrs. Theese, 
nie mówmy o tem. Jeśli pani przyjmie 
mnie za zięcia, zostanę pani dłużni- 
kiem do końca życia! 

— O, najchętniej przyjmuję pana, 
profesorze. Nie wiem, czy mogłabym 
w równie pewne ręce oddać szczęście 
mojej córki. Uważam pana za człon- 
ka naszej rodziny. Dobranoc... Silasie. 

Profesor ucałował z rozrzewnienia 
jej opaloną, nieumytą rękę... 

— Dobranoc, oby Bóg miał 
w swej opiece i pozwolił 
się wkrótce z tej niewoli! 

Kapitan Farucid, dowódca okrętu 
wojennego „Troth* przyglądał się ze 

nas 
wydostać 

%rukarnia Wydawnictwa „Siowo”* Łazmaarć * SE: 

w pob iżu Wilna przy czą 23, telefon 8-49 
rolnem 

wygodami do wynaję-lub ogrodnictwie po- 

Kasztanowa m 'niem dla samot1ego mai< dumek zog dem 
Zgłoszenia do admini- 
stacji „Słowa” pod Ż. 

į KOSMETYKA 
Hm 
GABINET 

RACJONALNĘJ 
600 - „. KOSMETYKI LĘCZ- 
900:--,; NICZEJ 

WILNO,. MICKIEWI- 
CZA 31 m. 4. 

kobiecą 
Urodęzezz- 

je, dosko- 
uali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 

„twarzy i ciała (panie) 
mebii Sztuczne opałanie cery. 

Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 

1 Dywan wielki _ bycze kosmetyki racjo- | 
1 Kanapa nalnej, 
1 Lan:pa elektryczna Codziennie od g. 10—8, 

Antokolska Nr. 6m. 1-a w. Z. -P. 43. 

Do sprzedania 
1 Garnitur 

salono» y. 
1 Lustro salonowe 

  

  

POSZUKUJEMY 
większy h sum pie- 

Dom N.K. „Zar 
chęta“ Micklewl- 

cza 1, tel. 9-06. 

Sandacze 
otrzymała firma . 
Zwiedryński 

- Wileńska 28, tel. 12-24 

Najtaniej poleca 
D.-H. $. BANEL i S-ka 
w Wilaie, Mickiewi- 

  
      

  

  

Wynajmę 

skupieniem piaszczystym _ brzegom 
Afryki. Był to młody człowiek, który 
niedawno objął swe stanowisko, to 
też całem sercem oddawał się swym 
obowiązkom. Nie czuł upału, który 
ciężył wszystkim nieznośnie, .nie znie- 
chęcał go ponury, jednostajny pejzaż.. 
właśnie dano mu znać, że na brzegu 
ukazała się podejrzana karawana arab 
ska. Zapewne handlarze niewolników. 

Łódź przybiła do brzegu małej za- 
toki, kapitan wyskoczył na miękki pia- 
sek, a za nim oddział marynarzy. 

Tymczasem w karawanie Ezdry-el 
Razulji odbywały się gorączkowe przy- 
gotowania. Twarze i ręce jeńców wy- 
mazano ciemnym sokiem, wyciśnię- 
tym z jakichś korzeni. Wysłani na- 
przód wywiadowcy dali znać o zbli- 
żeniu się oddziału angielskich maryna- 
rzy. Arabów opanował niepokój. Na 
rozkaz Ezdry-el-Razuli wsunięto' jeń- 
com do ust mokre ścierki, zawiązane 
mocno usta, a na głowy, aż do stóp 
narzucono wełniane płaszcze. Obuwie 
zdjęto im z nóg, które poczerniono so- 
kiem aloesu. W ten sposób utracili 
jeńcy swój wygląd pierwotny. Nie- 
możliwością prawie było: odróżnić eu- 
ropejczyków. od krajowców. Poprzez 
szpary w zasłonach widać było tylko 
oczy. Arabowie otoczyli jeńców i bez 
pośpiechu, ruszyli ku brzegowi: robili 
wrążenie muzułmanów, którzy powra- 
cają do kraju.z Abisynji w towarzyst- 
wie swych żon. 

« $ 

    

broda «ki, k srzajki, wy- @В


