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Roi Vili. 

ROCZNICA 
W duiu dzisiejszym, 18 stycznia, 

upływa 60 lat od owej słynnej sceny, 

którą tak często widzi się przedsta: 

wiomą w niemieckich dziełach histo- 

ryczmyeh: proklamacji cesarstwa nie- 

mieckiego w sałi lustrzanej zamku 

wersalskiego. Władca państwa woj- 

skowego, które z punktu widzenia tra- 

dycji oraz darów kulturalnych, innym 

narodom przezeń dostarczonych, jesz- 

ете młodem było, pozwolił sobie na za- 

spokojenie swej najwyższej próżności 

w sanefissimum Króla Słońca, najwię- 

kszego monarchy epoki, w której re- 

genei pruscy otrzymywali swe tery- 

torja jeszcze jako lenno. 

Od tego czasu stało się, szczególnie 

dzięki pamiętnikom ks. Bismarcka, 

ególnie znańem, że uroczyste zebranie 

w Salle des Glaces nie ujawniło tej 

zgody, którą Anton von Werner w 

swyra reprezentacyjnym obrazie prze- 

kazał potomności. Długie spory z po- 

zostałymi książętami niemieckimi mu- 

siały je poprzedzić, szezególnie z kró- 

lem bawarskim, umysłowo chorym 

Ludwikiem II, który 

wotnie wyobrażał, że godność cesarska 

będzie krążyć między Hohenzollerna- 

mi i Vittelsbachami, który jednak się 

następnie poddał i stał się wielkim przy 

jacielem Bismarcka, gdyż z tegoż ga- 

dzinowych funduszów tak bez granie 

można było czerpać... Z swym włas- 

nym władcą kłócił się Bismarck jesz- 

<ze w przeddzień proklamacji; stary 

pan chciał zostać cesarzem Niemiec, 

„Kaiser von Deutschland“, a nie ce- 

sarzem niemieckim, „Deutscher Kai- 
5 ser“, 2 poniewaž to się nie udalo, to 

sobie  pier- 

opušcil owego 18 stycznia estradę bez 

słowa podziękowania a nawet bez przy 

jaznego spojrzenia dla „żelaznego 

kanclerza. 
Pomimo, że życzenia Hohenzoller- 

nów w tym dniu nie całkiem zostały 

spełnione, to przedstawia dzień ten jed 

mak ukoronowanie wielkiej karjery. 

Posiadając po 60 latach wszakże tę 

perspektywę, z której ten dzień prus- 

kiej apoteozy możemy włączyć do łań- 

cucha przyczyn historycznych, wiemy 

też, że w nim tkwiły już wszystkie 

pierwiastki przyszłego upadku Rzeszy 

z roku 1871 i owej wielkiej międzynaro 

dowej burzy, do jakiej ona miała do- 

prowadzić. 
Jeżeli rozważa się powstanie prus- 

kiego królestwa i monarchji Hohenzol- 

łernów która przed 60 laty została stwo 

rzona, jako wyczyn techniczny, jako to 

co żełazna organizacja, najbardziej 

bezwzględna dyscyplina, męska świa- 

domość celu z autokratycznie rządzo- 

nej społeczności mogły zdziałać, to bę- 

dzie się z pewnością odczuwać ów po- 

dziw, który zawsze powstaje w obliczu 

wspaniałej, grzmiącej maszyny. Nie 

to są jednak kryterja, według których 

potomność osądza ludy, państwa, i 

mężów stanu. Tu nie wystarcza orga- 

nizacja, nie wystarcza maszyna państ- 

wowa sama w sobie, nawet chociażby 

była najsilniejsza, lecz rozstrzygają 

idee, które tkwią poza temi technicz- 

nemi dziełami, rozstrzyga etyczna war- 

tość tych, którzy te maszyny zbudo- 

wali. Od tej wartości zależy nietylko 

sąd o tworze, lecz przedewszystkiem 

także i długotrwałość tworu. 

Przeciętny niemiecki obywatel wscho- 
dniej połowy Rzeszy lubi, jeżeli mówi 

o wielkich mężach historycznych, ,sta- 

rego Fritza'* — który sam się chętnie 

„„Frederic* nazywał — oraz „starca z 

lasu saksońskiego* łączyć. Ta asocja- 

cja jest psychołogicznie, jak też i z 

punktu widzenia historycznej konsek- 

wencji słuszna, gdyż w dziejach poli- 

tycznych nie spotyka się bliższego po- 

krewieństwa, jak to między Frydery- 

kiem II, w którego państwach „„porucz- 

nik więcej znaczył od szambelana“, a 

księciem Bismarckiem, który mówił że 

„moi ambasadorowie muszą robić 

zwroty jak podoficerowie". Duchowe 

pochodzenie od wschodnich zakonów 

rycerskich, skrzyżowanie krwi róż- 

nych narodów, warunki geograficzne 

NIEZALEŻNY ORGAR DEMOKRATYCZNY 

I NEINĘLKIE. 
i zewnętrzno - polityczne stworzyły 

przesłanki dla powstania owego pań- 

stwa pruskiego, które przez Frydery- 

ka II zestało spotęgowane do ośrodka 

politycznego materjalizmu, do europej 

skiej organizacji militarnej par exce- 

Ilence. Ten Fryderyk był wrogiem Go- 

ethego, którego przełomowe pierwsze 

dzieło, dramat „Gótz'a*, ocenił jako 

„niesmaczne”. Państwo jego zaś było 

pruskiem, nie niemieckiem. To prus- 

kie państwo musiało stać się dla ca- 

łego narodu niemieckiego nieszczęś- 

ciem, gdy w Berlinie poczęto interesy 

Prus traktować jako interesy całego 

narodu niemieckiego. Spadek po „wiel- 

kim ężu' z Sons-Sotci jest równozna- 

czny z podporządkowaniem niemieck. 

istoty pruskiej metodzie, z powolnem 

zniszczeniem niemieckiej różnolitości 

  

przez wschodni „regulamin musztry. 

Bismarck doprowadził to dzieło wew- 

nątrz i nazewnątrz do zenitu. Pruskiej 

metamorfozie Niemiec dał on wykoń- 

czenie: porządek przekształcił on na 

drill, dyscyplinę na bezwołę niemiec- 

kiego obywateła; nazewnątrz stwo- 

rzył on styl Bismarckowski w działa- 

niu i w retoryce, ostateczną typizację 

prusjanizmu, która w 20 lat po nim 

miała w haśle „Viel Feind', viel Ehr'* 

(dużo nieprzyjaciół, dużo. zaszczytu) 

znaleźć swój szczyt. 

Polityka Fryderyka II musiała lo- 

gicznie doprowadzić do wielkiej roz- 

prawy w łonię narodu niemieckiego, 

— do Sadowy. - Od Sadowy był tylko 

krok do Sedanu i do 18 stycznia 1871; 

znanem jest, jak świadomie Bismarck 

ten krok przygotował. Z tego musiała 

jednak z żelazną logiką wyniknąć 
dalsza konsekwencja: wielka rozpra- 

wa między cesarstwem Hohenzoller- 

nów a Europą. Jej początku byliśmy 

świadkami podczas wojny światowej. 

Rozprawa ta doprowadziła najpierw 

do detroniz. dynastji Hohenzollernów: 

w tej samej sali, w której Wilhelm I 

został proklamowany cesarzem, pod- 

pisano 28 czerwca 1919 r. traktat, któ- 

rego artykuł 227 ma następujące 

brzmienie: 

„Mocarstwa Sprzymierzone i Sto- 
warzyszone stawiają w stan publiczne- 

go oskarżenia Wilhelma IE! Hohenzol- 

lerna, byłego cesarza Niemiec, o naj- 

wyższą obrazę moralności między- 

narodowej i świętej powagi traktatów 

Zastosowany ten artykuł nie zos- 

tał, niemniej jednak zakończył on pa- 

nowanie dynastji, o której kiedyś są- 
dzić będą według tych trzech czynów: 

1. rozezłonkowanie polskiego na- 

rodu, 

II. depesza z Ems, 

Il. zgwałcenie belgijskiej neutral- 

ności. 
s 

Niemieckie republikańskie władze 

zarządziły dla uczezenia dnia m. in. 

wybicie medalu — „ze złoła, ze srebra 

i z bronzu* — który z pewnością wy- 

woła niejeden komentarz; na jednej 

stronie znajduje się wizerunek niemiec 

kiego cesarza, na drugiej starego ce- 

sarskiego herbu w otoczeniu godeł po- 

szczególnych niemieckich  „monar- 

chij“. W ten sposób spadkobiercy Ho- 

henzollernów, Kierownicy. dzisiejszej 

Republiki niemieckiej, zamanifestowa- 

li raz jeszcze swe uczucia względem 

starego państwa niemieckiego, wzglę- 

dem jego celów i metod. Naokoło znaj- 

duje się cały świat w rozwoju, zmie- 

nia się społeczna struktura Europy, 

Naród niemiecki szuka pokarmu w i- 

deologji, którą ongiś odczuwał jako 

zgwałcenie W militarnych programach 

partyj politycznych, w ich krzyku o 

„wojskowe równouprawnienie" ujaw- 

nia się tęsknota za dowodzącym feld- 

feblem. Przewartościowanie społeczne, 

do którego dążą ekstremiści ma w 
Niemczech tak samo służyć realizacji 

celów zewnętrzno-politycznych, jak i 

życzenia reformistyczne umiarkowa- 

nych kół mieszczańskich. W odmilita- 

ryzowanej strefie nadreńskiej demon- 

strowało przed kilku miesiącami 140 

  

Zwycięzca Parnery. 

  

Miły buziak u góry należy do panny Emilii 
Torsini, kelnerki w Londynie. Panna Emilja 
ma też słuszne pewody; do radości, bo uda- 

łe się jej to, czego dotychczas nikt nie po- 
trafił, a mianowicie zwyciężyć niezwyciężo- 
nego boksera Parnerę. Zaręczyny odbyły się 
i mała Emilja zamierza odtąd obsługiwać 

tylko swege „małego Prima". 

  

Nonsensawna piotka. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W prasie opozycyjnej ukazały się 
wiadomości jakoby były poseł Baćma- 
ga, odsiadujący w Radomiu karę wię- 
zienia, zwrócił się do przywódców klu- 
bu B. B. W. R. z propozycją wstąpie- 
nia do organizacji. Z wiadomości tej 
prasa opozycyjna wywnioskowała, że 
byłemu posłowi Baćmadze chodzi © 
złagodzenie kary. Plotka ta jest tak 
nonsensowna, że nie wymaga nawet 
sprostowania. Jednak klub B. B. W. R. 
by przeciąć wszelkie na ten temat po- 
głoski stwierdza oficjalnie, że nikt z 

jego członków podobnego pisma od p. 
Baćmagi nie otrzymał. 

Obrady Rady Naczelnej PPS. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj rozpoczęły się obrady Ra- 
dy Naczelnej P. P. S. C. K. W. pod 
przewodnictwem pos. Diamanda, ktė: „ 
Te potrwają wa dni. Porządek dzien- 
ny obejmuje omówienie sytuacji wew- 
nętrzno-politycznej, sytuacji gospodar- 
czej i zagadnień organizacyjnych. Re- 
feraty polityczne wygłoszą: poseł Nie- 
działkowski i poseł Barlicki, Klub po- 
słów socjalistycznych zgłosił wniosek 
o zwołanie kongresu partyjnego na 
Zielone Święta. 

Przednia straż Sowietów. 
MOSKWA (Ceps). — W ostatnich 

czasach wiele się mówi w Rosji So- 
wieckiej o sąsiedniej Białorusi, a to 
z okazji przyjazdu jej delegacji do Mo 
skwy, która weźmie udział w t. zw. 

  

„Tygodniu. Białoruskim. zorganizo-, 
wanym w celu zacieśnienia więzów 
Białorusi Sowieckiej z resztą czerwo- 
nych państw. 

Białoruś nazywają w Moskwie 
„przednią strażą Sowietów w przy- 

szłej wojnie ze światem kapitalistycz- 
nym“. Terminologja tą dowodzi jasno, 
jakie militarystyczne nastroje panują 
w Związku Sowieckim, który uważa 
Białoruś za teren przyszłej wojny z 
kapitałem świata. W związku z tem 
Moskwa zwraca baczną uwagę na sy- 
tuację wewnętrzną i na zachowywa- 
nie się ludności w stasunku do rządu. 

Na uroczystem posiedzeniu Akade- 
mji Komunistycznej w Moskwie, wy- 
głoszono płomienne mowy. Polski ko- 
munista Feliks Kon podkreślił zna- 
czenie strategiczne Białorusi, kładąc 
w swem przemówieniu szczególny na 
cisk na „bohaterstwo Białorusinów 
w czasie wojny z Polską w roku 1920. 
(A ET TENISAS 

tysięcy stahihelmoweów, na których 

czele stali -Kronprinz Hohenzollernów 

oraz inni książęta pruscy, na rzecz no- 

wego Sedanu. Coraz dobitniej poucza 

się masy niemieckie, że niektóre pań- 

stwa, przedewszystkiem państwo pol- 

skie, nie powinny istnieć na karcie 

Europy. 

Wielki reżyser ceremonji z dnia 18 

stycznia 1871 r. lubił w swych prze- 

mówieniach używać łacińskich cyta- 

tów. Jeden cytat był przez przechyt- 

rego Bismarcka szczególnie chętnie u- 

żywany, lecz nie zdołał on wbić go w 

mózg rządzonej przez siebie masy: 

bestigia terrent. i 

Emil Ruecker 
Redaktor naczemy „Baltische Presse“. 

= 

60 rocznica powstania 
„Rzeszy. Niemieckiej. 

BERLIN, 17.1. (Pat). Jutro w nie- 
dzielę rozpoczynają się w Berlinie 
uroczystości z. racji 60:tej rocznicy 
powstania Rzeszy Niemieckiej. 
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ž Mickiewicza II 
A Telefon 5-93. 

Uwaga! 

Ode. d godz. i > Koneerty, Kabaret:: ;4; Dancing 
Wykwintna kuchnia — Obfity bufet — Zasobna piwnica 

zaspokoją najwybredniejsze wymagania. 

W przygotowaniu 
nowość w Wilnie 

wł 
  

Americain Bar. 

Konieczność obniżenia cen wyrobów 
przemysłowych. 

(Przemówienie min. Prystera). 

WARSZAWA 171. Pat. — W dniu 
17 b. m. p. minister przemysłu i han- 
dlu Prystor wygłesił wobec przedsta- 
wicieli prasy siełecznej dłuższe prze- 
mówienie w sprawie akeji obniżenia 
ech w przemyśle i stanowiska wobee 
tej sprawy ehcenego rząda polskiego. 
P. minister zwrócił uwagę na zbyt 
wielką różnieę cem preduktów rolni- 
etwa i przemysłu, a wobee prawdepo- 
dobieństwa dalszej trwałości kryzysu 
een w rolnietwie, okazała się koniecz- 
ność zmniejszenia cen wyrobów prze- 

mysłowych celem šeiešnienia t. zw. 
nožyc i umožliwienia rolnietwu do- 
konywania wiekszej ilošci zakupów 
produktów przemysłowych. Sprawa 
obiżenia een produkcji przemysłowej 
jest kwestją niezmiernie ważną dla 
gospodarki Rzeczypospolitej, gdyż ca- 
ły szereg momentów przemawia za 
tem, iż spadek cen produkcji prze- 
mysłowej w Polsce, idący zbyt powol- 
nie, może się fatalnie odbić na naszej 
zdolności eksportowej oraz na pojem- 
ności konsumeji wewnętrznej. 

Klub BBWR. pracuje nad projektem 
zmiany. konstytucji. 

Tel. od wł. kor. z 

Jak słychać, przygotowany przez 
specjalną komisję kłubu B. B. W. R. 
materjał do rewizji konstytucji będzie 
w najbliższym ezasie tematem obrad 
szerszego grona. Jak donosi „Przegląd 
Wieezorny*, projekt zmiany konsty- 

Warszawy. 

tucji opracowany w szczgółach, bę- 
dzie wniesiony do laski marszałkow- 
skiej jeszcze podczas bieżącej sesji bu- 
dżetówej, a obrady nad'nim toczyłyby 
się podczas sesji nadzwyczajnej, przy- 

pusżczalnie na wiosnę. 

Sprawa lotników polskich, uwięzionych 
przez Niemców. 

КАТОМЛСЕ 17.1. Pat. — Polski konsuł 
generalny w Byiomiu p. Malhomme wyde- 
łegował w dniu 17 b. m. sekretarza konsu- 
larnego p. Figwera de Opola w eelu skomu- 
mikowania się z obrońcą uwięzionych lot- 
mików połskieh adwokaiem Simonem i nad- 
prokuratórem Wołfem-c6 do ttzminu epo- 
cządzenia skin oskarżenia. 

Nadprokurator Wolf przyrzekł akt oskar- 
żenia przygełować  jeszeze w tym samym 

Niemcy w Polsce a 
PARYŻ. 17-1. Pat. — W dzienniku 

„Le Journal des Debats' ukazał się 
dłaższy artykuł o Polakach w Niem- 
czech i Niemcach w Połsce. W chwi- 
FH, gdy Niemcy — pisze ten dziennik 
-— przygotowują się do rozpoczęcia 
w Lidze Narodów w sprawie mniej- 
szości narodowej ofenzywy, opartej 
na rzekomych krzywdach i gwałtach, 
których ofiarami padli jakoby Niem- 
cy na Górnym Śląsku, — nie zaszko- 
dzi porównać sytuacji Polaków w 
Rzeszy Niemieckiej i Niemców w Rze 
czypospolitej Polskiej. Autor artyku- 
łu analizuje szczegółowo stan szkol- 

dniu i przesłać go do sądu. Rozprawę wy- 
znaczeno na dzień 31 stycznia r. b. Przewod- 
niezyć będzie dr. Christian, znany z procesu 
6 pobieie artystów .polskih w 1929 r. 

P. Figwer odwiedził wraz z adwokatem 
Simonem uwięzionych lotników polskich, 
którzy dziękowali za roztoczenie nad nimi 
przez konsulat generalny opieki. Poranna 
prasa niemiecka Śląska Opolskiego nawołuje 
do wydania jak najsurowszego wyroku. 

Polacy w Niemczech. 
mictwa niemieckiego w Polsce i pol- 
skiego w Niemczech oraz wskazuje 
na usiłowamia Niemców skierowane 
do pozbawienia Polaków ziem na kre 
sach i dochodzi do wniosku, że sytu- 
acja mniejszości narodowej po obu 
stronach granicy różni się znacznie. 
Jeżeliby nawet przyznać, że w toku 
kampanji wyborczej Polacy popełnili 
na Górnym Śląsku pewne błędy i do- 
puścili się pewnych gwałtów, za któ- 
re oczywiście nie ponoszą całkowitej 
odpowiedzialności, jest rzeczą niewąt- 
pliwą, że Niemcy znacznie gorzej tra- 
ktują mniejszości narodowe. 

Konferencja dyrektora Szumiakowskiego 
z posłem litewskim Klimasem 

w sprawie wznowienia rokowań, co do załatwiania 
incydentów na pograniczu. 

GENEWA 17.1. Pat. — Dyrektor 
gabinetu ministra spraw zagranicz- 
nych p. Szumłakowski, który prze- 
wodniczył grudniowym rokowaniom 
ipolsko - litewskim w Berlinie, odbył 
w dniu 17 b.m. konferencję z Htew- 
skim posłem Klimasem. Tematem ro- 
zmowy była sprawa wznowienia pro- 

wadzonych w Berlinie rokowań, mają- 
cych na celu zawarcie umowy co do 
trybu załatwiania incydentów na po- 
graniczu polsko-litewskiem Jak wiado- 
mo, podczas poprzednich rokowań w. 
Berlinie nie zostały powzięte żadne 
decyzje. | 

Konferencja paneuropejska. 
© udział Rosji w konferencji paneuropejskiej. 

GENEWA 17.1. Pat. — Komisja 
studjów nad unją europejską rozpa- 
trywała sprawę udziału państw, nie- 
należących do Ligi Narodów. Curtius 
i Henderson wypowiedzieli się za u- 

działem tych państw, Movinckel, Ma- 
rinkowicz i Titułescu — przeciwko, 
twierdząc, że komisja nie ma upraw- 
nień do rozsyłania tego rodzaju zapro- 
szeń. 

GENEWA 17.1. Pat. — Popołud- 
niowe posiedzenie komisji studjów u- 
nji europejskiej rozpoczęło się przy 
drzwiach zamkniętych. W. dalszym 
ciągu trwała dyskusja nad wnioskiem 
włoskiego ministra spraw zagranicz- 
mych Grandiego, co do zaproszenia 
ipaństw europejskich, mienależących 
do Ligi Narodów. 

W rezultacie dyskusji powolano 
podkomisję, złożoną z 6 członków, 
mianowieie Brianda, Curtiusa, Hen- 
dersona, Grandiego, Motty i Titules- 

cu, która zajmie się uzgodnieniem 
punktów widzenia przedstawicieli 
państw w tej sprawie. 

Następnie odbyło się posiedzenie 
jawne, na którem rozpoczęła się de- 
bata generalna nad zagadnieniami e- 
konomicznemi. Przemawiał jugosło- 
wiański minister spraw zagranicznych 
Marinkowicz, który szeroko omówił 
krytyczny stan państw rolniczych. 
iPrzypomniał on prace konferencji w 
Simaja i podkreślił podniesione tam 
postulaty. 

Szczególny nacisk położył mówca 
ma konieczność zabezpieczenia spo- 
sobu, pozwalającego europejskim kra- 
jom rolniczym na sprzedawanie swej 
nadwyżki zbożowej na rynkach kra- 
jów przemysłowych europejskich. Po- 
zatem mówca podkreślił raz jeszcze 
ipilnošė sprawy załatwienia kredytów 
rolniczych. 

Huragan szalał nad Stryjem i Drohobyczem. 
STRYJ 17.1. Pat. — Dzisiejszej nocy prze- 

szedł nad miastem silny huragan, który zer- 
wai kilka dachów z domów 6raz uszkodził 

druty telegraficzne i teletoniczne. Pozatem 

siłnie została uszkodzona sieć elektryczna 
tak, że miasta Stryj, Drohobyeż'i Bórysław   

Hin. 14 (1556) 

Latającą lady 

     

nazywają lady Hay Drummond Hay, dzien- 
nikarkę, która przez swój udział w licznych 
lotach zdobyła imię szeroko i daleko. Między 
innemi była. jedyną kobietą na pokładzie 
„Hrabiego Zeppelina* w jego światowym 
locie, teraz zaś zamierza uczestniczyć w 
atlantyckim locie „DO X*. Widzimy natchnio- 
ną lotem damę obok jej własnego samolotu. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DOOKOŁA KONFERENCJI BISKUPÓW 

W KOWNIE. / 

Dn. 15 b. m. zakończyła obrady rozpoczę- 
ta w dm. 13 b. m. konferencja biskupów M- 
tewskich. Oficjany komunikat konferencji 
tymczasem mie został jeszcze ogłoszony. Ze 
źródeł miarodajnych „„Idisze Sztimme** dowia- 
duje się, iż przedmiotem obrad konferencji 

była sprawa zamknięcia szkolnych organi- 
zacyj atejtininków, kwestja kar administra- 
cyjnych, wymierzonych księżom i im. W 
przyjętej rezolucji konferencja między im 
zaznaczyła swe negatywne stanowisko wzgilę- 
dem projektu wprowadzenia w Litwie cywił- 
mej metrykacji. Pozatem stwierdzono, iż po- 
rozumienie między rządem a duchowieńsł: | 
wem mogłoby nastąpić po przywróceniu sła- 
tus quo w ikwestjach spornych. W sprawie 
działalności atejtininków duchowieństwo po- 
szłoby na ustępstwa, godząc się ma działał- 
mość tej orgamizacji poza murami szkolnemi. 
Naogół z przebiegu i uchwał konferencji wy- 
nika; iż szereg spornych kwestyj, będących 
przedmiotem zatargu między rządem a du- 
chowieństwem, pozostaje w dalszym ciągu 
nieuregulowany. 

ZAJŚCIE W ONIKSZTACH. 

W ub. poniedziałek 12 b. m. grupa mło- 
dzieży, należącej do organizacji katolickiej 
Pawasarininków, zwołała zebranie. Ponieważ 
na zebranie to mie było zezwolenia władzy 
policja je udaremniła. Wówczas miejscowy 
ksiądz zaprosił wszystkich zebranych do ko- 
ścioła, gdzie też zebranie odbyło się bez prze- 
szkód. Gdy uczestnicy zebrania po jego za- 
kończeniu zaczęli opuszczać kościół, policja 
dla ustalenia tożsamości zatrzymała szereg 
osób, spisując na nie protokóły za udział w 
nielegalnem - zebraniu. 

T-WO LITEWSKO-ŁOTEWSKIEGO 
ZBLIŻENIA W DYNEBURGU. 

Z Rygi donoszą, iż w tych dniach w Dy- 
neburgu założono T-wo litewsko - łotewskie- 
go zbliżenia. Prezesem tego T-wa został dy- 
rektor miejscowego gimnazjum łotewskiego 
Opsztejn. < 

PRZERWANIE SUBSYDJOW DLA 
KATOLICKIEGO GIMNAZJUM. 

W. tych dniach m-stwo oświaty wydało 
zarządzenie o cofnięcie sybsydjów, dla pry- 
watnego gimnazjum katolickiego w Jurboru. 
Zarządzenie to w kołach katolickich wywo- 
łało wielkie wrażenie. i 

„Lietuwos Aidas“ wyjaśnia, że zarządze- 
mie zostało wywołane zajściem w. ciążę 
dwóch gimmazjalistek z winy nauczycieła te- 
goż gimnazjum. 
NOBEDZISNIEKE 

Dyplomowana 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorium krakow- 
eg skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 
© nie. Przyjmuje ой 11—14. 
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Budžet Ministerstwa Rolnictwa. 
Cisza w kuluarach sejmowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w Sejmie panował zupeł- 
my spokój. Większość posłów wyje- 
chała jeszcze przedwczoraj po posie- 
dzeniu Sejmu do domów, kułuary о- 
pustoszały. Obraduje tylko komisja 
budżetowa nad budżetem Ministerstwa 
Rolnictwa. Przy tej okazji obszerne 

* 

WARSZAWA. 17.I. (Pat.) Sejmo- 
wa komisja budžetowa obradowala w 
dniu 17 stycznia nad budžetem Mini- 
sterstwa Rolnictwa. Na wstępie posie- 
dzenia przydzielono pos. Rzósce refe- 
raty o projektach ustaw o kredytach 
dodatkowych za lata ubiegłe i rok bie- 
żący. : : 

Ciężkie położenie rolnictwa. 
Minisier Rolnictwa Janta-Połczyń- 

ski, zabierając głos, przedewszystkiem 
stwierdza, że punkt ciężkości spraw 
rolniczych nie leży w ministerstwie, 
ani jego budżecie, lecz we wpływie rol- 
nictwa na politykę gospodarczą. 
Wszystkie postanowienia mogą być 
wykonane, a mimo to rolnictwo może 
być w ciężkiem położeniu. Nawiązu- 
jąc do obecnego przesilenia gospodr- 
czego minister oświadcza, iż próba ob- 
rony przez stworzenie sztucznych te- 
renów samowystarczalności gospodar- 
czej jest błędna. Nie można bowiem je- 
dnocześnie ograniczać importu do sie- 
bie, a liczyć na eksport od siebie. 
Próba ratowania wsi kosztem miasta 
byłaby tak samo błędna, jak próba 
uzdrowienia miasta kosztem wsi. Mi- 
nister zadaje sobie pytanie, czy przesi- 
lenie spowodowane jest ogólną nad- 
produkcją zboża, czy też zmniejsze- 
niem się jego konsumcji. O powszech- 
nej nadprodukcji zboża nie może być 
mowy, gdyż wzrost jej załedwie do- 
trzymuje kroku przyrostowi ludności. 
Nadmiar zboża na rynkach wynika 
przedewszystkiem z przesunięcia się 
konsumcji zboża na konsumcję innych 
artykułów — masła, sera i mięsa, któ. 
ra znacznie wzrosła. To samo odczu- 
wać się daje w przemyśle w stosunku 
do żyta, a Polska produkuje głównie 
żyto i pod tym względem osiągnęła re- 
kord. Co do przyczyn lokalnych, to 
wymienić należy brak. kapitałów ob- 
rotowych, wadliwość organizacji zby- 
tu i niektóre nasze sąsiedztwa. W cią- 
gu ostatnich trzech lat ceny obniżyły 
się o połowę. Dziś cały wysiłek musi 
iść w kierunku organizowania zbytu, 
gdyż produkcja automatycznie rozwi- 
ja się pod wpływem konjunktury. 
Wzorując się na polityce większości 
państw europejskich podniesiono cło 
na dowóz wszystkich ważnych płodów 
z zagranicy. W ostatnich trzech mie- 
siącach nie mieliśmy już wcale dowozu 
pszenicy. Stawki celne nie mogą jed- 
nak podnieść poziomu cen krajowych. 
Polska ma nadwyżkę żyta, pszenicy i 
owsa dla wywozu 670 tys. tonn. Pod- 
niesienie cen w kraju możliwe jest tyl- 
ko przez premję eksportową. Jest to 
jednak nietylko kosztowne, ale i trud- 
ne w stosowaniu, gdyż musimy uni- 
kać tego, ażeby przez nadmiar wywo- 
zu nie obniżać cen na rynkach impor- 
towych. Osiągnęliśmy już dotąd ma- 
ximum korzyści, jakie przy naszym 
stanie finansowym można osiągnąć. 

Od pewnego czasu wynikło zja- 
wisko dwóch cen, to jest ceny wy- 
wozowej i ceny wewnętrznej. 

Brak organizacji handlowej pogłę- 
bia kryzys w Polsce. Minister jest 
przeciwnikiem etatyzmu, a już naj- 
bardziej handlowego. Wobec jednak 
załamania się całego naszego aparatu 
trzeba było zastosować takie Środki, 
jakie się dało. Rząd stworzył dwie or- 
ganizacje handlu żytem: jedną, opartą 
na porozumieniu polsko-niemieckiem 
razem z Niemcami, a drugą krajową 
przez powołanie do życia Państwo- 
wych Zakładów Przemysłowo-Zbożo- 
wych, których zadaniem jest usuwanie 
z kraju nadwyżki podaży zboża nad 
popytem. W ten sposób udało się u- 
trzymać ceny zboża a zwłaszcza żyta 
na mniej więcej jednakowym pozio- 
imie. Pomoc finansowa rządu dla rol- 
ników była taką, na jaką nas stać.   

r       

CO RO 
Przyjaciel mój miał ciotkę, a ciot- 

ka psa, radjo i grube pieniądze. 

Otóż stało się tak że owa, skądinąd 
szanowna niewiasta przeniosła się do 
wieczności. 

Umarła nieprzytomnie i bezpotom- 
śliwemu zbiego- 

i przyjaciel mój, oddał 
ciciela miejskiego, radjo 

podarował Rodzinie Radjowej — a 
pieniądze zagarnął i zaprosił mnie na 
obiad. 

   
     

  

Zmienił się do niepoznania — oh, 
człowiek o duszy artysty, kupił czysty 
kotnierzyk,, cichy i spokojny stał się 
hałaśliwym i pysznym. 

Obiad miał się ku końcowi, gdy 
niespodzianie padło ze strony jego py- 
tanie: 

  

— (o rob 

— Radziłbym ogolić się i pożyczyć 
mi setkę. 

— To swoją drogą, ale mam pie- 
niądze, rozumiesz, pieniądze. — Jak 
je użyć, by użyć pięknie i z pożyt- 
kiem? 

— Wiem! — radzę ci wyjechać. - 
Gdzieś na zachód, południe. Rozu- 

  

   

expose wygłosił p. min. Janta-Połczyń- 
ski. Omówił on szczegółowo politykę 
ekonomiczną Ministerstwa, na tle o- 
becnego kryzysu w rolnictwie oraz 
środki jakiemi rozporządza rząd do 
wałki i do złagodzenia kryzysu. 

Na premje zbożowe do listopada r. ub. 
przyznano 41 miljon. Opinja zawodo- 
wa przyznaje, że bez interwencji rzą- 
du nasze żyto byłoby bezbronne wobec 
dumpingu rosyjskiego, ale umyślnie 
nie puszczamy się odrazu na wielką 
rozbudowę zbytu, gdyż musimy wy- 
szkolić eksporterów. Dalej rząd udzie- 
la kredyty i prolongaty sferom rol- 
nym. Wynosi to sumę poważną. Nie- 
zależnie od tego rząd przystąpił do na- 
prawy aparatu spółdzielczego rolni- 
czo-handlowego. Na sprawę tę przy- 
znano 14 miljonów. W każdej dziedzi- 
nie jest ruch, w którym niektóre orga- 
nizacje pragną wybitnie współpraco- 
wać. Mimo to cała akcja daje tylko 
tę pociechę, że bez niej byłoby znacz- 
nie gorzej. : 

Wynikiem zadawalającym byłoby 
dopiero podniesienie ceny rynkowej 
do kosztów produkcji. Koszty produk- 
cji żyta obliczają na mniej więcej 35 
złotych. W chwili obecnej staje się 
koniecznością podjęcie akcji, mającej 
na celu obniżenie kosztów produkcji. 
W akcji międzynarodowej, wszczętej 
w roku ubiegłym przez ministerstwo 

iliśmy specjalną uwagę na u- 
możliwienie organizacji kredytu rolni- 
czego, opartego na kapitałach zachod- 
nio-europejskich. 

Na międzynar. konferencji roln. w 
Warszawie w sierpniu roku zeszłego 
oraz na konferencji ekspertów kredytu 
państw bloku rolniczego skrystalizo- 
wała się koncepcja międzynarodowe- 
go kredytu rolniczego w postaci mię- 
dzynarodowej instytucji kredytowo- 
rolniczej któraby swoje emisje oparła 
na obligacjach poszczególnych krajów. 
Tej sprawie poświęcona jest odbywa- 
jąca się obecnie sesja komitetu finan- 
sowego Ligi Narodów. Sprawa bierze 
obrót pożądany. 

Akcja międzynarodowa, wszczęta 
przez Ministerstwo Rolnictwa, objęła 
także organizację zbytu produktów 
rolnych oraz wzajemną obronę wspól- 
nych gospodarczych intersów i wy- 
dała owoce nietylko prestiżowe. Połą- 
czony blok agrarny staje się poważ- 
nym czynnikiem i partnerem gry mię- 
dzynarodowej. Tem bardziej, że bro- 
niąc swych interesów nie zwraca się 
przeciwko nikomu. Taką samą konie- 
cznością jest ustosunkowanie się skła- 
dowych części gospodarczych w po- 
szczególnych krajach. Szeroko już w 
innych krajach zapoczątkowana akcja 
obniżenia cen w przyśle zaczyna i u 
nas ruszać z miejsca. Sytuacja euro- 
pejska jest w pewnym stopniu zależna 
od rozwoju systemu gospodarczego 
Sowietów. Plan t. zw. piatiletki jest 
gigantycznym wymysłem, nie liczą- 
cym się jednak z możliwościami życia 
i zdaniem p. ministra, zrealizowany 
być nie może. Pan minister zaleca po- 
szczególnym rolnikom aby jak najusil- 
niej pracowali w swych organizacjach 
i żądali od nich realnej pracy. Koń- 
cząc p. minister oświadcza, że jeżeli 
rolnictwo w tej chwili sygnalizuje 
S. O. S., to niech wie, że rząd czujnie 
słyszy to wołanie i jest przekonany, 
że ono nie jest lekkomyślne. 

Wnioski oszczędnościowe 
referenta. 

Referent poseł Stroynowski scha- 
rakteryzował poczynania rządu w kie- 
runku ulżenia rolnictwu, poczem rea- 
sumując oświadczył, iż nasza polityka 
rolna powinna iść w kierunku ochrony 
celnej, stworzenia nadwyżek podaży 
ponad zapotrzebowaniem, premij eks- 
portowych, stosowania kredytu zasta- 
wowego i rozpowszechnienia tranzak- 
cyj komisowych oraz zasiłania war- 
sztatów dalszym kredytem krótkoter- 
minowym przy stopniowej konwersji 

I (Pee; 
miesz, Riwiera, palmy, . Algier, cichy 
szum morza Śródziemnego. 

Omal mi się nie wymknęło Made- 
га — ale mój przyjaciel to zagorzały 
opozycjonista, więc ugryziem sie w 

języ 

  

       

      

  

  

  

Świetna myśl — ziarno mojego po- 
mysłu wzeszło i zakwiiło. 

Paszport — nic łatwiejszego, wa- 
lizy, koe angielski, jakiś romans wa- 
gonowy, setka egipskich... i adio. 

Uścisk na dworcu i po raz dzie- 
siąty przyrzeczenie „a pisz... nie zapo- 
minaj“. 

I to był początek tragedji. 
Leżą przedemną owe czarowne 

kartki z widokami: Praga Czeska, 

Wiedeń, Berlin, tu zamek w Heidel- 
bergu, tam katedra Kołońska, Łuk 

Triumfalny i złote zbocza skał Afryki 
północnej. 

Cała droga krzyżowa biednego wil- 
nianina — eo miał pieniądze i myślał, 
że... tam jest lepiej... 

Obłęd jego jednak — obłęd nie- 
uleczalny nie opanował tego biednego 
mózgu odrazu. 

Snuł się powoli szarą, niewidzialną 
nitką jak sieć tarantuli. 

  

KoDZRESSEGD 

tego kredytu na Średni lub długoter- 
minowy. Zkolei sprawozdawca prze- 
szedł do szczegółowej analizy budżetu, 
zaznaczając, że budżet ten już w pre- 
liminarzu uległ bardzo znacznej kom- 
presji, wynoszącej w wydatkach łącz- 
nie 8 miljonów zgórą. Referent propo- 
nuje dalsze jeszcze redukcje w niektó- 
rych pozycjach, m. in. obniżenie za- 
siłków na popieranie meljoracji o 1.300 
tys. Wreszcie referent, omówiwszy 
dział lasów państwowych, wniósł o 
zmniejszenie tej części budżetu o 4 
miljony zarówno po stronie wpływów, 
jak i rozchodów. 

W dyskusji nad przemówieniem | 
p. ministra Janta-Połczyńskiego prze 
mawiali liczni członkowie komisji, po 
czem zabrał głos powtórnie p. minister 
rolnictwa, odpowiadając na postawio- . 
ne w dyskusji zarzuty. Jako ostatni 
przemawiał na sobotniem posiedzeniu : 
komisji budżetowej sprawozdawca 
pos. Stroynowski, który oznajmił, że 
wpłynął nagły wniosek pos. Połakie- 
wicza, o podwyższenie kredytów na 
popieranie rolnictwa o 150 tys. zł. oraz 
na zasiłki i na inne wydatki, następnie 
na podniesienie hodowli oraz rybactwa 
o 150 tys. zł. Jako pokrycie zmniejsza 
się zasiłki na popieranie meljoracji 
rolnej o dalsze 300 tys. zł. Wnioski te 
sprawozdawca przyjął Na tem obrady 
zamknięto. Następne posiedzenie ko- 
misji odbędzie się w poniedziałek rano. 

ih; nowej nstrukcji, parujące | 
| Parni ki Eanos Iokžaadaio 

' poleca 

| ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawaina 11-a. 

Ceny niskie. 3006 Ceny niskie. 

SERIO TESTAI 

ELEGANCKI ŚWIAT 46 

KOŁNIERZYK 
z czerwoną nitką 99 

Rosja wobec Finiandji. 
MOSKWA (Ceps). — Nowy sowie- 

cki prezes rady ministrów (prezes So- 
wnarkomu) Mołotow, reasumując na 
posiedzeniu Centralnego Komitetu 
Wykonawczego ZSSR. wywody licz- 
nych mówców skonstatował, że w: 
scy zgadzają się ze stanowiskiem 
rządu sowieck. i oświadczył, że go- 
spodarka 'w Związku Sowieckich Re- 
publik stale się polepsza, czego wy- 
mownym dowodem jest ustawicznie 
wzrastająca liczba obywateli. Najbli- 
ższem zadaniem rządu jest wejście 
w ścisły kontakt z ludnością, dalej 
reforma administracji, zmniejszenie 
kosztów produkcji i t. p. 

Dalszy ciąg swego przemówienia 
poświęcił Mołotow polityce zagranicz 
nej, przyczem wypowiedział kiłka iro 
nicznych uwag pod adresem Finlan- 
dji, stwierdzając równocześnie, że w 
następstwie anormalnych stosunków 
panujących w Finlandji, rząd so- 
'wiecki mie może przersięwziąć żad- 
nych kroków porozumiewawczych. 

Proces fanatyków 
muzułmańskich. 

WIEDEŃ. 17-1. Pat. — Dzienniki 
wiedeńskie donoszą ze Stambułu, że 
dn. 16 rozpoczął się proces przeciwko 
derwiszom, którzy spowodowali krwa 
"we zajścia w Menemem. Oskarżonych 
jest 120 osób. Między niemi znajduje 
się 10 duchownych i kiłka kobiet, jak 
również 100 letni szeik Esad ze Stam- 
bułu, przeor zakonu derwiszów, któ- 
ry spowodował rozruchy. Sześć nocy 
spędził on na modłach, poczem oś- 
wiadczył, że po przywróceniu rełigji 
w Turcji musi wyruszyć do Damaszku 
i tam postara się mawrócić Żydów, 
a następnie musi wezwać wszystkie 
mocarstwa europejskie, aby przyjęły 
nową religję. Wszyscy oskarżeni pod 
kreślają jednomyślnie, że derwisz do- 
znał obłędu z powodu używania ha- 
Szyszu. 

  

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

iR    
        

Oto pierwsza kartka. 

„Kochany! Minąłem granicę. Bło- 
gosławię twój pomysł. Jakiż iu kraj 
inny, jacy uprzejmi celnicy. Czechy. 
Go za kultura, jaki ład. Twój zs 
sze” 

  

Druga. 

„Miałem przykry wypadek; trafi- 
łem na demonstrację antyniemiecką 
i zostałem nieco poturbowany. Czuję 
się jednak dobrze. Praga jest piękna. 
Pozdrowienia. 

Trzecia już z Wiednia. 

„Przed chwiłą wylądowałem w 
Wiedniu. Piękne miasto. Drożyzna 
jednak okropna, za te pieniądze co się 
tu płaci za kawę, można u nas zjeś 
obiad. Miasto piękne, lecz smutne — 
bieda tu straszna. Bywaj.. 

Następna kartka również z Więd- 
nia — tylko parę słów: 

„Drożyzna i bieda... muzea, jednak 

piękne, jadę dalej”. 
Ha! List z Berlina. 

    

  

„Ogrom — nowoczesność — dziw- , 
na jednak i chorobliwa atmosfera, a- 
wantury, wino, Remarque, komuniści, 
arogancja... Zapewne u ciebie na wsi 
teraz... cisza i czar Śnieżnej okiści...* 

Czyby nuta tęsknoty za krajem..?! 

Paryż. 
„Byłem u Jego grobu... cicho jak 
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Zarząd Cukierni K. SZTRAL В 
MICKIEWICZA 22, tel. 468 

[=] 

Niniejszem ma zaszczyt podać do wiadomości, iż po rozszerzeniu a 
i odpowiedniem odrestaurowaniu lokalu przy Ulicy Mickiewicza Nr. 22 [u] 
(obok Hotelu Bristol) z dniem dzisiejszym codziennie od g. 6 wiecz. je] 
odbywać się będą koncerty kwartetu prof. Tchorza. [u] 

W niedziele i dnie świąteczne poranki muzyczne od g. 12—2. EJ 

EEEFEFEFEEFFEFEFEFEFFEFEECEFEEF 
ME TEIASNO NA Ai ЛИПОИЛНЕЛУНОИЕЯ. 

Grzebień ozdobny 
do gustownie uczesanej główki nabędzie Pani 

  

w sklepie Franciszka Frliczki 

Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
Zamkowa $, tel. 6-46. 

Straszny Orkan nad północnemi Niemcami. 
BERIAN 17.1. Pat. — Przez całą noe ubie- 

głą 1 dziś nad ranem szalał nad północnemi 
Niemcami orkan, który wyrządził w wielu 
miejscowościach wielkie szkody. 

W Marchji brandenburskiej orkan Spo- 
wodował katastrofę kolejową. Mianowicie, 
pociąg kursujący między Perieherg i Kyritz, 
majechał na obałone przez wichurę drzewo, 

które zatarasowało tor. Parowóz, wagon to- 
warowy i jeden z wagonów osobowych wy- 
skoczyły z szyn i przewróciły się na hok, 
przyczem nadkonduktor pociągu doznał tak 
ciężkich obrażeń, że wkrótce potem zmarł. 
Również dwaj urzędnicy, znajdujący sie w 
pociągu, zostali ciężko poranieni. 

Wuikan podmorski. 
MAZALTAN (Meksyk) 17.1. Pat. — Ol- 

brzymie słapy dymu wznoszą się ponad po- 
wierzchnią morza w pewnej odległości od 
wybrzeża. Wygląd zwłok, które fale morza 

wyrzuciły na brzeg, w ciągu ostatnieh dni 
wskazuje, że musiał tam nastąpić wybuch 
podmorskiego wulkanu. 

Znaczki amerykańskie z podobizną Pułaskiego. 
INOWY YORK 17.1. Pat. — Generalny na- 

czeltnik poczt Brown złożył wizytę ambasa- 
doroswi Filipowiczowi, przedstawiając pier- 
wszy 'usz pamiątkowy marek pocztowych 
ku czci Kazimierza Pułaskiego. Marki te są 
opatrzone podpisami prezydenta Hoovera i 
naczelnika Browna. Brown zaznaczył, że do- 

tychczas raz tylko w historji Stanów Zjedno- 
czonych uczczono w taki sposób człowieka, 
który mie był urodzonym Amerykaninem, 
mianowicie Stoebena. Początkowo miano wy- 
puścić 4 jonów znaczków z podobizną 

      

  

  

Pułaskiego, później jednak dodano jeszcze 
©5 miłljonów ze względu na wielkie zapotrze- 
bowanie tych znaczków wśród Polonji ame- 
rykańskiej. Wypuszczono znaczki — mówił 
Brown — z podobizną Benjamina Franklina, 

Jerzego Waschyngtona, Thomasa, Jeffersona, 
Abrahama Linkolna, gen. Granta, Teodora 
Roosevelta i innych. Słuszną jest rzeczą, że 
'w ipoczet tych itnych mężów wchodzi 
obecnie Połak gen. (Pułaski, którego udzia- 
łu w walkach o wolność Ameryki rodacy nioi 
nigdy nie zapomną. 

  

Podziemne miasto. 
Jedną z największych trosk wszystkich 

większych miast świata jest odpowiednie ure- 
gulowanie ruchu ulicznego. Troska ta zaś sta- 
ła się plagą, odkąd w życiu codzieunem zapa- 
nowało wszechwładnie auto. Wszystkie bez- 
inała ulice, które dotąd spełniały znakomicie 
lub jako tako swe zadanie, okazują się obec- 
nie za ciasne, szczególnie w chwiłach ożywie- 
nia ruchu, t. j. w godzinach rannych, połud- 
niowych i wieczornych, gdy conajmniej poło- 
wa ludności znajduje się na ulicy i czeka cier- 
pliwie na autobusy i tramwaje. 

Duże odciążenie ruchu ulicznego stanowią 
koleje podziemne, w które zaopatrzone już 
zostały wszystkie wielkie stolice, jednak ż 
na ze stolic nie może się poszczycić tak świei- 
nie zorganizowaną siecią kolei podziemnych, 
jak Paryż. Paryż posiada poprostu drugie mia 
sto pod ziemią, w którem stałe przebywa kił- 
kaset tysięcy ludzi. A trzeba podkreślić, że pa- 
ryska kolej podziemna jest najmłodszą ze 
wszystkich innych kolei podziemnych świata, 
rozwój jej bowiem przez czas długi tamowała 
biurokracja. Do pewnego stopnia wyszło jej 
to jednak na dobre, ponieważ ińżynierowie, 
budujący kolej podziemną w Paryżu, mogli 
korzystać z doświadczeń innych, szczególnie 
inżynierów amerykańskich, którzy budowali 
tunele kolei podziemnej nowojorskiej pod 
Hudsonem, daleko szerszym od Sekwany. 
(Niektóre z tunelów nowojorskich mają dwa 
kilometry długości). 

Projekt budowy paryskiej kolei podziemnej 
czyli t zw. metra powstał już w r. 1855. Twór- 
cami jego byli dwaj inżynierowie, Bavine i 
Flachat. W miarę jak biurokracja tamowała 
rozpoczęcie budowy metra, a Paryż wyprze- 
dzany był kolejno przez Londyn, Berlin, Nowy 
York, a nawet Wiedeń, stawało się jasnem, 

że metro użyte być może nietylko do przewo- 
żenia towarów, ale i ludzi, choć obawiano się 
zpoczątku, czy ówczesny mieszkaniec, choć- 

by nawet Paryża, zechce zejść w podziemie z 
jasnej, słonecznej ulicy. Gdy jednak wreszcie 
w r. 1900 oddano do użytku pierwszą linję ko- 
lei podziemnej, okazało się, że już wówczas 
ruch uliczny był tak silny i stanowił taką 
przeszkodę w szybkiem poruszaniu się, że 
metro, które nie miało na swej drodze żad- 
nych przeszkód, okazało się najszybszym śro- 
dkiem lokomocji, a przytem najtańszym. Bi- 
let metra bowiem kosztuje zawsze jednakową 
sumę bez względu na odłegłość, podczas gdy 
cena biletu tramwajowego i auiobusowego za- 
leży od odległości. 

Przy budowie dalszych linij okazało się, 
że Sekwana nie stanowi żadnej przeszkody i 
gdzie tego wymagała potrzeba puszczano linje 
nie nad rzeką, lecz pod rzeką. Nie przewi- 
dziano jednak, że z powodu gęstego zabudo- 
wania miasta, niektóre linje kolejowe zmuszo- 
ne będą docierać do stolicy tunelami podziem- 
nemi i że spotkaj asię pod ziemią z linjami 
metra Wskutek tego wjeżdżające tunelami 
podziemnemi elekiryczne pociągi nie mogą 

      

  

   

      

w świątyni: te sztandary z pod Wag- 
ram i Austerlitz... miałem łzy w о- 
cząch... 

  

Jakaś małpa wyciągnęła mi z kie- 
szeni tysiąc franków. Niechiujstwo 
jednak i harmider na ulicach... Pie- 
niądze płyną jak woda... * 

Następny list już z Marsylji. 

„Jadę do Japonji.* 

Za tydzień... „Zaniechałem v / 

du, ziemia tam się trzęsie pod nogami. 
Jadę na wyspę, na Jawę”. 

"Następny. 
„Wulkan Merapi niszczy wyspę... 

Uciekam... 
I oto dalsza marszruta. 

W  Transjordanji, gdzie miasto 
Akaba zalane zostało wodą, omał że 

nie utonął. 

W. Pekinie przywaliła go lawina 
śnieżna i omał że nie zarżnęli bandyci, 
w Liberji już był sprzedany jako nie- 
wolnik do robót ziemnych, w Indjach 
chciał go zlinczować tłum, mając go 
za augielskiego szpiega, w Annamie 
nabawił się malarji tropikalnej, w Mo- 
skwie był pod sądem G. P. U., w Rzy- 
mie sądzony był jako antifaszysta, w 
Madrycie jako rewolucjonista... Boże! 
ten człowiek, który miał takie pojęcie 
o polityce jak ja... a kochał tylko lu- 
dzi, słońce i morze. 

    

wjeżdżać na istniejące już linje metra, lecz 
muszą posiadać własne linje, budowane z 

wiełką ostrożnością, dla uniknięcia zapadnię- 
cia się podkopanej nadmiernie dzielnicy mia- 
sta @ 

Ostatecznie auto, zajmując niepodzielnie 
ulice, zepchnęło ruch pieszy niemal zupełnie 
pod ziemię. Dziś metro pa: ie liczy 100 klo- 
metrów linij z kilkuset stacjami, a stacje wę- 
złowe ułatwiają szybką i tanią komunikację 
na przestrzeni 10.000 hektarów, na jakiej roz- 
siadła się stołica świata. Dziennie sprzedaje 
się w metrze 3 miljony biletów, co świadczy 
o jego niesłychanej potrzebie. To też zarząd 
miasta nie ustaje w pracy i przystępuje do bu- 
dowy coraz dalszych linij. Będzie ich wkrótce 
16. Obecnie wykańcza się z pośpiechem linję, 
która prowadzi na przygotowującą się Wy- 
stawę Kolonjalną, co będzie poważnem od- 
ciążeniem dróg nawierzchnich, na których 
bardzo łatwo o zatarasowanie wskutek mno- 
gości aut, jakie kursować będą stale między 
Paryżem a terenem wystawowym w Vincen- 
nes. 

Ruch w metrze paryskiem nie ustaje ani 
na jedną chwilę. Zmienia się tylko co 8 godzin 
personel. O godzinie 5.30 rano ruszają z koń- 
cowych stacyj pierwsze pociągi, któremi liczne 
rzesze robotników zdążają do fabryk. Przed 
godz. 8 ruch wzmaga się, gdyż tysiące pomo- 
cników i pomocnic handłowych śpieszy do 
magazynów. Ruch ten wzmaga się stopniowo 
aż do godz. 9-tej, godziny otwierania biur, 
poczem słabnie i dopiero w południe przybie- 
ra nagle i jest bardzo silny aż do godz. 2-ej. 
Po południu jest normalny, a od godz. 5-ej 
do 8-ej wieczorem nieraz trzeba walczyć łok- 
ciami o miejsce w wagonie, by dostać się 
wcześniej do domu. 

Ruch osobowy zostaje zamknięty o godz. 
1-ej w nocy i teraz dopiero zaczyna się ruch 
towarowy. Tysiące wagonów ładuje się pos- 
piesznie na stacjach końcowych, u dawnych 
bram miasta, by do rana zaopatrzyć hale cen- 
tralne we wszysiko, czego Paryż potrzebuje. 

Wobec wielkiego powodzenia, jakiem cieszy 
się metro, powstał ostatnio projekt przedłuże- 
nia jego linij aż do okolicznych miejscowości, 
skąd tysiące pracowników przybywa co dnia 
do centrum miasta, by wrócić do domów do- 
piero wieczorem. z L. K-ski. 
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Ameryka nie dała mu szczęścia i 
wytchnienia. 

Po ulicach Nowego Jorku, gdzie 
spacerują bandyci, miljonerzy i bez- 
robotni, aresztowany był pod zarzu- 
tem przemycania alkoholu, w Buenos 

Ayres uważano go za handlarza ży- 
wym towarem... a w Fawanie.. za 
agenta policji. r 

Uciekł do Meksyku... na skalistą 
pustynię, gdzie żuł, kołące kaktusy 
i pił wodę ze słonego strumienia, aż 
zasłabł i zemdlal... 

  

  

    

   Zbiedzonego mėdzarza odnaleźli... 
koezujący gauchos i zaniešli do szpi- 
tala. 

Stamtąd dostałem list: : 

„Łotrze perfidny... mówiłeś o słoń 
cu i o księżycu nad Tahiti.. wiedziałeś 
dobrze, jaka na świecie nędza i dro- 
żyzna... wyłudziłeś tytułem pożyczki 
sto złotych i chciałeś mnie się pozbyć. 
Marna, przewrotna kreaturo — oto 
wracam do kraju stęskniony... by cię 
zabić uprzednio egzekwując od ciebie 
sto złotych”. 

Nie lękałem się śmierci, ale nie 
miałem i nie mam stu złotych... nie- 
szczęsny.. W dobrej wierze mu ra- 
dziłem podróż, mając złudzenie, że 
zagramicą jest lepiej. | 

Nie dojechał jednak... i mie ode- 
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Młyn jako kaplica. 

  

  

  
W miejscowości Weltenhof, niedaleko Brun- 
świku, znajduje się oryginalny w swym ro- 
dzaju kościół. Jest to stary wiatrak, przero- 
biony na dom modlitwy. Z młyńskich ka- 
mieni, które przedtem mleły zboże włościan, 
urządzono mocny ołtarz. Mieszkańcy są dumni 

ze swej oryginalnej świątyni, 

(A ON RKT e DIN NASA 

Manifest republikański. 

MADRYT 17,1. Pat. — Grupa zwo- 
łenników republiki wydała manifest, 
podpisany m. in. przez Orpegę Jas- 
seta, Pereza Deavala, Gregorio Mara- 
mona, występujący przeciwko monar- 
chji, która — jak mówi manifest — 
nie potrafiła przeobrazić się w imsty- 
tucję marodową, a pozostała jedynie 
zrzeszeniem poszczególnych grup, pa- 
sorzytujących na organiźmie hiszpań 
skim i wykorzystywujących swą wła- 
dzę dla obrony reprezentowanych 
przez nie interesów. Manifest kończy 
się oświadczeniem, iż monarchja win- 
ma być zastąpiona przez republikę, 
któraby się przyczyniła do odrodzenia 
życia narodowego Hiszpaniji, 

ao 

Amy Johnson pozostaje 
jeszcze w Warszawie. 

WARSZAWA. 14.1. (Pat.) Lotnicz- 
ka angielska Amy Johnson, która w 
piątek rano zamierzała wystartować 
w drogę powrotną 'do Londynu, z po- 
wodu niepomyślnych warunków at- 
mosferycznych odłożyła swój lot. 

Pogadanki językoznawcze. 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

„Trzej Króle” — (mianownik) — 
Trzech Króli (dopełniacz) są to sta- 
ropolskie formy. Rzeczowniki których 
temat zakończony na miękką spół- 
głoskę, miały i mają końcówkę: e bez 
względu czy oznaczają osoby, czy rze- 
czy. 

Końcówki — owie, ów ... nato- 
miast związane są ze znaczeniem rze- 
czowników. Przybierają je rzeczow- 
niki, oznaczające godność, stanowiska 
zawody i pokrewieństwa. 

Król powstał od imienia Karola 
Wielkiego (u Słowian), jak wyraz ce- 
sarz od imienia Cezara (u Germanów). 
Imię zaś Karola (Karl) pochodzi od 
germ. Kerl (człowiek, mąż). 

Pierwotnie zatem krół w poczuciu 
językowem Słowian bliższy był Ker- 
la i Karola, miż dostojności królew- 
skiej, choćby ze względu na uczu- 
cia, jakie żywić musieli ku zdobywcy, 
więc dano królowi końcówkę fonety- 
czną: e, jako rzeczownikowi miękko- 
tematowemu. 

Rozszerzenie mazwy król na włas- 
nych władców spowodowało zmianę 
znaczeniową tego wyrazu i potrzebę 
nadania mu formy dostojeństwa i ta 
mtarła się i rozpowszechniła forma— 
królowie, królów. 

W nazwach zaś tradycyjnych ża- 
chowują się zwykle dłużej i uporczy- 
wiej fonmy starsze — więc dlatego 
„Trzej Króle* — „Trzech Króli”. 

Kazimierz Wójcicki. 

brał stu 'złotych, oto w koresponden- 
cji, dziś otrzymanej wśród stosu po- 
zwów sądowych i wezwań od komor- 
nika znalazłem list. 

'Łist z Choroszczy, gdzie nieda- 
wno poświęcono wspaniały szpitał dła 
obłąkanych. 

Zagłądam do koperty i czytam: 
„Szanowny Panie! B. przyjaciel 

   

   

  

   
pański który zmarł wczoraj, 
zobowiązał mnie do skreślenia tych 

słów kilku. Ostatnią swoją wolą prze 
kazał cały swój majątek 1 zł. 46 gr. 

na najbiedniejszych, zażądał przed 
śmiercią spalenia w swej obecności 
wszystkich posiadanych przewodni- 
ków po dalekich krajach, Panu zaś 
polecił powiedzieć, że przeklina Pa- 
na i przebacza. Te sto złotych, co mu 
pan podobno jest winien, jak twier- 
dził, i tak Panu nie wyjdą ma zdro- 
wie. 

Umarł z uśmiechem ma ustach, 
szczęśliwy, że umiera w kraju”, 

Kropka. 
Podpis jakiś nieczytelny. 

Tak zmarł człowiek, «co poznat 
świat, a tęsknił za ojczyzną. 

Junosza. 

tafla
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I OBRAŻKI z KRAJU 
Krwawa utarczka z bandą przemytniczą 

na pograniczu litewskiem. 
© moży z 15 na 16 b. m. w rejonie od- 

siaka grawieznego Filipów patrołe KOP.-u sto 
azyty krwawą utarezkę z liczną i doskonałe 

w broń bandą przemytniezą. 
IBenda ta w liczbie 10 osób, korzystająe z 
qjeennoóci mocnych usiłowała przedostać się 
wa terytorjam Polski z kontrabandą ogólnej 
wartości 50 tysięcy złotych. Przemytniey za- 
wkoczeni przez żołnierzy KOP -u rozpoczęli 

toczącej się wałki zaałarmowały pobliskie 
placówki polskie, które pośpieszyły na po- 
moc, odcinając przemytnikom drogę odwro- 
tu. W wyniku kilkunastominutowej wałki 
dwóch przemytników zostało rannych i wraz 
z 5 innymi przemytnikami wpadło w ręce 
KOP.-u. Pozostałym przemytnikom udało się 
zbiee do Litwy. 

Znalezioną przy zatrzymanych kontra- 
strzełaninę rewołwerową, usiłująe jednocze- bandę przekazano do najbliższego urzędu 
śnie wyesiać się na stronę litewską. Odgłosy celnego. 

POOL 

ŚWIĘCIANY kierował ścisły ikomitet w składzie 6 osób z 

-— Tydzień Akademika W dniu wczo- 
rajszym odbyło się tutaj zebranie komite- 
fu Tygodnia Akademika. Obrady zebranych 
przedstawicieli orgamizacyj społecznych za- 
gaił zastępca starosty święciańskiego p. Wa- 

«daw Jeśman. W rezultacie obrad postamo- 
wiono unządzić koncert oraz kwestę uliczną, 
Jjak również przystąpić do rozsprzedania 
smaczków i malepek. 

   

      
    

  

0 uzasadnione 
Kraj nasz wycieńczony wojną, nie- 

aurodzajem, kryzysera i podatkami nie 
mia doprawdy Szczęścia w oczach 
władz czyniących inwestycje — tak 
bardzo u nas ograniczone. Oprócz kil- 
ku szos jedyną inwestycją można na- 
mwać budowę kolei Woropajewo—- 
Druja. Ałe tutaj jak i wszędzie do prze 
targu zapraszają firmy zamiejscowe-— 
tak że znane są wypadki (jak przy bu- 
dowie monopolu tytoniowego w Grod- 
mie), że sprowadzono do nas... drzewo 
ftak!!!) z Rusi Czerwonej. 

Pożytecznąby była zasada, żeby 
wogóle firmy zamiejscowe nie były do- 
puszczanę do przetargów — a jeżeli 
to jest niemożliwe — aby przynajmniej 
miejscowe uwzględniano w pierwszym 
rzędzie. 

Wogóle jest to ciemna sprawa z 
temi przetargami. Zjawia się taki pan 
gdzieś z zaświata, nie zna warunków 
ani łudzi ani cen — poda oferty niżej 
kosztów ,„aby wziąć robotę”, a potem 
gdy zobaczy, że się nie udało, wieje 
dokąd pieprz rośnie — i szukaj go 
potem w Kaczym Dole czy Psiej Wól- 
<e. Roboty stoją, rząd traci, ludność 
obija progi innych instytucyj po zaro- 
biony ciężko grosz. I komu to potrze- 
bne? 

Ostatnio w dniu 15 stycznia odbył 
się w Dyr. Kol. Państw. w Wilnie 
przetarg na budowę ostatniego odcin- 
ku linji kolejowej normalnotorowej 
Woropajewo—Druja. Jest to pierwsza 
kolej normalnotorowa o długości za- 
ledwie 90 klm., jaka się buduje na na- 
szych ziemiach od czasu odzyskania 
niepodległości. Roboty przy budowie 
-w myśł zapowiedzi min. Kiihna zło- 
żonej na konferencji u Pana Prezy- 
denta Rzplitej na Zamku w dn. 16 
października r. ub. w sprawie postu- 
latów gospodarczych z. Wileńskiej — 
mają być prowadzone w tak szybkiem 
tempie, aby jeszcze w końcu roku b. 
mogły kursować pociągi narazie w ru- 

dyrektorem miejscowego gimnazjum Skur- 
skim Pracniszkiem ma czele. 

-- Kursy rolnicze. Okręgowe Towarzystwo 
Kółek i Organizacyj Rolniczych w Święcia- 
nach urządza 'w styczniu i lutym r. b. sze- 
reg kursów rolniczych dla członków poszcze- 
gólnych kółek rolniczych na terenie powia- 
tu. Kursy powyższe jedno i dwudniowe od- 
będą się w 17 miejscowościach powiatu 
święciańskiego. 

pierwszeństwo. 
chu prowizorycznym. Miejmy nadzie- 
ję, że ta stosunkowo niewielka budowa 
jęst zapoczątkowaniem szerszego pro- 
gramu budownictwa kolei żelaznych 
oraz dróg bitych na naszych ziemiach, 
będących nieodzownym warunkiem 
ich rozwoju, bowiem rządy rosyjskie, 
szczególnie pod tym względem pozo- 
stawiły nasz kraj w warunkach opła- 
kanych i powodujących niemożliwość 
należytego rozwoju życia gospodar- 
czego. 

Do przetargu dopuszczono znowuż 
obok firm miejscowych również i fir- 
my z innych dzielnic Polski, nie znaj- 
dujących się w stanie takiego bezna- 
dziejnego zastoju jaki panuje obecnie 
w Wileńszczyźnie. Niktóre firmy po- 
zamiejscowe ujawniły, jak się mówi 
o tem na mieście, zupełną nieznajo- 
mość miejscowych warunków i kałku- 
lacji, co wygląda przy takim przetargu 
niepoważnie. 

Należy jednak mieć nadzieję, że 
czynniki miarodajne, które uwzględ- 
niają krytyczny stan gospodarczy Wi- 
leńszczyzny, wezmą pod uwagę mo- 
menty wspomniane i powierzą wyko- 
nanie przy budowie kolei Woropajewo 
—Druja najniżej oferującej fachowej 
firmie miejscowej, co napewno dla ko- 
lei i dla kraju będzie z większym po- 
żytkiem, niż „najtańsza* budowa za- 
miejscowa, która staje się przy utrud- 
nionym nadzorze zwykle najdroższą. 

Jak słychać, poruszyła ta sprawa 
również naszą Izbę Przemysłowo- 
Handlową, która już niejednokrotnie 
zabiegała z dodatnim wynikiem u 
władz centralnych, stojąc na-stanowi- 
sku oddania robót miejscowym fir- 
mom. Chyba i w danym wypadku Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie za- 
interwenjuje tem bardziej że Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Wilnie, jednak 
obecnie wykazuje zrozumienie dla po- 
trzeb miejscowych. Kor. 

lina lotnictwo to potega Państwal 

Na Il-ch Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX | 
SNIEGOWCE I 

  

AAS NLC kios 

Jakość zagraniczna! 

2669 

SĄ ra 

Ceny tanie! 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia, 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

y B-cia T R 0 c c Y awa 26.   

X UR UE RB 

Dar min. Prystora. 

P. minister przemysłu i handlu 
Aleksander Prystor ofiarował kwotę 
1180 zł, jako swe diety poselskie, 
na cele opieki społecznej woje- 
wództwa wileńskiego. 

ZD 

Jubileusz n. Heleny Remer- 
Ochenkowskiej. 

Dnia 21 b. m. przypada 25-lecie 
pracy literacko-publicystycznej p. He 
leny Romer-Ochenkowskiej, zasłużo- 
nej działaczki społecznej i pisarki re- 
gjonalnej, wiceprezeski Związku Lite- 
ratów, członka zarządu Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich. Obie te insty 
tucje uczczą Jubiłatkę specjalnym oh 
chodem w formie uroczystej 118-ej 
Środy Literackej w gmachu po-bazył- 
jańskim, w środę, 21 stycznia, o godz. 
8 wiecz. Na program tego wieczoru 
złożą się: przemówienie prezesa Zwią 
zku Literatów prof. M. Zdziechow- 
skiego i przedstawiciela zarządu Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich, refe- 
rat p. Wandy Niedziałkowskiej-Doba- 
czewskiej o twórczości p. Heleny Ro- 
mer, — oraz recytacje utworów Jubi- 
latki w wykonaniu Autorki i uproszo 
nych sił artystycznych. Pozatem na 
„Šrodzie“tej ma być wręczony adres 
pamiątkowy. 

    

EGZ 

Taksa na pieczywo. 
Starosta Grodzki w Wiłnie podaje do ogól- 

nej wiadomości, iż z dniem 19.I r. b. obowia- 

zują następujące ceny maksymalne na pie- 
czywo z mąki pszennej: 

1) kajzerki, rogaliki, solanki i t. d. za 
1 kg. — 1 zł. 08 gr.; 

2) francuskie bułeczki za 1 kg. 1 zł. 08 gr.; 
3) bułki t. zw. polskie I gat. za 1 kg. — 

80 gr. 
*4) bułki t. zw. polskie II gat. za 1 kg. — 

60 gr.; 
5) obwarzanki postne za 1 kg—1 zł. 20 g.; 
6) chleb pytlowy 70%, za 1 kg. — 38 gr.; 
7) chleb razowy za : kg. — 25 gr. 

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Korzystam z uprzejmości Pana Redakto- 

ra, żeby na łamach Jego pisma podać do 

wiadomości osób interesujących się o powo- 

dach, które doprowadziły mię do sytuacji, 
z której za majlepsze wyjście uznałem zwró- 
cenie się do Sądu z podaniem o odroczenie 

lat. 
Od 3-ch lat składy rolnicze mają ciężkie 

czasy, ale rok obecny jest wprost katastrofal 

my. 

RonkŚ mitylko że bardzo mało naby- 

wają, ale w dodatku prawie nie płacą sta- 

rych mależności. Trzeba prolongować i pro- 
jongować bez końca. W obecnym czasie za- 
dłużenie rolników składowi mojemu przekro 
czyło pół miljona złotych. Na drugie pół 
miljona leży towaru miesprzedanego na skła 
dzie. Na prędką poprawę sytuacji liczyć tru- 
dno. 

Mam rezerwy w nieruchomościach, ale 
tak ma poczekaniu, zwłaszcza przy obecnej 
złej konjunkturze, wycofać je się nie da. 
Potrzeba ma to, jak również i na ściągnię- 
cie należności od wopieszałych dłużników, 
trochę czasu; a że wyrozumiałości i cierpli- 

wości ze strony wszystkich moich wierzy- 
cieli nie byłem całkowicie pewny przeto, 
idąc za radą przyjaciół, udałem się do Są- 
du o zapewnienie mi opieki na przeciąg kil- 
iku miesięcy. 

Łączę wyrazy wysokiego szacunku i po- 
ważania. 

Zygmunt Nagrodzki. 

Kto wygrał? 
W piewszym dniu ciągnienia trzeciej kla- 

sy. 22-ej Polskiej Państwowej Loterji Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na następu- 
jące numery: 1: O tys. zł. na Nr. 33997, 50 tys. 
zł. na Nr. 41928. 

Zł. 5009 Nr. 27854. 
Zł. 2 00 Nr. 156238. 
21. 1000 N-ry 825 96497, 
Zł. 600 N-ry 93769 128557. 
Zł 500 N-ry 43643 76942 100582 105266 

135455 139256 195260. : 
71 300 N-ry 286/ 19400 20954 30946 42699 

61100 69654 77873 96798 104401 129331 
157985 '159 64 161437 573 175493 190133. 
„Zl. 250 N-ry 3989 8732 977” 13157 22282 
40824 41933 43551 56341 58657 61704 64468 
75219 76601 991 80962 82323 9-1 90990 
92748 95437 100843 101842 102922 104747 
106579 111391 112186 115863 120868 125914 
128242 132275 138885 156067 314 149177 

  

' 150980 15'049 153882 158554 161617 164219 
166 -35 170098 177132 178312 179998 184072 
189386 194533 195529 197105. 

W drugim dniu ciągnienia 15 b. m. 

Zi. 5000 Nr. 90870. 
Zi. 2000 Nr-y 42055 122339. 
Zł 1000 N-ry 8150 92525 130533 150706. 
Zł. 600 N-ry 18893 50960 78366 .165716 

167068 202650. 
Zł. 500 N-ry 11013 55810 71258 76240 

84992 101291 380 103853 105331 109742 
128582 136645 157372 170912. 

Zł. 300 N-ry 7939 20472 23078 293 32334 
57326 69045 70864 7101 72535 92409 99905 

110792 120689 133250 65 137848 139766 
144370 186115 189525 1-8528. 

Zł. 250 N-ry 1225 4496 10175 485 13739 
17848 20968 23685 24807 34439 35747 37721 
39939 42575 43140 47527 58 49390 50480 
54783 55631 59652 61304 964 65048 67798 
68278 70936 71468 72498 73080 362 74314 
22 76796 81893 85750 86593 90935 93911 
98060 587 100199 725 101386 102158 104809 
105475 568 106089 112497 113136 114126 336 
546 990 121628 122393 125120 758 129482 
595 130154 132598 133578 134483 515 137389 
139068 143916 668 147683 151536 153969 
160355 165223 167688 170281 736 172755 
173055 175924 178!07 181668 182614 910 
183078 186992 190873 191515 56 193637 
196863 198632 199119 204046 205735 207993 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY, 

Na Belmoncie w razie sprzyjających wa» 
runków atmosferycznych odbędą się zawody 
narciarskie na Odznakę P. Z. N. do których 

zgłosiło się 100 zawodników. 
Start biegu pierwszego t. j. na 12 klm. 

rozpoczyna się o godz. 11-ej. 
W sali Okr. Ośrodka W. F. odbędzie się 

bardzo ciekawy mecz bokserski Lwów—Wil- 
no. W skład reprezentacji lwowskiej wchodzi 
kilku bardzo dobrych bokserów z Kołodzie- 
jem, Moskwą, Gossem na czele. 

Początek meczu o godz. 19 (7 wiecz). 
  

| Opad w milimetrach: 

WILENSKI 

  

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

został przeniesieny do obszernego lokalu przy Ś-to Jańskiej 8 
с (dawn. Wielka 5). 

Przyjmuje obstalunki jak z własnych tak i powierzonych materjałów 

NA KARNAWAŁ wykonują się stroje balowe. 

WYKONANIE SOLIDNE. 3012 

Wilhelm Dowgiałło 

|= CENY UMIARKOWANE. 

  

  

| Niedzieta 

18 | 
| Styczeń 

Dziś: Katedry św. Piotra. 

Jutro: Ferdynanda. Henryka. 

  

Wschód słońca—sg. 7 m. 35. 

Zachėd ‚ —g. 15m.57 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 171—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia -+ Ю С 

najwyższa: Ą- 39 C 

najniższa: 0° > 

723 

żaj 5 oludn. 

Wiatr przeważający: P 

Tendencjabarom. 
gwałt. spadek,potem 

wzroś! 

śni em, 
Uwagi: wichura, śnieg ® deszcz! 

‚ OSOBISTE. 
icz w 

Маг Senatu P- Raczkiew! 

Wilnie. rej ze Wilnie marszałek Senatu 

Wladystaw Raczkiewicz. 

i 
MIEJSKA 

i i ołecznej 
—- Budżet wydziału opieki SP i 

a pod obrady Komisji p: 

W wtorek 20 b. m. w lokalu Magistrai В 

Mak się posiedzenie miejskiej Komii ji 

dd Społecznej. Porządek dzienny PS 

S wydziału opieki społeczne ma 

1931-32 oraz. wolne wnioski. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Okręgu Szkolnego as 

skiego przypomina
, że termin o P a 

ń dopuszczenie do gimnazjalni — i : 

siak dojrzałości dla eksternów Up*yV z 

о stycznia 1931 r. 

"2 say S aro 
i 40 

(Koncesjon. "Kurator. O. S. W. i, @ as 

gimnazjów państwowych im. I że, E sa 

i Narodowej, istniejące pod p o 

Polskiej Macierzy Szkolnej ; zj чр 

1931 r. przyjmują ER - 2-8, 

i ms I, I AA 

i ga 2 czny oraz matematyczno 

ad lk ob do wyboru. Doś- 

— Kuratorjum 

  

    
wiadcza! ка 

Chór. Lekarz szkolny. 12, m. 6, od 

    ncelarja: ul. BiskupiaNr. 

godz. 5—8 Po pot. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Herbatka WRÓ
T, a 

rezego. W niedzielę о 5 320 odheniE 

Z W Gisnazjam 
im. A. Mickiewicza, ul. Do 

minikańska 3, „Herbatka Kr j dwa 

działu Wilejskiego Polskiego I Rasa 
Zrajoznawczego, W CZASIC iktėorej » A 

Baa alejek! zematy z dziedziny krajozna 
8 ' 
stwa. 

3 

2 Konsenwator wojewódz 

adamkę ma temat ›› 

  

  

  

ki p. Lorenz NY” 

Towarzystwo Kra 
i po 

ы ма ' 

E iagos a naukowa imwentaryzacja 1 bę 

Śri ja zabytków”, ilustrowana na prz 

serwacj; 
\ 

kładzi „ brastawskiego- 
а x 

step dia: członków Towarzystw żę przy 

-odzonych przez mich gości —- ^ **° 

as p. O. L. K. Zarząd S 

Zw. Legjonistek BAL p KĄ e. og : 

. r. b. w Warszawie 
alny Zjazd Le- 

mL wiązany z uroczystością poświę: 

S mowege Sztandaru Związku. 

'Pożądamy jest jak й 

Zjeździe b. mezestmicz! 

Kobiecej. 
1 

i Wszelkich Wj
 

zdu, udziela Sekretarja Za 

„z Warszawie ul. Nowy z. 

538-89 (dyżury w poniedziałki 

i 7—19). 
A 

R Ee dn ee Czerwonego Rasės 

Zarząd Wileńskiego Okręgu. p. 2 = a 

szem (pośrednictwem, wyraża = e. 2 

dziękowanie wszy” skim tym firmom, 

dzięki swej ofiarno: 

najliczniejszy udział w 

ek Ochotniczej Legi 

dotyczących Zja- 

Zarządu Głównego 
II p., tel. 

rody, piątki 

   

   

ści przyczyniły się do urzą 

dzenia gwiazdki dla chorych w szpitalu woj- 

vy a. Antokolu. 
e 

Aka z godłem Czerwonego Krzyża, 25 

Grojo w dniu svigilijnym si a 

0 uczuciach społeczeństwa © 3 › 

Ё\) Jedne, o pamięć ludzi obcych rozrzewni 

a &* х +szystkim, którzy 
„Bóg zapłać tym wszys! dk 

mzed uroczystem świętem pomysit B 

R oddalonych od ih SRR 20 

zczyniając się do urządzenia 
R 

os Hasło sztandaru Czerwonego Krzy 

ża „Miłuj bliźniego Twego”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

i i Zawalna 1 
— W Tow. im. Jana Łaskiego (Zawal 

front, I piętro) odbędzie się w poniedziałek 

dm: 19 b. m. o godz. 7 ii pół zebramie A 

kowe dyskusyjne na temat: „Przyczyny wal 

kleru z rządem litewskim 
: i we 

Na odczyt i dyskusję zostali zaproszen: 

! Goście mile widziani. 
Litwini. Wstęp wolny. i 

eż Towarzystwa Przyjaciół Nauk. We 

wtorek 20 stycznia r. b. w gmachu T-wa przy 

SE o godz. 7 wiecz. ao się 

miesięczne zebranie naukowe „ogółu cz. 2 

ków, ma którem prof. dr. Marjam SAY 

ski wygłosi odczyt p. t. „Korona epo = я 

ocalone regalia piastowskie . Odczyt Ę a = 

wany będzie obrazami 
ości 

ME a it Zw. Legjonistów. Zarząd. 
Oddziału Związku Legjonistów a as 

stkich swoich członków ma ogólne ze! Za 

informacyjno-dyskusyjne, które os ę 

w sali Kursów Gimnazjalnych im. J. AS 

mowskiego przy ul. Mickiewicza 4-1ip. 2 

rwo*') w miedzielę, dnia 18 b. m. o godzime 

11-ej. 
i 8 

rządek dzienny: 1) Sprowozdanie ze Zja. 

aa kai w Warszawie, 2) Sytuacja po 

wyborcza i zadania ma ma jbliższą dobę. O- 

becność wszystkich Obywateli pożądana. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

—- Wzrost bezrobocia. Tydzień ostaimi 

przyniósł dalsze zwiększenie się liczby bez- 

robotnych na wiłeńskim rynku pracy. Bez- 

robocie za czas ten wżrosło o 209 osób i 

obecnie przedstawia się w cyfrach następują- 

cych: mężczyzn jest bezrobotnych 2942 i ko- 

biet 900. Ogółem Wilno liczy 3842 bezrobot- 

nych, 

   świetlmemi. 

RÓŻNE. 
— Chwiłowe unieruchomienie bibljoteki 

miejskiej Nr. 1. Bibljoteka miejska Nr. 1 
została przeniesiona do mowego lokalu w 

znawcza* Od” 

   
gmachu Ratusza. W związku z tem bibljote- 
ka będzie mieczynna w dniach 19 i 20 b. m. 
— Choroby zakaźne. W ubiegłym tygod 

niu zanotowano w Wilnie następujące w; 
padki chorób zakaźnych» ospa wietrzna 2: 
tyfus brzuszny 4; płonica 15; błonica 8 (w 

tem 1 zgon); odra 6; róża 4; grypa 2 (zgony 
2); gruźlica 20 (w tem 5 zgonów): jaglica 11: 
gorączka połogowa 1 (zgon 1). 

Ogółem chorowały 73 osoby, w tej licz- 
bie 9 śmiertelnie. 

— Dr. Finkelsztejn ponownie przybywa 
do Wilna. We środę dnia 21 stycznia r. b. 
w Sali Śniadeckich U. S. B. o godz. 7 wiecz. 
odbędzie się pokaz fenomenalnego rachmi- 
strza, światowej sławy dr. S. Fimkelsztejne 
Słowo wstępne wygłosi prof. dr. Marjan. 2 
ssonius. Wstęp dla studentów 50 gr. dla go- 
ści od 1—3 zł. Bilety do nabycia w Księgarni 
Zawadzkiego i Brainiej Pomocy Pol Młodz. 
Akadem. U. S. B. (ul. Wielka 24). 25 proc. 
dochodu przeznacza się ma rzecz Bratniej 
iPomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej 
U.S. B. 

— Sprawa godna zastanowienia. Kiedy 
Wilno nareszcie pójdzie za przykładem wieł- 
kich współczesnych miast i pozbędzie się ma- 
łych, ciasnych i, dusznych kinematografów? 
Pytanie to musi masuwwać się każdemu na- 
wet przygodnemu bywalcowi kin wileńskich, 
który — poprostu „dla zabicia czasu* do 

któregoś z nich zajrzy 
Za wyjątkiem ostatnio otwartego przez 

p. Jerzego Pimonowa kina dźwiękowego 
„Casimo* — i względnie „najlepszego do 
niedawna lokalu „Heljosu“, który przy każ- 
dej okazji wyświetłania lepszych obrazów 
— matłoczony jest „lepszą publiką“, pozo0- 
stałe z kin wileńskich, za wyjątkiem wzgled- 
nie czystego „Hollywoodu* — dają wraże- 
mie  ohydnych bud jarmarcznych, brud- 
nych i miskich, ubliżających poprostu sta- 
nem swym charakterowi wielkiego centrum 

kulturalnego jekiem jest Wilno. 
Ceny w naszych wileńskich kinematogra- 

fach są naogół niskie, tak, iż — i tę tak zwa- 
ną „gorszą jpublikę* możnaby w nich po- 

ścić. Dobrze, pomieścić, kiedy łącznie nie 
mają na to wystarczających m c. Gdy tak 
odpowiemy sobie na to pytanie, palącem, 
jak widać staje się zagadnienie likwidacji 

h małych kinowych spelunek i zastąpie 
ch kilkoma — obszermemi na wzór eu- 

ropejski urząd emi lokalami. 
Przykład założycieli „Casina”, które ma 

900 miejsc — służy wymownym przykła- 
dem, że w dużem mieście tylko duże kino 
ma rację bytu, co zresztą jeszcze mie znaczy, 
że wspomniane „Casino* zeżegnuje poruszo- 
ną bolączkę. 

Jak wiemy z kompetentnych źródeł ob- 
rót miesięczny w r. ub. wszystkich kinema- 
tografów w Wilnie przy ustbilizowanych ce- 
mach biletów wstępu daje około 300 tysięcy 
złotych wówczas, gdy jeszcze w r. 1926 wy- 
nosił zaledwie około 180 tysięcy zł. 

Wiemy dobrze, że ze względu na małą 
iłość miejsc największe domiedawna w Wil- 
nie kino ,„Heljos”, liczące około 800 miejsc 
nie jest w stamie stale wyświetlać "wielkich 
filmów), poprzedzonych rozgłosem świato- 
wym ze względu właśnie na szezupłość loka- 
lu, od zamkniętej kasy którego częstokroć 
nawet przy Średniej wartości filmach pub- 
liczność żądna rozrywki odchodzi, zapełnia- 
jące molens volens duszne lokale podrzędnych 
kinomatografów. bos. 

ZABAWY. 
— Bał Kowieński organizowany przez 

Akademickie Koło Kowmian odbędzie się w 
sobotę dnia 31 b. m. w salach hotelu Geor- 
ges'a, pod protektoratem p. ministra Ale- 
iksandra Meysztowicza i p. prof. Władysła- 
wa Władyczki. 

Dekoracji sal podjął się bezinteersownie 
znamy artysta malarz p. Jerzy Hoppen. 

TEATR | MUŻYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś dwa 

przedstawienia. Po południu o godz. 3 ukaże 
się po .cenach zniżonych „Noc listopadowa” 
monumentalne dzieło S. Wyspiańskiego, w 
przepięknych dekorącjach projektu F. Rusz- 
czyca, oraz z ilustracją muzyczną E. Dzie- 
wulskiego. Reżyserja R. Wasilewskiego. | 

„Noc listopadowa ukaże się nieodwo 
łalnie po raz ostatni w sezonie. 

Wieczorem 0 godz. 8 ukaże się po cenach 
zniżomych. „Dzielny wojak Szwejk* z dyr. 
Zetwerowiczem, który po powrocie do zdro- 
"wia objął ponownie rolę d-ra Gruensztejna. 
Rolę tytułową odtwarza Lucjan Żurowski. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
16-ty ukaże się po cenach zniżomych o godz. 
9 w. „Rewja karnawałowa”, barwne wido- 
wisko pełne humoru, w wykonaniu całego 
miemal zespołu. 

Tiustracja muzyczna E. Dziewulskiego, 
dekoracje pomysłu J. Hawryłkiewicza, oraz 
efektowne kostjumy iz pracowni teatramych 
przyczyniają się do urozmaicenia tego imte- 
resującego widowiska. 

*  — Najbliższe premiery. Próby z „Papy- 
kawalera” oraz „lnteresu z Ameryką* do- 
biegają końca. 

„Papa-kawaler*, urocza komedja Carpen 
tiera ukaże się ma Pohulance w nadchodzą- 
cy czwartek dmia 22 b. m. w reżyserji Karo- 
la Wyrwicz-Wichrowskiego, oraz pomyslo- 
nyej szacie dekoracyjnej projektu J. Hawrył- 
kiewicza. { 3 

„Interes z Ameryką", mowa komedja 
Francka i Hirszfelda ukaże się w „Lutni* 
w opracowaniu reżyserskiem R. Wasilewskie- 
go. Premjera zopowiedziana na piątek 23 
stycznia. z 

— Widowisko dla dzieci. Z powodu przy 
padającej rocznicy pracy pisarskiej Bene- 
dykta Hertza Teatr Miejski wystawia w naj- 
bliższym czasie nadwyraz efektowną, czaru- 
jącą bajkę dla dzieci p. t. „Czupurek“, w wy 
konaniu czołowych sił zespołu, w opraco- 
wamiu reżyserskiem H. Zelwerowiczówny. 

RABJO 
NIEDZIELA, 18 stycznia 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.15: Poramek z Filharm. War- 
szaws. 14.00: „W jakich wypadkach opłaca 
się sosowanie nawozów sztucznych 14.20: 
Odczyty rolnicze i muzyka. 15,40: Audycja 
dla dzieci. 16.40: „Z życia roślin w morzu — 
odczyt. 17.00: „Otwarcie Wileńskiego Związ- 
ku Pań Domu*. 19.05: „Kukułka wileńska”. 
19.05: „U progu Sahary* |- ffelj. 19.40: 
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Progr. na poniedziałek i rozm. 19.50: Tełe- 
fonem od naszego i korespon- 
denta. 20.00: Siuchowisko. 20.50: Recitai T. 
Bay. 21.10: Krwadr. literacki. 21.30: Koncert. 
popularny. 22.00: „Poniżej zera* — fedj. 
22.15: Koncert, 22.30. Kom. i muzyka tanecz. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 19 stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 19.05: Koncert popularny (płyty). 
13.10: Kom. meteor. 13.30: Lekcja f: k. 
16.10: Program dzieniny. 16.15: Aud. dla dzie- 
ci. 16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.45; Muzyka lekka. 18.45: Wileński kom. 
sportowy. 19.00: Progr. na wtorek i rozm. 
19.10: (Kom rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.40: 
iPras. dzien. radj. 20.00: Telefonem od nasze 
go genewskiego korespondenta. 20.15: „Smu- 
tne i wesołe dzieje libret operowych“ — felj. 
20.30: Operetka „Cnotliwa Zuzanna”. 22.30: 
„W pogoni za ideałem mowoczesnego czło- 
wieka i obywatela* — felj. 22.50: Komum. 
23.15: IX Symfonja d.moll op. 125 L. Beetro- 
vena. 

i 

NOWINKI RADJOWE. 
MIKROFON u PAŃ DOMU. 

Otwarcie Związku Pań Domu nastąpi nie 
we własnym domu, lecz w lokalu Związku 
Zawodowego Literatów w murach pobazył : 

jańskich. Stąd Radjo będzie transmitowało 
tę doniosłą dla świata kobiecego w szczegól- 
ności uroczystość, na którą złoży się również 
przemówienie prof. Ruszczyca o pięknie Wil- 
na i Ziemi Wileńskiej. Cele Związku i ko 
rzyści, płynące z jego przyszłej działalności 
rozpostrze przed słuchaczami p. Irena Łubia- 
kowska. Żywy reportaż poprowadzi p. Boh- 
dziewicz. (Niedziela godz. 17.00i. 

IX SYMFONJA w RADJO. 
Stęsknieni do IX Symfonji Beethovena 

radjosłuchacze, którzy się jej wielokrotnie 
domagali, będą mieli sposobność słyszeć tem 
piękny utwór przez radjo w poniedziałek 
© godz. 23-ej. Utwór, odegrany z płyt, zao- 
patrzony będzie w cenne uwagi prof. Michała 
Józefowicza. 

  

KINA I FILMY 
„IMPRESARJO* z BUSTEREM KEATONEM 

(Hollywood). 
Czy wiecie państwo dlaczego B. Keaton ni- 

gdy się nie śmieje (przynajmniej na ekranie, 
bo w , u podobno nieodmawia sobie tej 
przy jemn ci)? Jest to o wiele mniej wesołe. 
niż patrzący na jego wiecznie strapioną, prawie 
nieruchomą twarz widzowie i pochodzi jesz- 
cze z czasów dzieciństwa artysty. Rodzice je- 
go pracowali w cyrku i paroletni wtedy, Bu- 
ster brał udział w wielu ich produkcjach. 
Były to bardzo ucieszne numery, ale wyko- 
nujący je artyści musieli podczas nich zacho 
wać niezmąconą powagę. To samo tycżyło się 
i biorącego w tem udział malca, któremu jed- 
nak bardzo trudno było nagiąć się do tego 
Ale szereg bolesnych upomnień, jednakże. 
nauczył go powściągliwości w tem, wyrabia- 
jąc mu tę samą zmartwioną maskę, która 
dziś w kontraście z sytuacjami, w jakich wi- 
dujemy jej właściciela, wyciska tyle łez pa- 
trzącym na nią, łez oczywiście zupełnie in- 
nych niż te, które wylewał Buster Keaton w 
dzieciństwie... 

„Impresarjo* nie jest wyjątkiem pod tym 
względem, rzewnie płaczą łudziska na wi- 
dzowni ze śmiechu, zwłaszcza w części pierw- 
szej, która ma sytuacje bajecznie komiczne. 
Doskonałe są zwłaszcza sceny w ' wytwórni 
filmowej (bardzo ciekawe także i dlatego, 
że widzimy „kulisy*), pracy w niej, jest spo- 
ro świetnych typów komicznych poza Kea- 
tonem, są niezłe wstawki rewjowe i jedna 
w nich, sensacyjna inowacja — mianowicie 
Buster Keaton śpiewa. Niekóniecznie wpraw- 
dzie operowo, ale zupełnie odpowiednio do 
sytuacji Nad program równie wyciskająca 
łzy z oczu farsa z dwoma kapitalnymi ko- 
mikami, dużym, sangwiniecznym St. Laurel em 
i mniejszym znacznie, chudym, płaczliwym 
Oliverem Hardy'm. Pozatem bardzo już nie- 
świeże „aktualności* ., Doświadczalnej”, wcale 
dobre zresztą, zdjęcia. (sk) 

* 

Do poprzedniej recenzji wkradło się parę 
przykrych błędów korektorskich, mianowicie 

j szpalcie, 16-1y wiersz od góry powinno 
być: „...ciężkie niemieckie dramidło* „Płoną- 
ce serca" do „Heliosu*, zaś w tejże szpalcie 
6-ym w. od dołu: „,,..Pewnym fałszem i histo- 
rycznym i stylowym', a nie jak inaczej myl- 
nie złożono. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE DWÓCH KOMUNISTÓW 

Władze bezpieczeństwa publicznego are- 
sztowały wczoraj dwóch wybitnych działaczy 
komunistycznych, którzy przybyli niełegal- 
nie z Rosji Sowieckiej. 

Przy aresztowanych znaleziono fałszywe 
dowody osobiste i paszporty zagraniczne 

oraz większą ilość gotówki w wałucie zagra- 
nieznej. 

Przybyli oni do Polski na podstawie 
fałszywych dokumentów, jako turyści. 

Aresztowanych oddano do dyspozycji 
władz śledczych. (e) 

UJĘCIE WARSZAWSKIEGO ZŁODZIEJA. 

2 Wczoraj wieczorem aresztowane złodzie- 
ja warszawskiego, przezwiskiem „Czarny 
Kot", który przybył do Wilna na gościnne 
występy. 

(e) 

Zamach samohbójezy. 
W dn. 15 b. m. Bobis Stanisława, zam. we 

'wsi Gliniszki, gm. wasiliskiej, pow. szczu- 
czyńskiego wypiła esencji octowej. Pogotowie 
ratunkowe odwiozło desperatkę do szpitala 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 

Pórzueone dzieci. 
W dn. 15 b. m. przy ul. Trembackiej 20, 

znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 2 tygodni, porzuconego przez Ejtiulową 
Helenę, za którą wszczęto  płoszukiwania. 
Dziecko umieszczono w przytułku Dzieciątka 
ezus. 
W dn. 15 b. m. przy ul. Bazyljańskiej 5 

znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 6 tygodni, którego umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

WŚRÓD PISM 
— Najnowszy zeszyt Tygodnika Iłastro- 

wanego (3) przynosi na wstępie artykuł o 
kryzysie inteligencji w związku ze sprawą 
brzeską. P. Kosmowska daje ciekawy, szcze- 
gółowy i rzeczowy feljeton p. t. „Co Połska 
odrodzona dała swej dzielnicy piastowskiej”. 
Zdumiewa nas wprost ogrom podjętej i do- 
Ikonanej pracy — pisze autorka — zdaje się, 
iż mic mie zostało pominięte i zaniedbane, 
«o służyć może dla pożytku oświaty i dobro- 
bytu, tak długie wieki doświadezanej i wyna- 
radawiamej dudmości śląskiej, a jednak czy 
i tam mie popełniliśmy jakiego psychologi- 
cznego błędu. — Oto jakie zadanie stawia 
sobie autorka. O czarodziejskiem działaniu 
radja, stwarzającem w wyobraźni słuchacza 
nowe światy — mówi nam p. Zb. Świętocho- 
wski („Konstruktorzy złudzeń). Niezwykły 
lot eskadry włoskich hydroplanów znajduje 
w Tyg. Il. szczegółowe omówienie wraz z 
zajmującemi zdjęciami i mapą lotu. R. Cie- 
chamow („Los Agelos, miasto aniołów") pisze 
o Kalifornji i niezwykłym rozroście Los An- 
gelos, gdzie w roku 1932 odbędzie się Olim- 
pjada. Dział recenzyj literackich, przeglądu 
prasy („Idee i zdarzenia”), muzyka (Muzy- 
ka Podhala i Stefan Askenase) oto pozycje 
tego m-ru. W dziale twórczości orygimalnėj 
a powieściowy Nowakowskiego i no- 
wela Jankowskiego. я 
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Rozrywki umysłowe. 
8. Szarada aktualna. 

UŁ p. Bolwit (Wilno). 

PIERWSZA oznącza posiadamia stan 
DRUGA i TRZECIA doekrycia służy; 
Łącznie im razem przywilej jest dan 
Być eclem męża wielkiego podróży. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w klasie l-ej. 

9. Bilet wizytowy. = 
Bł p. W. Wirpszówna (Wilno). 

11. Krzyżówka. 
Ut. p. Józeł Terlecki z Poszumienia. 

! 
| 

! 

BERNARD KUTYKO 
  

Za pomocą przestawienia liter określić 
słanouńsko tego pana. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w klasie ll-ej. 

10. Łamigłówka. 
Bł p. W. Wirpszówna (Wilno). 

Pr, ier, 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 

Zamiast kresek i krzyžykow wslawič li- 
tery tak, aby tworzyły, czytając poziomo wy 
razy o następującem znaczeniu: 

1) Spółgłoska. 2) Rzeką w Polsce. 3) Lokal 

wspólnego mieszkamia grupy osób. 4) Zapora, 
przeszkoda na drodze. 5) Udrzewione przej- 

rozwiązanie. Ście w parku. 6) Okres czasu. 7) Spółgłoska. 
Za rszwiązanie 8 pkt. w klasie Il-ej. 8) Żałoba. 9) Rzeka tocząca swe wody przez 

Od dnia 16 do 21 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

e, ie, ze, aj, 
krs, tp, op. 

Z rezrzuconych części wyraz4w ułożyć 

ajo, MY, WY, 

   

. se o wyświetlany najpotężniej- 

К щз&;е jcie odbić 
5 

„ BAŁA MIESSKA 

Gžirūbramska 5. 
CHÓR nati DRUKARZY 
ZWIĘKSZONY ZESPÓŁ ORKIESTRY. 
Następny program: „Sokół prerji'*. 

  

NA SYBIR 
W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Frenke!, Bodo i in. 

W czasie wyświetlania filmu p. Z. PIEJEWSKA wykona pieść „Płomienne serca". 
pod bat. p. W. MOŁODECKIEGO wykone: „Warszawiankę”, ,,0 gwiaz- 
deczko'*, „Ко!епае“, „Skruszcie kajdany", „Pieśni sykeryjskie". 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

Ceny zwykłe: Parter 80 gr., ialkon 40 gr. 

żiemie dawinego Księstwa Litewskiego. 10) 
Dzielnica ma ziemiąch naszych. 11) Szkłane 
naczynie używame przy leczeniu pewnych 
ahorób. 12) Owad. 13) Część ciała (człowieka 
tub zwierzęcia). 14) Samogłoska. 

Za rozwiązanie: 10 pkt. w klasie III-ej. 
"Termin rozwiązania powyższych zadań do 

daia 25 b. m. 
Od Redakcji: Wobec małej ilości rozwią- 

zań ich zadań (zadania Nr. 5,6 i 7) 
pozedłużamy termin do dnia 25 b. m. 

  

OŚWIADCZENIE. 
Ponieważ doszły do mojej "wiadomości 

pogłoski uwłaczające mojej czci, a kolpor- 
towane przez członków Konwentu „Batoria' 

zapytuję: 
1, Jakie 

„Batoria“. 
2. Jaki jest stosunek władz Konwentu do 

Komilitona Aleksandra Frąckiewicza, któ- 
ry będąc pnzezemnie czynnie znieważony nie 
przysłał mi świadków. 

Jerzy Świętochowski. 
Wiilno, Artyleryjska 18. 

Penierajeie przemysł kiafową 

zarzuty stawia mi Konwent 

  

  

Wielki dram. mił. i pośw. 

Według scenarjusza 

W. Sieroszewskiego. 

Realizacja H. Szaro. 
Aktów 10. 

Początek seansów od godz. 4-ej. 

  

Bawiękowy 
KANO-TBATR 

„BBLIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśł 

bożyszcza 

Największy sukces bieżącego sezonu! 

tłumów 

Ramona Novarro 

Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja 

Porucznik Armand 
Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. Ceny na |-szy seans zniżone, 

Śpiewno-dźwiękowy 

dramat miłosny. 

Początek seans. o g. 4, 6,8i 10.15 
  

Jutro premjerał 
Podwójny progr.! 
1) Przebój polski 

Wiłońska 33, tel. 9-26 

Tajemnica lekarza 

mamma KOBIETA NA MARSIE 
Udział biorą: Marja Gorczyńska, Kazi- 
mierz Junosza - Stępowski, Ludwik 
Solski, Zbyszko Sawan i inni. 

  

DŹWIĘKGWE KINO 

„KOLLJAONO” 
ml, A. Mickiewicza 28. 

Dziś! Ulubie- 
niec publiczności Buster Keaton 

i uro- Anite Page w arcywesołej ko- 
cza medji dźwięk. p. t.   Początek seansów © godz. 4, 6, Bi 10.15. — 

Impresarjo 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Ceny zniżone tyłko na |-szy seans. 
  

Sensacja dła Wilna! 

Niezrównany król 
humoru i śmiechu 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
uł, Wielka Nr. 47 Rozkosze niebezpieczeństw 

swojem pierwszem Harold Lloyd Li.2::::: 
Szalone przygody ulub. publiczności. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
Pocz. seans. o g. 2, 4, 6, 8i 10.15. 

  

  

  

  

  

    

Kol Dziś i dni następaych! Я a m m a жа 

ani Go | Wiak kim prakt os GOA UCzciWei kobie 
"BGNIS K) Dwie serje w jednym programie. 

Przeróbka znakomitej powieści Juliusza Mary. Wspaniały 14-toaktowy dramat sensacyjno-salonowy. 
sek d kol W rolach glėwnych: IWAN MOŽŽUCHIN, Helena Darly, Mikotaj Kolin i Simona Genovois. 

: моа ЕО ) Poez. seans. o g. 5, włniedz.iśw.o g. 4. Nast. progr.: Królewa półświatka (Dama kameljowa) z Normą Talmadge. 

Rewełacyjny programi Super-sensacja Ary SEAA: Najniokniejszy i i najbardziej wzruszający film „doby obecnej. 

"DA ala] "z Greta Garbo “ boska 
i subtelny CONRAD NAGEL й 

” w potężnem arcydziele 
s WE! 42 Film o niezwykłej wartości artystycznej reż. Freda Niblo, twórey „Ben Нига“. Film, dla którego każdy będzie 

LKA miał jedynie słowa zachwytu. Początek o godz. 3-ej, w dnie swiąteczne o godz. l-ej. Cena od 40 gr. | 

i Kino = Teatr Dziś! Cudowna gwiazda ekranu *© 

"UUxe | T Statek komedjantėw 
9 ‚ widzów w swej doskonałej kreacji 

Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT. Cale rzeszy statystów białych, 
Miekiewicza 11, 15-62 a 3 it. i Wszędzie ten film odniósł kolos. powodzenie. Pocz. o g. 4w dnie świąteczne o g. |. Ceny od 40 gr. 

sz: й Dziś! Słynny mistrz maski я w nowem 
Polskie Kino „Czlowiek o stu twarzach“, "L 0 Ti Ą: wiórowe 

tw „dy N PE SiE świata 
э 4 

WA DAJ: Sensacyjny dramat w 10 aktach. 

1lWtelka30, tel.14-81 W rolach głównych: Lon Chaney i Anita Page. 

KINOsSTEATR FILM. upajający jak wino, 

инони |== о Ка 50‹1 a węgierska „Światowid mienny jak krew cygańskał 

Dramat przeżyć, wrażeń i miłości. Wšpaniula Gbsada: Piękna LIL DAGOVER, rozkoszny kwiat Dita Perlo 
(Wszechświatowy sukces rekordowy. 

NE HBE М -Т 

KAŻDY PRZEMYSŁOWIEC, ' 
KUPIEC, FINANSISTA, ROLNIK i t.p. 

posiada na biurku 

„Przewodnik Przemysłu 
i Handlu Polskiego” 

ROCZNIK IV-ty 
do którego z prawdziwą przyjemnością zagląda 

w celach informacyjnych. 

REDAKCJA: 

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

  

2667 jest 

prawdziwo wiata sławy 

  

EK ARZYWSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wZYWCU. 

soMABYCŁA WSZĘDZIE 

tylko z oryginalną etyktewi kozklein, 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

U RENTA: UA LAR TNA TA BA 
  

były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 

  

obrączki šlubne i 

w. JUREWICZ 

póleea najlepsze Zegarki, satučes, 
june rzecky. 

Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej, 

Oszacowanie kamłeni bezpłatne. 

WILNO,żful. Adama Mickiewicza. 4. 
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2842-0 

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ į 
flanele że wełny, jedwabie, 

oraz materjały pościelowe, bie- 
liżniane żyrardowskie, kołdry 
watowe, koce pluszowe — 
sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 

  

Zioła lecznicze różne 
k upuję w małych i większych ilościach. 

Oferty esobiste i pisemne: 

Apteczny Dom Hendl. Michał Sternberg 
'Wiino, ui. Magdaleny Kr. 4, tel. 465. 

SKŁAD 
MEBLI 

Wyprzedaż: 

SZ. ANCELEWICZA 
ulica Niemiecka Nr. 28. 

ŁÓŻKA, KRZEŚŁA, SAŁO- 
NIK! i inne meble fabryczne 

na dogodnych warunkach. 
  

Obwieszczenie. 
Komernik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-ge rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileś- 
skiej Nr. 
daje do 

25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
wiadomości publicznej, że w dniu 20 styeznia 

1931 roku, od godz. 10 rane, w Wilnie, przy ul. Rud- 
niekiej Nr 7, m 1, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego de Nochuma-Lejby Terka majątku rucho- 
mego, składającego się z urządzenia domowego, osza- 
cowanego na sumę 890 zł., na zaspokojenie pretensji 
Morducha Lando z aktu zastawu w sumie 1200 złot. 

  

z %% i koszt. 
3015 Komomik Sądowy 1. Mościcki. 

Baczność ! > Bacznošč! 

Wielka wysprzedaż poświąteczna. 
Zwi róć uwagę na niebywałą zniżkę cen. 

Każdy z Czytelników powinien zapamiętać, że w 

F-mie „Wygodpol“ w Eodzi možna nabyč towary ma- 
nufaktur: owe i inne wprost po niebywalych cenach. 
Dla przekonania wysylamy komplet, ktėry nadaje się 
dla każdego domu tylke za 12 zł. 50 gr. 

Otė 2: 3 mtr. plėtna-oksford w rėžne paseczki lub 
W króateczki ne koszulę męską, | owęter do abierańia 
przez głowę, 6 par skarpetek męskich b. mocnych, 
! ręcznik waflowy w debrym gatunku, | sza] weł. 
męski, 
1 krawai 

| para rękawiczek weł. w dobrym gatunku, 
t jedw. 

Towary powyższe wysyłamy pe otrzymaniu listow- 
nego zamówienia (płaci się przy odbiorze na poczcie). 

Do każdego zamówienia dolicza się 2.23 gr. jako 
koszta porta. Bez ryzyka o ile towar się nie podoba 
przyjmujemy zpowrotem. 

Adresować prosimy: Hurt. fabrycz. skład manufakt. 
P. T „Wygodpol“ Łódź, Mowomiejska 7. 

Na żądanie wysyłamy bezpłatnie cenniki. 3006 

  

  

wi 
Od roku 1843 istniaja 

ul. TATARSKA 28 

  

Sklep 
do wynajęcia 

z urządzeniem. 

W. Pohułanka Nr. 7. 
Dawiedzieć się u właści- 

cieła domu. 

lenkin 

eble 

  

w meza dz: ad 
3 inetowe, d * m I RAĆ NAJLEPSZY stoły, szały, łóżka ia. || poszukui 

W 6 i E L Alirnošiąskį Wykwintne, Mocne, ё JĘ 
734 ‹ опсеглы Е Assia || SPA OSI ТЬ ОМО oraz koks wagonowo i od jednej tonny | 0 г s : 

w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- * INA RATY. w.centrum fniaste, na biu- 
nych wozach — dostarcza NADESZŁY ROWOŚCI. Es A z: 

r -ej do B-ej. 5- 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe 18 | kawe oferty do Redakcji 

ia BB аоы : „Kuj: Wil” pod Nr. 34, 

“° od r. 1890 IM 
Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3—6, tel. 8-11 

Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 
2574 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna poszukuie KINO- 

MECHANIKA do kinematografu miejskiego. 
O warunkach pracy można się dowiedzieć 
w Wydziale Szkolnym Magistratu m. Wilna 
w godzinach urzędowych, dokąd również 
należy składać podania z życiorysem i świa- 
dectwami o poprzedniej pracy. 

J. Łokuciewski 
Ławnik Magistratu m. Wilna. 

Panie i Panowie 5:53 5 peważe.: 
instytucji na korzystnych warunkach. Zgłoszenia do 
Biura Ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

  

mogą otrzymać stałą     
  

„Remington“ malo używ. 

francuski, 
angielski, 

teorja i praktyka 

ów lego 
Do sprzedania 

ОАУОУ н ЗОЛ 

с h c e s z otrzymać 
posadę? 

Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Žėrawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 
ukończeniu świadectwa. 

Żądajcie prospektów. 
2816—5 

e. języki 

niemiecki   
  

okazyjnie Uyen zgubiony 
„Index Lectionum*   ładny%| Nr. 4787, wydany na imię 

kredens nieduży | Rejchela Sznejera stud. 
Mickiewicza |5--20. wydz. mat.-przyr. U. 5. В 

3009 3004 3003 

Nr. 14 (1856) 

= 

Szkło 
Fajans 

Porcelana 

Serwisy) 

NAJTANIEJ 
w D. Handi. 

IOdyniarii-ka 
Wilno, ul. Wisłka t 

Nr. 18. 

Posiadamy 
do sprzedania 
duży wybór demów, 
dobrze rentujących 

wileńskie Biaro 
Kamisewe-Handicwa 

Mickiewicza 21, tel. 452 
2995 

KAWIARNIA 
| JADŁODAJNIA. 

„MIÓJEWIAANA” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady* 
i kolacje — zdrowe, tanie. 
i obficie. Obiad 1 złety. 
Abonament miesięcznie za. 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Różne smmy 
mamy do ałetowania 

na dobre hipoteki 
wiieńskie Biure 

Komisowo-Handiowe 
Mickiewicze 2ł, też. 152 

298% 

DR. MEDYCYNY 

P | dotai: РО 
b. asystent Kliaiki cherók- 
kobiecych i położnictwa. 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje odł 
godz. 9 do 12 oprócz świąt. 
Zygmuntowska 28 — 6. 

2805—5- 

Н Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłeż we, 

ulica Mickiewicza 4.. 
telefon: 10-90, 

0d godz..9—12 1 4—5. 

Ie: GINSBERG 
choroby skórne, weme 
ryczne i moczopiciowe. 

Wilenska 3 
od godz. 8—ł i 4—F, 

tel. 567. 2576» 

i. Blumowicz. 
Choroby wenczyczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21,. 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8. 
W. 22 PO2% 91® 

Аішпета 

Marja Aneta 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. uł. Mickiewicza 30* 
m. 4. W. Zdr. Nr 3993. 

    

  

  

  

    1 

A 9. 
PY MJS 

i ulubieniec kobiet Willy Fritsch. 
w     

    

MARJA MILKIEWICZOWA. 

"ZGUBIONY KORAL. 
straszliwie nienawidziła ojca. 

Przeczekała, aż rybak zniknie za 
węgłem ciemnej uliczki i podbiegła 

Po godzinie, z nadbrzeżnego hotelu 
zaczęły wypływać różne parki. Mar- 
garyta zaczęła obserwować drzwi ze 
WOJNA uwagą. I znów zdjął ją lęk. 

Gzy pozna grubego jegomościa? Z u- 
picia się i ze zmęczenia, na chwilę wy- 
padły z jej pamięci rysy cudzoziemca. 
„£ męczącym trudem usiłowała je sobie 
odtworzyć. / Wtem, ktoś gwałtownie 
pchnął drewniane żaluzje i gruby cu- 
dzoziemiec ukazał się w oknie. Stał 
oparty o parapet, mer palił cy- 
garo. 

Gdy ogieniek cygarowy zaczął ża- 
„rzyć. się wyraźnie — Margaryta po- 

„ nownie usłyszała za sobą szelest, a po 
chwili zobaczyła, że ojciec jej wycho- 
dzi z za beczek i ginie w drzwiach 
hotelu. Nie wiedzieć dlaczego, skoja- 
rzyło się jej to z cygarowym ogniem 
jegomościa. Podniosła oczy: cudzo- 
ziemca już nie było w oknie. Wkrótce 

„wyszędł. Parę kroków za nim postę- 
pował rybak. Zachowywali się, jak 
ładzie sobie zupełnie obcy, lecz Marga- 
ryta.była pewna, że udają. „Drań — 

„, pomyślała z głuchą złością — sprze- 
daje po kątach kokainę, a matee nie 
«daje ani grosza. Jakże w tej chwili 

   
      
>. Byfawakiwo „Kurjer Wileński" 

4) 

do cudzoziemca: „Pójddziemy?* — 
spytała przymilnie. „Dokąd? Ach 
prawda. Naturalnie. Chodźmy. 

Gdy weszli do Bazaru i kupcowa 
dowiedziała się 6 co rzecz idzie — ob- 
rzuciła Margarytę spojrzeniem pelnem 
świętego oburzenia i — bez wahania, 
wymieniła podwójną cenę kostjumu z 
lalki wystawowej. Cudzoziemiec wyjął 
gruby portfel bez słowa protestu. Wy- 
raz twarzy kupcowej natychmiast zła- 
godniał. Nawet uśmiechnęła się przy- 
jaźnie do Margaryty, wręczając jej 
starannie zapakowany kostjum. 

VI. 

Wiedziona jakimś instynktem wsty- 
du — Margaryta nie zaniosła swego 
skarbu do domu. Długo błąkała się 
z paczką po ciemnych zaułkach, skra- 
dała się pod murami domów, jakby za- 
wartość paczki była, nie darowana, 
a — skradziona. Wreszcie, znalazła 
kryjówkę: wślizgnęła się do kościoła, 
przycupnęła w nawie bocznej i, korzy- 
stając z chwili zupełnej samotności, 

S-ka z ogr. a 

podsunęła swą paczkę pod świętego 
Tropeza, polecając mu równocześnie, 
by dobrze strzegł sukienkę. 

W nocy, 'Margaryta długo nie mo- 
gła zasnąć, dręczona różnemi przewi- 
dzeniami. Majaczyło się jej, że za- 
krystjan umyślił okurzać świętego, 
znalazł kostjum, wziął to za wotum 
i — przystroił w owe Za swoją 

córeczkę. 
Rano wstała bardzo wcześnie, po- 

biegła pod kościół, niecierpliwie cze- 
kala na jego otwarcie. Wreszcie skrzy- 
pnęły ciężkie drzwi — ukazał się w 
nich zakrystjan z miotełką w ręku. 
Margarycie Serce zamarło na chwilę. 
Szczęściem — ktoś zagadnął zakryst- 
jana i mała mogła zajrzeć pod świę- 

tego: paczka leżała nietknięta. 
Zrobiło się jej prawie wstyd, że 

tak mało żywiła zaufania do opieki 
patrona. Uważnie wpatrzyła się w je- 
go twarz, z obawy, czy nie wyczyta 
na niej śladów urazy, lecz nie zauwa- 
żyła żadnej zmiany. Spostrzegła tylko, 
że politurowane oblicze drewnianego 
bożka Iśni się akurat tak, jak spocona, 
tłusta twarz” grubego cudzoziemca. 
Porównanie to, bynajmniej nie pod- 
rywało kultu: święty Tropez zawsze 
pozostawał świętym: Tropezem. 

Z. kościoła — Margaryta pobiegła 
na rybacką łąkę. Zastała tam Renće. 
Renće spojrzała tylko na podkrążone 

Pa 
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oczy przyjaciółki i odrazu odgadła to, 
czego ani matka, ani ojciec Margaryty 
nawet nie zauważyli. Lecz nie spytała 
się o nic. 

Tymczasem Margaryta sama za- 
częła się zwierzać. Zbyt rozsadzała ją 
duma posiadania upragnionej sukien- 
ki. „Czy ty rozumiesz Renće — mó- 
wiła szybko, bezładnie — ten kostjum 
z manekinu w Bazarze. Już go tam 
niema. Jest u mnie. Jest mój. Będę 
miała najpiękniejszą sukienkę na Bra- 
wadzie.'* — przymknęła oczy z nad- 
miernego upojenia. 

Renće słuchała ze smutkiem. Jak 
zawsze, jej duże, czarne oczy zdawały 
się „nieobecne“. 

Nie cieszysz się za mnie?“ 
zapytala ją Margaryta ze ždziwieniem. 
Zrzucila koszulę i chciała biec do wo- 
dy. Renće nie odpowiedziała nie; tylko 
przypadła wargami do ciała przyja- 
ciółki i zaczęła je pokrywać gorącemi 
pocalunkami. 

Margaryta z rozkoszy przymknęła 
oczy. Było jej tak, jakby ta pieszczota 
zmywała z niej ślady obśluzgłych 
warg, obleśnie tłustego, spoconego cu- 
dzoziemca. Więc przytuliła się całem 
ciałem do rozpalonej, śniadej skóry | 
Renće. 

Tak trwały w ucisku, aż sen je 
zmorzył. Nad niemi unosiło się ciepłe, 
południowe słońce. Morze śpiewało ci- 

bs SPC 

  

ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

chutką kołysankę, w dali różowił się 
Cap Mout, a na nim — śliczne, barw- 

ne St. Tropez. 
VII. 

— „Skąd masz ten kostjum?“ — 
praczka spytała się córki o to takim 
głosem. jakby niczego na świecie nie 
lękała się bardziej od szczerej odpo- 
wiedzi. 

Margaryta spojrzała na matkę. 
Zdjął ją lęk: w oczach matczynych 
czaiło się coś w rodzaju śmierci. „Ma- 
mo, mamo! — przypadła do jej rąk. 
Były bez wyrazu. Nie odpychały, ani 
przygarniały, Ot, zawisły bezwładnie 
wzdłuż wytartej spódnicy perkalowej. 
Margaryta poczuła niejasno, że wola- 
łaby być obita. 

Zaczęła się tłumaczyć. Mówiła 
przytem tak prędko, jakby jej ktoś 
dyktował te kłamliwe słowa: „Czego 
się martwisz mamo? Dał mi to taki 
dobry, starszy pan, który ma dużo 
pieniędzy. Stałam przed Bazarem — 
spytał na co tak patrzę. Powiedziałam 
mu. Kupił. Czemuż nie miałam wziąć? 
Przecież jesteśmy tacy ubodzy.'* 

Praczka wolno podniosła ręce i 0- 
puściła je znów, lecz tym razem — 

Margarycie na ramiona. Wiedziała, że 
córka kłamie, ale nie miała siły jej nie 
wierzyć. „To ubieraj się — zezwoliła 
matowym, bezbarwnym głosem — u- 
bieraj się i idź, ja zostanę w domu.* 

dsóŁ 

    

Margaryta zawahała się przez uła-- 
mek chwili i — wzięła oburącz jed- 
wabną spódnicę w czerwone różyczki 
na szafirowem tle. Dotykała się jej tak. 
pieszczotliwie i delikatnie, jak nigdy” 
nie dotknęła się nawet matki. 

Kiedy była gotowa — praczka ob- 
rzuciła ją zachwyconem spojrzeniem.. 
Czyż to była naprawdę jej mała — ta 
śliczna dziewczyna w bogatym stroju? 2 
Długa, sztywna spódnica czyniła ją 
dziwnie wysoką, obcisły, aksamitny 
stanik uwypuklał śliczny biuścik, od- 
stający tak wyzywająco, długie, bu- 
fiaste rękawy bluzki podkreślały bia- 
łość drobnych rąk, a koronkowy cze- 
peczek daremnie usiłował uwięzić jas- 
ne loki. Stała tedy przed nia jakaś. 
dama wytworna, a nie uboga córka 
rybaka i praczki. 

Bo też strój był wyjątkowo stylo-- 
wy i ładny. Nie zaniedbano najmniej- 
szych szczegółów: pończochy miały: 
podłużny ażur, trójkątna chustka na 
plecach była w rogu ręcznie haftowa- 
na, z kieszonki šmiesznie malego far- 
tuszka wyglądala koronkowa chu- 
steczka, a czarne, lakierowane panto- 
felki zdobiły brylantowe klamry. 

(D. c. n.) 
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