
Rok VIII. 

Dzień dzisiejszy uchyla przed nami 

rąbek tajemnicy, której na imię Nowy 

Rok 1931. Jest to chwila, w której 

starodawnym obyczajem winniśmy 

złożyć czytelnikom i sympatykom ży- 

czenia noworoczne, a zarazem, nie ba- 

wiąc się w proroctwa, uczynić jednak 

próbę przeniknięcia tajemniczej przy- 

szłości, którą nam nowy rok niesie. 

Z perspektywy dziejowej przebieg 

wypadków na świecie, jeżeli z nich 

wyłączyć zjawiska i katastrofy przy- 

  

  

, rodnicze, posiada swoją wewnętrzną 

logikę, swoją ciągłość i sens. Jednak, 

pomimo ogromu wiedzy zdobytej przez 

człowieka w najrozmaitszych dziedzi- 

nach, pomimo wielkiego doświadcze- 

nia w obserwowaniu przebiegu i przy- 

czynowości następujących po sobie 

wypadków w życiu zbiorowem ludz- 

kości, najtęższy umysł ludzki nie zdo- 

łał stworzyć zasad nauki o odgady- 

waniu przyszłości i nawet nikt poważ- 

nie uczynić tego nie próbował. 

Wpływ najtęższej woli ludzkiej, 

indywidualnej lub zbiorowej, jest nie- 

zmiernie nikły w czasie. Najpotężniej- 

szy władca miljonów ludzi, wydający 

dziś ślepo przez jego podwładnych wy- 

konywany rozkaz, nie może przewi- 

dzieć skutków, jakie wykonanie tego 

„ rozkazu jutro przyniesie. Może te skut- 
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ki na pewien dystans czasu odgadnąć, 

może je, wiedziony szczególnie bogatą 

intuicją, wyczuć, lecz nie może ich 

wyrozumować, posługując się racjona- 

listyczną metodą myślenia. Dar irra- 

cjonalnego przewidywania posiadają 

"nieliczne jednostki, które nazywamy 

genjalnemi. ich postępki, często wywo- 

łujące dziś zdumienie lub grozę, stają 

się zrozumiałe później, kiedy nastąpią 

spodziewane czy wyczuwane przez 

działającego skutki. To jest coś w ro- 
dzaju gry w szachy, lub kłasycznej gry 

wojennej. Niema na świecie instytucji, 

któraby wydawała dyplom na gen jusz, 

prócz historji. Lecz jej ocena działal- 

ności tego lub innego człowieka na- 

stępuje z reguły po wielu latach, kiedy 

zeszła już z pola to pokolenie, które 

było świadkiem owej działalności i 

które już na sąd historji swego sub- 

jektywnego wpływu mieć nie może. 
Dziś dopiero po 500 latach wyrasta 

przed nami dzięki badaniom bistorycz- 

nym, olbrzymia na ówczesne czasy 

indywiduałność Witołda Wielk. Ks. 

Lit, a niejedna z późniejszych postaci 

historycznych w Europie nie może 

być do dziś dnia należycie oceniona 

z braku historycznej perspektywy. Ale 

w obecnym okresie, w wieku XX-ym, 

tempo ogromnie się zwiększyło i dziś 

wystarcza okres życia jednego poko- 

łenia, aby historja wydała swój sąd 

o jednostce wyrastającej ponad prze- 

ciętność, a zwłaszcza sięgającej do wy- 

żyn genjuszu. 

Narody i państwa europejskie znaj- 

dują się w stadjum poszukiwania ge- 

njuszów. Nikt nie jest zadowolony z 

istniejącego porządku rzeczy, który 

narastającym groźnym komplikacjom 

życia zbiorowego sprostać nie jest w 

stanie. Porządek ten ustalono w okre- 

sie, kiedy nikomu na myśl nie przy- 

chodziła możliwość tego niesłychanego 

"tempa w pojawianiu się coraz to no- 

wych potrzeb i coraz to bardziej skom- 

plikowanych zagadnień. Powstaje 

gwałtowna konieczność zreformowa- 

nia tego „starego”* już porządku rze- 

ezy, przystosowania go do nowych 

warunków. Ale któż to ma zrobić? _ 
Parlamenty są odbiciem przeciętno- 

ści, im wierniejszem, tem „podobno, 

lepszem. Czyż można żądać od prze- 

ciętności, aby okazała większą ofiar- 

ność własnym kosztem? Któremu prze- 

ciętnemu (a takich jest 80”/,) parla- 

mentarzyście francuskiemu potrafi 

ktoś wytłumaczyć, że dla dobra Fran- 

eji koniecznem jest uchylenie możli- 

wości robienia na mandacie poselskim 

takich geszeftów, jakie ujawnione zo- 

stały w procesie Oustric'a i wielu je- 

mu podobnych? Е 

/    

SKOPY. 
W państwach, gdzie pewien dawno 

ustalony porządek rzeczy stwarza, 

bądź wskutek strasznych nadużyć 

rządzących, bądź ułomności i słabości 

przeciętnej natury ludzkiej, zatory nie 

do przezwyciężenia środkami legalne- 

mi, pojawia się niekiedy silna indywi- 

dualność, biorąca na siebie z własnego 

powołania i w imię dobra publicznego 

ciężar oczyszczenia drogi rozwojowej 

z tych zatorów. Zatory tego rodzaju 

są zjawiskiem powszechnem w Euro- 

pie powojennej, a nawet w innych 

częściach świata. 

U progu nowego roku jesteśmy 

świadkami ogromnego napięcia kryzy- 

sów wewnętrznych we wszystkich co- 

kolwiek większych i bardziej złożo- 

nych organizmach państwowych. Wo- 

la zbiorowa w rządzeniu krystalizuje 

się zbyt ciężko i powoli, aby działanie 

jej mogło nadążyć za tempem wypad- 

ków. Życie ekonomiczne rodzi zjawi- 

ska takie, wobeć których ekonomiści 

bezradnie rozkładają ręce. Masy ludz- 

kie zaczynają dotkliwie odczuwać za- 

burzenia w życiu ekonomicznem. Nie- 

zadowolenie rośnie i wylewa się w for- 

mie popierania najbardziej radykal- 

nych, wręcz rewolucyjnych progra- 

mów. Wszystko jest lepsze, byle się 

zmienił obecny stan nie do zniesienia. 

Cały środek Europy ogarnięty jest sil- 

nem wrzeniem. W centrum znajduje 

się kocioł niemiecki, w którym roz- 

przężenie dochodzi do szczytu. Parla- 

ment jest rozsadzany od wewnątrz, a 

rząd pozbawiony siłnej indywidualno- 

ści, chybocze się jak łupina na falach 

wzburzonego — morza. 

wzrost nieznanego dotąd w St. Zjedn. 

Am. Pėln. bezrobocia wskazuje na 

możliwość tak nagłych przemian w sy- 

tuacji ekonomicznej poszczególnych 

organizmów gospodarczych, o jakich 

nikt doniedawna nie marzył. To samo 

zjawisko daje się zauważyć w Anglji 
i we Włoszech, a nawet Francja do- 

znaje ostatnio symptomów groźnej 

choroby ekonomicznej. 

Być może, nowy rok przyniesie od- 

powiedź na pytanie w jakim stopniu 

jednostkowy system rządzenia zdolny 

jest sprostać tym zadaniom, płynącym 

z powszechnego kryzysu ekonomiczne- 

go, wobec których bezsilnem lub spóź- 

nionem okazuje się działanie demokra- 

cji parlamentarnej. Nie zdaje się jed- 

nak, aby kryzys mógł być opanowany 

przez cząstkowe wysiłki poszczegól- 

nych państw. Kryzys jest zjawiskiem 

powszechnem, dotykającem  wszyst- 

kich, którzy podtrzymują pomiędzy 

sobą stosunki gospodarcze. Nie wierzy- 

my, aby mógł być on zażegnany bez 

odrzucenia dotąd panującej zasady €- 

goizmu gospodarczego państw europej- 

skich, o ile one nie mają zamiaru cof- 

nąć swego poziomu ekonomicznego do 

epoki gospodarki naturalnej. 
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Zastanawiając się nad sytuacją 

państwa polskiego na tle ogólnem, do- 

chodzimy do wniosków nie pozbawio- 

nych optymizmu. Gdybyśmy nie użyli 

metody porównawczej, musielibyśmy 

ogarniczyć swój optymizm. Jednak ze- 

stawienie sytuacji naszej z innemi pań- 

stwami przemawia stanowczo na naszą 

korzyść. 

Jesteśmy jedynem państwem w Eu- 

ropie o ustroju parlamentarnym, w 

którem parłament posiada absolut- 

ną większość prorządową, w rządzie 

zaś zasiada jednostka o niezwykle 

silnej woli i ogromnym autoryte- 

cie. Nie ważnego, mającego istotne 

dla państwa znaczenie nie dzieje się 

w Polsce wbrew woli tej jednostki. 

Ona jest źródłem dyrektyw co do wiel- 

kich zasadniczych linij polityki pań- 

stwowej zarówno dla rządu jak i dla 

większości parlamentarnej. Mamy 

przeto zapewnione sprawne współdzia- 

łanie naczelnych władz w państwie, a 

cechcy politycznej genjalności domi- 

nującej postaci Marszałka Piłsudskiego 

nadają temu współdziałaniu właściwy 

kierunek. Zwołennikom Marszałka sta- 

Gwałtowny — 

  

  
gościła niedawno w Anglji, gdzie skłą- 
dała wizytę swej matce, księżnej Be- 
atrice. Widzimy tu obie wysoko uro- 
dzone osoby przed Kensington Palace. 

E I ra OAK RECARO йЕЕЕ 

Pułk. Kostka-Biernacki 
nie wyjechał zagranicę. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Niektóre dzienniki zamieściły wia- 
domość, jakoby dowódca 38 p. p. w 
Przemyślu płk. Kostka-Biernacki miał 
wyjechać na urlop kiłkotygodniowy 
zagranicę. Agencja „Т5Кта“ wyjaśnia, 
że płk. Kostka-Biernacki przebywa o- 
becnie na 6-ciotygodniowym normal- 
nym urlopie w kraju, z którego nie 
skorzystał latem roku bieżącego. 

  

   Numer dzisiejszy zawiera 6 stron. 

Cena 20 groszy. 

  

  

  

    

     

CZESŁAW 
grudnia 1930 roku. 

+ 
urzędnik Banku Gospod. Krajowego Oddział w Wilnie 
po krótkich a ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 3l-go 

O tej bolesnej stracie nieodżałowanego pracownika 
i zacnego kolegi zawiadamiają 

DYREKCJA I URZĘDNICY 
Wileńskiego Oddziału Binku Gospodarstwa Krajowego. 

    

Hr. £ (1943) 
  

ON) 

I. KLIKA WLWAĘTAŻIA 
U. S. B. 

na Antokolu. 

Po gruntownym remoncie z wpro- 

wadzeńfiem separetek wznowiła przy- 

jęcia stałych chorych. 

ik
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   BOGACKI 

Poradnia kliniczna dla przycho- 

dzących chorych jest czynną od 8 do 

12 godzi za via tika aiodisel оЦИ 

  

  
wszystkim swoim MKlijentom 

' Najserdeczniejsze Zryczenia Noworoczne . 

składają 

Zakłady Graficzne „ZNICZ 

  

Błogosławieństwo i życzenia Ojca Świętego 
dia Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 31.XII (Pat). Gabinet ministra spraw wojskowych 

podaje: Ambasador Rzeczypospolitej Poiskiej przy Watykanie komu- 
nikuje, że na audjencji noworocznej prosił go Ojcieć Święty Pius XI 

o doniesienie Panu Marszałkowi Piłsudskiemu o błogosławieństwie 

i życzeniach dla niego. 

Nunciusz apostolski odznaczony wielką wstęgą 
orderu „Polonia Restituta". 

WARSZAWA, 31.XII (Pat). W dniu 31 b. m. rano, z polecenia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej, dyrektor protokółu dyplomatycznego p. Ro- 

mer udał się do nuncjatury apostolskiej, gdzie wraz z życzeniami nowo- 

rocznemi Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, wręczył wielką wstęgę orderu 

Odrodzenia Polski J. E. Msgr. Marmaggi, nuncjuszowi apostolskiemu. 
Nuncjusz Marmaggi w krótkiem przemówieniu wyraził swą wdzięcz 

ność Panu Prezydentowi za to wysokie odznaczenie, związane swoją 

nazwą z odrodzeniem Polski, do której zawsze czuł specjalne przywią- 

zanie i sympatję. 

Wspólna narada więźniów brzeskich. 
Telefonem 08 winsnego korespondenta £ Warszawy. 

„Wieczór Warszawski* donosi, 
że około 15 stycznia ma się odbyć 
w Warszawie wspólna konferencja 
wszystkich posłów więzionych w 
Brześciu. Konferencja odbędzie się 
z udziałem obrońców więżniów 
brzeskich, a jej tematem ma być 

zebranie wszystkich dowodów i fak- 
tów ilustrujących postępowanie 
władz więzięnnych w twierdzy brze- 
skiej. Poza zebraniem materjału 
konferencja ma zająć się wytyczne- 
mi linji postępowania wobec władz. 

Śledztwo przeciwko mjr. Kubali nie zostało 
umorzone. 

Telefonets od wtasnego korezpenienta z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że podana przez 
jedno z pism wieczorowych war- 
szawskich wiadomość o umorzeniu 
śledztwa przeciwko mjr. Kubali, jest 

nieprawdziwą. Sledztwo toczy się w 
dalszym ciągu i, jak się dowiaduje- 
my, ma być ono nawet rozszerzone. 
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Wszystkim czytelnikom, współpracownikom i przyjaciołom 
naszego pisma przesyłamy serdeczne życzenia spełnienia w nad- 
chodzącym Nowym Roku nadziei i pragnień, które wspólnie 

Redakcja „KURIERA WILEŃSKIEGO". 
żywimy. 

  

  

wia się często zarzut, że są ślepi i bez- 

krytyczni wobec niego. Na to możemy 

odpowiedzieć, iż wiara w genjusz jed- 

nosłki jest znacznie cenniejszą cnotą, 

niż wiara w trafność votum przypad- 

kowej większości z pośród 444 osób. 

Rok 1931 zapewne przyniesie za- 

kończenie długiej walki o reformę u- 

stroju. Głosy z zagranicy już dzisiaj 

ubołewają, że sami siebie oddajemy 

w ręce nowej autokracji. Obawy te są 

zupełnie płonne. „„Autokracja”, która 

u nas w wyniku reformy powstanie, 

napewno nam nie zaszkodzi i w po- 

stępie nie zahamuje. Natomiast być 

może, nie pójdzie ona w smak tym, 

którzy nam Źle życzą i radziby nas 

cokolwiek obedrzeć ze skóry. 

W roku, który dziś rozpoczynamy, 

wypadnie Polsce przezwyciężyć silny 

atak polityczny Niemiec na granice 

zachodnie. Jesteśmy właśnie w chwili 

przygotowywania przez Niemcy tego 

ataku. Państwo, które go rozpoczyna 

w chwili, kiedy samo znajduje się w 

zupełnem rozprzężeniu wewnętrznem, 

musi mieć w tem jakiś cel dalszy, na 

bezpośredni bowiem sukces oczywiście 

liczyć nie może. Cóż to za cel? Nie 

jest wykłuczonem, że p. Curtius bę- 

dzie straszyć cały świat zgromadzony 

w Genewie eksplozją kotła niemieckie- 

go, w razie odrzucenia jego żądań. 

Zdaje się jednak, że kocioł ten, tak czy 

inaczej pęknie z największą szkodą 

dla siebie — przynajmniej narazie, do- 

póki „mężami opatrznościowymi'* Nie- 

miec są p. Hitler, gen. v. Seeckt i t. p. 

Chmury nadciągające w r. b. na Pol- 

skę od zewnątrz nie wzbudzą tutaj lęku 

gdyż znajdą wszystkich przygotowa- 

nymi na odparcie nawałnicy — choć 

nie wywołanej i niepożądanej. 

Testis. 

  

Serdeczne Życzenia Noworoczne 

Swym Szanownym Klijentom 

zasyla E. SOBOL 

BIURO OGŁOSZEŃ i REKLAM 
Wilno, Wileńska 22, tel. 12-46. 
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Życzenia Noworoczne Szanownym swym Klijentom 

  

  

  

    

   
  

  

przesyła 
: : 8 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego — ® 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82. 8 

    
RIO RITA 
RIO RITA 
Każdy musi zobaczyč.—Patrz ost. 

  

  

MASZYNY oo SZYCIA 
kicie Żv, Munta *agrodzniego tylko u * 

Wilro, Zawalna 11-a # 
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UKAZAŁ SIĘ W DRUKU Н 

PRZEWODNIK PRZEMYSLU : 
: i HANDLU POLSKIEGO В — 

ROCZNIK IV-ty 

  

Pod Redakcją 

D-ra LEONA PĄCZEWSKIEGO 
i przy współudziale PP.: 

B. Balińskiego, Dyr. Zw. Hut Szklanych; W. Czerwińskiego, Dyr. Radę 
Nacz. Zw. Drzewnych w Polsce; T. Czerniejewskiego, Dyr. Zw. Zaw. 
Papierni Polskich; Inż. M. Chorzewskiego, Dyr. Polskiego Zw. Przem. 
Metalowych; Dr. F. Hilchena, Dyr. Depart. M P. i H.; E. Iwaszkie- I „= 
wieza, Gen. Sekr. Zw. Org Rybackich Rzplitej; Inż. L Jętkiewicza, BŚ 
Dyr. Pol Zw. Przedst. Elektrotechnicznych; Z. Kąckiej; Dr. E. Kos- 1 
teckiego, Kier. Sekcji Centr. do Spraw. Nasien.; H Kozierodzkiege, e 
Prez. Nacz. Organ Pol. Przem. Hotelowego; St. Fr Królikowskiege, \ 
Nacz. Wyda. M. P. i H.; ]. Litwinowicza; L. Laskowskiego, Dyr. 2 
Zw. Przem. Konfekc. w Polsce; Prof. Dr. J. Michalekiego; A. Nie- 
mirskiego, Prez. Zw. Przem. Film. w Polsce; Inž. J. Podraszki; Dr. 
A. Rose, Dyr. Depart. Ekonom. Min. Reln.; St. Zdz. Rutkowskiego; 
S. Skrzywans; Dr. E. Spaeta; Inž N. Szydłowskiego: Deleg. Górn. 
Zw. Przem. Górn.-Hutn.; lnż. K. Taylora, Prof Politechniki Warsz 
Dr. laż. T. Waryńskiego, Nacz. Wydz. Min. W. R. i O. P; lsż. Т. 
Zamoyskiego, Dyr. Zw. Przem. Chem. Rzplitej i innych. 

ZAWIERA: wyczerpujące informacje ze wszystkich dzie- 
* dzin życia gospodarczego z uwzględnieniem 
nowych działów, poświęconych Roinictwu, | 

Szkołem Zawodowym I Rzemiosłom. 

W A 7 N E „dla sfer przemysłowo-handlowych, finanso- | 
* wych, rolniczych, urzędów, zakładów nauko- - 
wych i wszystkich osób, interesujących się 
zagadnieniami ekopomiczaemi naszego kraju. 

Cena egzemplarza zł. 59.— 
z przesyłką zł. 54.— 

w biurach wydawnictwa : 

    
Warsza- | 3 DO NABYCIA: 

wa, Š-to Krzyska Nr. 15. Teletony: | 
637-98 i 637-93 oraz w księgarniach. 
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Oszczędności w preliminarzu 
budżetowym. 

W preliminarzu budżetowym, zło- 
żonym przez Rząd Sejmowi, wprowa- 

* dzono cały szereg oszczędności, które 
sprawiły, że wydatki na rok 1931/32 
można było obliczyć w wysokości o 
55 miłj. zł. mniej od sumy, przewi- 
dzianej w budżecie na 1930/31 rok, 
a o 100 miljonów złotych mniejszej od 
faktycznych wydatków w r. 1929-30. 

Oszezędności te wprowadzono ce- 
lem obniżenia globalnej sumy budże- 
tu po stronie wydatków, aby przysto- 
sować je do przewidzianych zmniej- 
szonych dochodów. Uczyniono to ze 
względu na ogólną sytuację państwa. 
Rząd przy układaniu budżetu oparł 
się bowiem na poglądzie, że nie powin- 
no się spekulować na rychłą poprawę 
położenia gospodarczego zarówno na 
całym Świecie, jak i u nas w Polsce, 
lecz przeciwnie, że należy przezornie 
liczyć się z możliwością pewnego po- 
gorszenia konjunktury. Ponieważ bud- 
żet w bardzo znacznym stópniu jest 
wyrazem kosztów administracji pań- 
stwa przeto wysokość budżetu jest 
miarą przystosowania się do ogólnego 
położenia gospodarczego. Położenie to 
za$ wymaga zniżki kosztów admini- 

stracji. : 
Znižka wprawdzie nie jest wielka, 

—jednak przeprowadzenie oszczędno- 
ści po stronie wydatków ułatwi Rzą- 
dowi zamknięcie następnego okresu 
budżetowego bez deficytu. 

W związku ze zniniejszeniem glo- 
balnej sumy wydatków, zostały rów- 
nież zmniejszone kredyty całego szere- 
gu ministerstw i resortów. W budże- 
cie Prezydjum Rady Ministrów ogólną 
sumę wydatków zmniejszono z kwoty 
4.925.812 zł. (1930/31 r.) na 3.800.000 
zł., — przyczem wydatki w zarządzie 
centralnym zmniejszono o przeszło 
miłjon. Zniżką tą objęta jest przede- 
wszystkiem pozycja Funduszu Kultury 
Narodowej z 2.090.000 w 1930/31 r. 
na 1.000.000 w 1931/32 r. 

Również w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych globalną sumę wydatków 
zmniejszono z kwoty 52.295.532 zł. 
4w 1930/31) na 51.899.500 zł. Najwięk- 
sze zmiany wprowadzono w fundu- 
szach specjalnych, zmniejszając je z 
kwoty 9.460.000 zł. (w 1930/31) na 
8.960.000 zł. W urzędzie centralnym 
diczbę etatów urzędniczych zmniejszo- 
no o trzy. W 1930/31 r. etatów tych 
było 331, podczas gdy na 1931/32 r. 
przewiduje się etatów tych 328. Rów- 
nież liczbę etatów w urzędach zagra- 
nicznych zmniejszono o 37 miejsc. 

    

W budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych wydatki na zarząd cen- 
tralny wzrosły wprawdzie blisko o 3 
miłjony złotych, — naodwrót jednak 
"wydatki wojewódziw i starostw 
zruniejszyły się © blisko miljon, wy- 
dstki na służbę sdrowia zu.aiejszyły 
się o blisko pół miljona, a na policję 
państwową o blisko 300.000 zł. Wy- 
datki na Korpus Ochrony Pogranicza 
zmniejszono z kwoty 61.123.699 zł. (w 
1930/31 r.) na 59.167.206 zł. 
Budżet Ministerstwa Skarbu zmniej- 

szono o 7 miljonów zł. Co do etatów 
urzędniczych we władzach i urzędach, 
to liczbę ich zmniejszono o 47 miejsc, 
tak iż etatów na następny rok budżeto- 
wy przewiduje się 11.955. Również 
zmniejszono etat szeregowych w Stra- 
ży Granicznej o 95 miejsc, 

Ogólną sumę wydatków w. Mini- 
sterstwie Sprawiedliwości prelimino- 
wano na 131.211.975 zł. podczas gdy 
w obecnie obowiązującym budżecie 
"suma ta wynosi 133.211.975 zł. Naj- 
większe oszczędności poczyniono w 
wydatkach na więziennictwo, gdyż 
"około półtora miljona zł. 

Wydatki w Ministerstwie Przemy- 
"słu i Handlu zmniejszono z 54.370.945 

zł. na 52.811.156 zł. W tem — wy- 
datki na Urząd Morski w Gdyni 
zmniejszono o blisko 2 miljony zł. 
Budżet Ministerstwa Komunikacji ob- 
miżono o blisko 13 miljonów złotych 
a to przenosząc wydatki żeglugi po- 
wietarznej do działu przedsiębiorstw 

państwowych. W zarządzie central- 
nym i w głównej inspekcji komunika- 
cji poczyniono drobne oszczędności. 
Budżet Ministerstwa Rolnictwa obni- 
żono o blisko 8 miljonów zł., w czem 
wydatki na zarząd centralny Minister- 
stwa zmniejszono o blisko 300.000 zł. 
Największą zniżkę wydatków wykazu- 
je dział popierania produkcji rolnej, 
na które preliminowano 16.004.000 zł., 

podczas gdy w budżecie na 1930/31 r. 
przeznaczono na ten cel 23.445.400 zł. 
W zarządzie centralnym Ministerstwa 
Rolnictwa liczbę etatów urzędniczych 
zmniejszono w parównaniu z rokiem 
ubiegłym o 32 miejsc. Zmniejszenie 
etatów spowodowane zostało przenie- 
sieniem uposażenia urzędników wy- 
działów administracji lasów państwo- 
wych do planu finansowo-gospodar- 
czego lasów państwowych. 

W Ministerstwie Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego zmniej- 
szono budżet o 23 miljony zł., prelimi- 
nując ogólną sumę wydatków na 
447.605.603 zł. Zmniejszenie ogólne 
dotknęło w stopniu najwyższym dział 
szkolnictwa ogólno-kształcącego, gdyż 
blisko o 20 miljonów zł., oraz dział 
szkolnictwa wyższego o blisko 1 mi- 
ljon zł. i wreszcie dział sztuki o blisko 
4 miljony zł. 

Budżet Ministerstwa Robót Publicz- 
nych zmniejszony został o 11 miljonów 
zł. Wydatki ogólne tego Ministerstwa 
preliminowano na sumę 150.628.000 
zł, podczas gdy w roku 1930/31 u- 
chwalono sumę 161.264.260 zł. 

Również budżet Ministerstwa Re- 
form Rolnych obniżony został o 8 mi- 
ljonów zł., tak iż preliminowane wy- 
datki tego ministerstwa wynoszą 
58.100.000 zł. Wydatki na urzędy 
ziemskie zmniejszono o blisko półtora 
miljona zł., wydatki na prace tech- 
niczne o blisko 1.300.000 zł., wreszcie 
wydatki na pomoc kredytową i na о- 
piekę nad gospodarstwami powstałemi 
w wyniku przebudowy ustroju rolne- 
go — blisko 6 milj. zł. W zarzą- 
dzie centralnym liczbę etatów urzędni- 
czych zmniejszono o 6, a w urzędach 
ziemskich o 18. Również zmniejszono 
liczbę etatów urzędników technicznych 
o 19 miejsc. 

Jak widać więc, preliminarz ukła- 
dany był pod znakiem zmniejszenia 
wydatków. Pokaźne zwiększenie wy- 
datków o blisko 15 miljonów zł. wy- 
kazuje tylko Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej, a to w związku z 
przewidywaniem zwiększenia się wy- 
datków państwa na pomoc dla bezro- 
botnych. 

Ogółem wydatki administracyjne 
preliminowane w wysokości 2.384 milj. 
zł, a na pozostałą gospodarkę panst- 
wową przeznaczono 500 miljonów zł., 
w czem mieści się suma 155 milj. zł. 
przeżnaczonych na wydatki nadzwy- 
czajne. Gdyby chodziło o obniżenie 
preliminarza, można byłoby tę sumę 
155 milj. zł., przeznaczoną na wydatki 
inwestycyjne, przerzucić na operacje 
kredytowe lub zaliczyć na nadzwyczaj- 
ne dochody *państwa. W ten sposób 
można byłoby dojść w budżecie po 
stronie wydatków do sumy globalnej 
2.700 milj. zł. Suma ta stanowi mini- 
mum naszej egzystencji budżetowej. 
Poza nią trudno zmniejszyć jest bud- 
żet, nie naruszając z jednej strony 
budżetu obrony państwa, a z drugiej 
uposażeń urzędników państwowych. 

Azet. 
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Muzyka polska zagranicą. 
Mówić czy pisać o konieczności 

" propagandy muzycznej zagranicą, wy 
daje mi się zbyteczne. Każdy obywa- 
tel, interesujący się nieco przejawami 

 kaltury, w tej mierze ma wyrobione 
chyba pod tym względem zdanie. Nic 
4ak bowiem nie pozwala na poznanie 
narodu jak jego oblicze duchowe, wi- 

 doczne nazewnątrz w twórczości mu- 
' życznej, literackiej, plastycznej czy 
też naukowej. Dobra książka, dobry 
utwór muzyczny, mówią o Polsce wię- 

«ej, aniżeli artykuły prasowe, opłaco- 
ne książki o Połsce etc. Tegoroczny 
objaw twórczego wysiłku robotnika 

' polskiego w północnej Francji, gdzie 
zorganizowano 3.000 osób w zespo- 
łach chóralnych (śpiewających nieje- 
dnokrotnie znakomicie) — zaimpono- 
wał Francuzom, którzy w oficjalnem 

* przemówieniu mera Douai dali wyraz 
swej radości z powodu możności zbli- 
żenia się do kultury polskiej. Słów 
tych napewno nie wywołała uprzej- 

ość dyplomatyczna, ałe właśnie siła 
narodowego ducha, bijąca z zespołu 
zatrudnionego w tak kulturalnej pra- 

"cy, jaką jest śpiew chóralny. 
Znajomość i sympatje Rosji na 

| zachodzie Europy zawdzięczają Rosja- 
mie swej muzyce i teatrowi. Balet ro- 

/ syjski i jego tradycja będzie w dużej 

  

   
   

mierze przeszkodą dła wyrobienia na 
zwiska przyszłemu bałetowi polskie- 
mu. Teatr współczesny Meyerholda, 
zyskuje w Paryżu olbrzymie powo- 
dzenie. 

Rozwiązanie zagadnienia muzyki 
polskiej zagranicą opiera się na dwu 
momentach: 

a) wewnętrznym, który polega na 
odpowiedniem przygotowaniu propa- 
gandy w kraju, 

b) zewnętrznym, polegającym na 
wykonaniu zakreślonego programu 
przy minimalnym wysiłku finanso- 
wym. 

Zacznijmy od strony przygotowa- 
mia naszego do propagandy w chwili 
obecnej. 

W Warszawie, jak wiadomo, is- 
tnieje Towarzystwo Popierania Sztu- 
ki Polskiej wśród Obcych. Instytucja 
ta, rozpoczęła przed dwoma bodajże 
łaty, pracę niezmiernie ważną i cenną, 
gdyż dokładny spis utworów przezna- 
czonych niejako „na wywóz”. 
Niestety działalność tego Towarzy- 
stwa od roku zamarła. 

W obecnej chwili obowiązek czu- 
wania nad sprawami muzyki polskiej 
ma obczyźnie, przypadł siłą faktu sek- 
cji polskiej Międzynarodowego Towa- 
rzystwa Muzyki Współczesnej (Socie- 

ss 
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| U progu nowego roku. 
Przemówienie p. wojewody wileńskiego Stefana Kirtiklisa, wygłoszone w dn. 

3! grudnią przed mikrofonem Radjostacji Wil ńskiej, 

Dziś, kiedy stary 1936 rok odchodzi w 
przeszłość a nadchodzi nowy pełen trosk i 
zmagań, pełen twórczej zbiorowej pracy — 
miło mi jest zastosować się do wprowadzo- 

nego przez mego zasłużonego poprzednika 
zwyczaju i stanąć tutaj przed mikrofonem 
radjostacji wileńskiej, by złożyć wszystkim 
obywatelom województwa noworoczne ży- 
czenia. 

A przy sposobności niech mi wołno bę- 
dzie dać krótką charakterystykę prac do- 
konanych, zmierzających do utrwalenia na- 
szej państwowości na tych ziemiach w roku 
ubiegłym. 

Niewątpliwie rok ubiegły na odcinku pra- 
cy społecznej na terenie województwa wi- 
leńskiego odznaczył się rozrostem i utewałe- 
niem pracy społecznej, kulturalnej, oraz nie- 

słabnącem zainteresowaniem się Wilnem, ja- 

ko prastarym grodem historycznym, — оРИ 

miastem Marszałka Piłsudskiego, zatntere- 

sowaniem się nietyiko Polski całej ale i cu- 

dzoziemców. 
Dla przykładu wymienię, że w lutym Wil- 

no witało przejeżdżającego do Warszawy 

Naczelnika Państwa Estonji, w maju gościło 

w swych murach węgierskiego Ministra 06- 

wiaty, w sierpniu bawił Minister Lotnictwa 

Francji. 
W roku ubiegłym w Wilnie odbył się ea- 

ły szereg zjazdów, jak Zw. O. R. i P. R. 

Obrońców Wilna i Wileńszczyzny, Zjazd na- 

uczycieli szkół powszechnych oraz kongres 

antyalkoholowy. Obchodzi y 10-lecie od- 

zyskania Wilna przez wojska generała: Żeli- 
gowskiego, oraz 100-ną rocznicę powstania 

listopadowego. 
Duży był również dorobek na odcinku 

kułturalnym. Uroczyście został otwarty tak 

cenny i jedyny w swoim rodzaju Instytut 

Badań Europy Wschodniej. W związku w 

500-leciem śmierci Wielkiego Księcia Witoida 

zostały rozpoczęte prace konserwatorskie w 

Trokach i na Górze Zamkowej. Zostało ot- 

warte muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Opuściła tłocznię wydana przez Wojewódzki 

Komitet Regjonalny pierwsza monografja 

„Wilno i Ziemia Wileńska*. Zostały otwarte 

schroniska nad jeziorami Trockiemi i mad 

jeziorem Narocz. 
Wreszcie odbyły się II Targi Północne 

i Wystawa sztuki ludowej, wykazując pone- 

wnie, że wobec wzrastającego zainteresowa- 

nia się Wileńszczyzną impreza Targów Pół- 

nocnych winna być rok rocznie powtarzana. 
Zbiorowy wysiłek ludności Ziemi Wiłeń- 

skiej wykazania dorobku i tradności posz- 
czególnych organizacyj, jak również wiadz 
rządowych, samorządowych i społeczeństwa 
jaskrawo się uwypuklił podczas jednego = 

najważniejszych wydarzeń w roku ubiegłym 
w tym kraju, a mianowicie podczas poby- 
tu na tych ziemiach Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w czerwcu ubiegłego roku. Do- 
stojny Gość miał możność poznania i ve- 
tknięcia się ze wszystkiemi warstwami spo- 
łecznemi, miał możność poznania przejawów 
pracy każdej organizacji, która miała coś- 
kolwiek do pokazania Głowie Państwa. Chcie- 
liśmy i pokazaliśmy Panu Preżydentowi na- 
sze smutki i radości, nasze szamiące bory 
i jeziora, nasz zapał i trud nasaej pracy. 
Pokazaliśmy serce tego kraju taklem, jakłem 
jest. Rezultat — zainteresowanie się Głowy 
Państwa naszą Ziemię i konferencja gospo- 

darcza na Zamku. 
Mówiąc dziś o zbiorowym wiełkim wy- 

siłku ludności Ziemi Wileńskiej, nie mogę 
pominąć milczeniem wyborów do ciał usta- 
woduwczych Państwa, które się tak niedaw; 
no_adhbyły- 3 r 
Śmiem twierdzić, że dzięki specyfistycznym 
warunkom duszy zbiorowej, wielkiemu przy- 
wiązaniu do macierzy tego kraju, wielkiemu 

urokowi nazwiska Badowniczego Państwa i 
Zwycięskiego Naczelnego Wodza a Syna tej 
Ziemi, wybory te wstrząsnęły głęboko psy- 
ehiką ludności, poddały krytycznej ocenie 
stanowisko wobec Państwa Polskiego tych 
lub ińnych grup mniejszościowych, wytwo- 
rzyły wielkie zruzmnienie konieczności 
współpracy wszystkich zainteresowanych 
czynników. tej ziemi. 

Ziemia Wileńska sumiennie i rzetelnie 
wykonała swój obowiązek. 

Widzimy więc, że na wszystkich odcin- 
kach pracy społecznej, politycznej i kultu- 
ralnej, praca wrzała. Hasło wyścigu pracy nie 
było frazescm, lecz reałnym motorem, który 
całe zastępy pracowników społecznych pchał 
do pracy. 

Do wielkiego dorobku roku ubiegłego do- 
dać jeszcze muszę wytwarzanie prężności i 
spoistości elementu państwowego przez u- 
gruntowanie podstaw pracy Wojewódzkiego 
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia Wojskowego, przebuzdenie się 
t oparcie na nowych zasadach pracy Fede- 
racji Polskich Związków Obrońców Ojczyz- 
ay, która musi wytworzyć wielką siłę goto- 
wą na wszystko. 

Do organizacyj wytwarzających spoistość 
1 prężność rad jestem, że mogę zaliczyć dzia- 

łalność organizacyj kobiecych na terenie Wi- 

leńszczyzny, szczególnie te, które przenika- 

jac wgłąb do przedmieść i wiosek, tworząe 

placówki opiekuńcze i wychowawcze przez 

cichy bezimienny wysiłek swoich pracowni- 

czek tak znakomicie spełniają swój obowią- 

zek obywatelski, jak również wzmocnienie 

się i pedciągnięcie Straży Ogniowych, oraz 

rozwój organizacyj młodzieży, obok prae kuł- 
turalnych i oświatowych starych, zasłużo- 
nych organizacyj. 

I byłoby dla mnie najmilszą rzeczą, gdy- 
bym mógł w dniu dzisiejszym stojąc przed 

mikrofonem wiieńskim życzyć wszystkim 
działaczom społecznym, mającym jako eel 
masadniczy dobro i potęgę Państwa, utrwa- 
lenia i wzmocnienia pracy w roku przyszłym. 
I życzę im tego, mimo kryzysu gospodarczego 
który przeżywamy wraz ze wszystkiemi pań- 
stwami współczesnemi, a który ma tak silne 
mapięcie nienotowane od kiłkudziesięciu lat 
w dziejach Świata, który w tej chwili ra- 
czej jeszcze się wzmaga, niż maleje. O przy- 
czynach tego kryzysu mówić nie będę; skut- 
ki jego odczuwają wszyscy. i wieś i miasto, 
jak również wszystkie warstwy społeczne, a 
warstwa pracująca przedewszystkiem. My zaś 
mieszkańcy Zfiemi Wileńskiej, odczuwamy 
bardziej, niż inne dzielnice Państwa, gdyż 
ekonomicznie jesteśmy słabsi. 

Kryzys ten przetrwamy, gdyż do zmagań 
się z przeciwnościami jesteśmy przyzwycza- 
jeni. Wceda nasza zły los przełamie. Będziemy 
ohywatelamni, którzy ułatwiają sytuację rzą- 
dowi,'a nie utrudniają. й 

I ehoć wiem, że depresja ckonomiczna 
wpłynie na żywotność poszczególnych orga- 
nizacyj gospodarczych i społecznych, życzę 
im wzmożenia dalszej pracy organizacyjnej. 

Šu FR 
A teraz niech nasze najlepsze myśli się 

skupią, niech się w jeden serdeczny żołnier- 
ski akord zespolą i sklerują do tych, którzy 
swe całe piękne i pracowite życie poświęci- 
li dla kraju. : 

Na Królewskim Zamku w Warszawie mo- 
że w tej ehwili Pan Prezydent Najjaśniejszej 
Rzeczypospołitej najdroższe swe uczucia i 
wiełką wiedzę dla Państwa poświęca, a tam 

zaś ua dalekiej obcej wyspie Wielki Samotnik 
orli 6wój wzrok-do_ kraju posyła I mocarstwo- 
wą Polskę wśród obcych wykuwa. 

Niech więc nasze najlepsze myśli się ze- 
społą i mocno staną przy nich. 

  

WIELE SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU 
POWODZENIA W KAŻDYM KROKU 

szczerze życzy swoim Szanownym Klijentom i Znajomym 

Firma „OGNIWG“ 
SKLEP ARTYKUŁÓW RADJOWYCH i ELEKTROTECHNICZNYC 

w Wilnie, ul. Ś-to Jańska 9, tel. 16-06. ; 
  

Z deszczu pod гуппе. 
„Nasze Wremia“ donosi, že miej- 

scowe organizacje białoruskie otrzy- 
mały wiadomość z Mińska, iż b. po- 
seł Rak-Michajłowski, który wraz z 
Taraszkiewiczem,  Bursewiczem i 
Mietłą niedawno wyemigrował z 
granic państwa polskiego udając się 
do Mińska, został tam aresztowany, 
jako oskarżony © należenie do bia- 

e komisji wojskowej pod- 
czas wojny polsko-bolszewickiej ©- 
raz O współpracę z polską deien- 
zywą. 

Jako 
SUSZ AA АО ЗЯ     

świadkowie ze strony 0- 

skarżenia są powołani Kraskowski, 
b. prezes Białoruskiego Narodowe. 
go Komitetu w Wiinie, przebywają- 
cy obecnie w więzieniu mińskiem, 
oraz Leopold Rodziewicz, b. redak 
tor białoruskich pism wileńskich. 

W związku z aresztowaniem Rak- 
Michajłowskiego przybył z Kijowa 
do Mińska b. poseł na Sejm Balin 
(z klubu „Niezałeżnej Partji Chłop- 
skiej”), który podobno posiada dane 
0 działaczach białoruskich, będących 
na usiugach deienzywy. 

iai 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

tć International de Musique Gontem- 
(poraine), zorganizowanej w Warsza- 
'wie dość dawno, ale nieczynnej aż 
do roku bieżącego. 

W lutym b. r. po dokonaniu no- 
swych wyborów, sekcja nasza weszła 
ma inne tory. Młode, energiczne jed- 
nostki (prezes Drzewiecki oraz sekre- 
tarz Maklakiewicz) wzięły inicjatywę 
w swe ręce. *). Dzięki temu byliśmy 
należycie reprezentowani w Liege 
oraz uzyskaliśmy duży sukces, w for- 
mie zdobycia miejsca w jury Towarzy 
stwa; członkiem jury został znakomi 
ty muzyk Grzegorz Fitelberg. 

Jak wspomniałem, festiwał tego- 
roczny odbył się w Łitge. Wykonano 
dużo muzyki, mniej łub więcej war- 
tościowej. Nie ułega wątpliwości, że 
majciekawsza muzyka wyszła z pod 
piór Słowian i Francuzów. Anglosasi 
ii Niemcy pozostali daleko w tyle. 

Muzyka połska , reprezentowana 

*) Międzynarodowe Towarzystwo Muzy- 
ki Współczesnej powstało w roku 1923; ce- 
lem tej instytucji jest propaganda muzyki 
współczesnej. W tym celu Towarzystwo u- 
rządza rok rocznie koncerty w różnych mia- 
stach Europy. 

Do Towarzystwa małeżą sekcje poszcze- 
gólnych ikrajów, przez swych  dełegatów. 
Dotąd zorganizowanych sekcyj posiada. To- 
warzystwo 14-cie. 

Przy Towarzystwie istnieje jury słożo- 
me z pięciu wybitnych muzyków, е 
w roku zbiera się, oelem kwa 
słanych utworów przeznaczonych do wyko- 
mania na najbliższym festiwalu. 

      

  

była przez Stabat Mater Karoła Szy- 
manowskiego. Utwór ten cieszył się 
bardzo dużem powodzeniem. 

Wykonano drugi rzekomo utwór 
polski, Suitę Karola Rathausa. Kom- 
pozytor ten wszakże zdekłasował się 
wyraźnie na stronę Niemców, obawia- 
jąc się nawet mówić po polsku. Szko 
da tytko, że pewne sfery warszawskie 
forytowały utwory Rathausa, jako ra 
sowo polskie. 

Wracając do spraw muzyki na- 
szej zagranicą, nie od rzeczy będzie 
poznać treść ciekawej dyskusji, któ- 
ra miała miejsce na Wałlnem Zebra- 
miu Towarzystwa Wymian  Artysty- 
czno-Literackich w Paryżu, będącego, 
jak wiadomo, filją Warszawskiego 
Towarzystwa popierania Sztuki Pol- 
skiej wśród Obcych. Otóż krytykowa 
mo tam dotychczasowy system opłaca- 
mia wydawnictw polskich Нитасхо- 
mych na francuskie. Podniesiono słu- 
sznie, że my nie możemy dopłacać do 
maszych najlepszych nazwisk litera- 
ckich. Naležy pracować tak, by wzbu 
dzić zainteresowanie bezpośrednie i 
bezinteresowne wydawcy. 'Kosztować 
winno jedynie tłumaczenie. 

Okoalicznošč ta jest równie ważna 
dła muzyki. Nie możemy i nie wołno 
mam płacić za wykonanie kompozycyj 
wybitnych naszych kompozytorów — 
jak to w roku bieżącym miało miej- 
sce w Paryżu. 

Nie wykorzystano w tym roku fa- 

, 

Nr. I (1943) 

Otwarcie nowego gmachu „Domu Emigranta 
Żydowskiego” w Warszawie. 

  

Dnia 28 grudnia r. ub. w obecności p. min. Hubiekiego odbyło się 
otwarcie „Domu Emigranta Żydowskiego . 

    

PARYŻ, 31.XII (Pat.) Biuletyn o 
stanie zdrowia marszałka Joffre'a 
wydany o godzinie 6 min. 30 rano 
podaje, iż chory spędził noc spokoj- 
nie, pomimo przyšpieszonego od- 
dechu. 

Marszałek zachowuje przytom 
ność umysłu, słabnie jednak w spo- 
sób widoczny. Puls się przyśpiesza, 
ciśnienie krwi zmniejsza się. 

Stan zdrowia marszałka Joffre'a. 
PARYŻ, 31 XII (Pat.) Według 

biuletynu z godz. 14.30 w stanie 
zdrowia marszałka Joffre'a nie zaszły 
żadne zmiany. O godz. | w nocy 
chory stracił przytomność. Pule jest 
niezmiernie słaby, przyczem daje się 
zauważyć arytmja. W chwili obecnej 
chory znajduje się w stanie zupeł- 
nego wyczerpania. Przyjmowanie po- 
karmów jest niezmiernie utrudnione. 

Starcia zbrojne na Kaukazie. 
GENEWA 31.XH. Pat. — Gruzińskie biu- 

ro Prasowe donosi z Tyflisu, iż na skutek 
zerwania rokowań między Sowietami a po- 

ihn hihihi hint AthH 

tycznych ilustracyj. 

Doskonała grafika, 

Polityka, 

sztuka, 

Drugie premjum: 

KUPON. 

K. W 
  

w P. K. O. Nr. 3.755. 

(niepotrzebne skreślić). 

ktu wystawienia kilku kompozycyj 
francuskich w Polsce. Można było 
drogą wzajemności coś uzyskać w 
Paryżu. Ktoś może zarzucić, że my 
szukamy muzyki francuskiej Francuzi 
zaś mie dbają specjalnie o polską. 
Naturalnie, że zarzut taki wygląda po- 
ważnie; odparcie go żależy od napły- 
wu cennych sił twórczych wewnątrz 
kraju. Wiele w tej dziedzinie się robi, 
reorganizując w pierwszej linji szkol- 
nictwo muzyczne zawodowe. Ale nie 
należy znów siebie niedoceniać; ma- 
my coś do powiedzenia. i Francuzi na- 
pewno będą nas szukać, trzeba tylko 
umiejętnie sprawy te zorganizować. 

Dużą wagę należy położyć na na- 
sze wydawnictwa muzyczne, które nie 
zawsze stoją na wysokości zadania. 
Polskie Towarzystwo Wydawnicze, 
energiczne i pełne zapału, nie zawsze , 
trzyma rękę na pulsie bieżącego ży- 
cia muzycznego, a więc tego życia, 
które najwięcej obchodzi zagranicę. 

Działalność Stowarzyszenia Kom- 
pozytorów Polskich w Warszawie w 
dziedzinie wydawniczej, będzie mu- 
siała być bardzo zreformowana; o to 
"się postara nasza młodzież muzyczna, 
rozumiejąca potrzebę obecnej chwili. 

Duże znaczenie dla propagandy 
posiadają wydawnictwa utworów chó 
ralnych Związku Śpiewaczego w Po- 
znaniu zwłaszcza dla Francji, gdzie 
z wydawnictw korzystają chóry na- 
szej emigracji. 

Do tygodnika „Świate 

Podpis - 

Adres-- 

wsłańcami kaukazkimi rozpoczęły się star- 
cia zbrojne. Władze sowieckie rozstrzelały 
szereg wybitnych działaczy kaukazkieh. 

  

25 lat istnienia 
pod redakcią Stefana Krzywoszewskiego 

„SWIAT“ 
sajpopułarniejszy tygodnik ilustrowany w Polsce. | 

Najświetniejsi pisarze polscy. 

Dobór najbardziej interesujących aktualnych artys- 

sprawy społeczne, nauka, literatura, powieść, nowela, 

teatr, muzyka humor, kino, radi», sprawy kobiece, sporty, 
Korespondenci właśni we wszystkich większych stolicach. 
Nowa powieść Andrzeja Struga „Ostatni film Evy Evard“. 

Premium dla wszystkich prenumeratorów: 

12 wybornych powieści cudzoziemskich w wytwornem wydaniu 
książkowem („Bibljoteka Groszowa“). Co miesiąc jeden tom 

objętości od 13 do 15 arkuszy t.j. około 200 stron. 
Pierwsze sześć tómów obejmują: 

H. G. Wells — „Filozof w opałach. 

B. Tarkington — „Gentleman z Indiany". 
W.-Wiliams — „Walka o tajemniczy 
В. Ławrentjew — „Drzeworyt“. 
P. Morand — „Zwycięzcy świata”. 
H. Bautet — „Zielony list". 

dokument”. 

Ża pół ceny t. j. za 75 gr. na miesiąc „Dom Osiedle Mieszknnie*. 
pierwszorzędny miesięcznik ilustrowany, redagowany przez 

Teodora Toeplitza, interesujący każdą rodzinę. 

Liczne i cenne książki po znacznie zniżonej cenie. 

Konkursy z wartościowemi nagrodami. 

е 
w WARSZAWIE 

Szpitalna 12. 

Zgłaszam prenumeratę na rok 103! wraz z premją książkową. Należ- 
ność za kwartał zł. 21, za rok zł. 84 przekazuję równocześnie na konto WP. 

Zgłaszam też prenumeratę „Dom Osiedle Mieszkanie”, a należność 
za kwartał w sumie zł. 2 gr. 25, za rok zł. 9 wpłacam równocześnie, 

  

  

  

W dziedzinie teatralnej były w 
tym roku małe próby uruchomienia 
baletu polskiego, skończyły się one 
fiaskiem, z czego tylko należy być 
zadowolonym. Chcąc wziąć Paryż, 
musimy się zdobyć na pierwszorzęd- 
mą imprezę, lub też dać narazie temu 

pokój. Pozycja baletu jest ważna, 
nietylko jako propaganda, ale wprost 
jako inspiraeyjna placówka dla twór- 
czości muzycznej polskiej, znajdującej 
zbyt! na kompozycje wykonywane 
przez polski bałet. 

Rok ostatni 'przyniósł dużo do- 
świadczenia. Propaganda muzyki pol- A 
skiej zagranicą jest rzeczą trudną * 
skomplikowaną. Na szczęście urzę- | 
dy centralne dobrze rozumieją donio- 
słość tych spraw. Myśli się o stanowi- 
sku referenta czy kierownika propa- 
gandy przy Ministerstwie. Jedno jest 
pewne: propaganda muzyki należy 
do jednej z konieczności państwo- 
wych. Carska Rosja egzystuje do dzi- 
siaj w sztuce rosyjskiej i posiada ol- 
brzymią popularność na zachodzie. 

Sztuka bowiem ma tę własność, 
że przetrwa tysiąclecia i w "ezuł- 
tacie będzie jedynym śladem stopnia 
kultury danego narodu. Egipt, Babi- 
lon, Grecja — żyją w naszych umy- 
słach jedynie dzięki swej wysokiej 
Sztuce. 3 / 

Dr. Tadeusz Szełigowski. 
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OPTYMIZM NOWOROCZNY. 
Państwo widzieliście zapewne — 

i to nieraz — grono ludzi na stacji, 

udające się w podróż do nieznanego 
jeszcze kraju, Widzieliście wtedy, jak 

stacja i cała tak zdawałoby się mono- 

tonna i zwykła czynność odjazdu po- 

ciągu nabierają jakiegoś innego, bar- 

dziej uroczystego, nieco zgorączko- 

wanegój charakteru. Odjeżdżający w 

tym momencie przypominają dzieci, 

które udają się gdzieś daleko, w kraj 

baśni, z którego głuche dotąd i nieo- 

kreślone nadchodziły wieści, lecz któ- 

rego nie dotknęła jeszcze ludzka sto- 

pa. Moment ten na stacji jest jedy- 

nym w swoim rodzaju — oto miasto, 

w którem mieszkało się i przebywało 

dotąd, miasto-przeszłość, pozostało za 

nimi odjeżdżającymi, jako coś, co od- 

dala się coraz bardziej, wywołując 

słabnące zresztą uczucie melancholji 

i poczucie bezpieczeństwa. Ze strony 

przeszłości, która minęła bezpowrot- 

nie, nie grozi już nic ani nam, ani na- 

szemu życiu. Cel podróży, ów kraj 

przyszłości, nieznany jeszcze, do któ- 

rego się dąży, przystrojony jest przez 

wyobraźnię wszystkiemi barwami i 

wdziękami młodości, optymistycznego 

oczekiwania i nadziei. Podróżni na 

stacji, która jest stacją życia, punk- 

tem granicznym między przeszłością 

a przyszłością w utrwalonem przez 
' zwyczaje i tradycję miejscu zetknięcia 

, się dwóch łat kalendarzowych, jakby 

* na chwilę zrzucili z siebie gniotący 

5 ciężar codziennego życia, jego kłopo- 

tów, jakby znaleźli się na odskoczni 

i przez chwilę wypoczywali świątecz- 

mie zanim uczynią skok w przyszłość, 

w rok następny. 

Kążdy wie o tem, bo doświadcza 

tego na własnej skórze, że czasy prze- 
sileń i kryzysów powojennych stawia- 

ja jednostki, grupy i narody w obli- 
czu zadań i trudności nowych i skom- 

plikowanych, bo nie napotykanych je- 

szcze dotąd w takiej ilości i w takich 

rozmiarach. W nieuporządkowanych 

jeszcze stosunkach powojennych, któ- 

re wi męce i mozole powoli próbują 

dochodzić do równowagi, życie brze- 

mieniem stokroć cięższem jeszcze, niż 

a kładzie się na barki jednostek 

i zbiorówo: wości, uśmiech na twarzach 

, staje się coraz rzadziej -=widy wanym 
gościem, a nerwy napinane i dręczone 
ustawicznie tracą coraz bardziej mo- 

tność radówania się, talent jasnego, 

optymistycznego oczekiwania przysz- 

łości. Zdawałoby się stąd, że i w osta- 

tnim bustjonie optymizmu i radości, 

na murach Nowego Roku pojawi się 

biały szłandar i załoga skapituluje i 

odda broń w ręce nieprzejrzanej sza- 

rej armji goryczy i sceptycyzmu, która 

ją ze wizystkich stron otacza. A jed- 

nak tak nie jest i tak mie będzie i fakt 

ten należy powitać z uznaniem i z ra- 

dością. 

Świał cały, jak wiadomo, dotknię- 

ty jest <iężkiem przesileniem ekono- 
micznen, którego najgroźniejszym i 

najbardziej bolesnym objawem jest 
klęską bezrobocia, dająca się przede- 

wszystkiem odczuć krajom o wysoko 

rozwiniętym przemyśle. Możnaby 

więc przypuszczać, że w takich na- 

przykład Niemczech Nowy Rok bę- 

dzie miał charakter smutny i przyg- 

nębiony. Tymczasem prasa niemiecka 

zgoła innego jest zdania i zgóry przy- 

gotęwuje na to opinję zagraniczną, że 

uroczystości noworoczne, przynajm- 

niej na powierzchni życia hajbardziej 

reprezentatywnej pełne będą światła, 

życia, ruchu, a nawet zbytku i prosi 

zagranicę, aby nie wyciągała stąd zbyt 

opłymistycziych wniosków w spra- 

wie położenia ekonomicznego Nie- 

miec. Z Anglji i z Ameryki, mimo os- 

trej fali przesilenia, dochodzą podob- 

me nastroje i przewidywania, a i w 

Polsce z .pewnością nie będzie inaczej. 

Fakty te bynajmniej nie są w prze- 

ważającej swej większości dowodami 

lekkomyślności, ludzkiej, braku serca 

i wrażliwości na nędzę i biedę. Można 

powiedzieć, że w punkcie zetknięcia 

się dwóch lat, na Nowy Rok, dokony- 

wa się mobilizacja całego optymizmu, 

nadziei i radości życia, która tkwi je- 
szcze w udręczonej obecnie ciężko 

ludzkości i daje jej moc przetrwania 

obecnego trudnego momentu. Nowy 

Rok, uroczystości i nastroje noworo- 

czne są wobec tego symbolem nieprze- 

mijającej i niezgnębionej mimo wszy- 

stko wiary ludzkości i ludzi w siebie, 

w życie i w swoją przyszłość. 

Myliłby się bardzo ten, ktoby nie 

doceniał znaczenia tych, zdawałoby 

się, irracjonalnych i mieaktualnych 

dziś uczuć i nastrojów. Myliłby się z 

pewnością, gdyż o kształcie życia, o 

drogach, któremi pójdzie jego przysz- 

łość decydują nietyle teorje, płynące 

nieraz luźnie na powierzchni życia, 

ile raczej tkwiący głęboko instynkt 

życia, którego objawami są uczucia, 

nastroje i wybuchy, zdawałoby się, że 

w danej chwili niecelowe i niezhar- 

monizowane z sytuacją, które jednak 

mimo to decydują o sytuacji, jeśli nie 

tej dzisiejszej, to jutrzejszej i torują 

jej drogę. 

Źle byłoby, bardzo źle, gdyby ludz- 
kość zatraciła zdolność radowania się 

i dar spoglądania na przyszłość przez 

różowe szkiełka. Byłoby to dowodem, 

że postarzała się już beznadziejnie i że 

w walce z žeyiem nie ma juž žadnych 

szans po swojej stronie. Z radością 

więc powitać należy, potwierdzić i 

pielęgnować każdy objaw optymizmu, 

wierzącego w przyszłość i mobilizują- 

cego siły duchowe i fizyczne do walki 

o nią. 

W optymizmie noworocznym tkwi 

wiara w lepszą przyszłość i przekona- 

nie, że energja i entuzjazm ludzki zdo- 

łają ją w najtrudniejszych nawet wa- 

runkach korzystnie dla siebie ukształ- 

tować. Nie gorszmy się więc z obja- 

wów. noworocznego e©piymizmu, nie 

hamujmy go i nie krępujmy ani u in- 

nych, ani w sobie. Optymizmu, tego 

bodžea energji, tego motoru życia 

trzeba nam obecnie więcej, niż kiedy- 

kolwiek. Pielęgnujmy więc tę wątłą 

jeszcze roślinę, abyśmy kiedyś, po do- 

'konanej pracy, mogli zażywać zasłu- 

żonego odpoczynku w jej cieniu. 

Cieszmy się więc, że ludzkość jest 

jeszcze młoda, że Nowy Rok podnieca 

ja i zaciekawia, że z ochotą i otuchą 

zmierza w przyszłość i z uśmiechem 

ma twarzy marzy o tem, aby uchylić 

choć trochę zasłonę z jej oblicza. Cie- 

'szmy się z tego, że ludkość, choćby w 

jednym tylko noworocznm momencie, 

przypomina gromadę dzieci na stacji, 

‚ udającą się w nieznany kraj na waka- 

«cyjną wycieczkę. Albowiem kto wie- 

rzy w siebie, w swoje siły i w przysz- 

łość, ten ma w sobie gwarancje 

zwycięstwa. J. Ł. 

Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- A 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
| składzie głównym w Księgarni 

| M Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

  

To RULETKI. 
Niedawno ukazało się w pewnem 

poważnem pismie wiedeńskiem ogło- 
szenie następującej treści: 

„Poszukuję wspólniczki z 5.000 
szylingów do wypróbowania w Monte 
Carlo swego systemu gry w ruletkę. 
System mój opracowałem bardzo sta- 
rapnie. Ślęczałem nad nian rok prze- 
szło i jestem pewny jego niezawodnoś- 
ci, Pożądana jest wspólniczka piękna. 
Małżeństawo niewykluczone. 

Na ogłoszenie powyższe zgłosiła 
się z pewnością niejedna młoda i przy 
stojna wiedenka z 5000 szylingów.. 
'Naiwność ludzka i miłosierdzie Boże 
"są bez granic. Zawsze się znajdą lu- 
dzie, co wierzą, iż przy pomocy „nie- 
zawodnego systemu''. fgożna zmusić 
do kapitulacji złotą twierdzę kasyna 
gry w Monte Carlo. Statystyka wyka- 

zuje, że do Monte Carlo Przybywa Tro- 
cznie ni mniej ni więcej jak 60 „wy- 
nalazców*, którzy różnemi, własnemi, 
nieraz bardzo skomplikowanemi sy- 

  

. stały wpływ na ruch 

stemami usiłują zmusić białą kulkę z 
kości słoniowej ażeby padła na ten 
«czy ów numer. 

Wszystkie te systemy — a wynaj- 
'dywano ich dotychczas setki! — spo- 
'czywają starannie posegregowane w 
archiwum kasyna gry, jako ciekawe 
przyczynki do psychologji hazardu. 
Zarząd kasyna bowiem skrzętnie zbie- 
ra wszystkie zawodne zresztą systemy 
jakie udaje mu się u graczy podpa- 
trzyć. 

Był jednak gracz, któremu „dżka 
ło się dłuższy czas systematycznie w 
grze w ruletkę wygrywać. Graczem 
tym okazał się inżynier Jaggers, któ- 
remu udało się dzięki dłuższej obser- 
wacji skonstatować pewien defekt w 
jednem z kół ruletki. 

Spostrzegawczy inżyni 
mu ze swych przyja 
przy owym stole i st. 
wskazane przez siebie 

   
    

  

   
    
   

КОЧЕ У ТК К 

Najstarszy zabytek 
piśmiennictwa polskiego. 

i 

  

    
Kartka Kioniki Wielkopolskiej. 

  

Rok 1980 w polityce międzynarodowej, 
Ubiegły rok, choć obfitował 

w zdarzenia różnorakie, nie będzie 
zaliczony do lat szczególnie znamien- 
nych w historji politycznej. Pod tym 
względem stanowi on dalszy ciąg 
procesów lat powojennych. 

Polityka państw wielkich i ma- 
łych szła drogami, które już wpierw 
się zarysowały; tesame były antago- 
nizmy i tesame objawy zbliżenia 
Wyjątek stanowi rozdźwięk  [гап- 
cusko-włoski, który przybrał na sile 
i międzynarodowem znaczeniu. Wy- 
szedł on na jaw podczas obrad kon- 
ferencji morskiej w Londynie nad 
ograniczeniem zbrojeń na morzu, ale 
różnice zdań między faszystowskiemi 
Włochami a Francją obejmują rów- 
nież zagadnienia inne, nie wyłącza 
jąc delikatnej bardzo kwestji trakta- 
tów pokojowych.  Niepowšciągliwe 
mowy Mussoliniego, zwłaszcza zaś 
mowa rzymska z października, mogła 
wywołać prawdziwą konsternację 
w Paryżu. Niemało daje też do myśle- 
nia politykom z Quai d” Orsay szereg 
dypłomatycznych posunięć Włoch, 
które prowadzą do stworzenia poli- 
tycznego bloku pod przewodnictwem 
Italji. Akcja ta obejmuje Albanję, 
Bułgarję. „.Rumunje,--ostatnio zaś 
Austrję i Węgry. Obok ostrza wy- 

mierzonego w stronę Jugosławji tkwi 
w tem ponad wątpliwość grot prze- 
ciwfrancuski. Należą tu również 
umizgi niemiecko-włoskie i zbliżenie 
włosko-sowieckie, poprzedzone ukła- 
dem w sprawie rozwoju stosunków 
gospodarczych pomiędzy obu pań- 
stwami. 

Różnice między Rzymem a Pary- 
żem miały podczas prac konferencji 
londyńskiej prawdziwie dramatyczne 
akcenty. 

Natomiast dyplomacja brytyjska 
zajmowała wobec zagadnień euro- 
pejskiego kontynentu stanowisko 
chłodnego rozsądku i poprawności 
wobec wszystkich. Rzecby można, że 
nie spuszczając ich z oka, odsuwała 
się od nich za przykładem Stanów 
Zjednoczonych A. P. Coprawda była 
Anglja zajęta swojemi sprawami. 

W pierwszym rzędzie kwestją In- 
dyj, których polityczna samowiedza 
nie mieści się w ramach dotychcza- 
sowego stosunku do korony brytyj- 
skiej i wymaga conajmniej takiego 
stanowiska, jakie posiadają Kanada 
i Australja. Nacjonalistyczne uczu- 
cia Hindusów wybuchły płomieniem 
rewolty i akcją masowego nieposłu- 
szeńsiwa cywilnego, prowadzoną 
przez duchowego wodza Indyj — 
Ghandie'go. Okazało się jednak, że 
administracja angielska potrafi utrzy- 
mać w ryzach 300-miljonowy naród; 
sól i tkaniny nie odegrały zbawczej 
roli, którą miała w r. 1773 herbata, 
ziele wolności Stanów Zjednoczonych. 

Nie bez znaczenia było dla tych 
spraw stanowisko mahometan w In- 

czynił to samo. Rychło też uciułał so- 
bie okrągłą sumkę 300.000 dolarów. 
Grałby też z równem szczęściem da- 
lej, gdyby nie zarząd kasyna, który 
się wreszcie spostrzegł i po dłuższej ob 
serwacji wykrył przyczynę „Szczęśli- 
wej reki“ inżyniera. -Rzecz prosta, 
stoły i maszyner ję poszczególnych ru- 
letek pilnie zbadano i defekty usunię- 
to. Inżynier Jaggers nie miał już pola 
do popisu i Monte Carlo opuścił. 

Od tego czasu, zarząd kasyna co 
pewien czas dokładnie kontroluje ma- 
szynerję stołów ruletkowych, ażeby 
się uchronić na przyszłość przed nie- 
miłemi niespodziankami. W związku 
z tem „system“ Jaggersa, ktėry pole- 
gał w danym wypadku na znajomoś- 
ci matematyki i mechaniki nie da się 
już przez nikogo zastosować. Napróż- 
no też dziesiątki „wynalazców bie- 
dziło się później nad układaniem ca- 
łych sążnistych kolumn rachunko- 
wych. Napróżno usiłowano stosować 

wdopodobieństwa. W te- 
glądało pięknie i „nie 
jednak przychodziło 
huby i wyliczenia 

djach, które zaważyło złowrogo na 
kwestji palestyńskiej, Smutne wyda- 
rzenia arabsko-żydowskie znalazły 
epiłog w słynnej „Białej Księdze”, 
która oznacza rewizję stanowiska 
Anglji. wobec palestyńskiego progra- 
mu sjonizmu; uchylenie (chociażby 
czasowe: tylko) deklaracji Balfoura 
łącznie z trudnościami dla imigracji 
żydowskiej, postawiły go w sytuacji 
prawdziwie tragicznej. Sprawy te nie 
mają charakteru przemijającego. Za- 
gadnienie egipskie, problem Sudanu 
i Suez podnoszą znaczenie mandatu 
palestyńskiego dla Brytanji, * która 
bodajże na ten odcinek przenosi 
punkt ciężkości i oparcia swego sy- 
stemu w zachodniej Azji. 

Zasadnicze dla spraw europejskich 
stosunki jrancusko-niemieckie podle- 
gły dalszej ewolucji. Polityka zgody 
i pojednania znalazła wyraz w pra- 
cach konferencji haskiej, na której 
zdołano określić sposób przeprowa- 
dzenia planu Younga. W ślad za z4- 
wartemi układami odszkodowawcze- 
mi i ich ratyfikacją poszła w czerwcu 
całkowita ewakuacja Nadrenji. Lecz 
rozrost „ducha Locarna* natrafia na 
brak szczerego dla Brianda partnera 

+po „stronie niemieckiej. pogrąžonej 
gruntownie w nacjonalistycznym ra- 
dykaliźmie. 

Jaskrawym dowodem tego na- 
stroju Niemiec są stosunki z Polską, 
zwłaszcza zaś rozpętana akcja re- 
wizjonistyczna, której celem jest wy- 
sunięcie sprawy wschodnich granie 
Rzeszy Niemieckiej. _ Krzykliwość 
i nieumiarkowanie rewizjonistów nie- 
mieckich i niewzruszona, a taktowna 
polityka polska, poparta jednomyśl- 
nością całego społeczeństwa, nie wró- 
żą akcji niemieckiej najmniejszego 
rezultatu. ` 

Od razu do razu, niby powrotne 
fale wielkiego wstrząsu, pojawiają się 
na bliższym i dalszym horyzoncie 
chmury, których nie brakło i w roku 
ubiegłym. Więc napięcie francusko- 
sowieckie; zerwanie Meksyku z Rosją 
sówiecką, zatarg  persko-sowiecki, 
persko-turecki i Paragwaju z Bo- 
liwją. Naodwrót miały miejsce akty 
zbliżenia. Prócz wzmiankowanych już 
należą tu grecko-turecki pakt przy- 
jaźni, pomyślne stosunki rumuńsko- 
węgierskie, zbliżenie węgiersko- 
austrjackie i estońsko-polskie. 

Zgiełk oręża i wojnę domową 
przeżyły narody Ameryki. Po kołei 
przeciągnęła rewolucja przez Boliwję, 
Peru, Argentynę, Brazylję i Wene- 
zuelę. Bezkrwawo natomiast upadła 
dyktatura generała Primo de Rivera 
w  Hiszpanji i spokojnie odbył się 
w czerwcu powrót do kraju i wstą- 
pienie na tron Karola rumuńskiego. 

Przemiany polityczne w innych 
państwach odbywały się na ogólnem 
tle kryzysu parlamentarnej demo- 
kracji. Wybory w Finlandji, przy- 

A jednak był jeszcze jeden czło- 
wiek — poza inżynierem Jaggersem— 
który tajemnicę ruletki posiadł. Sy- 
stem tego „nadezłowieka”, jak go po 
dziś dzień z zabobonnym szacunkiem 
nazywają urzędnicy kasyna, pilnie 
jest przechowywany i strzeżony w ar- 
chiwum domu gry 'w Monte Carlo. 
Nazwisko tego „nadczłowieka* brzmi 
Darnborougs. Właściwie zarząd kasy- 
na może się nie obawiać o to, by ktoś 
inny system Darnboroughs'a miał wy- 
próbować, gdyż twórca tego systemu 
był graczem beznamiętnym i człowie- 
kiem o stalowych nerwach. Pod tym 
ostatnim względem istotnie można go 
nazwać „nadczłowiekiem*. Jego sy- 
stem? Właściwie mówiąc nikt go nie 
zna, nie wyłączając kutych na cztery 
nogi lisów z zarządu kasyna. System 
ten układał bowiem genjusz który 
zdołał tą drogą wygrać 200.000 
dolarów i wygrałby niewątpliwie jesz- 
cze więcej, gdyby nie okoliczność: że 
nawet jego nerwy odmówiły mu 
wkońcu posłuszeństwa. Darnboroughs 
przestał więc grać, zauważywszy, 
pewnego pięknego dnia, że staje się 
niezdecydowany i że mu drżą ręce. 

zii J ašis   

gotowane  antykomunistycžuą akcją 
Isppowcėw, wykazaly przesunięcie na 
prawo, w Japonji i Polsce dały więk- 
szość rządową, konsolidując we- 
wnętrzne sprawy. - №е dość. pewną 
zdaje się być pozycja rządzącej partji 
w Anglji. Natomiast wrzešniowe wy- 
bory do Reichstagu niemieckiego do- 
wiodły niebywałego upadku zdrowej 
myśli politycznej u mas niemieckich, 
skoro na 35 miljonów głosujących 
padło 4'/, miljona głosów na komu- 
nistów a 6'/, miljona na t. zw. naro- 
dowych socjalistów czyli Hittlerow- 
ców, którzy stanowią prawdziwe nie- 
bezpieczeństwo dla Rzeszy i jej są- 
siadów.  „Nierównie korzystniejszy 
obraz przedstawia społeczeństwo 
austrjackie, gdzie pokrewne Hittle- 
rowcom  partje poniosły porażkę 
a ustrój parlamentarny . ulepsza się 
w drodze normalnej. 

Trzy przesilenia gabinetowe we 
Francji, pozbawionej stałej większości 
parlamentarnej, nie oddają całkowicie 
trudności rządzenia, Mwnowažonych 

kulturą polityczną i tradycjami spo- 
łeczeństwa francuskiego. 

Najkorzystniej przedstawiają .się 
przeobrażenia wewnętrzne w Polsce, 
których proces, trwający od roku 
1926, doznał zamknięcia w  listo- 
padowycm wyborach. Osiągnięcie de- 
cydującej większości przez obóz .Mar- 
szałka Piłsudskiego, stanowiący spo- 
łecznie formację solidarystyczną, jest 
ze stanowiska państwowego pierwszo- 
rzędnym sukcesem, który decyduje 
o kierunku i wartości reformy konsty- 
tucyjnej. To zwycięstwo jest tem 
szczęśliwsze, że osiągnięte zostało 
w obliczu poważnych . zagadnień 
zewnętrzno-politycznych i w  cięż- 
kich warunkach gospodarczych. 

One właśnie, stosunki gospodarcze, 
są najznamienniejszą cechą wszyst- 
kich spraw, które upłynęły w.roku 
1930. Przewlekły kryzys ekonomicz- 
ny nietylko nie minął lecz pogłębił się 
i osiągnął punkt: kulminacyjny. Po 
rolnictwie, przemyśle i handlu przy- 
szła kolej na instytucje: bankowe. 
Katastrofa giełdowo-bankowa pogrą- 
żyła „,prosperity' Stanów Zjednoczo- 
nych, dumę republikanów i bodaj 
ich popularność. Upadłości, taniość 
produktów gospodarstwa — rolnego, 
paraliż przemysłu i bezrobocie prze- 
rastają siły organizacyjne najbar- 
dziej zamożnych społeczeństw. 

Totež nic dziwnego, że rośnie 
świadomość potrzeby współdziałania 
narodów nietylko dla przezwyciężenia 
kryzysu, lecz dła stworzenia stałych 
form współpracy ekonomicznej, wol- 
nej od szowinizmu i ciasnego party- 
kularyzmu. 

Starania te wyrażają się w formie 
układów handlowych, tworzenia grup 
gospodarczych i prób  kollaboracji 
w skali międzynarodowej. Litewsko- 
łotewski traktat handlowy, układ 
Anglji z Sowietami, Włoch z Sowie- 
tami, Austrji z Włochami reprezen- 
tują pierwszą grupę. Należy tu rów- 
nież. polsko-niemiecka umowa han- 
dłowa, faktycznie zakwestjonowana 
przez złośliwe podwyższenie taryfy 
celnej niemieckiej na artykuły rol- 
nicze.  Egoistyczna polityka celna 
Niemiec wywołała odruch Szwecji, 
Finlandji, Litwy, Holandji, Danji, 
Polski, Węgier. Tożsamo fatalny dla 
bliższych i. dalszych sąsiadów dum- 
ping rosyjski. 

Pod znakiem współdziałania w po- 

  

Mecz bokserski Polonja — Skra — Makabi. 

  

W grudmu dmia 14 ub. r. w sali teatru „Ateneum* w Warszawie odbył 
się mecz bokserski. Na zdjęciu: Wichlińei (Skra) Przedek (Polonja). 

Wogóle Darnboroughs w ciągu całej 
swej „kampanji* kilkakrotnie Monte 
Carlo opuszczał, udając się do małej 
zacisznej willi w górach, gdzie wypo- 
czywał po niesłychanem naprężeniu 
nerwowem w jakiem trwał podczas 
gry w ruletkę. 

Darnboroughs stawiał obu rękami, 
pozornie naoślep bez wyboru. W rze- 
czywistości jednak grał według wyso- 
ce skomplikowanego systemu, który 
miał w głowie. Za każdym razem 
stawiał inaczej, na inną kratkę, coraz 
to inną sumę. stosując całą kombina- 
torykę. Nigdy jednak nie zaglądał 
przytem do notesu. Całą kombinato- 
rykę miał w głowie. Obdarzony był 
niesłychanie precyzyjną pamięcią. Ca- 
ły czas trwał w zupełnym bezruchu. 
Poruszały się jedynie jego suche, wy- 
pieszczone rzce. Po każdej całodzien- 
nej grze,trzy dni wypoczywał. Jak 
wiele nerwów musiała „go ta gra ko- 
sztować! 

Pewnego dnia Dezjiborcuśić zni- 
ka z horyzontu. Nikt go już więcej 
w Monaco nie widział i jedynie mil- 
jon franków w złocie figurujący jako 
strata w księgach rachunkowych ka- 
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'dobrze zaslužoną opinję mecząc: 

  

lityce rolnej stala konferencja rolni> 
cza w Bukareszcie i w Warszawie, 
w ktėrej uczestniczylo 7 paūstw od 
Bałkanów do Bałtyku. Uchwały po- -  - 
wzięte przez konferencję warszawską 
mają charakter postanowień i wska- 
zówek do projektu, zmierzającego do 
połączenia gospodarczego tych pań- 
stw. Gospodarcze podłoże posiada 
również blok państw małej ententy, 
jak podjęta na konferencji panbał- 
kańskiej w Atenach próba skupienia 
6 państw półwyspu. 

Nakoniec trzecia forma: między- 
narodowej współpracy. Ubiegły rok 
obfitował w szereg prób i wysiłków 
w tym względzie. Są to sprawy na 
poły polityczne, w gruncie rzeczy 
jednak wyrastają z podłoża gospo- 
darczego i mają na oku sprawy go- 
spodarcze. 

Genewska konferencja, poświęco- 
na sprawie rozejmu celnego, londyń- 
ska konferencja morska, międzyna- 
rodowa konferencja pracy w Gene- 
wie, konferencja unji międzyparla- . 

  

mentarnej w Londynie, konferencja 4 
paneuropejska w Berlinie, zjazd mię- 
dzynarodowy państw  środkowo- 
europejskich w Wrocławiu, wreszcie 
zgromadzenie Ligi Narodów i sesje 
Rady Ligi starały się każda z innej 
strony przezwyciężyć antagonizmy, 
przemóc lokalne interesy i rozwinąć 
myśl międzynarodowego, wspólnego 
wysiłku, który ma zastąpić rozbicie 
i przesadny indywidualizm narodów 
i państw. 

Koroną wszystkiego był Brianda 
projekt Paneuropy, pomyślanej jako 
skupienie państw starego kontynentu 
około jednolitego rynku zbytu. 

Rok 1930 nie przyniósł realizacji 
tych projektów.- Konferencja rozbro- 
jeniowa zakończyła się na zatamowa- 
niu wyścigu zbrojeń, kooperacja g 
spodarcza ogólnoeuropejska pozosta: 
w sferze nieziszczonego planu. R 
liczne konferencje zdobyły 

   

    

   
   

        

   

   
   

    

    
    

   

  

   

   

    

   

  

   

    

   
   

    

    

  

   

      

   

      

    

  

   

i ciężkich: dyskusyj, „których e 
charakterystyczną jest _ przewlek! 
tempo* (Henderson). —. 

Lecz przy całym sceptyźmie ni 
należy lekceważyć znaczenia insty- 
tucyj i. instaneyj, które świat powo- 
jenny pówołał do życia, a bez których — 
trudno już wyobrazić sobie sprawy i. 
zadania naszego pokolenia. Częściowe 
chociażby tylko spełnienie mogą przy- | 
nieść lata przyszłe. A 

To pewne, że trzeba je zdobyć 
własnym przedewszystkiem wysiłkiem. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

„YYYYTYYYTYYYYYTY & 

i KAŻDY B. UCZESTNIK 
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powinien przeczytać 

WILNO MYZWÓLON 
BOGATO ILUSTROWANĄ JE- 
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DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 
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Popierajcie Ligę Morską 

syna świadczy wymownie, że był tu 
człowiek, który zmusił ślepą fortunę 
do uległości. 

Jaggers i Darboroughs — 
to dwaj pogromcy ruletki, dwa „asy“ 
wśród niezliczonej ciżky graczy, któ 
rzy Szczęścia w Monte Carlo próbo- 
wali. Zdarzały się wprawdzie potem | 
przelotne uśmiechy fortuny. Krupie- 
rzy kasyna opowiadają sobie 0 pew- 
nym Angliku, który bawiąc w Monte 
Carlo przejazdem, dwie godziny za-- 
ledwie, wygrał 60.000 franków w zło- 
cie lub o pewnej młodej blondynce z | 
Paryża, która trzykrotnie "stwiala 
na numer 17 i trzykrotnie wygrala 36 | 
krotną stawkę. Z reguły zaś pochła- 
nia ona mniejsze i większe stawki 
na korzyść zarządu i właścicieli kas; 
na, którzy zgarniają sobie najspokoj- 
niej złoto i troskliwie kolekcjonują 
systemy gry w swem archiwum... / 
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Od paru dni, w miarę zbližania się 
Sylwestra, w domu Wirowiczów pa- 
nowało zdenerwowanie. Pochodziło to 
stąd, że urocza pani Mila chciała spo- 
tkać Nowy Rok hucznie i wesoło. Bal 
nietylko wesoło, ale wprost szampań- 
sko. To znaczy, żeby szampan się lał, 
korki strzelały, żeby było dużo świa- 
tła, hałasu, wyfraczonych panów i wy 
dekoltowanych pań. Poglądy męża na 
tę sprawę były nieco inne i właśnie na 
tle tej rozbieżności zdań atmosfera, 
panująca w domu była nasycona ele- 
ktrycznością. 

Pani Mila była rozżalona. Wilja by 
ła cicha, skromna i rodzinna. Dosko- 
nale, wilja to dzień rodzinny, nie ma 
o to pretensji. Ale Sylwester — to co 
innego. Na Sylwestra nikt nie siedzi w 
domu, chyba, że wydaje u siebie przy- 
jęcie. Przecie, jaki Sylwester, taki cały 
rok. Ale wiadomo, że każdy mąż jest 
tyran i nigdy żony nie potrafi zrozu- 
mieć. Ciężkie czasy! a czy można rę- 
czyć, że na przyszły rok będą lżejsze? 
Właśnie, jakby zacząć nowy rok hu- 
cznie, to może byłyby lepsze. Właści- 
wie, to ona, pani Mila, chce tylko zro- 
bić dobrze mężowi, ale naturalnie, ta- 
ki bałwan nie może tego ocenić. 

A w tem wszystkiem kryło się je- 
szcze jedno, tajne, głęboko ukryte ma- 
rzenie: Pani Mila chciała mieć przy- 
godę. I to właśnie w noc Sylwestrową. 

Na czem miała polegać ta przygo- 
da, dobrze nie umiałaby wytłumaczyć 
Ale przecie tyle kobiet, najporządniej- 
szych, mnajwytrawniejszych, miało 
przygody właśnie na Sylwestra, na re- 
jducie, czy balu. Pani Mila nigdy jesz- 
ze nie była na reducie i marzyła o 

n. Można tam poznać jakiegoś księ- 
, albo wielkiego poetę incognito. 
ożna być porwaną, wywiezioną, wy- 

Fadzioną. Można przeżyć jakąś szalo- 
ą noc bez dalszych konsekwencyj, w 
wykwintnej garsonjerze wielkiego pa- 
na... Zdradzić męża? nie! co znowu! 
I z jakimś nieznajomym... nie, to by- 

Jłoby brzydkie! Ale tak, żeby on na- 
przykład klęczał przed nią, całował jej 
ręce, mówił tysiące pieszczotliwych 
słów, słów uwielbienia (no, przecie 
nogi pani Mila miała bez zarzutu, o 
tem wiedzieli wszyscy) — żeby zakli- 
nał ją na wszystko, by nie odmówiła 
mu swej łaski — oto coby było pocią- . 
gające! Naturalnie, pani Mila broniła- 
by się zaciekle. 

„Widziała siebie w aureoli złotych 
rozwianych włosów, niby lwia grzy- 
wa, wyciągającą przed siebie obronne 
ręce... Mogłoby to się dziać na niedź- 
wiedziej skórze, białej naturalnie... 
A w pokoju półmrok i więdnące pur- 

*purowe róże w kryształowych wazo- 
nach. On, wytworny, we fraku o gor- 
sie nieposzlakowanej bieli (trochę 
zmiętym w walce), blady z namiętności 
pochyla się nad nią. Piorunowa żyła 
występuje mu na .czołe. Długie wyt- 
worne palce zaciskają się kurczowo 
na ramionach pani Mili. (Na palcu mu 
si mieć koniecznie sygnet — on, natu- 
ralnie, nie pani Mila). Usta jego już 
zbliżają się do ust pani Mili. Ale tu na- 
stępuje chwila, kiedy musi bronić os- 
tatniego szańca swej kobiecości. Du- 
mnym ruchem zerwie się z tapczana 
(nie! z niedźwiedziej skóry!) i powie 
mu coś takiego, żeby zrozumiał z kim 
ma do czynienia: 

— Pan się pomylił. Jestem uczci- 
wą kobietą. Żegnam pana. 

Albo jeszcze lepiej: 
— Chcę być w życiu pana tylko 

: krótką bajką. Przyszłam i odchodzę 
nieznana. Przebaczam panu brutal- 
ność, bo pod maską nie wie pan z kim 
pan ma do: czynienia. 

Toby było i poetyczne i wytworne. 
I po tem powiedzeniu odrazu zrozu- 
miałby, że ma do czynienia z uczciwą 
kobietą. 

Mógłby to być także poeta, który- 

VINCENT_ SZARRETT. 

PRZYGODA. 
(Historja Sylwestrowa). 

by posadził ją na wygodnym fotelu 
przed kominkiem, a sam usiadłby u 
jej stóp (znowu na niedźwiedziej skó- 
rze) i czytał jej swoje wiersze. Niedź- 
wiedzia skóra wydawała się pani Mili 
szczytem wykwintu. Poeta nie żądał- 
by od niej niczego, nawet zdjęcia ma- 
ski. Całowałby tylko jej ręce, a ona 
zanurzałaby palce w jego długich mię- 
kkich włosach. No, wreszcie — gdyby 
był bardzo przystojny i dobrze wy- 
chowany — to może jeden pocałunek 
— ale taki czysty, braterski. Potem 
kazałaby odwieźć się do domu. Albo 
nie, zpowrotem na redutę, dla niepo- 
znaki. Do domu wróciłaby sama. 

Tyle przecie piszą w powieściach 
i nowelach o przygodach na reducie. 
I zwłaszcza na Sylwestra. Przecież i w 
życiu, u licha, bywają przygody! Dla- 
czegóżby jej, pani Mili, dotąd nic się 
nie zdarzyło? 

—- 

W dnień Sylwestra mąż zdziwiony 
był i nawet niejako zaniepokojony 
niezwykłą zgodnością pani Mili. Mieli 
iść do kuzynów na kieliszek wina w 
rodzinno-przyjacielskiem gronie, po- 
tem ewentualnie trochę potańczyć, po 
siedzieć przy bridżu. Pani Mila, która 
przedtem protestowała przeciw tak 
skromnemu spędzeniu nocy noworo- 
cznej, była teraz uległa jak baranek. 
Mąż, trochę niespokojny, próbował 
wybadać grunt. 

— Bo, jeślibyś koniecznie chciała, 
moglibyśmy zamówić stolik w jakiejś 
knajpie... Ale zastanów się, czy to bę- 
dzie weselej? 

— Juž się zastanowiłam i przyz- 
naję ci zupełną rację. Szkoda pienię: 
dzy. Pójdziemy do Janków, tak jak 
chciałeś. 

— Ale gdyby ci to miało sprawić 
przykrość... 

— Najmniejszej, kochanie, będę 
się doskonale bawić. Bądź zupełnie 
spokojny. I nie rób sobie skrupułów. 

m) 

Męczący dzień, pełen przygotowań 
Czekanie u fryzjera, czekanie na ma- 
nicure, tłok, pośpiech, pędzenie po 
mnieście taksówkami, przepychanie 
się w sklepach. Niepokój, czy krawco- 
wa suknię na czas odeśle i czy mie bę- 
dzie poprawek? I przymierzenie uk- 
radkiem małej, srebrnej maseczki, o- 
cienionej leciuchną koronką. Wszyst- 
ko okazało się dobre — na szczęście. 
I humor pani Mili na zebraniu u Jan- 
ków wprawiał w zachwyt całą rodzi- 
nę, Wszyscy jednogłośnie zgodzili się 
że cudownie wygląda. Zdenerwowanie 
zdradzały tylko podkrążone oczy i 
bladość twarzy, nawet pod warstwą 
pudru „Cendre des roses". 

O dwunastej wypito zdrowie nad- 
chodzącego nowego roku dobrem wi- 
nem francuskiem. Nakręcono patefon 
i przy dźwiękach ostatnich przebojów 
zaczęto sunąć do tańca. Przezorna go- 
spodyni zaasekurowała się bowiem 
na ten wypadek, zapraszając między 
innymi paru młodych ludzi, niegrają- 
cych w bridża. Oczywiście zorganizo- 
wano dwa stoliki, przy jednym z któ- 
rych zasiadł mąż pani Mili. Należał do 
tych zapalonych bridżistów, których 
żadna siła nie poruszy z miejsca przed 
skończeniem robra. 

Pani Mila ukradkiem spojrzała na 
mały zegareczek na ręku. Dochodziła 
pierwszą. Należało działać. 

Mąż, któremu wyjątkowo szła kar- 
ta, niebardzo 'protestował, kiedy pani 
Mila skarżąc się na małą migrenę, po- 
stanowiła jechać do domu. Odprowa- 
dzi ją kuzyn, a mąż niech sobie nie 
przeszkadza i nie przerywa miłej za- 
bawy. Pani Mila wyniosła się cichutko 
po angielsku. Odprowadzał ją siostrze 
niec, młody chłopak, maturzysta, du- 
mny z roli opiekuna ładnej cioci. 

Auto zatrzymało się przed domem, 
w którem mieszkali Wirowiczowie. 

6) 

Niebieskie drzwi. 
(Newela amerykańska, Przekład autorysowany), 

___ Niektóre dzielnice Chicago dorów- 
nywują malowniczością najbardziej 
malowniczym zakątkom Furopy No- 
cą, kiedy mroki maskują brzydote, 
wyjawianą przez słońce. występują na 
wierzch rzeczy godne widzenia. Naj- 
bardziej interesującą pod tym wzglę- 
dem jest dfielnica północna, położona 
niedaleko od ryczącego centrum, 
gdzie gnieżdżą się wszelkie namięt- 

    
    
   

    

   

Dzielnica ta jest znana z lokali ro- 
zrywkowych, ale nie to jest jej naj- 
większą atrakcją. Godniejsza widze- 
nia jest jadłodajnia, w której kelnerzy 
tańczą, podając kolację, a kucharz za- 
wodzi w kuchni smętne ballady. Albo 
brudny klub w nędznej uliczce, gdzie 
się schodzą radykalni pseudomyśli- 
ciele, wolni myśliciele, adepci ładnych 
łydek i poszukiwacze rozgłosu. Albo 
obskurne pokoiki w których nieznani 
poeci i ich dulcyneje udają cyganerję. 

Warto się przejść po starych uli- 
«ach, których fragmenty godne są ре- 
dzla malarza. Nieraz widz ma wraże- 
nie, że zanlazł się w starej dzielnicy 
Londynu. Powietrze rozbrzmiewa to 
dźwiękiem dzwonów, to rykiem samo- 
chodów z hałasliwego sąsiedztwa, to 

głosami fanatyków, 

nek od mydła. 

Ulica Dearborn, położona na 
wschód, odznacza się wysokiemi, sta- 
remi domami, niegdyś rezydencjami, 
które zczasem zeszły na poziom wy- 
najmu poszczególnych pokoi. Przeci- 
nające ją ze wschodu na zachód prze- 
cznice są tego samego typu. 

W jednym z takich wysokich do- 
mów mieściły się na drugiem piętrze 
obszerne apartamenta, do których 
prowadziły ze schodów niebieskie 
drzwi. Właśnie na poszukiwanie tych 
drzwi i tego, co się za niemi kryło, wy- 
ruszyli jeszcze tego wieczora przyja- 
ciele Bartlett Honeywell i Artur 
Norway. 

Godzina była dostatecznie późna. 
Idąc przez Dearborn Street, zatrzyma- 
li się niedaleko miejsca historycznej 
rozmowy z policjantem. 

— Ten policjant jest — zauważył 
Norway i wskazał wysoką sylwetkę 
w mundurze, oddaloną od nich o kil- 
kadziesiąt kroków, 

— Nie ten, tylko policjant — ро- 
prawił Honeywell. — Dopiero się oka- 
że, czy to jest twój policjant. 

— Dopiero się okaże, czy jest twój 
policjant. : 

— Jestem prawie pewny, że to ten 
: Poli — rzekł nerwowo tamten. I zre- 

cych na rogach ulic z wysokości” sztą powinienem poznać posterunko- 
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— Dowidzenia, Kaziu, dziękuję ci. 
Wracaj do domu. Pójdę na górę sama. 

Kilka chwil nerwowego przecze- 
kiwania w bramie. Chłopiec odszedł. 
Pani Mila wysunęła się z bramy i za 
chwilę siedziała już w aucie. 

— Na Redutę! 
S 

Nieludzki tłok już w garderobie 
przeraził panią Milę. Na: schodach 
przydeptano jej tren z żorżety po 30 
złotych metr. To jej popsuło humor. 
Popychana i potrącana przedostała 
się do sal, gdzie jak śledzie w beczce 
deptało w tańcu kilkaset bajader, tur- 
czynek, cyganek, krakowianek i po- 
prostu pań w perukach i bez, oraz róż 
nokolorowych maskach, w objęciach 
danserów, odzianych rozmaicie, po: 
cząwszy od marynarki, a kończąc na 
fraku. Po bokach stali znudzeni męż- 
czyźni, zaczepiani przez też same ba- 
jadery, krakowianki i jak wyżej. 

— Kup mi lalkę! natarczywie do- 
magała się jedna. 

— Niema głupich — brzmiała od- 
powiedź. — Kup sobie pani sama. 

— No, to postaw mi wina! 
— Chyba wody sodowej, i to bez 

soku... 
Od czasu do czasu słyszało się sa- 

kramentalne: A ja pana znam! wy- 
mawiane swoistym wileńskim akcen- 
tem. Czerwony djabeł w satynowym 
obcisłym i mocno sfatygowanym ko- 
stjumie figlarnie zaczepił panią Milę 
rogami z drutu i bibułki. Atmosfera 
przesycona była dymem, alkoholem, 
potem, zapachami różnych perfum i 
pudru. Kilka'orkiestr grało w różnych 
salach i w mełodję jedną wdzierało 
się monotonne wybijanie rytmu z in- 
nej, odleglejsžej sali. 

Panią Milę zaczynalo to wszystko 
nużyć i doprowadzać do rozpaczy. Le- 
dwie wyrwała się jakiemuś obceso- 
wemu jegomościowi, który złapał ją 
pod rękę i gwałtownie domagał się 
zdjęcia maski. Nogi, zmęczone biega- 
niem po piętrach odmówiły posłuszeń 
stwa i usiadła na schodach. 

-— Maseczka taka piękna i taka 
sama? zabrzmiał nad nią miły ba- 
ryton. 

— Przygoda! pomyślała sobie ra- 
dośnie pani Mila i odporła kokiete- 
ryjnie: 

— Skąd pan wie, że piękna, kiedy 
jestem w masce? ; 

— O, maseczko, mam w tych rze- 
czach wyczucie, na czem jak na czem, 
ałe na tem to się znam. Tyle kobiet 
przeszło przez moje ręce, że tak po- 
wiem, to się ma wprawę w ocenie. 

— Proszę! to pan taki Don Juan? 
-— zapytała pani Mila z pewnym stra- 
chem, ale serce biło radośnie: tak! to 
jest właśnie uwodziciel o jakim ma- 
rzyła! 

— Nie nazywam się inaczej. Ale 
od tego maskarada żeby sobie nie mó- 
wić kto i co. Choć maseczko do mnie, 
wciąż per pan, a tu, faktycznie, wszys- 
cy po imieniu. 

— Jak więc mam do pana mówić? 
— Leon mi na imię. 
— Leon?.. Piękne imię. Ale to 

dziwne: nie mam znajomych tego 
imienia, a przecież ja pana skądś 
znam. 

Pani Mila spojrzała uważnie. 
— Tak! nie ulega wątpliwości — 

widziałam pana. I to nieraz. Ale gdzie? 
gdzie? 

— O, maseczko, mówiłem już: ty- 
le kobiet przez moje ręce codziennie... 

Pani Mila obraziła się. 
— No, proszę bardzo! Co pan so- 

bie myśli! Ja przez pana ręce — czy 
jak pan się wyraża — nigdy... I wo- 
góle — co za sposób mówienia! Za ko- 
goż pan mnie znowu ma? Że jestem 
na maskaradzie, to nie powód, żeby 
mnie obrażać! 

— Ja też, faktycznie nie miałem 

WIE EN 2 KI 

    

  

  

zamiaru. No, maseczko, na zgodę, na- 
pijemy się czegoś. 

Pan Leon okazał się elegantem. 
Obstalował prawdziwe francuskie wi- 
no, zapłacił zgóry i zaczynał się pani 
Mili naprawdę podobać. Wino rozma- 
Tzyło ją i uczyniło skłonną do pew- 
nych drobnych ustępstw: naprzykład 
pozwoliła pocałować się w zgięcie 
przy łokciu i spacerowała z panem 
Leonem bras dessous bras dessus po 
korytarzu. 

— Dystyngowany człowiek — my- 
ślała. 

— Masz piękny karczek masecz- 
ko — zaszemrał głos pana Leona. — 
Ja u kobiety najwięcej na to zwra- 
cam uwagę. I powiem pani, że po je- 
dnym karku poznam, co kobieta jest 
warta, Widzi się tego tyle codziennie... 
O, ten, naprzykład, to wart grzechu... 

Gorący pocałunek na karku pani 
Mili zadokumentował to wyznanie. 

— Nie, to już zanadto! co pan ro- 
bi? broniła się słabo. — Jak pan śmie! 
i Pan Leon był zadowolony z sie- 

ie! 
— Tylko powiem ci maseczko, że 

co do fryzury, to partacka robota. 
podstrzyżone czort wie jak... Któż ci 
to robił? ! 

Z nad polsk 

    

—- U Hipolita i Baltazara;taki pan 
Władysław... 

— Władysław? Ten partacz? Ha, 
ha! Naturalnie! 

Błyskawica jakaś rozświetliła u- 
mysł pani Mili. Ależ tak, oczywiściel 
Teraz wie, skąd zna tego człowieka! 
Przecie to Leon od Hipolita i Balta- 
zara, który czesze przy sąsiedniem lu- 
strze, przy Władysławie, jej stałym 
fryzjerze! 

— (o ci jest maseczko? 
Spazmatyczny śmiech wstrząsal 

panią Milą. Uciekać! uciekać prędzej! 
Do szatni — futro i do domu! Nume- 
rek — ach, Boże! czy tego futra nigdy 
nie znajdą? 

Nareszcie! Do domu — nie, nie do 
domu. Zajdzie po męża! 

U kuzynostwa konsternacja i ra- 
dość. Zabawa wre jeszcze w najlepsze. 

— Mila wróciła? To dopiero fan- 
tastyczna! Ale to świetnie — bez cie- 
bie było nam smutno. 

Mąż podnosi z nad kart rozrado- 
wane oczy. 

— (Cóż, Miluniu, przeszła. ci mi- 
grena? 

Pani Mila uśmiecha się zagad- 
kowo. 

—- Najzupelniej — odpowiada. 
H. Dołęga. 

    

     
Rybacy i ich mieszkania. 
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Horoskopy współczesnej Pytli. 
W poczekalni słynnej wróżki pa- 

ryskiej p. Fraya stale tłok. Spotkać 
tu można zarówno biednych jak boga- 
tych, zarówno ciemnych jak wykształ 
conych. Rady p. Fraya zasięgają lu- 
dzie nietylko w sprawach prywat. 
nych. Wróżka stawia horoskopy rów- 
nież w zakresie polityki i ekonomiki 
światowej. Tak więc przepowiednie 
tej współczesnej Pytji na przyszły 
1931 p. są wielce makabryczne. Po- 
słuchajmy tylko: 

W przemyśle i handlu nastąpi cał- 
kowity zastój. Czy jednak istotnie 
trzeba być aż panią Fraya, żeby za- 
stój w handlu i przemyśle przewidy- 
wać? Przecież już dzisiaj nadchodzą 
zewsząd wiadomości zgoła hiobowe: 
w Niemczech liczba bezrobotnych do- 
sięga 4 milj., w Stanach Zjedn. Am. 
Półn. — 5*/, milj., a ną całym świecie 
18 milj. Już więc jest zastój, najcięż- 
szy ponoć od lat 50-ciu, a tu p. Fraya 
„wrožy“ rzekomo coś nowego. 

Wielu finansistów ujrzy się poza 
kratami  więziennemi. Doprawdy? 
Przecież już wiemy o tem, jako o fak- 
cie dokonanym (madame Hanau, Оп- 
strie et comp.) Zresztą rok rocznie 
pieniądze — rzecz, jak wiadomo, Šlis- 
ka — kogoś za kratki prowadzą. Zno- 
wu więc czcigodna Pytja paryska od- 
krywa nietyle rąbek tajemniczej przy- 
szłości ile... Amerykę. 

Giełda już obecnie jest cieniem. 
Cieniem czego? Tu istotnie zachodzi 
pewna analogja między Pytją pary- 
ską a Pytją delficką, bo ,,powiedzon- 
ko“ p. Fraya jest dwu, a może nawet 
wieloznaczne. Zapewne wróżka ma 
na myśli zachwianie się szeregu wa- 
łorów giełdowych w związku z aferą 

Oustrica. A może też odium Pytji do 
giełdy płynie z osobistych strat mater- 
jalnych, wynikłych wskutek niefor- 
tunnego jakiegoś ulokowania oszczęd- 
ności — a zarabia p. Fraya sporo — 
w akcjach, które niespodziewanie — 
nawet dla Pytji paryskiej — spadły. 
Ignoramus et ignorabimus. Dość, że 
szanowna protegowana Apollina twier 
dzi, że z giełdą jest źle, a w przyszłym 
roku będzie jeszcze gorzej, zaś walory 
zagraniczne znów upadną. Ostatecz- 
nie co nas, skromnych pracowników 
żyjących z dnia na dzień, wzruszać 
mogą walory giełdowe, których nie 
posiadamy, a zapewne i posiadać nie 
będziemy?. 

Rok 1931 będzie rokiem rewolucyj 
w większości krajów na świecie i pra- 
wie we wszystkich państwach Europy 
To już ciekawsze, acz też nie stanowi 
nic nowego. Jak świat Światem, 
kryzysy ekonomiczne pociągają za so- 
bą zwykle ruchawki, które można — 
jeżeli się komuś to podoba — nazywać 
rewolucjami. Zresztą mogą być jakieś 
„zamieszki, niezależnie od względów 
natury gospodarczej. Czyż nie może 
ten i ów kraj fiknąć sobie koziołka ot, 
tak bez żadnych głębszych przyczyn, 
poprostu, aby nie zaśniedzieć w sza- 
rej codzienności. Varietas delectat. 
Zgodnie z tą maksymą, twierdzi Pytja 
paryska, że rewolucje odbędą się rów- 
nież w takich krajach które według 
ogólnego przekonania najbardziej są 
od nich dalekie. Czekajmy więc cier- 
jak np. Szwecja stanie raptem na gło- 
pliwie, aż tak daleki od rewolucji kraj 
wie, albo zrównoważeni Anglicy wy- 
gnają na zbity łeb księcia Walji wraz 
z królewskim jego ojczulkiem, a nad 

Na: 1 (1943) 
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Tamizą obejmie:rządy ruda wvłościań- 
sko-robotnicza. Czekajmy. 

Jedynie Francja pozostanie spo- 
kojna w tym wrzącym kotle — głosi 
dalej urbi et orbi p. Fraya. Bardzo to 
z jej strony szlachetnie i patrjotycz- 
nie, że chce zaoszczędzić swej ojczyź- 
nie przyjemnostek  rewolu*yjnych. 
Tem niemniej dlaczegoż Francja, ta 
wulkaniczna Francja, która przecie 
zdobyła się na Wielką Rewolucję, na 
pamiętne dni lipcowe czy lutowe, na 
Komunę Paryską wreszcie, miałaby 
pozostać wtyle za Anglją czy Sz wecją? 
Quo modo? Tego zapewne ani sama 
Pytja ani jej protektor i inspirator 
Apollo nie wiedzą. Bo chyba nie dla- 
tego utrzyma się nad Sekwaną spo- 
kój, że Bank Francuski zgromadził w 
swych piwnicach zawrotne rezerwy 
złota w wysokości 52 miljardów fran- . 
ków. złotych. Właśnie kruszec ten 
budziłby namiętności i raczejby rewo- 
lucję podsycał, aniżeli jej zapobiegał. 

Niewidoczna rewolucja odbędzie 
się również we Francji — maskuje p. 
Fraya jawny nonsens swego poprzed- 
niego twierdzenia. Zapomina jednak 
Pytja, że pojęcie niewidocznej rewo- 
lucji zbliża się raczej do. pojęcia ewo- 
lucji, a nie zechce chyba Kapłanka 
Apollina teraz, w tyle lat po śmierci 
Lyella, Lamarcka i Darwina obja- 
wiać światu „rewelacyj* o tem, że 
świat nie stoi w miejscu, a porusza się 
bądź naprzód bądź wstecz, zależnie 
od okoliczności. Wiemy więc dawno, 
szanowna Pytjo, że niewidoczna re- 
wolucja we Francji — i nietylko we 

    

Francjil — już się rozpoczęła, że 
mieszczaństwo zanika — ale kołtuń- 
stwo trwa! — że władzę ujmuje w 
swe ręce naród — dopiero teraz?... 

Dwie wielkie epidemje wybuchną + 
w 1931 r. Naprzykład jak wiełkie? - 
Czy personelu sanitarnego wystar- 
czy, by je opanować, czy też trzy | 
ćwierci Europy wymrze jak za cza- | 
sów średniowiecznego morowego po- 
wietrza, a nad stosami „umrzyków*, | 
nad pustym Berlinem, Paryżem czy | 
Wiedniem unosić się będą stada kru- | 
ków, cywilizacja cofnie się o tysiąc- 
lecie ti tylko paryska Sybilla, 
umknąwszy wczas w jakoweś bez- | 
pieczne miejsce, dalsze snuć będzie | 
horoskopy... į 

Umrze kilku wybitnych działa- 
czów państwowych. Zapewne, Chyba, 
że sparaliżowani starcy, stojący już 
jedną nogą w grobie, jak Poincarć 
czy Joffre, każą się Woronowowi od- | 
młodzić. Gros wybitnych działaczy 
stanowią przecież ludzie w wieku 
podeszłym, a cóż łatwiejszego, jak 
przepowiedzieć zgon któregoś ź gru- 
py tych starszych panów, co dzierżą 

świata. 
się pędk.zpa* 

w swych dłoniach ! 

Obecnie znajduj pa | 
kiem Saturna. Wyglądałoby więc na *4 
to, że żyjemy pod znakiemieszczegól- | 
nej mądrości lub też przeżywamy zło. 
ty wiek ludzkości. Tymczasem ani | 
jedno, ani drugie. Wręcz odwrotnie: | 
zamiast mądrego Saturna, ojca nie- 
wdzięcznego Jowisza, rządzi światem 
dzisiejszym: Plutos, Bachus, Wenus, 
no i Mars, o czem zresztą p. Fraya 
wspomina, mówiąc, że na wiosnę 
Saturn ustąpi miejsca Marsowi, bo- 
gowi wojny. A dalej: kilka tygodni 
cała Europa będzie się znajdowała 
w  podnieconym nastroju. Jedynie 
cud wybawi ją od zatargu zbrojnego. 

Na tem się wróżbiarskit brednie 
paryskiej Sybilli urywają. Na szczę- 
ście nie nazawsze. Jeszcze nieraz 
będziemy mogli z pewnością poda- 
wać — gwoli uciesze czytehików — 
podobne, lekkostrawne zrisztą ho- 
roskopy. Z jednej strony bowiem 
„mundus vult decipi*, a z drugiej — 
„każdy żyć potrzebuje”. Dlaczegóź 
więc mamy odmawiać prawa do ży- 
cia czcigodnej matronie, której rola 
Pytji widocznie przypadła do gustu. 
Niech nam wróży długie lata, z ko- 
rzyścią dła swej kieszeni i — może 
nieco mniejszą — dla umysłów tych 
pań i panów, którzy w jej įrzed- 
pokoju się tłoczą. у 

   

  

Amator-detektyw wzruszył ramio- 
nami. ? 

— Możemy spróbować — rzekł. 
— Kto się z nim rozmówi, ja czy ty? 

— Jeżeli mnie pozna, to ja — od- 
powiedział Norway. — Jeżeli nie po- 
zna to lepiej ty się z nim załatw. 

Zbliżyli się wolnemi krokami do 
policjanta, który zwrócił się do nich 
porywczym półobrotem. Było wido- 
cznem, że nie poznał, kogo ma przed 
sobą. Norway, nie zahartowany płyn- 
та odwagą, tak, jak sobotniej nocy, 
chrząknął uprzejmie, ustępując głosu 
towarzyszowi. 

— Przepraszam, panie posterun- 
kowy — zaczął Honeywell — czy pan 
poznaje tego džentelmana? 

Policjant spojrzał przenikliwym 
wzrokiem, przyprawiając niefortun- 
nego Norway'a o dreszcz strachu. 

— Nie powiem — odparł i zapytał 
— O co idzie? Czy pan przypuszcza, 
że go znam? 

— Rzecz się ma tak — ciągnął Ho 
meywell — że on upił się w sobotę 
wieczorem i jak twierdzi, pan udzielił 
mu pewnych informacyj. Był z dru- 
gim dżentelmanem trochę starszym i, 
jak się zdaje, mniej zalanym. Otóż 
ten drugi przepadł bez wieści i chcie- 
Tibyśmy go odszukać. 

Policjant ożywił się. 
— Ja mu udzieliłem informacyj? 

— powtórzył. — Nie przypominam 
sobie. Jakież to były informacje? 

On i jego przyjaciel szukali 
wódki i zapytali policjanta, gdzieby 
jej mogli dostać. Policjant im powie- 
dział, Nie wiem, czy to był pan? 

| 

Mauna 

— O, nie'wie pan! — wykrzyknął 
z uroczystą ironją, granatowy. Do cze- 
go zmierzacie, chłopcy? Chcecie mnie 
nabrać? 

— Słowo honoru daję, że mówię 
prawdę — odparł Honeywell. 

Policjant wskazał memu przyja- 
cielowi miejsce, gdzieś tu wpobliżu, 
gdzie można dostać wódki. I gdzie 
rzeczywiście dostał wódki. Później 
dżentelman, który był z moim przyja- 
cielem zniknął i obawiamy się, że 
zdarzyło mu się jakieś nieszczęście. 

— O, obawiacie się, że zdarzyło 
mu się jakieś nieszczęście? — 
Sarkazm policjanta stał się ważki i 
dotykalny. Po chwili rzekł uprzejmie 
i prawie z przyjacielskim uśmiechem. 
Słuchaj, bubku, nie wiem, czy tyś u- 
padł na głowę, czy ja, ale radzę ci po 
dobremu, zapomnij o tem i idź swoją 
drogą, bo ciebie może spotkać jakie 
nieszczęście. Zrozumiano? 

— Jeżeli pan nie jest tym policjan- 
tem — rzekł przyjaźnie amator-dete- 
ktyw — to, naturalnie, zdaje się panu, 
że zwarjowałem. Nie mamy o to ura- 
zy, ale pozwół pan, że zadam jeszcze 
jedno pytanie: Czy pan słyszał o śpią- 
cym dorożkarzu? 

Tęgi policjant cofnął się o krok 
wtył. 

— O czem? — zapytał. 
— 0 śpiącym dorożkarzu, starym 

człowieku, który śpi ga К 
ludzi, dokąd sobie ż 
udaje, że drzemie, 
dzie do dorożki 
niais, 

Ręka policjanta spadła lekko na 
ramię mówiącego. 

—. Nie słyszałem o nim — rzekł z 
uśmiechem. — Więc on udaje, że śpi? 
Przebiegły, stary łotri Żałuję, że nie 
mogę wam pomóc. Zapytajcie kolegę 
na drugim rogu: on specjalnie prze- 
śladuje śpiochów. Ale radziłbym po- 
słuchać życzliwej rady: nie pytać ni- 
kogo » nic, wrócić do domu i scho- 
wać się do łóżka. Nieporównane miej- 
sce — łóżko — jeżeli co komu dolega 
— dodał sentencjonalnie. 

Honeywell wybuchnął śmiechem. 
— Pan posterunkowy jeszcze nie 

wierzy, że my jesteśmy przy zdro- 
wych zmysłach — wykrzyknął. — 
I mnie się zaczyna tak zdawać, Dzika 
historja, prawda? A jednak prawdzi- 
wa. Dziękujemy, bądź co bądź. Bo 
przecież mogliśmy się z panem prze- 
jechać, 

Dwaj przyjaciele zniknęli w mro- 
ku. Do następnego rogu żaden nie po- 
wiedział ani słowa. Wkońcu Honey- 
well rzekł sucho: 

— Narazie mamy dosyć policji, 
Norway, chyba, że zwrócimy się do 
nich formalnie. Poszukamy tych prze- 
klętych niebieskich drzwi na własną 
rękę. 

— Nie pytałeś go о Ю — rzekł 
Norway. 

— Nie, 
jary 

mie chciałem przebrać 

    

   

   
   
    

  

kiwnął głową: 
ie — odpowiedział — ale 
Bart — to był ten poli- 
zecz mi. Ja wiem! Bałem 

powiedzieć ale to napewno 

on. Zapamiętaj to sobie, A teraz 
chodźmy. 

Rozejrzał się naokoło i skręcł os- 
tro w przecznicę. 

— Albo ta ulica, albo nastęrna— 
rzekł. — Zapomniałem kierunek, ałe 
pamiętam, jakeśmy szli. 

Zatrzymali się na pierwszem skrzy 
żowaniu północno-południowem, lecz 
oczy ich nie dostrzegły żadnej dopożki 
żadnej szkapy i żadnego dorożkarza, 
śpiącego, czuwającego, żywego czy 
umarłego. 

— A jednak — mruknął Nórway 
— to musiały być te domy. 

Przeszli na drugą stronę ulicy j za- 
głębili się w wąski blok, równoległy 
do Dearborn Street. W. jednych 
drwiach, prawie na poziomie ulicy, 
jaśniało mroczne światło, oświetlają- 
ce, idące wgórę schody. Drzwi były 
otwarte. Norway podszedł bliżej i za- 
obserwował, że stopnie zaopatrzone 
były w metalowe pręty. W mózgu je- 
go ożyło mętne przypomnienie, Z%ró- 
cił się do towarzysza. 

— Bart — rzekł — albo to įest 
to miejsce, albo drugie bliźniaczo b 
dobne. Czy zaryzykujemy? \ 

W odpowiedzi Honeyweli wszeęł 
w drzwi. Weszli w milczeniu po.sła 
oświetlonych schodach i zatrzyma 
się przed drzwiami, które napewno 
kiedyś były niebieskie. 

— Niebieskie drzwi! — szepnął 
Norway. Honeywell podniósł rękę i 
zastukał. Z wnętrza dochodziły znane, 
stłumione odgłosy hulatyki. šis 
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Zmarł on po kilku minutach. 

„do szpitała sejmiłkowego. 

anormałnym.  (C) 

Z pogranicza donoszą, iż onegdajszej nocy 
' wpobliżu stacji Niegorełoje został zastrzelony 

| miejaki Michal Stolarow, były kurjer dyplo- 
do specjalnych nstrukcyj G. P. U. 

kiego. 
(vrok śmierci wykonali funkcjonarjusze 

P. ktėrzy šledzili Stolarowa až z Mosk 

my. Stolarow widząc że jest śledzony, wysiadł 
2 pociągu przed Niegorełojem usiłując widocz- 

  

   

  

   

  

  

  

Wpobliżu Wilna ujęto pewnego osobnika 

i kobietę, którzy przedostali się nielegalnie 
przez granicę. 3 

W wyniku dochodzenia zdołano stwier- 

dzić, iż są to współpracownicy litewskiego 

    

"MOŁCODECZNO 
+ Gwiazdka dla uhogiej dziatwy w 86 p. 

"p. w Mołodecznie. Z inicjatywy komendanta 

garnizonu p. plk. Żabińskiego urządzona zo- 

"stała dnia 24 grudnia b. r. w Domu Żołnierza 
86 p. p. gwiazdka dla ubogiej dziatwy mia- 
-steczka. Na zaproszenie dowócdy 86 p. p. sta- 

«iły się szkoły Powszechne Nr. 1 i Nr. 2. i 

Szkoła Żydowska (Tarbut) w łącznej ilości 
dzieci. Przed okazale przybraną choi 

| kzęsiście oświetloną (ustawioną na scenie), 

| ktėrej przygotowamiem, jak i urządzeniem 

sali zajął się pluton pionierów 86 p. p. zgro- 
madziły się w dużej sali wymienione trzy 

| azkoły z kierownikami i Korpus Ofic. 86 p. p. 
Wchodzącego komendanta garnizonu p. 

płk. Żabińskiego, który ipo przyjęciu rapor- 
tu zajął miejsce w krzesłach wśród dziatwy 
-Szkolnej przyjęła marszem pułkowym orkie- 
stra 86 p. p. Następnie przemówił okolicznoś- 
-ciowo kapelan wojskowy ks. Maławski. Z ko- 
lei orkiestra wojskowa wykonała kilka spe- 

| «jakie przygotowanych utworów. Dzieci z 
przedszkola R. W., Czesia Sawicka i Dzidek 

- Sowiński wygłosiły ładne wierszyki o choin: 
| te. Ciepły nastrój imprezy spotęgowały wy- 

| datnie kolendy odšpiewane przez dziatwę 

przy akompanjamencie orkiestry. wojskowej. 
Ostatnim punktem programu było rozdanie 
przygotowanych podarków, które. kolej- 
"no przechodzącym dzieciom wręczała p. kapi- 
 łanowa J. Sowińska w obecności Komendanta 
garnizonu p. pik. Żabińskiego, Korpusu Ofic. 

86 p. p. i ciała pedagogicznego wymienionych 
| szik 

       

  

  

  

  

Po rozdaniu wszystkich podarków, wza- 
_ jemnemi życzeniami „wesołych świąt" wy- 

mienianemi między oficerami 86 p. p. i przy- 
Ъ wejelami „gwiazdka“ została za- 

Gem. 
+ Uroczystość wigilijna związku strze- 

leckiego w Mołodecznie. Uroczystość Wigilji 
- "strzeleckich wypadła na dzień 23 ub. m. 1930 

m. W skromnych murach świetlicy strzeleckiej 
w Mołodecznie zgromadzili się w tym dniu 

_ goście zaproszeni z pośród przedstawicieli 
miejscowych, oraz szara brać strzelecka oboj- 
ga płci. Po uroczystej chwili łamania się 
opłatkiem i sxładania nawzajem serdecznych 
życzeń, zabrał głos ideowy przywódca i ku- 
rator miejscowego związku strzeleckiego p. 

_ słarosta Tramecourt w serdecznych słowach 
składając życzenia pojedyńczo każdemu z 
zebranych i pomyślności rozwoju organizacji. 

/ Potem jedna z uczestniczek-strzelczyń zade- 
- klamowała wiersz p. t. „Wigilja Legjonistów 

_ w 1916r. W trakcie skromnej uczty choinka 
- zajarzyła się światełkami świeczek i ogników 
| bengaiskich, przebtyskujących 'w srebrzys- 

4 tych į zžtoconych, strojach ehoinkowych. Gro- 
mo strzelczyń i strzelców odśpiewało szereg 

/ kołend. Uroczystość rozpoczęta o godzinie 
18-j przetrwała do godz. 23-ej. Goście starsi 
"opuścili grono zebranych o godz. 21-ej, po- 
"została zaś brać strzelecka przez resztę wie- 

 <©zora zabawiała się w gry pokojowe w po- 
_stąci bilardu stołowego, szachów i t. p. 

Pro-Pras. 

Ę + IM-ri Zjazd Związku Strzeleckiego po- 
wiatu mołodeczańskiego. Nielada święto ob- 
"chodził Związek Strzelecki w dniu 3-go gru- 
«dnia 1930 r. Zaroiło się Starostwo mołode- 
'©zańskie, gdzie odbywał się zjazd, od sza- 
tych mundurów strzeleckich. Na zjazd przy- 
było z terenu powiatu po: 52 osób. Za- 
<szczycili zjazd swą obecnością komendant 
©kręgu związku strzeleckiego obyw. Skwar- 
micki i Komenda Podokręgu Związku Strze- 
deckiego w Wilnie na czele z komendantem 
"obyw. Ptaszyńskim. 

Zjazd otworzył obyw. Banel Feli 
dant powiatowy związku str 
„jąc serdecznie wadze strzelec. 
zego de Tramecourta, szczerego opiekuna 

związku strzeleckiego na terenie powiatu, 
©raz przybyłych na zjazd pp. inspektora 
zikolnego, przedstawicieli instytucyj państwo 

wych i samorządowych, referentów wycho- 
, wania obywatełskiego i komendantów о4- 

- działów. 
у Jako prezydjun zjazdu zasiedli: p. sta- 
_ rosta, jako przewodniczący, komendant о- 
kręgu związku strzeleckiego obyw. Skwar- 
nicki, komendant podokręgu obyw. Płaszyń- 

_ ski, major $6 p. p. Gałgowski, inspektor 
«szkolny p. Piałucha. mecenas Urbański i 

_ ©byw. Sanok, jako sekretarz. 
+ Po powitaniu wygłosił referat na temat 
| „program pracy obywatelskiej" obyw. Ma- 
| Jesza referent powiatowy wychowania oby- 

ao Następnie referat o W. F. i 
- W. wygłosił p. por. Foltyn, zaś o pracy 

| oddziałów żeńskich 'obyw. Waszówna refe- 
ю rentka podokręgu związku strzeleckiego w 

Wilnie. ! 

| kończona. 
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@ Po referatach wywiązała się interesująca 
- "dyskusja. 

w; _ IPonieważ obecny zjazd strzelecki miał za 
zadanie zorganizowanie zarządu powiatowe- 
go związku strzeleckiego w Mołodecznie — 
iprzeprowadzono wybory do zacządu, do któ- 
"ego przez aklamację wybrani zostali obyw. 

ucha, obyw. Łukaszewicz, obyw. Bara- 
mowska, obyw. Bamel, obyw. Łysak, obyw. 
Pawłowski, obyw. Szymankiewicz, obyw. Ur- 
 bański, obyw. Kurzeja i obyw. Sarol. Do ko- 
misji rewizyjnej zostali wybrani obywatelo- 

в wie; Rylski, Basłyk i Zakosztowicz. 
+ „Po przerwie obiadowej nastąpiło spra- 
‚  Wozdanie komeńdantek i komendantów po- 
4 Szczególnych oddziałów. Na terenie powiatu 
„.. Mołodeczańskiego istnieją dwa oddziały żeń- 
x skie i dwadzieścia trzy męskich. Oddziały 

3 jące przy szkołach posiadają referen- 
łów wychowania obywatelskiego. Do odzia- 

| łów wysuwających się na czoło zaliczają się 

   
    

   

    

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Ojciec zabił syna widłami. 

We wsi Rudnia gm. kaleckiej w poniedziałek wieczorem rozegrała 

się straszna tragedja w domu Stanisława Mielnika, : 

'czorem do domu kompletnie pijany i rozpoczął kłótnię z żoną. Podczas 

kłótni pijany Mielnik pobił dotkliwie małżonkę. W obronie matki wystą- 

pił 20-letni syn Jan, który obił kijem pijanego ojca, poczem wyrzucił go 

do przedsionka. Zagniewany Mielnik pochwycił widły i uderzył niemi syna 

W brzuch. Uderzenie było tak silne, iż całe wnętrzności uległy rozpruciu. 

Mielnik wrócił wie- 

Zaalarmowany posterunek policji przybył na miejsce i aresztował 

Mieinika, zaś ciało Jana zabezpieczono. Felicję Mieinikową odwieziono 

Okazało się, iż Mielnik był notorycznym alkoholikiem i umysłowo 

Zastrzelenie b. kurjera dyplomatycznego 
Sowietów. 

nie dostać się do Polski przez granicę nie- 
legalnie. 

Zamordowanemu zabrano nader cenne do- 
kumenty i tajną wojskową umowę sowiecko- 
niemiecką. 

Stolarow miał rzekomo zbiec do Polski 
i dokumenty te ogłosić w prasie W obawie 
kompromitacji wszechwładne G. P. U. poleciło 

Stolarowa zamordować. 

Ujęcie szpiegów. 
wywiadu. Przybyli oni do Polski w celach 
szpiegowskich. 

Ze względu na toczące się śledztwo szcze- 
gółów w tej sprawie ani nazwisk podać nie 
możemy. 

oddziały: Zalesie, Kraśne, Raków i Ostaszki, 
które otrzymać mają przyznane osobiście 
przez komendanta podokręgu nagrody w po- 
staci gier. й 

Na zakończenie p. starosta powiatowy J. 
de Tramecourt przeczytał zebranym opra- 
cowane do wysłania przez prezydjum depe- 
sze hołdownicze do Pana Prezydenta, Pana 
Marszałka Piłsudskiego, komendanta głów- 

nego związku strzel., i Pana Wojewody, któ- 
re zostały przyjęte długiemi oklaskami. 

TURMONT 
- Choinka i opłatek w kolejowem przy- 

sposcbienin wojskowem. Tradycyjnym zwy- 
czajem w niedzielę dnia 28-XII o godzinie 

15 staraniem ogniska kolejowego przy współ- 
udziale komitetu pań, na czele Z p. naczel- 
nikową Górną, vorganizowano dla dzieci pra- 
cowników państwowych „gwiazdkę*. Uroczy- 
stość zagaił, przy rzęsiście oświetlonej i Śli- 
cznie ubranej choince, serdecznem przemó- 
wieniem do dzieci zawiadowca stacji p. Ko- 
bus, po przemówieniu którego nastąpiła za- 
bawa dzieci: gry, deklamacje, śpiewy i tańce. 
Trzykrotnie odtańczony przez dziatwę Ńkra- 
kowiak* był za każdym razem nagradzany 
burzą . oklasków zebranej publiczności. W 
czasie przerw chór ikolejowego przysposo- 
bienia wojskowego odśpiewał kilka kolend 
zaś orkiestra tegoż [przysposobienia przygry- 
wała cały czas podczas zabawy. Pod koniec 
uroczystości Św. Mikołaj, w towarzystwie 
Aniołka, rozdał 120 dzieciom słodycze. W 
prawdziwie miłym nastroju spędziła dziatwa 
czas do godziny 18. 

Tegoż dnia o godzinie 20 w wspaniale u- 
dekorowanej sali dworca odbyła się uroczy- 
stość dzielenia się opłatkiem 52 członków ko- 
łejowego przysposobienia wojskowego. Uro- 
czystość zagaił krótkiem, lecz serdecznem 
przemówieniem prezes tut. zarządu p. Kobus, 
witając jednocześnie miłych gości w osobach 
zawiadowcy stacji Zemgale kolei łotewskich 
p. Kałnejaisa, naczelnika Urzędu Celnego, 
sędziego, przedstawicieli policji i innych, po- 
czem nastąpiło dzielenie się opłatkiem z ka- 
żdym z obecnych. Wśród nader miłego ko- 
leżeńskiego nastroju uroczystość przeciągnę- 
ła się do godziny 24. Należy podkreślić, iż w 
czasie biesiady kilkakrotnie toastowano na 
rzecz kolegów kolejowców łotewskich i ich 
obecnego (przedstawiciela p. Kalmejaisa. Ca- 
ła uroczystość wywarła na wszystkich obe- 

спусЬ bardzo sympatyczne wrażenie i nie- 
wątpliwie przyczyni się do nawiązania bliż- 
szych stosunków towarzyskich jak z kole- 
jowcami łotewskimi tak również i z praco- 
wnikami innych dykasteryj państwowych. 

K. 

POSTAWY 
+ Walne Zebranie członków Związku 

Podof. Rezerwy w Postawach. Dnia 4-go sty- 
cznia 1931 roku w Postawach w lokalu „Fe- 
deracji“ © godz. 14-ej odbędzie się Walne 
zebranie, na które Zarząd Związku zaprasza 
członków i wszystkich Pogof erów rezerwy 

«z powiatu jpostawskiego. Walne zebranie ma 
na celu poza sprawozdaniem z dotyczcza- 
sowej działalności, wybory Władz Związku 
oraz zatwierdzenie planu pracy na 1931 rok. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie. 2) Wybór 
Prezydjum, 3) Odczytanie tokółu z po- 
przedniego zćbrania, 4) Sprawozdanie z dzia- 
łalności Zarządu, Kasowe i Komisji Rewi- 
zyjnej, 5) Dyskusja nad sprawozdaniami 4 
udzielenie skwitowania, 6) Wybory Władz 
Związku, 7) Sprawy organizacyjne i 8) Wol- 
ne wnioski. 

+ Walne zebranie Okr. T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych. W dniu 21-go grudnia 
ub. r. odbyło się w Postawach Walne Zebra- 
nie Okręgowego Towarzystwa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych, Kas Stefczyka i Mleczarń 
Spółdzielczych. Zebranie zagaił p. Kurkowski 
prezes T-wa, który również zdał sprawozda- 
nie z działalności. Ze sprawozdania wynika, 
że personel fachowy T-wa składający się 
z czterech agronomów (poza przysposobie- 
niem rolniczem, założeniem rachunkowości 
u 38 gospodarzy, oraz założeniem kilku po- 
letek doświadczalnych wykonał bardzo mało 
parcy nad podniesieniem kultury rolnej w 
powiecie. Inne dziedziny jak to: hodowla, mle 
czarstwo, meljoracja i t. p. są w opłakanym 
stanie. Agronomowie niemał cały rok robili 

w Kółkach Rolniczych i załatwiali 
rejestracje zmiany statutów w K. R. 

Przewodniczył zebraniu p. Protassewicz 
Kazimierz, który przy wyborach do Rady 
T-wa podał kandydatów i oświadczył, że in- 
nych kandydatów podawać nie należy, gdyż 
podani przez jego są solidni i na nich tylko 
można głosować. Tego rodzaju zachowanie 
się p. Protassewicza wywołało niemiły na- 
strój wśród delegatów. P. Protassewicz po- 
sunął się nawet tak daleko że Komisję Re- 
wizyjną wyznaczył bez głosowania. O ile 
Pan Starosta Niedźwiecki jest bardzo mile 
widziany we wszystkich organizacjach o ty- 
le P. Protasewicz coraz więcej traci sympatję 
wśród ludności za wtrącanie się w nieswoje 
nzeczy. 

Z POGRANICZA 
- Zatrzymanie przemytu. Nocy ubiegłej 

na pograniczu polsko-litewskiem w rejonie 
Filipowa patrol K. O. P. zatrzymał niejakiego 
Abrahama Pupkę, który w saniach usiłował 
przemycić przez granicę 20 zwojów jedwabiu, 
50 kigr. sacharyny, 20 flaszek kropli Hoffma- 
na oraz inne wartościowe przedmioty medycz- 
ne. Podczas rewizji u Pupki znaleziono pudeł- 
ko z drogiemi kamieniami. 

Wartość przemytu wynosi przeszło 100.000 
złotych. 

        

  

    

     

    

   

        

     

     

  

Feniks. 

KU RJ E R 

Przyjęcie Costes'a i Bellonte'a. 

  

Słynni zdobywcy Atlantyku Castes i Bel- 
lonte stali się po powrocie do Francji 
przedmiotem najgorętszych owacyj. 
Przyjmowano ich kwiatami, sztandarami 
it. d. Widzimy tu obu lotników, oto- 

czonych przez tłum wielbicieli. 

  

Życzenia dla P. Prezydenta 
Rzplitej. 

W dniu |-go stycznia 193| roku 
o godz. I! min. 30 wszyscy sędzio- 
wie i prokuratorowie w Wilnie, u- 
stalonym przez tradycję zwyczajem, 
zbiorą się w drugiej sali Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w celu złożenia 
życzeń z okazji Nowego Roku dla 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
drogą wysłania odnośnej depeszy na 
ręce p. ministra sprawiedliwości. 

Pomnik W. Ks. Witolda. 

W wykonaniu wtorkowej uchwa- 
ły Komitetu Wykonawczego obcho- 
du Witoldowego, prezes Komitetu 
prof. W. Staniewicz w towarzystwie 
członków Komitetu p.p. prof. More- 
lowskiego, red. Mackiewicza i kon- 
serwatora dr. Lorentza udali się do 
prof. L. Ślendzińskiego z prośbą, by 
zechciał podjąć się skomponowania 
i wykonania pomnika W. Ks. Wi- 
tolda przed frontem ruin Zamku 
wielkoksiążęcego na Górze Zam- 
kowej. Prof. Ślendziński propozycję 
przyjął z wdzięcznością i zapewnił 
przybyłych de niego przedstawicieli 
Komitetu, iż dołoży wszelkich sta- 
rań, aby powierzonemu jemu za- 
szczytnemu zadaniu sprostać w spo- 
sób odpowiadający artystycznym 
tradycjom i pięknu Wilna. 

Kwestja powołania do współpra- 
cy innych artystów pozostawiona 
została uznaniu samego prof. Ślen- 
dzińskiego, któremu Komitet udzie- 
lił pełnych pełnomocnictw w zakre- 
sie zaprojektowania i wykonania 
pomnika. › 

Że swej strony musimy wyrazić 
głębokie zadowolenie, iż dzieki 
sprężystemu kierownictwu nowego 
prezesa Komitetu, prof. W. Stanie- 
wicza, został zrobiony ważny krok 
naprzód w realizacji istniejącego od 
paru miesięcy projektu. Jesteśmy 
przekonani iż tak znakomity artysta, 
jak prof. Ślendziński, który dopiero od 
niedawna zajął się rzeżbą i już po- 
trafil stworzyć dzieło wielkiej war- 
tošci („Safo“—polichromowana rzež- 
ba w drzewie) wywiąże się z przy- 
jętego na siebie zadania w sposób 
godny wielkiego artysty i miłośnika 
Wilna. 

Zamiast życzeń noworocznych 

Por. Romiszowski Aleksander z 6 p. p. 
Leg. złożył 5 złotych na łódź podwodną „„Od- 
powiedž Treviranusowi“. 

IRodzina  Marcinowskich zamiast žyczen 
noworocznych na Polską Macienz Szkolną— 
zł. 30. 

Połowiczne względy dla Reaumora 
Przed kilku dniami Ministerstwo 

Przemysłu i Handlu przypomniało roz- 
porządzenie z kwietnia 1929 r., w myśl . 
którego od dnia 1 stycznia 1931 roku 
sprzedaż termometrów ze skalą inną 
niż 100-stopniową (Celsjusza) a więc 
termometrów Reaumura, Fahrenheita, 
jak również termometrów o podwójnej 
skali (np. Celsjusza i Reaumura) — 
miała zostać wzbroniona. 

Mimo 20-miesięcznego okresu (od 
kwietnia 1929 r. do 1 stycznia 1931 r.) 
na wyprzedanie zapasów termometrów 
ze skalą inną, niż Celsjusza, lub ze 
skalą podwójną, podlegających powyż- 
szemu zakazowi, zapasy nie zostały 
jeszcze całkowicie wyprzedane. 

Naskutek interwencji izb przemy- 
słowo-handlowych i poszczególnych 
poważnych firm, minister Przemysłu 
i Handlu zgodził się na przedłużenie 
okresu ulgowego o jeden rok i rozpo- 
rządzeniem z dnia 27 grudnia 1930 r. 
zezwolił do dnia 1 stycznia 1932 r. 
przechowywać na sprzedaż i sprzeda- 
wać termometry o podwójnej skali, 
oraz termometry ze skalą Reaumura, 
wbudowane do innych przyrządów 
(np. barometrów, alkoholomierzy i t. 
p.). Nowy termin jest ostateczny i w 
żadnym wypadku przedłużony już nie 
będzie. 

Zgodnie z nowem rozporządzeniem 
ministra Przemysłu i Handlu, termo- 
metry ze skalą pojedyńczą Reaumura 
lub Fahrenheita, a nie posiadające 
wcale skali Celsjusza, po 1-ym stycz- 
nia 1931 r. sprzedawane być nie mogą. 

CC] 

-+ Nieszczęśliwy wypadek podczas polo- 
wania. W dniu 23 b. m. w ozasie polowania 
w okolicy Popowszczyzna gminy kraśnień- 
skiej został zraniony Czaczkowski Bazyli. 
Przyczyną zranienia była okoliczność, iż 
Czaczkowski wszedł (wskutek własnej nie- 
ostrożności na linję obstnzałów. Zranien'e 
jest ciężkie. 

Wi LE NS K I 

KRONIKA 
  

  Daiś: Nowy Rok Obrz. P. 

Jutro: Makarego op. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 44. 

| Czwartek 

Zachód + —e. 15m.34 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! U. 5.E. 

w. Wilnie z dnia 31/XI| —1930 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

  

  
  

Temperatura średni 

  

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

OSOBISTE. 
— Wizyty p. wej. Kirtiklisa. P. wojewoda 

Kirtiklis przy sposobności objęcia stanowis- 
ka wojewody złożył w dniu 31 b. m. dalsze 
wizyty następującym osobistościom: preze- 
sowi Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich, 
dowódcom 1 i 19 dywizji piechoty legjonów, 
dowódcy brygady K. O. P., dowódcy 3 samo- 
dzielnej brygady kawalerji, dowódcy 3 gru- 
py artylerji, wszystkim dowódcom pułków 
gatnizonu 'wileńskiego oraz komendantowi 
placu m. Wilna. 

MIEJSKA. 
— Spęd bydła. W ubiegłym tygodniu na 

targ miejski spędzono 1975 sztuk nierogacizny 
i bydła. Na konsumcję miejscową zakupiono 
1920 sztuk. Pozostałe 55 sztuk zakupiła gmina 
wileńsko-trocka. Spęd bydła ożywiony. Ceny 
utrzymały się na poziomie poprzedniego ty- 
godnia. 

SANITARNA. 
— Lustracja sanitarna. W ostatnim przed- 

świątecznym tygodniu na terenie miasta Wil- 
ma specjalna komisja dokonała szczegółowej 
lustracji przeszło 400 sklepów, zakładów ga- 
stronomicznych, piekarń, jatek mięsnych i Ap. 

W wyniku lustracji komisja stwierdziła, 
iż w całym szeregu sklepów spożywczych i 
piekarniach oraz jatkach nieprzestnzegane są 
najelementarniejsze przepisy sanitarne, wo- 
bec czego komisja sporządziła odpowiednie 
protokóły z wnioskiem ukarania 34 właści- 
cieli tych zakładów. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Gimnazjum im. J. I. Kra- 

szewskiego. w Wilnie podaje do wiadomości 
że lekcje po ferjach Bożego Narodzenia roz- 
poczną się dn. 8 stycznia 1931 r. z powodu 
remontu lokalu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Związek Pracowników samorządowych 

zamierza interwenjować w sprawie 13-ej pen- 
sji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wy- 
dało swego czasu okólnik, w którym zwraca 
uwagę, że w myśl dekretu o samorządzie, 
pracownikom miejskim nie przysługuje pra- 
wo do pobierania. 13-ej jpensji lecz jedynie 
remuneracji, której wysokość mie może być 
zgóry preliminowana w budżecie, jako jedna 
jeszcze pensja dla pracowników. Przepis ten 
jest tego rodzaju, że każdorazowo samorządy 
o iile chcą, to mogą przyznać zawsze praco- 
wnikom 13-tą pensję pod nazwą remuneracji, 
jednakowoż okólnik Ministerstwa, interpretu- 
jacy w (powyższy sposób przepisy dekretu 
© samorządzie: jest dla: interesów pracowni- 
ków samorządowych niekorzystny, gdyż nie 
kasując 134ej pensji, istniejącej i nadal pod 
tą czy inną nazwą zostanie zawsze furtką 
do sformułowania... że (pensja taka jest 
„sprzeczna. z dekretem o samorządzie. 

Wobec tego Związek prac ików 5a- 
morządowych (postanowił zwrócić się do Mi- 
nisterstwa Sp. Wewn. z prośbą o zmianę 
brzmienia tego okółnika w duchu uwzglę- 
dniającym interesy szerokich rzesz pracowni- 
ków miejskich. 

  

  

  

   

  

RÓŻNE 
— Zegarki dla ociemniałych inwalidów. 

Każdy ociemniały inwalida wojenny ma pra- 
wo do otrzymania na koszt skarbu państwa 
specjalnego zegarka. Zegarki te posiadają 
wypukłe cyfry przy pomocy których ociem- 
niały dolkładnie może orjentować się w cza- 
sie. 

O otrzymanie zegarków inwalidzi powin- 
ni składać podania do referatów inwalidz- 
kich odpowiednich starostw. Zegarki wyda- 
je Zarząd Związku ociemniałych żołnierzy 
R. P> 

TEATR | MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś dwa 

przedstawienia. Po południu o godz. 3 m. 30 
ukaże się 'po cenach zniżonych po raz 32-gi 
wstrząsająca sztuka wojenna Scheriffa „Kres 
wędrówki”, w obsadzie premjerowej. 

Wiieczorem o godz. 8-ej pełna humoru, 
głośna sztuka z powieści Haseka „Dzielny 
wojak Szwejk”, z L. Żurowskim w roli tytu- 
łowej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś w Te- 
atrze „Lutnia** dwa widowiska. Po południu 
o godz. 3 m. 30 po cen zniżomych wido- 
wisko baletowe dla dzieci, w wykonaniu ze- 
społu Larisy Sawinej-Dolskiej. p 

Wieczorem 0 godz. 8-ej, ukaže się ostainia 
mowość, wyborna komedja Verneuila „Egzo- 
tyczna kuzynka* z udziałem Eichlerówny, 
Lewtekiej, Balcerzaka & K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. 

— Rewja w „Lutni*. Ciesząca się nad- 
zwyczajnem powodzeniem Wielka Rewja 
Sylwestrowa powtórzoną zostanie 'w sobotę 
nadchodzącą w Teatrze „Lutnia w niezmie- 
nionym programie. 

Bilety po cenach zwykłych już są do na- 
bycia w kasie zamawiań w Teatrze „Lutnia”. 

— Braiłowski w Wilnie. Znakomity pia- 
mista o sławie wszechświatowej Aleksander 
Braiłowski wystąpi w Wilnie raz jeden tylko 
w Teatrze na Pohulance w czwartek 15-g0 b. 
m. z recitalem fortepjanowym. 

— W sprawie biletów zniżkowych. Nowe 
karty legitymacyjne uprawniające do otrzy- 
mania biletów zniżkowych i kredytowanych 
a ważnością od 1-go stycznia do 1-ga maja 
31 r. — wydawane są organizacjom zwią- 
zkom, i stowarzyszeniom codziennie w ad- 
ministracji Teatrów Miejskich (W. Pohulan- 
ka INr. 11, tel. 9-45,), pokój Nr. 3, w godzi- 
nach urzędowych. 

Legitymacje starego typu .z terminem do 
31-go grudnia — straciły swoją ważność. 

GABJO 
GZWARTEK, dnia 1 stycznóa: 1931 r. 

10.15; Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu z wy. 12.15: Poranek r 
Filharmonji Warszawskiej. 14.00: „Jeziora 
Wileńszczyzny” odczyt, 14.20: Odczyty rol- 
nicze i muzyka. 15.40: Audycja dła dzieci. 
16.40: Pogadanika z Warszawy. 17.25: „Pier- 
p. ke jod Legjonach“ feljeton. 17.40: 
oacerj popu. . 19.00: Skrzynka poczte- 
wa Nr. 138. 19.20: Program ama i roz- 
snaitoścó. 19.30: Audycja łiteracka. 20.30: 
Koncert (muzyka lekka). 20.00: „Na Nowy 

      

Rok“ feljoton. 20.15: Recital Ignacego Dyga- 
sa 2 Warszawy. 22.50: Komunikaty i mmzy- 
ka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 2 stycznia 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert solistów (płyty). 
13.10: iIKom. meteor. 15.50: Lekcja francus. 
16.25: Program dzienny. 16.30: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.15: „Wiłno w ramach Pań- 
stwa Polskiego** — odczyt. 17.45: Koricert mu- 
zykii łekkiej. 18.45: Kom. L.O.P.P. 19.00: Pro- 
gram na sobotę i rozm. 19.10: Kom. rolniczy. 
19.25: Rezerwa. 1 Pra ien. radjowy. 
20.00: Pogad. muzy a. 20. Koncert sym- 
foniczny. W przerwie „Przegląd Filmowy*. 
Po koncercie komunikaty i skrzynka techn. 
23.00 Spacer detektorowy po Europie. 

    

    

    
    

  

SOBOTA, dnia 3 stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert południowy 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 14.30: „Co nas 
boli?* 15.50: „Kryzys w żegludze pasażer- 
skiej ma Atlantyku — odczyt. 16.30: Progr. 
dzienny. 16.35: „O mistrzach szabli w Pol- 
все“ — odczyt. 17.00: Tr. nabożeństwa z О- 
strej Bramy w Wilnie. 18.00: Andycja i kon- 
cert dla młodzieży. 19.00: Kom. Wil. Tow. 
Org. i Kół. Roln. 19.15: Progarm na ty 

  

   

    

      

  

nast. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00: .. 
ustach grzechu* — (groteska Magdaleny Sa- 
mozwaniec. 20.45: Muzyka lekka. 21.15: „W 
słońcu i kwiatach“ — felj. 21,30: D. c. kon- 
certu. 22.00: „W budzie na Szczepańskim 
placu“ — felj. 22.15: Koncert pośw. Chopi- 
nowi. 22.504 Kom. ii muz» tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
PIERWSZY SYLWESTER W LEGJONACH. 

Wspomnienia z czasów walk o niepodleg- 
łość mają specyficzny urok, szczególniej jeśli 
dotyczą pewnych dat tradycyjnych. W dniu 
dzisiejszym Dowódca Dywizji Kawalerji, 'płk. 
Wieniawa-Długoszewski, wygłosi przez radjo 
feljeton, poświęcony wspomnieniom „Pierw- 
szego Sylwestra w Legjonach*. 

WILNO W RAMACH PAŃSTWA 
POLSKIEGO. 

W piątkowym koncercie popularnym 
Limanowski, gorący bojownik sprawy wileń- 
skiej, wygłosi na całą Polskę odczyt p. t. 
„Wilno w ramach Państwa Polskiego". W od- 
czycie zostaną zapewne poruszone zagadnienia 
regjonalizmu wileńskiego. 

KONCERT POPULARNY. 

W  pątkowym koncercie popularnym 
(17.45—18.45) bierze po raz pierwszy udział 

orkiestra salonowa Georges'a. Jako solistka 
wystąpi p. Aldona Potopowiczówna. 

  

  

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!     

  

  

    

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANA UCIECZKA. 

W związku z ki jeżą z mieszkania P. 

Karczewskiego przy | zaułku Kamendanckim 
Nr. 4 zatrzymany został między innemi wła- 
mywacz i złodziej mieszkaniowy Sadowski 
vel Podłipajew, znany jeszcze pod przezwis- 
kiem „chunchuz*. 

Wezoraj z rana Sadowskiego przeprowa- 
dzono do wydziału śledczego, na badania. 

Sadowski jak i jego towarzysze Frąckie- 
wicz i Czuwan znajdowali się pod stałą ob- 
serwacją, gdyż zatrzymany „chunhuz*; już 
kilkakrotnie uciekał z pod eskorty policyj- 
nej za co otrzymał przydomek „Nieuchwy- 
tnego“. 

Sadowski vel Podlipajew pochodzi z Sa- 
chalinu. Przed wojną stał on na czele jednej 
z licznych band Chunhuzów grasujących we 
wschodniej Mandżurji. Policja rosyjska, przez 
dłuższy czas napróżno poszukiwała Podli- 
pajewa i dopiero podczas wojny udało się 
go aresztować, lecz Podlipajewowi i tym ra- 
zem udało się zbiec. Po wojnie zjawił się 
on w naszem mieście pod nazwiskiem Sadow- 
skiego i dokonał tu licznych kradzieży. 

Wezoraj podczas badania w wydziale 
śledczym, Sadowski uczynił jeszcze jedną 
próbę ucieczki: W trakcie rozmowy niespo- 
dziewanie pehnął on stół na odbierającego 
zeznania wywiadowcę, podskoczył do okna i 
wybiwszy ręką szybę usiłował wyskoczyć na 
podwórko. Manewr jednak nie udał się i 
w ostatnim momencie został zatrzymany. 
Zakutego w kajdany odwieziono Podlipajewa 
vel Sadowskiego do więzienia na Łukisz kach. 

(©). 

  

ZGON OFIARY CHOINKI. 

W „Kurjerze Wileńskim* donosiliśmy o 
tragicznym wypadku przy ul. Tyzenhauzow- 
skiej 26, gdzie podczas zapalania świec na 
choince doznała poparzeń 7-mioletnia Ja- 
nina Wiszniewska. Nieszczęśliwe dziecko od- 
wiezione zostało do szpitala dziecinnego 
gdzie wezoraj zmarło. - 

(©). 
KRADZIEŻE. 

Karczewski Ignacy, Komendancki 4 za- 
meldował, iż z jego. mieszkania skradziono 
garderobę damską i męską na sumę 1200 zł. 
Dochodzeniem ustalono, iż kradzieży tej do- 
konali Franckiewicz Władysław, Waczun Jó- 
zef i Sadowski vel Podlipajew Jan (Połocka 
4). Sprawców kradzieży zatrzymano. 

Z KOZERA ORO EO TIA SAITEK | 
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Trucicielstwo w historji. 
Już w najdawniejszych mitach greckich 

spotykamy opowieści o użyciu trucizny, jako 
narzędzia zemsty i zbrodmi. Tak np. słyn- 
na czarodziejka Medea, która dopomogła Ja- 
zonowi zdobyć złote runo w Kolchidzie, po- 
słała swej rywalce Kreuzie piękną szatę prze 
syconą gwałtowną trucizną. Kreuza nie podej 
rzewając podstępu, szatę włożyła i zmarła 
w najstraszniejszych boleściach. Podobnież 
rzecz się miała z przysłowiową szatą Deja- 
niry: małżonka Herkulesa, posłała mu, w naj 
"epszych zresztą intencjach, tunikę, przepo- 
joną krwią zabitego przez Herkulesa Centau- 
ra Nessusa. zczęśliwy siłacz, po włoże- 
niu śmiercionośnej tumiki, rzucił się w o- 
gień, by skrócić niewysłowione męczarnie. 

Według prastarych podań  helleńskich, 
bogini nocy Hekate, zbierała trujące zioła, 
po różnych, niędostępnych pustkowiach i 
uczyła następnie swych wybrańców sztuki 
nżywania jadów. 

bajecznych, legendarnych mroków pra 
historji greckiej, przechodzimy teraz do hi- 
starji właściwej. Jest rzeczą miezbicie stwier 
dzoną, że Grecy znali takie trucizny roślin- 
ne, jak akonit i cykutę. Sokratesa zmuszo- 
no np. do wypicia kielicha cykuty (399 r. prz. 
Chr.). Natomiast największy mówca grecki 
Demostenes, miał się — wskutek prześlado- 
wań króla macedońskiego Filipa — otruć 
przy pomocy akonitu. Podobnie skończył 
słynny pogromca Rzymian Hannibal, męż- 
ny wódz ikarlagiūski (II w. przed Chr.). 

W Rzymie, zwłaszcza za (ezarów, roz- 
winęło się trucicielstwo na szeroką skalę. 
Złowrogą sławę zdobyła sobie pod tym 
względem niejaka Lokusta, nadworna trucį- 
cielka Nerona. (Ona to dostarczyła trucizn 
do usunięcia. cecarza Klaujdusza. Jej też jad 

wodował śmierć ulubieńca ludu rzym- 
skiego Britannicusa, którego wpływów Ne- 
ron się obawiał. 

Wschód starożytny posiadał sztukę truci 
cielstwa w wysokim stopniu. Usuwanie nie 
wygodnych dworaków czy konkurentów do 
tronu na dworze perskim było na porządku 
dziennym. Niedarmo Mitrydates, król Pon- 
tu, obawiając się otrucia, przyzwyczajał sto- 
pniowo swój organizm do coraz silniejszych 
dawek trucizny talk, że kiedy wreszcie — 
mając 106 lat! — chciał dobrowolnie pod 
wpływem klęsk w walce z Rzymem, popeł- 
nić samobójstwo, jad nie skutkował. Z ko- 
nieczności tedy kazał Mitrydates przebić sie- 
bie mieczem. 

Do istnej precyzji doszło trucicielstwo w 
epoce Renesansu we Włoszech. Usuwanie 

przeciwników politycznych przy pomocy tru- 
«iv sito sę 'w rozbitych na tysiące drob- 
mych państewek Włoszech czemś zwykłem i 
coaziennem. Posyłano sobie nawzajem zatru- 
te owoce lub bukiety kwiatów, których wącha 
nie przyprawialo o śmierć; książki, których 
kerty przesypane były arszenikiem i — przy 
ślinieniu rogów karty — powodowały zgon; 
uściskano sobie ręce z jednoczesnem lekkiem 
ukłóciem wydrążoną i połączoną z napełnio- 
nym trucizną pirścieniem szpileczką ręki 
przeciwnika, co wyprawiało go po jakimś 
czasie na łono Abrahama i t. d. i t. d. Po- 
mysłowość była na tem polu niesłychana. 

Do. grona trucicieli z tej epoki nale- 
żał również papież Aleksander VI Bor- 
gia, wraz ze swemi dziećmi Cezarem i Lu- 
krecją Borgia. Cezar Borgia uchodził za pra 
wdziwego demona zła. Rozprawiał się on 
ze swymi przeciwnikami bez żadnych skru- 
pułów. Ttuc „ stryczek i sztylet — awła- 
szcza jednak trucizna, były ulubionemi je- 
go narzędziami walki politycznej. Wespół 
z ojcem swym, papieżem, przygotował on 
pewnego razu kilka butelek zatrutego wina, 
przeznaczonego do usunięcia paru niewygod 
mych dla Aleksandra VI kardynałów. Przez 
omyłkę jednak wypili Borgiowie owe wino 
sami. Papież umarł, zaś Cezar — jako 
młodszy i silniejszy — przypłacił omyłkę 
jedynie chorobą. 

Za największą  trucicielkę wszystkich 
czasów uchodzi jednak pewna dama włoska 
nazwiskiem Tofania (XVHI w.). Miała ona 
wytruć 60 osób. iProces jej był jednym z naj 
sensacyjniejszych procesów XVIII wieku. 

Późniejsze wieki przynoszą zmierzch tru 
<icielstwa. W naszych czasach zrzadka je- 
dynie donoszą gazety o podstępnych mor- 
derstwach (przez otrucie. Medycyna współ- 
czesna stoi tak wysoko, że wykryć potrafi 
prawie każdą truciznę w organizmie czło- 
wieka, a tem samem uczymić zbrodnię otru- 
cia jedną z najryzykowniejszych. (3). 

ile drapaczy nieba liczy 
Ameryka? 

Dla ludzi, którzy wyobrażają sobie, że 
w Ameryce drapacze nieba wyrastają jeden 
przy drugim, stanowi ostatnia statystyka ame- 
rykańskiego urzędu budowlanego wielką nie- 
spodziankę. Okazuje sę bowiem, że w całych 
Stanach Ajednoczonych istnieje zaledwie 377 
kamienic, liczących więcej niż 20 pięter, przy- 
czem z liczby tej więcej niż połowa przypada 
na New York, który słynie jako miasto dra- 
paczy mieba! Również z liczby 4748 dziesię- 
ciopiętrowych domów, istniejących w całych 
Stanach, prawie połowa, bo 2000 przypada 

        

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

na New York, podczas gdy Chicago liczy tylko. 
449, Los Angelos 135, a Detroit i Phiładelphia 
zaledwie po 120. Najwyższym budynkiem w 
Ameryce był dotychczas dom Wollsworth'ów 
wysokości 250 metrów i liczący 57 pięter. 
Obecnie rekord ten został już pobity przez 
Chryslera, którego niedawno wykończony 
drapacz liczy 68 pięter i 300 metrów wyso- 
kości. 

«иа 

Spóźniona pomoc. 
LONDYN 31.XII Pat. — Pomimo wysił- 

ków przywódcy górników Cooka powstaje 
obawa, że pomoc rządowa w konflikcie wę- 
glowym w Walji Południowej nadeszła za- 
późno i że przerwy w praey nie uda się u- 
niknąć. 

Reforma rolna. 

REFORMA ROLNA. 
Qbszar scalony 

  

  

  

  

  

                          
  

Lama 1319 — 1929 <F Lata 1926 — 1929. 3 : , 
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W roku 1919 ebszar scalonych gruntów wynosił 28.200 tys. ha. W roku 1925—5.1080 tys. 
Prace komasacyjne w latach 1925—1929 dały wynik 429.600" ty. k obszarów ak 

   



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Z pobytu premjera greckiego w Warszawie. 
Sniadanie u premjera Sławka. 

WARSZAWA. 31.XII. (Pat.) W dn. 
31 grudnia o godz. 13.30 premjer Sła- 
wek przyjmował śniadaniem w pałacu 
Prezydjum Rady Ministrów greckiego 
premjera Venizelosa z małżonką. W 
śniadaniu m. in. wzięli udział minist- 

rowie Zaleski, Składkowski, Kona- 
rzewski, Hubicki, Boerner, Norwid- 
Neugebauer, marszałek Świtalski, po- 
seł grecki Lagoudakis, poseł polski w 
Atenach Jurjewicz, dyr. Mellas, p. 
Lambros i Adanachow. 

Premjer Venizelos kategorycznie zaprzecza 
pogłoskom prasy sowieckiej o ukrytym celu 

swej wizyty. 
Telefonem od wtasnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj przebywający w War- 

szawie premjer Republiki Greckiej 

przyjął przedstawicieli 

prasy krajowej i zagranicznej. W to- 

ku rozmowy dziennikarze zadawali 

Venizelos 

premjerowi Grecji pytania w związ- 

ku z sytuacją międzynarodową. W 

sprawie rewizji traktatów, która dziś 

budzi największe zainteresowanie 

świata i jest zagadnieniem pierwszo- 

rzędnej wagi, p. Venizelos oświad- 

czył, że aczkolwiek nie uważa trak- 

tatów za wieczne ani doskonałe, 

wszelką jednak próbę obalenia ich 

uważa za bardzo niebezpieczną i 

mogącą wywołać wojnę. W szcze- 

gólności jest on zdania, że rewizja 

traktatów nie wpłynęłaby w naj- 

mniejszym stopniu na rozwiązanie 

najważniejszego problematu w chwili 

obecnej, a mianowicie światowego 

kryzysu gospodarczego. 

P. premjer Venizelos 

niewzruszoną wolę pokojową Gre- 

stwierdził 

cji i dał wyraz nadziei, że na grun- 

cie międzynarodowym współpraca 

Polski z Grecją może przynieść po- 

zytywne rozultaty. P. Venizelos ka- 

tegorycznie zaprzeczył pogłoskom 

szerzonym przez prasę sowiecką, 

jakoby przyjazd jego do Warszawy 

stał w jakimkolwiek związku z rze- 

komą akcją wymierzoną przeciw So- 

wietom. 

Zwolnienie ostatniego więźnia 
brzeskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś sędzia śledczy  Demant 
zmienił środek zapobiegawczy w sto- 
sunku do b. posła Sawickiego ze 
Stronnictwa Chłopskiego, zamienia- 
jąc areszt prewencyjny na kaucję 
w wysokości 5 tys. zł. W dniu 

dzisiejszym kaucja została wniesiona, 
a p. Sawicki opuścił więzienie. 
W ten sposób ostatni więzień brze- 
ski z pośród b. posłów polskich 
znalazł się na wolności. 

  

Minister Curtius ma zrzec się przewodnictwa 
na sesji Rady Ligi. 

BERLIN, 31XII (Pat). Informacje „Journal de Genćve", 
Curtius zrzeknie się stanowiska przewodniczącego na sesji 

iž minister 
styczniowej 

Rady Ligi, wywołały na łamach niemieckiej prasy prawicowej ostry sprze- 
ciw. Nie należy dopuścić — pisze „Telegraphen Union* — ażeby Niemcy, 
zrzekając się przewodnictwa na styczniowej sesji, wywołały przez to 
wrażenie, jakoby występowały narówni z Polską w charakterze jednej ze 
stron zatargu. 

Votum separatum prof. Różyckiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Profesor uniwersytetu poznańskiego 
dr. Różycki ogłosił w „Dzienniku Poz- 
nańskim* pismo, w którem nawiązuje 
do oświadczenia profesorów, docentów 
i asystentów polskich wyższych uczel- 
ni w sprawie traktowania przez władze 
więzionych posłów w Brześciu. 

Uznaje to oświadczenie za jedno- 
stronne, gdyż potępione „fakty* za- 
czerpnięte były z interpelacji sejmowej, 
nie czekając na ich potwierdzenie i 
wyjaśnienie przez śledztwo, za przed- 
wczesne, gdyż domagając się ukarania 
„winnych' znowu zanim śledztwo zdą- 

żyło stwierdzić istnienie i określenie 
rodzaju przewinienia, cała ta akcja 
profesorska posiada, zdaniem profeso- 
ra Różyckiego, wiele cech sugestji zbio- 

rowej. 
„Jestem zdania, że zbiorowość pro- 

fesorska bynajmniej nie jest ciałem 
powołanem do opinjowania o różnych 
przejawach życia publicznego i do wy- 
wierania przez swój wysoki naukowy 
autorytet presji moralnej na czynni- 
ki rządzące państwem. Potępiam też 
jak najkategoryczniej—kończy profe- 
sor Różycki swój list, — wciąganie na- 
szych wyższych uczelni w wir walk 
politycznych, i uważam, że jest rzeczą 
nader szkodliwą dla dobra państwa 
szerzenie zamętu i niepokoju wśród 
społeczeństwa, szczególnie w chwili 
gdy nowowybrany Sejm stoi u progu 
prac nad zagadnieniem ph 
pierwszorzędnego znaczenia” 

Aresztowanie zabrania komunistycznego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 30 b. m. wieczorem policja 
aresztowała 46 uczestników zebrania 
komunistycznego w Iekalu ogólnokra- 
jowego związku Zawodowego, robo- 
tników przemysłu chemicznego w 

Polsce. W czasie rewizji znaleziono 
wiele dowodów świadczących o dzia- 
łalności komunistycznej członków 
tego związku. Wobec tego lokal opie- 
czętowano. 

Rok 1930 w polityce międzynarodowej. 
Głos francuski. 

PARYŻ, 31.XII. (Pat). „Journal 
des Debats* oświadcza, że rok ten 
nie był szczęśliwy pod względem 
dyplomatycznym. Zgoda między po- 
szczególnemi narodami nie postę- 
puje. Wojownicze przemówienia 
Mussoliniego, dumping sowiecki, 
krańcowo - nacjonalistyczne wybory 
w Niemczech — wszystko to zna- 
mionuje dostatecznie znaczenie ewo- 
łucji, która odbywała się w czasie 
ostatnich dwunastu miesięcy. 

Pragnąc zachęcić Niemcy do po- 
lityki pokojowej, zmniejszono im 
spłaty odszkodowawcze, opróżniono 
trzecią strefę Nadrenji o 5 lat wcze- 
śniej. Skoro tylko ostatni żołnierz 
państw sprzymierzonych odszedł, 

kampanję przeciwko traktatom po- 
ojowym rozpoczęto. 

Zresztą niema w tem nic zadzi- 
wiającego, jeżeli uwzględni się za- 
chowanie francuskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych. Niemcy, widząc, 
Że nic nie stoi na drodze ich kam- 
panji, zrozumiały, iż mogą tylko 
wygrać przez przyzwyczajenie świa- 
towej opinji publicznej do sprawy 
rewizji traktatów. Jeśli się nie za- 
reaguje stanowczo, to należy ocze- 
kiwać, że kampanja ta nabierze 
jeszcze więcej ostrości. Tak kończy 
się rok 1930. Rok, jaki rozpoczyna 
się będzie jeszcze gorszy, jeśli poli- 
tyka francuska nacechowana będzie 
tą samą biernością. 
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Złożenie życzeń ministrowi 
Prystorowi. 

WARSZAWA, 31.XII. (Pat). 31 grud 
nia odbyło się w Ministerstwie Przemy- 
słu i Handlu złożenie życzeń p. min. 
Aleksandrowi Prystorowi. Do p. mini- 
stra przemówił w imieniu zgromadzo- 
nych urzędników podsekretarz stanu 
dr. Franciszek Doleżal, który podkre- 
śliwszy pomyślne rezultaty, osiągnięte 
przez Polskę przy zmaganiu się z ogól- 
no-światowym kryzysem - gospodar- 
czym złożył p. ministrowi imieniem ze- 
branych życzenia noworoczne. W od- 

  

„powiedzi na to minister Prystor złożył 
w krótkiem nacechowanem serdecznoś 
cią przemówieniu najlepsze życzenia 
wszystkim zgromadzonym. 

Wizyta Venizelosa w Wiedniu. 
WIEDEŃ. 31.XII. (Pat.) Pobyt 

premjera Venizelosa w Wiedniu został 
już ustalony. Przyjazd nastąpi w so- 
botę o godz. 11 min. 25. 

Vintila Bratianu. 
W osobie zmarłego Vintili Bratianu Ru 

munja straciła jednego z ostatnich mohika- 
nów starego „liberalizmu*. Z nazwiskiem ro- 
dziny Bratianu śc zespolona jest bistorja 
królestwa Rumuńskiego w ciągu ostatnich 
50 lat. Potomek bojarskiego rodu Bratianu 
powitał księcia Karola Hohenzollerna, gdy 
ten w roku 1877 powołany został na tron 
wyzwolonego królestwa. Przez długi szereg 
łat był bojar Bratianu (ojciec zmarłego obec- 
nie Vintili) najbliższym doradcą, serdecznym 
przyjacielem i nieodłącznym współpracowni- 
kiem króla Karola I. Stworzył on partję li- 
beralną (,liberalną* raczej nominalnie, gdyż 
z prawdziwym liberalizmem ani pod wzglę- 
dem programu, ani praktyki politycznej stron- 
nictwo to nie ma nic wspólnego), dzięki któ- 
rej niemal bezustąnnie sprawował urząd pre- 
zesa rady ministrów. Po jego śmierci odzie- 
dziczył po nim zarówno prezesrę w rządzie, 
w partji jak również i względy króla — nie- 
mniej wybitny mąż stanu, siatszy syn jego 
Jonel Bratianu. Rozumiejąc doskonale, że w 
państwie współczesnem nied jest opierać 
się na bojarach i bogatych właścicielach ziem- 

skich, Jonel Bralianu umiał pozyskać dla 
stronnictwa. liberalnego (przedstawicieli po- 
wstającego dopiero przemysłu i handlu. Po 
śmierci króla Karola został on — z tradycji 
rodowej — najbliższym doradcą i powierni- 
kiem króla Ferdynanda. Związawszy los kraju 
z państwami sprzymierzonemi, umiał Bratia- 
nu, mimo niepowodzeń militarnych, wykonzy 
stać wszelkie możliwości, aby wokół Mołdawii 
i Wałachji stworzyć po wojnie światowej 
„Romania Mare“ — Wielką Rumunję. Zmarł 
on wkrótce po śmierci króla Ferdynanda. 

Młodszy brat Jonela Vintila Bratianu pia- 
stował kilkakrotnie teki ministerjalne w ga- 
binetach brata. Również z tradycji rodowej 
zcśtał on przywódcą liberałów i premjerem 
Rumunji po śmierci Jonela Bratianu. Nie po- 
siadając jednak wybitnych zdolności politycz- 
nych ojca i brata, wprowadził dość krótko- 
wzroczny kurs, polegający na kontynuowaniu 
polityki lat poprzednich. W nowych warun- 
kach rozwoju kraju nie mógł jednak utrzy- 
mać się na dłuższy czas kierunek uprzywilejo- 

  

  

  

Ne. | 11943, 

wania wielkiej własności. „Urabianie* wybor=" | 
ców zapomocą specjalnej „mechaniki wybor- 
czej'' mie na długo mogło wystarczyć, nieprze- 
jednane zaś stanowisko, zajęte przez ród Bra 
tianu względem następcy tronu (obecnego ) 
króla) Karola, w niemałym stopniu zdepopu= 
laryzowało liberałów. To też za prezesury Vim 
tili Bratianu stronnictwo liberalne poniosło 
największą klęskę: zwycięstwo wyborcze „za- 
ranistów* (partji narodowo-chłopskiej) pod 
wodzą dr. Maniu odsunęło Viniilę Bratianu 
od władzy. Opozycji jego w stosunku do oso- 
by ks. Karola nie złamał nawet powrót wyda= 
lonego z Rumunji księcia i obwołanie 
królem. Vintila Bratianu był kilkakrotnie wzy 
wany do pałacu królewskiego, lecz uporczywie 
nie uznawał praw Karoła I[ do tronu. Praw-- 
dopodobnie wydarzenia ostatnich 2 lat po- 
ważnie wpłynęły na stan zdrowia b. premjera: 
i przyśpieszyły jego zgon. 

Wraz z „ostatnim mohikaninem* starego 
liberalizmu kończy się hegomonja rodziny 
Bratianu. Syn bowiem Jonela Bratianu, który 
pogodził się z intronizacją króła Karola II, 
nie może już liczyć na poparcie liberałów,. 
przywódcą zaś stronnictwa zostanie prawdo- 
podobnie bardziej oportunistyczny b. minister” 
spraw zagranicznych Duca. L. Hž 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Rocznik statystyczny miasla Wiłna 23“ 

lata 1921 — 1928. Ukazał się w druku Rocz- 
nik Statystyc: miasta Wilna za lata 1921— 
1928. Rocznik iera na około 400 stronach. 
dużego formatu 414 tabiic, zgrupowanych w 
22 działach i 2 dodatkach. Tekst literowy | 
rocznika jest podany w językach polskim Е 
francuskim. Rocznik zawiera bardzo cenne 
daty dotyczące wszystkich dziedzin życia na- 
szego miasta i terenów do nich ciążących. 
Stosunkowo najobszerniej zostały potrakto- 
wane działy 

    

    

  

  

  

  

   
   

, szczególnie w” 
aktualjów nale- 

Pierwszy zawiera 
odniesieniu do bibljotek. Do 
ży zaliczyć dodatki I i IL. 
statystykę wyborów do 2-ch poprzednich Rad 
miejskich, zaś drugi statystykę gospodarczą 
4 województw północno-wschodnich, stano- 
wiących teren ekspansji dła naszego miasta. 
Wobec tego, że powszechny spis ludności nie” 
objął terenów Litwy Środkowej, istnieją łuki 
w słatystyce ludności miasta Wilna. Również 
w niektórych innych działach brak danyche 
za lala 1921—1923, a to z powodu niemoż- 
ności uzyskania za owe łata dostatecznie pew- 
nych cyfr. Kierownictwo Centralnego Bs 
Statysty: cznego wychodziło z założenia, 

    

nie podawać ich wcałe. 
Rocznik jest zaopatrzony uwagami wstęp 

nemi pióra p. T. Nagórskiego, Kierownika 
Centrainego Biura Staty nego. Autorem: 
okładki jest p. Jan Kruszyński. Drukowane» 
w zakładach graficznych „Znicz“. 

Należy podkreś Rocznik jest pierw- 
szem tego rodzaju wydawnictwem w Wilnie. 
Stąd też pochodzą wyjątkowe trudności, któ- 
re opóźniły jego wyjście. Następny rocznik 
obejmie już tylko 2 lata: 1929, 1930 i ukaże” 
się w połowie 1931 roku. 

  

     

  

     

    

80 | 

  

. Bardzo cenne: |   
\ 

i 
1 

| 

w wypadkach niedostatecznej pewności e. i 

t 

į 

й 

  

į Każda dbająca o swoje zdrowie mężat- 

ka powimna posiadać aparat kąpielowy 

„HYGJENA*. Do nabycia tylko w f. 

„OGNIWO" | 
w Wilnie, ui. Św. Jańska 9. Ė 

  

  

® „Od dnia 20 grudnia 1930 r. Dramat milošci, lez i po- 
Mie skię do dnia 2 stycznia 1931 r. 1 święcenia. Aktów B. 

włącznie będą wyśw. filmy W roli gł. MARY CARR. 

GALA WIEJSKA Komedj a NAD PROGRAM. () Przegląd. fImowy 36 14-16 awów z 2) Szalony Bradac кер ее 
kanikka 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30, — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Brygada šmierci. 

Dźwiękowy Dziś ost. dz.! Przebój dźwiękowy! Arcydzieło produkcji 1931 r. Premjowa piękność wszechświatowej sławy, bo- 
KFNO-TEATR gini ekranow, czarująca 

VILMA BANKY w swej 
najnowszej kreacji p. t. RAJ ZAKOCHANYCH 

Wspaniały i porywający dramat rriłosny. Rzecz dzieje się współcześnie w Nowym Jorku. 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone na |-szy seans. Seansy o g. 4,6,8i 10.'5 

„HELIOS" 
"Wileńska 38, tel. 9-26 
  

Jutro Premjera Rewelacyjny Przebój Dżwiękowo Śpiewany! Najwspanialszy film 
wiata! Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony! 

R | 0 R į i A rująca kochanka BEBE DANIELS i słynny amant, 
za którym szaleją kobiety JOHN BOLES. 

Udział bierrą tysiące pierwszorzędnych artystów i śpiewaków. 
Melodje z RIO RITY będzie śpiewało całe Wilno. RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. 
NAD PROGRAM: Rewel. dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Honorowe bilety nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

rzeć największy džwiekowo- łez dramat na tle znanej no- 
śpiewny przebój polski J a i k 0 M li Z y k a n weli Henryka Sienkiewicza 

W rol gł.: Piękna gwiazda ekr. polsk. Marja Malicka, Witold Contl i król. śm. Kazimierz Krukowski, Adolf 
Dymsza, którzy odópiew. cały szereg pios, w jęz. polskim. NAD PROGRAM: 2 rewelac. dodatki dźwiękowe. 
Ceny zniżone tylko na I-szy seans. Początek seansów o goda. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Dźwiękowy 

KINO-TBA'TB 

„AELIÓS” 
% lleńska 89, tel. 9-26 

Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. 

W roli glėwn.: Przykuje oczy wszystkich cza- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„BOLLYWOOD 
Ai, A, Miesiewicza 22. 

Dziś wszyscy śpieszą obej- Wspaniały i wzruszający do 

  

".Bźwiękowe Kino | Premjera! ® Dźwiękowa epopea śmiechu, humoru i we- 
1 Rożkoszna sołości. Fascynujący zespół gwiazd ekranu CASINO | zx. SETCE N NAD PROGRAM. REWELACYJNE, DO- 

SI DATKI ŚPIEWNO-DŹWIĘKOWE. 
Komedja Ceny miejsc od 40 gr. Seansy o g. 4, 6, 

WIELKA 47. Dźwiękowa 
  

Dziś i dni następnych 
Wstrząsający dramat z 

GRUNT — TO NÓŻKII! AL 

życia współczesnego w от GRZECHY OJCÓW 
Najsłyn. tragik świata Emil Jannings w tym dramacie odtwarza cierpienia ojca, który bezwiednie przyczynił się 
du nieszczęścia syna. W rol. gł. Ruth Chatlerton i Bary Norton. Pocz. seans. o g. 5, w niedz. i św. o 4 pp. 

Orzeł Texasu 
Wzruszające sceny z bohsterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 

W rolach głównych: oryginalni cewboy'e. — NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA. 

Kino Koiejowe 

OGNISKO 
sbok śówarea kolejow.) 
  

film amerykański! 

Niezwykłe przygody KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25 

Sensacyjny 

cowboy'ów na tle 

Po raz |-y w Wilniel preryj Ameryki. 

  

  

KINO-TEATR Dziś! ae 4 3 : > ы 

«= Car Aleksander || „Giskskėjtvieras 5я p Ą N Re. -pawłowskiej twierdzy ) 
Wielki wzrusz dram., osnuty na tle histor. dokum. z czasów panow. Aleksandra Il i hr. Murawjowa „Wieszatiela” 

WIELKA 42 W rol. gł: L. Dobrowolski, E. Boronichin, H. Chmielewska i inni. Packi» godz. a ei. Ceny Sd 40 gr. 

Kino - Teatr Dziś! Rewelacyjny superfilm reżyserji niezrównanego Ernesta Lubitscha 
Uznany przez Akademję Nauki i Sztuki za najlep- 
sze arcydzieło EMILA JANNINGSA, który odgrywa 
rolę cara Pawła I-go. W pozostałych rolach: Flo- INTRYGANT Gz LE 

Pocz. o g. 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

LUX 
Mioklawicza 11,t.15-62 

  

Oszałamiający przepych dworu carskiego w 18 wieku. 

Dziš! Największy film świata. Najnowsze wydanie, to perła kinematografji! Jedyne arcydzieło, które 

treścią i wykonaniem prze- Ostatn ie d n i Pom pei 
wyższa „Quo Vadis* p.t. 

Bernard Goetzke, 2: Mary Korda, Victor Vareoni : Runa de Lignano. 

Polskie Kino 

WANDA 
ai. Wielka 30, tet. 14-31 

Monumentalny epokowy dramat 
w [4 akt. W rolach głównych 

uro- 
cza   

  

  

PRZETARG. 
( Zarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i utrzymania Wojewódz- 

kich Zakładów Opieki Społecznej ogłasza przetarg publiczny ofertowy, na nastę- 
pujące roboty instalacyjne w „Domu Dziecka im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie”, 
przy ul. Antokolskiej Nr. 143: 

1) Wedociągi i kanalizacja, 
2) Ogrzewanie centralne, 
3) Oświetlenie elektryczne. 

Na poszczególne rodzaje robót należy oferować oddzielnie, jakkolwiek nie 
wyklucza się powierzenia dwóch pierwszych kategoryj robót jednej firmie o odpo- 
wiednich kwalifikacjach. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w cenie 5 zł. za egzemplarz) i bliższe 
wyjaśnienia otrzymać można w godzinach od 10 do 2 po poł. w Magietracie, 

pokój Nr. 14 (Referat Szkolny). 

Wadjum w wysokości: 
ad 1) 4.000 zł. 
ad 2) 4.00” zł. 
ad 3) 500 zł. 

w gotówce lub papierach wartościowych państwowych, według kursu giełdy war- 
azsGakićj OAUSIRODISCA PRES BAB ron onaliy kladać w Konacaliej; Kźcie 
MieikiGj SASECRU SARE ZBządoP ZWZ) w ipieach hipoteczaych lub Jidtacji 
gwarancyjnych przy ofercie. 

Li-ty gwarancyjne dopuszcza się tylko z klauzulą uprawnionego Banku 
stwierdzającą, że mogą być na każde żądanie Zarządu wymienione na gotówkę. 

  

  

     

   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie. Vi tewi-- 

re zamieszkały, w Wilnie przy ul. Połockiej 14 m. 5 
zgodnie z art, 1030 U. P. €. obwieszcza, iż w dniu sv 
stycznia 1931 roku o godzinie |0 rano у Wilnie przy 
ul. Kalwaryjskiej | m. 2 odbędzie się sprzedaż z li-- 
cytacji publicznej majątku ruchomego Irmy Zinger, 
składającego się z umeblowania iurządzenia mieszka-- 
nia, oszacowanego na sumę zlotych 3.220 na zaspo- 
kojenie pretensyj Powszechnego Banku Związkowego” | 
w Polsce. 
2772-V1 Komornik Sądowy A. Uszyński 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powietowego w Wilnie 3 rewiru 

Wacław Leśniewski, zam przy uł. 3 Maja 13, na za-- 
sadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza,iż w dniu 5 stycz- 
nia 1931 r. o godz. |O-ej ranow Wilnie, przy uł. Kal-- 
waryjskiej Nr. 40 odbędzie się sprzedaż z licyfacji pu-- 
błicznej majątku ruchomego, należącego do Majera 
Sznejderowicza, składającego się z urządzenia do- 
mowego, Oszacowanego na sumę 575 zł. na zaspoko- 
jenie pretensyj Girsza Guta w eumie 6.600 zł. z 9 оь 
i kosztami. 

| 
I р 

у 

   
  

  

  

  

  

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat pokėj Nr. 14, Referat Szkolny) „TV Komornik (—) W, Lešniawski. 

w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dowodem uiszezenia wadjum mija ; 
19 stycznia 1931 r. godz. 12, poczem nastąpi ich otwarcie. WSZEŁKĄ 

: ZARZĄD. DOM | imi i ln | 
przesyła szyb wnie” 

zwa a DOCHODOWY, KUROWANT ВЕО 
Tylko 2 oryginalną etykietą i kozkiem Idos) 6 sklepów 1 10 mie- | LEO FAHC, Riga 
a 8 0 I 8 Bie szkań, na własnym POSTFACH Nr. 511 

gruncie, z owodu | Przy zgłoszeniach należy - prawdziwe wszechówiatowej sławy "Wamny || SSG ie | szaty AZ) 
į kažnie fzystnie zarszedo ie: | 974 i, 

bycia. Dowiedzieć się AA ; 

damskie i męskie u właścicielkiróg Tar- Uniewaźnia 3ę 1 
gowej i Pb ne 25-go grudnia r.b,dwa * 

Niemiecka 6 zowsk Nr. 2 m. |.| weksle in blanco, każdy |     

Os roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
| ul. TATARSKA 20 ; 

„Meble. 
? jndalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szaty, łóżka it.d. 

i 
ё 
3 
į 

+ Wykwintine, Mocne, | 

i 

    

  

  

  

2 ARCVKSIĄŽĘCEGO BROWARU 

: w z CU 

oo ABYCLA WSZĘDZIE 
I ia WRMĄKARZECZYA 19 лаЛ @ i 

W. JUREWICZ 
byty majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleca na lepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarsntowaua naprawa zegarków 
i biżu'erji po teoie przystępnej 

8 Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ;ul. Adama Mickiawiezz J. 2 

BABEZENZAENAZZEMBŃA 

Czy jesteś jnż członkiem LOPP-u? 

  

įN IEDROGO,i 

na dogodoyth Warnokach 
I NA RATY. 

| NADESZŁY NOWOŚCI. 

  

Potrzebna 

posiadająca język polski 

i niemiecki, mająca zami- 

łowanie do dzieci. 

Zgłoszenia do administr. 

„Kur. Wil.”. 
    

    

na 500 złotych z podpi* 
sem Wacław Swierzowaki- 

7 Gb ksiąžeczkę wkla-- 
$ * dową, wyd. przem 

Bank Związtu Spółek Za- 
robkowych za Nz. A 55% 
na im. Zofji Romer unie- 

ważnia się. 

M Kenigsberg 
Gherchy skórne, 

waneryczna 
i mocz płci we, 

ulica Mickiewicza 4.. 
telefun 10-50, 

ad gódz. 60-12 1 4-3. 

Dr. GINSBERG 
choroby Skórna, were 
ryczne 1 mcezopłciawe 

  

Pokój 
do wynajęcia 
przy rodzinie 

ul. 3-g0 Maja 9-17. 

uży pokój z kuchnią 
natychmiast do wy- 

najęcia — Ciasna 22 

MEBLE 
okazyjne do sprzedanie: 
kredonej st60 bizko: safe: 
łóżka, zegar, kasa ognio- 
trwała. — Beliny 11, m. 1. 

FORTEPJAN 
Firmy Kerm w Wiedniu 
w bardzo dobrym stanie 

  

    

  

  

  

    

  

  

rzedaj si Zwierzy- + ” 

SIGT Włoldcyk16 — 1. ы a > 
służ a oh tel. 587. WTB” 

ac -Akuszerka "UDZIE M 

Marja Вг 8 
Веервине аТОа 46 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Ne 3093. 

korepetycyj 
Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr+- 

dla W. K.   
  

SKAKCJA | ADMIWISYRACI, Angisilatiūko 6 teiow 20, Czycnie uć goń Pó pó Kacnelny“ vedakiar pocyjmije eż pada. 3--3 zaw Rożukski Gdy zospodasczage przyjzajeysi poły, 6—-7 Wóscz. WR Wischi | piątki, Ręsogiuów Вебяйенечие zwraca, Dyrektor wyótwz 

wietwu przyjmuje eż gańu, tRedł zyst Op przyjanią się od gada, Bd | Fo$ wiem. Kadte czekopa P. K O. Nr. SOJM Bettasuti mo m el, Št Jaństw 1, Takekon 2-60, 2 

s aksowiastom ta dama tub    

    

śrężej, w smmęauh niudzietnych i 
| póńntową 6 nb Zagrody I «& CZNA URZGBZEŃ Zm wtors mlimawuwy przeć tekstem — @ gy, w tegóca Ы, Й в — 88 е ОУ, М, М1 — 88 gi za tokaieni jeg, kronika rekf. - bermowóć 

wypad i AA as, 304 dratcį » zisiezadeniem miejeenio BY) iwiężeczapw"Zh$" 
d „Afóbk tybanzń cis timawy, sa diem Ica lumowy. Adminiateecja zastrzega <óbia gaga, zańęczy Mesatna draża agłoczań, 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. $-to Jańsku £, telefen 3-40 . 

Tik), ispanas лЫЬ 
M 

aria, Kaiem Wiszniewski ' Redaktor «dóowi



DODATEK ILUSTROWANY 
mm „KURJERA WILENSKIEGO“ ое 
  

    
Ja 

  

      

P. Marszałek Piłsudski rozmawia z P. Frezy- 
dentem. Revubliki Portugalskiej gen, Oskare"* 

Carmona. 

  

  

    Stary Orzeł, Polskiyna drzwiachidworca Artusa „Kartkajz kalenderza , Wincentego Kadłubka (wiek XII) znajdująca! się 

w Gdańsku, pamiętający czasy, kiedy Gdańsk 
należał do Polski, # 

  

wfarchiwum biblioteki Uniwers. Jagiellońskiego w Krakowie. 

Marszatek - Piłsudski 
w Lizbonie. Powitanie 

na dworcu. 

Przyjazd premjera 
Grecji Venizelosa do 

Warszawy.    



                    
    

  

    

  

                

   

Poświęcenie nowego 
gmachu Min. W. R. 
i O. P. odbyło się w 
ub. tygodniu w War- 
szawie przy Alei 

Szucha. 

Znany ekwilibrysta 
Kurt Kunau na gzym- 
sie 8 piętrowego bu- 

dynku w Berlinie. 

  

  

      

    
        Rybacka kapliczka 'na morzu, 

ustawiona na wbitych w dno 
grubych palach. 

Brawurowy popis znanego akrobaty 
Kurta Kunau, skaczącego przez stolik 

biesiadny swych towarzyszy. 

  

Nowy potężny okręt amerykański 

im. prezydenta Hoovera, 

  

  

        
Fragment klatki schodowej 

w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie.     

Bazylika po-krzyżacka w Starogardzie II UK OSRAM EAT NIN ZEW IIA Pomnik Tadeusza Košciuszki w Poznaniu, 
na Pomorzu. k i S EOT i CIEZKA i. odsłonięty w ub. tygodniu. 

  

  

„arts



| DODATEK ILUSTROWANY „KURJERA WILENSKIEGO“ | 

Włoski lot transatlantycki. 

       
   
    

   
      

    Oasłonięcie tablicy ku czci d-ra P. F. Eve Chwila przed startem. 12 hydroplanėw Kościół polski W Lonayuie 
w obecności ambasadora J. Willysa. gotowych do lotu. od sekty swenborjanów. 

  

           

  

  

Sg: Zd : _ РО TRZĘSIENIU ZIEMI W JAPONJI. | 
Pomnik „Tadeusza Kościuszki ke Łodzi, Japończycy,których domostwa zostały zniszczone, 

najwyższy w całej Europie. zamieszkali w bambusowych gajach. 

PO TRZĘSIENIU ZIEMI W JAPONII. 

Ulicami Tokio przeciągają pochody kwestarzy, 
wzywających do składania ofiar. 

  

  

    

  

  

  

  Piękna młoda dama, stojąca na czele or- 2 . ' x Jenora Hopper, uznana za najpiękniejszą 
anizacji szpiegowskiej, pracującej na rzecz ERZE * 2 " 3 SEA REMS z Indjanek z plemienia Irokezów, a jedno- 

® Sowietów w Rumunji. Szkoła polska w Mikołajkach na Śląsku, rozbita przez bojówki niemieckie. cżaśni za Miss Indianę* całej ATS. 

  

| 

Jeden z najwybitniej- 
szych dziennikarzy 

amerykańskich Fr. H. 
Simonds przybył IAD 

przed paru dniami do Lai S A R 
Warszawy. ' MOST 

A ia, 

° 5 : bw 
ci PA a i : A 

Tablica ku czci Ame- 
rykanina d-ra P. F. 
Eve, który brał czyn- 
ny udział w Powsta- 

niu Listopadowem.       
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iw0rca futuryzmu F. T. Marinetti otwiera zjazd 

t. zw. trzeciego cyklu poezji włoskiej,          
  

AKTORZY JAPOŃSCY. 
Sztuka aktorska ma w Japonji wielkie tra- 
dycje; zwłaszcza jeżeli chiodzi o stroje. 
Obrazek ten przedstawia słynnego japoń- 
skiego aktora Sen-Sako pochodzącego 
z rodziny, w której zawód aktorski prze- 

chodzi z ojca na syna. 

POLA NEGRI 
była ostatnio bohaterką procesu sądowe- ; 
go. Portrecista hiszpański Mosses; ktėry . 
na zamówienie artystki, wykonał jej por- NO G L I5 m O PA D O A“ 
tret, ujrzat-się Zzmuszony -skierowač do 2 
sądu swe żądanie zapłacenia przez Polę 
Negri 4000 dol., oprócz otrzymanego za= 
datnu 1000 dol., tytułem zapłaty za por- 
tret, Pola Negri nie chciała bowiem 
przyjąć obrazu, gdyż malarz narysował 
w głębi portretu sylwetkę Valentina, czem 
Pola Negri poczuła się dotkniętą w swych 
uczuciach. Pola Negri żywi bowiem nie- 

wygasłą miłość do zmarłego amanta. 

Stanisława Wyspiańskiego 

W TEATRZE NA POHULANCE CZ
) 

RI
 

  

Pod posągiem 

Sobieskiego.     
Prof. Ferdynand Ruszczyc 

pod którego kierownictwem wykonano wspaniałe 
dekoracje do „Nocy Listopadowej*. 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

„ZNICZ” 
WILNO, Ś-TO JANSKA Me 1 

NA 

ll-ch Targach Północnych 

OTRZYMAŁY 

NAJWYŻSZĄ NAGRODĘ 
|| („GRAND PRIX”) 
       ZA PRACE 

|. H. Ceranka (Pallas). ĘPZ.*Małyniczówna (Demeter). WYKONANE w ZAKŁADACH 
M. Wyrzykowski (Piotr Wysocki). я Z. Niwińska (Kora). r 

Ё 
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