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Rok VIII. 
  

Ia marginejie Obra 
Zamieszczając poniższe wywody 0 

konieczności zastosowania w budżecie 

państwa oszczędności w dziedzinie 

świadczeń socjalnych, winniśmy zazna- 

ezyć, Że poruszona przez autora kwe- 

e stja wymaga bardziej wszechstronnego 

" aświetłenia. Słuszny w zasadzie pog- 

łąd autora został poparty. przykładem 

wybranym niezbyt szczęśliwie. Zniżki 

+ bezpłatne bilety na kolejach są wy- 

wołane 

uposażeniem urzędników. Znosząc ul- 

3 gf powyższe państwo musiałoby pod- 

wyższyć zasadnicze wynagrodzenie 

swym pracownikom. Zyskałby na tem 

w budżet ministerstwa komunikacji, lecz 

skarb państwa w rezultacie być może 

mawet straciłby. Nie jest ło więc spra- 

wa tak łatwa i prosta, jak się autorowi 

wydaje. 

przeważnie  niedostatecznem 

Tempo pracy Sejmu nad budże- 
item rzuca się w oczy: — widocznem 

jest, że czynniki miarodajne chcą szy- 
bko uporać się z budżetem, który nie 
jest najważniejszym problemem naj- 
bliższego okresu politycznego. Ten po- 
śpiech byłby zatrważający, gdyby nie 
to, że rząd poświęcił był wiele miesię- 
cy na źmudne przeprowadzenie i uło- 
żenie budżetu i dostosował go do pa- 
nującej sytuacji gospodarczej. 

Rząd przedłożył budżet Sejmowi 
niższy od zeszłorocznego, a po prze- 
pracowaniu go w izbach ustawodaw- 
czych będzie on jeszcze niższy, ale to 
nie znaczy, że zredukowany budżet 
zmniejszy podatki i wszelkiego rodza- 
ju świadczenia ze strony obywateli na 
rzecz państwa. U nas jeszcze niema 
skrystalizowanych idei co do budże- 
dowania i niestety metody budżeto- 
wania, muszą być dopasowane. do 
przykrych, chaotycznych ustaw, w 
wiehz wypadkach nieodpowiadają- 
eych idealnej zasadzie sprawiedliwego 
i równomiernego zaspokajania po- 
trzeb materjalnych obywateli i państ- 
wa. Dłatego też zmniejszenie budżetu 
odbywa się kosztem pozycyj przezna- 
czonych na rozbudowę państwa. 

W sprawach gospodarczych pań- 
stwo nie jest niczem innem, jak wiel- 
kiem przedsiębiorstwem i z tego pun- 
ktu widzenia należy do spraw budże- 
łowych podchodzić. U nas dzieje się 
eokołwiek inaczej i dlatego też bud- 
żety naszego państwa nie zupełnie od- 
powiadają koniecznościom rozwojo- 
wym państwa jako takiego. 

Moment polityczny ma przewagę 
nad względami gospodarczemi i dla- 
tego nasze budżety są budżetami 
„przejadania* a nie „tworzenia*. 

Opinja publiczna nie jest zorjento- 
wana w szczegółach budżetu; poszcze- 
gólne pozycje są tylko znane tym, 
którzy nad budżetem pracują. To, co 
dochodzi do wiadomości społeczeńst- 
wa przez prasę, nie można nazwać, in- 
formacjami dostatecznemi dła wytwo- 
rzenia się opinji publicznej. W tem le- 
ży trudność, że nieraz najlepsze za- 
mierzenia rządu muszą ponieść fias- 
ko. gdyż rząd najczęściej nie ma za 
sobą zdrowej opinji społecznej, dają- 
cej mu siłę moralną w walce z czyn- 
nikami politycznemi będącemi w sta- 
łym zatargu z rządem. 

W sprawach budżetowych mamy 
dwie „kuźnie* opinij: Sejm i prasę. 
Opinja sejmowa o budżecie nie może 
być dla społeczeństwa miarodajna, 

bowięm członkowie izb ustawodaw- 

'eżych swój stosunek do budżetu opie- 
rają na przesłankach politycznych. 
Prasa natomiast nie wyrobiła sobie 
dotychcząs pełnego zaufania u społe- 
czeństwa, niestety, często się różnią 
ze sobą. Zresztą prasa informuje spo- 
łeczeństwo o pracach nad hudżetem 
w miarę ich wykonywania. Dlatego 
też społeczeństwo na ogół nie ma po- 
jęcia, jakie są pozycje rozchodowe i 
przychodowe budżetu, a przez prasę 
dowiaduje się tylko o sumach global- 
mych w budżecie, oraz o niektórych 
pozycjach, ujawnionych w toku prac 
mad budżetem. Tych informacyj jest 
stanowczo za mało do wytworzenia 
opinji publicznej, która nieraz mog- 
łaby przyjść rządowi z wydatną mo- 
ralną pomocą w jego zamierzeniach. 

Niewątpliwie budżet zawiera po- 
zycje, zwłaszcza po stronie rożcho- 
dów, na które musowo trzeba znaleźć 
pokrycie kosztem normalnego rozwo- 
ju przedsiębiorstw gospodarczych i 
obywateli. Mam na myśli przeróżnego 
rodzaju świadczenia, z których pew- 
ma część jest przykra, ciężka i niespra- 
wiedliwa, w równej mierze dla pań- 
stwa jak i jego obywateli. 

Jak w budżecie niejednego przed- 
siębiorstwa, tak i w budżecie państ- 
wa wydatki personalne (gotówkowe i 
świadczeniowe) oraz świadczenia 50- 
cjalne są nadmiernie przerośnięte w 
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stosunku do innych pozycyj. Atoli ża- 
den rząd nie zdecyduje się te pozycje 
okroić i wydatki takiego działu unor- 
moać według zasady  sprawiedli- 
wego rozłożenia ciężarów na całe spo- 
łeczeństwo. Do takich „cesarskich 
cięć* potrzebna jest zdrowa opinja 
społeczna, pozbawiona demagogji, ale 
rozumiejąca istotę rzeczy i koniecz- 
ności państwowych. 

'Takiej opinji niema, bo społeczeń- 
stwo,nie zna poszczególnych pozycyj 
budżetu rozchodowego, a nikt z czyn- 
ników miarodajnych nie ma odwagi 
poruszyć pewnych zagadnień, które 
aż się proszą, by je wziąć pod. rozwa- 
gę. A przecież dyskusja budżetowa w 
ciałach ustawodawczych jest najlep- 
szym do tego momentem. 

W całej duskusji budżetowej nikt 
z powołanych nie zastanowił się nad 
pozycjami z tytułu świadczeń socjal- 
nych i świadczeń z tytułu najmu, któ- 
re to świadczenia stwarzają pozycje 
nadmiernie wygórowane. U nas, w 
Polsce, ustawodawstwo socjalne nie 
ma miary, jak niema miary lichwiarz 
w nakładaniu odsetek na pożyczki da- 
wane utracjuszowi, za którego ktoś in- 
ny będzie musiał zapłacić. To też u- 
przywiłjowanie pewnej części obywa- 
teli kosztem państwa jest bezwzględ- 
nie niesprawiedliwe. 

Że tak jest, o tem możemy się prze- 
konać przyjrzawszy się budżetowi 
pierwszego lepszego resortu, np. bud- 
żetowi Ministerstwa Komunikacji. 

Koleje państwowe dają stale de- 
ficyt. Wszelkie wysiłki, aby podnieść 
rentowność kolei spełzają na niczem. 
Na dyskusji budżetowej minister 
Kiihn z goryczą stwierdził, że widzi 
jedyny ratunek w wydzierżawieniu 
kolei. Taka opinja doskonałego fa- 
chowca, jakim jest p. inż. Kiihn jest 
zatrważająca i zmusza do głębszych 
refleksyj. Nasuwają się pytania: dla- 
czego p. minister nie może poradzić z 
deficytem kolei, nie tylko ma się upo- 
rać z deficytem, ale skarbowi państ- 
wa zapewnić czyste wpływy z tenuty 
dzierżawnej? 

Na to pytanie nie trudno znaleźć 
odpowiedź, jeśli się przyjrzy pewnym 
pozycjom w budżecie rozchodowym, 
do którego żaden rząd nie będzie miał 
odwagi przyłożyć swego skalpelu. W 
naszych stosunkach socjalnych jest 
pewne „tabu, naruszenie którego 
spotka się odrazu z wrzaskliwą dema- 
gogją pewnego odłamu politycznego, 
uchodzącego za rzekomego obrońcę 
„ludu pracującego”. Odłam ten odra- 

„zuby wystąpił z całym arsenalem po- 
cisków wszelkiego kalibru przeciwko 
takiemu rządowi  „reakcyjnemu“, 
„buržuazyjnemu“ i t. p. 

A jednak trzeba niewielkiego wy- 
siłku, aby przy ujmowaniu tych zaga- 
dnień odróżnić zagadnienia ustawo- 
dawstwa socjalnego od zagadnienia 
wysokości świadczeń z tytułu najmu 

pracy, włedy znajdzie się drogę do 
sprawiedliwego wynagrodzenia — та 
pracę według jej faktycznej wartości 
bez krzywdy tej czy innej części spo- 
łeczeństwa. 

Podczas obrad nad budżetem kolei 
p. poseł Chądzyński (N. P. R. — pra- 
wica) zapytał p. ministra Kiihna, czy 
przewidywana jest redukcja personal- 
ną na kolei. To pytanie posła partji 
robotniczej, który swego czasu sam 
był ministrem komunikacji, nabiera 

szczególnego zabarwienia na tle me- 
tod walki przywódców partyj robot- 
niczych o prawa socjalne. P. Chądzyń- 
ski był ministrem za tych dobrych 
czasów, kiedy teki ministerjalne zdo- 
bywało się na przetargach partyjnych 
przy stoliku kawiarnianym i niewąt- 
pliwie wie, gdzie leży główna przy- 
czyna deficytu kolei, boć sam był tej 
przyczyny współtwórcą. P. Chądzyń- 
ski, znając doskonale ten resort nie 
zapytał p. Ministra Kiibna 

1) ile skarb państwa dokłada do 
bezpłatnie lub ze zniżką przejecha- 
nych kilometrów ?, 

2) ile skarb państwa kosztują ubo- 
czne Świadczenia do zasadniczego 
wynagrodzenia pracowników kolejo- 
wych?, 

3) w jakiej wysokości obciążają 

skarb państwa świadczenia socjalne. 
i czy to wszystko razem wziąwszy 
ma usprawiedliwienie życiowe? 

Nie łudźmy się, takich pytań ża- 

den z posłów opozycji nie postawi, 
a rząd też postawić nie może, do- 
póki opinja społeczna nie zabierze 
głosu w tej sprawie, nie przyjdzie rzą- 
dowi w sukurs i nie zażąda rewizji 
mstawodastwa socjałnego i ogranicze- 
nia wynagrodzenia za pracę. 

Ustawodastwo socjałne tak pojęte, 
jak obecnie stworzyło w Połsce łudzi 

  

Konferencja p. Prezydenta 
z p. premjerem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym p. Prezydem 
Rzeczypospolitej przyjął na dłuższej 
konferencji p. premjera Sławka. 

Posiedzenie komisji admi- 
nistracyjnej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przewodniczący komisji admini- 
stracyjnej zwołał na nadchodząca śro 
dę o godz. 11 rano posiedzenie tej ko- 
misji. Na porządku dziennym poza 
przydziałem referatów znajduje się 
rówmież referat o wniosku klubu ukra 
ińskiego w sprawie pacyfikacji Mało- 
polski Wschodniej. 

Memorjał profesorów 
iwowskich. 

Od grona profesorów politechnóki 
łwowskiej, którzy wystosowali memo- 
rjał do p. Prezydenta Rzplitej w spra- 
wie brzeskiej otrzymujemy pismo na- 
stępujące: 

Wobec najróżnorodniejszych, czę- 
sto nieścisłych wiadomości, jakie uka- 
zały się w prasie o memorjale profe- 
sorów Politechniki lwowskiej, grono 
profesorów podaje do wiadomości: 

„Profesorowie Politechniki Fwow- 
skiej zwrócili się do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej jako długoletniego 
Członka swojego grona oraz Profe- 
sora Honorowego tej Uczelni. z me- 
morjałem w sprawie Brzeskiej pro- 
sząc o spowodowanie zarządzeń zmie- 
rzających do ukarania winnych. 

Treść memorjału została przyjęta 
jednomyślnie. 

Memvorjał, którego brzmienie, jako 
zwrócone do Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej ogłoszone nie będzie, 
doręczyła Panu Prezydentowi delega- 
cja profesorów. 

Protest grona dziennikarzy 
w sprawie brzeskiej. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Przedwczoraj odbyło się w Warsza- 

  

vio walne zgromadzenie Związku Syn 
dykatów Dziennikarzy Polskich: war- 
szawskiego, lwowskiego, wielkopols- 

* kiego, łódzkiego, śląskiego, wileńskie- 
go, gdańskiego i krakowskiego oraz 
sekcji żydowskiej. Dziennikarze so- 
cjalistyczni zamierzali zgłosić wniosek 
w sprawie protestu Związku Syndyka- 
tów Dziennikarzy przeciw Brześciowi 
Wydział jednak wykonawczy zajął 
stanowisko, iż nie może zajmować się 
sprawami politycznemi. Wobec cze- 
go część obecnych na posiedzeniu 
dziennikarzy ogłosiła protest w spra- 
wie Brześcia. Zaznaczyć trzeba, że na 
40 kilku obecnych protest podpisało 
wszystkiego 14. 

z SAWY OCR ROOYEZONOEKCANKRI AOC 

uprzywilejowanych z tytułu ich za- 
trudnienia bez względu na przynależ- 
ność stanową, klasową i t. p. dziwacz- 
nych klasyfikacyj źle pomyślanej isto- 
ly demokracji 

Oto przykład: 
Najważniejsza pozycja dochodowa 

kołei państwowych, to należność od 
podróżujących za przejechane kilome- 
try Tymczasem ta pozycja nie stoi w 
żadnym stosunku do ilości podróżu- 
jących, których w każdym pociągu 
jest o wiele więcej niż sprzedanych 
jednostek biletowych. Czy tę różnicę 
stwarzają jadący ma „gapę*- Nie. Ma- 
my kilka kategoryj podróżujących: 

i) opłacających 100'/, za przeje- 
chane kilometry, 

2) opłacających ze zniżką docho- 
dzacą do 75'/, 

3) wcale nie opłacających. 
Do tych dwóch ostatnich kategorji 

należą podróżni uprzywiljowani z ty- 
tułu najmu pracy u przedsiębiorcy, 
jakiem jest państwo, lub też uprzy- 
wilejowani prawem kaduka. Za zniż- 
ką jeżdżą urzędnicy państw., wojsko- 
wi czy są służbowo delegowani, czy 
nie, — różne wycieczki i t. p. Bezpłat- 
nie zaś jeżdżą, pracownicy kolejowi 
i ich całe rodziny, pewna kategorja 
urzędników państwowych, posłowie, 
dziennikarze. Słowem u nas koleje 
państwowe są pewnego rodzaju do- 
datkiem uposażeniowym dla pewnej 
części obywateli będących w służbie 
państwowej czy społecznej. Przejeż- 
dża się rokrocznie miljony kilomet- 
rów, które państwo kosztują setki mi- 
Jjionów złotych. : 

W tych właśnie pozycjach rozcho- 
dowych kołei należałoby szukać u- 
zdrowienia budżetu kolei i niewątpli- 
wie to uzdrowienie się znajdzie. 

Gdyby poseł Chadzynski te pozy- 
cje budżetu kołei poruszył, niewatpH- 
wie przysłużyłby się państwu, ale stra- 
ciłby mir u swoch wyborców — i dła- 
tego wolał drażliwą kwestję pominąć 

miłczeniem. 
Al. Budrys-Budrewicz. 

  

  

JÓZEF     
i Pawła na Antokolu. 

O czem zawiadamiają 

  

Tarzad, Dyrekcja i pracownicy Romanalnej Rasy Oszczędności m. Wilna. 

Czynna będzie od g. 8-ej wiecz. do g. 4-eį r 

A W (| 
Wykwintna kuchnia — Obfity bufet — Zasobna piwnica 
zaspokoją najwybredniejsze wymagania. — 

W przygotowaniu 
nowość w Wilnie 

ILE 
TEZY ZIE TRL IIA 

MIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

rk 
RYCHTER 

Kasier Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
zmarł nagle dnia 18 b. m. 

S Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20-go b. m. w kościele 
Św. Jakóba o godz. 9*/, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
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Premjer Sławek ma wygłosić w Sejmie exposć. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). : 

* 
Utrzymują, że przy drugim ezyta- 

niu preliminarza budżetowego na ple 
num Sejmu, prernejer Sławek wygłosi 
expese, w którem oprócz sytuaeji go- 

spodarezej i politycznej państwa, jak 
słychać, poruszyć ma przy tej okazji 
sprawę brzeską. 

"Dziś będzie rozpatrywana sprawa brzeska 
w komisji prawniczej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś odbędzie się posiedzenie komi 
sji prawniezej Sejmu. Na porządku 
dziennym znajduje się wniosek Klu- 
bu Narodowego w sprawie Brześcia. 
Według wiadomości kuhrarowych na 
komisję przybędzie w imieniu rządu 
premjer Sławek, min. Składkowski, 
min. Michałowski, 

Wniosek ten referuje poseł Pas- 
chałski z B. B. W. R. i jak dowiaduje 
my się, wygłosić ma obszerne na ten 

temat przemówienie. Ze stronictw opo 
zycyjnych mają przybyć przywódcy 
kłubów, oraz więźniowie brzescy, 
którzy są posłami. 

25 

„Zamkniecie Kota Prawnikėw Polskich. | 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że Komisarjat 
rząda Warszawy zarządził zamknięcie 
Stowarzyszenia p. n. „Keło Prawni- 
ków Polskich* i opieczętowanie loka- 
Ia Kola. 
Decyzje swoje wladze administracyj- 
ne motywują naruszeniem przepisów 
stowarzyszenia. Naruszenie to nastąpi 
ło na ostatniem walnem zgromadze- 
niu ezłonków stowarzyszenia przez po 

wzięcie uchwał tendeneyjnych, © wy- 
bitnie polityeznem znaczeniu. Walne 
zgromadzenie poddało swemu osądo- 
wi działalność urzędową byłego i obe- 
enego ministra sprawiedliwości, przez 
co wyraźnie naruszone zostały przepi 
sy prawa, albowiem minister za swoją 
działalność urzędową ponosi wyłącz- 
nie odpowiedzialność konstytucyjną, 
względnie parlamentarną. 

  

Woda z polskiego morza na Wystawie Okrętowej 
w Nowym - Yorku. 

  

Urna z wodą zaczerpniętą z polskiego morza oraz z dokumentem, podpisanym przez władze 

polskie, zotanie wysłana na Wystawę Okrętową w Nowym - Yorku, na której będzie repre- 

zentowany „Dział wód zebranych z oceanów i mórz”. Otwarcie wystawy nastąpi w dn. 25 b, m. 

х Urna jest wyrobem kaszubskiego przemysłu ludowego. 
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Nadzór granicy polsko-litewskiej. 
GENEWA 18.1. ATE. — Rada Ligi 

Narodów zajmować się hędzie poza 
sporem połsko - niemieckim również 
sprawami polsko - litewskiemi. Jak 
wiadomo Litwa wystąpiła z żądaniem 
utworzenia specjalnej komisji między- 
narodowej dla przeprowadzenia sta- 
łego nadzoru granicy polsko - litew- 
skiej. Według intormaeyj poehodzą- 
eych z kół Ligi Narodów, Rada Ligi 
odrzueić ma żądanie litewskie i upo- 
ważmi sekrefarjat Ligi Naroćów oraz 
referenta tej sprawy dełegata Hiszpa- 

nji Quinonesa de Leon do przeprowa- 
dżenia dochodzenia w sprawie przy- 
szłyeh ewentualnych incydentów na 
granicy polsko - litewskiej. 

Sprawa ustalenia bezpośredniej 
rzecznej i kolejowej komunikacji po- 
między Polską i Litwą .wobee oporu 
rząda litewskiego, odmawiającego wy 
konania postanowień odnośnej pod- 
komisji przekazana zostanie między- 
narodowemu  trybunałowi Sprawie- 
dliwości w Hadze do zaopinjowania. 

KI 
Mr. 15 (1957) 

     
  

Berlin otrzymuje plac 
do puszczania rakiet. 

  

Projektują obecnie urządzenie w Berlinie 
placu do puszczania rakiet, gdzie próby 
z samolotami, pędzonymi przez rakiety mo- 
gą się odbywać bez przeszkód. Na obrazie 
widzimy kierowników projektowanego placu 
przy pracy na starem, prowizotycznem polu 
ćwiczeń. 

WPTEDZORIZRZCOAAOK EA TOTO WEWOORCYCOWIEA 

Sprawa o zamach na 
poseistwo sowieckie. 

Tel. od wł kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w lutym sta- 
nie przed sądem okręgowym w War- 
szawie sprawca nieudanego zamachae 
bombowego mna poselstwo sowieckie 
w Warszawie, Jerzy Polański. Akt 0- 
skarżenia został już wręczony oskar- 
żonemu. 

Opowieść zbiega 
o stosunkach. wśród ludności 

na Białorusi sowieckiej. 
W ubiegłą sobotę w rejonie Dzisny na 

teren Polski zbiegli Z. Wajruba, H. Dore- 
wiez i Seweryn Paszkowski. Wszyscy ре- 
chodzą z okręgu borysowskiego. 

Zbiegowie opowiadają straszne rzeczy ja- 
„ kie dzieją się na Białorusi sowieckiej. | 

"Oto w założonym niedawno koiektywie 
„Październik* w okręgu borysowskim zmar- 
ło 3 dzieci z głodu. 
wiść do religii i niewiara doprowadziła mło- 

W szkołach ludowych wpajana niena- 
dzież do zdemoralizowania. 

Nieletni chłopcy i dziewczęta z sobą żyją 
i utrzymuję bliższe stosunki. Wśród dziatwy 
szkolnej panują różne choroby weneryczne. 

W szkołe żeńskiej im. Róży Luksemburg w 
Borysowie według orzeczeń komisji lekar- 
skiej na 260 dziewcząt 190 jest zarażonych. 
W innych szkołach dzieje się nie lepiej. 

Akcja kołektywizacyjna na terenie Biało- 
rusi Sowieckiej, napotyka ze strony wło- 
ścian na siłną i zaeiekłą kontrakeję. 

W pierwszej połowie stycznia r. b. w 
okręgu borysowskim zasławskim aresztowa- 
no 6 prezesów miejscowych rad kolektywi- 
zaeyjnych, zastrzelono i powieszono 9 а- 
jentów kooperacyjnych. 

Przed samą ucieczką zbiegowie opowia- 
dają, iż w Boradzinowcach, Dzieńkowie, 
Kamieniewie, Dubaczach _ ehłopi podpakiń 
miejscowe kooperatywy, pozostawiając па 
miejscu podpaleń ulotki, iż taki los ezeka 
każdą gospodarkę sowiecką. 

Chłopi stworzyli speejalne oddziały, któ- 
re dopuszczają się zbrojnych wystąpień prze 
ciwko przedstawieielom władzy sowieckiej. 

Charakterystyczne przejawy 
przestępczości na Białorusi 

Sowieckiej. 
Ze źródeł wiarogodnych dowiadujemy się; 

iż zostały opracowane urzędowe dane władz 
sowieckich odnośnie do wałki z przestęp- 
czością na terenie Białorusi sowieckiej. Da- 
ne te obejmują narazie okres od 1 stycznia 
do listopada roku 1930. 

Statystyka ta między in. wykazuje 1768 
podpaleń budynków rządowych (wehodzą tu 
kolektywy, kooperatywy i t. p.), 328 zbroj- 
nych wystąpień przeciwko przedstawicielom 
władz, 156 zamachów na ezołowych dzia- 
łaczy komunistycznych, 15 wypadków  taje- 
mniezych zgonów agentów policyjnych oraa 
9 przepadlych bez wieści. 

Ask ROEE SA TYOP RY TRS TAI OE 

Gietūa warszawska ż dn. 19.1. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary . . . . « . .8,92:/,—8,941/,—8,90/, 
Belgja . . . . . . . 124,35—124,66—194,04 
Gdańsk . . 173:03—17846—179,60 
LaRdyn ai 45,301/,—43,41—43.20 
Nowy York . . . . - . B.915—8,835—8,895 
Paryż. « « « «. . . — 34,96—30,05—834,89 
Stokholm . . . . . - 238,80—239,40—238,20 
Szwajcarja . . . . . 172,65—173,08—172,22 
Wiedeń . . . . . . . 125,43—125,74—125,10 
Włochy . . - «12% 46,71—46,83—48,59 
Berlin w obr.pryw. . . . . - . . . 212,98 

PAPIERY PROCENTOWE: 

  

   

Peżyczka inwestyc. . . . . .. . . , 92,0% 
5% Premjowa dolarowa . . . . . . 46,00 
3% budowlana.'. . . . . 2 +.» MAD 
5% Konwersyjna . - . . .. .. * . 48,00 
89, L. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G. K. 94,00 
Te SAMO ZSO. > да - > - 83.25 
4% ziemskie . . . 25—40,15 
4:/,% ziemskie „ 51,50—51,00 
8% ziemskie dolarow. . «- - - 90,00 
5% warszawskie . KĘ Dozen + PAJO 
8% warszawskie. . . . 71,25—70,75—71,00 

  

5% Łodzi 2 . .. .. . . - . 67,25—67,50 
10% Radomia . . . . « . . . . . . 75,00 
6% obl. m. Warsz. VII] iIX em.. . . . 43,00 

; AKEJE: 
Bank Handiowy . . . « . . . . . . 106,0® 
Bank Polski . . . « « « . « « . „ 151,00 
Bank Zachodni. . . . . . . . . . - 70,00 

Sole Potasowe. . . . . +» « « « « + 90,00 
Starachowice . . . « «.« « « « 11,50—11,95



Czeki na zbože. 
Kryzys rolnictwa jaki dotknął E- 

uropę wywołuje w rozmaitych kra- 
jach najprzeróżniejsze projekty uzdro 

wieńcze. 
Do najciekawszych należy projekt 

jednego z ekonomistów niemieckich 
wprowadzenia opłaty podatków w na- 
turze. Sądzę, że projekt ten zasługuje 
na baczną uwagę. Pomijając bowiem 
wszelkie teorje ekonomistów о @- 
gotrwałości kryzysu należy powitać z 
uznaniem to wszystko co przyczynia 
się do skończenia kryzysu. 

Okres, który przeżywamy, jest bli 
źniaczo podobny do okresu najgwał- 
towniejszego spadku marki — tylko 
ma odwrót. Wówczas spadała wartość 
pieniądza — dziś spada wartość to- 
waru. Taksamo jednak, jak w okre- 
sie obecnym ratowano się wymianą 
naturalną. Tylko, że wówczas miasto 

żądało: dam ci to i to za tyle i tyle pu- 
dów a. A dziś potrzeba dać moż- 
ność wsi powiedzieć: zamiast pienię- 
dzy dam wam tyle i tyle produktów 
żywnościowych. 

Jeżeli w stosunkach z władzami 
państwowem jest to rzecz trudna 
(chociaż i tutaj pokwitowania na do- 
stawy dla wojska mogłyby służyć ja- 
ko kwity za opłacone podatki) to z sa- 
morządami poszłoby znacznie łatwiej 
Ochronki, szpitale, internaty, a czę- 
ściowo nawet 1 opłata urzędnikom, 
mogłaby się odbywać w naturze. 

Jest rzeczą bowiem jasną, iż na 
kryzysie obecnym zarabia tylko po- 
średnik. Obie zaś strony t. j. produ- 
cent i konsument ponoszą niesłycha- 
me straty. Trzeba tedy szukać norm 
zaradczych, nie na podstawie przesta- 
rzałych podręczników ekonomii, ale 
tego leku na wszelkie bolączki, jakim 
jest inicjatywa. 

Bardziej skomplikowane stosunki 
w Połsce Zachodniej, mniej oczywi- 
ście nadają się do tego rodzaju ekspe 
rymentów. W maszem jednak pocz- 
ciwem Głębokiem, czy  Brasławiu, 
gdzie stuprocentowy kapitalizm nie za 
gnieździł się jeszcze, a stosunki po- 
między sklepikarzem a chłopem pole- 
gały zawsze na takiej wymianie na- 
turainej — jest to bardziej możliwe. 
I kto wie, czy zanim powstaną ele- 
watory i przyjdzie wielka polityka 
zbożowa, nie możnaby zrobić tego po 
domowemu, na małą skalę. 

Nie jestem, ani rolnikiem, ani eko- 
momistą, pragnąłbym więc tyłko po- 
budzić i rolników i ekonomistów do 
rozważenia tego najnowszego niemie- 
ckiego sposobu przyjścia z pomocą 
rolnictwu. Bierność i stękanie z jed- 
mej strony, a bezczynne wyczekiwanie 
końca kryzysu z drugiej, może pocią- 
gnąć za sobą skutki bardzo przykre. 

Jest bowiem rzeczą jasną, że sto- 
sunki na wsi doszły do tego stopnia 

  

zaostrzenia, że dałszy stan mie inge- 
rencji Państwa może pociągnąć za 50- 
bą zupełne przekreślenie dalszego po 
stępu w rolnictwie. Bo istotnie, jakże 
wytłómaczyć chłopu potrzebę używa- 
mia nawozów sztucznych, jakże pro- 
pagować dalej tak popularne i poży- 
teczne konkursy przysposobienia rol- 
niczego, skoro jest rzeczą jasną, że 
wzrost produkcji prowadzi do dalsze 
go obniżenia cen. Jeżeli nie chcemy . 
dojść do powrotnej fali zacofania w 
rolnictwie, musimy położyć ogromny 
nacisk na organizację sprzedaży i u- 
sunięcie pośrednictwa z obrotu zbo- 
żowego. A w tej dziedzinie niemiecki 
pomysł „czekiem na zboże* może is- 
totnie stać się jakiemś wiejskiem P. K. 
O. , usuwającem niepotrzebne, a za- 
wsze kosztowne pośrednictwa. 

е * * 

Podatek w naturze czeka jeszcze 
na wypróbowanie, są jednak sposoby 
już oddawna wypróbowane przycho- 
dzenie z pomocą wsi w okresie kryzy- 
sowem. Są tem spółdzielnie rołniczo- 
handlowe i wogółe wszelkie formy ko 
operacji. O ile można się zorjento- 
'wać z rozmów z działaczami przyby- 
wającymi ze wsi, spółdzełnie rolniczo- 
handlowe nie rozwijają się dla braku 
(kapitału. Jest to zresztą ogólna bolą- 
czka naszych instytucyj społeczno-e- 
konomicznych. I tutaj właśnie jest 
wdzięczne pole dla t. zw. pomocy rol- 
mietwu. Pomoc ta o ile chodzi o pro- 
dukcję okazała się bardzo skuteczną. 
Wobec jednak nadprodukcji rolnej 
należy ją skierować na pole organiza- 
cji handlu płodami zolmiczytni. 

Trzeba przeznaczyć pewne sumy 
ma kredyt dła spółdziełni rolniczo- 
handlowych bardzo nisko oprocento- 
wany, nie tylko na zakup zboża, ale 
i na zorganizowanie wielkiego cen- 
trum sprzedaży 'w samem mieście Wil 
nie. 

W całej Zachodniej Polsce spoty- 
ka się na porządku dziennym sklepy 
— własność większych, a nawet śred- 
mich majątków ziemskch. Ten bezpo- 
średni sposób sprzedaży produktów 
rolnych, przyczynia się rzecz prosta 
do obniżenia cen na produkty spoży- 
wcze w detalu. Polityka kredytowa 
t. zw. „pomocy dla rolnictwa* powin- 
ma również uwzględnić w swoim pro- 
gramie popieranie takich rzeczy. 

Poddajemy te opinje, notowane na 
podstawie „głosów wsi“ pod dysku- 
sję. Sądzimy, że'we własnym swoim 
interesie wieś zechce zabrać głos w 
tej sprawie tak ważnej. W każdym 
razie sytuacja jest groźna i trzeba 
dać maksimum inicjatywy, ażeby ura 
tować młode płonki postępu rolnicze- 
go z takm trudem zasadzone na wsi. 

Swój. 

Dwa oblicza Rosji Sowieckiej. 
Początek bieżącego roku obfituje 

w szereg zdarzeń na terenie życia we 
wnętrzno-politycznego w Rosji Sowie 
ckiej. Usunięto Rykowa i innych stron 
ników prawicowego kursu i ogłoszono 
oficjalnie kierunek „lewy“, idący linją 
wytkniętą przez Stallina. W kolach 
moskiewskich wspominają , artykuł 
Stallina, mówiący o zawrocie głowy 
z powodu sukcesów odniesionych na 
połu kołektywizacji*, w którym Sta- 
1lm chciał wyrazić nadzieję różowej 
przyszłości. Obecnie wszyscy wiedzą 
doskonale, że był to jedynie takty- 
ćzny trick w cełu zmuszenia rolników 

do zasiewów. Podstawowa linja czer- 
wonego dyktatora mie zmieniła się 
i Stallin usunąwszy Trockiego, konty- 
muuje w rzeczywistości dalej taką po- 
litykę, jaką uprawiał Trocki. Uskute- 
cznia bowiem w praktyce t. zw. „od- 
chylenia w lewo“. 

Jasnem jest, że ta „łewicowo-ko- 
munistyczna dyktatura* powoduje 

, wzrost opozycji, a tem samem zwię- 
ksza nacisk aparatu sowieckiego na 
kierunki opozycyjne. Rosja Sowiecka 
posiada obecnie dwa oblicza. Z jednej 
strony oficjalne koła stalinowskie 
mówią o dobrobycie i zadowoleniu 
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mas, podczas gdy w rzeczywistości 
panuje chaos, niedostatek i teror, co 

niezręcznie ukryte jest pod maską ро- 
kory i strachu przed represjami dy- 
ktatury. 

Oficjalny optymizm już dawno nie 
objawiał się w takiej forinie, jak о- 
becnie. W państwie daje się odczuwać 
brak opału, środków żywnościowych, 
towarów tekstylnych, obuwia, słowem 
brak artykułów pierwszej potrzeby. 
Natomiast z trybuny „czerwonego par 
lamentu płenum Centralnego Komi- 
tetu Wykonawczego głosi ogólny do- 
brobyt, udowadnia, że aprowizację 
przeprowadza planowo i dąży do roz- 
woju wielkiego przemysłu. 

Drugie oblicze usiłuje otworzyć 
usta i zapytać: dłaczegoż przy tej po- 
myślnej sytuacji miasta cierpią na 
brak chleba, obuwia i 1 t. p. i dlaczego 
kupno ubrania wważane jest za zby- 
tek? Oczywiście pytania tego mie mo- 
żna wypowiedzieć otwarcie, gdyż w 
tej chwili przemówiłyby usta twarzy 
oficjalnej na temat kontrrewołucji, 
szkodnictwa, wstrzymywania postępu 
„piatiletki“ i t. d., a jeżeli przytem 
twarz druga ułoży się w znak pową- 
tpiewania, stanie przed nią widmo 
GPU. i daleki obóz koncentracyjny. 

- Jak maskowany jest faktyczny stam 
rzeczy, świadczy, fakt, że nawet w u- 

rzędach państwowych nie znają pra- 
wdziwej sytuacji politycznej i gospo- 
darczej. Oficjalne statystyki przepeł- 
nione są cyframi o olbrzymich za- 
pasach zboża, ale jeżeli Moskwa doma 
ga się przydziełenie jej tegoż, to bar- 
dzo trudno przydział otrzymuje. 
Sprawozdania głoszą, że stan kołejni- 
ctwa znacznie się polepszyt, ale po- 
łamane lokomotywy i wagony zapeł- 
miają warsztaty kolejowe. 

Rołnictwo rosyjskie mie było ni- 
gdy tak zagadkowe jak obecnie. 
Charakterystycznem jest, że w pis- 
mach zamieszczane są skargi na człon 
Ków gospodarst kolektywnych, którzy 
nie chcą oddawać zboża po niskich 
cenach. Pozostaje więc interesujący 
paradoks: gospodarczą podstawą sko 
lekty p Związku Sowieckie- 
80 Są w pierwszym nzędzie samodzie! 
mi rolnicy a mie członkowie „koł- 
chozów*. ` 

W życiu wewnętrznem ZSSR. ja- 
snem jest tylko jedno: państwo zmie- 
rza do dyktatury komunizmu wojsko- 
wego. W polityce zagranicznej Rosji 
Sowieckiej kroczy rząd po linji ko- 
munisłycznej międzynarodówki. Temi 
drogami chce prowazdić Rosję jej o- 
becny nządca-dyktator Stallin. Kwe- 
stją pozostaje, jakie stanowisko zaj- 
mie „druga Rosja”, jej drugie oblicze 
i czy będzie tak cierpliwą, jak była 
dotychczas. 

  

Popierajcie Ligę Morslrą 

Nowość Nowość 

Generał Lucjan rał Lucjan Żeligowski 

MDJNA W PONO 1920 
E (WSPOMNIENIA i ROZWAŻANIA) 

TREŚĆ: „Wiosna 1920. Początek dzia- 
łeń wojenaych. „Sedan* — 4 
lipca. Odwrót. Pod Grodnem. 
Boje nad Narwią i Bugiem. 
Bitwa pod Radzyminem. Wol- 
ki z jazdą. Rozważania o bit- 
wie warszawskiej. 

Nakładem [Instytutu Badania Najnow- 

szej Historji Polski. Warszawa 1930. 

Cena 10 zł. Cena 10 zł.. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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WIELKA 2, tei. 467 

kwartetu prof. Tchorza. 

CIODODOOOODODOO OE 

Zarząd Cukierni K. SZTRAL 
MICKIEWICZA 22, tel. 468 

Niniejszem ma zaszczyt podać de wiadomości, iż po rozszerzeniu 
i odpowiedniem odrestaurowaniu lekału przy ulicy Mickiewicza Nr. 22 
(obok Hotelu Bristol) codziennie od godz. 6 wiecz. odbywają się koncerty 

W niedziete i dnie świąteczne poranki muzyczne od g. 12—2. = 
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Konferencja pan-europejska. 
Włochy obstają za udziałem Sowietów. 

Korespondent genewski „Kurjera 
Porannego* donosi: Komisja wyzna- 
ezona w piątek dla sprawy porządku 
dziennego nie doprowadziła do poro- 
zumienia w sprawie zaproszenia Tur- 
cji i Sowietów. Wobec tego sobotnie 
posiedzenie ogłoszone zostało za po- 
ufne. Dyskusja poufna trwała do po- 
łudnia przy drzwiach zamkniętych 

Według tego, co podano do wia- 
domości, najbardziej stanowczo wy- 
stępował Grandi, domagając się nawet 
aby aż do chwili przybycia przedsta- 
wiciela Sowietów przerwane zostały 
wszystkie obrady paneuropejskie. 

Curtius miał popierać stanowisko 
Grandiego, ałe w sposób nie tak sta- 
nowczy, jak tego Grandi oczekiwał. 
Gdy Grandi z tego powodu miał wy- 
rażać zdziwienie wobec dziennikarzy, 
zwrócono mu uwagę, że Curtius za- 

pewne rezerwuje całą swą energję na 
sprawy ataku na Polskę z powodu 
Górnego Śląska. Grandi miał oświad- 
czyć, że zbyt wysokie ma wyobraże- 

nie o rozumie stanu niemieckiego mi- 
nistra, aby przypuszezać, że tak mógł- 
by być motywowany sposób w jaki 
Curtius występował, nie stawiając ze 
swej strony żadnego formalnego wnio- 
sku. 

Grandi przedstawił formalny wnio- 
sek natychmiastowego zaproszenia 
Sewietów i Turcji. Curtius oświadczył, 
że jego zdaniem istotnie nie wystar- 
cza otworzenie drzwi państwom nie- 
należącym do Ligi, ale, że trzeba je 
włączyć od organizacji. Poruszył о- 
sobno wyraźnie sprawę specjalnego 
zaproszenia Gdańska i oświadczył, że 
trzeba porozumieć się w tej sprawie 
z ministrem Załeskim. 

Ostatecznie wybrana została no- 
wa podkomisja dła opracowania te- 
kstu rezołucji, ujmującej wyniki ce- 
łej dyskusji. 

Komisję stanowią: Briand, Hen- 
derson, Grandi, Titułescu i Motta, bez 
udziału Curtiusa. 

Tekst powziętej rezolucji. 

GENEWA 18.1. Pat. — Pod koniec 
wieczornego posiedzenia komitetu 
studjów nad unją europejską przewo- 
dniczący odczytał tekst rezolucji, ©- 
pracowanej przez komitet sześciu w 
sprawie zaproszenia Sowietów, Islan- 
dji i Turcji do współudziału w komis- 
ji. 

Tekst ten brzmi: Wobec rezolucji 
Zgromadzenia Ligi z dnia 17 września 
1930 r. komitet studjów postanawia 

podjąć badania światowego kryzysu 
ekonomicznego w zakresie, który in- 
teresuje zbiorowość państw europej- 
skich i zaprosić do współudziału za 
pośrednictwem sekretarza generalne- 
go rządy Islandji, Turcji i Sowietów. 

Wobec późnej pory dyskusja nad 
powyższym tekstem została odłożona 
do wtorkowego popołudniowego po- 
siedzenia, które na propozycję Hen- 
dersona będzie publiczne. 

  

KLUBY NOCNE W LONDYNIE. 
Dwadzieścia do trzydziestu kilometrów 

od Londynu w dolinie Tamizy, w miajatu- 
rowych wioskach, powstają teraz z nadzwy- 

czajną szybkością bogate mocne kl 
Przed starymi drewnianymi hotelami, ja 
gdyby wyjętymi z romansu XYHII wieku, z 
trzymują się wspaniałe samochody. Wysia- 
dają z nich wyelegantowani panie i panowie. 
Samochody oczekują przed hotelami do póź 
nej mocy, często nawet do świłu. Hotele są 
skromne tylko na zewnątrz. Wewnątrz nato 
miast są bogato i wytwornie urządzone i ume 
błowane. Towarzystwa handłowe, do których 
należą te hotele, mie szczędziły pieniędzy na 
ich urządzenie. 

       

  

Kilka miesięcy przed wojną w roku 1914 
po raz pierwszy powstały w Londynie nocne 
kluby. Był to pierwszy okres ich rozwoju. 
Wówczas w nocnych kliibach nie można by- 
ło wcale spotkać kobiet specjalnego zawodu. 
Wszystkie damy, odwiedzające nocne kluby, 
pochodziły z towarzystwa, trzymały się szty- 
wino, jakgdyby kij połknęły. A tymczasem 
nocne kluby, między 2-gą a 3-cią rano przed 
stawiały niezwykłe widowisko. Np. program 
przewidywał „noc w pyjamach* i trzy czwar 
te pań i panów przyjeżdżało do klubu w noc 
mych kostjumach, t. j. w jedwabnych pasia- 
stych ikurtkach i pantofiach. Obok dam i pa 
nów tak ubranych, siedzieli imni goście klu- 
bowi: panie w zwykły: 
aletach, panowie we frykach. Wszyscy mieli 
miezwykie uroczyste miny. 

  

W pewnych nocnych klubach zbierano się 
tylko ma kolacje, pito obficie szampana i 
tańczono modne wówczas argentyńskie tan- 

gó. W innych klubach bawiono się nieco 

ekscentryczniej, ałe zbytniej frywolności ni- 
gdzie mie było. Był klub, w którym wywo- 
ływano... djabła, Był to seans spirytystyczny, 
urządzany w odpowiednio przybranym po- 
gotrwałem, pnzeraźiwem beczeniem. Takie 
koju. Djabeł dawał zwykle znak życia dłu- 
były mocne kluby w pierwszym swym okresie, 
przed wybuchem wojny. Następnie powstała 
długa przerwa w ich istnieniu, spowodowana 
wszechświatową katastrofą. 

W roku 1919 wozpoczął się drugi okres 
w rozwoju klubów mocnych. Powstałe po 
wojnie kluby nocne niczem nie przypomina- 
ły podobnych instytucyj z „pierwszego okre- 
su. (Przed wojną wszystkie kobiety, nawet 
zjawiające się w pyjamach, pochodziły z to- 
warzystwa. 'W mocnych klubach powojen- 
mych, wszystkie damy starają się upodobnić 
do kobiet specjalnego zawodu. 

iPrzed wojną nocne kluby wyróżniały się 
umiarkowaniem nawet wtedy, gdy kobiety 
zjawiały się w pyjamach. Po wojnie kobiety 
i mężczyzni bawią się niezmiernie hałaśli- 
wie i starają się ma siebie zwrócić przedew- 
szystkiem uwagę. Przed wojną wszyscy odwie 
dzający nocne ikluby „protestow: Miss 
Garmmdy tj j. zbiorowa przeciętność, wów- 
czas 'wszechwładnie panująca, surowo naka- 
zywała, aby Londyn zasypiał o 11-ej, a naj- 
później o 12-ej, tymczasem „„protestanci* jak 
gdyby chcieli dowieść swem zachowaniem, że 
protestują przeciwko temu i kładki się spać 
jakmajpožniej. 

№ powojennych nocnych klubach przede- 
wszystkiem pito. Od czasu wojny sprzedaż 
trunków w restauracjach była dozwolona 
tylko do godziny 11-ej wieczorem. Kto chciał 
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pić dłużej, jechał do klubu. Anglicy mogą 
pochłaniać ogromne ilości atkoholu, wyka- 
zując niezwykłą pojemność żołądka i pew- 
mość w nogach. Odwiedzający tdłuby przy- 
jeżdżali już odpowiednio nagazowari, zwy- 
kle' po północy, z zamiarem picia do świtu. 
O koszty nikt się nie pytał. Noche kłuby, 
jak grzyby po deszczu, powstawały w Eent- 
rum Londynu. 

Wikrótce po tem władze rozpoczęły wal- 
kę z kiubami, które bez sprzedaży alkohoiu 

vały się, coraz mniej ciekawe dla odwie- 
dzających. Właściciele khuhów uciekli się 
wówczas do wypróbowanego środka, t. j. do 
łapówek. Głośne były procesy właścicieli 
kilubów nocnych, p. Merrick. W ciągu krótkie 

u byla ona trzy razy sądzona za 
alkoholiu w mocnych klubach, sta- 

mowiących jej własność. Sąd skazał ją na 
półtora roku wię ia, lecz kluby mocne 
dawały takie dochody, że skórka opłaciła 

się za w awkę. Było za co siedzieć w wię- 
zieniu. W jedną noc dochód kłubu „Srebrna 
iPończoszka* wynosił 1000 funtów steriingów 
i więcej. Pani Merrick,kobieta wykształco- 
na, pochodząca z dobrej rodziny, łecz zubo- 
żała po « erci męża, bardzo szybko zbo- 
gaciła się i wydała córkę zamąż za tytulo- 
wanego lorda, który miał wszystko prócz 
pieniędzy. Policja urządzała obławy na klu- 
by p. Merrick, lecz, jak ujawnił proces, spe- 
cjalni agenci upnzedzak o zamierzonej obła- 
«wie właścicielkę „Srebrnej Pończoszki*, 

Jędnocześnie z panią Merriok sądzony 
był urzędnik policyjny, który w ciągu 13-44 

miesięcy zebrał fundusik, wynoszący 20 tys. 
funtów. Po tym procesie sąd postanowił 
działać bezwzględnie i w roku 1930 prowadze 
mie nocnych klubów w Londymie okazało się 
niemożliwe. Ale kluby nie zginęły. Pnzenio- 
sły się w okolice Londynu. I tu rozpoczyna 
się trzeci okres w rozwoju londyńskich klu- 
bów mocnych. Powstały liczne towarzystwa 
akcyjne, dysponujące wiełkiemi środkami. 
Wykupiły one w dolinie Tamizy kitka staro 
żytnych hoteli, liczących przeważnie ponad 
dwieście dat i przerobiły je gruntownie, nie 
szczędząc środków. W myśl praw angiel- 
skich dotąd. mie można przyczepić się do 
nocnych klubów. Istnieją one poza grami- 

į Londynu, we wsiach, gdzie niema po- 
lieji. Goście klubowi uważani są za zamie- 
szkujących w hotelach. A gościowi mie moż- 
ma zabronić, jeżeli chce póź we własnym nu- 
merze, lub gdy zechce grać w pokera. Tak 

ię przedstawia twzeci okres w rozwoju noc- 
nych klubów londyńskich. A. M. 

—00— 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE NA ODZNAKĘ 

P. Z N. 

W ubiegłą niedzielę odbyły się na Belmon- 
cie zawody narciarskie na odznakę 
P. Z. N. Trasy 4, 8, 9 1 12 kłm. Zainteresowa- 
nie zawodami było wyjątkowe i gdyby nie 
tak zmienna pogoda jaką mamy ostatnio, 
w zawodach uczestniczyłaby znacznie większa 
ilość zawodników. 

Mimo jednak złych warunków atmosfe- 
rycznych, publiczność tłumnie przybyła na 
zawody, a na starcie stanęło 83 zawodników 
(na 102 zgłoszonych). Pierwszą konkurencją, 
która rozpoczęła zawody był 

bieg seniorów — 12 klm. Ze zgłoszonych 
32 zawodników startowało 27, w tem 26 bieg 
ukończyło. 1 miejsce zdobył Łabuć (Ognisko) 
uzyskując czas 59 m.; 21 Ciechanowicz Wik- 
tor — 59 m. 3 sek.; 3) Stankiewicz — 1 g.: 
4) Urban — 1 g. 01 m; 5) Kohutek — 1 g. 
03 m.; 6) Nieciecki P. — ! g. 03,30 m.; 7) Ha- 
licki — 1 g. ©£ m. 30 s.; 8) Bukowski — 
1 g. 05 m.; 9) Jeniys — 1 g. 06 m.: 10) No- 
wieki — 1 g. 07 m. 

bieg 9 klm. juniorów — startowało 41 za- 
wodników, a 38 bieg ukończyło. Wynik biegu: 

    

     
  

    

    
  

   

      

1) Ciechanowicz Olgierd — 44 m. 30 в.; 
2) Wojciechowski — 45 m. 30 s.; 3) Roma. 
nowski — 47 m.; 4) Piotrowicz — 49 m.; 
5) Milewski — 50 m. 45 s. 

bieg 8 klm. Pań. Na 5 zgłoszonych star- 
towało 3 zawodniczki, z których bieg ukoń- 
czyła tylko Eltówna w czasie 48 m. 

bieg 4 kłm. Na zgłoszonych 12 zawodni- 
ków wszyscy startowali i bieg ukończyłi. Wy- 
nik biegu: 1) Suchodolski 23 m. 30 s.; 2) Miel- 
nik — 23 m. 30 s.; 3) Stankiewicz 26 m. 

W biegu na 12 klm. kpt. Jerzy Lucki — 
komendant kursėw narciarskich na Antokolu, 
przy Okr. Ośrodku W. F. uległ wypadkowi, 
"przebijając sobie grotem kijka żętnicę łewego 
podudzia i odwieziony został do szpitala 
wojskowego. 

$ Mocarnie, Kieraty, Hialnie i Sieczkarnie 
róznej wielkości i systemów z pierwszo- 

rzędnych fabryk, poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 1]-a. Ceny aiskie. 
  

Proces derwiszów. 
W dniu 15 b. m. rozpoczął się w 

Konstantynopolu wielki ,„proces der- 
wiszów*„ Chodzi tu—jak wiadomo— 
o wykryty ostatnio spisek przeciwko 
obecnemu ustrojowi Turcji. Głównym 
oskarżonym jest szejk Essad z Me: 
nerien. Jednocześnie oczekują w wię- 
zieniu swej kolejki różni inni szej- 
kowie z okolic Menemen, Manissy i 
Balikesseru. 

Ażeby należycie zrozumieć gene- 
zę „procesu derwiszów*', należy uczy- 
nić małeńką dygresję historyczną. 
Proces ten nie. jest bowiem zwykłą 
sprawą, wywołaną zatargiem między 
partją rządzącą a opozycją. Sięga on 
głębiej, niżby się napozór zdawało. 
Nie przeto dziwnego, że stanowi о- 
becnie najdonioślejszą kwestję na 
Bliskim Wschodzie i budzi poważne 
zainteresowanie wśród sfer politycz- 
mych Europy Zachodniej, żźwłaszcza 
zaś Anglji, która z największą uwagą 
śledzi zawsze to, co się w świecie mu- 
zułmąńskim, zazębiającym się o naj- 
żywotniejsze sprawy imperjum wiel- 
ko-brytyjskiego, dzieje. 

    

Wojna światowa była najpoważ- 
niejszym wstrząsem, jaki państwo ot- 
qomańskie kiedykołwiek przeżyło. O- 
słabione już w wysokim stopniu sze- 
regiem niepowodzeń wojeńnych i dy- 
'plomatycznych w XIX w., że wymie- 
nimy tylko oderwanie się Grecji (1829 
r.), Rumunji (1856), Syberji i Bułgarji 
(1878 r.), Tripolisu (1911), narażone 
ma nieustanne wstrząsy i intrygi mo- 
carstw europejskich, zacofane, niedo- 
łężne — chwiało się dziedzictwo Mu- 
„radów i Mahometów na swych glinia- 
'nych nogach. Niedarmo utarła się w 
XX w. nazwa ;chory człowiek Euro- 
py', jako stały epitet potężnej nieg- 

dyś Turcji. Tego to „chorego czło- 
wieka” wciągnęły państwa centralne 
w orbitę swych wpływów, a w rezul- 
tacie, w fatalną dla nich samych i dla 
ich muzułmańskiego sprzymierzeńca 
wojnę. Pobita na głowę Turcja, wy- 
cofała się z zawieruchy wojennej o- 
krojona niemiłosiernie. Z ogromnego 
terytorjum liczącego przed 1914 r. 
30 vilayetów (prowincyj) w Azji, Eu- 
ropie i Afryce, zdołała Turcja ocalić 
zaledwie skrawek ziemi w Europie. 
(Konstantynopol, Adrjanopol i cząst- 
ka wschodniej Tracji) i stosunkowo 
nieduży półwysep anatolijski w Azji 
Mniejszej. Samowładnego ongiś pa- 
dyszacha złożono z tronu, ogłaszając 
jednocześnie republikę, rządzoną 
przez prezydenta i Radę Komisarzy 
Zgromadzenia Narodowego. Nawet 
stolicę przeniesiono z uroczego Stam- 
bułu do położonej gdzieś w głębi ma- 
łoazjatyczkiego lądu Europy. 

W. 1922 r. wybuchła skutkiem in- 
tryg angiełskich wojna grecko-turec- 
ka. Na szczęście potężny wstrząs po- 
lityczny, jaki Turcja przeżyła w la- 
tach 1914—1919 był widocznie dla 
organizmu „chorego człowieka Eu 
py“ zbawienny, gdyż republikańska 
armja turecka zdołała odnieść szereg 
świetnych zwycięstw nad Grekami, a 

tem samem podnieść niezmiernie pre- 
stige młodej republiki w Europie. Za- 
warty w Lozannie (lipiec 1913 r) po- 
kój, ze wszech miar korzystny dla 
Turcji jest jaskrawym tego dowodem. 
Niezawisłość i suwerenność turecka 
była odtąd zapewniona. 

Na tem się jednak ewolucja dzie- 
jowa b. monarchji otomańskiej nie 
kończy. Oprócz omówionego już 
wstrząsu politycznego, czekał jeszcze 
Turcję wstrząs społeczny. 

   

Bieg zdarzeń wysunął — jak wia- 
domo — na czoło narodu tureckiego 
Mustafę Kemal-Paszę. Człowiek mło- 
dy stosunkowo, a przytem zdolny 
wódz i znakomity organizator, w ry- 
chłym czasie potrafił skupić dokoła 
siebie całą „Młodą Turcję”, wszyst- 
kich tych, przenikłych już duchem cy- 
wilizącji europejskiej, lecz stojących 
zdecydowanie na gruncie narodowym 
patrjotów tureckich, którzy boleli 
nad dekadencją polityczno-społeczną 
swej ojczyzny i rwali się do czynu. 
Kemal-Pasza, opierając się na tych 
właśnie żywiołach, w amerykańskiem 

tempie przeprowadził cały szereg do- 
niosłych reform  polityczno-spolccz- 
nych i obyczajowych. Zorganizował 
na najbardziej nowoczesnych zasa- 
dach administrację, skarb, wojsko, 
szkolnietwo. Pobudował koleje, dro- 
gi, gmachy użyteczności publicznej. 
Zerwał z poligamją. Zakazał noszenia 
tradycyjnych strojów tureckich. Wy- 
powiedział walkę dawnym turbanom, 
fezom i „czarczafom* (zasłony na 
twarz). Rozwiązał i rozpędził na czte- 
ry wiatry rozwielmożnioną sektę der- 
wiszów, konfiskując ich ziemie i kła- 
sztory. 

Tak gwałtowna curopeizacja za- 
cofanego i pogrąžonego w blogiej 
kontemplacji minionej świetności i 
dawnych obyczajów kraju przyniosła 
naogół rezułtaty pomyślne, lecz... by- 
ła zbyt gwałtowna. 

Mustafa Kemal-Pasza, ten współ- 
czesny turecki Piotr Wiełki przeliczył 
się nieco. Znał on wprawdzie dobrze 
bierność i apatję swych mas ludo- 
wych. Wiedział, że Turek, od wieków 
przyzwyczajony do bezwzględnego 
posłuchu nie będzie i w tym wypadku 
oponował. Tymczasem przeciętny Tu- 
rek rozkazy Kemal-Paszy spełniał, 
lecz w głębi duszy był reformom nie- 
chętny. Zwłaszcza ten ciemny Turek, 

który zwykł bogobojnie rozumować 
mało skomplikowanemi i mało do 
współczesnego życia przystosowane- 
mi kategorjami Koranu. Jakże mógł 
więc przeciętny analfabeta turecki 
(w Turcji 90”/, analfabetów) przykła- 
snąć np. zakazowi noszenia turba- 
nów, nieodłączne dotychczas części 
ubioru każdego prawowiernego mu- 
zułmanina? Jak mógł wyznawca pro- 
roka, patrzeć spokojnie na rodzimych 
postępowców, jedzących, za przykła- 
dem Kemala-Paszy, wieprzowinę i po- 
pijających smakowicie winko? Czyż 
nie raniło uczuć tureckich oglądanie 
niezakrytych twarzy kobiecych, wi- 
doku conajmniej dia przedwojennego 
Turka równie nieprzyzwoitego. jak 
dła nas widoku... odwrotnej części 
ciała? 

A Kemal-Pasza gwizdał na to 
wszystko, zapamiętale reformując i 
reorganizując życie tureckie na euro- 
pejską modłę. Ludek potulnie speł- 
niał rozkazy, zrzucał turbany, wyrze- 
kał się haremów, patrzał na ekspro- 
prjację „Świętych* derwiszów, lecz 
w duszy żywił gorycz. Liczba malkon- 
tentów wzrastała. 

Zbliżyliśmy się już do sedna spra- 
wy. Takie było podłoże psychologicz- 
ne procesu derwiszów, taki był grunt, 
na którym przyjąć się miało ziarno 
spisku. Pozatem, obok malkontentów 
na tle obyczajowo-religijnem istnieli 
też malkontenci polityczni. Nie wszy- 
scy bowiem byli zachwyceni nacjona- 
listycznym kierunkiem rządów Ke- 
mala-Paszy, sprawiającego nominal- 
nie rząd prezydenta republiki, będą- 
cego jednak faktycznie dyktatorem 
wojskowym. Nawet więc w łonie 10”/, 
inteligentów i pseudo-inteligentów tu- 
reckich byli malkontenci. Jesienią r. 
ub. powstała w Turcji partja liberal- 
na, pod wodzą Tehi-beja, b. premjera 
zaś od 1925 r. ambasadora tureckiego 

w Paryżu. Partja liberałów zajęła w 
stosunku do nacjonalistycznego, ra- 
dykalnego rządu Kemala-Paszy sta- 
nowisko opozycyjne, wskazując na 
szereg niedomagań spoleczno-poli- 
tycznych, jak np. dosyć nierówno- 
mierne rozłożenie podatków, brak 

powszechnego głosowania i t. d. 

Żywot partji liberalnej nie był dłu- 
gotrwały. Kemal-Pasza tak jakoś 
zręcznie się umiał koło opozycji za- 
winąć, że znikła ona wkrótce z wi- 
downi. Tem niemniej, echa jej i na- 
stroje pozostały, kiełkując w dalszym 
ciągu w duszach konserwatystów tu- 
reckich. Nie mogły nastrojów tych 
wykorzenić ani deportacje, ani eks- 
patrjacje, ani wprowadzenie do par- 
lamentu samych tylko stronników 
Kemala-Paszy. Cicha opozycja prze- 
irwała i tem się też tłumaczy fakt, 

dosyć trudno jest tozgrani- 
/ć w procesie derwiszów pierwiast- 

ki ściśle religijne od ściśle politycz- 
nych. Niewiadomo dokładnie, gdzie 
się kończą opozycjoniści polityczni, 
a zaczynają derwisze. 

   

  

"© derwiszach słyszał każdy. Nie- 
raz się utożsamia ich z fakirami. 
Istotnie, pomiędzy induskimi fakira- 
mi a tureckimi derwiszami istnieje 
pewna analogja. I jedni i drudzy u- 
prawiają przechodząc nieraz w obłęd 
ascezę, i jedni i drudzy mają znaczną 
popularność wśród szerokich rzesz 
ludności. Sekta derwiszów i jej dzi- 
waczne praktyki religijne uznane zo- 
stały przez Kemala-Paszę za czynnik 
hamujący cywilizacyjny proces mło- 
dej Turcji. Nie przeto dziwnego, że 
dyktator wypowiedział derwiszom 
walkę, ściągając na się rzecz prosta 
nienawiść sekciarzy i niezadowolenie 
obskurantów. Dziś derwisze są naj- 
większymi wrogami zarówno Kemala. 
jak też reprezentowanego przezeń kie- 
runku. Tem się tłumaczy powstanie 

spisku przedewszystkiem w łonie der- 
wiszów. Ich też prowodyrów w pierw- 
szym rzędzie posadzono za kratki i 
postawiono w stan oskarżenia. Stąd 
też nazwa „procesu derwiszów*. 

Spisek miał na celu wyrwanie 
Turcji ze szpon heretyckich*. Głów- 
nym „heretykiem“ jest oczywiście w 
oczach derwiszów sam dyktator Mu- 
stafa. 

Spisek się nie udał. Energiczna 
akcja władz tureckich stłumiła spisek 
w zarodku. Sędziwy, stułetni szeik 
ssad i inni patrjarchowie derwiszo- 
wego bractwa zasiedli na ławie oskar- 
żonych. 

Narazie więc nie udało się sekcia- 
rzom i oponentom politycznym oba- 
lić znienawidzonego rządu. Jak prag- 
nęli oni to przeprowadzić? Czy istot- 
nie — jak krążą pogłoski — droga 
zamachu na życie dyktatora? Czy mo- 
że przy pomocy zamachu stanu? Naj- 
bliższe sprawozdania z procesu rzucą 
niewątpliwie ciekawe światło na te 
szczegóły. 

Kemal-Pasza ujawnił w tym wy- 
padku zwykłą sobie energję. W Smyr- 
nie i okolicach — ognisku niezado- 
wolenia z rządów nacjonalistycznych 
—wprowadzono stan wojenny. Oskar- 
żonym grożą surowe kary, aż do kary 
śmierci włącznie. 

Tem niemniej dyktator, jako czło- 
wiek bystry i rozumny, niewątpliwie 
wyciągnie z procesu odpowiednie kon- 
sekwencje, traktując go nie jako po- 
jedyńczy wypadek czy przejaw mści- 
wości derwiszów, a tylko jako rezul- 
tat wewnętrznego, głębokiego fermen- 
tu wśród niezadowolonych z narzuco- 
nych reform ciemnych mas ludności. 

Młoda Turcja „zwyciężyła nara- 
zie Turcję Starą', lecz winna poddać 
swą bezwzględną, reformatorską dzia- 
łalność rewizji. J. 
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Napad rabunkowy udaremniony przez 
14-letniego chłopca. 

Postrzelenie 2 sprawców napadu. 
Do łeśmiczówki Mołodańka, położonej w 

pobłżu Wizajni usiłowali dostać się dwaj 
uzbrojeni bandyci. Napastnicy nie mogące 
przemocą otworzyć drzwi rozbili szybę ce- 
Jem dostania się do domu. Podówczas obe- 
emy był w mieszkaniu jedynie 14-letni syn le 
śmika Władysław Szustewicz, który nie tra- 
«ą€ przytomności umysłu porwał za strzelbę 
ŻW począł strzelać de  przedostających się 

przez okno bandytów. 
Jeden z napastników ugodzony w głowę 

padł zbroczony krwią, drugi zaś przestrze- 
lony zbiegł do łasu. 

Rannym bandytą okazał się niejaki Ma- 

ciej Kurnialis. 
Zawiadomione o napadzie władze bez- 

pieczeństwa  wszczęły pościg za zbiegłym 
bandytą. 

Bohaterski czyn jednorękiego inwalidy. 
Koło wsi Posenoszki (pow. brasławski) 

załamał się lód na stawie i 2 chłopeów Śli- 
<zgających się wpadło do wody. Żaden z wie- 
śmiaków stojących przy brzegu nie miał 
edwagi przyjść z pomocą tonąeym. Dopie- 
wo jednoręki inwalida Józef Zawistowski, 
skoczył do wody i zdołał wyratować ehłop- 

eów. Niezwykłe bohaterstwo inwalidy na- 
grodzone zostało licznemi podarkami wsi 
Posenoszki. 

Chłopey Michał Gawłuk i Jan Boraniee 
wskutek silnego zaziębienia zaehorowali na 
zapalenie płue. 

Prowokacja narzędziem walki konkurencyjnej. 
W Dołhinowie zaszedi w tych dniach na- 

stępujący wypadek: 
Przed kilku dniami w herbaciarni Maszy 

Libermanowej aresztowano dwóch handlarzy 
«niejscowych 56-cioletniego Zundeła Szpajera 
i jego 24-letniego syna Arona. Podczas re- 
wizji w kieszeniach ich paltotów znaleziono 
50 fałszywych dolarów zawiniętych w pro- 
klamacje komunistyczne. 

Wobec czego aresztowanych osadzono w 
więzieniu w Wilejce. 

Obecnie władze śledcze otrzymały infor- 
macje, że Szpajerowie padłi ofiarą prowo- 
kacji, mianowicie jeden z kupców dołhinow- 
skich G. konkurent handlowy  Szpajerėw, 
przy pomocy przekupionych ludzi włożył te 
fałszywe banknoty dolarowe i proklamacje 
do kieszeni Szpajerów. 

W związku z tem władze śledcze prowa- 
dzą energiczne dochodzenie aby całą sprawę 
wyświetlić. (c) 

Tajemnicze zaginięcie urzędnika skarbowego 
w Mołodecznie. 

Z Mołodeczna donoszą o następującym 
wypadku: 

Przed trzema dniami w Mołodecznie za- 
ginął w sposób zagadkowy urzędnik miej- 

scowego urzędu skarbowego Józef Stecki. 
Stecki, który pełnił w urzędzie skarbowym 

odpowiedzialną funkcję przez trzy dni nie 
zgłaszał się do urzędu, wobec czego naczelnik 
urzędu zwrócił się z zapytaniem do krewnych 
dlaczego nie wyjaśniają powodu nieobecno- 
ści Steckiego. Okazało się jednak, że i krewni 
Steckiego zaniepokojeni są jego zagadkowem 

zaginięciem. 

W związku z tem zachodzi podejrzenie, 
że Stecki, zdefraudował albo przywłaszczył 
sobie pieniądze skarbowe i zawczasu ukrył 
się przed odpowiedzialnością. 

Z innego również źródła dowiadujemy się, 
że Stecki miał się rzekomo udać do swych 
krewnych zamieszkałych na granicy sowiec- 
kiej i wdrodze uległ nieszczęśliwemu wy- 
padkowi. 

Władze śledcze prowadzą w tej sprawia 
energiczne dochodzenie. (c; 

Głodówka więźniów politycznych w Grodnie. 
Z Grodna donoszą, że w więzieniu z po- 

wodu ostrzyżenia aresztowanym komunistom 

  

W sobotę aresztowani urządzili awanturę 
łamiąc urządzenie cel, tłukąc szyby, przyczem 

wiosėw, ci ostatni ogłosili głodówkę. która były wypadki pobicia służby więziennej. 
trwała dwa dni. Szczegółów narazie brak. (ci 

ARTS 

POSTAWY 
+ Dawniej a dziś w Postawach. Społe- 

czeństwo postawskie było kiedyś jedną wspól 
mą rodziną. Praca szła jpowołi, łecz ciągle 
maprzód, w zgodzie i poszanowaniu wza- 
;jemnem. Jedyną płacówką kułturalno-oświa- 
tową była Polska Macierz Szkolna, przy któ 
rej właśnie skupiało się całe życie społecz- 
ue. Pod kierownictwem p. Józefa Kęstowicza 
(właściciela apteki), który cieszył się zaufa- 
miem wśród społeczeństwa, urządzano róż- 
me przedstawienia amatorskie, zabawy i in- 
me godziwe rozrywiki. Aż miło wspomnieć 
te czasy, kiedy to obok mieszczanina bawił 
się urzędnik i nauczyciel — wszyscy w naj- 
lepszej zgodzie. 'W zgodzie i miłości ku 
Qjczyźnie społeczeństwo postawskie pracą 
swą utrwalało potęgę państwowości polskiej, 

Czasy się jednak zmieniły. Przeniesienie 
Starostwa z Duniłowicz do Postaw i napływ 
inteligencji urzędniczej spowodowało, że tryb 
życia społecznego w Postawach zmienił się 

calkimicie. Jak ma rozkaz zaczęto organiz. 
cały szereg różnych, podobnych do siebie 
organizacyj i jeśli dla przykładu podam, że 
obok „Strzełca* zakładano „Przyjaciół $rzel- 
ca*, obok Związku Młodzieży jskiej, za- 
kładano „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej", 
a na dodatek „Patronat Stow. Mł. Polskiej 
it d.it. d., to łatwo imożna się domyśle 
że gdzie kucharek sześć, tam niema co jeść. 
Dziś w Postawach jest organizacyj różnych 
cały wóz, który członkowie ciągną. a wóz ani 
rusz, — bo każdy go ciągnie w swoją stronę, 
tak jak w bajce, gdzie do wozu założono 
ptaka, raka i szczupaka. Słowem, jest takie 
przesycenie różnemi organizacjami, że jedna 
osoba nałeży do całego szeregu organizacy j, 
musi płacić składki człorkowskie i wkońcu 
zniechęca się do wszystkich. Również jest 
i to ciekawe, że na stanowiskach kierowni- 
czych tych organizacyj stoją w większości 
wypadków jedne i te same osoby, co jest 
przecież fizyczną niemożliwością by jeden 
człowiek mógł pracować za 5—6 ludzi. Czyż 

nielepiejby było mieć jedną silną organizację 
kulturalno- oświatową, jak np. P. M. Sz., jed- 

cję P. W-1W..B, jak „Strzelec“, 
ję byłych wojskowych, a nie 

jak dotąd sześć. Czemóż nie może pracować 
w jednej społecznej organizacji urzędnik obok 
mieszczanina, 'czemóż niemógłby być w jed- 

mej organ. byłych wojskowych oficer. podof. 
z szeregowcem, wszak niczem nie jest gorszy 
szeregowiec. Jako obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej, wszyscy jesteśmy równi wobec pra- 
wa, a jako zwykli śmiertelnicy, równi rów: 
i wobec Boga. A jeśli chod isi 
zabawy, to całkiem się zmieniły. | 
miejsca dła mieszczucha i rzemieślnika. Bawią 
się urzędnicy i nauczyciele. Nie powiem, że 

mieszczanie wogóle się nie bawią, lecz chodzi 
o to, że niema już tych wspólnych zabaw jak 
dawniej. Warto wspomnieć ostatnią zabawę 
Syłwestrową, na której tak się rozbawiono, 

    

  

   

              

    

  

    

    

Na bal, do teatru, 

    

że jeden prywatny urzędnik leśny ze Smycza 
począł deklamować antyreligijne wiersze. Na 
wystąpienie to zareagowali goście, a na Nowy 
Rok ks. prob. Kaczmarek ostro napiętnował 
w kościele, tego rodzaju wystąpienie. Te kil- 
ka uwag o życiu społecznem w Postawach 
napisałem na prośbę miejscowych obywateli 
w celu zaapelowania do ogółu by do pracy 
społecznej wciągać całe społeczeństwo, by 
przestać już tworzyć coraz nowe organizacje 
a raczej stworzyć trwałe podwaliny pod już 
istniejące. 

W tej ciężkiej sytuacji gospodarczej jaką 
przeżywamy, społeczeństwo winno skupić się 
w jedną silną organizację, nie rozproszkowy- 
wąć się, a na wzór społeczeństwa amery- 
kańskiego stanąć do walki z kryzysem, nie 
oglądać się na pomoce rządowe, bo czas jest 
ciężki i pomagać musimy sobie wzajemnie. 
Bądźmy pewni, że gdy pracować będziemy 
wszyscy w zgodzie, w poszanowaniu wzajem- 
nem, to przetrwamy kryzys i doczekamy się 
lepszej przyszłości, dziś zaś stworzymy siłę. 
z którą każdy liczyć się musi. 

W. Hoffmann. 

PODBRODZIE 
+ Požyteczna praca. W końcu roku ubie- 

głego z inicjatywy tamtejszej ludności zostało 
zorganizowane „Koło Młodzieży Wiejskiej* 
Pani kierowniczka szkoły J. Onichowska ro- 
zumiejąc i doceniając chęci młodz. czynnie 
przyczyniła się do pokierowania sprawą spo- 
łeczną nie szczędząc swoich trudów. W dniu 
10 stycznia r. b. Koło odegrało farsę w 3 
aktach p. t.: „Zastąp mnie*. Sztuka udała się 
nawet dość dobrze, zważywszy, że aktorzy 
garli na deskach scenicznych po raz pierwszy. 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa. Dobry 
jest objaw, że młodzież nasza coraz bardziej 
garnie się do rozrywek kulturalnych, z tem 
większem przekonaniem to twierdzę, bo jeden 
z członków się wyraził temi słowy: „Chcemy 

coś robić, bo się sprzykszyły nam nasze za- 
bawy, pijatyki i bijatyki”, Życzę wobec tego 
całej młodzieży w Antesorach jak najpo- 
myślniejszych owoców w pracy ku chwale 

Ojczyzny. Obecny. 

MOŁODECZNO 
+ Wykrycie potajemnej gorzelni, W za 

ścianku Cegiełnia (pow. mołodeczańskiegol 
gm. lebiedziewskiej) wykryto dużą potajem- 
ną gorzelnię prowadzoną na szeroką skalę. 

  

Właściciel gorzelni Jam Tuczko został za- 
trzymany. Aparaty gorzelnicze skonfiskowa- 

mo. (e) 

BZISNA 
+ Pożar w gminie dziśnieńskiej. Wczoraj 

wybuchł pożar we wsi IKamajka gm. Dziś- 
mieńskiej. Spalił się dom mieszkalny i chłew 
Ignatowisza Walerjana. 

Straty są znaczne. 
zmany. 

Powód pożaru nie- 
(e) 

czy na wieczorek powinna Elegnncka Pani 
zaopatrzyć się w modną dzisiaj torebkę balową 

ze sklepu Franciszka Frliczki 
POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

3028 — I Zamkowa 9, tel. 6-46 

Kryzys gospodarczy zaostrza Się. 
Podług zasięgniętych przez nas u 

źródeł miarodajnych informacyj, kry- 
zys gospodarczy na terenie Wilna w 
miesiącu bieżącym wzmógł się bardzo 
znacznie. Znalazło to wyraz w nie- 
notowanej dotychczas ilości likwidu- 
jących się przedsiębiorstw handlo- 
wych. W myśl danych wydziału prze- 
mysłowego Magistratu m. Wilna do 
dnia dzisiejszego w miesiącu styczniu 
zostało zlikwidowanych zgórą 50 
przedsiębiorstw sklepowych z rozma- 
itych branż. Również w dniach ostat- 
nich uległa zamknięciu znana fabryka 
pasty do obuwia Mrozowskiego, mie- 
szcząca się przy uł. Zwierzynieckiej, 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! Wilno, 

gdzie straciło pracę kilkudziesięciu 
robotników. 

Bezpośrednim powodem wszyst- 
kich tych likwidacyj jest krytyczny 
stan finansowy przedsiębiorców, któ- 
ry nie pozwala im nietylko na opła- 
cenie podatków, lecz nawet na wywią- 
zanie się ze swych zobowiązań w sto- 
sunku do fabrykantów. 

Obecnie w dalszym ciągu wydział 
przemysłowy Magistratu otrzymuje 
codziennie kilka zgłoszeń od właści- 
cieli przedsiębiorstw handlowych о 
rezygnacji z dalszego ich prowadze- 
nia. 

КОВ ТЕ В 

List otwarty 
posta dr. Brokowskiego 

do Pana dr. Wacława Odyńca. 

Wielce Szanowny Panie Doktorze 
i Kolego! 

Wybacz, że w bieżącym sezonie 
politycznym tak obfitym w listy ot- 
warte pozwalam sobie zwrócić się do 
Ciebie jako tego lekarza i działacza 
publicznego, do którego żywiłem i ży- 
wię nadal pełne zaufania i szacunek 
bez względu nato, jakie jeszcze stron- 
nictwo będzie. się szczycić Twojem 
nazwiskiem na swej liście kandydac- 
kiej i wreszcie z tego powodu że uwa- 
żałeś za właściwe podpisać list ot- 
warty skierowany do mnie. 

Jestem przez to wezwany do pub- 
licznej odpowiedzi i w Twoje godne 
ręce ją składam. 

W dn. 8.I 1931 r. na publicznem 
zgromadzeniu omawiałem rozgłośną 
sprawę brzeską. Starałem się ująć jej 
genezę, zobrazować podłoże politycz- 
ne oraz podkreślić strony prawną i 
humanitarną tego tematu, który 
stronnictwa opozycyjne wyhodowały 
do rozmiarów zagadnienia państwo- 
wego, na tle aresztowania i przebywa- 
nia w twierdzy brzeskiej uczestników 
Kongresu Krakowskiego i organizato- 
rów ostrych wystąpień przeciwrządo- 
wych w innych miejscowościach Rze- 
czypospolitej. 

Przyjęta na tymże zebraniu rezo- 
lucja ogłoszona w Nr. 7 „Kurjera Wi- 
leńskiego* z dn. 10 stycznia r. b. zu- 
pełnie wyraźnie określa moje stano- 
wisko. 

„Można je podzielić lub odrzucić, 
ale nikt, sądzę, niema podstaw do ro- 
bienia mi jawnego lub ukrytego za- 
rzutu, że milczeniem pokrywam swoją 
dezorjentację, w tej sprawie, albo też 
uchylam się od moralnej odpowie- 
dzialności, jaką, niewątpliwie, pono- 
szę z tytułu należenia do obozu pro- 
rządowego. Jest wręcz przeciwnie — 
sprawę w jej całokształcie pojmuję 
według najlepszego mego rozumienia 
i odpowiedzialności się nie boję. 

Mimo to został skierowany do 
mnie list otwarty, skrzętnie zresztą 
zarejestrowany przez „Gazetę War- 
szawską“, w którym grono kolegów 
zgłasza do mnie apel dotyczący huma- 
nitarnej strony pobytu w twierdzy 
więźniów tbrzeskich, przesądzając już 
zgóry zgodność z prawdą jak treści 

„zgloszonych interpelacyj tak rozsie- 
wanych ustnie i przez prasę pogło- 
sek. 

Sądzę, że wobec poprzedniego mo- 
jego wypowiedzenia się na ten temat 
mógłbym być zwolnionym od dal- 
szych odpowiedzi. Nie będę się powta- 
rzał i do uprzednio zajętego stanowi- 
ska dodać tylko mogę co następuje: 
nie uważam się za powołanego do 
przeprowadzania dochodzeń na włas- 
ną rękę ani też nie uważam za właś- 
ciwe domagania się nadzwyczajnej 
komisji dla zbadania tej sprawy a to 
z tego powodu, że art. 77 Konstytucji 
gwarantuje zupełną niezawisłość są- 
dów Rzeczypospolitej i zabezpiecza 
rzecznictwo sądowe przed dziala- 
niem jak władz ustawodawczych tak 
i wykonawczych. Sprawa w swym ca- 
łokształcie wraz z interesującą Sz. 
Kolegów jej stroną humanitrną pod- 
lega całkowicie władzy sądowej i od 
niej oczekiwać należy właściwego 
rozstrzygnięcia. 

Wszelkie próby nacisku zzew- 
nątrz, przyśpjieszenia sprawy i t. p. od- 
działywania na jedną z trzech podsta- 
wowych władz państwowych, do któ- 
rych należą niezależne sądy, uważam 
za działania utrudniające wymiar 
sprawiedliwości z drugiej zaś strony 
podrywające autorytet państwa u 
własnych obywateli i obcych. Dla 
mnie obserwującego życie polityczne 
nie ulega . najmniejszej wątpliwości, 
dążność partyj opozycyjnych do uzy- 
skania tego ostatniego efektu, aby za 
tę cenę pozyskać całkowitą władzę 
albo przynajmniej jej część, tembar- 
dziej że tak już było. 

Mając takie ani inne głębokie 
przeświadczenie uważam za swój o- 
bowiązek obywatelski przestrzec Sz. 
Kolegów przed intencją główną ak- 
cji brzeskiej, tak trzeba przyznać do- 
brze upozorowaną humanitaryzmem, 
znajdującym nieco przesadny od- 
dźwięk w kołach naszej inteligencji. 

Na zakończenie pozostaje mi po- 
dziękować za łaskawe zaszczycenie 
mię listem otwartym z pominięciem 
nawet tych posłów, którzy stoją bli- 
żej przekonań politycznych Sz. Kole- 
gów niż ja. To wyróżnienie napawa 
mnie nadzieją, że Sz. Koledzy na tym 
pierwszym kroku nie poprzestaną 
i zechcą darzyć mnie swym zaufa- 
niem nie tylko w sprawie brzeskiej, 
ale i innych i nie wyłącznie na dro- 
dze listów otwartych ale za pośredni- 
ctwem innych form porozumiewania 
się — a ja ze swej strony zgłaszam 
pełną gotowość wyjaśnień i odpowie- 
dzi przed każdym gronem jedno czy 
różnolitem politycznie. 

Racz przyjąć Sz. Doktorze wyrazy 
głębokiego poważania oraz zastrzeże- 
nie, że brak czasu nie pozwoli mi na 
oświetlenie wszystkich komentarzy, 
któremi prasa opozycyjna nie omie- 
szka zaopatrzyć moją odpowiedź. Nie 
będę tem zdziwiony, bo t. zw. sprawa 
brzeska jest już, na wyczerpaniu i 
każde wypowiedzenie się zasila słab- 
nącą produkcję prasy opozycyjnej. 

Dr. Brokowski 
poseł na Sejm. R. P. 

dnia 19.1. 1931 r. 

WI LE Ń SKI 

  

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
Wilhelm Dowgiałło 

do nowego obszernego lokalu przy ul $-to Jańskiej 8 (dawn. Wielka 5) 

Przyjmuje obstalunki jak z własnych tak i powierzonych materjałów 

NA KARNAWAŁ wykonują się stroje balowe. 

WYKONANIE SOLIDNE. 3012 

| 
| | CENY UMIARKOWANE. 

  

Nadużycia w Bratniej Pomocy U.S.B. 
Od szeregu lat krążą po Wilnie 

wśród rzesz akademickich, a niejedno- 
krotnie dochodzą do uszu starszego 
społeczeństwa pogłoski na temat na- 
dużyć w Bratniej Pomocy Poł. Młodz. 
Akad., a stąd szemranie z powodu 
zbyt lekkiego „gospodarzenia* społe- 
czną gotówką. 

Dziś znowu jesteśmy świadkami 
aktów złej woli ze strony dotychcza- 
sowych gospodarzy samopomocy na 

Dowiedzieliśmy się, że leaderzy 
Młodzieży Wszechpolskiej w osobach 
p. Puchalskiego Ryszarda, dotychcza- 
sowego prezesa B. P. i członka Zarzą- 
du — p. Czerewko Michała dopuścili 
się do spółki szeregu nadużyć obciąża- 
jących kasę bratniacką na sumę prze- 
kraczającą 10 tys. złotych. 

Przebieg i kolejność były nastę- 
pujące: p. Czerewko, będąc referen- 
tem Uzdrowiska Akademickiego nie 
potrafił wyliczyć się z szeregu awan- 
sów sięgających 1.500 zł. Czynność ta 
była usankcjonowana przez prezesa p. 
Puchalskiego wobec Zarządu B. P. 

Dałej, celem pokrycia zadłużenia, ci 
dwaj panowie przy pomocy żyrantów, 
jednym z których był p. Piotr Kowna- 
cki, ezy aby nie autor artykułu w 
„Dzienniku Wileńskim*, podpisanego 
literami „P. K.*, wystawiają weksle, 
dyskontowane w Banku Spółek Zarob 
kowych. Suma sięga podobno 6.000. 

Za najbardziej zaś karygodny ze 
strony tych panów uważamy fakt pod- 
jęcia z kwestury U. S. B. 2000 zł., ze- 
branych ze składek studenckich i nie- 
zaksięgowanie ich w Bratniej Pomocy. 
Wspomniane weksle, żyrowane na 
pierwszem miejseu firmą Bratniej Po- 
mocy zostały podobno wykupione — 
przez kogo i za jakie pieniądze — 
różnie © tem mówią. 

Czekamy co do całości sprawy wy- 
jaśnień urzędowych ze setrony Zarzą- 
du Bratniej Pomocy, jak również U- 
niwersytetu 

Utaić — to znaczy pozwolić roz- 
chodzić się po mieście najróżnorod- 
niejszych pogłoskom, uwłaszezającym 
ogółowi młodzieży akademickiej. 

Rozpisanie nowych wyborów do Rady Miejskiej 
zostało już zdecydowane. 

Ze źródeł miarodajnych dowiadu- 
jemy się, iż dekret o rozpisaniu no- 
«wych wyborów do wileńskiej Rady 
Miejskiej został już podpisany. W sfe- 
rach zainteresowanych spodziewają 
Się, iż ogłoszenie dekretu nastąpi w 

połowie lutego b. r. Termin wyborów 
przypadnie najprawdopodobniej na 
jedną z ostatnich niedziel marca lub 

w początkach kwietnia. 
Już obecnie w łonie poszczegól- 

mych ugrupowań i stronnietw polity- 

cznych i gospodarczych odbywają się 
narady, na których czynione są przy- 
gotowania do zbliżających się wybo- 
rów. W chwili obecnej najbardziej 
nieprzygotowaną i rozbitą jest P.P.S., 
której czołowi działacze jak b. poseł 
Pławski i radny Kuran bawią poza 
Wilnem. Również niemniej poważną 
stratę poniosła P. P. S. przez ustąpie- 
nie z jej szeregów tak wybitnej siły 
jak prof. Ehrenkreutz. 

Oferta zagraniczna 
na prowadzenie ruchu autobusowego w Wilnie. 

W jednym z ostatnich numerów „Kur- 
jera Wileńskiego* podaliśmy wiadomość о 
ofercie jaka wpłynęła do Magistratu m. Wal- 
na ze strony jednej z tirm zagranicznych, 
retlektującej o pozyskanie koncesji na eks- 
ploatację ruchu autobusowego w Wilnie na 
przeciąg lat: 20. Ofertę tę, jak się dowiadu- 
jemy, złożyła spółka akcyjna „Arkor* w 
Warszawie, będąca generalną reprezentacją 
znanej szwajcarskiej firmy „Saurera*, Wza- 
mian za udzielenie Kodedkii firma ta zobo- 
wiązuje się przeprowadzić załażenie nowocze 
snych jeźdni w mieście według wymagań 
Magistratu (za jeźdnie nowoczesne uważa 
ne są: asfalty, oraz jeźdnie betonowe i kost- 

kowe). 
Zaznaczyć tu wypada, iż w międzyczasie 

Państwowe Zakłady Inżynerji wspólnie z wy- 
twórnią samochodów „Ursus“ i „Saurera“ 
zawarły umowę w dziedzinie konstrukcji i 

fabrykacji wozów ciężarowych oraz autobu- 
sów, przyczem firma „Saurer* ustąpiła tym 
zakładom swoją licencję oraz zobowiązała 
się do udziełania jaknajdalej idącej pomo- 
cy technicznej. Równocześnie konsorcjum 
banków szwajcarskich „Societe de Banque 
Suisse* udzieliło pierwszej raty w kwocie 1 
miljona dolarów na eel powyższy, w najbliż- 
szym czasie ma być wpłacona druga rata 
w tej samej wysokości. Po stworzeniu warun 
ków prawidłowego rozwaju przemysłu samo- 
chodowego w Polsce firma „Saurer“ zaobo- 
wiązała się do WWO Jępowanie wy- 

twórczości samochodów w Polsce. 
Jednocześnie, jak już nadmieniłiśmy, ge- 

neralna reprezentacja „Saurera“ złożyła Ma 
gistratowi ofertę, która byla przedmiotem 
obrad wczerajszego ad hoc nadzwyczajnie 
zwołanego posiedzenią Prezydjum Magistra- 
tu. Biorąc pod uwagę, że obecny stan komuni 
kacji autobusowej należy uważać za stan 
tymczasowy, nie przynoszący miastu należ- 
nych zysków i ezpleczający rozwoju 
„tej komunikacji na przyszłość, a tylko zaspa 
kajający potrzeby obecne — Magistrat stanął 
na stanowisku, że wymienioną ofertę potrak- 
tować należy za b. aktualną i podlegającą 
rozpatrzeniu w trybie przyśpieszonym. W 
związku z tem polecono sekcji technicznej 
uzupełnić w przedłożonym przez siebie re- 
ieracie oraz porównania z innymi oferta- 
mi w eełu ustalenia warunków w drodze kon 
kursu. Postanowiono również zwrócić się w 
najbliższym czasie do firmy otertującej o 
przedłożenie szezegółowej kalkulacji pisem- 
nej. 

Wkrótce sprawę zagadnienia komunikacji 
autobusowej w Wilnie poświęcona będzie 
specjalna narada z udziałem rzeczoznawców 
Magistratu oraz przy udziale prezesów ra- 
dzieckich Komisyj Technicznej i Finansowej. 

Do powyższego można dodać, że w razie 
przyjęcia omawianej oferty w Wilnie będą 
kursowały wozy o typie autobusów z Berna 
i Lozanny. 

          

| Wyprzedaż poświąteczna |ęyeich, winter 
ogłasza SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI i TRYKOTAŻY : 

WACŁAWA NOWICKIEGO, Wilno, ul. Wielka Nr. 30. 
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Dziś: Fabjana i Sebastjana. 

Jutro: Agnieszki i Marceli. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 19 1—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 751 
Temperatura średnia — 30 C 

  

3 najwyższa: — 20 C 

Žž najniższa: — 67 C. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

URZĘDOWA. 

— P. Wojewoda Kirtiklis przyjął w dniu 
19 b. m. dyrektora Banku Ziemskiego p. Sta- 
misława. Bochwica w sprawach Banku Ziem- 
skiego b. szefa sztabu 19 dywizji pułk. Za- 
wiszę, który przybył z wizytą pożegnalną, 
pułk. (Hertla, komisarza Kasy Chorych w 
sprawach tej imstytucji ' wreszcie starostę 
Tramecourta w sprawach samorządowych A 
pracy społecznej w pow. mołodeckim i sta-" 
rostę oszmiańskiego Suszyńskiego w spra- 
wach powiatu oszmiańskiego. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata „Wilner Tog*. Wczorajszy 
„Wilner Tog* został skonfiskowany za ogło- 
szenie uchwały Sekcji Żydowskiej Syndy- 
katu Dzienikarzy Warszawskich w sprawie 
brzeskiej. 8 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sekeja Przysposobienia Wojsk. i Wy- 

chowania Fiz. Legjonu Młodych zawiada- 
cha: b. (wtorek) o 

godz. 20, w sali IV-ej gmachu głównego U. 

(S. B. odbędzie się referat pod tytułem: „Za- 
dania Młodzieży Akademickiej w powszech- 
mej akcji przysposobienia wojskowego". 

Obecność wszystkich «członków obowią- 
zkowa. 

Goście mile widziani. 

Z POCZTY. 

— Ulłepszenie komunikacji telefonicznej. 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów pro- 
wadzi obecnie na terenie miasta roboty nad 
zamianą telefonicznej sieci powietrznej na 
podziemnąkablową. Część miasta została 

już przyłączona do nowej sieci. Obecnie zaś 
Dyrekcja zamierza przyłączyć odcinek ul. 
Miekiewicza na przestrzeni od Placu Kated- 
ralnego do Sądów. 

Roboty te prowadzone są w przyśpieszo- 
nem tempie i postępują szybko naprzód. 

Jednocześnie EA Dyrekcji Wileń- 
skiej wyraziła się m in. w ulepszeniu całego 
szeregu linij telefonicznych w. komunikacji 
międzymiastowej. Na niektórych odcinkach 
dotychczasowe przewody zamienione zostały 
na linję bronzową, co wydatnie przyczyniło 
się do unormowania sprawy rozmów między- 
miastowych na terenie Dyrekcji, tak że abo- 
nenci korzystający z rozmów międzymiasto- 
wych nie' mają już obecnie powodów do 
utyskiwań na złe funkcjonowanie linij. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe Komisje Poborowe. Wła- 
dze administracyjne opracowały już  pro- 
.gram dodatkowych Komisyj poborowych na 
rok bieżący. Komisje te będą się odbywały 
regularnie co pewien okres czasu, aż do chwi 
łi zarządzenia poboru rocznika 1910-go. 

Najbliższe posiedzenie Komisji dodatko- 
rwej wyznaczone zostało na dzień 21 b. m. 
w lokalu przy ul. Bazyłjańskiej 2. 

Obowiązek stawiemictwa spoczywa na 
wszystkich tych meżczyznach, który we wła 
ściwym czasie z jakichkolwiekbądž powo- 
dów nie uregulowali swego stosunku do woj- 
skowości. 
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Jubilensz p. Heleny Romer- 
Ochenkowskiej. 

118 Środa Literacka poświęcona 
25-leciu pracy społecznej i literacko- 
publicystycznej p. Heleny Romer- 
Ochenkowskiej, odbędzie się dn. 21 
stycznia o godz. 8 wieczorem. Będzie 
to szczególnie miły Wilnu dzień jubi- 
leuszu znanej i zasłużonej działaczki, 
w latach przedwojennych na niwie 
patrjotycznej i oświatowej, oraz w 
ciągu 25 lat na terenie dziennikarst- 
wa wileńskiego i literatury regjonal- 
nej. Wiceprezeska Związku Literatów 
Wileńskich cieszy się szeroką popu- 
larnością, jako autorka nowel tutej- 
szych i ludowych utworów scenicz- 
nych, a stworzona przez nią postać 
„Józefuowoczki* przeszła do historji. 
Na Środzie Literackiej jako gospoda- 
rze wystąpią: Związek Zawodowy Li- 
teratów Polskich w Wilnie i Syndykat 
Dziennikarzy Wileūskich. Wieczór 
zagai prezes Zw. Literatów prof. M. 
Zdziechowski, p. W. Dobaczewska 
wygłosi referat o twórczości autorki 
„Tutejszych*, poczem artyści drama- 
tyczni i Jubilatka sama odczytają sze- 
reg utworów pani Romer. Początek 
punktualnie o godz. 8 wiecz. we Śro- 
dę. 21 b. m. Wstęp mają członkowie 
obu zrzeszeń, sympatycy i goście. 

ЗМСАЛЕРУОЫЗ ОСН SJ APSDDIREPIEE ISO 

ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Aeroklubu Akademickiego Wil- 

no podaje do ogólnej wiadomości, że z dniem 
27 stycznia rozpoczyna Kurs Wiedzy Lotni- 
czej. Zajęcia będą się odbywały w dwóch 
Sekcjach: w Sekcji dla kandydatów na pi- 
lotów sportowych, oraz w Sekcji obsługi sa- 
mołotów. Kurs składa się z wykładów, ćwi- 
czeń oraz praktyki warsztatowej. Zajęcia 

będą się odbywały 2-3 razy tygodniowo w 
godzinach wieczornych (od godz. 19 do godzi 
my 21 i pół). 

Na Kurs, poza członkami Aerokłubu i 
kandydatami, zgłoszonymi przez urząd P.W. 
i W. F., mogą być przyjęte osoby postronne, 
jednak posiadające wykształcenie nie mniej- 
sze, niż w zakresie 6 klas państwowej szko- 
ły średniej ogólnokształcącej łub równorzę- 
dne. 

  

Szczegółowych informacyj udziela i za- 
pisy przyjmuje do dnia 24 stycznia Sekre- 
tarjat Aeroklubu (Mickiewicza 4, m. 4; c0- 
dziennie, oprócz sobót i świąt, od godz. 19 

do godz. 20 i pół). 
— Z Federacji P. Z. O. O. W dniu 17 sty- 

cznia 1931 r. pod przewodnictwem Pana p. o. 
Wojewody Stefana 'Kirtiklisa odbyło się po- 
siedzenie -prezydjum Wojewódzkiego Zarzą- 
du Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny w Wilnie. 

Zostały wygłoszone referaty orgamizacyj- 
ne 'przez jp. maj. Bąbińskiego i p. dr. Górę, 
treść (których została zawarta w rozkazach 
d imstrukcji, które otrzymają odnośne za- 
rżądy powiatowe Federacji. Celem należy - 
tego usprawnienia pracy na terenie powia- 
tów ostał utworzony gėneramy inspekto- 
rat przy Woje zkim Zarządzie w Wiłnie, 
którego kierownikiem został wyzmaczony p. 
ppłk. Iwo Giżycki. * * 

Zebranie plenarne Zarządu Wojewódzkie 
go zostało wyznaczone na dzień 3 łutego 
1931 r. w Wiilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—-2 Polskiego Towarzystwa Chemiczne- 

go. Wie środę 21 RO: r. o godz. 19-ej 
w sali Instytutu im. J. Śniadeckiego, Nowo- 
gródzka 22. 1) Dr. E. Michalski wygłosi 
odczyt p. t. „O przewodnictwie i ciężarze cą 
steczkowym kwasów chlorowcowodorowych 
w analizie". 2) Walne zebranie członków 
Wil. Oddziału. 

Na odczyt wstęp wolny. 
— Przyjazd do Wilna znanego podróż- 

nika polskiego. W dniach 23 i 26 stycznia 
w sali ikina miejskiego odbędzie. się. odczyt 
podróżnika Stefana Jarosza, który obecnie 
jeździ z cyklem odczytów po wojewódzi- 
wach północno-wschodnich. Prelegent obrał 
za temat odczytu „Góry ojczyzny c©owbojów 
i indjam*, w którym przeprowadzi porów- 
manie między górami amerykańskimi i рой- 
skimi. 

Odczyt będzie bogato ilustrowany prze- 
žroczami. 

Dochód przeznacza się na cele popierania 
polskiej Ligi Ochrony Przyrody. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dziś 
we wtorek 20 b. m. w gmachu T-wa przy 
ul. Lelewela 8, o godz. 7 wiecz. się 
aniesięczne zebranie naukowe ogółu człon- 
ków, ma którem prof. Marjan Morelowski 
wygłosi odczyt p. t. „Korona Witolda i oca- 
lone regalia piastowskie". Odczyt ilustrowa- 

ny będzie obrazami świetlmemi. Wstęp wolny, 
Goście mile widziani. 

— Popis publiczny fenomenalnego rach- 
mistrza. W środę dnia 21 b. m. o godzinie 
7:ej wiecz. odbędzie się w auli Śniadeckich 
U. $. В. pokaz fenomenalnego rachmistrza 
światowej sławy d-ra S. Finkelsteina. 

Dr. F. przeprowadzi szereg ciekawych eks- 
perymentów rachunkowo- pamięciowych u- 
zupełniając je wyjaśnieniami. Dr. F. uznany 
został przez najwybitniejszych psychologów 
w kraju z agranicą jako jedyny w swoim 
rodzaju fenomen, którego do dnia dzisiej- 
szego jeszcze nie było. 

Nie więc dziwnego, że ten środowy pokaz 
publiczny w Wilnie wywołał kołosałne zain- 
teresowanie i da możność sferom inteligencji 
naszego miasta podziwiać tego fenomena, 
tego „poetę cyfr" jak go uczeni słusznie na- 

zywają. 
Seans poprzedzi słowem wstępnem prof. 

U. S. B. dr. Massonius przeprowadzając ana- 
lizę psychologiczną fenomenalnych zdolnošci 
dr. F. i znaczenia tego fenomena dla nauki. 

Jak nas informują, pokaz ten zaszczyci 
obecnością i J. M. Rektor U S. B. prof. dr. 
Januszkiewicz. 

Bilety już są do nabycia w księgarni Za- 
wadzkiego i w Bratniej Pomocy, Studentów 
U. 5. B. 

    

  

RÓŻNE. 
— Ruch cywilny w Wilnie. 
W ciągu miesiąca grudnia 1930 r. zawar- 

to w Wilnie małżeństw 196 chnześcijańskich 
222 żydowskich. 

Urodziło się dzieci żywo 298 chrześci- 
jańskich i 312 żydowskich. Wśród żywo uro- 
dzonych było chłopców 321 (chrześcjan i ży 
dów): W tym samym okresię czasu zmarło 
422 osoby wszystkich wyznań. 

, Z przyczyn śmierci najwięcej przypada 
na choroby organiczne serca 33/,, па gruźli- 
cę 35, choroby zakaźne 2 proc. i grypą 
10 proc. Wśród zmarłych było chrześcjąń 253 

— Inwalidzi wojenni. Jak wynika z ostat- 
nio opracowanych danych statystycznych 
województwo Wileńskie liczy 1562 inwalidów 
wojennych. 

Z pośród tych inwalidów 66 proc. straciło 
częściowo lub całkowicie zdolmość do pracy 
wskutek ram, kontuzyj i uszkodzeń ciała. 
Z wymienionej liczby inwalidów z AA do 
zaopatrzenia pieniężnego korzysta 1145 osób, 
pozostałi zaś inwalidzi nie korzystają т za- 

pomóg pieniężnych lecz przysługuje im pra- 
«wo bezpłatnego: leczenia się. .
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 8 ukaże się „Dzielny wojak Szwejk' 
Hascka, w reżyserji A. Zelwerowicza, w ob- 
sadzie premjerowej. Ceny miejsc zniźone. 

Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 w. ukaże się wytworna komedja L. Ver- 
uneuila „Egzotyczna kuzymika'* po cenach zmi- 
żonych. 

— Najbliższe premjery. Prace nad naj- 
błiższemi premjerami w Teatrach Miejskich 
dobiegają końca. We czwartek dnia 22 bm. 
ujrzymy w Teatrze na Pohulance premjerę 
<czarowmej komedji Carpentiera „Papa-kawa- 
ter“, w režyserji Wyrwicza-Wichrowskiego, 
Xtóry jednocześnie odtworzy rolę tytułową, w 
otoczeniu czołowych sił zespołu. „Papa-kawa 
Jer“ cieszyl się miezwykłem powodzeniem na 
scenie Teatru Polskiego w Warszawie. 

Reżyser R. Wasilewski zapowiada na 
piątek dmia 23 b. m. premierę nie granej 
jeszcze dotychczas w Polsce komedji Fran- 
<Ка i Hirszfelda „Interes z Ameryką", sztu- 
ka ukaże się w Teatrze „Lutnia. 

Nie małe zainteresowanie wzbudzi za- 
pewne „Czupurek'*, urocza bajka Benedyk- 
ła Hertza, którą Teatry Miejskie zamierzają 
wystawić dla uczczenia trzydziestoletniej ro- 
«zmicy pracy pisarskiej autora. Reżyseruje 
H. Zelwerowiczówna. 

— Luey Messał w „Lutni* W niedzielę 
dnia 25 b. m. Wilno będzie miało możność 
podziwiać na scenie Teatru „Łutnia* cza- 
rującą artystkę, ulubienicę Warszawy, Lu- 
cy Messal. 

Wielka artystka wystąpi w rewji p. t. 
„Pod Messalką*, w otoczeniu Kazimierza 
Szerszyńskiego, Stefanji Dzięciołowskie j, oraz 
Elżbiety i Henryka Wierzyńskich, pary świet 
mych tamcerzy. 

Akompanjament objął p. Aleksander Pio- 
trowski. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań w Teatrze „Lutnia“ od godz. 19 wiecz. 

  

   

— Jubileusz p. Heleny Romer-Ochenkow- 
skiej. Z powodu jubileuszu p. Heleny Ro- 
mer-Ochenkowskiej, tak zaszczytnie znanej 
naszemu krajowi na połu oświatowem, spo- 
łecznem, filantropijnem, literackiem i dzienni- 
karskiem wystawione będą „Betlejki Wileń- 
skie* w Teatrze na Pohulance dnia 24-go 
b m. w sobotę o godz. 4 m. 30 pp. 

Jednocześnie nastąpi wręczenie adresu 
Jubilatce. 

Czysty dochód z przedstawienia Komitet 
Obchodu wraz z dyr. Zełwerowiczem przezna- 
czają na cel społeczny według uznania Jubi- 
latki. 

Niewątpimy, że wielbiciele talentu i osoby 
tak kochanej i szanowanej zbiorą się licznie 
na tę uroczystość w Teatrze. 

RABJO 
WTOREK, dnia 20 stycznia 1931 r. 

11.58: . 12.05: Muzyka francuska (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: „Odkrycie pla 
mety transnepiunowej“ — odczyt. 16.25: Pro 
gram dzienny. 16.50: Koncert popularny (pły 
ty). 17.15: „Co mogłoby odrodzić teatr współ 
czesny'— odczyt. 17.46: Koncert. 18.45: Kom. 
Akad. Aeroklubu. 19,00: Program na środę 
i rozm. 19.10: „Tygodnik artystyczny". 19.25: 
iRezerwa. 19.35: Pras. dzienm. radj. 19.50: Te. 
lefonem od naszego genewskiego koresp. 
ta. 20.00: Recital fortep. 20:45: Kwadr. liter. 
21.00: Muzyka lekka. 22.00: „Narodziny sza- 
tana“ — felj. : Komunikaty. 23.00: „Spa 
cer detektorowy po Europie". 

ŚRODA, dnia 21 stycznia 1930 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 

(płyty). 1310: Kom. meteor. 15.50: „Zawody 
bokserskie w Krynicy* odczyt. 16.10: Progr. 
dzienny. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: 
Koncert dła młodzieży (płyty). 17.15: Z dzie- 
jów walki o połskość Pomorza* odczyt. 
17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strzelecka. 
19.00: Kwadrans akademicki. 19.15: „Szkoła 
historyzna prawa* odczyt. 19.35: Progr. na 

          

   

TE 

czwartek. 19.40: Pras dzien. radj. 20.00: Te- 
lefonem od naszego genewskiego korespon- 
denta. 20.15: Muzyka lekka. 20.40: Kwadrans 
literacki. 21.00: Tr. z Londynu koncertu sym- 
fonicznego. 23.00: Muzyka taneczna i komu- 
nikaty. 

NOWINKI RADJOWE. 
KOMUNIKATY Z GENEWY. 

W tygodniu bieżącym codziennie do 50- 
boty Radjo Polskie nadaje o godz. 20.00 
własne komunikaty z Genewy o przebiegu 
obrad Konferencji Paneuropejskiej i Rady 
Ligi Narodów. W tym cełu wyruszyła z War- 

Banda szpiegowska z 

  

ОР Е ®К 

szawy do Genewy specjalna ekspedycja tech- 
niczna Polskiego Radja. Niewątpliwie przez 
podanie bezpośrednich i świeżych informacyj 
z własnego źródła przyczyni się ten czyn do 
wyrobienia w społeczeństwie połskiem nie- 
sfałszowanej opinji o najważniejszych obec- 
nie probiemach polityki międzynarodowej. 

KONCERT W. LANDOWSKIEJ z LONDYNU. 

We wtorek o godz. 21-ej usłyszymy kon- 
cert symfoniczny z Londynu z udziałem na- 
szej rodaczki Wandy Łandowskiej (klawi- 

  

cymbał). W programie przewidziane są utwo- 
ry znakomitego współczesnego kompozytora, 
Poulenc'a. 

ZKE PROPO ERRDROWOANOEZO 

pogranicza litewskiego 
przed sądem Okręgowym. : 

Juž w listopadzie 1929 r. władze bezpie- 
czeństwa zauważyły, iż mieszkaniec wsi Wiz- 
girdy, gm. rudziskiej, położonej na pogra- 
niczu polsko-litewskiem Władysław Kaspe- 
rowicz utrzymuje tajemnicze stosunki z ko- 
mendantem straży litewskiej Gilusem. 

Zarządzona baczna obserwacja stwierdzi- 
ła, iż Kasperowicz często wyjeżdża do Wilna, 
a późmiej przekracza granicę i kontakt utrzy- 
muje bezpośrednio lub pośrednio z wymie- 
mionym Gilusem, który działa z ramienia wy- 
wiadu litewskiego. 

Dalsze dochodzenie wskazywało, iż Kaspe- 
rowicz w swej niecnej robocie szpiegowskiej 
posiłkował się swoją żoną Anną oraz sąsia- 
dami: Leonem Kosowskim, Marją Kosowską 
oraz Franciszkiem i nieletnim Adamem Ko- 
sowskimi, którzy za swą pomoc otrzymywali 
wynagrodzenia. 

Władysław Kasperowicz był agentem wy- 
wiadu litewskiego i zadania do wypełnienia 
otrzymywał od Gilusa. 

Leon Kosowski niezależnie od dostarczenia 
Kasperowiczowi materjału szpiegowskiego i 

  

udzielania mu pomocy przy przekraczamiu 
samodzielnie udzielał informacyj 

Gilunasowi. Między imnymi dowodami 
w rę władz dostał się list Leona 
Kosowskiego do komendanta Gilusa, w któ- 
tym prosi go o pieniądze. 

Według zebranych danych Kasperowicz 
informował władze litewskie o składzie per- 
sonalnym wywiadu polskiego oraz o orga- 
nizacji, uzbrojeniu, dyslokacji przesunięciach 
i uzupełnieniach odziałów K. O. P. stacjo- 
nujących w Rudziszkach i Nowych-Trokach. 

Do likwidacji tej niebezpiecznej bandy 
władze przystąpiły w końcu czerwca r ub., 
a wszystkich zamieszanych w tę aferę unie- 
szkodliwiły przez osadzenie ich w więzieniu. 

Oskarżeni w tej sprawie pociągnięci zo- 
stali do odpowiedrialności prawnej z art. 51 
K. K. i art. 1 $ 3 rozporządzenia Pana Pre- 

Rzplitej Pol. z dn. 16 lutego 1928 r. 
j znaleźli się przed IIlim wydziałem 

y Sądu Okręgowego w składzie pp. 
sędziów: Niekrasza, Brzozowskiego i Zaniew- 
skiego. 

      

   

  

   

    

   

  

Ż pośród podsądnych Kasperowicz i Leon 
Kosowski przyznali się częściowo do winy. 
Inni podsądni twierdzili, iż żadnego udziału 
w akcji szpiegowskiej nie brałi. 

W wyniku przewodu sądowego, Sąd uznał, 
iż Kasperowicz i L. Kosowski jest winien 

zbrodni przewidzianej w art. 7 $ 3 i 17 roz- 
porządzenia P. Prezydenta z dn. 16:11 1928 r 
i skazał ich na osadzenie w domu poprawy 

pierwszego z nich na 3 lata, a drugiego na 
1?/, roku, zaliczając im na poczet wymierzo- 
nych kar 7-0 miesięczny areszt zapobie- 
gawezy. 

Innych podsądnych w tej 
uniewinnił. 

   

sprawie sąd 
Ka-er. 

  

AROSA 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ŚWIĘTO KOMUNISTYCZNE 3 L. 

W tym tygodniu komuniści obehodzą t. 
zw. święto trzech L (Libknecht, Róża Luksem 
burg, Lenin). 

W związku z tem miejscowi komaniści 
nezy wczorajszej wywiesii w kiłku pun- 
ktaeh miasta transparenty. 

Transparenty te zostały natychmiast usu- 
nięte i skonfiskowane. 

Kilku podcjrzanych zatrzymano. 

Nieszezęśliwy wypadek przy praey. 
W dan. 18 b. m. Bienaż Włądysław, Prost 

20, robotnik stacji towarowej Wilno, w czasie 
przetaczania wagonów uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi, mianowicie zderzaki wagonowe 
zmiaždžyly mu lewą rękę. Pogotowie ratun- 
kowe przewiozło Bieniaża do szpitala kolejo- 
wego na Wilczej Łapie w stanie ciężkim. 

Wykrycie złodziei. 
Dochodzeniem ustalono, iż kradzieży bie 

lizny na szkodę Świątkowskiej Ireny przy u! 
Kościuszki 14 dokonał Niewiarowicz Jan, Po- 

Jocka 4, którego ze adzionemi rzeczami 
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zatrzymano. Pozatem ustalono, iż kradzieży 
patefonu oraz bielizny męskiej i damskiej 
na sumę 1200 złotych na szkodę Iwanowej 
Marji, Popławska 5, dokonał warszawski zło- 
dziej Milner Izrael. Kradzieży garderoby i 
bielizny na 506 zł, na szkodę Przybyiskiego 
Zygmunta, Połocka 14 dokonał zawodowy zło- 
dziej, Leśniewski Romuald, Filarecka 37. W 
każdym z tych wypadków część rzeczy, po- 
chodzących z wymienionych kradzieży odna- 
leziono. 

Kradzieże. 

Skopówna Chaja, Wiagry 15, zamełdowała 
o kradzieży 2 płaszczy damskich wartości 
400 złotych. 

Wołoszyn Aron, Końska 26, zamełkiował; 
iż nieznani sprawcy skradli ze strychu tegoż 
domu bielizny damskiej i męskiej na 350 zł. 

Głliksztejnowa Estera, Wileńska 44, zameł- 
dowała, skradziono z jeję mieszkania bie- 
lizny damskiej, męskiej, pościełowej oraz bi- 
żuterji na ogólną sumę 1600 zł 

Rudziński Hieronim, Wileńska 40, zameł- 
dował o kradzieży garderoby męskiej oraz 
bielizny i srebra stołowego na sumę 2000 .zł. 

Michniewicz Antoni, Obozowa 17, zarmeł- 
dował, że na zabawie w 3 p a. e. skradziońw 
mu z kieszeni pałta 250 zi. Ustalono, że kra- 
dzieży tej dokonał Gorłowski Wiktor, Ułań 
ska 25, którego narazie nie udała się za- 
trzymać. 

Wypadki za ostatnią dekę. 
Od 17 do 19 b. m. zanotowano wypadków 

64, w tem kradzieży 8, opilstwa 15, przekro 
czeń administracyjnych 23. 
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Dypiomowana : 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorjum krakow- 
S skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 
® nie. Przyjmuje od 11—414. 

Subocz 6a      

  

    

  

Qd dnia 16 do 21 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany najpotężniej- Realizacja H. Szaro. sr, fla połeki Aktów 10. 
W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Frenkel, Bodo i in. 

W czasie wyświetlania filmu p. Z. Plejewska wykona pieśń „Płomienne serca. 
pod bat. p. W. MOŁODECKIEGO wykona: „Warszawiankę”, „O gwiaz- CHÓR mi DRUKARZY deczko“, „Kolendę“, „Skruszeie kajdany”, „Pieśni syberyjskie". 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30, Początek seansów od godz. 4-ej. 
Następny program: „Sokół prerji*. Ceny zwykłe: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. 

Wielki dram. mił. i pośw. 

Według scenarjusza 
W. Sieroszewskiego. 

OGŁOSZENIE. 
Zarząd Spółdzielni Inw. Skrzynkarzy w 

Wilnie, zawiadamia swych członków, że w 
dniu 2.11 1931 r. odbędzie się w lokalu Legji 
Inw. W. P. Żeligowskiego | o godz. IO-tej 
w pierwszym terminie, a o godz. I l-tej w > 
drugim, doroczne Walne Zgromadzenie | pi 

Sprzedaje się 
żywy i martwy” 

inwentarz. 

Obuchowicz 
maj. Czermoty pocz. Ko- 

Ogłoszenie przetargu. 
Spółka Akcyjna do Eksploatacji Pań- 

stwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce 
Warszawa, ul. Królewska 3, niniejszym ogła- 
sza przetarg na sprzedaż różnego rodzaju 
urządzeń żelaznych i drewnianych, pozo- 
stałych po byłej fabryce zapałek „Wilja“ 

w Wilnie, a mianowicie: , | Członków Spółdz. lnw. Skrzynk. z następu- 
Części żeliwne do układaczki, kuchnia | jącym porządkiem dziennym: 

zwyczajna z cegły z wanną do piasku i wan- 1) Wybór prezydjum. 

Klu Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Sirobramska 5. 
St. kol. Hedacisz» 

3024, 

  

Dr. GINSBERG. 

  

  

do parafinowania, 22 wózki na 20 ramek, 2) Odczytanie protokułu ostatniego Wal. ; choroby skórne, węne Dźwiękowy Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. Premjera! Pi świ o polsku, fil оам as ‚ Ei . о Р оааа a E Proznć | IR6GZGTZOŚA 
KINO-TRATR wytwórni amerykaūskaj „Paramount“ z ia S Marji Gorczyńskiej, Ka- drewniane AE ad Rais, REP a a: i Ч "Wi ń 2 gi (f | zimierza Junoszy-Stępowskiego, Lud- Dramat miłosny | farbiarnia z 2 beczek dębowych, kuchnia z 3) Sprawozdanie Zarządu i Rady Nad- ilenska 
H wika Solskiego i Zbyszko Sawana TAJEMNICA LEKARZ x życia współcz. kociolkiem želiwnym, stół na. drewnianej zorczej. ad SS 1 Fae : 

Ы NAD PROGRAM: Przepych. Wystawa. Przepiękne kobiety. Rekordowy podstawie i płytą żeliwną, możdzież, kociołek 4) Dyskusja. > г sp 
  

Wilefška 83, tel. 9-28 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ALI“ 
el. A. Miokiewioza 22. 

Szampańska komedja żeliwny, 7 kociołków i 8 kubełków, maszyna 
parowa 25 P. S., urządzenie centralnego 
ogrzewania parowego, kużnia, feldszmida 
i kowadła, warsztat ślusarski i instrumenty, 
różne narzędzia i przyrzad, stoły do pa- 
kowania i przyrządy fabryczne, warsztat 
stolarski i instrumenty, kolejka wązkotoro- 

sukces. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 5) Odczytanie sprawozdania kontrolera 
Państw. Rady Spółdzielczej. 

6) Podział nadwyżki. 
7) Wybory do władz Spółdzielni. 
8) Wolne wnioski. 

Spółdzielnia Inwalidów Skrzynkarzy. 

Н %(нрщг:рвг@ 
weneryczne 

1 moez-płeż we, 

ulica Mickiewicza 4:. 
telefon 10-98, 

Dziś! Niebywały W rolach głównych: Paul Whiterman, John Murray 

Kobieta na Marsie 

p Kró! J žwie! owo-spiewny Anderson i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood“ 
przebój sezonu. r O azz Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. 

NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Dła młodzieży dozwolone. Dla uniknięcia natło- ku prosimy Sz. Publiczność © przybywanie na początek seansów. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Geny miejsc popularne. Na pierwszy seans ceny miejsc zniżone od 60 gr. 

3923 

  

  
  

  

    

  

  

   

  

  

  

          
    

  

    

  

  
  

  

            
—— | wa i wagonetka, fundamenty do Po od godz. 9—12 Ł 4—8. 

: Sensacja dla Wilna! : 2 różne zapasowe części maszyn, żelazo, b echa, | | Tylko u Głowińskiego = Dźwiękowe Kino Niezrównany król H aro l d L l О d w swojem pierwszem | rury, transmisje, urządzenie elektryczne i 2 a można płótna i do robót CGI N © humoru i śmiechu arcydziele džwiekowem liczniki, 60 ram dzewnianych siatkowych. ręcznych we wszystkich PERECA OLE M. Blumowicz 
ы i Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycz- wielki wybór satyn jednobarwnych, er x е 

4 p. t. ROZKOSZĘ niebezpieczeństwa SOO czci nia 193 se godnie TO tej rano w Wil. Vagyaet ao ema LANE т ios 
ul. Wielka Nr. 47 Pocz. seane. o g. 4, 6, B i 10.15. | nie, ul. Wróbla 9 w drodze ofert pisemnych | | 2880 Lajos AAA AA ul: Wielka Nr. 2 Е 

i ustnych, w tem zainteresowani zechcą zlo- L a 
Kino. Kolejowe z: BR Matera ka = a żyć najpóźniej do dnia 30 stycznia r. b. do . м KAWIARN IA a SER dag i Aris 
06NIS KO Dwie sesje w.jódiym: preduani. p A uczciwej 0 2 V godz. 10 rano pod adresem firmy „Trak” w i JADŁODAJNIA | — : : ilnie al Ika 2 : 

Przerobka znakomitej pewiešci Juljusza Mary. Wspanialy 14-toakteowy dramat « nsacyjno-salonowy. Zie ul Zawa Pó si enas er dpė ” ь Akuszerka sbkkeivesikkolajov.) W rolach glėwnych: IWAN MOŽŽUCHIN, Helena Dariy, Mikotaj Kolin I Simona Genovois. ADS, Asas) ORDY RASY CIE ZA” « . s г Pocz. seans. o g. 5, włniedz. i św. o g. 4. Nast. progr.: Krėlewa p6lšwlatka (Dama kameljowa) z Normą Talmadge. pieczętowanych kopertach. Spółka zastrze- francuski, ; | 
„| ga sobie prawo wyboru oferenta. Kupujący i | ki й 

KINO-TEATR Rewelacyjny program! Super-sensacja erotyczna. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej. | ma uiścić należność za zakupione przed- ang 618 , ul. Królewska 2. przyjmuje od ® zapa do Płomienna, Greta Garbo ы а! ь mioty w gotówce w dniu przetargu. Wszyst- niemiecki Wydaje śniadania, obiady | 7 wjecz. ul. Mickiewiece 30: 
* а btelny CONRAD NAGEL Ž A R M Ę kie sprzedawane przedmioty oglądać można RZA ani Ro. Skrz m. 4. W. Zdr. Nr 3093, A i eul = z oe ; codziennie, „za wyjątkiem świąt, w fabryce | | teorja i praktyka A okaz PAŃ Žnas че 

WIELKA 42 Film o niezwykłej wartości artystycznej reż. Freda Niblo, twórey „Ben Hura". Film, dla którego każdy będzie zapałek „Wilja* w Wilnie, ul. Wróbla 9. 30 obiadów — 25 złotych. UDZIELAM 
miał jedynie słowa zachwytu. Początek o godz. 3-ej, w dnie ewiąteczne o godz. |-ej. Cena od 40 gr. 7 @ (W. | na? 008 10 Zimne i gerące zakąski. : arząd. . о Piwo.  Gakinety. korepetycyj 

Kino - Teatr DziS! Najpotężniej 0 © k Rolę ot AE AB ekranu, ъ Specjalnošė matematyka.. а)р szy największy tragik šwiata OGŁOSZENIE SŁ Zgłoszenia do administr.. Е + ° L U X film doby obecnej. statni r0ZKAZ Emil Jannings. " Oszczędności užata dla W. K. w Zarząd Towarzystwa Kursów Technicznych w Wil- | swoje złote i dolary ulo- A b 
Miekiewicza 11, t.15-62 Prasa całego świata, a wraz z nią i publiczność przyjęła ten film z niebywałym entuzjazmem. nie podaje do wiadomości, że zwyczajne Walne Zebra- | kuj na wysokie oprocen- У go potrzebna ы ' 

cza 11, Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Cena od 40 gr. nie członków Towarzystwa Kursów Technicznych w | towanie. Gotówka twoja do jedaej 0500Y В: 
Wilnie odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia Techni- | jest zabezpieczona  zło- w. ВОЫ R RUTYNOWANY ków r“ a 33) w dniu 28 stycznia r.b.o g. 19. | tem, srebrem i drogiemi ISIN Ć 3 z 4 3032 Tę ЧЕ a. | | ana Ar a orządek dzienny: kamieniami. LOMBARD A ky ю NA WILN 0 | UWAGA! 3026 UWAGA! z ь 1) Wybór przewodniczącego i sekretarza. Plac katedralny, Biskupia mi. Zgłaszać się: gospodyni UDZIELAM REJENTALNĄ BEZPŁATNĄ KONCESJĘ | | | ZED PA buchalter-bilansista | 2) Sprawozdanie » działalności T.KT.zarok 1929. | Ni. 12. Wydaje pożyczki | Ciasna 3 m. 10. 3025 | © muaju, chętnie 

na produkcję i wyłączną sprzedaż napoi | ы 3) Wybory delegatėw do Rady Ogėlnej. pod zastaw: złota, srebra, ja < "Ł 1 5 
bezalkoholowych z kwasem mlekowym Przy ul. Trocklej Nr. 1 została otwarta specjal- poszukuje pracy : 4) Zmiana statutu, brylantów, futer, mebli, Ww dam na wyjazd. Las R: 

5) Wolne wnioski amochod. ołerty proszę skła H A E S “ na pracownia pończoch i skarpetek ,„NOWO3Ė“, chociażby dorywczej Zarząd i > i ż ё i I“ M S Ass Aa з у 1 z й > 4d prosi także o przybycie osób, które nie | wszelkich towarów. = dać do Administracji: 55 | która wykonuje wszelkie roboty wchodzące w za- (bilansy kontrolait.p.) | są członkami, lecz оана wię GZIATATRAGCIĆ Towa. 2379 —0 ko e : . iż 
i to osobom prywatnym, składom piwa, browa- | kres trykotarstwa, dorabia stopki do najele- Zwracać się: Pań-| rzystwa. po „Kurjera Wileńskie-- oe Soła wakocdac ZB Sia Sans gantszych pończoch i skarpet. Reperacja—pod- Szk A T TA : ias BO pod Nr. 56478. 
kami Jakorsż udzielam elkich Žlaninėsis | noszenie oczek. Wykonanie solidne. aż (al. H 1 "B A SS PK U A Šo nės ЧОМ ее Pierwsza Polska Fabr. Napojów „Chabeso” || | | Duża oszczedność. Ceny bardzo przystędne. | | chniczna (ul. Holen- | przy zakupach prosimy powoływać Słę | Lida na imię Stefanewi- | ji Dabrowskiego 5/2 | Piamino ©. 77% | właściciel JAN BILIŃSKI, Łódź, Przejazd 91. Guam | dernia) do wice-dy- ak б Е < 2 | cz Jėzefa, zocznik 1699, | ©! VADFOWSKlego 9; jącia — » na MAKEEKEKEAKEMEEMEME rektora inż. Mersona. | na cytoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. | unieważnia się. 3030 w g. 12—2.   

MARJA MILKIEWICZOWA. 5) 

ZGUBIONY KORAL. 
Praczka wpatrywała się w te cu- 

da, jak w zjawisko. Zapomniała o 
wszystkiem złem i upiornem, co dła- 
wiło ją przed chwilą. Widziała przed 
sobą już tyłko niejako odrodzenie 
własnej, zmarnowanej młodości. I ona 
również marzyła kiedyś o pięknym 
stroju prowansalskim, tylko, że jej 
marzenia, nawet w myślach, nie po- 
trącały rzeczywistości. Kto miał ra- 
cję? Może jej bierna cnota była tyl- 
ko tchórzostwem, może właśnie cór- 

ka... 
Drzwi otworzyły się z hałasem. 

Do pokoju wpadł rybak w stroju bia- 
ło-niebiesko-czerwonym. 

Zatrzymał się nagle: spostrzegł 
Margarytę. Zrozumiał. Oczy jego sta- 
ły się straszne. Nie było w nich cienia 
bółu, ani przebłysku ludzkiego — 
tylko ogromna, niepohamowana 
złość. Ścisnął pięści, chciał runąć na 
córkę. Powstrzymał go jej wzrok: 
zimny, uparty, hipnotyzujący prawie. 
Zdawało się. że cała przeogromna si- 
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ła morza zaczaiła się w tych ocząch 
morskiego koloru. 

Margaryta zaczęła mówić spokoj- 
nie, dobitnie: „„Darował mi to ten bo- 
gaty pan, u którego wczoraj byliście 
ojcze. Nie daliście matce ani grosza. 
W domu glodno.“ 

Rybak zacisnął zęby prawie do 
zgrzytu, zgarbił się i wyszedł z po- 
koju. 

VIII. 
Egoistyczne jest młode szczęście, 

egoistyczne i twarde. Margarycie zda 
się nie tego dnia nie mogło zamącić 
radości. Nie, nawet nieobecność mat- 
ki. Przeciwnie: cieszyła się, że jej wi- 
docznie stroskana twarz nie przy- 
ćmiewa radosnego nastroju procesji, 

Jakże wspaniały był ów religijny 
korowód. Jak godnie, jak po królew- 
sku wyglądał święty Tropez, lekko 
chwiejący się pod baldachimem czer- 

który niosły cztery rosłe 
dziewczyny w bieli. Za niemi kroczy- 
ło duchowieństwa, a tuż za probosz- 

czem, strojnym w najjaskrawszy z or- 
natów szła ona Margaryta na czele 
prowansalskiego orszaku. Szła pierw- 
sza, bo strój jej był najwspanialszy. 
Niosła głowę dumnie, wysoko. Nie o- 
glądając się, czuła na sobie zawistne 
oczy koleżanek i to zalewało jej serce 
szaleńczą, wprost obłąkańczą radoś- 
cią. 

Po obu stronach ulicy stał tłum 
dzieci i kobiet. Ten sam tłum, z któ- 
rym musiała się mieszać przez tyle 
Brawad dotychczasowych. Odtąd już 
się skończyło to upokarzanie. Teraz 
na nią patrzą. Czyjeś oczy tak silnie 
ja przyciągały, że musiała odwrócić 
głowę: na skraju ulicy stała Renće, 
w swej codziennej sukieńczynie wy- 
blakłej i pocerowanej. Ale w oczach 
tej przyjaciółki nie było cienia za- 
wiści, przeciwnie — raczej jakieś u- 
wielbienie nieomal balwochwalcze, 

Margaryta posłała jej uśmiech po- 
rozumiewawczy, szelmowski i — о- 
drobinę pobłażliwy. Renće też uśmie- 
chnęła się swoim wiecznie smutnym 
uśmiechem, a oczy jej znów ode- 
szly.“ 

„„Dzien mijał dziwnie szybko. Był 
to dzień upalny, mimo, że wiosenny, 

jednak, nikt nie czuł zmęczenia, ani 

nawet pragnienia. Ludzie ci, żyjący 
rok cały sprawami przyziemnemi, w 
ciągu kilku krótkich dni dorocznego 
święta — żyli tylko duchem, trzymali 
się tylko nerwowem napięcieni, 

Jednak, gdy zapadł zmierzch 
skończyły się ranne procesje i popo- 
łudniowe tańce — Margaryta poczuła 
śmiertelne znużenie. 

Odruchowo skierowała się ku do- 
mowi, lecz widmo smutnej twarzy 
matczynej napełniało ją taką męcącą 

* nudą że zawróciła się w połowie drogi 
i poszła na rybacką łkę. O tej wie- 
czornej godzinie dnia świątecznego 
było tam zupełnie pusto. Woda isk- 
rzyła się srebrzystym blaskiem. Na 
przeciwległym brzegu zapalały się 
światła—blade jeszcze, bo lekko przy- 
gaszone ostatnią dzienną poświatą, 
Wokół była: cisza. Pachniało morze. 

Margarytę nogi piekły straszliwie 
po całym dniu chodzenia i tańczenia 
w nowych, obcisłych lakierkach. Mi- 
mo tej tortury nie decydowała się 
usiąść na trawie w obawie splamienia 
pięknej spódnicy. Kulejąc ze zmęcze- 
nia — powlokła się ku belce porzu- 
conej na środku łąki. Belka była czy- 

  
sta i sucha — Margaryta usunęła się 
na nią i zaczęła się rozbierać ostroż- 
nie. 

Gdy stanęła bosemi nogami na 
zroszonej trawie — dostała prawie 
zawrotu głowy. Przeciągnęła się roz- 
kosznie, po raz pierwszy odczuwając 
radość wyzbycia się ciężkiego odzie- 
nia. Skrzyżowała ramiona na pier- 
siach i poszła do wody. 

Nurzała się w słonych falach, na- 
grzanych przez całodzienne słońce, 
pluskała się coraz szybciej, odzysku- 
jąc w swej białej nagości całą beztro- 
skę małej dziewczynki, którą prze- 
stała być tak wcześnie, którą właści- 
wie nie była nigdy, jak wszystkie 
dzieci ubogich. Czuła, jak ogarnia ją 
przytem wielkość morza, jego moc 
wszechoczyszczająca. 

Wreszcie zmęczyła się i wyszła z 
wody. Przycupnęła tuż koło brzegu, 
tak, że fale łaskotały je stopy. Słaby 
prąd wieczornego odpływu nie przy- 
nosił —— jak za dnia — traw, ani 
fuszli, jednak Margarycie wydało się, 
że coś ją leciutko ciągnie za nogę. 

„Czyżby jakiś duch wodny?*—po- 
myślała trwożnie. „No więc i co — 
uspakajała się w myśli — przecież 

  

   

3027 

OPN 

Wiłkomierska 3—20.. 

      
wszelkie złe odgoni mój korał* — i. 
machinalnie sięgnęła po ten swój 
święty amulet. 

Korala nie było. 
Z niedowierzaniem obszukała so- 

bie całą szyję i obmacała trawę wo-- 
koło. 

Korala nie było napewno. 
Margaryta skulila się cała, jak 

pod okropnem brzemieniem. Wsparfx 
głowę o kolana, ukryła ją w ramio-- 
nach i płakała boleśnie, nieutulenie.. 
Już nie cieszyło ją nawet posiadanie 
pięknego stroju, cóż jej po nim i po 
wszystkiem wogóle, skoro zdana jest 
odtąd na pastwę czarów i duchów— 
na niełaskę złego, które czai się zaw-- 
sze i wszędzie? 

Margaryta rozpłakała się, jeszcze 
żałośniej. Ciepłe, słone fale cichutko. 
lizały jej stopy. Księżyc świecił а- 
godnym blaskiem. Wokół panowała 
wielka nadmorska cisza. Cała przy- 
roda tchnęła błogosławionym spoko-. 
jem -—— w małej była tylko rozpacz. 

(Konieg). 
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