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Wbrew przypuszczeniom, dalszego 

ciągu dyskusji polsko - niemieckiej 

wczoraj nie było. Nikt z członków Ra- 

dy nie zechciał zabrać głosu przed spo- 

rządzeniem przez referenta, p. Joshi- 

zawa sprawozdania dla Rady. Japoń- 

czykowi, który dopiero od roku jest 

w Europie i mało zna tutejsze zagad- 

nienia dostał się na wstępie trudny 

orzech do zgryzienia. Sprawozdanie je- 

go musi być wynikiem obustronnej 

zgody, gdyż w przeciwnym razie nie 

byłoby przyjęte jednomyślnie przez 

Radę. czego procedura bezwzględnie 

wymaga. Jednomyślności nie szkodzi 

powstrzymanie się od głosu jednego 

łub kilku członków Rady, natomiast 

sprawozdanie upada, jeżeli choćby je- 

den głos jest przeciwko niemu. Zada- 

nie sprawozdawcy polega na tem, aby 

do takiego sprzeciwu nie dopuścić. 

Dlatego potrzebny jest kompromis, 

który zazwyczaj bywa owocem długich 

iźmudnych pertraktaeyj zakulisowych 

prowadzonych zapomocą wielu pośred- 

ników. Rozmowy na ten temat miały 

się zacząć wczoraj po południu i będą 

trwały aż do soboty, kiedy uzgodnione 

sprawozdanie ma wejść na porządek 

dzienny Rady. 

Min. Zaleski przyjął w zasadzie 

wszystkie 3 punkty petycji Volksbun- 

du, w których ten ostatni prosi aby 

Rada 1) potwierdziła naruszenie art. 

75 i 83 Konwencji Genewskiej, 2} та- 
łeciła reądowi polskiemu podjęcie kro- 
ków, żapobiegających na przyszłość 

podobnym wypadkom jak wymienione 

w skardze i 3)-zalociła rządowi polskie- 

ma zbadanie czy przywileje, z kt 3 
korzysta Związek Powstańców 514- 

skich, mogą być utrzymane. obec 

stanowiska, jakie zajął min. Zaleski, 

załatwienie tych spraw nie napotka na 

trudności. 

Cokołwiek inaczej jest z żądania- 

mi, które zapewne stawiać będzie Cur- 

tius. Wprawdzie nie sformułował on 

ich w swoich przemówieniach, jednak- 

że, jak to w ostatnim swoim liście nad- 

nieniłem, można je przewidzieć z paru 

ustępów drugiego jego przemówienia. 

Wszelkie żądanie utworzenia między- 

narodowej Komisji Śledczej min. Za- 
leski niewątpłiwie kategorycznie od- 

rzuci, o czem Curtius również nie wąt- 

pi. Rozpocznie się więc targ, w którym 

inwencja pośredników będzie miała sze 

rokie połe do popisu. Pozycja Curtiusa 

jest dość słaba nietyłko w Genewie, 

ałe przedewszystkiem w Niemczech. 

Jego wystąpienie genewskie posiada 
cechy wymuszonego przez stosunki 

wewnętrzne i nie zdaje się być zgóry 

obliczonym krokiem w systemie po- 

sunięć, mających doprowadzić do szer- 

szych politycznych efektów. Wśród 

członków Rady Ligi Curtius nie znaj- 

dzie żadnego poparcia dla ewentual- 

nych swoich radykalnych żądań. Z 

drugiej strony opinja niemiecka nie da- 

ruje mu takiego załatwienia sprawy, 

które będzie uważane za ustępstwo z 

pierwotnie zajętego stanowiska. To też 

pozycja Curtiusa jest wielce niewy- 

godna i ciągle słychać pogłoski o bli- 

skiem jego ustąpieniu na rzecz rady- 

kałniejszego (w kierunku prawico- 

wym) swego kolegi z niemieckiej par- 
tji ladowej, bar. Rheinbahena. 

Dojście do władzy w najbliższej 

przyszłości w Niemczech elementów 

bardziej ekspłozywnych nie jest, mo- 

jem zdaniem, ze stanowiska polskiego 

złą odmianą sytuacji. Nie dlatego, a- 
bym życzył wojny polsko-niemieckiej, 
łecz dlatego, że skrajni nacjonaliści, 
przyszedłszy do władzy będą musieli 
zaniechać krytyki i demagogji i wy- 

stąpić w rołi ludzi odpowiedzialnych 

za swoją politykę. Przekonają się wów- 
czas jak zwodniczem jest mniemanie, 

że można w dzisiejszej sytuacji dopro- 

wadzić konflikt z jakiemś państwem 

do najwyższego napięcia, nie rozsze- 

rzając ram tego konfliktu na większą 

ezęść. Europy conajmniej. Państwa 

-« europejskie boją się wszelkiej wojny 
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nie tyle z poczucia humanitaryzmu, ile 

z bardziej materjalnych pobudek: oba- 

wiają się zniszczenia warsztatów pro- 

dukcji oraz w następstwie tego i innych 

ekonomicznych i  psychołogicznych 

skutków wojny — rewołucji socjalnej. 

Jestem przekonany, że każde z więk- 

szych państw europejskich — być mo- 

że z wyjątkiem dwóch: Włoch i Pol- 

ski — stanie się przy pierwszem nie- 

powodzeniu wojennem terenem strasz- 

nej wojny domowej, o iłe prowadzo- 

nej przez siebie wojnie nie będzie mo- 

gło nadać charakteru jakiegoś „łevće 

en masse“ — chwycenia za bron са- 

łego narodu — w obronie przeciwko 

brutalnej napaści. 

Ta perspektywa grozi szczególnie 

Niemcom, gdzie dwa skrajne skrzydła 

—każde na swoją rękę—przygotowują 

się do pochwycenia władzy w 

ręce. Nie trzeba zapominać, że liczba 

zorganizowanych komunistów w 

Niemczech jest prawie trzykrotnie wię- 

ksza od tychże zorganizowanych ko- 

munistów w Rosji. Rząd Briininga jest 

marną łupinką na falach wzburzonych 

mas niemieckich, któremi nie rządzi, 

swe 

łecz coraz to gdzieś im ulega. I jeżeli 

ze sfer mieszczańskich Niemiec nie wy- 

sunie się jakaś silna i bezwzględna 

jednostka, która opanuje obóz miesz- 

czański i rozpocznie na jego czele zde- 

cygowaną walkę z ękstremistami, Nie- 

mcy nie unikną ciężkiego i zapewne 

długiego kcyzysu wewnętrznego, które- 

go skutków dziś poprostu przewidzieć 

niepodobna. Konflikt z Polską w obec- 

nej sytiacji nie rokuje Niemcom nic do 

brego pomiino pozornej jednolitości ich 

stanowiska w sprawie rewizjonizmu. 
Elementy wewnętrznych konfliktów 

przeważyłyby nawet wtedy nad ową 

jednolitošcią. Ludendorff wydał nie- 

dawno książkę, w której ostrzega przed 

wywołaniem wojny w obecnej sytuacji, 

przewidując w niej całkowitą klęskę 

Niemiec. 

Jeżeli idzie o taktykę Polski, to nie 

sądzę, aby poleganie na pośrednikach 

we wszystkich konfliktach polsko-nie- 

mieckich było najlepszą metodą. Pró- 

by bezpośredniego porozumienia z ca- 

łym mieszczańskim środkiem niemiec- 

kim nie wydają mi się beznadziejne. 

Należałoby je podjąć choćby zapomocą 

czynników nieurzędowych. Nie należy 

niedoceniać tego rodzaju niewiążących 

rozmów, dla których po stronie nie- 

mieckiej niema zupełnej niechęci. Pro- 

blemat stosunków polsko-niemieckich 

jest centralnym punktem polskiej po- 

lityki zagranicznej. Byłoby dziwnem, 

abyśmy go zawsze powierzali opiece 

czynników trzecich, unikając wszelkie- 

go bezpośredniego kontaktu z przeciw- 

nikiem. W swoich „dobrych radach“ 

(bons offices) każdy.przyjaciel ma za- 

wsze swoje własne cele, które nieko- 

niecznie muszą być zgodne z celami 

naszemi. 

W środę wieczorem zakończyła 

swoje prace Komisja Słudjów paneu- 

ropejskich. Przewodniczący jej, Briand 

wygłosił wielce optymistyczne prze- 

mówienie, aczkolwiek Komisja poza 

kłótnią o zaproszenie Rosji i Turcji 

oraz dyskusją nad sytuacją rolnictwa 

niewiele efektywności wykazała na о- 

becnej sesji. W końcu jednak nastą- 

piło coś w rodzaju manifestacji pa- 

cyfistycznej, urządzonej przez cztery 

największe państwa europejskie: W. 
Brytanję, Francję, Niemcy i Włochy. 

Czterej ministrowie spraw zagran. 

państw powyższych wydali deklarację, 

w której oświadczają, że główną prze- 

szkodą połepszenia sytuacji ekono- 

micznej jest brak zaufania i niepew- 

ność co do przyszłości w Europie, bio- 

rąca swój początek z pogłosek o moż- 

liwości nowej wojny europejskiej. 

Przyznając, że istnieje dziś w Europie 

dużo trudności politycznych, oddziały- 

wujących ujemnie na sytuację ekono- 
miczną, autorzy deklaracji zapewniają 

o trwałości pokoju w Europie i, jako 

odpowiedzialni kierownicy polityki za- 
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Premjer francuski — wespół z innemi zna- 
komistościami —— bawi w r. b. w Alpach, 

wśród śniegów i lodowców. 

Bufet sejmowy bez trunków. 
(Tel. od wl: kor. z Warszawy). 

Wielu z posłów spotkała wczoraj 
w Sejmie niespodzianka, po raz pierw- 
szy od 12 lat w bufecie sejmowym nie 
podano napojów alkoholowych. któ- 
rych wyszynk na terenie Sejmu odby- 
wał się nieprawnie, bo bez koncesji 
wbrew ustawie, a jedynie zwyczajowa. 

Skazanie b. posła na Sejm. 

KRZEMIENIEC, 26. I. (Pat). Na 
sesji wyjazdowej sądu okręgowego od- 
była się tu sprawa byłego posła na 
Sejm i czołowego kandydata przy wy- 
borach z listy Błoku Ukraińsko-Biało- 
ruskiego Semena Żuka, oskarżonego o 
antypaństwowe wystąpienie w dniu 9 
kwietnia. ЛО rw pow: krzemieniec- 

kim na wiecu przedwyborczym przy 
uzupełniających wyborach do Senatu. 
Oskarżony z art. 129 cz. I p. II K. K. 
oraz z art. 154 cz. II K. K. Semen Žuk 
został łącztym wyrokiem skazany па 2 
lata ciężkeigo więzienia z pozbawie- 

niem praw. 

Tragiczny wypadek patczas 
operacji. 

NOWY-YORK 26. 1. Pat. —— Pani Dodge, 
żona znanego fabrykanta samochodów, pod- 
dała się operacji celem upiększenia kształ- 
łów swego nosa. Dokonywujący operacji dr. 
Louis Berne zmarł nagle na paraliż serca 
w czasie tego zabiegu chirurgicznego. Pod- 
czas, gdy zmarłego wynoszono z sali opera- 
cyjnej, pani Dodge pozostawała pod działa- 
niem narkozy i operacji jej nosa dokończył 
wezwany pośpiesznie dr. Joseph Saftan. 

granicznej 4-ch mocarstw europej- 

skich, deklarują, że więcej niż kiedy- 

kołwiek są oni zdecydowani posługi- 

wać się mechanizmem Ligi Narodów 

aby nie dopuścić do wszelkiego odwo- 

łania się do siły (recours d la force). 

Bardzo impułsywny przedstawiciel 
Szwajcarji w Komisji Studjów, p. Mot- 

ta, zwrócił się do przewodniczącego 

z gorącemi słowami wdzięczności za 

to oświadczenie, w którem dopatruje 

się ogromnego znaczenia dla stabili- 

zacji stosunków europejskich. 

Jak mówią, inicjatywa owej dekla- 

racji wyszła od Hendersona, któremu 

sfery giełdowe londyńskie zaczęły do- 

kuczać żądaniami, aby owa z trudem 

naradzająca się Paneuropa zrobiła coś 

przynajmniej w zakresie powstrzyma- 

nia spadku papierów giełdowych z po- 

wodu alarmujących pogłosek o kon- 

fliktach, możliwości wojny i t. p. Nie- 

wątpliwie zresztą i p. Henderson jest 

szczerym zwolennikiem pokoju, to też 

zadośćuczynienie żądaniom giełdy lon- 

dyńskiej przyszło mu z łatwością, a 

Briandowi było to bardzo na rękę. 

Tak się zrodził nowy akt między- 

narodowy przeciwko wojnie, którego 

werbalizm nie pozbawia go jednak 

pewnego psychologicznego znaczenia, 

zwłaszcza, że widnieją pod nim pod- 

pisy przedstawicieli Niemiec i Włoch. 

Na bieg zdarzeń w stosunkach między- 

narodowych wpływają również im- 

ponderabilia w takim stopniu, jak i 

wszędzie. To też prasa, zwłaszcza fran- 

cuska, niemal z entuzjazmem omawia 

ową deklarację, gdzieindziej znów 

przebija dyskretna nuta sceptycyzmu. 

Zgódźmy się jednak z tem, że lepszy 

rydz niż nic. 
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Na kursech nauczają Pussyeielo gimnazjów państwowych i prywatnych. 

pra Piano" у RST ROS PIT DSS TUTIS 

k ZAŁOŻONE W ROKU 1921 

KURSY KOEDUKACYJNE IM. PIOTRA SKARGI 
Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 22 (lokal Gimnazjum E. „w Dzięcielskiej). 
Przyjmuje wpisy na 2-e półrocze roku szkolnego 1930/1931 do klas: IV, V, VI, Vit, УЮ 

Program gimnazjów państwowych: Typ humanistyczny i matematyczno-przyrod- 
niczy. — Język niemiecki lub francuski do wyboru. — Nauka w godz. od 16.30—21. 
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odbiorców, iż z dniem 1ł-go Stycznia r. b. powierzyliśmy 
| Ninejszem podajemy do łaskawej wiadomości naszych Szan. : j 

й WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ na województwa: i 

WILENSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE I BIAŁOSTOCKIE 

WĘGLA 
z naszych kopalń na Górnym Śląsku: 

CLEOPHAS FRANKENBERG, RICHTHOFEN, WILHELM I CARMER 

fimie Kresowe Towarzystwo WĘgIOWE” se. Firmowa 
W WILNIE, ulica Niemiecka 22, telefon 2-393, 
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10-iecie śmierci Gabrieli Zapolskiej. 

  

  

W roku bieżącym przypada dziesiąta rocznica śmierci świetnej powieściopisarki polskiej 
Gabrieli Zapolskiej. Zdjęcie: fotografja ś. p. Gabrjeli Zapolskiej, krórą podarowała matce 

swojej. Na fotografji napis: „Najukochańszej Matce — „Jei przywiązana córka Zapolska”. 

Podpisanie pięciu konwencyl miedzy Litwą 
a Łołwą. 

RYGA, 26.1 (7el. wł), Wczoraj 
odbyło się tu w sali konferencyjnej 
Rady Ministrów podpisanie pięciu 
umów między Litwą a Lotwą, do- 
tyczących drugorzędnych spraw na- 
tury technicznej i kulturalnej. Kon- 
wencje podpisali: z jednej strony ba- 
wiący w Rydze premier litewski Tu- 
belis i z drugiej strony premier ło- 

Zmiana taktyki władz 
BOMBAY, 26. I. (Pat). Po raz pierw 

szy od dnia 16 października, w któ- 
rym działalność kongresu ogłoszona zo 
stała za nielegalną, w różnych miejs- 

tewski Cełmin. Po podpisaniu kon- 
wencyj Tubelis przyjął przedstawi 
cieli prasy łotewskiej, którym ©- 
świadczył, że zawarte umowy sta- 
nowią dalszy krok na drodze zbli- 
żenia i współpracy obu państw. 

Tegoż dnia wieczorem Tubelis 
odjechał zpowrotem do Kowna. 

angielskich w Indjach. 
cowościach odbyły się uroczyste po- 
chody i abchody bez interwencji poli- 
cji. Jedynie w miejscowości Lalbaugh 
policja aresztowała 14 osób. 

Amnestja bez zastrzeżeń. 
NOWE DELHI, 26.1. (Pat). Wice- 

król zarządził uwolnienie bez żad- 
nych warunków Gandhiego i in- 
nych członków komitetu kongresu 
oraz unieważnienie orzeczenia, 
stwierdzającego, że komitet kongre- 
su jast nielegalny, a to w celu — 
jak dodaje wice-krół — by kongres 

mógł spokojnie przeprowadzić dy- 
skusję nad deklaracją Mac Donalda 
z dnia 19 b. m. Uwolnienie więź- 
niów spodziewane jest we wtorek. 
Sekretarz osobisty Gandhiego, czło- 
nek egzekutywy kongresu, został w 
dniu 26 b. m. wypuszczony na wol- 
ność. 

Rozmowy 0 nierealności planów rządowych 
są niedopuszczalne. 

MOSKWA, 26. I. (Pat), W Mińsku 
zakończyły się obrady centralnego ko- 
mitetu białoruskiej partji komunisty- 
cznej. O ile sądzić można ze szczu- 
płych wiadomości, jakie się przedosta- 
ły nazewnątrz, obrady toczyły się w 
mocno naprężonej atmosferze, Kilku 
członków miało podobno wystąpić 2 
ostrą krytyką rządowego planu gospo- 
darczego, domagając się zwołnienia 
tempa robudowy wielkiego przemysłu 
i zaprzestania forsownej socjalizacji 
wsi. Niewiadomo, czy w konsekwencji 
tych właśnie wystąpień, czy też z in- 

nych powodów centralny komitet usu- 
nął ze swego grona trzech członków 
wa, powołując na ich miejsce Kowal- 
czuka, Czernuszewicza, Goruniewicza 
Sienkiewicza, Sławińskiego i Samojło- 
i Połakowa. Plenum centralnego ko- 
mitetu uchwaliło pozatem ostrzeżenie, 
że na przyszłość wszelkie rozmowy o 
nierealności planów rządowych oraz 
domaganie się ograniczenia tych pla- 
nów traktowane będą jako przejaw 
prawego oportunizmu i pociągną za so 
bą odpowiednie skutki. 

Rząd niemiecki zapowiada kurs polityki realnej 
BERLIN, 26. I. (Pat). Przemawia- 

jąc w Kolonji na zgromadzeniu chrzeš- 
cijańskich związków zawodowych, 
kanclerz Bruening oświadczył m. in. że 
katastrofa finansowa Niemiec spowo- 
dowana została nietylko zobowiąza- 
niami reparaeyjnemi, lecz również w 
wielkim stopniu nadzyczajnemi wy- 
datkami w budżecie niemieckich 

państw związkowych. Rząd Rzeszy nie 
obawia się ani obelg, ani groźb, zdecy- 
dowany jest kroczyč drogą rzeczowej 
obrony i porzucić inicjatywę tych, któ- 
rzy dla celów polityki wewnętrznej 
cheą zmusić czynniki decydujące do 
wysunięcia w najbliższym czasie po- 
stulatów rewizjonistycznych. 

Cena 29 groszy. ? 
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Naj nowsza moda. 

  

  

Dwie powyższe piękności hinduskie z naj- 
wyższego Świata towarzyskiego w Kalkucie 
hołdują wybrykom najnowszej mody hindu- 
skiej. Strój ich składa się z długich kawał- 
ków sukn dokoła ciała, misternie wytka- 
nych. Godną uwagi jest długość szat i pa- 

rasol, do nich przystosowany 

Sprawa 6 zniesławienie 
sędziego Demanta. 

(Teł. od wł. kor. z 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym 
odbywał się proces, który ze względu 
na tło sprawy budził duże zaintereso- 
wanie. Na ławie oskarżonych zasiadł 
redaktor odpowiedzialny „Robotnika 
p. Stefanowski, oskarżony o znieważe- 
nie w druku sędziego Śledczego De- 
manta, przez podanie notatki o tem 
jakoby p. Demant w czasie swego po- 
bytu w Rosji po rewolucji bolszewic- 
kiej, był na służbie nu. bolszewików. 
Zarówno zeznania p. Demanta przed 
sądem, szczegółowo przedstawiające 

ieg jego pobytu w Rosji oraz dzia- 
jm, jak i zeznania szeregu 

wzywa na rozprawę świadków 
znających p. Demanta w tych czasach 
i mających z nim wówczas styczność 
stwierdziły, że nigdy nie pozostawał 
on na służbie u bolszewików, a jedynie 
pracował jako patrjota polski w ko- 
mitetach opieki nad Polakami i nad 
mieniem pozostawionem przez obywa- 
teli polskich. Wyrok w tej sprawie spo- 
dziewany jest późną nocą. 

Wyrok. 
Po przerwie po przemówieniu 

prokuratora, który domagał się ka- 
ry jednego roku więzienia dla o- 
skarżonego, oraz oańaedwók Go 
obrońców adwokata Śmiarowskiego: 
i Wenkła, sąd udał się na naradę, 
po której o godz. 21.15 ogłosił wy- 
rók, na mocy którego oskarżony 
redaktor odpowiedzialny „Robotni- 
ka“ Ostoja Stefanowski został ska- 
zany na podstawie art. 533 k. k. 
na 6 miesięcy więzienia, 520 zł. 
grzywny oraz Opłatę kosztów są- 
dowych. Obrona zgłosiła apelację. 

Warszawy ). 

  

Za szmugei alkoholu. 
NOWY-YORK 26.1. Pat. — Kanadyjski 

statek „Josephińa”, którego kapitan został 
zabity w czasie ostrzeliwania statku przez 
statek ochrony wybrzeża, zostat zatrzymany 
w tutejszym porcie. Wiózł on ładunek trun- 
ków wartości 100 tys. dol. Dwa inne statki. 
zostały również zatrzymane, a 15 osób załogi. 
aresztowano. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

1 Rzeczną! 

Gietda warszawska z dn 261 o r. 
WALUTY | DEWIZY: 

DOST 0 Sh 0% BL 8,93:/, 8.89'/, 
Londyn . .... 4 „317j,- 43,42 43,21 
Nowy York - « » „ 8914-5.934— 8,894 

Nowy York kabel. . . 8923—8,94 +—8, 403 
Paryż. « . .. ..  3497—35,06 34,88 
gn  APOCEBERAT YĆ 26,40 — 16,46 — 26,34 
Szwajcarja . . . . . 142,62 —173.05—172,19 
Wiedeń . к ке « 120,48—125,73—12,11 
Berlin w obr.pryw. . . * 212.05 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwestyc, . . . . « . . . . 23,00 
Ta sama seryjna . . . . . . . « . 9,00 
3% budowiana. . . + 50,00 
5% Premjowa dolarowa o A 7 16,50—49.00 
5% Konwersyjna . . +=8,00 
8% L. Z.B.G K.i B.R., obi. B. G. K 0400 
To same: 1003 7. <= NPR 1.) 
8%.90K BG. a 9 00 
4% ziemskie Pore Te Aja dė 40,00 
Rd: MEBSME +19 > gów ezo 5 „00 
5% warszawskie 57,50 
8% warszawskie . ZL. 00-71 „50—71,25 

AKCJE 

Bank Handiowy . . + «6771300100 
Bank Poski . . . .. . 154.50— 155.00 
Bank Zachodni. . . . . . . . +. 4000 
ЗОар анн «da . 3400 
Modrzejów + . - « « . :« « « » „ 9.(0— 9,50 
Starachowice . . . . . . . SUN 

 



2 Ki Už: 3 (Ei: 
  

Zamknięcie Konferencji Okrągłego Stotu. 
Telegramy doniosły, że w dn. 20 

b. m. zakończyła w Londynie swe ob- 
rady słynna Konferencja Okrągłego 
Stołu. 

Jak było do przewidzenia, Anglja 
cofa się na całej linji. Garstka angiel- 
skich mężów stanu z Mac Honałdem- na 
czełe przypomina człowieka, który 
chciał dmuchaniem wiatr powstrzy- 
mać. Ławina postulatów hinduskich 
wstrząsnęła niewzruszonem zdawałoby 
się drzewem wpływów angielskich nad 
świętym Gangesem i to tak potężnie, 
że Anglji pozostał tylko odwrót. Jesteś- 
my właśnie świadkami tej rejterady. 
Rząd Mac Donalda sypnął pełną gar- 
ścią obietnice. „Damy wam odpowie- 
działnych przed parlamentem minist- 
rów, damy wam projekt konstytucji, 
uwolnimy więźniów politycznych z 
Gandhim na czełe* — mówią Anglicy. 
„Tyłko tyle? — odpowiadają pogard- 
liwie fndusi — wasze obietnice — to 
szklanka młeka dła zgłodniałego Iwa“ 
(dosłowne!). 

Zamknięcie Konferencji Okrągłego 
Stolu zbiegło się z otwarciem stycznio- 
wej sesji Rady L. N. Rzecz prosta, Ge- 
newa zagłuszyła Londyn. W wirze 
spraw  ogółno-europejskich, spraw 
brzemiennych — faktycznie czy po- 
zornie — w możliwości wojny, odsu- 
wa się siłą rzeczy na plan dalszy kwe- 
stja hinduska. Bliższa ciału koszuła. 
A jednak nie zmniejsza to wagi hin- 
duskiego problemu. Mam przed sobą 
dwa poczytne dzienniki europejskie, 0 
kierunkach zgoła różnych, często sobie 
obcych a nawet wrogich. „Berliner Ta- 
geblatt* i „Journał de Geneve*. Co 
mogą mieć Niemcy czy Szwajcarja 
wspólnego z kwestją hinduską? Mimo 
to, zarówno wiełki dziennik berliński 
jak najpoważniejszy organ genewski 
zamieszczają sążniste artykuły wstępne 
właśnie na temat wyników Konferen- 
cji Okrągłego Stołu. 

„Journal de Geneve“ powiada, że 

stosunki angielsko-induskie są kwestją 
o doniosłości światowej i cieszyć się 
należy, iż Anglikom udało się kwe- 
stję tę załagodzić środkami poko- 
jowemi. „Berliner Tageblatt,, znów 
twierdzi, że wprawdzie Indje bli- 
skie już są statutu  dominjalne- 
go, jednak projekt konstytucji indu- 
skiej opracowany w trakcie Konferen- 
cji Okrągłego Stołu przez lorda. $an- 
key'a jest zaledwie ziarnkiem, które 
dopiero przy sprzyjających warunkach 
rozwinąćby się mogło w drzewo. A czy 
ziarnko to może się przyjąć na roz- 
pałonym gruncie hinduskim? — za- 
pytuje sceptycznie polityk niemiecki. 
„Ber. Tageblatt* porównuje Mac Do- 

ilda do Mirabeau i Kiereńskiego. Jak 
Mirabcau we Francji, a Kiereński w 
Rosji napróżno się starali przeciwsta- 
wić wzbierającej fali rewolucji i wlać 
ja w sztuczne kanały, tak obecnie Mac 
Donald chce uspokoić spienione morze 
namiętności hinduskich  „filiżanką 
mleka“. 

„ Zapewne niebrak głosów, podnoszą 
cych zasługę rządu Moc Donalda. Za- 
równo prasa zachodnio-europejska, jak 
też szereg dzienników bombajskich i 
kałkuckich  („Advance*, „Bombay 
Chronicle ', „„Hindu' i in.) uważają wy- 
niki Konferencji Okrągłego Stołu za 
pomyślne. Konferencja jest dalszym e- 
łapem na drodze do statutu dominjal- 
nego. Powitać należy z uznaniem i t. @. 
it. d. Żeby jednak choć źdźbło entu- 
zjazmu, choć jedna radosna manife- 
stacja. Nic. Nawet się nie zanosi, by 
ustać miała — przynajmniej w naj- 
bliższych miesiącach — akcja Gandhi'- 
ego. 

Anglja wykluczyła wybuch zbroj- 

nej rewolucji. Oto najważniejsza za- 
sługa Mac Donalda. Zwłaszcza na tle 
współczesnego okresu, kiedy wszystkie 
kraje starają się manifestować tenden- 
cje pacyfistyczne. Anglja otworzyła — 
mówiąc językiem obrazowym — klapę 
bezpieczeństwa w kotle hinduskim, jak 
to już zresztą czyniła nieraz. Na tem 
polega mądrość i wyrobienie polityczne 
Anglji. Jednak otwarcie klapy bezpie- 
czeństwa w kipiącym kotle nie jest 
równoznaczne z ugaszeniem kotła. Być 
może, iż do wybuchu Angłja nie do- 
puści. Być może, iż nie dojdzie w In- 
djach do tego, co stało się w Ameryce 
Północnej przed 150 laty chociaż Wa- 
shington z pewnościąby się wśród 
Hindusów znalazł. Że jednak obietnica- 
mi, a nawet statutem dominjalnym 
Hindusi. się nie zadowolnią, zdaje się 
nie ulegać najmniejszej wątpliwości. 
Indje poczuły swą olbrzymią siłę po- 
tencjalną. Dowiodły im zresztą tego 
ustępstwa angielskie. Cóż z tego, że 
czas jakiś mogłaby Anglja dotychcza- 
sowy stan rzeczy, ściśle mówiąc, swój 
stan posiadania na półwyspie hindo- 
stańskim utrzymąć? Z pewnością, na- 
wet wśród najskrajniejszych konser- 
watystów angielskich niema dziś, ta- 
kiego, któryby poważnie myślał o po- 
skromieniu Indyj siłą bagnetów i pan- 
cerników. Zdumiewające swą naiwno- 
ścią wywody Churchilla, pragnącego 
stąć na gruncie nieustępliwości spot- 
kały się w prasie angielskiej wszyst- 
kich odcieni z potępieniem. 

Go mnie to wszystko może obcho- 
dzić? — zapyta z pewnością niejeden 
czytelnik polski. Co ma piernik do 
wiatraka, zaś Indje — powiedzmy, do 
rewizjonizmu niemieckiego, o którym 
teraz tak wiele się pisze? Zapewne. 
Wyobraźmy sobie jednak, że pewnego 
pięknego dnia Indje ogłaszają niepod- 
ległość i odrywają się od Anglji. Trzy- 
sta miljonów ludzi i ogromne, przebo- 
gate terytorjum od Wielkobrytanji od- 
pada. Czem się stanie wtedy dumna 
Anglja, pierwsza dziś potęga morska 
i kolonjalna świata? Mizerną w spą, 
z 40 miljonami uginających się pod cię- 
żarem podatków obywateli i arm 
bezrobotnych. Kto wtedy będzie się po- 
ważnie z dzisiejszą „Krółową mórz* 
liczył? Jak będzie wygłądała równo- 
waga polityczna w Europie? Czy re- 
wizjonizm niemiecki nie zyska na siłe? 
I czy nie wzmoże się czerwone niebez- 
pieczeństwo ze Wschodu, skoro Mosk- 
wa pozbędzie się w Azji swego naj. 
groźniejszego przeciwnika? { 

Kwestje to pierwszorzędne, wza- 
jemnie się zazębiające i wyłaniające 
dalsze, wtórne problemy natury poli- 
tycznej. Jak widzimy, cały świat: jest 
dziś szachownicą, gdzie posunięcie 
pionka w danym jej rogu wywołać 
może najbardziej nieoczekiwane skut- 
ki w innym, odległym kąciku szachow- 
nicy. Któż jest graczem? Kto posuwa 
pionki i oblicza ruchy? Przeznaczenie, 
Nemezis dziejowa. Chyba przecie nie 
poszczególne państwa. Jakże  czę- 
sto bowiem są one same owemi pion- 
kami, zdmuchiwanemi z szachownicy, 
bądź też zdmuchnięciem zagrożonemi. 
Mądrość polityczna zaś polega li tyłko 
na tem, aby przewidzieć ruch niewi- 
dzialnej ręki dziejowego przeznaczenia 
i wyciągnąć z owego ruchu jak naj- 
większe korzyści względnie uchronić 
się przed stratami. 

Przejawy tej mądrości widzimy— 
przyznać to trzeba — wśród imperja- 
listów angielskich, którzy — chroniąc 
się przed stratami — niewątpliwie 
zdołają przewlec na długo decydującą 
chwiłę utraty Indyj. 

  

Spectans. 

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO ??? 

  

Posiedzenie Senatu. 
* Pożyczka zapałczana. — Wniosek w sprawie brzeskiej. 

WARSZAWIA 26.1. Pat, — Marszałek Ra- 
zkiewiez, otwierając posiedzenie. Senatu,. 0- 

świadczył, że wobec nieustalenia kandydatur 
na członków Trybumalu Stanu pierwszy punkt 
spada z podrządku obrad. Przystąpiono prze- 
to do sprawozdania komisji skarbowo-bud- 
żetowej o projek ustawy o zaciągnięciu 
% i pół proc. pożyczki ramicznej. Spraivo- 
zdawca sen. Szarski p šią: korzyści po- 
yczki, zaznaczając, że obeena umowa jest 
bez porównar korzystniejsza od dawnej i 

również pożyczka na jej za 

          

ho warunkach 

nt wnosi o przyj 
przedłożenia rządowego. Po wyczerpe 
sty mówców przystąpiono do głosow 

nia rządowe 

    
    

     

      

     

aro- 

e uwięzionych byłych po- 
e nich w twierdzy 
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wartych w pierwszych trzech 
osku Klubu Narodowe49 „zaś co 

przeprowadzić dochodzenia dla ustalenia 
stanu ycznego, proponuje więc Senato- 
wi w nie wniosku 
Klubu 'N: 

s przez klub we wunio- 
s i występuje *iwko temu, aby osoby 
cywilne, pociągnięte do odpownedzialności 
karnej przez władze cywilne, umieszczano 
w więzieniach wojskowych. Mówiąc o po- 
stępowaniu z więźniami, twierdzi, że strony 
mają prawo wnoszenia zażaleń, ale nie mają 
obowiązku i mogą z prawa nie skorzystać. 
Natomiast prokurator miuł obowiązek wy- 
stąpić. W zakończeniu przemówienia oświad- 

  

cza, że w fntercsie Polski leży przeprowadze- 
nie śledztwa i ukaranie winnych. 

Pó szeregu przemówień zabrał głos sen. 

   

    

      
   

   

Roman (BB), zastrzegającą się ma wstępie 
„przeciwko pomawianiu Bezpartyjnego Błaku 
© chowanie się za formułki prawnicze. Naj- 
prostszą drogę wskazuje; zdaniem mówcy, 
ustawa, aby poszkodowani zwracali się do 
miezawisłych sądów iRzeczypospolitej, a je- 
żeli chodzi o drogę parlamentarną azuje 
'wyzyskaną już przez opozycj 

  

  

ycję drogę inter- 

pełacji, Bezpratyjny Blok nie pójdzie drogą, 
iktórą podsunął sen. Godlewski na komisji, 
ażeby (przez mylną interpretację Konstytucji 
uzumpować sobie tutaj prawo sądu Rzeczy- 

Dalej sen. R 
scami i oświadcza 

  

        

     

e w 
należy 

     ności jako narodu, łecz owszem 
Žyv Memento, že są granice, 

poza które nawel w, walkach politycznych 
posunąć się ntie można, gdyż poza tą metą 
jest już zagrożenie inieresu Państwa. Dbałość 
o. ten majwyższy interes powinna nas wszy- 
stlyich połączyć. й 

INie wolno krzywdzić państwa, a tej krzy- 
"dy. dopuszcżono się przez wypadki i czyny 
które były p zyną' osadzenia miektórych 
pańów: w, Bi I krzywdy państwa do- 
puszczamy się gdyż organizujemy wieł- 
ką akcję dookoła tej sprawy i staramy ję 
akcję tę przenieść poza granice Rzeczypos-* 
politej . 

Ostatni zabrał głos sprawoz: 
towski, który, m 

posłów, podkreśla 
z artykułów poważnych, że rząd zdawał s0- 
bie sprawę z wagi tego posunięcia i 
drością miał powody i dowody, 4 
tywny sąd dowody potwierdzi. 

Na wniosek sen. Głąbińskiego odbyło się 
głosowamie imienne. Głosowało 99 senato- 
rów. Za wnioskiem komisji, to jest przeciwko 
wnioskowi (Klubu Narodowego oświadczyło 
się 68, przeciwko 29. Dwie kartki oddano 
białe. Na tem obrady zakończono. Następne 
posiedzenie 3 lutego o godzinie 4-ej po po- 
łudniu. 

    

         

    

      
   

   
  

  

WARSZAWA, 26. I. (Pat). Plenar- 
ne posiedzenie Sejmu. — Izba przystą- 
piła do sprawozdania komisji prawni- 
czej o projekcie ustawy, uchylającej 
przepisy wyjątkowe, związane z po- 
chodzeniem narodowością, językiem. 
rasą lub relegją obbywateli Rzeczypo- 
spolitej. Sprawozdawca pos. Jeszke 
(BB) podkreśla, że chodzi tu o materję 
którą regulują już niektóre przepisy 
konstytucji. Sąd Najwyższy uważał, 
że sam fakt niepodległości przekreslił 
już wszystkie ograniczenia, wynikają- 
ce z przepisów państw zaborczych, a 
jednak, webec wątpliwości podniesio- 
nych przez Najwyższy Trybunał Admi 
nistracyjny że konstytucja zapowiada 
dopiero zniesienie tych ograniczeń, 
okazała się potrzeba wydania tej usta- 
wy. Ustawa znosi ograniczenia, doty- 
czące nietylko jednej rasy lub wyzna- 
nia, lecz stosuje się do wszystkich. Po 
dyskusji Izba przyjęła projekt ustawy 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Zkolei przystąpiono do sprawoz- 
dania komisji administracyjnej o wnio 
sku Klubu, Ukraińskiego w sprawie t. 
zw. pacyfikacji Sprawozdawca poseł 
Zdzisław Stroński (BB) uważa, iż 
wniosek posłów ukraińskich, który 

mówi tyłko o skutkach, a pomija mil- 
czeniem przyczyny, które skłoniły 
rząd do wydania zarządzeń ochronnych 
jest aktem o charakterze wyłącznie po- 
litycznej demonstracji. Referent w za- 
kończeniu obszernego referatu, w któ- 
rym przedstawił stosunki połsko-ukra- 
ińskie i akcję rządu, mającą na celu 
uspokojenie umysłów ludności wzbu- 
rzonych sabotażem, wnosi o odrzuce- 
nie wniosku ukraińskiego, a przyjęcie 
natoiniast . wniosku komisji, który 

brzmi: „Sejm uznaje za uzasadnione 
i konieczne zarządzenia władz pań- 
stwowych na terenie trzech woje- 
wództw: lwowskiego, stanisławowskie- 
go i tarnopołskiego, wydane dla za- 
pewnienia całej ludności, zamieszkują- 
cej te województwa, ochrony przed ak- 
tami teroru, niszczeniem przeważnej 
części mienia osobistego i częściowo 
państwowego i zagrażaniem życiu łud- 
ności, a nie widzi potrzeby, wyłonienia 
specjalnej komisji sejmowej dła zbada- 
nia tych spraw, gonieważ sprawa z0- 
słała w dostateczny sposób wyjaśnio- 
na przez oświadczenie rządu i prace 
komisji administracyjnej”, 

W dyskusji na plerum Sejmu nad 
uunioskiem ukraińskim w sprawie pa- 
cyfikacji w Małapolsce Wschodniej 
zabierałi głos posł. Baran (Kl. Ukr.) 
Dubois (BAS), Rėg (Ki. Cht.) i Włady- 
ka(Ukr. socj. rad.), poczem przema- 
wiał p. minister spraw wewnętrznych. 
Minister stwierdza w imieniu rządu, 

      

że cała pacyfikacja miała swoje przy- . 
czyny, swój przebieg i swoje skutki. 
Przyczyną jej był przeszło dwumiesię- 
czny sabotaż, który staraliśmy sie u- 
krócić tokałnemi środkami, lecz nie 
miogliśmy go ukrócić ze względu na 
jego ogromne rózmiary i na to, że był 
podtrzymywany przez akcję sztabu 
ukraińskiej organizacji wojskowej. Tu 
minister powołuje się na odczytany 
już na komisji artykuł pisma ukra- 
ińskiego „Ukraina*, wychodzącego w 
Chicago, które otwarcie pisało o wy- 
stąpieniach U. O. W. i o tem, że wy- 
stąpienia te mają na celu'szerzenie za- 
mętu i wywarcie wpływu na masy u- 
Ikraińskie oraz że zwrócone są one 
przeciwko państwu polskiemu. Akcja 
ta zasiłana była z zagranicy. Posłowie 
z lewicy, którzy zwałczają nacjona- 
diam, jednocześnie popierają nacjona- 
lizm ukraiński, mówiąc, że mocny 
rząd mie umiał sobie z tą akcją pora- 
dzić, ale mocny rząd stanął tu wobec 
mocnego subwencjonowania tego TU- 
chu i mocny rząd miał do wyboru albo 
ogłosić stan oblężenia, któryby pocią- 
gnął za sobą rozstrzełiwanie ludzi, al- 
bo sprawę użycia szkoły policyjnej w 
Mostach Wielkich. I tę właśnie drogę 
wybrał mam wrażenie, humanitarnie. 
Jeżeł parównać tę metodę z metodą 

Wwa LE Nassgii 
Sai у 

Plenarne posiedzenie Sejmu 
sabołażystów, to bezwzględnie była 
to droga humanitarna. 

" Stwierdzam — oświadcza minister, 
że zarządzenia rządu dążyły do ie- 
go, żeby zapomocą masowego rzuce- 
mia oddziałów policji, a po części i 
wojska ściągnąć teror z ludności, któ- 
ra nie śmiała donieść władzom o ja- 
(kiejkołwiek akcji otażowej, dlate- 
go, że teroryści byli tak mocni, że 
przez kilka tygodni oni rządzili, a mie 
rząd. Ci teroryści byłi mocni i zaso- 
bni w pieniądze zagraniczne i trzeba 
było moenych środków. Dochodzenia 
sądowe są w toku. Zaszedł fakt zasi- 
lania z zagranicy o rozmiarach nieby- 
wałych dotąd w naszym kraju. Z lego 
powodu rząd musiał wystąpić. Stwier- 
dzum kategorycznie, że rząd stoi na 
stanowisku równości wszystkich oby- 
wateli bez różnicy wyznań i narodo- 
wości. Stojąc na zasadzie równości, 
również stoimy na zasadzie równej 
odpowiedziałności. Dlatego, że robili 
to.Ukraińcy, to jeszcze nie powód, 
żeby to można było puścić płazem. 
Gdyby to robili Polacy, rząd użyłby 
takich samych środków malexrjalnych. 
Akcja sabotażowa miała na celu po- 
różnienie spokojnej ludności ukraiń- 
skiej, wobec której rząd zajmuje sta- 

visko życzliwe, występując tylko 
przeciwko tym, którzy tę ludność bu- 
rzą. Rząd musi zapewnić wszystkim 
chywatełom spokój i bezpieczeństwo. 
Stwierdzam kategorycznie, że spokój 
w Małopolsce i harmonijna współpra- 
ca wprawdzie nie są idealne, ale są 
lepsze, niż było przed akcją pacyfika. 
cyjną. Tym, którzy robili sabotaż, 
chodziło o poróżnienię ludności ukra- 
ińskiej z polską, osiągnęli oni skutek 
fatalny dla niej. Ludność ukraińska 
przejrzała, kto ją porywa do tej wałki 
i obecnie uwierzyła, że rząd polski 
może ją obronić od tych ludzi. Mini- 
ster odczytuje następnię dokumenty 
o działalności U. O. N., mianowicie 
instrukcje dła wszystkich oddziałów 
zagranicznych 0 wysyłaniu telegra- 
mów do Ligi Narodów i do rządów 
mnych państw, o wypadkach w kraju, 
© urządzaniu manifestacyj przed kon- 
sulatem polskim, o żądaniu wysłania 
międzynarodowej komisji do Mało- 
polski. W kilku wypadkąch były wy- 
kroczenia organów rządowych i uka- 
rałem winnych. W specjalnych wy- 
padkach, gdzie dążono jakoby do ob- 
miżenia poczucia narodowego, będę 
winnych karał bardzo surowo. Mam 
madzieję i wierzę, że to odprężenie, 
które nastąpiło obecnie, przyczyni się 
naprawdę, wbrew niektórym p. p. ро- 
słom, do współpracy obu narodów na 
wspólnym terenie. 

; Po przemówieniu pos. Rymara (Kl. 
Nar.) oraz pos. Strońskiego Izba w gło- 
sowaniu przyjęła wniosek komisji 
większością głosów. Następnie przystą- 
piono do sprawozdania komisji regu- 
laminowej o wnioskach o zawieszeniu 
postępowania sądowego, względnie u- 
wolnienie z więzienia posłów Ciołko- 

SZA, Dobrocha, Dubois, Mochnieja. Sa- 
wickiego, Smoły oraz Wrony, tudzież 
wniosku Klubu Ukraińskiego o zawie- 
szenie postępowania karno-sądawego 
przeciwko posłom Kohanowi, Lewickie 
mu i Makaruszce. Sprawozdawca pos. 
Ekiert (BB) po zreferowaniu wszyst- 
kich spraw przedłożył imieniem więk- 
szości komisji następujący wniosek: 
„Sejm odrzuca wniosek zawieszenia po 
stępowania sądowego i uwolnienia z 
więzienia wymienionych posłów w 
sprawach przeciw nim wdrożonych 
przed uzyskaniem przez nich manda- 
tów poselskich". Po dyskusji, i pow- 
tórnem przemówieniu referenta przyję- 
to wszystkie wnioski komisji, zmierza- 
jące do odrzucenia wniosku o zawie- 
szenie postępowania i _ zwolnienia 
wszystkich wymienionych posłów, po- 
czem przewodniczący zarządził przer- 
wę. 

  

   

    

  

    

    

   

Po północy posiedzenie Sejmu trwa. 

Klub BBWR. wnosi do Sejmu projekt zmiany 
konstytucji. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się płenarne po- 
siedzenie klubu BBWR., na któremi 
postanowiono wnieść do Sejmu projekt 
zmiany konstytucji, w ogólnych zasa- 
dach nie różniący się od projektu zgło- 
szonego w* poprzednim Sejmie. Klub 

B. B. upoważni prezydjum do wniesie- 
nia tego projektu w przepisanym try- 
bie. Dowiadujemy się, że wniesiony on 

zostanie do laski marszałkowskiej w 
nadchodzącą Środę. 

DNA Te TIR ZAC TIK NOTY OJ ANTELOPE TOSEATORCIOJY RAEC" 

Ma bal, do teatru, 
czy na wieczorek powinna Elegancka Pani 

zaopatrzyć się w modną dzisiaj torebkę balową 

ze sklepu Franciszka Frliczki 
POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

3028 - 0 
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spółdzielnia Ełaścicieli Autobusów w Wilnie 
zwołuje 

na dzień 28 stycznia 1931 r. na godz. 19 do lokalu przy ul. Zawałnej Nr. 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
z następującym porządkiem dnia: 

|  Zagajeaie. 
2. Sprawa możliwości pozbawienia Spółdzielni warształu pracy 

i wynikających stąd konsekwency jnatury gospodarczo:społecznej, wo- 
bec ewentualności przyjęcia oferty na wyłączną koncesję na komu- 
nikację autobusową w Wilnie. 

3. Wnioski zarządu. 
Na powyższe zebranie zostali zaproszeni prócz osób zainteresowa- 

nych, Władze Wojewódzkie, Dyrekcja Rabót Puglicznych, Wydział . 
Opieki Społecznej, Władze Starościńskie, Magistrat m Wilna, Izba | 
Przemysłowo - Handlowa w Wilnie, ba Rzemieślnicza, Prasa, Gene- 
raluy Sekretarjat B. B. * spólpracy z Rządem, oraz Związek Spėl- 
dzielni Połskich Oddział w Wilnie. 3092 
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l 

Teatr „Lutnia”, 
interes z Ameryką, komedja 
w 4aktach Franka i Hirszfelda. 

Wynmyślić taką farsę, żeby się pub- 
liczność spłakała ze śmiechu do kon- 
wulsji przez cztery odsłony i nie u- 
mieścić ani jednej sprośności. ani jed- 
nego dwuznacznika łub sytuacji podej- 
rzanej, słowem napisać sztukę dła pen- 
sjonarek, t. j. na którąby mogły pójść 
pensjonarki, i każda Wineeniynka, a 
zabawić do wybuchów śmiechu całą 
widownię, to jest majstersztyk niełada. 

Właściwie powinno się to nazywać 
„Kropeczka* bo oś zdarzenia brze- 
miennego w konsckwencje na niej spo- 
czywa, ona jest powodem porzucenia 
męża: przez żonę i wykrycia dzikiej 
intrygi. Niewinna ta istota powoduje 
niechcący piekielne kaprysy Klary, 
najbardziej rozwydrzonego kobieciąt- 
ka, które w każdej chwili zasługuje 
na rózgi, na dobre wsypanie kilkuna- 
stu klapsów, a dostaje same słodycze 
i całusy, bo mężczyźni takie najlepiej 
lubią, bo, jak mówi jej mąż, sterory- 
zowany męczennik: „ona swemi kap- 

rysami zmusza mnie do intensywnej 
pracy žeby je zadowolnič...“ Panie! 
Baczność! To napisał mężczyzna, na- 
wet dwóch. 

Kropeczka, wyznajmy to, jest... 
„suezynką“... Nie ja będę się dziwić 
że ją rozwydrzona Klara na rękach no- 

si i o zdrowieczko faworytki się trosz- 
czy, ale sposób w jaki narzuca otocze- 
niu troskę o żołądeczek Kropeczki, ar- 
chanioła z niebaby do piekła zapro- 
wadził. To też mąż dostaje kręćka, 
wścieklizny, mózg mu się zwija w ru- 
ladę a on sam kręci się jak korkociąg 
w piekielnej sytuacji, wywija jak pis- 
korz, ale bez skutku: urocza Klara znę- 
ca się nad nim jak nad motylem wbi- 
tym na szpiikę. Jakież to wszystko jest 
zabawne! Te zamiany żon i paradok- 
salna sytuacja, kiedy Amerykanin po- 
dejrzewa że mu pan Paweł chce na- 
rzucić żonę, która jest naprawdę sekre- 
tarką, a on, jako człowiek moralny 
postanawia zwrócić zapały do sekre- 
tarki, która właśnie jest żoną... nie, 
tego nie silę się opisać... Sala raz po 
raz grzmiała śmiechem, mego sąsiada 
rozrywało na kawałki, aż mu się czup- 
ryna jeżyła na głowie więcej niż zwy- 
kle. Śmieliśmy się do łez, już dawno 
czegoś tak zabawnego nie było. P. Cie- 
cierski, bardzo zwykłe dobry charak- 
terystyczny, okazał się komikiem pier- 
wszej wody, wił się i skręcał fizycznie. 
nogi i ręce latały mu, a ząb o ząb ko- 
łatał z obłędnej trwogi przed skanda- 
lem, który mu stałe nad głową trzy- 
mała urocza Klarcia w postaci Kró- 
peczki. Czy p. Ejchlerówna zupełnie 
odpowiednio grała? Nie zupełnie. Jej 
głęboki zarywający basem, głos, jej 

  

  

* pewna niesamowitość nadaje się do ról 
tajemniczych, niezwykłych postaci. 
Nie mogę zapomnieć dwóch jej prze- 
ślicznych kreacyj: Turandot, i w Broad 
way'u ale do tej roli gęsi, nieznośnego 
bębna, rozwydrzonego kobieciąteczka, 
trzebaby włożyć więcej pieszczotliwo- 
ści, miękkości tego dziecinnego czaru | 
rozkapryszonego dziecka, inaczej trud- 
no zrozumieć że mąż ją znosi. P. Se- 
verinówna świetną była w obu trans- 
formacjach i oddała znakomicie to na- 
miętne spałanie się na wolnem ogniu 
nieszczęsnej biuralistki, której pierw- 
szy raz w życiu świta nadzieja na mę- 
ża i to bogatego Amerykanina. 

P. Jaśkiewicz był bardzo typowym 
Amerykaninem, a świetne pole do po- 
pisu miała p. Kamińska jako służąca 
i wyzyskała je znakomicie. Te jej ob- 
łudne wzdychanie, ta dystynkcja, to 
zgorszenie i niesmak, że się wśród jaś- 
nie państwa takie dzieją... nieporządki.. 
była to cała gama mimiki, dyskret- 
nych i dystyngowanych gestów, o wie- 
le dystyngowańszych od sans fasoń- 
stwa pani domu. P. Kamińska, byłaby 
ciekawą do oglądania w repertuarze 
Molierowskim w roli jakiejś Doryny 
lub Toinon, umie bowiem wyciągnąć 
maximum pierwiastka komicznego ze 
swych ról. 

Wszystka ta wesołość działa się w 
salonie z rozsuwaną ścianą, bardzo ele- 
gancko przez p. Hawryłkiewicza po- 
myśłanym, a oświetlone kolorowo al- 
kohole na cześć suchych Amerykanów, 
to dowcip, jeden z wielu w tej sztuce. 

O jakże dużo nasi farsolodzy mu- 
szą się jeszcze uczyć, nim ze swych 
paskudnych, ordynarnych, chamskich 
konceptów, ze swego bezładu i bezsen- 
su w budowie sztuki wejdą w takie 
rozkoszne historyjki, po których człek 
wraca do domu i jeszcze się zasypiając 
śmieje. Tualety pań były bardzo ładne, 
prócz tego coś, co zawadzało za ucho 
p. Ejchlerównie. Publiczności było 
dużo, z pewnością oba teatry będą mia- 
ły przez dłuższy czas komplety, bo 
trudno zdecydować która sztuka mil- 
sza, weselsza i zabawniejsza z obecnie 
granych. REZ a 
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„BIBLIOTEKA NOWOŠOI“ 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum, 

«=: Czynna od godz. Il-ej do [8-ej., : 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł į 
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tylko z czerwoną nitką, 

która zapobiega nisze 
czeniu krawatów. 
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Nie, tak nie trzeba. 

Male zbiegowisko przy Jabłkowskich. Sły- 

chać płacz dziecka... eo się dzieje? Posterun- 

kowy prowadzi za ramię zalewającego się 

łzami małego przestępcą. Co uczynił? „Ukradł 

pewnie”, mówi kloś Śpieszący na sensacy jkę. 

WWystraszone dzieci zbite w gromadkę cho- 

wają gazety pod tachmany. „O eu tu chodzi? 

„Połicja nie daje sprzedawać gazety, mówi, 

pozwolenia nie ma, Redakcja mówiła że bę- 

dzie, a tu niema i nas łapią!" To coż ciż lepiej 

mówi jakaś 

rezolutna dziewczynka. „A ciebie nie chwy 

tali?" „Ghwytali ałe ja uciekła*. Jakaś pani 

moraliz «i że pewnie nie są tak bardzo 

je widziała kupujące cukierki... 

4 sama ile ciastek od Sztrala 

    

    

jak my żebrzym, ja nie chcę* 

   

    

  

„U nas bieda* mówią dzieci, „chce się 

choć trochę zarobić, a tu ot mie dają...* 

Trzebaby jakiś z tem zrobić porządek, nie 

jest dobrze, żeby dzieci, które zamiast żebrać 

lub bliźnim wyciągać kieski, starają się za 

pracować sprzedawaniem „Ostatnich Wiado- 

*, były narażane na takie ...konflikty 

z Władzą!... 

   

  

mości” 

    

  

Uroczystość w „Cresovii*. 
W niedziełę w południe w sali Ka- 

syna Garnizonowego: w Wilnie odbył 

się w obecności p. wojewody wileń- 

skiego Stefana Kirtiklisa, JM. rektora 

U. S. B. prof. Januszkiewicza, profe- 

sorów Uniwersytetu, przedstawicieli 

władz wojskowych i cywilnych, mło- 

dzieży uniwersyteckiej, licznej pub- 

liczności konwent solenny akademic- 

kiej korporacji „Cresovia*, na którym 

to konwencie korporacja ła nadała w 

sposób uroczysty godność filistrów ho- 

noris causa wielkiemu patrjocie JE. 

ks. biskupowi dr. Wł. Bandurskiemu 

oraz nieustraszonemu dowódcy mir. 

Jerzemu Dąbrowskiemu w uznaniu za- 

sług, położonych przy odzyskaniu Wil- 

na i Kresów. 

Wieczorem odbył się na kwaterze 

„Cresavii* komers, który równie za- 

szczycili swą obecnością wojewoda 

Kirtiklis i filistrzy honorowi ks. bi- 

skup Bandurski i mjr. J. Dąbrowski. 

Echa jubileuszu 
p. Romer - Ochenkowskiej. 

Z powodu pewnego pośpiechu w przebie- 
gu. uroczystości jubileuszowej P. łlel. Romer 
Ochenkowskiej w Klubie Literatów, niezależ - 
nie od chęci jubilatki, zostały pominięte : 
nieodczytane następujące depesze i listy 
(depesz było 59, kistów 65). A więc Kst i ży- 
czenia syna Adama Mickiewicza, Józef! 
wnuka Dr. Gorędkiego z Paryża, od Muc.e- 
rzy Szkolnej, z zaznaczeniem zasług na po- 
łu tajnej oświaty, od p. rekt. Parczewskiego, 
od dyr. Bibłjoteki Uniw. Warszawskiej dr. 
Rygieła, od Wileńskiej Szkoły Dramatycznej. 
od Konsnia Łotewskiego p. Donasa. który z 
powodu niezdrowia nie mógł przybyć, od 
prez. m. Wilna, od Kuratorjum Okręgu W.- 
Jeńssiego, od p. posia dr. Brokowskiego z wy- 
razami uznania za działalność polityczną i 
oświatową, od dr. Grochowskiego z (harbi 
na, od Bezpartyjaego Bloku, od M. Świechow 
skiego, od Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, od wojewody Kościałkowskiego, od re- 
ktora Falikowskiego, od Korpusu Oficerskiego 
Pułku Strzelców Wileńskich, od ks. Kułaka, 
prof. Seminarjum w Pińsku, od red. Oxuli- 
cza ż Ge ‚ od dyr. Wielogłowskiego, 
członka Rządu Litwy Środkowej, dyr. Szwy- 
Kowskiego i wielu prywatnych znajomych. 
Proszeni jesteśmy przez Jubilatkę o wyra- 
żenie raz jeszcze jej głębokiej wdzięczno- 
ści za tyle dowodów serdecznego uznania 
za tak pięknie zorganizowany przez Komi- 
tet Obywatelski, Magistrat i Dyr. Teatrów, 
ochód w Tearze, za te śliczne kosze kwiatów, 
które dni zimowe zamieniły na kólkodniowę 
wiosnę. A na ieremie Zw. Literatów specjalne 
podriękowania p-twu Szeli im za urzą- 
dzenie z taką starannością %kolacji na prze-: 
szło 60 osób, oraz p. Dyr. Syndykatu Dzienn'- 
karzy Szydłowskiemu za stronę pubkcysty- 
czną, p-stwu Zdziechowskim, p. Bakszewiczo- 
wej, p. J. Fałewicz-Niewodniczańskiej, p. 
L. Chomińskiemu, za trudy podjęte w Komiie 
cie Obywatelskim. 

Wszystkim składa Jubilatka raz jeszcze 
serdeczne podziękowania. : 

SPORT 
—- W. K. S. Pogoń w Wiłnie aaprasza tą 

drogą swoich sympatyków, członków oraz ży 
czących dobrze się zabawić do przybycia w 
dniu 5 lutego r. b. na urządzomą przez klub 
Tombole-Dancing-Brodge w kasynie 1 p. a. p. 
leg., ul. Mickiewicza 13. Do wygrania dużo 
cennych fantów. Do tańca przygrywać będzie 
orkiestra dancingowa Bulet 1 p. a. p. leg. 
obficie będzie zaopatrzony Cena biletu wstę- 
pu minimalna: £ zł. 50 gr. dla gości i 1 zł. 
dla członków. Kartki tombolowe po 50 groszy 

   

  

Mistrzostwa narciarskie wileńskich 
szkół średnich na rok 1931. 

Drugi dzień; mistrzowakich zawodów w 
których wię odbyły biegi: 2 klm. pań i 
i bieg drużynowy młodzieży męskiej, przy- 
niósł następujące wyniki. 

Bieg 2 klm. pań — 1, Waszkielisówna (Szk. 
Kandi) 11 m. 53 s. 2. Skorukówna (Szk. 

„-—Haudl) 13 m. 17 e, 3. Wojtkiewiczówna 
(gim, Czartoryskizgo) 13 m. 35 s. 

Bieg drużynowy na dystansie 4 kla 1. Dru- 
żyna gimn, 1, Lelewela Il w składzie: Gie- 
chanewicz w., Umłastowski Urban, Połzikow i 
Romanowzki — 20 m. 18 6. 2. Seminarjum 
Nauczycielekie im. T. Zana — 21 m. 22 s. 
3. Lelewela | zespół — 22 m. 6 e. 4. Mic- 
kiewicza | zespół — 22 m. 22 s. 5. Szkoła 
Techniczna -- 22 m. 31 s. 6. Mickiewicza 
Il zespół 22 m. 52 s. -7. Zygmunta Augusta 
Il zespół —- 23 m. 2. 8. Zygmunta Augu- 
sta | zespół — 23 m. 8 s. 9. Szkoła Han- 
dlowa — 24 m. 2 s. 10. Słowackiego i ze- 
spół — 24 mós. ; Е 

Histrzostwo narciarskie na rek 1931 zdo- 
byla reprezentacja gimnazjum Lelewela przed 
reprezentacją gimn. Ad. Mickiewicza, 

Mecz hokejowy P. K. S$. — Ognisko 3:0. 

Rozegrany w niedzielę mecz towarzyski 
w hokoju na łodzie pomiędzy drużynami 
P.K.S i Ogniska zakończył się zwycięstwem 
drużyny policyjnej w stosunku 3:0. Bramki 
dla P. K. $. strzelili: Andrzejewski |, Za- 
lożniew i Staniszewski, 
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Osadnicy powiatu nowogródzkiego 
w sprawie Brześcia. 
(Telefonem z Nowogródka). 

Zjazd delegatów osadników woj- 
skowych i cywilnych powiatu nowo- 
gródzkiego. zwołany do Nowogródka 
w dnin 26 b. m. zdając sobie sprawę 
ze szkody dła państwa. jaka wypływa 
z tendencyjnie rozdinuchiwanej przez 
opozycje t. zw. sprawy brzeskiej w for- 
mie wnoszącej ferment do życia spo- 
łecznego w Polsce, której autorytet ob- 
niża się przez to wobec zagranicy po- 
stanawia : 

1) zwróeić się do ogółu społeczeństwa, by 
zachowało eałkewity spokój, tem bardziej, że 
dotychczas nikt z b. więzniów brzeskich nie 
złoży! żadnej skargi do odpowiednich władz; 

2) wyrazić oburzenie tym wszystkim 050- 
bom i organizacjom, które zgłaszały t. zw. 
protesty, wywołujące atmosterę niepokoju; 

3) zebrani wyrażają pełne zaufanie rzą- 
dowi, wierząc, iż rząd potrafi w myśl inte- 

resów państwa sprawę brzeską szybko i spra 
wiedłiwie zlikwidować. 

Rezolucję tę podpisało 22 delega- 
tów Kół osadniczych z powiatu. 

Skazanie przywódcy Stronnictwa Chłopskiego 
w okr. lidzkim. | 

Na astatniem posiedzeniu Wileń- 
skiago Sedu Okręgowego na sesji wy- 
jazdowej w Lidzie, pod przewodnic- 
iwem vice-prezesa Sądu Okręgowego 
w Wilnie p. sędziego Kaduszkiewicza, 
rozpoznana została sprawa Nikodema 
Mateckiego, czołowego kandydata 7 li 
sty Stronnictwa Chłopskiego w okrę- 
gu wyborczym Lida, pochądzącego z 
gminy iwiejskiej, powiatu lidzkiego. 

   
   

Nikodem Matecki oskarżony był 
o prowadzenie szkodliwej agitacji 
wśród miejscowej ludności na nieko- 
rzyść państwa, zmierzającej do oba- 
lenia obecnego ustroju państwowega 
oraz o rzucanie haseł rewolucyjnych. 
Sąd Okręgowy po rozpoznaniu powyż 
szej sprawy po udowodnieniu Mate- 
ckiemu inkryminowanej mu winy, ska 
zał go na 1 rok ciężkiego więzienia. 

Zatrzymanie groźnego dywersanta 
w gm. łozowickiej. 

Wuzoraj organy władz bezpieczeństwa pu- 

blicznego, aresztowały we wsi Kirhowo 
łozewickiej) groźnego dywersanta Mi- 

<hsła Jachmielewa, który w łatach 1922— 

+924 stał na ezeie bandy dywersyjnej, grasu- 
jącej wówezas na terenie powiałów stołpee- 
kiego, baranowickiego i wilejskiego. 

W roku 1924 śeigany przez naszą policję 
lachmieiew zbiegł do Rosji sowieckiej. W 
Mińsku został wejekony do wojsk G. P. U. 
Lecz i tu długo się nie utrzymał Popełnił 
madużycia pieniężne, zosta! aresztowany i ska 
wany na 6 łat więzienia. Po odbyciu tej ka- 
wy Jaehmielew wysiedłony został przez wła- 
dze sawieckie do Łotwy, skąd drogą niele- 
gmną przedostał się na teren Polski. 

W pierwszym rzędzie zjawił się we wsi 
Kirhowo, gdzie ma krewnych. 

Poinformowana o jego przybyciu połi- 

cja, osaczyła w noey dom jego krewnych i 

dywersanta aresztowała. 
Osadzony w areszcie gminnym, Jachmie- 

lew tejże nocy wyłamał kraty okienne i 
zbiegł. 

Zaałarmowana jego ucieczką polieja za- 
rządziła obławę, podczas której zatrzymano 
zbiega w stodole mieszkańca tejże wsi Piotra 
Dziewdzienko, którą Jachmiełew obrał sobie 
za kryjówkę. Tym razem dywersanta zaku- 
tego w kajdany przewieziono do więzienia 
powiatowego. (e) 

Nieznani sprawcy niszczą siać telefoniczną. 
Nocy ubiegłej w rejonie odcinka 

granicznego  Domaniewo—Szepietow- 

szczyzna na pograniczu p.-sowieckiem 
«nieznani sprawcy zniszczyli druty linji 
telefonicznej na przestrzeni przeszło 
150 mtr. 

Auto-da-fe 14 pudów 
Działalność wywrotowa prowadzo- 

na przez Mińsk na terenie powiatów 

północno-wschodnich, województwa 
wileńskiego nie ma powodzenia wśród 
łudności. 

Ostatnio dla ułatwienia sobie robo- 
ty agitacyjnej wśród włościan, wydział 
propagandy i agitacji G. P. U. w Miń- 
sku, nadsyła masowo listy do włościan. 

W kopertach tych znajdują się u- 
totki agitacyjne. pisma komunistyczne 

i t. d: 

Druty obcięte zostały specjalnemi 
nożycami, które używane są w woj- 

skowości i służbie pocztowej. W związ- 

ku z tem władze wszczęły dochodzenie 

w kierunku wyśledzenia sprawców 
zniszczenia. 

literatury agitacyjnej. 
Podobne listy agitacyjne otrzymał 

cały szereg mieszkańców gmin rudo- 
mińskiej, kraśnieńskiej, dołhinowskiej 
oraz całego powiatu dziśnieńskiego i 

t. d., którzy masowo dostarczyli te li- 

sty policji. Policja nazbierała w taki 
sposób, aż 9 pudów rozmaitej „litera- 
tury" i przeszło 5 pudów ulotek ko- 
munistycznych. + 

Zebrany materjał spalono wczoraj 
na dużym stosie. (c) = 

Pao L] 

gjard Związku Osadników 
pow. ldzkiego i szczuczyńskiego 

w Lidzie. 
Przed kiłku dniami odbył się Do- 

roczny Wałny Zjazd członków Zwią- 
zku Osadników pow. łidzkiego i szczu 
<zyńskiego, w sali starostwa lidzkiego. 
Zjazdowi przewodniczył  długołetni 
Prezes Związku p. Malski Władysław. 
'Na zjazd licznie przybyli osadnicy z 
abu powiatów, oraz p. starosta Tidzkį 
H. Bogafkowski, jako gość wziął rów- 
nież udział w obradach. 

Sprawozdanie z działalności Zwią- 
zku ontz plan pracy na rok przyszły 
referował p. Malski, zaś sprawozdanie 
ikasowe złożył sekretarz Zw. p. Gór- 
ski Mieczysław. Zjazd udzielił Zarzą- 
dowi absoltrtorjum, oraz zatwierdził 
plan pracy na rok bieżący. 

W dyskusji żywo podnoszono kwe 
stję Kryzysu gospodarczego, który 
szczególnie dotknął młode gospodarst- 
wa osadnicze. W związku z kryzysem 
rolniczym postanowiono usprawnić 
organizacje robwicze na terenie obu po 
wiatów. Z przebiegu Zjazdu widać że 
Związek Osadników pow. lidzkiego 
jest jedną z najsprawniejszych organi 
zacyj społecznych, której członkowie 
dążą do podniesienia kultury rolnej 

przez organizacje rolnicze. 
Zjazd jednogłośnie uchwalił wy- 

kluczyć z groma członków p. Pieniąż- 
ka Władysława, osadnika z osady Ró- 
żamka pow. szezuczyńskiego, za nieso- 
tidarność organizacyjną. Fakt ten pod 
noszono jako bardzo przykry. albo- 
wiem jest to pierwszy wypadek wyła- 
mania się członka z pod dyscypliny or 
ganizacyjnej. od czasu istnenia Zwią- - 
zku. 

Przystąpiono do wyborów nowego 
Zarządu, w skład którego weszli p. 
Maiski Władysłtw — jako Prezes, 0- 
raz Górski Mieczysław, Najda Bole- 
sław. Zadurski Józef i Fiedorowicz 
Roman — jako członkowie. Do Komi- 
sji Rewizyjnej weszli pp. Pianko Sta- 
misław, Spuziak Tadeusz i Żurawski 
Paweł. Zjazd jednogłośnie uchwalił 
wyrazić: podziękowanie za troskliwą 
opiekę i życzliwe ustosunkowanie się 
do osadnictwa. p. wojewodzie nowo- 
gródzkiemu Beczkowiczowi, p. Staro- 
ście łidzkiemu H. Bogatkowskiemu. 
Zarządowi Głównemu Związku Osad- 
mików w Warszawie, oraz za pełną po- 
święcenia pracę w Związku, długolet- 
miemu prezesowi Związku p. Malskie- 
mu Władysławowi. 

Na zakończenie Zjazd uchwalił re 
zołucję prołestującą przeciwko zaku- 

, r. b. na terenie powiatu 

som niemieckim na Pomorze, poczem 
+“ uczestnicy Zjazdu odśpiewali „Rotę* 

M. Konopnickiej. Po wyczerpaniu po- 
rządku obrad, Zjazd został rozwiąza- 
ny. 

LIBA 
ł Pożar. W nocy z 24 na 25 stycznia we 

wsi Tołoczki, gminy zabłockiej, wybuchł po- 
żar skutkiem ktorego spalił się dom mieszka! 
my, należący do mieszkańca tejże wioski Ja- 
na Bieiańczuka. Straty wyrządzone przez ро- 

żar dochodzą do 2 tysięcy złotych. Przyczy- 

ny pożaru narazie nie ustałono, jednakże za- 
chodzi przypuszczenie, iż pożar powstał wska 
tek podpalenia -przez samego właściciela, 
który w ten sposób chciał uzyskać dość po- 
kaźną sumę asekuracyjną. 

+ Kradzież. W nocy z 24 na % stycznia 
nieujawnieni dotychczas sprawcy włamak się 
do składu wódek przy ul. 3 Maja mw Lidr'e, 
należącego do R. Rudzieckiego i skradli 25 lit 
rów wódki oraz około 10 litrów likierów róż- 
mych. 

Za sprawcami kradzieży policja wszczęła 
energiczne poszukiwania. 

ŚWIĘCIANY 
+ Tępienie wilków. W miesiącu styczniu 

więciańskiego urzą 
dzono szereg obław na wilki, które grasu- 
i riecie ządzają dość znacze 

y ej. W rezultacie ob- 
4 b. m. zabito 9 wilków. Po- 

wiałowe Towarzystwo Łowieckie w Święcia- 
mach zamierza nadal prowadzić na terenie 

powiatu żywą akcję walki ze szkodnikmi. 
+ Pozar w szpilału. W dniu 24 b. m. o 

godz. 6 ramo powstał pożar w szpitalu pań- 
stwowym w Święcianach. Przyczyną poża- 
ru była wadliwa konstrukcja pieca. Og'eń 
stłamiono w zarodku przy pomocy furnkcjo- 
marjuszów Policji Państwowej. Wysokości 
strat narazie nie ustalono. 

САО ХУ МНа ОСН КО ОНИМЕ ИТЕ S LTOK 

Pamiętaj o dniu 16 lutego??? 
IRN ok NA ASA G ZOK RAGAS RSS 

   

    
   

  

Najnowszy film Chaplina. 
WTA A TTC     

  
Widzimy najnowszego filmu tu fragment 
Chaplina „Światła miejskie”, Młodą damą, 
której Chaplin tak szarmaneko ofiarowuje 
kwiaty, jest jego partnerka Virginia Cherril. 

K/U RI EB 

„Wincentynki“. 
50-lecie pracy iilantropijnej i oświa- 

towej p.p. Zofjii Konstancji Zyndram- 
Kościałkowskich. 

Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, 

założone przez Św. Wincentego a Pau- 

lo, posiada przeszło 2 tysiące konfe- 

rencyj na świecie, Zasadą tego Stowa- 

rzyszenia, związanego Ściśle z zako- 

nem Ks. Misjonarzy, jest pomoc ubo- 

gim na ciełe i na duchu. Do Polski 

przyszła ta organizacja w 1842 roku 

do Lwowa, następnie rozszerzyła się 

na całą Rzeczpospolitą i dziś liczy 340 

Stowarzyszeń, podzielonych na 5 met- 

ropolij według arcybiskupstw, znaj- 

duje się w nich 30 tys. pań stowarzy- 

szonych, które opiekują się 25 tys. ro- 

dzin a w roku 1929 wydały na za- 

pomogi przeszło miljon złotych. 

W Wilnie rozpoczęły swą działal- 

ność Panie Miłosierdzia w 1856 r., ale 

już w 63 zamyka Stowarzyszenie Mu- 

rawjew, niszczący jako czynnik zła, 

wszystko dobro wkoło siebie. W roku 

1910 ożywia się znowu ruch wśród po- 

spolicie zwanych „Wincentynek“, bo 

jak wiele rzeczy u nas, nie ustawał 

wogółe, tylko się skrył jeszcze pokor- 

niej w cień zaułków i suteren. Wskrze- 

sicielkami Stowarzyszenia, były zie- 

mianki z Kowieńszczyzny, ze starego 

rodu Zyndram-Kościałkowskich, krew- 

ne legjonisty i polityka, p. wojewody 

białostockiego, panny Zofja i Konstan- 

cja. 
: Žofja Z.-K. staje się od roku 1919 

prezeską Wincentynek, i gromadząc 

wkoło siebie panie ze sfer konserwa- 

tywnych i ziemiańskich, rozłacza nie- 

strudzoną działalność we wspomaga- 

niu biednych. Obie te siostry, już od 

1882 mieszkające w Wilnie, zajmowały 

się oświatą tajną i filantropją, ucząc 

dzieci po ukrytych szkółkach, organi- 

zując dewocyjne zebrania i zgromadze- 

nia, kursy dla freblanek i t. p. Z chwi- 

lą gdy trochę słabnie ucisk, zakładają 

szkołę na 400 dzieci przy kościele Św. 

Jakóba i kursy wieczorne dla anal- 

fabetów. Przez kilkanaście lat pracuje 

dzisiejsza jubilatka w Kuratorjum nad 

biednemi, i we własnem mieszkaniu 

prowadzi z siostrą szkołę. Zakłada 

schronisko dla starców na 40 łóżek, 

Ochronę im. Jezus dla 60 dzieci, pra- 

cownię .„Źródło Pracy* z internatem 

dla 20 dziewcząt. W roku 1925 rząd 

polski w uznaniu zasług obdarza ją 

orderem Polonia Restituta. 

Obecnie wileńskie „Wincentynki** 

liczą 21 oddziałów, 400 członków czyn- 

nych, 1075 wspierających. są więc 

najstarszą i najliczniejszą organizacją 

kobiecą na ziemi naszej. A że w karto- 

totekach Pań Miłosierdzia zanotowano 

12 tys. biednych, możemy zrozumieć 

że roboty jest wiele i że nietylko na 

papierze istnieje ta wielka, ofiarna 

praca. Nad nią nie trzeba- się. rozwo- 

dzić, zna całe Wilno działalność miło- 

sierną adeptek Wincentego a Paulo, 

a że oto upłynęło 50 lecie zbożnej pra- 

cy ich prezeski, więc się zapełniła sala 

Śniadeckich w U. Ś. B. by „dzień ten 
uczcić. 

W obecności Ich Ekscelencyj Bi- 
skupów: Jałbrzykowskiego, Michalkie- 
wicza i Bandurskiego, p. p. 0. wojewo- 
dy Kirtiklisa, p. Iszory, przedst. mia- 
sta i przedstawicielek stowarzyszeń ko- 
biecych zagaił zebranie prezes Wincen- 
tynek, ks. J. Rzymełka C. M. poczem 
J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski od- 

czytał depeszę Nuncjusza.z Warszawy 

z błogosławieństwem Ojca Świętego. 
Prof. Zdziechowski, ze zwykłem ser- 
decznem uczuciem, zobrazował dzieje 
obu sióstr na tle ucisku narodowego 

i walk z przemocą psychiczną, jaka za 

rosyjskich rządów demoralizowała sła- 
bsze dusze. Następnie przemawiały 

przedstawicielki organizacyj kobiecych 

z których zwłaszcza przemówienie p. 

J. Burhardtowej (prez. Nar. Org. Ko- 

biet), ze wspomnieniem o nieżyjących 

jej rodzicach a tak zacnych i czynnych 
na niwie pracy narodowej wywołało 
ogólne wzruszenie. 

Sędziwa Jubilatka, wraz z niewiele 
młodszą siostrą, otoczone  białemi 
kwiatami, przyjmowały powinszowa- 
nia i życzenia zebranych, którzy wi- 
dząc w nich dzieło miłosierdzia wed- 

ług zasad Chrystusowych, pamiętając 
o ich niestrudzonej pracy, najniew- 
dzięczniejszej, bo w najniższych war- 
stwach ludności, wśród najboleśniej- 
szych ran społecznych, gdzie słowo 
miłości bliźniego może często więcej 
dobrego uczynić niż zapomoga pienięž-; 

na, wszyscy składali hołd tak długiej 

i niezmordowanej pracy. 

Hel, Romer. 

P. S. Muszę zaznaczyć, że ani Red. 
Kurjera, ani ja osobiście nie otrzyma- 
liśmy na tę uroczystość zaproszeń, po- 
wiedziano mi, że z powodu różnie po- 
litycznych... Być może, ja uważam że 
w dziele Chrystusowego miłosierdzia 
„polityki być nie powinno, i dlatego pi- 
szę o tych zasłużonych Wilniankach. 
Zresztą, za czasów tajnej oświaty nie 
było o tem mowy i uczennice pp. Koś- 
ciałkowskich spędzały u rnojej matki 
i pod moją opieką wakacje na wsi. 
Miło mi to dzisiejszym  Jubilatkom 
przypomnieć, jako dowód dawnego już 
uznania ich działalności. LSK R. 

Gratulacja p. wojewody 
Kirtiklisa. 

P. wojewoda Kirtiklis wziął w dniu 
25 b. m. udział w uroczystej akademji 
z okazji jubileuszu 50-lecia pracy cha- 
rytatywnej p. Zofji Zyndram-Kościał- 
kowskiej i p. Konstancji Kościałkow- 
skiej i złożył osobiście życzenia obyd- 
wu jubiłatkom. 

М ТЕМЕ К 

Protesty przeciw protestom. 
W niedzielę dnia 25 b. m. z inicja- 

tywy BBWR. w Wilnie odbyły się ze- 
brania, na których omówiono sprawę 
t. zw. „protestów brzeskich* opozycji. 
Zebrania takie zorgunizowano: 

1) przy ul. Zawalnej 1—3 człon- 
ków organizacyj pracowników umy- 
słowych, 

2) przy ul. Zawalnej 1—4 Gospo- 
darczych Związków Zawodowych, 

3) przy uł. Gedymina 39 (dzielnica 
Zwierzyniec). 

Wszędzie panował jednolity nast- 
rój, cechujący 1) całkowite zaufanie 
obywateli dla rządów Marszałka Pił- 
sudskiego, 2) oburzenie na akcję pro- 
testów, 3) głębokie zrozumienie gry po- 
litycznej, zmierzającej z jednej strony 

do obniżenia autorytetu rządu w kraju 
i zagranicą, z drugiej — do pogwałce- 
nia niezależnych władz sądowych 
przez dążenie wywarcia na ich decyzję 
wpływu w kierunku złagodzenia prze- 

" widywanego wyroku. 
Wtym też duchu zostały przyjęte re 

zołucje domagające się od rządu jak 
najenergiczniejszego i bezwzględnego 
ukrócenia samowoli i wichrzeń opo- 

   ść rezołucyj została przekazana 
telegraficznie na ręce premjera Wale- 
rego Sławka. 2 

Takiež zebranie zorganizowali b. 
wojskowi przy ul. Uniwersyteckiej 6/8, 
uchwalając identyczną co do treści re- 
zolucję. 

Obrazek z bagna życiowego. 
©О żebraku, jego wymagającej kochance, srodze stroskanej 

żonie i zadowolonych... wierzycieiach. 
iNa ulicy Piłsudskiego, róg Kijowskiej zaj- 

muje jednoizbobwe mieszkanie rodzina Pri- 
maków. 

iPrimakowa sprzedaje na rynku drzew- 
nym „gorący bób*, mąż zaś, jej był zawodo- 

wym żebrakiem; oprowadzał po podwórkach 
ślepego skrzypka, okradał go bezlitośnie i 
zbierał pieniądze. 

Nie bylo tajemnicą dla sąsiadów, że że- 
brak Primak ma sporą ilość ponazbieranej 
gotówki. Żonie dawał nędzne grosiki i bied- 
ma ikobiecina przez całe życie musiała go 
właściwie utrzymywać. | 

Od czasu do czash 
mych miast na „gościnne występy”. W tych 
rozjazdach towarzyszyła mu kochanka, dla 
której skąpy żebrak niczego nie żałował. 

iKupował jej jedwabne suknie, najmod- 
niejsze kapelusiki, aby tylko była mu wierną. 

Nareszcie owa kochanka porzuciła Pri- 
maka. 

Zawodowy żebrak postanowił wówczas 
zdobyć zpowrotem niewierną kochankę... za 
wszelką cenę. Zaproponował jej wówczas 
przez swego zaufanego nabycie dla niej dwu- 
piętrowej kamienicy. Hojna propozycja roz- 
topiła jak się to mówi łód w sercu niewier- 
nej, a ponieważ była to dama przezorna więc 
postawiła adonisowi w łachmanach warunek, 
iż wróci do miego kiedy kamienica zostanie 

  

„wiedzieć. 

nabyta na jej imię. Okazało się że kamienica 
kosztuje nieco więcej niż Primak miał pie- 
między. 

Chcąc czemprędzej zrealizować swe piany 
iPrimak zdecydował się ulepszyć metodę zbie- 
rania pienię: Pożyczył zatem posiadane 
zapasy gotówki skleępikarkom w okolicy hal, 

okie procenta, łudząc 5! ż tą drogą... 
a miesięcy wypełni po viony waru- 

mek i wdobędzie już nazawsze wymagającą 

kochankę. 
Tymczasem ży: 

        

     

ie zrobiło miespodziankę, 
przekreślając ystkie płany żebraka-fanta- 
sty. Primak śmiertelnie zachorował W domu 
nie było ani grosza na sprowadzenie lekarza. 
'Gorączkując wyzna? żonie całą prawdę, że ma 
parę tysięcy dolarów, u całego szeregu skle- 
pikarzy. Więcej Primak nic nie zdążył po-* 

stracił przytomność i w stanie do- 
gorywającym przewieziono go do szpitala 
żydo 0. 

Obecnie IPrimakowa chodzi od sklepu do 
skłepu pod halami w poszukiwaniu — nie- 
wskazanych jej dokładnie wierzycieli męża. 

* Opowieść Primakowej — jest jakby tus“ 
powiedzieć majwiększą sensacją dnia w 
światku wileńskich mętów społecznych. Że 
biedna, zdradzana i wyzyskiwana przez całe 
życie kobiecina — mężowskich tysięcy nie 
znajdzie — to pewna. (e) 

  

   

   

        

    

AŽ SZEECROEKEZ DZA BRON SPOLETO EO OBA KI D A ARADO OAZA a 

KRON 
Jutro: Walerego i Julijana. 

p Dziś: Jana Chryzostoma. 
[ Wtor 

| 

27 . 
Wschód słońca—g. 7 m. 24. 

Zachód + 7 g- 16m 12 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorotegi! U. $. E. 

w Wilnie z dnia 26 |—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średmia — 5” C 
ё najwyższa: — 4 C 

ва najnižeza: — 9“ C. 

Opad w milimetracb: 3 mm. 

  

Wiatr przeważający: 

Tendencja berom.: stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: pochmutno, śnieg. 

OSOBISTE. 
— Ddznaczenie p. wojewody wileńskiego. 

Jak się dowiadujemy p. wojewoda wileński 
Stefan Kirtiklis odznaczony został krzyżem 
Niepodległości. ” 

— Powrót z uriopu prezesa Łączyńskie- 

go. Pre: Okręgowego Urzędu. Zieraski+go 
r. Stanisław Łączyński po ukończeniu ur- 
lopu wypoczynkowego objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
- — Badanie een produktów przemysłowych 

De Wilna przybył naczelnik wydziału Mi- 
misterstwa Przemysłu i Handlu Mirosław Ju- 
szkiewicz. W dniu wczorajszym przedstawi- 
ciel Ministerstwa odbył konferencję ze sfe- 
rami kierowniczemi Izby Przemystowo-Hand 
1ówej oraz z przedstawicielami przemysłow- 
ców i kupców. Tematem obrad była sprawa 
opracowywanego obecnie przez Ministerstwo 
(Prz. i Handlu cennika produktów przemysło 
wych. W związku z tem p. Juszkiewicz prze 
prowadza na terenie Wilna szczegółowe ba- 
dania cen tych produktów. : 

— Ulgi w przymusie wodociągowo-kana- 
lizacyjnym. Wobec ciężkiego położenia ma- 
ter jalnego większości mieszkańców Wilna, w 
w pierwszym zaś rzędzie ludności zumieśz- 
kującej peryferje miasta, Magistrat postano- 
'wił pójść na spotkamie ich ciężkim warun- 
kom bytowania i w tym celu opracował wnio 
sek zastosowania ulg w przymusie wodocią- 
gowo-kanalizacyjnym. Ulgi te będą” przed- 
miotem obrad jednego z najbliższych posie- 
dzeń Rady Miejskiej. : 

— Magistrat szuka środków finansowych. 
Jak wiadomo, Magistrat m. Wiłna przeżywa 
obecnie ciężki kryzys finansowy, który w 
pierwszym rzędzie został wytworzony nasku- 
tek spalenia się na panewce całego szeregu 
możliwości zaciągnięcia pożyczek. Stan ten 
zmusił nasz samorząd do szukania nowych 
óróg wybrnięcia z krytycznej sytuacji. М^ 
związku ż tem Magistrat, jak się dowiadu- 
jemy, zamierza zwrócić się do Rady Miej- 
skiej z prośbą o upoważnienie na wystawie- 
nie weksli na sumę 120.000 zł. na cele zwią- 
zame z rozbudową elektrowni miejskiej. 

—  Zanmiepokojenie wśród członków 
„Spółdzielni* autobusowej. Projekt Magistra- 
tu udzielenia koncesji ma eksploatację ruchu 
autobusowego w Wilnie firmie zagranicznej, 
wywołał, jak i należało się spodziewać, wieł 
kie zaniepokojenie wśród  właścieli auto- 
busów. W dniu wczorajszym przedstawicie- 
le Spółdzielni autobusowej p. p. Łaczkow- 
ski i Nowicki osobiście interwenjowali u p. 
wojewody, przedkładając mu swój na te spra 
wy punkt widzenia oraz wywowiedzieli się 
w imieniu Spółdzielni przeciwko realizacji 

koncepcji drogą koncesyjną 
— Prołongała opłat na rzecz bezrobotnych 

Magistrat m Wilna postanowił prolongować 
na rok 1934 opłaty dodatkowe za energję 
elektryczną na akcję pomocy bezrobotnym. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar- 
tek 29 b. m. odbędzie się posiedzenie Rady 
Miejskiej, na którem poza szeregiem drob- 
mych spraw rozpatrzone m. in. zostamie: 1) 
Projekt budżetu dodatkowego m. Wilna na 
kres 1930-31 rok (biuro meldunkowe, straž 
pożarna). 2) Wybory delegatów Rady Miej- 
skiej na zjazd przedstawicieli Miast Polskich 
w dmiu 22 lutego 1931 r. (w Krakowie lub 
w Katowicach). 

LFTERACKA. 
— 119 Środa Literacka odbędzie się ju- - 

tro, 28 b. m. o godz. 8 wiecz. pod tytułem 
„Najmłodsze Wilno literadkie*. Wieczór wy- 
pełnią uzdolnieni przedstawiciele muzy aka- 

demickiej: Teodor Bujnicki, Kazimierz Ha- 
łaburda, Czesław Miłosz i Jerzy Zagórski, 

KA 
którzy odczytają swoje niedrukowane utwo- 
ry prozą i wierszem. Część drugą wypełnią 
ci sami autorzy utworami wesołemi, satyra 
i parodją literacką. A 

Wstęp mają czlonkowie, sympatycy « go 
ście. 

SPRAWY SŻZKGLNE. 
— Zjazd nauczycieli śpiewu i muzyki. 

Dzięki inicjatywie instruktorki kursów śpie- 
wu okręgu szkolnego wleńskiego p. Gawroń- 
skiej, wczoraj w Walnie został otwarty trzy- 
dniowy zjazd nauczycieli śpiewu i mazyki 
seminarjów i szkół powszechnych w Wilnie. 
Zjazd otworzył Kurator p. Szelągowski, po- 
«czem przewodnictwo objęła przybyła z War- 
szawy instruktorka śpiewu z Min. W. R. i 
O. P. p. J. Baranowska-Borowa. 

Znaczną cześć programu zjazdu poświę- 
tona była referatow. instruktorki śpiew 
krakowa p. Uławickiej, która proponuje na 
uczanie śpiewu podług nowej metody „ta- 
niec—solfja', Metoda ta podobno ma osią- 
gać zadziwiające wprost rezuliaty. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się właśnie 
w szkołach powszechnych, średnich i semina- 
rjach nauczycielskich próbna lekcja śpiewu 
według nowego sposobu. 

Zjazd potrwa do 29 b. m. włącznie i poza 
sprawami nauczania śpiewu i muzyki prze- 
widuje zwiedzanie miasta. 3 

Wczoraj wieczorem o godz. 16-6j w obe- 
«ności uczęstników zjazdu odbyła się w szko- 
le powszechnej Nr. 22 uroczystość pod ha- 
słem „Konopnicka w pieśni'. 

— Jak spełniany jest obowiązek szkolny 
na terenie m. Wilna. Podług zaczerpniętych 
przez nas w Inspektoracie Szkolnym danych 
w roku bisżącym w Wilnie w 38 szkołach po 
wszechnych publicznych uczy się ogółem 
13.545 dzieci w wieku szkolnym (roczniki 
1917—1923), w prywatnych szkołach — 5678. 
'W szkołach średnich kształci się 641 dzieci 
(również roczniki wyżej wspomniane), w 
kompletach — 53, w domu 245 dzieci. Wsku- 
tek-złego stanu zdrowia 146 dzieci otrzymało 
odroczenie obowiązku uczęszczania do szkół. 

Wireszcie 724 dzieci albo uczęszcza do 
szkół bardzo rzadko, albo wcale mie uczę- 
szcza, czyli uchyla się od obowiązku szkol- 
mego. 'W stosunku do tych dzieci, a właści- 
wie ich rodziców, inspektorat szkołny 
wszczął akcję mającą na celu zmuszenie ich 
do wywiązania się z ciążącego obowiązku. 
W tym celu kierownicy poszczególnych ezkół 
otrzymali nakazy osobistego porozumienia 
Się z rodzicami i wyjaśnienia przyczyn dla 
których nie posyłają dzieci do- szkoły oraz 
pociągnięcia rodziców do odpowiedzialności 
karnej w drodze spisania odnośnego proto- 
kółu na podstawie którego zostanie wymie- 
rzona kara pieniężna lub w wypadku nieścią- 
gałności -— areszt (co w praktyce rzadko się 
zdarza). 

, Tłumaczenie się brakiem środków, obu- 
wia hub ubrania dla dzieci nie zwalnia od od 
powiedziałności, gdyż po pierwsze niezamoż- 
nym dzieciom z wydatną pomocą przychodzą 
komitety rodzicielskie, powtóre w wypadkach 
takich mógłby przyjść z pomocą samorząd. 
Żadna jednak akcja w tym kierunku nie zo- 
stała dotychczas podjęta 

   

    

Z POCZTY. 
— Apel do właścicieli domów. Wiosną 

każdego roku powstaje ma miejskiej sieci 
telefonicznej w Wilnie znaczna liczba uszko 
dzeń (przerwy, zwarcia przewodów) wskutek 
zrzucania z dachów lodu i śniegu. Kiłka ta- 

kich uszkodzeń zostało stwierdzonych i wr. 
bieżącym. Z powodu nieostrożnego zrzucania 
śniegu z dachów cierpią abonenci, których 
linje telefoniczne ulegają uszkodzeniu, oraz 
zarząd Poczt i Telegrafów, który przy usu- 
waniu uszkodzeń napotyka czasem na zna- 
czne trudności. Dyrekcja P. i T. zwraca się 
przeto do рр właścicieli domów, aby we wła- 
snym interesie wymagali od czyścicieli da- 
chów zachowania wszelkiej ostrożności przy 
zrzucaniu lodu i śniegu z dachów, gdyż 
wypadku stwierdzenia umyślnego względnie 
przez mieostrożność spowodowanego uszko- 
dzenia linji telefonicznej, odpowiedzialność 
materjalna obciąża właściciela domu, z któ- 
rego Zarząd Poczt i Telegrafów ściągać be- 
dzie koszty naprawy linji telefonicznej łącz- 
mie z kosztami administracyjnemi. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. Il] 

posiedzenie naukowe odbędzie się jako po- 
siedzenie wspólne z Oddziałem Wileńskim 
Polskiego T-wa Pedjatrycznego dnia 28-g0 

3 

POZYT YSROWEERERUWOWYCZ ЦЕНЕ 
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lob prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty - proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego” pod Nr. 87.871 

dia W. S. 
KTS LTKA IKT TME 

stycznia r. b. o godz. 20 w sali własucj przy 
ul. Zamkowej 24. 

Porządek dzienny 
ikółu z ostatni 

  

1) Odczytanie proto- 
dzenia. 2) Dr. Szy- 

(Busk): O łeczeniu prze- 
wiekle chorych dzieci w kolonji leczniczej 
dziecięcej im. rekt. Brudzińskiego przy zdro 
ju-w Busku. 3) Dr. Jan Zienkiewicz: Spra- 
wozdanie z, działalności kolonji sezonowej w 
Busku w 1930 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Towarzystwa Kursów Techni- 
ch w Wilnie podaje do wiadomości, że 
ajne Walne Zebranie członków Towa- 

rzystwa Kursów Technicznych w Wilnie «d- 
będzie się w lokalu Stowarzyszenia Techni- 
ków (ul. Wiileńska 33) w dniu 28 styrznia 
r. b. o;godz. 19. 
Porządek dzienny: 1) Wybór przewodnicza- 
cego i sekretarza. 2) Sprawozdanie z działal 
mości T. K. T. za rok 1929.. 3) Wybory de-' 

j. 4) Zmiana statu- 

      

   

    

   

    

     

     

    

   
    

5)Wolne w: 
Zarząd prosi t e o przybycie osób. któ 

re nie są członik lecz interesują się dzia- 

łalnością Tow: stwa. 

— Niezmiernie ciekawy wykład Stefana 
Jarcsza p. t. „Przez prerje i góry Ameryki* 
wygłoszony zostanie na ogólne żądanie po 
raz ostatni w środę dnia 28 b. m. 0 godz.6 

ie w Sali Śniade 

1 
iu. 

  

     

  

"wiecz: h U. S. B. Pan 
jarosz, który odbył szereg wypraw w Górach 
Skai! nad morzem Lodowatem Północ- 
   nem, iną Berynga i oceanem Spokoj- 

nym, opowie nam z wrodzoną u niego werwą 
i humorem o swych przygodach z 3 letniej 
wędrówki po najpiękniejszych zakątkach A- 

j, urozmaicając wykład  licznemi i 
pierwszorzędnemi przeźroczami. Wykład wy- 
głoszony w sobotę przy przepełnionej sali wy 
wołał ogólny zachwyt i zainteresowanie, na- 
leży więc spodziewać się, że i tym razem 
ściągnie całą inteligencję naszego miasta. 

Bilety wcześniej nabywać można u Ge- 
bethnera i Wolffa ul. Mickiewicza 7. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Newa organizacja kobieea. Ostatniemi 

czasy został zatwierdzony przez odpowiednie 
władze administracyjne statut „Stowarzysze 
nia Kobiet Białoruskich im. A. Ciotki*, or- 
ganizacji, która ma zrzeszać w sobie kobiety 
białoruskie dla wspólnej pracy społecznej. 
Zadaniem tej nowej organizacji jest pogłę- 
bianie wśród kobiet białoruskich idei naro- 
dowej oraz wywieranie bezpośredniego wpły 
wu na życie społeczne i kulturalno-oświato- 
we. 

W dniu 11 b. m. odbyło się zebranie or- 

ganńzacyjne stowarzyszenia, na którem został 
obramy Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz 
przyjęty plan pracy na przyszłość. Do Zarzą- 
du Stowarzyszenia powołano: jako prezeskę 
— p. A. Ostrowską, wice-prezes. pp. A. Łobo 
mową i N. Sznarkiewiczową, sekretarkę — 
p. M. Zeniukową, skarbniczkę — p. A. Le- 
kantową. Do Rady Nadzorczej weszły: pp. 
Łukaszewiczowa, Bychowcowa i Kowstowa. 

Stowarzyszenie ma zamiar w prędkim 
czasie wznowić wydawnictwo pisma dla dzie- 
ci „Zaranki* oraz rozpocząć wydawnictwo, 
poświęconego sprawom kobiecym p. n. „Ža- 
moczy Kutok“. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— O subsydja dla szkolnietwa žydowskie- 
go. P. Wojewoda Kirtiklis odbyl w dniu wczo 
rajszym dłuższą konferencję z przedstawi- 
cielami łudności żydowskiej radnymi: mec. 
Czernihowym i Spiro, którzy poruszyli spra- 
wę subsydjów dla szkolnictwa żyd: iego. 
Sprawa ta zdaniem jch, nie jest o = 
leżyty przez Magistrat rozwiązana, gdyż 
szkolnictwo żydowskie stale jest przez sa- 

morząd wileński upośledzane, 

    

   

    

  

  

RÓŻNE. 
— Zamierzenia T-wa Opieki nad Zwie- 

rżętami. Z pomiędzy zamierzeń T-wa Op. 
mad Zwierzętami w Wilnie umiejącego w 

tak Krótkim czasie rozwińąć enexgiozną i 

owocną działalność, jednem z majważniej- 
szych jest załatwienie kwestji rakarni. 

Rakarnia w tej postaci w jakiej ja w Wil. 
nie mamy jest nietylko usamkcjonowanym 
terorem ludzi trzymających psy, łęcz & о- 
kropnym, krew w żyłach ścinającym, $poso- 
bem tracenia tych zwierząt. Wiemy bowiem 
wszyscy, że się psów nie uśmierca przed 
zdjęciem skóry. 

Ten stan rzeczy jest w rażącej sprzeczno 
ści z duchem. szlachetnego humanitaryzmu, 

jakim jest przeniknięte Rozporządzene P. 
Prezydenta z 1927 r. o chronie zwierząt. 
Wiedząc jak trudna jest walką z ugrapowa- 
niami istniejącemi dła zysku, a taką jest „im 
stytucja” hycłi usprawiedliwiająca się "mia- 
nem. czyścicieli miasta trudno przypuścić, aby 
dało się ją przekształcić na lepsze, zAn:m 
T-wo Opieki nad Zwierzętami kie obejmie 
zarządu rakarni i nie zmieni tej nócy okru- 
cieństwa na wzór Warszawy. 

Sądzimy, że na przedstawienie T-wa. O- 
pieki nad Zwierzętami Min. Spr. Wewaetrz- 
nych nie odmówi pewnych subsydjów nie- 
zbędnych dla objęcia rakarni. YA 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką 
„Szał zniszczenia” („Kurjer Wileński z sobo- 
ty, dnia 24 b. m.) komunikują ze sfer miaro- 
dajnych, że po zbadaniu sprawy okazało się, 
iż nie zamierzano wycinać i nie wycięto so- 
sen ma cmentarzu Antokolskim. Cmentarz 
ogrodzono tylko nówym murem co wysia- 
galo usunięcia wąskiego pasa drzew przy sa* 
mem ogrodzeniu. 

  

ZABAWY. 
— „Reduta Artystyczna". Zwyczajera do- 

vocznym zespół artystów Teatrów Miejskich 
w Wilmie urządza w czwartek 12 lutego — 
w salonach Kasyna Garni. (Mickiewi 
cza 13), pod protektoratem A Sema - 
tu p. Władysława Raczkiewicza wielką „Re- 
dutę Artystyczną”, która będrie niewątol:- 
wie największą atrakcją bieżącego karuawa- 

łu. $ 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohłułance. Dziś о & 

8 wiecz. ukaże się czarowna komedja Carpen- 
tiera „Papa-kawaler“, w. reżyserj Karoht 
Wyrwicza Wichrowskiego, który ' jednocze- 
śnie kreuje z właściwym sobie sentymentem 
i humorem rolę tytułową. Partrerami jego 
są: Niwińska, Szurszewska, Jasińska-Detkow 
ska, Milecki, Wyrzykowski,  Dejunowicz. 
Pichelski oraz Łaciński. Oprócz tego w wido- 
wisku występuje gościnnie p. Zofja Wyłle- 
Żyńska, która z prawdziwym kunsztem śpó 
waczym wykonuje przepiękne pieśni wło: 
Również piosenki śpiewane przez pp Ni 
ską й Szurszewską jako też oryginalne kom- 
pozycje fortepjanowe p. E. Dziewulskiego 
przyczyniają się niemało do dodamia uroku 
temu barwnemu widowisku. Ogólny poklask 
zdobyły sobie efektowne dekoracje J. Haw- 
ryłkiewicza, ukazujące kolejno pałac wiej- 
skt w Anglji, mieszkanie młodego muzyka, 
czarowną Wenecję lub tętniące życiem uli- 
ce New-Jorku. 
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— Teatr Miejski w „Lutni*ć, Dzi o 3 
8 m. 30 w. ujrzymy po raz drugi wieiką ar- 
tystką scen stołecznych p. Lucy Measal, w 
arcywesołym programie, dającym możność 
podziwiania pięknego głosu, efektownych tań- 
ców, artystycznego wykonania i uroku oso- 
histego wielkiej artystki. Partneram: p. Lu- 
ty Messal będą: Stefanja Dzięciołowska, Ka- 
zimierz Szerszyński, Adam Tartakiwicz, oraz 
para tancerzy Elżbieta 4 Henryk Wierzyńscy. 
Akompanjuje p. Aleksander Piotrowsk . 

W celu udostępnienia widowiska tego szer 
szym masom, ceny miejsc zostały ob: 

— „Czupurek* Benedykta Hertza. 
uezczenia trzydziestolecia Е 
Benedykta Hertza, 

wia w niedzielę dnia 1 lutego przepiękną 
hajkę dla dzieci i dorosłych p. t „Czupurek 

Obsadę stanowić będą najwybitńiejsi ar- 
tyści zespołu; specjńlnie dla Wilna napisany 
prolog wypowie dyr. Zełwerowicz. Kostju- 
my i dekoracje projektowała p. H. Sehram 
ówna. Reżyseruje H. Zełwerowiczówna. 

RABJO 
WTOREK, dnia 27 Stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.06: Muzyka czeska (pły- 
ty. 13.10: Kom. meteorolog. 15.50: „Siła i 
hart mieszkańców Północy” — odczyt. 16.25: 
Program dzienny. 16.30: Kancert popularny 

  

      

      

  

(płyty). 17.15: „Zapomniany Mickiewicz w 
powstaniu distopadowem“ — odczyt. 17.45: 
iKoncert. 18.45: Komunikat Zrzesz. Miodz. 
'Rzem. 19.00: iProgram na środę i rozm. 10.10: 
Kom. rolniczy i rozm. 19.25: Rezerwa. 19.35: 
Pras. dzien. radj. 19.50: Opera z Warszawy 
(„Pajace“ Leoncavallo i „Rycerskość wieś- 

  

ŚRODA, dnia 28 stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.00: „Wiełcy wirtouzowie* 
(płyty) 13.10: Kom. meteor. 15.50: „Polska w 
przededniu wielkiej wojny” odozyt. 16.10: Pr. 
dzienny. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: Dja 
log Meliny z Fertnerem. 17.00: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 17.15: „Humor w medycy- 
mie'* — odczyt ze Lwowa. 17.45: Końcert z 
"Warszawy. 18.45: Chwilka strzelecka. 19.00:: 

  

   

  

Kwadrans akademicki. 19.15: Progr. na czwar 
tek i rozm. 19. Rezerwa. 19.40: Pras dz. 
radj. 20.00: , rietle rampy* — nowości 
teatralne omówi TadeuszŁopalewski. 20.15: 
Słuchowisko z Krakowa („Wiejskie podwór 
ko*). 21.00: Koncert. 22, „Z Walezjuszem 
ma Wawelu“ — felj. 22.16: Krėtki Recital 
skrzypcowy Aleksandra Kontorowicza. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

   

    

Popierajcie Ligę Morską 

К . В. ТЕ К w JąLGqE; 5 S;Kził 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Wzrost akcji antysowieckiej na Kaukazie. 
GENEWA, 26-1. (Pat). Gruzińskie 

biuro prasowe donosi 0 wzroście 
akcji antysowieckiej na północnym 
Kaukazie. W ostatnich czasach za- 
bito 13 wybitnych działaczy so- 
wieckich. W całym kraju szerzy się 
epidemja tyfusu. W samym tylko 

Rostowie notowanych jest dziennie 
około 150 wypadków tej choroby. 
W Armenji 5 wybitnych komuni- 
Stów, podejrzewanych 0 sympatje 
nacjonalistyczne, odwołano z zaj- 
mowanych stanowisk. 

  

List do Redakcji. 
'Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W nątatce pod tytułem „Choinka w Ogmi- 
sku Kolejowem*, umieszczonej w Nr. 5 z dnia 
18 stycznia r. b. „„Kurjera Wileńskiego", zano 
towane zostały pewne nieścisłości, które ni- 
niejszym listem prostuję, a mianowicie: 

Zamiast słów „Zarząd Ogniska Kolejowe- 
50 mok rocznie urządza z wielkim pietyzmem 
tradycyjne święto. dzieci „Choinkę*, należy 
czytać: „Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo 
wych wspólnie z Zarządem: Ogniska Kołejo- 

wego rok rocznie urządza i t. d. 

Pozatem zamiast słów: „Zaznaczyć wypa 

da, iż Zarząd Ogniska poza pewmą pomocą 
Dyrekcji Kolejowej, organizował imprezę wła 
snemi środkami" należy czytać: „Zaznaczyć 
wypada, iż dla urządzenia choinki został u- 
tworzony pod przewodnictwem Dyrektora 
'Kolei Państwowych inż. Falkowskiego Ko- 
mitet Choinkowy, który zorganizował impre 
zę przy znacznej pomocy pieniężnej Dyrck- 
cji Kolejowej, tak również Ogniska. 

Uprzejmie proszę o umieszczenie tego li- 
stu w najbliższym numerze „Kurjera Wileń- 

  

  

skiego i 
cunku 

e Prezes Ogniska Kolejowego 
Inż. Szadziewiez 

łączę wyrazy prawdziwego Sza- 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z „wyjaśnieniem* Prezydjum 

Komwenta „Batoria”, które zostało zamiesz- 
czone w „Kurjerze Wileńskim" z dnia 21 sty 
cznia b. r. w N-rze 16, uprzejmie prost 
na Redaktora o umieszczenie w, Jego p 
nem ie następującego sprostowan' 

w zku z punktem 2 „wyjaś 
Konwentu ,„Batoria'* stwierdzam, że informa 
cje Konwenty „Batoria* są niezgodne z praw 
dą. Prawda jest natomiast, że zostałem obrażo 
ny słownie przez p. Al. Frąckiewicza zs 
go spoliczkowałem. Pan Frąckiewicz z: 

  

   

   
     

  

   

  

  

er 

  

minie uderzeniem piešcią w oko. Powyższe 
stwierdzić mogą brat p. A. Frąckiewicza. p. 

wiez, oraz obecny polczas 
   

    

       isze interpelacje w tej sprawie od 

mie będę, gdyż sprawę uważam za 
zaś poziom kulturamy p. Aleks. 

Frąckiewicza za dostatecznie sprecyzowany. 
Pozostaję z nałeżnym szacunkiem 

Jerzy Świętochowski. 
Warszawa, 23.1. 1931 r. 

Nr. Z! (1963) 

WŚRÓD PISM 
WW numerze 4-ym tygodnika  „JKobieśu 

Współczesna* czytamy szereg aktualnych ar- 
tykułów, poświęconych zagadnieniom śgcio- 
wym. 

Artykuł wstępny T. Męczkowskiej p. I 
„Na marginesie sprawy wyboru zawod”, w 
czerwcu 1930 r., „Kobieta współczesna” wy- 
daia specjalny numer, poświęcony tej крта- 
wie. . 

  

   

ska porusza w tym w 
prostytucji. Następnie 

    
5 sowiecki е 

W działe literackim czytamy ładną opa 
wieść M. Krzyżanowskiej „Prawa A      

   

    

powszedniego", szkic powi 
dzie IK. Woyde „Bohateri 
„O Pitigriilim i jego powodzeni 
nie (po: 
sane przez M. Wróblewską. 

Pięknie wydany dodatek „Mój Dom” grzy 
nosi opis karnawału na prowincji 4. Łaązczo- 
wej. 

„O hodowaniu paproci w mieszkamńG” M- 
Kulwieciowny, „Koto Studjow Gospodarstwa 
Domowego“ M. Ankiewiczowej, tadno model 
na suknie wieczoorwe i tablicę wzorów ns: 

  

garnitór pościelowy — w wykonaniu Aż 
tekstylnego. 

IATA PIN SIS TIT INN AO VKI II AI III I TINDI IPS 

Km Miejskie 
Qd dnia 26 do 29 stycznia 

1931 roko włącznić bedzie 
wyświetlany film: Robert i Bertrand 

Kom. w 10 akt. 
podług słynnej 
sztuki Raedera 

  

2 HARRY LIEDTKE, Е. К Dolly Grey i Eliza la Port е W rolach głównych: RR K . Kampers, Dolly i Eliza la Porte. 
Geirobrameks 5. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek Ake od godz. 4-ej. — Następny program: Markiz D'Eon. 

Dźwiękowy Dziś! Królowa ekranu polsk. 
KiNO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 35, tel. 9-26 

NAD PROGRAM: 

  

Bebe Daniels *::: 
i szaleje w upajającym filmie 

Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

Gdy miłość się zbudzi |; 
Ceny znacznie zniżone. 
Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„МУ 
uł, A. Mickiewicza 22. 

szą i najdow- 
cipniejszą 

kreacją jako   „Coś dla wszystskich”. Najwięk- 

si ulubieńcy starych i młodych 

STRZELC 
! 

Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. Seansy o godz. 4, 

Dowcipna parodja | 

Wilhelma Tella. | 

  

PAT i PATACHON 

6. 

rozśmieszą nawet głazy swoją 

ostatnią przebajeczną, najnow- 

NAD PROGRAM. 

2 dodatki dźwiękowo-śpiewne. 
8 i 10.30. Dla rałodzieży dozwolone: 

  

Dźwiękowe Kino 

CGIING 
uł. Wiełka Nr. 47 

Dziśl Niebywała sensacja 
Pianiażazo: Uśiókawóć 

Śpiewająco-Mówiącego Filmu 

„Upadły Anioł" jest wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. 
Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. — 

DODATKI DŹWIĘKOWE. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. — Ceny od 40 gr. 

lpadły Anioł 
Wspaniała rewja 
międzynarodowej 

muzyki. 

Film ten pobił rekord powodzenia w 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

  

  

  

przy ul. Dominikańskiej 
licytacji publicznej 

LICYTACJA. 
Komisarz Zarządzający Kasy Chorych m. Wilna 

podaje do wiadomości, że w dn. 29 stycznia r. b. 
(czwartek) o godz. I0-ej rano w lokalu Kasy Chorych 

15 odbędzie się sprzedaż z 
różnych 

umeblowania domowego i biurowego, maszynki do 
pisania firmy „Szmidt Premier", 
instalacji elektrycznej, cholewek, półbucików, mydła 
oraz przyrządy do golenia. Е 

Bliższe szczegóły dotyczące licytacji można otrzy- 
mać w Wydz. Egzekucyjnym Kasy Chorych m. Wilna 
(pl. Magdaleny 4) od godz. 8 do 3 po poł. 

Komisarz zarządzający 

inż. K. HERTEL. 

sprzętów domowych, 

różnych części do 

2993-0 

  

cowanego na sumę 590 

3091/V1 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 3 rewiru 

Wacław Leśniewski,zam w Wilnie, przy ul. 3 Maja 13,na 
zasadzie art. 10306 U.P,C. obwieszcza, iż w dniu 12 lute- 
go 1931 r. o godz. IG-ej rano w Wilnie, przy ul. Subocz 
Nr. 57 odbędzie się eprzedaż z licytacji publicznej ma- 
jątku ruchomego, należącego do Abrama Berkonowa, 
składającego się z urządzenia mieszkania i sklepu osza- 

zł. na zaspokojenie pretensji 
Rubina Gilelea w sumie 532 zł. z 9/77 i kosztami. 

Komornik (—) W. Leśniewski. 

  

Choroby skórne, 
weneryczne 

1 moezepłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
teiefon 10-90, 

od godz. 9-12 1 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 93—1 i 3-8.   

= 
Kina Kożejowe Dziś i dni nestępnych! Wielki P l E Ś N M į Ł 0 Ś C i T d t 

supe:film produkcji krajowej p. t. r owa a 
GN 15 KO Współczesny dramat salonowy w |2 aktach według głośnej powieści Heleny Mniszek. Rzecz dzieje się w Głę- 

bowicach w ordyn. Michorowskich. W roli tytuł, gwiazda polsk. ekr JADWIGA SMOSARSKA, w pozost. rol. 
sło! najwyb. art. scen warsz.: J. Węgrzyn, B. Mierzejėwski, P. Owertto, H. Marcello-Paliūska, M. Gorczyūska i in. 

bak dworta kolejow.) Pocz. seans. o g. 5, w niedz.i św. o g. 4. Kasa czynna od g. 4.30 do 10. Nast. program: Kłamiesz kobieto. 

KINO-TEATR Dziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej piękńości HARRY LIEDTKE w wspania- 
łym dramacie |[0-ciosktowym, ilustrującym życie ь р * Rzecz dzieje się na 

« Arabów w ich egzotycznych pałacach oraz piękne 2] 6W] Gd L Kair Wschodzie w Ka- 
3 paryżanki w szumnych kabaretach Montmartru irze, na Saharze, 

oraz w nowoczesnym Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. 
WIELKA 42 Niebywele fascynująca treść. Początek 6 godz.. 3-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

Kino - Teatr Dziś! Niebyw. dotychczas konkurs pajwiększ, gwiazd ekr. 1. Możżuchin, Brygida Neim, Dita Pario i Henryk 
George w przebojowym obr. reżys. W. Turzańskie- M l ® | | k 

A I U 27 go—twórcy „Kurjera carskiego* i „Wołga, Wołga” ono ESCU 1280 Į Mal W dal] 
Г Wspaniały film na tle równie sensacyjnych jak dramatycznych przygód i Puna zo „Króla AA 

taków*. Przepych wystawy. Akcja dzieje się w Peryżu na Rivierze. we oszech i w Szwajcarji. Niebywale 
Miekiewieza 11, .15-62 | ep, i Kr Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. I-ej. 

  
  

MIGNON 6. EBERHART. 

Gdy pacjent 
Powieść nagrodzona na 

elektryz. napięcie od początku do końca. 

4 

przemówi... 
konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany zp ngielskiego. 

Na twarzy Eustachego ukazał się 
wyraz zdziwienia. Widocznie był przy- 
zwyczajony, że kobiety traktowały go 
z większym szacunkiem. Ale mruknął: 
„Owszem ''! i odgarnął portjerę, żebym 
mogła przejść: Pod schodami znajdo- 
wała się półka, na której leżały za- 
pałki i świece i stały lichtarze. Eusta- 
chy zepsuł z pośpiechu kilka zapałek 
i zapalił świecę, która zamigotała i 

" zgasła. Zirytowany, zaklął pod nosem, 
ku mómu zadowoleniu, niedosłyszał- 
nie. 

Druga próba udała się. Wziął lich- 
tarz w rękę i poprowadził mnie przez 
szereg ponurych pokoi, zupełnie po- 
dobnych do mojego na górze, z tą róż- 
nicą, że: zamiast łóżek stały w nich 
szkaradne sofy, kryte czarną błyszczą- 
cą materją z sierści wielbłądziej lub 
wytartym ziełonym pluszem. Oprócz 
tego zauważyłam mnóstwo serwantek, 
przepełnionych cackami z przed czter- 
dziestu lat. Naturalnie mogłam widzieć 
tylko to, co się znałazło w małym krę- 
gu światła naszej świecy. 

* Gdzieś w drodze przyłączył się do 
nas kot Genowefa. Zorjentowałam się 
w.tym w momencie, gdy Eustachy za- 
wahał się sekundę i kopnął gwałtow- 
nie w coś niewidzialnego. Rozległo się 
gniewne parsknięcie i Eustachy rzekł 
z pasją: M 

— Do djabła z tym kotem! 
Spojrzałam mu przez ramię. Przed 

nami, w kręgu światła, maszerował kot 
z podniesionym triumfalnie wiełkim 
puszystym, pomarańczowym ogonem. 
W majestacie jego długich, energicz- 
nych kroków było coś wybitnie mę- 
skiego i nie wiem, dlaczego dano mu 
taką płochą żeńską nazwę. 

Eustachy przytrzymał drugą por- 
ljerę i ja z Genowefą weszliśmy do 
wąskiego, bardzo ciemnego, wilgotne- 
go pasażu, który kończył się za za- 
krętem drugą portjerą. Znienawidzi- 
łam z całego serca wszystkie portjery 
w domu Fererie'ch, chociaż w danej 
czuła opieka dłużej nie potrzebna. 
thodźmy i zostawmy damę jej obo- 

Aa an A 

o —— TT ———8 Bopiałatie D Sema W. Gzysz eń god Bf zpań. Bmutnay redzie przytmnija ad gada, BB gycł. Broństitar tniste 
> skztssa grzytmeja ef geds też zpnk Qglumeca poziwają cy mł gadu, 9-4 | Pó Wym, Kas osiowe P. K. О 

PEREUMRBATY: wodyenia r cacka dx dome Rób prawym pasztową 4 s Фартлейса РО. ОСИНА ОБЫБВТЕЙЬ Du mim wfimekowy przed tekstom 
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pumy By said. Ta mua Aewotuno BB gp Nini aziosat fiio insty, sa wkuiem IAx14     

UVB A aa wiesz oiskztnwy,  wowewio 
BA dej, Dz poniuksjących 

chwili cała moja uwaga skupiła się 
na pokoju, jaki wyłonił się z za cięż- 
kich zielonych aksamitnych fałd. 

Był to duży pokój, taki smutny i 
ponury jak poprzednie. W rogu od 
strony północno-zachodniej widniała 
alkowa z wąskiemi chodami, których 
balustrada obwieszona była dywana- 
mi i makatami. Schody te robiły dwa 
ostre zakręty dostosowane do budowy 
wieży. Alkowa miała lampetje z ciem- 
nego drzewa, takie jak w hallu. Obok 
żałobnego kominka z czarnego marmu- 
ru stało wielkie łoże ze staroświeckie- 
mi, odciągniętemi kotarami, na któ- 
rem spoczywał mój pacjent. Jego sta- 
ra czerwona twarz odcinała się wyra- 
ziście na tle białych poduszek, niewi- 
dzące oczy były napół otwarte. Skiero- 
wałam się w ten kąt, lecz jednocześnie 
z cienia wynurzyła się jakaś postać. 

-— Stryju Adolfie, to stryj а! — 
rzekł szyderczo Eustachy. Śmiech jego 
zazgrzytał mi na nerwach. — Wzru- 
szające synowskie oddanie! 

Adolf Federie wszedł w krąg świa- 
tła, padającego od lampy z abażurem 
na stole na środku pokoju. Był to bru- 
net tak jak Eustachy, tylko oszpecony 
niezdrową otyłością, będącą skutkiem 
długich lat dobrej kuchni. Twarz miał 
ziemistą, wielkie worki pod oczami, 
i blade obwisłe wargi, z których ster- 
czał niezapalony papieros. 

— Dosyć tych żartów, Eustachy— 
odparł tonem nieukrywanej, wrogiej 
niechęci. — Czy to pst pielęgniarka ? 

Eustachy dopełnił z wyszukaną e- 
legancją ceremonji przedstawień. Po- 
czułam gwałtowną chęć wytargania go 
za uszy. Stryj Adolf zlustrował mnie 
uważnie z pod obwisłych powiek. 

— Może pan zostawić teraz pa- 
cjenta na mojej opiece—ržeklam prze- 
rywając Eustachemu. 

- — Słyszy stryj? Już tu synowska 
wiązkom. — Wykonał nieokreślony, 
uprzejmy gest i wyszedł. 

Ale stryj Adolf pozostał. Czując, że 
nie przestaje ną mnie patrzeć, pode- 
szłam do stolika obok łóżka i zagłę- 

% — Esdawaictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

Ceny od 40 gr. 

biłam się w studjowaniu karty. Ta- 
kiego najlepiej ignorować. Po dłuższej 
obserwacji mojej osoby, rzekł: 

— Jestem ogromnie niespokojny 0 
ojca. Jeszcze nieodzyskał mowy, pan- 
no Keate. Jeżeli odzyska — zbliżył się 
do stolika istanął obok mnie,— jeżeli 
odzyska, to pani będzie łaskawa dać 
mi natychmiast znać przez Grondala. 

Było to zupełnie rozsądne żądanie 
i tyłko jego nadskakujący słodki spo- 
sób bycia zrobił na mnie nieprzyjemne 
wrażenie. Zawahałam się z odpowie- 
dzią. Nagle on pochylił się nade mną 
i przycisnął moją rękę, leżącą na kart- 
ce — swoją miękką i lepką, na której 
pałeu błyszczał wyszukanie oprawiony, 
wielki brylant wątpliwego koloru. 

— Piękna rączka — szepnął mi 
w samo ucho. 

Cofnęłam szybko rękę. 
— Człowiek tak schorowany jak 

pan powinien myśleć o swojej wątro- 
bie, nie o pięknych rączkach — od- 
parłam ostro. 

— Qzy stryj idzie? — zabrzmiał 
od progu złośliwy, roześmiany głos 
Eustachego. 

Adolf Federie przytrzymał mój 
wzrok na kilkanaściesekund i uśmiech- 
nął się. 

Zobaczymy się jeszcze, pano Koate 
—rzekł tonem ni to groźby, ni przy- 
rzeczenia. 

Zielona portjera opadła i zostałam 
sama. Otarłam wierzch ręki, której do- 
tknęły lekkie palce, o suknię, i poża- 
łowałam po raz pierwszy, że przekro- 
czyłam progi tego domu. ; 

Kot Genowefa wskoczył lekko na 
kominek, owijając chude nogi puszy- 
stym ogonem i wpił we mnie spojrze- 
nie nieruchomych, wielkich topazo- 
wych oczu, pełnych jakiejś niezgłębio- 
nej tajemnicy. Pod nim syczał i trzesz- 
czał ogień. Mgła na dworze zamieniła 
się w Śnieg z deszczem, który siekł 
monotonnie w pozamykane okiennice. 

W pewnej chwili z balustrady schod- 
ków na wieżę zsunął się dywan i upadł 
na podłogę. Na ten szelest serce sko- 
czyło mi do gardła. Odwróciłam się 
nerwowym ruchem i stłumiwszy sztu- 
czny Śmiech, wzięłam w rękę kartę. 
Ale patrzyłam na czerwoną krzywą 
temperatury niewidzącym wzrokiem... 
gdyż nagle uprzytomniłam sobie dla- 
czego głos Eustachego wydał mi się 
taki znajomy. 

W. Z. P. 29. 911 

  

M Kenigsberg | Inga! do Aealė 
„KĖVA“ (Paris) 

Kiekiomicza 97, tel. 687, od 11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Lsczenie wą- 
grów ipryszczy. Blektry- 
zacja. W.Z,P, 58. 480 

Akuszerka 

Marja Brzedita 
Przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, * 

  

  

Lešniczy 237 wielko- 
polanin, lat 36, ze średnią 
rodziną, katolik, władają- 
cy dobrze jęz. polskim i 

niemieckim tak i w piśmie, 
| zna się na prowadzeniu 
sołectwa i ubezpieczeń 
Kasy Chorych, posiada 
egzamin leśnicze-państw. 
17 kl. szkoły powsz., jest 
trąbiciełem sygnałów my- 
śliwskieb, dobrym strzel- 
cem, tępicielem drapież 
ników i kłusowników, a 
gorliwym hodowcą zwie- 
rzyny, poszukuje posady 
od LIV. b. r. ewentualnie 
przdzejidnh późióćj rai 
jąc dobre rekomendacje. 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 
muje redakcja  Kurjera 
Wileńskiego" pod 8729. 

3090—2 

00 WYNajCIA 
ed zaraz: 

Loka w podwórzu, 
parterowy dla 

odpowiedniego zakładu 
przemysłowego lub skła- 
du, wraz z mieszkaniem 
1! pokój—Królewska Nr. 7 
Mieszkanie suche i ciep- 
łe, wyłącznie dla inteli- 
gencji o 2 dużych poko- 
jach z kuchnią—ul. Saska 
Kępa Nr. |. Dojazd auto- 
busem Nr. 5. Tel. 8-94, 

3089— 1 

DR. MEDYCYNY 

Katon: teligoni 
b. asystent Kliniki chorób 
kobiecych i położnietwa 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 
godz. 9 do 12 oprócz świąt 

Zygmuntowska 20 — 6. 

    

  

    

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Wilno, ša. Jeiska Kr. 1 
Telefon 3-40, 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 

i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie   

  
   WYKONYWA 

{  PUNKTUALNIE 
| — TANIO — 
| SOLIDNIE 
NS zd   

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„Mólęwidnta” 
ul. Królewska 9. 

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

Piwo. Gabinety. 

a d je 

Pianino “17 
Wilkomierska 3—20. 

Spezedajės ; DOM 
@ powodu wyjazdu są 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzielnej 40, Bardzo tanio. 
© warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12—4, 

  

  

Oszczędności 
swoje złote i dolary uło- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoje 
jest zabezpieczona . zło 
tem, srebrem i dregiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Płac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, erehra.. 
brylantów, futer, msbli.. 
pianin, samochodów + 
wszelkich towarów. 

2379—0" 

Potrzeb sy pokój 
w sródmieściu przy sainot-- 
nej osobie lub małej ro- 
dzinie dla kawalera. Ofer- 
ty kierować do administr.. 

„K. Wil.“ sub. „Urzednik““ 
3093 _ 

go detektywów „Ar-- 
gus*—Bydgoszez, Pa— 

morska 67, właśc, E. Sko- 
ry em komisarz Wywia- 
dy, informacje, cbserwacje- 
Dyskrecja zapewniona. 
Podziękowania pisemne. 
Kontakt międzynarodawy . 

3083— 2 

RUTYNOWANY 

bachaiter- bilansisfr 
poszukuje psacy 

chociażby dorywczej 
(bilansy kontrolait.p.). 
Zwracač się: Pań-. 
stwowa Szkoła Te-. 
chniczna (ul. Holen— 
dernia) do wice-dy-- 
rektora inż. Mersona. 

RODICYWIEKKAZEZOKESKNA | 

PugierajCie 

Ligę orskzetróczną 

  

  

  

  

Był to ten sam głos, który usłysza- 
łam w lasku, przy mostku, w dziwnej 
rozmowie z March Federie. Co ta dzie- 
wczyna przyrzekła zrobić?O co on na- 
legał z taką stanowczością i niepoko- 
jem? Przyrzekła mu, że zrobi to „„jesz- 
cze dziś. 

Pomimo, że w pokoju było ciepło, 
wstrząsnęły mną dreszcze. Przysunę- 
łam się do kominka. W atmosferze 
domu było coś przytłaczającego, zło- 
wieszczego i tajemniczego, co działało 
mi na nerwy. Zlękłam się, sama nie 
wiedząc, czego. 

Rozdział IL 
NA SCHODACH WIEŻY. 

.Krzątałam się koło swych obowiąz- 
ków trochę automatycznie, jakkolwiek 
w innych okolicznościach zaintereso- 
wałabym się osobą nowego pacjenta. 
Był on bardzo stary, miał sympatycz- 
ną piękną twarz, teraz zaczerwienioną 
i nabrzmiałą, bujną białą czuprynę i 
gęste brwi March. Jej twarzyczka, 
chociaż rozkosznie młoda i kobieca, 
przypominała bardziej pełne charak- 
teru rysy dziadka niż twarze męskich 
członków rodziny. 

O siódmej zjawił się Grondal i za- 
komunikował mi chrapliwym szep- 
tem, widocznie, żeby nie obudzić pa- 
cjenta, że obiad podany i że on za- 
prowadzi mnie do sali jadalnej. Niósł 
lampę w ręku i miał na sobie wytartą, 
spłowiałą liberję z zielonego welwetu, 
zakończoną niedorzecznemi długiemi 
wełnianemi pończochami do golfa i 
ordynarnemi trzewikami. Tym razem 
przeszliśmy nie przez pokoje lecz przez 
ciemny pasażyk o dwóch zakrętach. 

March już czekała u szczytu stołu, 
tak jakby to było jej uprzywilejowane 
miejsce. Jej obiadowa toaleta składała 
się ze ślicznej sukni z ponsowego ak- 
samitu, długiej z nierówną linją dołu, 
obszytego srebrem, i obcisłym stani- 
kiem, ze srebrnej klamry, przytrzymu- 
jącej włosy na czole i ze srebrnych 
pantofelków z lamy. Toaleta ta kon- 
trastowała swoją kosztownością z 0- 
gólnym, podupadłym stanem domu. 
I ostatecznie była odpowiednia do 
takiej prostej okazji, jak obiad w gro- 
nie rodziny. Ale u Federie'ch wszelkie 
zbiorowe czynności odbywały się zaw- 
sze z wielką pompą. 

U drugiego końca stołu stała wyso- 
ka, zgrabna kobieta, żona Adolfa Fe- 
derie, którą March traktowała nieprzy- 

Druk. „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-46 

  

preytmaje sd pada, 8 —- 7 wiece, we winyki | piątii, 
Bu. ЭАУНО Muzkaruki = nl. Ś-ie Jnńska 1, Faisten 3-40. 
— ® , S es EM g MB IV, V, VI 

BROŃ drażcj, s zastrzeżeniem zdjccw=Jity Śri, w wimecnh wiwiatetnpch 
teazowg Aśsnteisteaeja sastszega talie prawo suizny tuzmina drzta ogłazsań: 

jaźnie i nie nazywała stryjenką lecz 
po imieniu: Izabełlą. Izabella Federie 
posiadała niewątpliwie urodę, chociaż 
je spuszczające się nisko na czoło wło- 
sy były wyraźnie ufarbowane na rudo; 
marzycielskie, ciemne oczy — silnie 
podmalowane; ostre rysy — zamasko- 
wane miękką, pełną linją owalu i kos- 
metykami, a wąskie usta uróżowane 
pomadką. Długie, śpiczaste wypolero- 
wane paznokcie podkreślały szerokość 
i grubokościstość rąk. Miała na sobie 
suknię z żółtej tafty i na szyi ogromny 
szmaragd na cienkim łańcuszku. Prze- 
mówiła do mnie sztucznie niskim gło- 
sem i potem już nie odezwała się do 
do końca obiadu. 8 

Eustachy „rozmawiał pocichu z 
March, która słuchała go z wyraźnem 
roztargnieniem. Wszyscy mężczyźni 
byli w niepokalanych smokingach 
kontrastujących elegancko z białością 
gorsów. Drugiemi drzwiami wszedł 
nieznany mi domownik, którego March 
przedstawiła mi jako pana Elihu Di- 
mucka. 

Był to mały człowieczek lat około 
pięćdziesięciu, zupełnie łysy, z okrągłą 
świecącą twarzą i otyłym brzuszkiem, 
w złotych binoklach. Wyglądał na 
śchludnego, przyzwoicie ubranego A- 
morka. 

— Więc to jest pani: pielęgniarka 
—-rzekł wysokim głosem, zacierając 
ręce i spoglądając na mnie z za gru- 
bych szkieł. — Może wobec tego dzia- 
duniowi zrobi się lepiej, panno March. 
Mam nadzieję. Spóźniłem się, jak wi- 
dzę. Tak, lepiej. Tak, mam nadzieję, 
że mu się zrobi lepiej, kochana panno 
March. 

— I ja mam nadzieję — odpowie- 
działa sucho March, rozglądając się 
po pokoju. — Dlaczego panna Frisling 
tak się zawsze spóźnia? Czyście dzwo- 
nili, Grondal? 
— Dzwoniłem, proszę jaśnie panien- 

ki — odpowiedział uroczyście Gron- 
dal. - 

Zrobiłam później spostrzeżenie. że 
mając na sobię tę wyszarzaną liherję, 
zawsze nazywał March „jaśnie pa- 
nienką*. 

March zmarszczyła brwi. Eustachy 
czekał obojętnie, zjadając wcale nie 
kuzynowskim wzrokiem je białe obna- 
żone romiona. 

— Nie będziemy chyba dłużej cze- 
kali — rzekła z despotycznem nieza- 

dowoleniem panna. 
— Jak chcesz, kuzynko — odpart 

Eustachy, podsuwając jej krzesło: ge- 
stem osobistego komplementu, jakim 
niektórzy mężczyźni umieją zaprawiać- 
najbardziej zdawkową odpowiedź. 

— A... — March zawahala SiĘ;. 
gdyż do pokoju wbiegła kobieta w wy- 
blakłej. niebieskiej sukni, obwieszonej 
festonami i frendzelkami z niebieskich 
paciorków, i, porażona jej zimnem 
spojrzeniem, zajęła pośpiesznie puste: 
miejsce nawprost mnie. Był ło typ 
szczególnie dla mnie niesympatyczny : 
z ciastowatą twarzą, za tęga na swój 
wzrost, z wypłowiałemi oczami i wio- 
sami, trzpiotowała słodka i nadskaku- 
jąca. 

Ku swemu niezadowoleniu przeko-. 
nałam się, że mam siedzieć koło stryja. 
Adolfa. Rozkładając serwetkę, spojrza- 
łam w jego stronę i zobaczyłam, że- 
obserwuje mnie, tak jak przedtem. 
Spuściłam oczy, ale później, w ciągu 
obiadu, poczułam jego wzrok na sobie- 
jeszcze kilka razy. Przypisałam to zra- 
nionej próżności. Stare twy bywają. 
drażliwe, i stary Adolf mógł się dzi- 
wić, że stara panna z takim nosem jak 
mój, ignoruje jego pochlebne zakusy. 
Z tego nie wynika że nie jest mi z mo- 
im nosem do twarzy, bo jest. Duży 
bo duży, i garbaty bo garbaty, ałe ma 
mój charakter. 

On i Izabella odnosili się do siebie- 
Jak zupełnie obcy ludzie. Raz tylko za- 
uważyłam, że ona spojrzała na niego 
z wyrazem ni to pogardy, ni to złaśli- 
wości, bez cienia uczucia. 

Obiad odbył się w nastroju przy- 
krego, cichego napięcia. Grondal usłu- 
giwał, podobny do rozbójnika bardziej 
niż kiedykolwiek. Efekt ten potęgowało. 
migotanie wysokich świec, oświetłają- 
cych długi stół. Nikt się prawie nie. 
odzywał z wyjątkiem Dimucka, lecz 
March patrzyła tak surowo, że wkoń- 
cu i on'umilkł, Eustachy zwracał się 
do niej co i raz poufnym szeptem, na 
który odpowiadała monosyłabami. Nie 
chciało mi się wierzyć, że to ta para 
pożegnała się w lasku czułym poca- 
łunkiem. 

Młody człowiek, Deke Lonergam, 
dąsał się w dalszym ciągu w niemoż- 
liwy sposób i prawie nie podnosił oczu 
z nad talerza. Chociaż mam wrażenie, 
że widział, więcej, niż się mogło zda-.- 
wać, gdyż (D.c. m.) 

Bęzopirów Redekoja mie swrzra, Dyrektor wydz, 

« Redaktor odpowiedzialny Amtęsi Wiszniewski


