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Wilno, Środa 14 Stycznia 193i r. Cena 20 groszy. 

      

Rok VIII. 
  

Ludzi można dzielić na różne ka- 

tegorje, na rozmaite typy, w zależności 

od tego jakie cechy bierzemy za istot- 

ne dla danego podziału. Chcę zatrzy- 

mać się chwilę na jednym z takich 

możliwych podziałów. 

Istnieje typ człowieka nowoczes- 

nego i przeciwstawmy mu typ czło- 

wieka, dla którego brakuje mnie dość 

ścisłego określenia. Nazwijmy go 

człowiekiem archaicznym. Bezwątpie- 

nia jak jeden typ tak i drugi zawiera 

w sobie pewne walory, pewne cechy 

dodatnie. Do każdego z nich można 

rozmaieie się odnosić w zależności od 

tego, czego się w nim szuka, czego się 

od niego żąda. Ze stanowiska estetycz- 

nego nprz. można przekładać typ czło- 

wieka archaicznego, tak jak każdy 

znawca i amator rynsztunku wojenne- 

go będzie z przyjemnością oglądał pię- 

„kną, przez znakomitego snycerza kutą, 

ozdobną zbroję rycerską z XV-go w., 

a nie zwróci żadnej uwagi na nowo- 

czesny prostej fabrycznej roboty pan- 

cerz żołnierza lub dzisiejszego poli- 

ejanta niemieckiego. Ale kto zechce z 

innego punktu widzenia ocenić te dwa 

pancerze, tea stwierdzi, że tamten z 

XV-go wieku przebije nawet kula ma- 

łego kieszonkowego rewolweru, pod- 

czas kiedy dzisiejsza prosta i nieestety- 

czna zbroja policjanta niemieckiego 

ostoi się nawet wobec kuli z dalekono- 

śnego karabinu. 

Człowiek nowoczesny powinien 

posiadać takie wstory,.które są niezbę- 

   

dne aby móc działać i coś zdziałać w 

warunkach współczesnego życia. Musi 

umieć brać w rękę wszystkie ełementy, 

z których to życie się składa i opero- 

wać niemi tak aby, nie schodząc z 

gruntu prawa cel swój osiągnąć. W 

szezególności dotyczy to działacza na 

forum publicznem. Działalność publi- 

czna niezem innem w rezultacie nie 

jest jak walką o osiągnęcie swego celu, 

o zrealizowanie pewnej idei — walką 

nie fizyczną wprawdzie, łecz walką za 

pomocą sił moralnych, kulturalnych, 

psychicznych. Człowiek - nowoczesny 

w działalności publicznej — to ten któ- 

ry, posiadając świadomość swoich ce- 

łów, oraz należyty zasób energji, upor- 

czywości, bezwzględności w razie po- 

trzeby, potrafi stwarzać i organizować 

siły społeczne, aby pchnąć je we właś- 

ciwym kierunku. 

Nie twierdzę, aby typ człowieka 

nowoczesnego pełnej krwi, był tym, 

który zdobywa sobie powszechną sym- 

patję szczególnie jeżeli działalność je- 

g0 obraca się w kole interesów prywa- 

inych. Klasyczny .„„businnesman** ame- 

rykański ma w sobie wiele cech nas 

rażących. a nawet wręcz odra 

Tem niemniej życzyłbym państwu na- 

  

ących. 

szemu, aby posiadało więcej ludzi tego 

typu, niż ma ich dzisiaj. 

  

Cóż to za typ człowieka, którego 

nazwałem archaicznym? Jego cechy 

  

istotne sformułować jest trudniej. Jest 

to przedewszystkiem człowiek niedo- | 

stosowany w swej naturze do tempa 

współczesnego życia, stroniący od wie- 

lu jego przejawów i metod, nie umieją- 
ey własnych wartości zaszczepić in- 
nym, człowiek, w którym przeważają 

elementy kontemplacji nad elementami 

dynamiki życiawej, w ogólnynr wyni- 

Ки — ezłowiek bierny, 

choć głęboko czujący. 

krytyczny, 

Ale chciałbym tu z niego wydobyć 

na powierzchnię pewne cechy dodat- 

nie, które uważam może za najbar- 

dziej charakterystyczne. Są to: stosu- 

nek do przeszłości, do szłuki z najbliż- 

  

szego mu podłoża wyrosłej, do środowi 

ska, w którem żyje. oraz do miejsco- 

wego obyczaju — miejscowej trady- 
cji. Stosunek ten jest w człowieku ar- 

chaicznym stosunkiem zawsze wynika- 

jącym ze szczerego uczucia, z gorącego 
serca. A najwyższą, najcenniejszą war. 

  

„tošcią człowieka. wziętego statycznie 

— jako jednostka, jest nie co innego 

° 

- rzenionym 

MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

O człowieku jakich nam potrzeba. 
(Z przemówienia red. K. Okulicza na bankiecie na cześć 

min. prof. W. Staniewicza). 

jak właśnie serce. Ale w niepojętym 

wirze współczesnego życia wartości te, 

o ile pozostają w jego wnętrzu, o ile 

nie promieniują na otoczenie, stają się 

bezpłodne, są społecznie nieczynne. 

Człowiek archaiczny nie jest zdolny 
do wytworzenia sił społecznych, któ- 

reby oddziąływały na bieg rzeczy na- 

wet wokoło niego, któreby kierowały 

wypadkami i jego własnym łosem ja- 

ko cząstki społeczeństwa, w którem 

żyje. 

Jeżeli teraz, od tych teoretycznych 

rozważań powrócę do właściwego te- 

matu, do osoby naszego kochanego go- 

ścia prof. Staniewicza, i zejdę na nasz 

grunt wileński, do jakich wniosków 

prowadzą te moje rozważania? 

W społeczeństwie wileńskiem, a 

właściwie w tem co stanowi jego rdzeń 

co tworzy dlań pewną własną, odręb- 

ną fizjognomję — wśród inteligencji 

wileńskiej — przeważa, mojem zda- 

niem, bardzo wyraźnie typ człowieka 

archaicznego ze wszystkiemi jego wa- 

dami i zaletami. Niestety, jak powie- 

działem, na rozwój naszego życia te za- 

lety wpływu większego nie mają, pozo- 

stając bardzo może nawet cenną war- 

tością ale ukrytą w zamkniętych indy- 

widualnych skarbonkach swoich po- 

siadaczy. Nasi ludzie wileńscy umieją 

bardzo pięknie i wzniośle myśleć, bar- 

dzo trafnie różne rzeczy oceniać, nie- 

zmiernie daleko myślą sięgać i snuć 

nić idei, lecz brakuje im przeważnie 
umiejętności da zaprzegniecia tych po- 

tencjalnych wartości i sił do rydwa- 

nu codziennego życia. Stąd powstaje 

to dziwne napozór zjawisko, że, pomi- 

mo tkwiących w społeczeństwie wi- 

leńskiem wielkich sił ideologicznych, 

łosy Wilna i bieg najbliżej jego i całego 

naszego kraju dotyczących spraw 

kształtuje się przeważnie pod wpły- 

wem sił nazewnątrz od niego stoją- 

cych lub z zewnątrz do niego przycho- 

dzących. Wilnanin będzie na to i owo 

sarkał, zżymał się i wyrzekał w kółku 

dobrych znajomych, ale nie zdobędzie 
się na to, aby opinję wileńską  zor- 
ganizować i odpowiedni wpływ jej na 
otaczające życie zapewnić. 

Wilno jest słusznie dumne z tego, 

że tyłu dzielnych i zasłużonych pra- 
cowników na najwyższych szczeblach 
hierarchji państwowej była i jest jego 

synami. Ale zarazem powinno Wilno 

starać się, aby jego własnym sprawom 

jego synowie nadawali ton i kierunek 

w większym niż dotychczas stopniu. 

'W przemówieniach jednego z mo- 

ich przedmówców przebijała nuta ża- 
lu, że prof. Staniewicz odszedł od kie- 
rownietwa niezmiernie ważnej gałęzi 
administracji państwowej, gdzie tak 
świetne rezuliaty osiągnął. Rozumiem 

w zupełności ten refleks żalu, ałe wy- 

znam otwarcie, że przeważa we mnie 

zadowołenie z powrotu prof. Stanie- 

wicza na grunt rodzimy. Być może 

   jest to przesadny egoizm osobisty i 

  

wileński, ałe nie mogę się nie cieszyć, 

będąc przekonany o wielkich warto- 

ściach, które nasz dzisiejszy gość a mój 

przyjaciel wniesie w nasze życie wi- 

leńskie. 

Jego niespožyta energja, wytrwa- 

lość, pracowitość, połączona z niezwy- 

kłą wydajnością pracy i umiejętno- 

ścią ujmowania jednocześnie różnych 

  

   

      

jej gałęzi wybitny zmysł organizacyjny 

i szybkość decyzji, a wreszcie opły- 

mizm, niezawodny optymizm! — naj- 

bardziej cenne pierwiastki człowieka 

nowoczesnego — łączą się harmonijnie 

z gorącem umiłowaniem przeszłości, 

z wrażliwością człowieka o wiełkiej 

kulturze duchowej. z głęboko zako- 

itradycjonalizmem osobi. 

stym i społecznym -— a więc z istotne- 

mi cechami człowieka archaicznego, 

—-tworząc niezmiernie ciekawą a u 

nas szczególnie cenną syntezę dodat- 

nich pierwiastków obu typów ludz. 

  

"numery następujące: 
"numer 33997, 50 tys. zł. na Nr. 41928. 

Wraca do Wilna człowiek o nie- 

pospolitych warunkach do szerokiej 

owocnej pracy, nietylko jako profe- 

sor, parlamentarzysta i radny miejski, 

ale jako żywa, inicjująca i twórcza siła 

we wszystkich zbożnych a ku ogólne- 

mu dobru skierowanych poczynaniach. 

Jako wilnianin, któremu na sercu le- 

ży, aby nasze miasto nie zatęchło w 

prowincjonalnej atmosferze, aby odna- 

lazło drogi swej misji dziejowej,. prag- 

nę go zapewnić, że znajdzie wśród 

nas chętnych i gorących współpracow- 

"ników przy realizacji tej wspólnej nam 

idei. 

Za pomyślność tej przyszłej pracy, 

dla której powrót do nas prof. Stanie- 

wicza jest nowym silnym. bodźeem, 

TAN Jego ręce wznoszę ten toast. 

Na bankiecie na cześć prof. W. 
Staniewicza, w dn. 6 b. m. oprócz 
mówców w poprzednich numerach 
naszego pisma wymienionych, przema- 
wiał jeszcze p. Łeon Sumorok, b. prze- 
wodniczący Komisji prawniczej do 
spraw agrarnych, utworzonej przez 
min. Staniewicza w okresie ustwowego 
normowania przez niego najważniej- 
szych zagadnień z dziedziny wykona- 
nia reformy rolnej. .W serdecznych 
słowach podniósł p. Sumorok usilne 
starania b. min. Staniewicza, aby о- 
pracowanym w Minist. Ref. Roln. u- 
stawom nadać zarówno pod względem 
formalnym jak merytorycznym treść 
najbardziej odpowiadającą wymogom 
życia, oraz związać je harmonijnie х 
obowiązującem ustawodawstwem о- 
gólmem. Dopat trując się w tej metodzie 
pracy min. Staniewicza poszanowania 
dla prawa oraz troski o ścisłe i dokład- 
ne sformułowanie nowych przepisów. 
głęboko sięgających w stosunki spo- 
leczne, p. Sumorok wzniósł toast na 

cześć b. min. Staniewicza, jako wzoro- 
wego ustawodawcy, pełnego poczucia 
odpowiedzialności za i 
prawniczą nienaganność swej pracy w 
tym zakresie. 

aula DURIS OAZA POKI OOOTRALAWEAKOOKAAOPZO 

Ggremny statek powietrzny 
„DO X", 

  

  

  

  

  

    
który po skończonej 
z powodu ognia na pokładzie zamierza jed- 
nak odbyć projektowany lot przez ocean. 
Widzimy go bujającego dumnie nad hisz- 

pańskim portem Santander. 

naprawie uszkodzeń 

E i a] 

Bezpedstawna pogłoska. 
WARSZAWA 13.1, Pat. — W zwia- 

zku z doniesieniem o wydanim zarzą- 
dzeń eo do wydalenia z granie Rzeczy- 
pospolitej wszystkich osób, które do- 
tyehczas nie posiadają ustalonej przy- 

należności państwowej, Polska Agen- 
cja Telegraficzna upoważniona jest do 
oświadczenia, że Ministerstwo Spraw 

    

- Wewnętrznych żadnych zarządzeń w 
tym sensie nie wydawało. 

AG 

Kto wygrał? 

WARSZAWA 13.1. Pat. — W pier- 
wszym dniu ciągnienia trzeciej klasy 
22cj Połskiej Państwowej Loterji Kla- 
sowej główniejsze wygrane padły na 

100 tys. zł. na 

Popierajcie Ligę Morską 
kich. o których mówiłem POPTZEdNIO. p I IO ; 

  

  

V piatek 16 stycznia w salach Klubu Przomysiowo-Handlowego— Miekiewicza %%а 
ODBĘDZIE SIĘ 

DOROCZNY KONCERT-BAL 
WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA ROSYJSKIEGO 
Pe koncercie TAŃCE. 

Bilety do nabycia w księgarni „Łektor" 

    

Szczegóły w afiszach. 
2916 — Mickiewicza 4. 

Dr. Ernest Ziehm 

  

został wybrany prezydentem senatu gdańskiego. 
Dr. Ernest Ziehm jest przywódcą nacjonalistów 
niemieckich w Gdańsku. Do czasu nominacji był 
prezesem Najwyższego Sądu Administracyjnego, 

Z czem jadą Litwini do Genewy? 
KOWNO 13.1. Pat. — We wtorek 

po południu wyjechała de Genewy de- 
legaeja litewska na styczniewaą sesję 
Rady Łigi Narodów. 

- Jsk podaje komunikat ofiejałny, 
delegacja musi uprzednio odbyć sze- 
reg narad i konferencyj, gdyż na po- 
rządku dziennym obecnej sesji są aż 
trzy sprawy, dotyczące Litwy. 

Najważniejszą jest kwestja tran- 
zytu połskiege przez terytorjum Lit- 
wy. Specjalna techniczna komisja ko- 
munikacyjna jeszcze na poprzednią 
sesję przygotowała odpowiednie wnio- 
ski, lecz dła lepszego zaznajomienia 
członków Ligi z tą sprawą odłożeno ja 
na sesję styezniową. 

Znająe wnioski komisji głosi da- 
lej komunikat — sprawę łatwo prze- 
widzieć. Polska tranzyt prawdopodo- 
bnie uzyska, lecz nie znaczy ta jeszcze 

iż Litwa poszła na jakieś ustępstwa. 

Przecież nie będą nawiązane stosunki 
konsularne ani komunikacyjne mię- 
dzy Polską a Litwą i do tego nie mo- 
że zmusić nawet Liga Narodów. O- 
rzeczenie komisyj technicznych Ligi 
Narodów, iż tranzyt przez Litwę przy- 
niesie Litwie wielkie korzyści, jest 
błędne. Litwa nic na tem nie zyska, 
gdyż Poiska nic przewozić nie będzie, 
mające swój port w Gdyni, a chodzi 
jej tylko o uzyskanie tego tranzytu 
ze względów politycznych, a nie eko- 
nomicznych. 

W każdym razie — końeży dzien- 
nikarz — Litwa poruszy wszelkie mo- 
žliwošei, aby do tranzytu eksportu 
polskiego przez koleje litewskie nie 
dopuścić i aby nie dać nawet pozoru, 
iż odehyla się ona od swego stanowi- 
ska politycznego względem Polski. 
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Co zawiera w istocie memoerjał profesorów 
politechniki lwowskiej? 

Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

Korespondent lwowskiej agencji 

„Iskra”, donosi. że lwowska opinja pu- 

  

bliczna poruszona jest nieprawdziwe- 

mi wiadomościami ezęści prasy war- 

szawskiej o rzekomem lekšcie 

morjału profesorów politechniki Iwo- 

wskiej przesłanego do Warszawy, na 

ręce Prezydenia Rzeczypospolitej, tra- 

ktującego w sprawie t. zw. inierpełacji 

brzeskiej. 

Pismo profesorów politechniki Iwo 

wskiej nie zawiera „żadnych informa- 

cyj o jakiemkolwiek poruszeniu wśród 

młodzieży” 

me- 

  

i niepokojach mających 

panować rzekomo w zakładach nauko- 

wych, które to* niepokoje wywołane 

miały być przez zawarte w interpelacji 

sejmowej dane o sposobie traktowania 

więźniów brzeskich. Profesorowie po- 

litechniki Iwowskiej zawiadamiaja P. 

Prezydenta Rzeczypospolitej, że nie 

  

brali udziału w żadnych protestach 

mających na widoku cele polityczne, 

dalej zwracają uwagę, że protesty wy- 

korzystywane zostają zagranicą na 

rzecz szkodliwej dla Polski propagan- 

dy. Profesorowie politechniki lwow- 

skiej do całej te akcji politycznej nie 

przyłączyli się, oczekując wyjaśnienia. 

List swój kierują oni wyłącznie jako 

wyraz troski o rzetelne blaski i sławę 

nanki polskiej, oraz jako wyraz głę- 

bokiego przywiązania do osoby P. Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej. Pismo to 

uchwalone zostało jednogłośnie na ze- 

braniu profesorów politechniki lwow- 

skiej, i jako poufne skierowane było 

osobiście do Prezydenta Rzeczypospo- 

litej, profesora Mościckiego. Pod pis- 

me widnieją podpisy 40 kilku pro- 

fesorów, a m. in. podpis b. premjera 

prof. Kazimierza Bartla. 

Skarga mniejszości niemieckiej 
w Lidze 

GENEWA 13.1. Pat. — W Sekre- 
tarjacie Generalnym wre praca nad 
przygotowaniem materjału na zbli- 
żająeą się sesję konferencji curopej- 
skiej i Rady Ligi. Ostatnia skarga któ- 
ra nadeszła tn w sobatę z Połski od 
Volksbundu, została przekazana wy- 
działowi tłumaczeń, aby mogła być 
rozesłana w językach oliejalnych 
członkom Rady. Dokument ten obej- 
muje około 100 stron pisma maszyno- 
wego i zawiera szezegółowe i przesa- 
dne opisy incydentów przedwyker- 
czych na Górmym Śląsku. Treść jego 
stanowi przeto jak gdyby domełnienie 
noty niemieckiej i ma na eelu przed- 
stawienie stosunków górnośląskich 
w jak najgorszem świetle. Skarga ey- 
tuje przeszło 70 ineydentów i episuje 

    

    

Narodów. 
je podobnie jak naejonalistyczna pra- 
sa niemiecka. Volksbund skarży się 
na teror przedwyborczy i szezególnie 
ostro atakuje związek byłych pow- 
stańców, domagająe się jego rozwią- 
zania. W konkulzji żąda on od Rady 
Łigi stwierdzenia, że nastąpiło pogwa- 
łeenie art. 75 i 83 konwencji górno- 
śłąskiej, które to artykuły mówią o 
prawach obywateli mniejszości nie- 
mieekiej. Vołksbund żąda również, 
aby Rada wpłynęła na rząd polski w 
kierunku zastosowania sankcyj prze- 
ciwko organom: władz, winnym nie- 
"zastosowania środków  zapobiegaw- 
czyeh. W liście dołączonym do skar- 

„gi Volksbund domaga się Śpiesznego 
wniesienia sprawy na Radę, 

  

Er. 10 (1952) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROKOWANIA MIĘDZY WATYKA- 
NEM A RZĄDEM LITEWSKIM. 

Jak obiegają pogłoski, w końcu 
stycznia odbędą się w Kownie roko- 
wania pomiędzy rządem litewskim a 
Watykanem. Podczas rokowań zostaną 
poruszone sprawy, będące przedmio- 
tem konfliktu między duchowieńst- 
wem a rządem w Litwie. 

„LIETUVOS AIDAS* POPIERA CY- 
WILNĄ METRYKACJĘ. 

„Liet. Aidas* w związku z listem 
pasterskim biskupów litewskich skie- 
rowanym przeciwko instytucji cywil- 
nej metrykacji, wyraża się, iż metry- 
kacja weszła już prawie w powszechne 
użycie i wcale nie przeszkadza obrząd- 
kom kościelnym. 

$ 14 konstytucji litewskiej wprost 
żąda wprowadzenia cywilnej metryka- 
cji, która pozatem nie stoi w żadnej 
sprzeczności z konkordatem. Zdaniem 
„Liet. Aid.* takie załatwienie spraw 
w niczem się nie przyczyni do roz- 
powszechniania rozwodów. 

LITEWSKO - ŁOTEWSKIE ROKOWANIA 
W SPRAWIE GRANICZNYCH NIERUCHO- 

MOŚCI | 

W najbliższych dniach mają się rozpocząć 
w Kownie litewsko-łotewskie rokowania w 
sprawie likwidacji nieruchomości, które się 
znajdują mad granicą litewsko-łotewską. Jako 
przewodniczący delegacji łotewskiej został 
zamianowany poseł łotewski w Litwie Li- 
pinsz. Skład delegacji łotewskiej nie został - 
jeszcze ustalony. 

SOWIĘTY ZWRACAJĄ PRZEDWOJENNE 
WKŁADY DO BANKÓW ROSYJSKICH? 
„Rytas* podaje, jakoby władze sowieckie 

wyraziły zgodę na zwrot wkładów, wniesie- 
mych przed wojną do banków rosyjskich 
przez obywateli Litwy, chcą jednak zwrócić 
Je towarami. Rząd litewski ma to się nie 
zgadza, wobec czego kwestja pozostaje о- 
twartą i jest przedmiotem obrad w kołach 
i rwwYrwrwrerrwrergj 

   

  

agora ice] B. UCZESTNIK 
WALK © WILNO 

powinien przeczytać 

WILNO WYZWOLONE. 
BOGATO ILUSTROWANĄ JE- 
DNODNIÓWKĘ NA ZJAZD 
B. UCZESTNIKÓW WALK 

O WILNO :-: :2: 
DO NARYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 
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składająca się z dwóch części, bardzo modna 
na Rivierze w ubiegłym sezonie kąpielowym. 

VETERINARINIS 

Siotds warszawska 2 dn. 131. 6. r. 
WALGTY i DEWIZY: 

    

   

1» — 8,88%, 
248 124, li 

'0.05—258, 25 
Kondynis i ios 4+,32—43,43—43, „31 
Nowy York . . . . - . 8,915—8, 935—8,, 895 
Nowy York kabel . . 8,924—8. '944—8:904 
Oslo . -. . . . . . . 218,55—239,15—237,95 
Раг оао 35,00—35,09— 34,91 
Prada: 6 ais 40, 
Stokholm . . . . . .2 
Szwajcarja .. ., 

  

огНп w obr. pryw. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% budowlana. . . . «. . » « . . „‚ 50,00 
5% Premjowa dolarowa 46,50—47,00—46,75 
5% kolejowa - „.. . + . 48, 00—47, „50 
7% Stabilizacyjns |||. | 78, 100—80; (e 
8% L. Z.B.G. K.i B.R., ebl. B. 6. K. 94,00 

    

  

Tę same 7% 83,25 
894 obl. B. G. > o = 
4% ziemskie 
21200 žiemeklė. . о 51 ,25— 81.59 
8% ziemskie dolarowe . . . . . . . 89, 
5% warszawskie . ... -. . « .. 47, 
8% warszawskie. . . . . . . 18,25— 71,50 
8% Częstochowy . „” . . « . . « . 2,5! 
8% Kalisza W ADO et) a NY 62,00 
Ba OWE OG a a ас 68,60 
8% Piotrkowa ... . . . . . 2 +. 62,50 
6% obł, m. Warsz. VII1iIX em.. . . . 50,00 

BRCJE: 

Bank Polski. . . . - * . . 155,56—155,90 
Bank Zachodni. . . . . . . « . . 70,00 
Soie Potasowe. . . . . - . .. . . 90,00 
Norbiasie «dw 5/1 ae A
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Aktualja nie — polityczne. 
Sprawa podwodnej wyprawy na biegun. Wystawa ku czci 

Andrśe'go. Loty i rekordy szybkości. Skarb pompejański. 
Ekspedycja Sven Hedina. 

Pisaliśmy już w swoim czasie — 
kilka miesięcy temu— o ryzykownym 
zamiarze wyprawy podbiegnowej w 

łodzi podwodnej. Obecnie dochodzą 

wiadomości, że inicjator tej wyprawy 

kapitan Wiłkins w dalszym ciągu in- 

tensywnie mad realizacją śmiałego pla 

mu pracuje. Duński uczony i przy- 

szły towarzysz podróży Wilkinsa 

prof. Sverdrup zaopatrzył się już we 

wszystkie potrzebne narzędzia nau- 

kowe. 
Sama łódź podwodna też już jest 

do wyprawy gotowa. Odbędzie ona 

jeszcze w bieżącym miesiącu próbną 

jazdę pod łodem, poczem w maju uda 

się do Norwegji, w czerwcu zaś na 

Szpicberg, a z tamtąd — w począt- 

kach lipca, o ile nie nastąpią jakieś 

przeszkody -- ruszy na biegun pół- 

nocny. Prof. Sverdrup, człowiek na- 

"wskroś trzeźwy, jest przekonany o po- 

wodzeniu ekspedycji i twierdzi, że na- 

łeży ona do najmniej niebezpiecznych 

wypraw podbiegunowych, kiedykol- 

wiek podejmowanych. 

Nie będziemy się po raz drugi roz- 
wodzili nad szczegółami przygotowań 

kapitana Wilkinsa i prof. Sverdrupa. 

Bądźcobądź są to dzielni ludzie i ży- 

czyć im należy powodzenia. 
Wogóle biegun nie przestaje być 

przedmiotem zainteresowania. Oto 
nakładem znanej firmy polskiej F. A. 
Brockhausa ukazała się ostatnio arcy- 
zajmująca książka głośnego zdobyw- 

cy bieguna południowego admirała 

Byrda p. t. „Ku niebu”. Opisuje tu 
Byrd przebieg swojej wyprawy i swo 
je wrażenia. Czyni to w sposób nader 

barwny, tak, że lektura pełnej cyfr i 
szczegółów technicznych książki wca- 
1е nie nuży. 

Niemal jednocześnie otwarto w 
Stokholmie wystawę szczątków ekspe 
dycji Andree'go, których odnalezienie 

tyle wrzawy w całym świecie nauko- 
wym wywołało. Wystawa obejmuje o- 
koło 600 eksponatów. Przedewszyst- 

kiem może publiczność ogłądać sła- 
wne już dziś w całym świecie sanie 
Andree'go oraz łódkę z płótna żaglo- 
'wego, w której — jak pamiętamy — 
spoczywały szczątki jednego z towa- 

rzyszy dzielnego podróżnika. Oglądać 

dalej można odzież Andree'go, jego 
koszulę wełnianą w którą był owinię- 
ty dziennik podróży, pozatem broń, 
znalezioną obok szkieletu podróżnika, 

różne narzędzia i naczynia. Każdy 
„przedmiot znaleziony na Białej Wy- 

spie przez d-ra Horna, a odnoszący 
się do ekspedycji Andree'go został 
przez Szwedów zaopatrzony w numer 
i udostępniony dla zwiedzających. 
Większość ekspónatów zachowała się 
'w doskonałym stanie. Inne znów no- 
szą na sobie wyraźniie śłady zębów i 
pazurów niedźwiedzich. Na honoro- 

"wem miejscu spoczywa prymus nafto- 
wy, który do ostatka służył członkom 

ekspedycji. Obok we flaszce oglądać 

      

dmożna resztę nafty, jaką w obozie 
Andree'go znaleziono. 

Zwiedzający mogą też przyjrzeć 
się dziennikowi podróży i notatkom 
Andree'go., Wystwę uzupełniają licz- 
me fotografje, wykonane zarówno 
przez ekspedycję Andree'go (klisze 
zachowały się przeważnie w dobrym 
stanie), jak też przez d-ra Horna, 
szczęśliwego odkrywcy obozu Andree' 
go. Mamy więc tam różne widoki z 
Białej Wyspy i okolic podbieguno- 
wych. Szczególne zainteresowanie bu- 
dzi zdjęcie, przedstawiające miejsce, 
gdzie 33 lata szczątki dzielnych sżwe- 
dów czekały na odkrywcę. 

Trzecią sprawą aktualną są w dal- 

  

szym ciągu loty i rekordy szybkości. 
Przebrzmiały już dawno echa wyczy- 
nów lotniczych zdobywców Atlanty- 
ku: Lindbergha, Costesa, Bellonte'a, 

żeby nie wyliczać innych. Zapomniał 
już świat o tragicznym losie „R. 101*. 
Przycichła też jakoś sprawa wodno- 
płatowea „DO X*. Mimo to, wciąż 
słyszymy o lotach, mniej lub więcej 
udanych. Przeleciała więc eskadra hy 
droplanów włoskich z Europy do Bra- 
zylji. Dzięki Bogu, naogół szczęśliwie. 
Leciała miss Amy Johnson do Chin. 
Trochę mniej szczęśliwie. Jakieś dwie 
„sportswomenki'* utrzymały się w po- 
wietrzu aż 69 godz., a więc tylko o 3 
godz. mniej od rekordu, jaki pobił pe- 
wien młodzieniec, tańcząc bez odpo- 
czynku 72.godziny. Wszędzie rekordy 
i rekordziki. 

Rekord też pragnie osiągnąć pe- 
wien angielski gentleman nazwiskiem 
Campbell, któremu widocznie życie 
zbrzydło. Oto na wyścigowem, specjał 
nie z wielkim nakładem pracy i kosz- 
tów skonstruowanem aucie o symbo- 
licznej nazwie „Niebieski ptak II“, 
pragnie Campbell pobić rekord szyb- 
kości, gdyż spodziewa się rozwinąć 
szybkość 480 klm. na godzinę. Rodzi- 
na tego Englishmana może z czystem 
sumieniem obstalować zawczasu trum 
nę. Rodakowi Campbella majorowi 
Seagrave' owi udało się w swoim cza- 
sie osiągnąć na „Złotej Strzałe* szyb- 

kość 390 klm. na godz., ale to było coś 
extra wyjątkowego i już przy następ- 
nej próbie pobicia rekordu szybkości 
motorówką major Seagrave — jak 
wiemy — zginął. Jak się zdaje, Camp 
bellowi więcej załeży na rekłamie 
niż na życiu. 

Bez porównania więcej niż zw: arjo- : 
wane rekordy znaczą dla łudzkości os- 
tatnie odkrycia pompejańskie. Prasa 
zagraniczna wciąż poświęca im dużo 
miejsca. Znałeziony w piwnicy jedne- 
go ze zrujnowanych domów rzymskich 
skarb przedstawia nieoszacowaną war- 
tość artystyczną. Obok masywnych 
złotych bransoletek, naszyjników, pier 
ścieni, kolczyków i broszek, specjalną 
uwagę znawców zwraca prześliczny 
serwis na cztery osoby, składający się 
z półmiska, talerzy, puharów i łyżek. 
Na półmisku widnieją rzeźbione czyny 
Herkulesa. 

Z wielkiem też zainteresowaniem 
oczekuje europejski świat naukowy 
powrotu dra Sven Hedina. Kto nie 
słyszał o Sven Hedinie, sławnym pod- 
różniku szwedzkim, który obecnie po- 
dróżuje po Chinach i Tybecie, a który 
przed paru laty w dosyć estry sposół> 
skrytykował książkę naszego Ossendo- 
wskiego „Przez kraj bogów, ludzi i 
zwierząt'? Sven Hedin contra Ossen- 
dowski. Głośne to było w swoim czasie 
i niepozbawione akcentów humorysty- 
cznych. Otóż Sven Hedinowi udało się 
— podczas wspomnianej ekspedycji —- 
zapoznać się z świątyniami buddyjs- 
kiemi na terytorjum tybetańskiem i 
szczegółowo zbadać ich niedostępne 
dotychczas dla oka europejskiego wnę- 
trza. Co więcej, Sven Hedin przesłał 
już do Europy cały szereg przedmio- 
tów, stanowiących dekorację tybetań- 
skich świątyń. W najbliższym też cza- 
sie zapowiada uczony szwedzki nade- 
słanie kilkuset skrzyń z bogatym mate- 
rjałem etnograficznym, okazami fauny 
i flory chińsko-tybetańskiej i t. d. 

Jak owocną była wyprawa znako- 
mitego podróżnika, świadczyć może 
chociażby fakt odkrycia przezeń wśród 
piasków pustyni Gobi resztek t. zw. 
drugiego muru chińskiego. Kilkanaście 
kamieni z tych szacownych szczątków 

Wspomnienia podróżne. 
Nasi pobratymcy Jugosłowianie. 

у 

Dzisiejsi Chorwaci + dodali juž 
wiele do zabytków pozostawionych im 
przez minione wieki. Oni dopiero teraz 
nabierają rozpędu, a dawnych rzeczy 
używają jak odskoczni. Waruńki poli- 
tyczne zahamowały ich na długo, ich 
szlachta poszła służyć obcej, włoskiej 
kulturze. Teraz niektóre rodziny wra- 
cają na łono prawowiliej ojczyzny, a 
lud, jak wszędzie, doszedł do głosu. 
Nowa inteligencja chorwacka, wyro- 
sła ze zmieszania pierwiastków ludo - 
wych z tradycjami nawróconej szlach- 
ty tworzy obecnie nową kulturę, jugo- 
słowiańską, i czerpie przy tem tworze- 
niu ze źródeł wszelkiej mocy, z tego, 
co przyniósł jej lud. Chorwacka sztu- 
ka ludowa jest piękna i bogata. Stroje 
ludowe wręcz wspaniałe, aż dziw bie- 
rze, skąd ci ludzie, żyjący na nagich 
skałach mogą się zdobyć na takie ma- 
sywne złote hafty, mosiężne guzy, bro- 
katy, filigranowe ozdoby niewieście 
srebrne a nierzadko sadzone turkusa- 
mi i koralami! Może przyczyniło się tu 
korsarstwo, a surowo przestrzegane 0- 
byczaje rodowe sprawiły, że rodowy 
dobytek nie rozproszył się po świecie 
ale przechodził skrupulatnie z ojca na 
syna. Ciekawe, że te pyszne stroje no- 
szą raczej mężczyźni niż kobiety! Męż- 
czyzn tak przystrojonych można spot- 

' kać wszędzie i zawsze, kobiety tylko w 
święto i w kościele lub przy jakiejś u- 
roczystości. Prawda, że długi biały we- 
lon, spadający na ramiona z pod ma- 
tej, sztywnej, krągłej czapeczki za bar- 
dzo utrudniałby pracę. Koniecznym 

   

atrybutem stroju męskiego jest strzeł- 
ba o długiej lufie, artystycznie inkrus- 
towana i misternie rzeźbiona faja. Te 
dwa przedmioty tem są oryginalniej- 
sze i piękniejsze im prymitywniejsze, 
dziksze jest plemię. Czarnogórcy i Bo- 
śniacy górują pod tym względem nad 
Chorwatami. 

Jugosłowiańskie kilimy i makaty 
przewyžszają o wiele nasze grą kolo- 
rów rozmaiłością barw. Śliczne są oz- 
dobne przedmioty codziennego użyt- 
ku: wrzeciona, łyżki, drewniane flasz- 
ki do wina, rogi pastusze i t. p. boga- 
tą i ciekawą ceramika. 

Wnętrze domu, utrzymane ściśle 
w stylu ludowym daje pozór wschod- 
niego przepychu. 

Inteligencja jugosłowiańska słusz- 
nie chlubi się swoją sztuką ludową, 
pokazuje ją gdzie może i szczerze ra- 
duje się podziwem cudzoziemca. 

Jugosłowiańskie pieśni ludowe przy 
pominają równocześnie i nasze i rosyj- 
skie. Jest w nich coś bliskiego i znajo- 
mego, a zawsze iście słowiańska roz- 
lewność i tęsknota. Pieśń serbska wciąż 
jeszcze marzy o Kosowem polu, 0 kró- 
lewiczu Marku, o carycy Milicy. , Ta 
sławna przeszłość żyje jeszcze w Ser- 
bji tak, jak u nas powstanie Kościusz- 
kowskie naprzykład. 

W Belgradzie ulice noszą imiona 
bohaterów z Kosowego pola, bohate- 
rowie ci są wszystkim bliscy i znajo- 
mi, każde dziecko serbskie wie o nich 
wszystko. 

W pieśniach chorwackich dominu- 

KUR JE W WISE EONŃ-SOK I Nr. 10 6952) 

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
(ulica Adama Mickiewicza Nr. 11) 

Do udziału w losowaniu dopuszczone będą wszystkie 

książeczki oszczędnościowe złotowe, 

na których suma wkładów, sięgająca 

nie mniej niż 100 zł. 

będzie pozostawała na książeczce nieprzerwanie nie mniej, 

niż 6 miesięcy, 

Plenarne posiedzenie Sejmu : 
Tel. od wł. kor. z 

Na wstępie obrad sekretarz odczy- 

tał 48 rozporządzeń Prezydenta Rze- 

czypospolitej, wydanych w czasie, gdy” 

Izba była rozwiązana. Następnie mar- 

Szałek zawiadomił Izbę, że wpłynęły 

zamknięcia rachunkowe za kilką lat 

ubiegłych i odesłał je do komisji bud- 

żetowej. Zkołei ślubowanie złożyli po- 

słowie Białecki,  Ciołkosz, Dobroch. 

Kiernik, Mochniej, Witos, Wrona i 

Dubois. Marszałek zawiadomił dalej, 

że posłowie ks. Czaplewski i Fabier- 

Warszawy. 

kiewicz zrzekli się mandatów. 

Przystąpiono do porządku dzien- 

nego. W pierwszem czytaniu odesłano 

bez dyskusji do komisji spraw zagra- 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

nicznych szereg projektów ustaw o ra- , 

tytikacji umów z państwami zagra- 

nicznemi. Dyskusję wywołała sprawa 

ratyfikacji polsko-niemieckiego poro- 

zumienia, podpisanego w Warszawie 

31 października 1929 r. wraz z proto- 

kółem końcowym. 

Demagogiczne stanowisko endecji 
w sprawie stosunków polsko-niemieckich. 

Zgodnie z naszemi przewidywa 

niami, Kłub Narodowy nie mógł się 

powstrzymać od niezabrania głosu 

przy pierwszem już czytaniu projektu 

ustawy oraz ratyfikacji układu likwi- 

dacyjnego polsko-niemieckiego. Jak 

wiadomo po podpisaniu tego układu 

w końcu października 1929 r. Stron- 

nictwo Narodowe wszczęło ostrą kam- 

panję przeciw rządowi doprowadzając 

nieraz do burzliwych bardzo demon- 

stracyj ulicznych, jak to miało miej- 

sce w Warszawie. 

Nie nałeży się zbytnio dziwić, że 

i dzisiaj Klub Naredowy czem prędzej 

skorzystał z okazji, by zamanifestować 

swoje wrogie wobec sąsiada zachod- 

niego stanowisko i przedstawić Izbie 

swój szowinizm w całej okazałości. 

Poseł Winiarski, który przemawiał w 

tej sprawie, zapowiedział, 

likwidacyjną Kiub jego zwalczać bę- 

dzie zarówno w Sejmie jak i w kraju. 

Ze słów jego można było odnieść wra- 

żenie, iż stoimy w przededniu jakiejś 

katastrofy wojennej, i że atakom nie- 

mieckim na granicę zachodnią Polski, 

iż umowę 

z naszej strony nic się nie przeciw- 

stawia. 

W krótkiem, ale bardzo mocnem 

przemówieniu poseł Jeszke przedsta- 

wił stanowisko klubu B. B. W. R. 

w tej sprawie i stwierdził, że rząd zaw- 

sze stał na stanowisku zawierania ze 

wszystkiemi państwami kulturalnemi 

umów gospodarczych i politycznych i 

jeżeli przy odpieraniu napaści Trevi- 

ranusa istniała całkowita jednomyśl- 

  

ekspedycja ma przywieźć ze sobą do 

Europy. 
Ekspedycja dra Sven Hedina nara- 

żona była przez cały kilkuletni okres 
swego pobytu w „Państwie Żółtego 
Smoka na liczne niebezpieczeństwa. 
Jak wiadomo, wojny domowe spowo- 
dowały w środkowych prowincjach 
chińskich taki chaos i rozprzężenie, iż 
człowiek nie jest tam pewny dnia ani 
godziny. Najgorszą plagą znękanej 
wojnami ludności są rozbójnicze szaj- 
ki, zuchwale grabiące i mordujące Bo- 
gu ducha winych obywateli. Ekspedy- 

je znowuż średniowieczna niepodleg- 
łość, i jej ułubiony przedstawiciel król 
Krzesimir ze swoim kanclerzem, Grgu- 
rem Ninskim. Motywy ludowe oddzia- 
ływują silnie na najmłodsze pokołenie 
poetów i artystów. 

Zetknęłam się z chorwacką litera- 
turą, w osobie przedstawicielki właś- 
nie najmłodszych, pani Milicy Kosticz- 
Selem. Podkreślała ona w twórczości 
swojej i swoich najbliższych dążenie 
do zharmonizowania tematów i mo- 
tywów ludowych z możliwie najuowo- 
cześniejszą strukturą wiersza Więcej, 
bo do zharmonizowania tej struktury 
z równoczesną archaizacją języka. Jak 
im to wypada w praktyce — trudno 
mi sądzić, bo tylko niewiele zrozu- 
mieć mogłam z ofiarowanego mi tomi- 
ka. Myślę jednak, że podobne zadarie 
dla literatów chorwackich jest prost- 
sze niżby się zdawało. Różnice między 
językiem starym a nowym, literackim 
a ludowym nie są u nich zbyt duże, 
ani zbyt głębokie. 

W każdym razie usiłowania te spo- 
tkały się z ostrą krytyką starszego po- 
kolenia, starającego się raczej dostroić 
do prądów zachodnio-europejskich. 

Pani Kosticz-Selem skarżyła się go- 
rzko na starszych. Ciążą jakoby mocno 
nad początkującymi, a tenr mocniej, że 
pomagają im do tego głęboko jeszcze 
zakorzenione przyzwyczajenia i oby- 
czaje rodowe, a więc idące z temi oby- 
czajami w parze bezwzględna cześć dla 
starszych, , reprezentantów dawnych 
tradycyj, fekceważenie wzystkiego, co 
młode i nowe. W Jugosławji bunt i 
przełamywanie jest o wiele trudniej- 
sze niż u nas! Warunki wydawnicze 
według słów pani Kosticz-Selem, są 
bardzo ciężkie, popyt na książkę mały 
i brak czytelników. Jednem słowem sta 

  

cja Sven Hedina nieraz musiała ucie- 
kać się do użycia broni lub zjednywać 
sobie względy'bandyckich hersztów le- 
czeniem rannych członków szajek. 

Obecnie Sven Hedin ma już dość 
żółtych rozbójników. Wraca do kraju, 
syt sławy, trudów i łupów. Zyska na 
tem nauka i szerokie rzesze, które nie- 
wątpliwie dowiedzą się — po opubliko- 
waniu badań Sven Hedina — niejedne- 

o ciekawego szczegółu o „Dachu 
wiata” — tajemniczym kraju Dalaj- 

Lamów, mało znanym Tybecie. "A 

ra bieda, któryż literat nie uskarża się 
na nią! Żato o sławę łatwiej naszyra 
południowym kolegom, bo konkuren 
cja mniejsza, mniej ludzi piszących, 
jeszcze mniej potentatów pióra. Nasza 
literatura jest popularna w Jugosławji, 
ale największą popularnością ciesza się 
autorzy starsi: Sienkiewicz, Prus, Orze- 
szkowa, Rodziewiczówna, ta ostatnia 
szczególniej w Serbji. Zdarzają się jed- 
nak i współcześniejsze przekłady. W 
Suszaku, w oknie księgarni, widzieliś - 
my książkę zatytułowaną: Grad moje 

majke. 
W imię słuszności, a z przykrością 

dła narodowej ambicji przyznać mu- 
szę, że literaturę rosyjską znają Jugo- 
słowianie o wiele lepiej. Przyczynia się 
tu może stała propaganda emigracji 
rosyjskiej, której tłumy całe tułają się 

po wszystkich kątach Jugosławji, a 
może stara sympatja Serbów do Mos- 

kali, datująca jeszcze z czasów ich 

pierwszej wojny o niepodległość, pro- 

wadzonej z pomocą Białego Cara. 
Regjonalizm kwitnie w Jugosławii 

nie tyle jako modny kierunek literacki 
ile jako poprostu konieczność spowodo 
wana siłą rzeczy. Zbyt wiele jest głę- 
bokich, zasadniczych różnic pomiędzy 
poszczególnemi dzielnicami Jugosła- 
wji, zbyt niedawno te dzielnice wcho- 
dzą w skład jednego Es by mo- 

glo byč inaczej. 
Serbja ma zupelnie inne oblicze i 

inną duszę niż Chorwacja. Serbja — 
to kraj rodowej obyczajności, rodowej 
solidarności, patrjarchalnych zwyczai. 
Rody trzymają się ściśle ze sobą, sce- 
mentowane mocno surowym bezwzglę- 
dnym posłuchem młodszych dla star- 
szych. Towarzyskiego życia niema w 
Serbji prawie wcale, kobiety prawie 
nie wychyłają się z domu, żyją na spo- 

  

   

podaje do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Kasy, powziętej na mocy $ 39 Statutu Kasy, zostaje wprowadzone 

premjowanie złotowych wkładów oszczędnościowych. 
Premje będą przyznawane w drodze losowania. poprzedzających datę losowania. 

Losowanie odbywać się będzie 

4 kwietnia i 1 października 

każdego roku, poczynając od l-go października 1931 roku. 

W dniu 1 października 1931 roku Kasa wylosuje 

20 PREMiJ po 500 zł. na łączną sumę 10.000 zł. 

ność między rządem i społeczeństwem. 

to przy traktowaniu zagadnienia u- 

mów międzynarodowych powinna ist- 

nieć taka sama jednomyślność, z tą 

jedynie różnicą, że o ile w tamtej spra- 

Dalsze 

Po krótkiem przemówieniu posła 

Winiarskiego przystąpiono do trzecie- 

go czytania projektu ustawy o dodat: 

kowym kredycie na wpłaty skarbu do 

funduszu bezrobocia oraz na pomoc 

dla bezrobotnych. Przedłożenie ode- 

słano do komisji budzetowej. Następ- 

nie przystąpiono do projektu ustawy 

o dodatkowym kredycie na koszta eg- 

zekucyjne. Sprawa ta wywołała dłuż- 

szą dyskusję. Zabierał również głos 

kierownik Ministerstwa Skarbu p. Ma- 

tuszewski, polemizując z zarzutami 

mówców opozycyjnych. Pos. Rożek 

(kom.) wypowiadał się przeciw usta- 

wie, przyczem marszałek trzykrotnie 

przywołał go do porządku, odbierając 

mu wreszcie głos. Projekt odesłano do 

komisji budżetowej. 

Na propozycję marszałka sprawę 

Obrady 
Niezależnie od sesji plenarnej Sej- 

mu przez cały dzień wczorajszy obra- 
dowała komisja budżetowa, która 
przegłosowała poprawki do budżetu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Komunikacji, oraz przedyskutowała 
budżety Najwyższej Izby Kontroli Pań- 
stwa, emerytur i rent inwalidzkich. 

Ponadto odbyło się wczoraj posie- 
dzenie komisji regulaminowej niety- 
kalności poselskiej, które wzbudziło 
duże zainteresowanie ze względu na 
to, iż odczytane zostało tam oświadcze- 

2914 a 

wie nie było kompromisu, o tyle pod- 

stawą traktatów międzynarodowych 

jest nie co innego jak właśnie kom- 

promis. 

obrady. 

wyboru 8-miu członków Trybunału 

Stanu odesłano do komisji konstytu- 

cyjnej. Co się tyczy 4-ch członków i 

2-ch zastępców komisji kontroli dłu- 

gów państwowych, to marszałek o- 

świadcza, że choć klubowi B. B. we- 

dług zasady Hondta przysługuje 3-ch 

członków, jednak klub ten pretenduje 

tylko do 2-ch. Do komisji kontroli dłu- 

gów weszli pos. Byrka i Hołyński BB), 

' Trąmpczyński (Kl. Nar.) i Kieenik (Kl. 

Str. Chł.) oraz na zastępców pos. Czer- 

nikowski i pos. Langer, jako jedyni 

kandydaci. Sprawę wyboru 4-ch człon- 

ków i 4-ch zastępców do Głównej Ko- 

misji Ziemskiej odesłano do: Komisji 

Rolnej. 

Następne posiedzenie Sejmu w pią- 

tek 16 b. m. o godz. 16. 

komisyj. 
nie rządu co do aktu oskarżenia w 
sprawie posłów Dubois, Ciolkosza i 
Sawickiego, osadzonych w swoim cza- 
sie w Brześciu. W wyniku dyskusji 
postanowiono odroczyć ją do czasu 
przygotowania przez referenta szcze- 
gółowych wniosków, dotyczących każ- 
dej sprawy oddzielnie. 

Wreszcie wczoraj odbyło się krót- 
kie posiedzenie Senatu, które trwało 
zaledwie kilkanaście minut, poświęco- 
ne wyborowi dwóch członków komisji 
kontroli długów państwa. 

Trocki nie otrzymał pozwolenia na przejazd 
przez Niemcy. 

(Tel. od wł. kor. z 

Z Berlina donoszą, że konsulat nie- 
miecki w Stambule odmówił Trockie- 
mu wizy na przejazd przez Niemcy do 
Norwegji. Trocki zamierza obecnie u- 
dać się okrętem do Konstancji, a nastę 

sób nieco haremowy. O ilć czasem 
wyjdą i znajdą się nagle w liczniej- 
szem nieco a obeem towarzystwie — 
są dzikie, niezręczne i urocze. Prym 

„ trzymają, ton nadają cudzoziemki, żo- 

ny Jugosławian. Zdarzają się między 

niemi Angielki, Francuzki i Polki, ale 
najczęściej Rosjanki. Takie tylko mie- 
szane domy przyjmują, inne nie. 

Mężczyźni spędzają wieczory w ka- 
wiarniach, kobiety schodzą się niekie- 
dy między sobą.na ploteczki. Jeden 
jest tyłko dzień w ciągu roku, dzień 
uroczysty, kiedy dom serbski otwiera 

drzwi narozcież i to dla każdego prze- 
chodnia, mijającego ulicę. To Sława. 
Slawa jest świętem rodu, dniem imie- 
nin jego protoplasty i założyciela. W 
dniu Slawy ród gości u siebie całe mia- 
sto, wzgędnie wieś całą; przyjęcie od- 
bywa się w domu głowy rodu, a trwa 
przez cały dzień. Goście mają obowią- 
zek przywitać się tylko z gospodarzem 

między sobą mogą się nie znać. Poczę- 

stunek stanowią konfitury i czarna ka- 
wa, przy czem ilość gatunków poda- 
nych konfitur świadczy o zamożności 
domu, a czarna kawa reguluje przy- 
pływ i odpływ gości. Etykieta towa- 
rzyska nie pozwaya wyjść przed wypi- 
ciem czarnej kawy, ani też zostawać 
dłużej po dopełnieniu tego ceremo- 
njału. Gospodarz może więc pozbywać 

się mniej miłych gości, a zatrzymywać 

miilszych, kierując zręcznie tacę z fi- 
liżankami. Po Sławie drzwi domu sęr- 
bskiego zamykają się znowu na cały 
rok. 

Inteligencja serbska jest jeszcze 
bardzo surowa, pierwszo- lub drugo- 
pokoleniowa. O ojcu obecnego króla, 
o Piotrze Karadżordżewiczu, powie- 
dział ktoś złośliwy, że się urodził pod 
jabłonią, i zamłodu pasał trzody swo- 

z Warszawy). 

pnie koleją przez Rumunję i Połskę do 
Gdyni, skąd kontynuować będzie pod- 
róż okrętem przez Kopenhagę do Oslo. 
Trocki ma zwrócić się do konsulatu 
polskiego z prośbą o wizę przejazdową. 

jego ojca. Powiedzmy że Serbowie nie 
są narodem chłopów, lecz kmieci, bę- 
dzie to ładniej i szlachetniej i przypo- 
mni nam nasze własne życie z przed 
wielu wieków. Faktem jest podobno, 
że każde z królewiąt domu Karadżor- 
dżewiczów dostaje zaraz po uredzeniu 
swoją krowę i swoją świnię i te byd- 
lątka hodują się w letniej rezydencji 
królewskiej, która jest tylko maksy- 
malną wiejską zagrodą. Są w Serbji 
miasta, wyludniające się doszczętnie 
na lato, bo zamieszkałe prawie wylacz- 
nie przez kmieci. Inna rzecz, ž+ ci kinie 

cie potrafią byč bardzo bogaci. Takiem 
miastem jest naprzykład Subotica, po- 
łożona blisko węgierskiej granicy w t. 
zw. Vojvodinie. Kmiece pochodzenie 
jest w Serbji rzeczą zupełnie natural- 
ną, jako że innych klas społecznych 
wogóle tam niema. 

Serbska sztuka ludowa jest bardzo 
podobną do Chorwackiej, tylko w ha- 
ftach silniej akcentuje się srebro i zło- 
to, w motywach kilimowych wyraź- 
niejszy jest powiew wschodu. Zresztą 
ceramika, stroje, sztuka stosowana 
prawie to samo, przynajmniej dła no- 
wicjusza i na pierwsze wrażenie. 

Wprawniejsze oko odkryłoby może 
jakieś zasadnicze różnice. Ładne są 
naszyjniki i zausznice kobiece ze srebr 
nych monet, srebrne filigrany może je- 
szcze ładniejsze niż dalmackie, ale nie- 
przyzwoicie drogie. A już najtrudniej 
poradzić sobie z cenami, które strzegą 
sztuki ludowej w Bośnji. Serajewskie 
tyftyki i makatki oszałamiają popro- 
stu — cóż, kiedy najmniejszy kawałek 
liczy się na tysiące, wprawdzie dina- 
rów, ale i to coś znaczy. 

Bardzo ciekawe są kilimy na oko 
wyglądające, jak gobeliny, robione rę- 
cznie, ale jak ręcznie! Bośniackich ki- 

o
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Okropna zbrodnia wpobliżu Stołpców. 
Wymordowanie całej 

W duia wczorajszym mieszkańcy 
osady Zajanów gm. stołpeckiej wstrzą 
śmięci zostali wiadomością o wymor- 
dowania całej rodziny miejscowego 
kupea Millera Izaaka, właściciela du- 
żege sklepu żywnościewego położo- 
nego w samem centrum tego miaste- 
czka. Szezegóły przedstawiają się na- 
stępujące: . 

Z rana sąsiedzi Millera zauwažyli 
że sklep etwierany przez niego stale 
punktualnie © godz. 9 rano pomimo 
ie, było już po dziesiątej jest zamknię 
ty. Ponieważ powstało przypuszcze- 
nie, że Milierom mogło się przytratić 
jakieś nieszczęście, postanowiono zaj- 
rzeć de mieszkania Milierów. 

Drzwi były otwarte. Bez trudu więc 
kilka osób weszło do sklepu gdzie 0- 
czom obcenych przedstawił się okrop- 
ny widok: Wpobliżu drzwi wejścio- 
wych w zastygłej już kałuży krwi le- 
żał 55 łetni Izaak Miller z czaszką stra 
szłiwie rozpłataną siekierą. W ręku 
kurczowo zaciskał kłucze od drzwi 
wejściowych. W następnym pokoju 
widok był niemniej przerażający. W 
trzech łóżkach leżały z  rozbitemi 
również ezaszkami 50-letnia żona Mil- 
1ега Małka, 23-chletnia ich córka 
Sara i 12-letni syn Abram. Pościel 
eałkowicie była zalana krwią. 

Pomieważ szuflady komody i kasy 

Zlikwidowanie szeroko 

rodziny żydowskiej. > 

były powyciągane, jasnem się stało, 
że mordu dokonano w celach rabun- 

kowych. 
Q straszliwej zbrodni natychmiast 

doniesiono policji, która niezwłocznie 
przystąpiła do wyśledzenia sprawcy, 
eo wkrótce zostało uwieńczone  ро- 
myślnym rezultatem. Mordercę aresz 
towano tegoż dnia. Okazał się nim 
dezerter z 15 pułku piechoty stacjono 
wanego w Dęblinie, Markiewiez Le- 
on, stały mieszkaniec Stołpców. 

Według zeznań aresztowanego 
późnym wieczorem zapukał on do 
skłepu Millera, oświadczając, że chee 
eoś kupić. Drzwi otworzył mu sam 
Miller. Po wejściu do sklepu Markie- 
wiez jednym ciosem ukrytej pod ubra 
niem siekiery rozpłatał mu czaszkę, 
poczem po przejściu do następnego 
pokoju zarąbał wszystkich innych 
śpiących już wówczas domowników. 
Po dokonaniu okropnego czynu mor- 
derca zrabował 1.000 zł., większą ilość 
tytoniu, inne towary i zbiegł do Stołp 
ców, gdzie został aresztowany. 

Jak dodatkowo ustalono Markie- 
wiez przed kilku miesiącami zdezer- 
terował z pułku i po ujęciu skazany 
został na dwa miesiące więzienia. Po 
odbyciu kary powrócił do pułku i zno- 
wuż zdezerterował, aby tym razem do- 
konać tego ohydnego mordu. (e) 

rozgałęzionej jaczejki 
komunistycznej. 

W damin 12 b. m. władze bezpieczeństwa 
wpadły na trop szeroko rczgałęzionej jaczej- 
*i komunistycznej, której działalność kon- 
eentrowała się głównie na terenie gminy prze 
włoekiej. 

Na podstawie uzyskanych przez polieję 
poufnych żniomraeyj, zarządzono Ścisłe ob- 
serwacje mieszkania miejscowego karczma- 
rza Chaima Pułmana. Dzięki tej właśnie ob- 
serwaeji pałieji udało się wpaść do mieszka- 
mia karezmarza w chwiłi gdy tam odbywała 
się masówka. Wkroczenie funkej. połieji 
było tak niespodziewane, że siedzący przy 
stole komuniści w liczbie 7, i zajęci studjo- 
waniem ekólników i instrukeyj K. P. Z. B. 

nie zdążyżli zniszczyć kompromitujących do 
wodów, które w całości wpadły w ręce władz 

bezpieczeństwa. 
Między aresztowanymi znajdował się nie- 

dawno przybyły z Mińska instruktor komuni 
styczny niejaki J. Kraszor vel Senfeld. 

W ezasie przeprowadzonej rewizji znałe-, 
ziono w piwnicy domu oraz ukryte w šela- 
nach drewnanego domu ważne instrukcje, 
Gkėlniki, listy mopru i inną bibułę komuni- 

styczną 
Wszystkieh działaczy komunistycznych 

wraz w Pulmanem areszfowano i przekazano 
do dyspozycji władz sądowych. 

Tragiczny epilog 
miłości dwojga kochanków. 

Wisż Uabłoć (gm. zabrzeskiej) stała się 
„wezoraj widownią tragicznego wypadku, 5po- 
wodowanego odmową rodziców jednego z 
wmieszkańców tej wsi udzielenia zezwolenia 
ma zawarcie związku małżeńskiego z ukocha 
ma dziewezyną. 

Wezoraj widezorem w stajni Kapłucia 
znaleziono zwłoki stałych mieszkańców tej 
wsi Szawluka Izydora i Konowiczówny El- 
žbiety, m ranami postrzałowemi. Zaalarmo- 
wane władze Śiedcze po przeprowadzeniu 

dochodzenia ustaliły następujące szczegóły 

tego wypadku. 
„lgydor Szawłuk syn zamożnych rodziców 

zakochał się w ładnej, iecz biednej Elżbie- 

cie Kanowiezównie. Młodzi ludzie postano- 

wiłi pobrać się, lecz na przeszkodzie stanęli 
rodzice Szawłuka, którzy za nie nie ehcieli 
udzielić synowi pozwolenia na zawarcie mał 
żeństwa z biedną dziewczyną. Zakochany 
ehłopiee oświadczył wówczas, że zerwać z 
Konowiczówną nie może i nie zerwie, ra* 
ezej umrze. Ponieważ rodzice nadał się upie- 
rali Szawluk opowiedział o sytuacji ukocha- 
nej i zapytał czy, wobec tego, że pobrać się 
nie mogą, zechce umrzeć z nim. Konowiczów- 
ma zgodziła się i tejże nocy w otwartej stajni 
Kapłucia nastąpił tragiczny epilog miłości 
tych dwojga młodych ludzi. Dwoma strzała- 
mi odebrał Szawłuk życie swej ukochanej, 
trzecim zaś sam pozbawił się życia. (e) 

Zagadkowy zamach na komendanta posterunku 
policyjnego w Turgielach. 

Uwiegłej medziel: na posterunek policyj- 
ay w Turygielach zgłosił się jakiś nieznany о- 
sobnik, który oświadczył, iż ma pilną spra- 
my do komendanta posterunku p. Czyżew- 
kiego. 

Podczas rozmowy z Czyżewskim, osobnik 
ów nagłe wydobył rewolwer i usiłował strze- 

№6 do komendanta posterunku. Na szczęście 
rewolwer zaciął się. 

Zamachowca aresztowano. Okazało się, 
że. jest to: niejaki Stanisław Krzemień z Ru- 
domina. 

Dochodzenie w toku. fe) 

Z POGRANICZA 
— Błarcie kopistów 7 preemytnikami. 

W sobotę wieczorem na odcinku granicznym 
Kalety patrol K. O. P. zauważył kilku osobni- 
ków którzy saniami usiłowali przewieźć prze- 
myt. Patroł urządził na przemytników zasadz- 
tę, i dwóch z nich zatrzymał trzeci który znaj 
dował się w saniach zaciął konia i skierował 
się w kierunku granicy litewskiej. Za ucieka- 
jącym dano kilka strzałów. Jedna z kul trafi- 
ła uciekającego przemytnika w szyję, wskutek 
czego uciekający wypadł z sanek, koń zaś 
zbiegł z przemytem na teren litewski. Rannym 
okazał się znany przemytnik Życzacki z Mo- 

stowicz. TEISMĄ 
+ Wysiedlenie. Wezoraj na odcinku gra- 

nicznym Troki wysiedlony został 24 letni A- 
dam Kępniewski z Lidy, który w dniu 23-go 
grudnia r. ub. udał się do Litwy, celem spę- 
dzenia świąt Bożego Narodzenia w gronie ro- 
dziny, zamieszkałej we wsi Kurkliszkach, pow. 
trockiego. Kępniewskiego z polecenia sołtysa 
aresztowano i pod zarzutem szpiegostwa nu 
rzecz Polski wywieziono do Szaweł, gdzi woj 
skowy wywiad litewski torturami usiłował 
wymusić na Bogu ducha winnym Kępniew- 
skim zeznania. Po dwutygodniowym pobycie 
w więzieniu Kępniewskiego wczoraj wysie- 
diono. 

limów się mie tka. Hafciarki mają 
przed sobą stosy króciutkich różnokolo 
rowych niteczek jedwabnych, palcami 
przeciągają je przez podkład kanwo- 
wy i za każdym razem wiążą osobny 
supełek. Z tych to supełków układają 
zawiłe, przecudne desenie. 1 metr kwa- 
dratowy takiego dywanu kosztuje trzy 
miesiące pracy. Są i takie dywany, na 
które zużyło po trzydzieści i czterdzie- 
ści łat. To już Azja, olbrzymia, obojęt- 
na, nie licząca się z czasem. Zawędro- 
wała tu wraz z nawałą turecką i już 
się nie cofnęła. Podobało jej się w Bo- 
šnji. Można tu, w zachodniej części 
półwyspu Bałkańskiego, niezbyt dale- 
ko od nawskroś zachodniej Raguzy og- 
iądać muzułmanki, przesłonięte czar- 
<czafami, minarety i meczety, bazar 
wschodni z całem jego barwnem i 
krzykliwem życiem ulicznem, a nawet 
kawiarnie nocne, z zewnątrz ciche i 
milczące, gdzie się odbywa taniec brzu 
cha, który jednak bywalcy nazywają 
nędzną imitacją prawdziwie wschod- 
niego. Wschodniość Serajewa, pomimo 
minaretów, czarczafów i bazaru, po- 
mimo tyftyków i przyborów miedzia- 
nych do czarnej kawy, jest jakaś łata- 
na, jakby zaszczepiona sztucznie. 

Ale haremy są jeszcze, jakkolwiek 
nie w tem znaczeniu, jak się je pow- 
szechnie rozumie. Haremy egzystują 
tu, jako oddzielne pokoje pani domu i 
córek, oraz służby żeńskiej. Jeden z le- 
karzy - muzułmanów, podejmujących 
wycieczkę zjazdu lekarskiego, zaprosił 
kilka osób do swego mieszkania na 
czarną kawę. Niestety, nie należałam * 
do wybranych, ale mówiono mi, że go- 
ście oglądali tylko część męską muzuł- 
mańskiego mieszkania, t. zw. salamlik. 

Pani domu nie pokazała się wcale, a 
ewentualną niedyskrecję zażegnano 
zgóry, uprzedzając, że srogim nietak- 
tem byłoby pytać o nią. Na ulicach u- 
rpcze muzułmanki podnoszą jednak 
swoje ezarczafy przy każdej okazji i 
dziwnie wyglądają wówczas ieh bar- 
dzo słowiańskie twarzyczki w tej mu- 
zułmańskiej maskaradzie. 

Obok poturczonych Bośniaków ży- 
ją w Serajewie jeszcze inne ciekawe 
typy ludzkie: to Spanioli. Tak nazy- 
wają tu Żydów, którzy dawno, przed 
wiekami, przywędrowali z Hiszpanji i 
do dziś dnia zachowali hiszpańską mo- 
wę, jako swoją potoczną. Typ fizyczny 
bardzo czarny, Araba raczej przypomi- 
na, do naszego typu żydowskiego zgoła 
niepodobny. Kobiety spaniolskie za- 
chowały szczątek dawnego, średnio- 
wiecznego stroju w postaci czepków ze 
srebrnego brokatu, podobnych nieco z 
kształtu do czółenka, wywróconego 
dnem do góry. Spanioli trzymają się 
zwartą unafją, zdala od innych Ży- 
dów, uważają się bowiem za jedynie 
prawowiernych. Jaką drogą i kiedy 
dostali się do Bosnji i Serbji nie umia- 
no mię objaśnić. Chyba przez Włochy 
i Raguzę. 

Cała różnolita mozaika narodowa 
ma głębszy podkład jeden i wspólny 
słowiański. Słowiańską jest gleba, z 
której te wszystkie typy ludzkie wyro- 
sły i słowiańskiemi są zasadnicze ce- 
chy psychiki: łagodność i dobrodusz- 
ność, gościnność i prawość, która tak 
/bardzo się różni, od chłodnego egoisty- 
cznego wyrachowania zachodnio-euro- 
pejskich społeczeństw. 

Wanda N. Dobaczewska. 

i Bibljofilów w Wilnie 
w sprawie wydawnictw 

W maju (w dniach 23—26) r. b. 
odbędzie się w Wilnie ogólnopolski 
III Zjazd Bibljotekarzy i V Zjazd Bi- 
bljofilów. Zjazdy dotychczasowe od- 
były się w Krakowie, w Warszawie. 
Lwowie i Poznaniu i skupiały każ- 
dym razem około 500 uczestników. 

Organizacje bibljotekarzy i bib!jo- 
filów obejmują dzisiaj całe szeregi pra 
cowników i miłośników książki i 
cierają do najodleglejszych zakątków 
Polski. Doroczne zjazdy w wyżej wy- 
mienionych miastach były wspania- 
łym pokazem intensywnej pracy nau- 
kowej i wydawniczej. Ruch zaś bibljo- 
filski, skupiający w szeregach swych 
wydawców, księgarzy i drukarzy nie- 
mało położył zasługi około 'podnie- 
sienia poziomu książki polskiej. 

Komitet organizacyjny nie wątpi 
ami chwili, że Wilno mając dostojną 
tradycję w dziedzinie książki, wystąpi 
na Zjeździe okazale. 

To też, aby uwydatnić w sposób 
jak najlepszy walory naszego ogniska 
kultury polskiej na północno-wscho- 
dnich rubieżach Rzeczypospolitej, po- 
trzeba aby P. T. wydawcy, księgarze 
i drukarze przyczynili się do uświet- 
mienia Zjazdu przez obdarzenie ucze- 
stników darami, złożonemi z pięk- 
nych wydawnictw wileńskich. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę 
z ciężkich warunków gospodarczych 
w jakich znajduje się Wilno wraz z 
całą Polską niemniej uważamy za nie- 
zbędne prosić o uczynienie maksymal- 
mego wysiłku w tym kierunku. Chodzi 
tu bowiem o sprawy wyższego porząd- 
ku, gdzie ofiarność najdalej idąca jest 
wprost wskazaną. Trzeba bowiem 
mocno zadokumentować, iż dzielnica 
nasza w dorobku ogólnopolskim jest 
jednostką żywą, a więc czynną, że nie 
tylko 'politycznie łecz i umysłowo sta- 
-<nowimy integralną cząstkę naszej 
Wielkiej Ojczyzny. 

Łaskawe zgłoszenia gotowości, 
bądź ofiarowania uczestnikom Zjazdu 
publikacyj, bądź też podjęcia wyda- 
mia miektórych prac naukowych bę- 
dących w posiadaniu Komitetu, przyj- 

muje przewodniczący Sekcji Wydaw- 
miczej Komitetu Organizacyjnego Sta- 
nisław Lisowski codziennie (z wyjąt- 
kiem sobót) od godz. 1i-ej do 2-ej w 
Uniwersyteckiej Bibljotece Publicz- 
nej w Wilnie (ul. Uniwersytecka 5. 
tel. 5-69). 

Przyp. redakcji. Drukując powyższą ode- 
zwę mie możemy nie wyrazić zdziwenia, iż 
Komitet zjazdu bibljotekarzy i bibljofilów 
uderzył w niej w ton polityczny. Wilno nie 
potrzebuje „maksymalnemi wysiłkami* do- 
kumentować swoich walorów jako ogniska 
kultury polskiej, lub swego udziału w kuliu- 
ralnym dorobku ogólno-polskim. Są to nzeczy 
przez mikigo mie kwestjonowane i niezaprze- 
czalne. Natomiast Komitet zjazdu powinien 
był pomiętać o tem, że Wilno jest ważnym 
ośrodkiem również innych miejscowych brat- 
mich kuliur, których udział w zjeździe należy 
ułatwić choćby dla wzajemnego ich z kul- 
turą polską zbliżenia. Odezwa powyższa, nie- 
potrzebnie wysuwając zu ie zadaniom 
Zjazdu obce pobudki polityczne, oraz stając 
jakgdyby ma gruncie wyłączności polskiej, 
mija się, niestety, z tym celem i zgodnemu 
współżyciu kultur miejscowych na naszych 
ziemiach dróg nie toruje. Е 

E 

Medale za Ratowanie Ginących 
dła dzielnych policjantów. 
Ww gmachu Starostwa Crodzkiego przy ul. 

Żeligowskiego starosta grodzki p. Iszora, w 
imieniu p. ministra spraw wewnętrznych, w 
obecności komendanta P. P. m. Wilna insp. 
Izydorczyka, oficerów policji i szeregowych 
udekorował w dniu dzisiejszym medałem Za 
Ratowanie Ginących, następujących funkcjo- 
narjuszy P. P. m. Wilna: star. przodownika, 
komendanta posterunku rzecznego, Leona 
Ziemca (za uratowanie tonącego w dniu 29 
czerwca 1928 r.), posterunkowego Bolesława 
Menicha zawyratowanie w dniu 22 czerwca 
1929 r. tonącej kobiety, posterunkowego Pio- 
tra Rynkiewicza za wyratowanie tonącego w 
dniu 27 czerwca 1929 r., posterunkowego :An- 
toniego Daleckiego za wyratowanie tonącego 
w dniu 14 stycznia 1929 r. 

Wręczając odznaczonym medale wraz z 
dyplomami p. ministra spraw wewnętrznych 
p. starosta Iszora przemówił w krótkich sło- 
wach, dając wyraz przekonaniu, że bohater- 
ska pomoc użyczona ginącym przez policjan- 
tów, podyktowana była nietylko nakazem 
przepisów i obowiązku, lecz ideą miłości bliź- 
niego. Otrzymane medale będą dla odznaczo- 
nych posterunkowych widomym znaikem ich 
bohaterskiego czynu, dokonanego z naraże- 
niem własnego życia, a zarazem bodźcem do 
dalszej pełnej poświęcenia pracy dla współo- 
bywateli, dla innych zaś policjantów zachęią 
do naśladownictwa. 

AJ 

Przymusowa lekcja higieny. 

Francuskie ministerjum poczt i telegrafów 
postanowiło w sposób przymusowy odzwycza- 
ić publiczność od wysoce niehigjenicznego 
sposobu nalepiania marek pocztowych... przy 

  

  

  

" pomocy języka. 
Wszystkie plakaty i ogłoszenia, ostrzega- 

jące przed fatalnemi następstwami zwiłżania 
lepkiej strony marki językiem, nie odniosły 
skutku Zwłaszcza w dzielnicach robotniczych 
Paryża i niektórych miastach prowincjonal- 
nych wydarzyło się ostatnio sporo wypadków 
bardzo złośliwych chorób jamy ustnej, spowo- 
dowanych tym najprymitywniejszym sposo- 
bem nalepiania marek pocztowych. 

Nie mogąc inaczej zaradzić fatalnym na- 
stępstwom, ministerjum francuskie wpadło 
na pomysł dosypywania do kleju, używanego 
do marek, bardzo gorzkiego i przykrego w 
smaku preparatu, który powinien wreszcie . 
odzwyczaić... 
funkcyj”. 

Przydałoby się również i u nas zastosować 

język ludzki od „pocztowych 

_ tę przymusową lekcję higjeny. 
——0-— 

wi BBS RA 

Pogrzeb matki litewskiego ministra komunikacji 
w Wilnie. 

  

  

    

W Wilnie zmarła Alina z Moszczeńskich Wilejszisowa, matka litewskiego 
ministra komunikacji Witolda Wilejszisa. 
z Kowna minister Wilejszis (na zdjęciu). 

Na pogrzeb przybył do Wilna 
Zdjęcie nasze przedstawia wy- 

prowadzenie zwłok ś. p. Aliny Wilejszisowej z kościoła Piotra i Pawła 
na cmentarz Rossa. 

  

KRONIKA 
Dziś: Eufrozyny, Feliksa. 

Jutro: Pawła I-go pustelnika. 
  

szą 

| Środa 

Wschód słońca a. 7 m. 39. 
zeń 

W Zachód ” 

Spostrzeżenia Zakładu Moteorołogji U. S. B. 
w Wilnie z dnia 13 |—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia — 5° С 

  —zg. 15 m.51. 

  

Opad w milimetrach: ś 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA 
Preliminarz budżetowy elektrowni 

miejskiej. Prace poszczególnych sekcyj Ma- 
gistratu m. Wilna nad sporządzeniem prelimi- 
narza budżetowego na rok 1931-32 dobiegają 
już końca. Całkowicie został opracowany pre- 
liminarz elektrowni miejskiej, jako przedsię- 
biorstwa wyodrębnionego. W myśl prelimina- 
rza budżet w wydatkach zwyczajnych zam- 
knięty został sumą 2.676.243 złotych (w roku 
ubiegłym 2.364.223 zł.). Wydatki nadzwyczaj- 
ne wynoszą 995. 857 zł. (w roku ub. 803.241 

złotych). 
Dochody elektrowni miejskiej przewidziane 

są na sumę 4.671.063 złotych (w roku ubiegł. 
4.098.476 zł.). Dochody nadzwyczajne — 
995.857 złotych. 

— Posiedzenie sekcji Kómitetu W. F. 
iP. W. Na dzień 15 b. m. wyznaczone 20- 
stało w lokalu Magistratu posiedzenie sekcji 
wychowania społecznego i propagandy przy 
miejskim Komitecie W. F. i P. W. Porządek 
dzienny obejmuje w pierwszym r i 
wę przygotowań do Tygodnia W F.i P. W. 
na terenie m. Wiłna. 

— Przemeldowania i numeracje domów. 
Na wczorajszem posiedzeniu Prezydjum Ma- 
gistratu m. Wilna m. in. szeroko była oma- 
wiana sprawa wprowadzenia w ie nowej 
ustawy meldunkowej. Dla realizacji tego za- 
rządzenia niezbędnem jest przemeldowanie 
wszystkich mieszkańców. W związku z tem u- 

      

- chwałono rozpocząć natychmiast przygotowa- 
nia w cełu przeprowadzenia przemeldowań 
wyznaczając na ten cel jako ostateczny ter- 

min dzień I lutego r. b. 
Jednocześnie Magistrat przystępuje do ak- 

cji zaopatrzenia w numery wszystkich pose- 
syj i domów ma terenie w. miasta Wilna. 
Akcja ta napotyka na wiele trudności, gdyż 
cały szereg posesyj i domów, nie wchodząc 
w obręb t. zw. starego Wiłna, nie został obję- 

ty planem budowlanym, z tego też powodu 
. znajduje się tam wiele ścieżek, które obecnie 
muszą być przemianowane na ulice, względ- 
nie zaułki i zaopatrzone w numery. 

— Zamknięcie podstacji elektrycznej. 
Dzięki rozbudowie elektrowni miejskiej, Ma- 
gistrat doprowadził ją do stanu, umożliwia ją- 
cego zasilenie w energję elektryczną całego 
miasta. W związku z tem z dniem 14 b. m. 
została zwinięta podstacja elektrowni przy ul. 
Piłsudskiego. Całkowita aparatura zamknię- 
tej podstacji, na zasadzie powziętej przez Ma- 
gistrat uchwały, ma być sprzedana. Na naby- 
cie tej aparatury reflektuje Magistrat miasta 
Mław: 

— Nowe zespoły elektropomp. Na stacji 
pomp w ogrodzie po-Bernardyńskim Maagis- 
trat ustawił dwa nowe zespoły elektropomp, 
które wykonała firma inż. Twardowski w 
Warszawie oraz firma „Brovn-Brovery“. 

Jednocześnie Magistrat przeprowadza na 
stacji pomp kontrolę studzien artezyjskich. 

— Nowy projekt stacji autobusów dale- 
kobieżnych. Jak się dowiadujemy, Magistrat 
przystąpił do sporządzenia nowego projektu 
stacji autobusów dalekobieżnych. Gmach sta- 
cji według tego projektu mi się będzie w 

posesji przy ul. Jakóba Jasińskiego, gdzie znaj 
dowała się dotychczas stacja przepompowań 
ścieków. 

  

LITERACKA. 
— Na dzisiejszej Środzie Literackiej wy- 

bitny gość z Warszawy, świetny krytyk mu- 
zyczny p. Karol Stromenger wygł referat 
dyskusyjny na t. „Antoni ks. Radziwiłł, pier- 
wszy kompozytor „Fausta”. Przy tej okazji 
poruszy zmako: prelegent zagadnienie sty 

i i literatury i mówić będzie 
© typowych w tej dziedzinie nieporozumie- 
miach. Temat niezwykle ciekawy wzbudził 
żywe zainteresowanie bywalców Śród. 

Początek o 8 wiecz. Wstęp dla członków, 

sympatyków: i gości. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Z działalności Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet w Wilnie. Czas świątecny 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wii- 
nie poświęcił na urządzenie choinek i zabaw 
dla dzieci na wszystkich swych placówkach 
opiekuńczych. 

Gwammo i wesoło było we wszystkich о- 
chronkach Z. P. O. K. na Zwierzyńcu, Su- 
bocz i N.-Zabudowaniach. Nacieszywszy się 
prześliczną choinką, obdarzone torebkami ze 
słodyczami i pończoszkami — dzieci zosta- 
ły jeszcze ma przedstawieniu, w którem brały 
udział maleństwa w wieku do lat 7, zaś po 
przedstawieniu wszystkie dostały kakao i buł 
ki. 

W Żłobku na Kalwaryjskiej od lat 3—a- 
trakcję świąteczną miały jednakowo niemo- 
wlęta i ich matki. Dzieci dostały torebki ze 
słodyczami i mydełka, zaś matki przy wspól 
nej choince śpiewały kolędy i organizowały 
zabawy dla swych pociech. 

W Domu Wychowawczym dla chłopców 
przy ul. Trwałej Nr. 3 — uroczystości świą- 
teczne rozpoczęły się w dzień wigilijny. Po 

    

   

  

spożyciu sutej kolacji, podczacs której chło- 
рсу м serdecznym nastroju dzielili się opłat- 
kiem ze swym kierownikiem szkoły — przy 
zapalonej choince zostały odśpiewane kolędy 
i rozpoczęł, Do późnej nocy 
trwała zabaw: której wszyscy wy- 
chowamnkowie zostali obdarzeni słodyczami, 
szelkami, a niektórzy szalikami i rękawicz- 
kami. 

Na wszystkich Stacjach Opieki nad Matką 
i Dzieckiem była zorganizowana również 
choinka podczas której maleństwa w ilości 
300, dostały torebki ze słodyczami. 

— Do wszystkich członków Stowarzysze- 
nia Rezerw. i b. Wojsk. Zarząd Koła Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów i byłych Wojskowych 
w Wilnie, powiadamia wszystkich kolegów, 
iż w dniu 18 stycznia (niedziela) o godz 10 
w lokalu Federacji „Polskich Związków Ob- 
rońców Ojczyzny przy ul. Uniwersyteckiej 
6/8 odbędzie się odczyt z dziedziny obrony 
przeciwgazowej. Na po odczyt Zarząd 
wzywa wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Koledzy, którzy z ważnych przyczyn mie 
będą mogli przybyć, proszeni są o pisemne 
usprawiedliwienie swej mieobecności. 

Zarząd Koła stoi na stanowisku, że wszy- 
scy członkowie Stowarzyszenia mają brać 
czypmy udział w życiń naszej organizacji i 
nie wolno nikomu uchylać się od zagadnień 
obrony kraju. 

iPożądanem jest, aby na omawiany odczyt 
przybyli nietylko sami członkowie, ale i in- 
me osoby zaproszone przez członków. 

Niech zagadnienie obrony Państwa w tej 
dziedzinie stanie się zagadnieniem społecz- 
móm tak, jak powszechnem jest zagadnienie 
bytu. 

Tem samem rozumiemy, że miewiasty w 

równej mierze winne wykazać swe zainte- 
resowanie i dadzą wyraz temu przez liczny 
udział w powyższym odczycie, 

Odezwa niniejsza dotyczy mietylko zrze- 
szonych członków naszej organizacji lecz i 
tych, którzy czynnie udział swój w życiu 

Państwowem chcą zaznaczyć. 
iNiespóźnienie się będzie dowodem ukul- 

  

    

        

  

  

turalnienia stosunków życia gromadnego, 
a ma to nas stać. 

— Komitet Organizacyjny Wileńskiego 
Oddziału Związku Pań Domu urządza w nie- 
dzielę 18 b. m. o godz. 17 w łokalu Związku 
Literatów (Mury po-Bazyljańskie, Ostrobram 
ska 9) specjalmie na ten ceł udekorowanym 
przez Szkołę Ogrodniczą według projektu 
dyr. Krausego, pierwsze zebranie zapoznaw- 
cze dla szerszej publiczności, po którem ma- 
stąpi posiedzenie organizacyjne wszystkich 
pań i młodzieży żeńskiej, pragnących przy- 
stąpić do Związku. 

Zagai zebranie w imieniu Komitetu Orga- 
mizacyjnego dr. Janina Rostkowska. Poczem 
prof. Ferdynand Ruszczyc będzie mówił o 
„Pięknie Wilna i Ziemi Wiłeńskiej'. 

Pani Aleksandrowiczowa (Ciotka Albino- 
wa) wypowie „Kilka ciepłych słów do kobiet“ 

Pani Irena Łubiakowska wygłosi poga- 
damkę: „Cele i korzyści płynące ze Związku 
Pań Domu*. 

Na atrakcję zebrania złożą się: Pokazy 
mód pani Dutkiewiczowej sukni wizytowych 
i roboczych na żywych modelach członkiń 
Organizacji. Pokazy sukni ludowych z Ba- 
zaru Przemysłu Ludowego. 

Także zebrani usłyszą wiersze Teodora 
Bujnickiego oraz „Uwagi karnawałowe ilu- 
strowane muzyką wygłosi i reportaż z po- 
kazu prowadzi Antoni Bohdziewncz. 

Uczesamie Pań wykona Kazimierz Murall. 
'№ zakończenie wybory Zarządu i spra- 

wy organizacyjne. 
"Wstęp dla pań bezpłatny, dla panów 50 

groszy. 
"Wobec tego, że przemówienia będą tran- 

smitowane przez radjo, zebranie rozpocznie 
się z punktualmością niezawodną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 

wania. We czwartek dnia 15 b. m. o godz. 7 
wiecz. w sali Kuratorjum (Wolana 10) odbę- 
dzie się zebranie sekcji psychologicznej z 
następującym porządkiem dziennym: 1) Od- 
czyt na tem. „Egocentryzm w myśleniu lu- 
dzi dorosłych* — wygłosi p. Konniszewski. 
2) Dyskusja. M 

Wstęp wolny dla członków i gości. 
— Z Instytutu Europy Wschodniej W 

czwartek dnia 15 b. m.w godz. 6—8 po poł. 
w lokalu Wyższej Szkoły Instytutu znakemi- 
ty publicysta i uczony p. Władysław Studni- 
cki wygłosi pierwszą część swego wykładu 
p. t. „Rosja Sowiecka w polityce światowej”. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Podziękowania. Zarząd Centralny 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej woj. Wii 
leńskiego, składa serdeczne podziękowanie 
(Komitetowi Urządzenia Choimki, dla nieza- 
możnej dziatwy mzemieślniczej, za poniesio- 
me trudy i pracę, oraz składa staropolskie 
„Bóg zapłać” za udzieloną pomoc materjal- 
mą panu Prezydentowi Wileńskiej lzby Rze- 
mieślniczej Władysławowi Szumańskiemu, 
oraz tym wszystkim Paniom i Panom, któ- 
rzy w jakikolwiek bądź sposób przyczyni- 
li się do urządzenia powyższej imprezy. 

— Choinka dla dziatwy rzemieślniczej. 
Dzięki staraniom Zarządu Centraln. Zrzesze- 
nia Młodzieży Rzemieślniczej woj. Wiłeńskie 
go, odbyła się choinka dla niezamożnej 
dziatwy rzemieślniczej, w dniu 4 b. m. w ło- 
kalu Wileńskiej Izby Rzemieślniczej. 

Liczba dzieci zebranych wynosiła 210, 
które były przyjęte przez Komitet urządzenia 
choiniki i ugoszczone herbatką i bułeczkami 
z wędliną, oraz rozdawane były podarki w 
postaci cukierków, rękawiczek, berecików i 
szaliczków. 

Przyszła młodzież rzemieślnicza bawiła 
się ochoczo i wesoło pod opieką pań z Ko- 
mitetu choinkowego, przy pomocy członkiń 
z Oddziału Z. M. R. im. „Pilaretow“. 
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O godzinie 17-ej przybył pan Wojewoda 
Kirtiklis z córeczką na uroczystość cheśnko- 

P. Wojewoda interesował się żywo pracą 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej woj. 
Wileńskiego i po przeszło godzinnym poby- 
cia w gronie dziatwy, oraz wspólnej foto- 
grafji, owacyjnie żegnany przez Prezydjuma 
Zrzeszenia i dziatwę opuścił lokal lzby Rze- 

mieślniczej. 
Przez cały czas choinki rolę gospodyń 

pełnili: p. Prezydentowa Szumańska, p. Wła- 
dysława Szumańska, p. Czyżowa i p. Jaku- 
bowska. 

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

każe się po cenach zniżonych głośna sztuka 
« powieści Haseka „Dzielny wojak Szwejk” 
w reżyserji dyr. Zelwerowicza, .z Lucjanem 
Żurowskim w roli tytułowej. 

— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś w dal- 
szym ciągu po cenach zniżonych, ciesząca się 
miesłabnącem powodzeniem „Rewja karma- 
wałowa”*, składająca się z szeregu aktualnych 
piosenek, skaetchów, oraz produkcyj tamecz- 
nych. 

— Jutrzejszy Recital fortepjanowy A. 
Brailowskiego, w T ze mna Pohulance. 
Jutro wystąpi w Wilnie raz jeden tylko świa 
towej sławy pianista A Braiłowski. W pro- 
gramie Scarlatti, Schumann, Chopin, Liszt, 
Debussy, Prokofiew i inni. Koncert jutrzej- 
szy urządzony staraniem Wileńskiego To- 
warzystwa Filhanmonicznego wywołał żywe 
zainteresowanie. 

Pozostałe bilety nabywać można w kasie 
|zamawiań codziennie od godz 119 w. 

— „Noe listopadowa* dla młodzieży szkol- 
nej. W piątek najbliższy 16 b. .m o godz 4 
po poł. wystawioną zostanie specjalnie dia 
młodzieży szkolnej „„Noc listopadowa S. Wy 
spiańskiego, po cenach specjalnych najniż- 
szych. 

Bilety już nabywać 
mawiań. 

ŚRODA, dnia 14 stycznia 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: (Koncert solistów (pły- 
ty 13.10: Kom. metear. 16.30: Radjokronika. 
16.10: Progr. dzienmy. 16.15: Audycja dla dzie 
ci. 16.46: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.15: „Jak odżywiać niemowięta* — od- 
czyt. 1745: Koncert. 18.45:Chwilka strzełec- 
ka. 19.00: Kwadrans akademicki. 19.15: Pro- 
gram na czwartek i rozm. 19.30: Referwa. 
19.40: Pras. dziennik radjowy. 20.00: Występ 
Wandy Siemaszkowej. 20.15: „Mieczysław 
Sołtys” — odczyt. 20.30: Tr. ze Lwowa. Ora- 
torjum „Ver Sakrum“. 22.00: „Walka o ne- 
wego człowieka* — felj. 22.15: Koncert so- 
listów (płyty). 22.30: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 

TRZYLECIE ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ 

CZWARTEK, dnia 15 stycznia 1931 r. 

   

   

      

   

  

     

możma w kasie za- 

      

11.58: Czas. 12.35: Koncert szkolny z Fil- 
harmonji warszawskiej. 14.30: Kącik dla pań. 
15.30: „Kapliczka śląska* — odczyt. 16.10: 
(Program dzienny. 16 „Z najulubieūszych 
płyt”. 17..00: Audycja dla młodzieźży. 17.15: 
„Włarszawa w latach „1840-42, jako tło pier- 
wszych wystąpień Nonwida'* — odczyt. 17.45: 
Koncert muzyki lekkiej. 18.45: Feljeton we- 
soły w wykonaniu Karola Wyrwicz-Wichrow 
skiego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 140. 
19.20: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.30: Pro 
„gram na piątek i rozmaitości. 19.40: Pras. dz. 
radjowy. 20.00: Ciotka Albinowa mówi! 20.15: 
„Trzy lata radja Wilenskiego“ — felj. 20.35: 
Przemówienie gen. Lucjana Żeligowskiego. 
20.35: „Kawiarnia wileńska* z cyklu „Repor- 
taże prowincjonalne". 20.55: (Recital prof. 
Sołomonowa (skrzypce). 21.15: Aud. titeracka 
„Balladyna. 22.15: Koncert. 2255: Kom 
i muzyka taneczna. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
OSZUSTWO. 

W dniu 12 b. m. Panes Isja, Kalwaryjska 
Nr. 11, zameldowała, że Kahan Rubin, bez sta 
łego miejsca zamieszkania dopuścił się na je- 
go szkodę oszustwa w sumie około 2.000 zł., 
polegającego na nieprawnem inkasowaniu pie- 
niędzy z weksli. Kahana zatrzymano. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 12 b. m. Szydłowska Anna, bez 
stałego miejsca zamieszkania, na ulicy Bernar- 
dyńskiej, około domu Nr. 3 w celu pozbawie- 
nia się życia wypiła esencji octowej. Pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło desperatkę w sta- 
nie niezagrażającym życiu do szpitała Sawicz. 

KRADZIEŻ KONIA Z RYNKU KALWARYJ- 
SKIEGO. 

W dniu 12 b. m. Borejko Jan, zam. w zaśc 
Podubie, gm. kiemieliskiej, pow. święciańs- 
kiego zameldował o kradzieży na rynku Kal- 
waryjskim konia (klacz, maści karej, na łbie 
biała gwiazdka, tylna prawa pęcina biała, do- 
brze odżywiony) wartości 250 złotych. 

UJĘCIE ZŁODZIEJKI. 

Zatrzymano sprawczynię kradzieży garde- 
roby męskiej wartości 300 zł. na szkodę Le- 
biedziewa Jana, Szkaplerna 39, Lipisównę Le- 

okadję. k 

ARESZTOWANIE POSZUKIWANYCH. 

Omegdaj aresztowano w Wilnie M. Sipa- 
jera przezwiskiem „Motka—krół* i „Mend- 
kę Chama* oskarżonych o to, iż uczęstniczyłi 
w zagadkowej strzelaninie na Łukiszkach. 
Obu osadzono w więzieniu Łukiskiem. Dalsze 
dochodzenie trwa (e) 

KRADZIEŻE. 

— Qzik Sora, Śniegowa Nr. 2 zameldowała 
o kradzieży desek wartości 480 zł. z niezam- 
kniętego składu przy ul. Piłsudskiego Nr 44-a. 

— Sznajder Sora, Kijowska Nr. 2 zameldo- 
wała o kradzieży z jej mieszkania garderoby 
damskiej wartości 300 złotych 

— Wróblewska Marja, Trwała 25 skradła 

ma szkodę Kodratowicza Ignacego, Trwała 25 
garderobę męską oraz gotówkę. Poszkodowa- 
ny oblicza straty na 500 zł. Wróbłewska zbie- 
gła w niewiadomym kierunku. 

— Mackiewiczówna Weronika, Zawalna 4 
zameldowała o kradzieży 158 zł. gotówką. Do- 
chodzeniem ustalono, że kradzieży dokonała 
Frolewicz Stanisława, bez stałego miejsca za- 
mieszkania. Frolewicz zbiegła. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od dnia 12 do dnia 13 b. m. zanotowano 
wypadków — 31, w tem kradzieży *, opilstwa 
1, przekroczeń administracyjnych 12. 

  

  

Popierajeis przemysł krajowy 

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym w Księgarni 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł.   



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Złagodzenie świątecznej prohibicji. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że uchwalony na 
estatniem posiedzeniu Rady Minist- 
rów projekt o ograniczeniach w sprze- 
daży nąpojów alkoholowych przewi- 
duje złagodzenie zakazu sprzedawania 

alkoholu w niedziełe i święta. Ponie- 
waż dotychczasowy zakaz był zbyt u- 
ciążliwy, przeto nowa ustawa wpro- 
wadza ograniczenia w sprzedąży jedy- 
nie od godz. 6 rano do 4 po poł. 

Echa wylądowania w Niemczech lotników 
polskich. 

"BERLIN 13.1. Pat. — Z połecenia 
, Mimisterstwa Spraw Zagranicznych 

К Wiejskie 

  

Od dnia 13 do 15 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany film 

posełstwo polskie w Berlinie wyraziło 
w dniu 12 b. m. w urzędzie dla spraw 

ZŁOTO PUSTYNI 

EB RE BR 
r 

zagramicznych ubołewanie z powodu 
mimowolnego przelotu nad terytor- 
jum Rzeszy zbłąkanych w warunkach 
zaburzeń atmosferycznych wojsko- 
wych łotników polskich i zarazem in- 
terwenjowało cełem przyśpieszenia 
zwolnienia zatrzymanych w Opolu 
przez władże miemieckie lotników i 
ich aparatów. 

KATOWICE 13.I. Pat. — Z Byto- 
mia donoszą, že w sprawie aresztowa- 
nych w Opołu łotników polskich nie 
nadeszło dotychczas z Berlina żadne 
mowe połecenie władz miemieckich. 
Lotnicy przebywają w więzieniu. Pol- 
ski konsul generalny w Bytomiu p. 
Leon Malhomme uzyskał od władz 
niemieckich zgodę na to, aby lotnicy, 
którzy przebywają w peszczegółnych 

  

Według powieści 

Zane Grey'a. 
Dramat w 9 aktach 

  

SALA. MIEJSKA k i M Eu PORA Shiriey Masson, Neil Hamilton i William Powell. 
asa Czynne ©: godz. min. . A TEZ 

Gitrokranska 5. | początek seansów od godz. 4-ej. Następny proram NA SYBIR 

M Dziś! Największy sukcec bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja 

` -TEA * = & 
bożyszcza tłumów Śpiewno-dźwiękowy 

Ramona Novarro Ea 
BŹWIĘKOWE KINO | Dziś! Przebój 

į ffq ŚŚ 1 o pierwszorzędnej 

и Watt. Artystyčznej! 

22. z A. Mickiewicza   
Porucznik Armand 

Nad program: Atrakcyjne dodatki dźtękowe. Gr na | T seans zniżone. Początók seals. o g. 4,6,8i 1015 

i isty nie najomej 
W rolach tzołowych: Uwodzicielka Renće Heribws, ulubieniec publiczności Jack Trevor i Alfred Abel. 

Fascynująca treść! Artystyczna gra! NAD PROGRAM: Reweł. dodatki dźwiękowe. Scansy o g. 4, 6, 8 i 10.15 

dramat miłosny. 

Dramat erotyczny 

p-g znanej powie- 

ści $t. Zweiga. 

  

= Dźwiękowe Kino 

CGI/ING 
ul. Wielka Nr. 47 

Sensacja dla Wilnal 
Niezrównany król 

humoru i śmiechu 

»- Rozkosze niebezpieczeństw 

swojem pierwszem 

Harold Lloyd: 
Szalone przygody ulub. publiczności. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 

Pocz. seans. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

  

  

Kino Kolejowe Wielka sensacja! Nowość! Uli h ( i ) 

Film 2 apaszów SFy| > -ва Ulica grzechu (Tragedia przestępcy 
YU 8 aktowy dramat sensacyjno-życiowy o silnem napięciu. W rołach ggłównych: Genjałny tragik Emil Jannings, 

oraz pełna temperamentu Fay Wray i uwodzicielsko kusząca Olga Baktanowa. 

"ebok dworaa kolejow.) Pocz. scans. o g. 3, w niedz. i šw.og.4. Nast. progr.: Golgota uczciwej kobiety z |. Możżuchinem i L. Dagower. 

KINO-TEA Ostatnie 2 dni! P. i ES w Wilniel 4 potęgi ekranu, bohaterka „Siodmego Nieba“, „Anioła Ulicy* 

\ AR “ 1 :4 djabłów* JANET "GAYNOR, najpiękn. amant Charles Marton, największy tragik św. Rudolf Schildkraut, 

„ piękna i а „PA N'| 5е KRYSTYNA (Córka rybaka) rm - > 
WIELKA 42 najpiękniejszej miłości p. t. Poryw. poemat mił. w 10 akt. Ceny od 40 gr 

® 
® ” ° 

W tych dniach G t G b Gia: ł 

io! Greta Garbo -* Zar miłości 
KINO -TEATR Największy superszłagier 1931 r. 

STYLOWY 
uliea Wielka 36. 

Dziś! Słynny mistrz maski 

„Człowiek o stu twarzach”, 
największy tragik świata 

BICZ BOŻY 
Ogłoszenie. 

Kursów Technicznych 

w Wilnie otwiera uzupełniające wieczorowe 

KURSY ELEKTROTECHNICZNE (poziom 
mistrzowski) dla monterów mających odpo- 

wiednią praktykę i pragnących 
w skróconym terminie uprawnienia, ewen- 

tualnie dla osób pracujących w dziedzinie | wa, 

przemysłu elektrycznego, chcących uzupełnić 

Polskie Kino 

WANDA 
al. Wielka 30, tel.14-81 

2920—4 

KAŻDY PRZEMYSŁOWIEC, 
KUPIEC, FINANSISTA, ROLNIK i t.p. 

posiada na biurku 

„Przewodnik Przemysłu 

Wielkie arcydz. erotyczae p. t. 

Potężny dramat obyczajowo- 

NAD PROGRAM: Wielki erotyczny film MŁ 

   
Towarzystwo 

swą wiedzę. 
Informacyj udziela i zapisy przyjmuje 

kancelarja kursów w gmachu Państwowej 

CUDZA NARZECZONA 
erotyczny w 10 aktach. W rolach głównych: Eliza Tamara i Willi Fritsz.. 

OSC MURZYNSKA (Siora czarny bohater) 

ГОМ СНАНЕТ — 
w nowem 
arcydziele 

Sensacyjny dramat w 10 aktach. 3 

W rolach glėwnych: Lon Chaney i Anita Page. 

Chcesz “225 posadę? 
Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żózawia 42. 

- Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 

aligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 

otrzymać 

  

Szkoły Technicznej w Wilnie przy ul. Ho- | ukończeniu świadectwa. 

lenderni 12 w godzinach 17—19. 2867 ŽAlajcie Poz, : 

  

Ze”; pozwol. na broń, gub. bilet wolnej jazdy 
wydaną przez Spółdz. 

RA mMIEBBRRARŲ -- 

celach, zostali pomieszczeni od ponie- 
działku razem. 

BERLIN 13.1. Pat. — Biuro Conti 
ogłasza komunikat, zaprzeczający na 
podstawie informacyj ze strony mia- 
rodajnej, poniedziałkowym doniesie- 
niom „Germaanji** o rzekomo obciąża- 
jących wynikach śledztwa przeciwko 
aresztowanym w Opolu łotnikom pol- 
skim. Komunikat stwierdza, że do- 
tychczas urzędowe śledztwo nie zos- 
tało jeszcze ukończone. 

Nieprawdą jest twierdzenie, jako- 
by w śledztwie brali udział oficerowie 
Reichswehry. Toczy się ono w trybie 

szym miepokojem zapatrują 

„Germanji”, że łofnik polski Wolf bez- 
pośrednio po wyłądowaniu miał zwró- 

Nr._10 (4052) 

cić się do otoczenia z zapytawiema, czę 
kancłerz Bruenłng bawi w Opoka. 

Merkis ma ustąpić ze stanowiska guberna- 
tora Kłajpedy. 

RYGA 13-I (teł. wł.). Tutejsze pi- 
sma spodają z Kowna, że zaraz po 
najbHžszej sesji genewskiej ustąpi gu- 
bernator Kłajpedy, płk. Merkis, zna- 
ny zwolennik kursu silnej ręki wobec 

Niemców. 
Na jego następcę jest podokme @- 

patrzony p. Kawołis, prokurator Naj- 
wyższego Trybunała w Kowade. ezło- 
nek partji tautininków. 

Brak wieści © samolocie „Tradewind”. 
NOWY-YORK 13.L Ра!. — 7 najwyž- 

ię tu ma lot 
pasażerów samolotu „Tradewid', odbywa ją- 

  

cego lot z Bermudów na Azory. © kiesych 
brak wiadomości już od 28 godziwe. 

i Handlu Polskiego" 
ROCZNIK IV-ty 

do którego z prawdziwą przyjemnością zagląda 
w celach informacyjnych. 

REDAKCJA: | 

Warszawa, Św. Krzyska 15, tel. 637-98. 

НЕОИ KTS BRAVA ITS VIETA   КОГЛ do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 
nad apteką Jundzilia. 

wyd. przez Starostwo 
Pow. WiL Trockiego ma 
imię Romualda Dziczkań- 
ca, uniew. się. 2917 

z: ks. wojek. wyd. 
przez P. K. U. Wilno, 

za Nr. 1385 na imię Sta- 
nisława  Gasijewskiego, 
unieważnia się. 2918 

  

  
Autobusową w Wilnie za 
Nr. 310 na imię Jadwigi 
Bizunowiczówny zamieszk. 
przy ul. Pożarowej 25—1, 
unieważnia się. 2919 

Pianino 7" 
Wilkomierska 3—20. 

    

  

mormalnym i jest prowadzone przez 
odnośne władze policyjne. Niezgodne tę 
jest pozatem z prawdą twierdzenie 

    

*URża 

fojesir Handlow. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 

w Wilnie, Dział B, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 5.X1 1980 r. 
479. Il. Firma: „Kosma -Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Wobec przeniesienia siedziby 

spółki do Warszawy, spółka wykreśla się z rejestru. 
2851/VI--2922 

W dniu 15.Xli 1930 r. 
488. L. Firma: „Kiete—Spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnością”. Drobny handel wyrobami żelaane- 

mi. Siedziba w Lidzie, uł Rynek 69. Firma istnieje 

od dh. 15 listopada 1930 r. Kapitał zakładowy spółki 

2000 złotych podzielony na 8 udziałów po 250 zło- 

tych każdy, 500 złotych wpłacono w gotowiznie zaś 

1500 złotych w postaci towaru. Zarząd spółki stano- 

wią zam. w Lidzie: Szmuel Mowszowicz przy ul. Su- 

walskiej 132 i Dwejra Cyderowiczowa przy ul. Lidz- 

kiej 32. Zarząd reprezentuje spółkę: wszelkie do- 

kumenta o charakterze majątkowym w imieniu spółki 

winny być podpisywane pod stemplem firmowym 

spółki przez obu zarządców. Pisma zaś o charakterze 

nie majątkowym i nie zawierające zobowiązań mogą 

być podpisywane przez jednego z członków zarządu 

pod stemplem firmowym spółki. Spółka z egraniczo- 

ną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zezna- 

nego przed Bolesławem Czyżewskim, Notarjuszem w 

Lidzie w dn. 15 listopada 1930 r. za Nr. 2708 na czas 

nieograniczony. 2852/V1-—2923 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, 

Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 15.XII 1930 r. 

3577. WI. Firma: „Morduch Birgeri Leiba Kapliń- 

ski Spółka firmowa". Przedmiot: Eksploatacja tere- 

nów leśnych w maj. Raszkowki, gm. Dokrzyckiej, pow. 

Dziśnieńskiego i w maj. Nieciecz, gm Bielickiej, pow. 

Lidzkiego. Siedziba w Wilnie, ul. W. Pohułanka 23/3. 
28531 /V1—2924 

W dniu 27.XII 1930 r. 
5602. Il. Firma: „Pupko Musza*. Firma obecnie 

brzmi: „Budin Musia". Z powodu zamążpójścia właści- 

cielki przedsiębiorstwa nazwisko jej obecnie brzmi: 

„Budin Musia“. 2854/V1--2925 

W dniu 16.XH 1930 r. 

5745. Il. Firma: „Weber Wacław*. Przedmiot: 

Sklep wódek, win, likierów i wyrobów tytoniowych. 
2855/\1—2926 

5991. II. Firma: „Wolfson Chaim". Przedmiot: 

Sklep spożywczy i tytoniowy. 2856/V1-—2927 

6730. IV. Firma: „W. Tunkiel i I. Chlawnowicz 

S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z 

rejestru. 2857/V1—2928 

6840. 1Il. Firma: „Sfinks A. Borodzin, W. Daniłow 

i S-ka“. Do ėlki na miejsce wspólniczki Raisy 

Laskowskiej przyjęto Aleksandra Małożawego. Wspól- 

niczka Raisa Laskowska zbyła swój udział na rzecz 

Aleksandra Mołożawego i wystąpiła ze spółki. 
2858/V1—2929 

Wždziu 18.XII 1930 r. 
9613. II. Firma: „Chlawnowicz Józef". Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

: 2859/\/1-—2930 

W dniu 23.XII 1930 r. 

7989. Il. Firma: „Amdurski Samuel i A. Mecha- 

nik S-ka“. Firma obecnie brzmi: „Amdurski i Mecha- 

nik Spółka firmowa*. Czas trwania spółki został przed- 

łużony na rok jeden, licząc od dnin 22 listopada 

1930 r z automatycznem przedłużeniem na rok na- 

stępny i tak z roku na rok,o ile przed upływem ter- 

minu żaden ze wspólników nie zgłosi na piśmie swej 

chęci rozwiązania, spółki. 2861 ›/у1--2931 
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ine lotnictwo to potęga Państwai 

Humor zagraniczny. 

  

Proszę, jeśłi łaska, o parę nożyczek 
do odcięcia kuponu. 

p srezewpe 

BITE 

"W dniu 4.XI 1930 r. 
9615. |. Firma: „Adrjatic — I. Galpern, J. Perel- 

man, M. Miller i B. Bużański S-ka”. Firma obecnie 
brzmi: „Fabryka Konserw Rybnych Adriatic lzaak 
Galpern i Jakób Perelman Spółka Firmowa w Wilnie. 
Wspólnik Bencjan Bużański wystąpił ze spółki. Ben- 
cjan Bużański przelał swój udzia? na rzecz Izaaka 
Galperna i Jakóba Perelmana. Zarząd należy do lza- 
aka Galperna i Jakóba Perelmana, którzy łącznie ma- 
ją prawo podpisu pod stemplem firmowym wszelkich 

  

dokumentów. 2861/V1-—2932 

W dniu 18.XII 1930 r. 
10431. II. Firma: „Hoffman Oszer“. Firma brzmi: 

„Hoffman Zuška“, Wlašcicielem obecnie jest Hoffman 
Zuška, zam. w m. Jazno, gm. tejże, pow. Dziśnień- 
skiego. Na mocy aktu zbycia, zeznanego przed Stefa- 
nem Mokrzeckim, Notarjuszem w Wilnie w dn. 31 
października 1930 r. za Nr. 2321 przedsiębiorstwo 
Oszera Hoffmana przeszło na własność Zuśki Hof- 
fmana. 2862/V1--2933 

W dniu 20.XI 1930 r. 
12205. Il. Firma: „„Verktes S-ka firmowa Fryd 

Swerdlin i Arons“. Firma brzmi: Verkres — sprzedaż 
szkła okiennego. Wlašciciel — Gdala Fryd“. Wylącz- 
nym właścicielem jest Gdala Fryd, zam. w Wilnie, 
ul. Sierakowskiego 24. Wspólnicy Hirsz Swerdlin i 
Gerszon Arons zbyli swe udziały na rzecz Gdali Fry- 
da i wystąpili ze spółki skutkiem czego spółka firmo- 
wa przekształciła się na firmę jednoosobową. 

2863 VI 
W dniu 18.X11 1980 r. 

12484. Il. "Firma: „Segalowicz J. i Chaj A. Spół- 
ka“ Spółka została zlikwidowana i wykześla się z reje- 

stru. 2864/V|—2935 

2934 

    

+ 
406. ll. Firma: „Azgud lzaak*. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Niemiecką 35 
w Wilnie. 2865/V1-—2935 

W daiu 23.XII 1930 r. 
555. II. Firma: „Biuro Techniczne Budowlane 

inż. T. Szopa i Zimmerman*. Wspólnik  Kazi- 
mierz Zimmerman z Wilna, ul. Wileńska 48 oraz 
spadkobiercy Teofila Szopy Irena Szopowa i niepeł- 
noletnia Marja Barbara Szopówna, której kuratorką 
jest lrena Szopowa — obie z Wilna, ul. Rzeczna 10. 
Decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału I 
Cywilnego z dn. 12 sierpnia 1930 r. zatwierdzono w 
prawach spadkowych po zmarłym Teolilu Szopie 
Irenę Szopową i Marję Barbarę Szopównę. Kazimierz 
Zimmerman pozostaje nadal likwidatorem społki 

2866/VI—-2936 
W dniu 15.XII 1930 r. 

819. II . Firma: „Draznin Aron*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

#867/\/1—2937 

1321. III. Firma: „Mokil judeł*. Przedmiot: Pra- 
cownia pończoch oraz sklep pończoch i trykotažy 
przy ul. Straszuna 8 w Wilnie. 2868/\/1—2938 

  

   

   

  

  

DR. MEDYCYNY 

baloni Keliai 
b. asystent Kliniki chorob» 
kobiecych i położnictwa 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 
godz. 9 do 12 oprócz świąt 
Zygmuntowska 20 — 6... 

2805—7 

DO WYNAJĘCIA 
przy ulicy Trockiej Nr. 4,. 
dow. się „u riwłusc. dora. 

2972 
  

toby znał miejsce po- 
bytu p. Heleny Janiny 

z Gniewińskich Mowakow-- 
skiej, córki Stanisława i 
Jeli z Wilczyńskich, uro- 
dzenej we wsi Dorohusk. 
par. Świerze, pow. chełm 
skiego, zechce podać jej 
adres do Konsyst, Ewan- 
gelicko - Retormowanego 
w Wilnie, ulica Zawalna 
Nr. ll. 2915 

UDZIEŁAM 
korepetycyi 

  

  

Specjalność matematyka.. 
Zgłoszenia do administr. . 

dla W. K. 

Sprzedam 

DOM 
z powodu wyjazdu 
na Zwierzyńcu przy” 
ulicy Dzielnej Nr. 40.. 
— Bardzo tanio. — 
O warunkach dowie- 
dzieć się: ul. Łwowr 

ska Nr. 12, m. 4 

          

         
    

      
    

      
      
    

      
    

      

      
    

    

KURJER WILEŃSKI 
Spólka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZE 

Wilme, św. Jańska Nr. | 
Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, biłety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 

SOLIDNIE 

© 

Poszukuje 

pracy 
chłopak 18 ietai wiejski 

Bonifraterska Nr. 14 —127 
  

Popierajcia 

MARJA MILKIEWICZOWA. 1) 

ZGUBIONY KORAL. 

_ Od bezkresnej wiełkości morza lu- 

dzie oddzielili się murami domów i uk- 

ryli w nich małostkowość swoich dzien 

„aych spraw. Jakoś tak było lepiej, cie- 

płej, wygodniej: mniej wiatr wiał od 

słonych fal i mniej narzucało się ono 

—morze, ze swoim rażącym ogromem 

i z bezwzględną czystością swoją. 

Ale między murami były uliczki. 

Wprawdzie wąskie, jak najwęższe, je- 

dnak dość szerokie, by wdarł się przez 

nie jasny błękit. U wylotu jednej z 

nich stał kościółek: zewnątrz szary, 

ponury i skromny. wewnątrz jasny, 

wesoły i pełen wspaniałości dzięki du- 

żym oknom, któremi lały się strugi 

słonecznego złota. Jakby zawstydzone 

przepychem świateł — prymitywne. 

drewniane figurki świętych zdawały 

się kulić i odsuwać w mrok. Nawet po- 

sążek Matki Bożej zasłonił się powo- 

dzią sztucznych, zakurzonych kwia- 

tów. Nie usuwał ich nikt. Ludzie czuli 

się obco wobec tej Matki boleściowej. 

  

  

  

pani dostojnej, przejętej własnym ża- 

lem. 
Znaeznie bliższy ich sercu był ten. 

który dźwigał wspaniałą koronę z ron- 

dlowego złota, bogato ozdobioną mnó- 

stwem kamieni ze rżniętego szkła. 

Właścicieł korony miał krótki wąsik, 

co ogromnie ośmielało petentów. Do- 

prawdy, żaden z wizerunków kościoł- 

ka nie był bardziej „ludzki, jak wła- 

śnie ten wizerunek świętego Tropeza, 

umiłowanego patrona miąsta. Odkąd 

Tropezjanie siebie pamiętali —— nie by- 

ło żadnej, najdrobniejszej sprawy, z 

którąby się nie zwracano do świętego. 

Wysłuchiwał zawsze, a jeśli czasem 

stało się inaczej, niż modlący się prag- 

nął — mówiono poprostu, że święty 

lepiej wie od ludzi. co jest .dła nich 

dobre. 
Do kościoła weszła młoda kchiela. 

Uklękła z trudem. Była ciężarna. 
Wsparła głowę o popiersie Tropeza i 

wzniosła oczy na jego Iśniącą bwarz. 

  

   

Po chwili — osunęła się na chłodne 
tafle kościelnej podłogi. Ogarnęło ją 
straszliwe znużenie. Rzecz dziwna, pó- 

ki szła nie odczuwała tego tak silnie. 
Przymknęła oczy, lecz otworzyła je na- 
tychmiast, obawiając się zemdłenia. 
Nagle przypomniała sobie, poco tu 
właściwie przyszła. Złożyła dłonie do 
modlitwy i zaczęła cichutko sz © 
„Święty Tropezie wybacz mi, że muszę 
wydać pieniądze przez cały rok za0Sz- 
czędzone na twe święto uroczyste, ale 
ty wiesz, że muszę. ty wiesz wszystko”. 

— Dźwignęła się z trudem i wolno po- 

wlokła się w stronę portu. : 
Zalana słońcem —— mała wystawa. 

portowego jubilera żarzyła się tysią- 

cem blasków. Na stopniach sklepu sie- 
dział właściciel: młody Francuzik o 

yżonych A la święty 
j napój chłodzący, któ 

ry go lekko upajał, a zarazem orzeź- 
wiał. niechętnie więc wstał, by dać 

przejść kobiecie wchodzącej. W do- 

datku. zarówno stanowisko, jak i stan 
przybyłej nie wróżył dużego zarobku. 

Nawet nie pytając się jej poco przysz- 
ła — podał jej mały, czerwony koral. 
oprawny w tańsze złoto. 

Nie zdziwiła się tą domyślnością. 
Wiedziała dobrze, że każdy tubylec 

zna tradycyjny zwyczaj wieszania no- 

     

  

  

   

   

            

  

    

worodkom na piersiach takiego podłu- 
żnego korala, aby mocą swą ułajoną 
odganiał czary. Wszystkie dzieci całe- 
go St. Fropezu nosiły to zamiast me- 

dalików. : 
Cena byla niewysoka. Ceny były 

stałe. Kobieta zapłaciła bez targu. ści- 

snęła drobny pakunek w ręku i posz- 

ła ku domowi. : 

7 niewymownym trudem wchodzi- 

ła na trzecie piętro. Schody były wąs- 

kie, kręte, dziwnie niewygodne. Wresz- 

cie, cała zdyszana, stanęła na progu. 

Przywitały ją znajome zapachy i cd- 
głosy: woń mydłin mieszająca się z 
wonią taniego tytoniu, bulgot gotują- 

cej się wody i świszczący jej syk, gdy 

wylewała się na rozpaloną kuchnię. Ze 

ścian bielonych wapnem spoglądały 

oleodruki, przedstawiające morze i f0- 

tografje. przedstawiające marynarzy. 

W pokoiku panował półmrok: ckna 
zasłaniały firanki perkałowe. Ten sam 
perkal w kraty białączerwone po- 

krywał stół, łóżko i komodę. Przeż 

drzwi otwarte do kuchni widać było 

balję pełną bielizny. Obok niej paro- 
wał kocioł olbrzymi. 

Przy stole siedział rybak z fajką w 

zębach. Był cały pochylony nad pude- 

łeczkiem z białym prosźkiera, który z 

niezmierną ostrożnością rozsypywał 

    

do mikroskopijnych torebek. 
Na ten widok coś drgnęło w twarzy 

kobiety. 
Skasł znów ma 

  sz kokainę? — 
‹ onym głosem. 

— Nie twój babski interes — pod- 

niósł na żonę oczy pełne złości. -- 

Skąd? Widzieliście ją? Akurat tobie o- 

powiem! 
— Znowu chciałeś wąchać 

— Chciałem. nie chciałem — bie- 
lizna stygnie w balji, ot co. Już przy: 
syłań zapytać kiedy nareszcie skoń- 
czySZ. 

Nie nie odpowiedziała. Zawinęła 
rękawy, zacisnęła zęby i poszła do ku- 
chni. 

  

   

  

II. 

W izdebce przesyconej zapachem 
brudnych mydlin i taniego tytoniu — 
przyszła na świat dziewczynka. Och- 
rzczono ją pośpiesznie z wody. Była 
tak słaba i wątła, że wszelka zwłoka 
zdawała się niebezpieczną. Sąsiadka, 
przyjmująca dziecko, nachyliła się 

nad łóżkiem praczki: 
— Jak chcecie 

tała cicho. 
Matka uniosła głowę, popatrzyła na 

bladą twarzyczkę dziewczynki i odpo- 

wiedziała: 

    

   

  

ją nazwać? — spy- 

# 

Ligą Morską: Rzocmą. 

  

- Nazwijmy jų Margaryta. 

„..Mijały lata. Mała rosła. łecz nie” 
zatracała podobieństwa. do białego 
kwiatu, którego imieniem ja ochrzezo- 
no. Ciehutka i milcząca — Margary- 
la tem uważniej obserwowała swoje о- 
toczenie. Już w szóstym roku życia wie 
działa o pokątnym handlu ojca, który 
sprzedawał truciznę za pieniądze, © 
ciężkiej pracy matki i — o tem rów- 
nież, że nic się zmienić nie może. Za- 
pewne, nie wiedziała o tem wszystkiema: 
dokładnie, nie umiałaby tego ująć w 
słowa, a przecież nasiąkła tem wew- 
nętrznie tak, jak zewnętrznie nasiąkła. 
zapachem mydlin i tytoniu. | 

Praczka spoglądała na córkę oczy- 

ma pełneimi troski, często nawet z wy- 
ražnų prośbą o przebaczenie. Sprowa- 
dziła ją oto na świat i tak niewieje mo- 
gła dać jej radości, tak często nawet 
musiało się dziecko obywać bez niez- 
będnych rzeczy. Myśląc o tem — tarła. 
bieliznę ze zdwojoną siłą i szybkością. 
choć dobrze wiedziała, że to nie mie* 

pomoże. 
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1  Wsślawsictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. | : 
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Proces b. posłów - komunistów i 
z pod znaku Białoruskiego Wł.-Rob. Klubu Poselskiego. 

Rozprawa stron. — Przemówienia oskarżonych, — Wyrok. — 
Demonstracja. ! į 

Wczoraj o północy, po rozprawie stron i wysłuchaniu ostatnich wy k 
nurzeń oskarżonych, sąd skazal: ||| ; Н 

Jėzeia Gawrylika, Ignacego Dworczanina, Pawta Krynczyka i Flegon! 
Wolyūca (wszyscy b. postowle do Sejmu) na 5 lat ciežkiego wiezlenia. | 

Z pośród podsądnych sekretarzy poszczególnych sekretarjatów BR 4* 
R. K. P: Macieja Ostapczyka, Piotra Pietkuna | Szymona Zytkiewicz b 
skazano na 4 lata ciężkiego więzienia, a małoletnich: Michała Tarasiuk; > 

Jakóba Misko i Bazylego Łukaszyka na 2 lata twierdzy każdego. К 
Za przykładem oskarżonego Gawrylika, podsądni poczęli demonstr | 

wać, jednak policja incyndent ten szybko zlikwidowała. Kaer. ik 

AIA TAN TAN POCOO OSS O TYTON RYZ PE POWT *



 


