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Rok VIII. 
  

WIEZALEŻNY ORGAMK DEMOKRATYCZNY 
  

Rozwój miasta—oto najważniejsza 
troska przyszłej Rady Miejskiej. 

(Wywiad z p: inż. Henrykiem Jenszem — przewodniczącym Komisji 
Technicznej Rady Miejskiej *). ' 

W związku v zamierzonem róz- 
wiązaniem Rady Miejskiej i rozpisa- 
niem nowych wyborów, zwróciliśmy 
się z prośbą do p. inż. Henryka Jen- 
sza — przewodniczącego Komisji 
technicznej Rady Miejskiej o udziele- 
nie informacyj co do gospodarki miej 
skiej w ekresie bieżącym i w przysz- 
łości. 

— Zanim dam odpowiedź na zada 
ne mi pytanie co do prac technicz- 
nych — mówi na wstępie inż. Jensz 
— muszę podkreślić różnicę pomię- 
dzy Komisją Techniczną Rady Miej- 
skiej, a Sekcją Techniczną Magistra- 
tu. Ogół obywateli niezupełnie zor- 
jentowany w zasadach organizacyj- 
nych naszych władz municypalnych 
często te wspomniane organy utoż- 
samia. Komisja techniczna jest or- 
ganem wyłonionym z Rady Miejskiej 
i ma za zadanie opinjować i opraco- 
wywać te sprawy, które sekcja tech- 
niczna Magistratu przedłoży Radzie 
Miejskiej do aprobaty czy wglądu, 
jak również służy radą i pomocą 
Sekcji technicznej na każdorazowe 
jej żądanie oraz może zgłaszać swo 
je własne wnioski. Komisja technicz 
na składa się z 15-tu członków, prze 
ważnie fachowców i urzęduje w mia 
rę potrzeby. 

— Rozbudowa miasta nie jest 
rzeczą łatwą — mówi dalej p. inż. 
Jensz. — Wymaga sporo lat pracy i 
dużo pieniędzy. Jak na nasze możli- 
wości zrobiono już dużo. Pozwolę so- 
bie skreślić krótką historję prac tech 
nicznych. Pierwszy Magistrat konty- 
nuował rozpoczęte prace przed woj- 
ną, przedewszystkiem zajęty był roz- 
mieszczeniem sieci wodociągowej i ka 
nalizacyjnej według projektów inž“ 
Szenfełda. Następnie przystąpił do 
rozbudowy, ełektrowni, która już nie 
mogła zaspokoić potrzeb miasta. 
Zmieniono prąd stały na zmienny, 
jaki musi mieć większa elektrownia. 
Na pierwszy Magistrat spadło zadanie 
doprowadzenia ulic i chodników do 
porządku, co przedtem było obowiąz- 
zkiem każdego właścicieła nierucho- 
mości. Naogół ten Magistrat był bar- 
dzo wstrzemięźliwy w swych przed- 
sięwzięciach i ograniczał się do prac 
najniezbędniejszych. 

Drugi Magistrat przejął rozpoczę- 
te i niedokończone prace przez swego 
poprzednika. Dokończył rozbudowę 

elektrowni oraz prowadził w dalszym 
ciągu roboty wodociągowe i kanali- 
zacyjne. Wobec tego, że plany były 
już na wyczerpaniu i w dodatku obej 
mowały śródmieście, a pierwszy Ma- 
gistrat o sporządzeniu nowych nie 
pomyślał, trzeba było przystąpić do 
opracowania nowego projektu roz- 
szerzenia sieci kanałizacyjno-wodocią 
gowej, zwiększyć wydajność pomp i 
podnieść jakość wody przez ustwienie 
odżelaźniaczy, czemu pierwszy Ma- 
gistrat był przeciwny. Trzeba zazna- 
czyć, że wprowadzony przymus kana- 
lizacyjny dał nowych 600 połączeń, 
z czego na śródmieście ” przypadło 
przeszło 60 proc., co oczywiście umo- 
żliwiło uporządkowanie jeźdni i zało- 
żenie chodników. 

— Jak się przedstawia działalność 
Komiteta Rozbudowy? 

Pierwszy Magistrat uważał, że w 
Wilnie kryzysu mieszkaniowego nie- 
ma, więc rozbudowywać miasta nie 
należy. Za tych więc czasów działał- 
ność Komitetu Rozbudowy była ni- 
kła. Magistrat drugi zajął zupełnie in 
ne stanowisko. Większość domów, 
zwłaszcza z małemi mieszkaniami, nie 
odpowiada elementarnym warunkom 
higjenicznym. Komitet. rozbudowy 
przedewszystkiem zaopiekował się te- 
mi domami, przyznając duże sumy 
pożyczek na remonty. Następnie 
wspierał każdy ruch budowlany, jed- 
nostek prywatnych czy spółdzielni 
mieszkaniowych, których powstało 
aż trzy, — na Antokołu, Mostowej i 
Wiwulskiego. 

Kontyngent kredytowy Banku Go- 
spodarstwa Krajowego w roku 1930 
w wysokości 3,800,000 zł. został uży- 
ty: na budowę domu robotniczego na 
Pióromoncie (przeszło 400,000 zł.), 
część na 2 szkoły na Antokolu i 1 na 
Kuprjaniszkach, resztę zaś na spół- 
dzielnie i domy osób prywatnych. 

Trzeba podkreślić, że tak ożywio 
ny ruch budowlany wpłynął ogrom- 
nie na zmniejszenie bezrobocia. 

— Jakie zadania oczekują przy- 
szłą Radę Miejską? 

— Bardzo ważne, które trzeba 
podzielić na trzy części: 

1) Przeprowadzenie studżów i po- 
miarów, które posłużą do opracowa- 
nia niezbędnych prejektów. 

2) Na podstawie studjów i pła- 
nu. robót opracowanie mowych pro- 
jektów, oraz 

3) Wykonanie opracowanych pro 
jektów. 

Do pierwszej kategorji prac zali- 
czyć  nałeży dalsze  prowadze- 
nie pomiarów sytuacyjnych i warstwi 
cowych. Dane te są potrzebne dła o- 
pracowania płanu regułacyjnego mia 
sta. Tę pracę nałeży traktować jako 
najpilniejszą, bowiem bez planu re- 
gulacyjnego nie można wykonać nie- 
zbędnych prac kanalizacyjno-wodo- 
ciągowych na przedmieściach, by za- 
opatrzyć ludność w wodę i kanały. 
Brak planu regułacyjnego uniemoż- 
liwia racjonalną rozbudowę miasta, 
wstrzymuje opracowanie projektów 
rozbudowy gazowni, racjonalnej ko-, 
munikacji i t. p. Jeśli do tego weźmie- 
my pod uwagę ustawę budowlaną, 
która zawiera warunki co do rozbudo- 
wy miast przy ich podziale na strefy. 
to widzimy, że sporządzenie planu re- 
gulacyjnego jest najbliższem i naj- 
ważniejszem zadaniem. 

— W jakiej wysokości są przewi- 
dziane koszty na sporządzenie tego 
planu? 

Koszt sporządzenia planu reguła 
cyjnego jest przewidziany na sumę o- 
koto 1,000,000 zł. Część prac zosta- 
ła wykonana w latach 1926—30. Z 
10,000 ha obszaru miasta, wykonano 
pomiarów na przestrzeni około 4,000 
ha najgęściej zaludnionej t. j. w śród- 
miešciu. Na najbliższe trzy lata nale- 
żałoby asygnować na dalsze prace о- 
koło 600.000 zł, z której to sumy 
kwotę 450,000 zł. należałoby prze- 
widywać z budżetu zwyczajnego, 
zaś resztę 150,000 zł. z odliczeń 5 pro- 
centowych od zaciągniętych pożyczek 
na inwestycje. 

— A w roku bieżącym? 
— W roku budżetowym 1931-32 

nałeży sporządzić opisowy plan regu- 
lacyjny całego miasta z podziałem na 
strefy, oraz ustalić główne drogi ko- 
munikacyjne, oprócz tego należy spo 
rządzić szczegółowy płan regulacyjny 
śródmieścia, gdzie pomiary zostały 
już przeprowadzome. 

Należy przeprowadzić studja nad 
źródłami artezyjskiemi, oraz nad ja- 
kością wody rzeki Wilji, co jest ko- 
niecznem dla okreśłenia kierunku 
dalszej rozbudowy stacji wodociągo- 
wej, której rozbudowa jest nagląca. 
Obecna stacja wodociągowa przy bar 
dzo małem stosunkowo użyciu wody 
na jednego mieszkańca, nie posiada 
już rezerwy. Wydajność studzien ar- 
tezyjskich nie przekracza 6000 m.” 
na dobę, a rozchód natomiast już do- 
chodzi «do tej samej ilości m“. Wo- 
bec tego, iż zachodzi obawa braku 
wody, studja te powinny być już wy- 
konane w ciągu najbliższego roku. 
Jako wynik studjów ma być rozstrzy 
gnięta sprawa, czy miasto ma być 
zaopatrywane w wodę ze studzien ar- 
tezyjskich, czy również i z Wilji. 
Koszt tych studjów wyniesie około 
30,000 zł. 

— Więe przeważnie studja i opra- 
cowywanie projektów? 

— Tak jest. Ale co powiedziałem 
to nie wszystko. Przyszły Magistrat 
powinien opracować projekt dalszej 
rozbudowy sieci kanalizacyjno-wodo- 
ciągowej. Jak panu wiadomo, projekt 
wodociągów m. Wilna z r. 1912-go 0- 
bejmował tylko śródmieście, pomi- 
nięte zaś zostały dość gęsto załudnio- 
ne przedmieścia jak: Antokoł. Śni- 
piszki, Zwierzyniec, Nowy-Świat. 

Przez drugi Magistrat istniejący 
projekt był częściowo uzupełniany, 
lecz każdorazowe sztukowanie pro- 

jektów bez zasadniczego objęcia ca- 
łokształtu rozbudowy wodociągów 
(sieci i stacji zasilania) może narazić 
w przyszłości miasto na straty. Mo- 
jem zdaniem, konieczne jest aby nie- 
zwłocznie przystąpić do opracowania 
projektów sieci kanalizacyjno-wodo- 
ciągowej, których koszt wyniesie о- 
koło 150.000 zł. Pracę tę należy ukoń 
czyć w przeciągu 3-ch lat. 

— Czy poza opracowaniem pro- 
jektów, spadnie obowiązek na nową 
Radę Miejską przeprowadzenia robót 
efektywnych? 

"miejscowe 

— Oczywiście. Najważniejszą jest 
rozbudowa ew. budowa nowej elekt- 
rowni. Obecna elektrownia o mocy 
4500 K. M. nie posiada już rezerwy. 
Dosztukowanie elektrowni, które po- 
legało czy to na ustawieniu dodatko- 
wego turbozespołu, czy na zamianie 
istniejących kotłów na nowe, było 
wywołane koniecznością, w przeciw- 

nym bowiem razie nie mielibyśmy e- 
nergji elektrycznej. 

Jak powiedziałem elektrownia już 
nie ma rezerw, a zapotrzebowanie na 
energję elektryczną wzrasła i wzra- 
stać będzie. Zrozumiałe więc, że za- 
gadnienie rozbudowy elektrowni jest 
pilne i powinno być rozpatrywane na 
szerszej płaszczyźnie, aby zapotrze- 
bowanie na energję mogło być zaspo- 
kojone conajmniej na lat dziesięć. 

Przy opracowywaniu projektu 
główną rolę powinien odgrywać czyn 
nik potanienia energji elektrycznej. 
Wilno ma specyficzne / warunki; 
przedewszystkiem jest położone na 
drugim krańcu od zagłębia węgiowe- 
go, co robi to, że transport węgła ko- 
sztuje drożej niż sam węgiel w kopał 
ni. Nałeży więc zwrócić uwagę na 

źródła energji t. j. siły 
wodne czyli biały węgiel, oraz na 
duże pokłady torfu o dość wysekiej 
jakości jako opał. 

Szczególną należy zwrócić uwa- 
gę na siły wodne, których Wiłeń- 
szczyzna posiada w tak dużej ilości, 
że może tą energją zasilać wszystkie 
województwa wschodnie, nie wyłącza- 
jąc woj. białostockiego. 

Zbudowanie przez miasto jednej 
wielkiej elektrowni wodnej przyczy- 
niłoby się pozatem do rozwoju na- 
szego przemysłu. W obecnych warun 
kach jedynie tania energja może stwe- 
rzyć podwaliny dla przyszłego gospo- 
darczego rozwoju upośledzonych we 
jewództw wschodnich. 

Mojem zdaniem w przeciągu naj- 
bliższych 2-ch lat powinna być zbu- 
dowana elektrownia wodna na rze- 
ce Wilji kolo Szyłan*) o mocy 15,000 
K. M. Przy takiej ilości energji moż- 
na będzie zelektryfikować olbrzy- 
mią połać naszego kraju. 

— Jak się przedstawia sprawa 
rzeźni? 

Sprawa ta jest już w Magistra- 
cie i należy się spodziewać, że w 
czasie najbliższym projekt budowy 
rzeźni zostanie całkowicie opracowa- 
ny. Tą sprawą zainteresowały się 
czynniki rządowe, oraz Izba Przemy- 
słowo-Handlowa. Rzeźnia ma prewa- 
dzić ubój na eksport. 

— Sprawa komunikacji? A 
— Powinna być zbudowana sta- 

eja dalekobieżnych autobusów. Spra- 
wa komunikacji wewnętrznej jest о- 
becnie rozważana w Magistracie. Z 
tem zagadnieniem wiąże się sprawa 
uporządkowania jezdni i chodników. 
Wybudowana przed dwoma łaty be- 
toniarnia umożliwia płanową akcję 
układania chodników, j 

  

bowiem jej 
produkcja jest zupełnie wystarezają- 
ca. Dotychczas ułożone chodników 
180.000 m.”, a do ułożenia pozostało 
przeszło 440.000 m.. Więc na przy- 
szły Magistrat spada obowiązek ukła 
dania chodników conajmniej do 20 
tys. m.* rocznie. 

— A sprawa asfałtowania jezdni? 
— Wiłno w swoim rozwoju urzą- 

-dzeń cywilizacyjnych nie idzie dro- 
gą normalną jak inne miasta, lecz ro- 
bi skoki. Przeskoczyliśmy tramwaje, 
przeskakujemy kostki, by z bruków 
zwykłych przejść na asfalt tam, gdzie 
niema dużych spadków. Na spadkach 
zostanie ułożona kostka granitowa 
lub klinkierowa. Obok asfaltowania 
należy poważnie brać pod uwagę 
kostkę klinkierową, której wyrób u 
nas nie przedstawia żadnej trudnoś- 
ci, ponieważ posiadamy sporo spe- 
cjalnej gliny, z której ta kostka się 
wypala. 

— Jakie p. inżynier widzi drogi 
rozwojowe miasta? 

— Jeżeli chodzi o rozwój kultu- 
ralny, to jest dość skrystalizowany i 
ciągły, tutaj przesileń niema. Zresztą 
Magistrat robi co może by podnieść 
poziom kulturalny miasta, czego do- 
wodem są nagrody literackie, sub- 
wencje i t. p. Lecz dalszy rozwój kul- 
turalny zależy bezwzględnie od na- 
turalnego rozwoju gospodarczego 

1) Wieś Szyłany, niedaleko Rykont, odle- 
gła jest od Wilna o 16 kim. (przyp. Red.). 

    

Sprawa 0 udaremniony zamach 
na Marszałka Piłsudskiego. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym w War- 
szawie rozpoczął się proces o usiłowanie do- 
konania zamachu bombowego na Marszałka 
Piłsudskiego. Na ławie oskarżonych zasiedli: 

, Piotr Jagodziński, dat 41, Józ. Dzięgielewski, 
b. poseł i organizator milicji P. P. S., Dominik 
Trochimowicz, łat 33, Józef Białkowski lat 30, 
Franciszek Markowski. 

* Obronę wnoszą adwokaci: Berenson, Smią- 
mywski, Szwmański. Honigwil, Rudziński, 
(Gacki. Przewodniczący rozprawie sędzia Nej- 
man, przy udźiałe sędziów: Lautera, Łaszkie- 
wicza. Oskarża wiceprokurator Grabowski. 

© godz. 19 m. 16 przewieziono dwiema 
karetkami wszystkich oskarżonych z więzie- 
nia. Na sali rozpraw, która szczelnie zapeł- 
niła się publicznością, znajdowali się przed- 
stawiciełe wszystkich dzienników, oraz wielu 
korespondentów pism zagranicznych. Nie- 
którzy z'nich specjałnie przybyli na ten pro- 
ces. 

W. chwiłi, gdy na salę wprowadzono oskar- 
źonych, kobiety z pośród rodzin, siedzących 
"w pierwszych rzędach ławek poczęły płakać. 
Po chwili na sałę wszedł komplet sądzący. 

Oskarżeni wyglądają dobrze, uśmiechają 
«się, kłaniają znajomym. Rozprawa rozpoczęła 
się od starcia obrony z przewodniczącym roz- 
prawy. Obrońcy postawiń wniosek o odro- 
'czenie rozprawy i zmianę kompłetu- sędziow- 
skiego, który ich zdaniem jest dobrany nie- 
"właściwie, gdyż wiceprezes Nejman już w 
sierpniu zeszłego roku otrzymał nominację 
na naczełnika wydziału w Ministerstwie Spra- 
'wiedliwości. Wiceprezes Nejman oświadczył, 
że nie może wziąć pod uwagę wniosku obro- 
my, gdyž aczkołwiek nominacja jego na urzęd- 
'nika Min. Sprawiedliwości została ogłoszona, 
to jednak dotychczas urzędowania w mini- 
'sterstwie nie objął, a w dalszym ciągu pełni 
funkcję sędziego. Й i 

"Zkolei nastąpiło odczytanie aktu oskarże- 
nia, opisującego” obszernie przygotowanie i 
usiłowanie zamachu na życie Marszałka Pił- › 
sudskiego, przez stworzenie piątki bojowców, 
zsktórych jeden Jagodziński miał rzucić bom- 
bę pod samochód Marszałka Piłsudskiego w 
Alejach Ujazdowskich, a inni miełi chronić 
odwrót głównego sprawcy zamachu. Zamach 
miał nastąpić podczas przejazdu Marszałka 
2 Prezydjum Rady Ministrów do Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych. 

Następnie Sąd przystąpił do przesłuchiwa- 
nia oskarżonych, zaczęto badanie od Trochi- 
mowicza. Nie przyżnaje się on, by brał udział 
w zrzeszeniu, które miało na cełu dokonanie 

zamachu na życie osób piastujących władzę, 
również nie przyznaje się do tego, że miał 
brać udział w przygotowaniach zamachu na 
Marszałka Piłsudskiego. Zeznaje on, że nałeży 
do P. P. 5. 1 że w końcu września był wzy- 
wany przez urzędnika Kasy Chorych Pużyc- 
kiego, który zaproponował mu wystąpienie 
z milicji porządkowej i zajęcie się inną robo- 
tą, polegającą na obserwowaniu członka par- 
tji, który jest konfidentem policji. Pużycki 
zaprosił Trochimowicza na zbiórkę, gdzie za- 
stał już prócz *Pużyckiego Chróścińskiego i 
Jagodzińskiego. Mówiono tam, że stajemy do 
walki i że musimy być przygotowani, żeby 
nas nie zaskoczono. „Myślałem, że chodzi tu 
© ochromę od napaści innej organizacji”. 

Następnego dnia odbyła się druga tego 
rodzaju konferencja. Wówczas Jagodziński 
mówił: „mar wrażenie, że wszyscy są pewni”. 
Chrościński oświadczył, że jest za stary do 
bronienia się przed napaścią. 

Na zapytanie sądu czy nie było mowy o 
broni, Trochimowicz odpowiada: Tak! Pu- 
życki pytał się czy na następną zbiórkę przy- 
nieść broń — na co Jagodziński odparł prze- 
cząco. 

10 października odbyło się trzecie zkołei 
zebranie. W pewnej chwili do kuchni wszedł 
jakiś nieznajomy i mówił z Jagodz. Jagodziń- 
ski przyszedł do pokoju i powiedział nam, 
że będzie poważna robota. Po chwili gdy nie- 
znajomy po raz drugi wszedł ma chwilę 
Jagodziński powiedział nam, że rzuci bambę 
pod samochód, ale nie mówił pod czyj, po- 
wiedział, że my mamy go obserwować. Z dal- 
szych zeznań Trochimowicza wynika, że na 
zebraniu tem była mowa, że zamach ten ma 
hyć dokonany na Marszałku Piłsudskim. Na 
pytanie czy oskarżony był 14-go września 
w Alejach odpowiedział twierdząco, i że miał 
wówczas przy sobie broń, gdy jednak padły 
strzały w Alejach Ujazdowskich, uciekł. Na 
pytanie, czy miał on broń podczas, gdy odby- 
wały się zebrania, oskarżony odpowiada: 
„Tak! miałem ją w domu“. 

—'A gdyby Pużewski powiedział, że trzeba 
przynieść broń czy oskarżonyby ją wziął? 
-— Tak! wziąłbym. — W jakim celu mieliście 
jechać taksówkami w Aleje—Mieliśmy je- 
chać pod dom z figurami. (Należy dodać, iż 
w wyniku dochodzenia zamach miał się odbyć 
przed domem z wiełkiemi figurami, z któ. 
rego jest bardzo łatwa ucieczka na krańce 
miasta). — Więc gotowi byliście wykonać 
złecenie Jagodzińskiego?* — „Ja się wtedy 
wahałem* — odpowiada oskarżony. ° 

"Min. Zaleski ma wygłosić exposė. В … 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W nadchodzącą środę na posie- 
dzeniu senackiej komisji spraw za- 
granicznych p. min. Zaleski wygło- 
«i dłuższe exposć o polskiej polity- 

ce zagranicznej. Exposė to budzi 
duże zainteresowanie ze względu na 
przebieg ostatniej sesji Rady Ligi 
Narodów. 

Rewizyta wielkiego muftiego z Jerozolimy. 
(Tel. ed wł. kor. z Warszawy). 

Z, kół muzułmańskich informują, 
že na wiosnę b. r. przybędzie do 
iPolski najwyższy. dostojnik wyzna- 
mia mahometańskiego w Palestynie 
wielki mufti w Jerozolimie. Przyjazd 
jego do Polski będzie rewizytą 

względem nączelnego duchownego 
wyznania mahometańskisgo Polski 
muftiego Szynkiewicza w Wilnie, któ- 
ry w swoim czasie złożył wizytę wiel- 
kiemu muftiemu w Jerozolimie. 

Zuchwały napad bandycki. 
BERLIN 28.1 Pat-—Niezwykie zuchwałego 

napadu rabunkowego dokonali we środę wie- 
czerem trzej zamaskowani rabusie, którzy 
wpadli do filji kasy oszczędności na przed- 
mieściu Berlina i z rewołwerami w rękach 

zmusiłi obecnych urzędników do wydania im 
gotówki, znajdującej się w kasie. Sprawcy 
skrępowałi powrozami dwóch urzędników, 
trzeciego zaś steroryzowali. Po zrabowaniu 
5 tys. marek gotówki rabusie zbiegli. 

KS ATARI EOT EDR TIR A ROBA, 

miasta i w tym kierunku należy 
zmobilizować wszystkie siły. 

Kryzys gospodarczy Wiłna jest 
wywołany i tem, że nastąpiła zasad- 
nicza zmiana rynków zbytu. Przed 
wojną Wiłno pracowało przeważnie 
surowcami rosyjskiemi na rynki ro- 
syjskie. Po wojnie nastąpiła zasadni- 
cza zmiana i przemysł wiłeński musi 
się przebudować, dopasować do no- 
wych form i warunków. 

Powojenne Wilno rozszerzyło się 
znacznie pod względem zasięgu ad- 
ministracji państwowej i prawdopo- 
dobnie rozszerzy się jeszcze znacz- 
niej, atołi pod względem przemysło- 
wo-handlowym znacznie się skurczy- 
ło. W tym więc kierunku winny 
pójść nasze wysiłki i Rada miejska 
ma ogromne połe do działania. Je- 
steśmy w tem szczęśliwem położeniu, 
że posiadamy biały węgiel t. j. siłę 
wodną. Więc przedewszystkiem na- 
leży stworzyć tanią energję popędo- 
wą, co umożliwi ze względu na lasy 
skoncentrowanie u nas przemysłu 
drzewnego, jak: tartaków, fabryk pa 
pieru, tektury, celulozy, mebli i prze- 
mysłu chemicznego. 

Posiadamy świetne warunki dla 
przemysłu lniarskiego, bowiem Wil- 
no leży w centrum największych 
plantacyj mu, i dlaczego ma być gor 
sze od Łodzi czy Białegostoku? 

Przemysł garbarski przeżył już 
swój kryzys, dostosował się do no- 
wych warunków i należy wierzyć, że 
budowa nowej rzeźni eksportowej i 
polityka eksportowa mięsna znacznie 
przyczyni się do jego ożywienia. 

Jesteśmy również krajem rolni- 
czym, więc ożywienie przemysłu rol- 
niczego przyniesie Wiłnu tę korzyść, 

że ono będzie regulatorem tej dziedzi 
ny życia gospodarczego w naszym 
kraju. 

— Jednak na to wszystko są po- 
trzebne kapitały? 

— Bezwątpienia. Opowiem panu 
pewną anegdotkę o Fordzie. Kiedy 
ów potentat rozpoczynał budowę 
pierwszej fabryki automobili, wyśmie- 
wano go, że kto będzie niemi jeździł, 
skoro dróg odpowiednich niema. Na 
to Ford odpowiedział zapytaniem: 

— (o wpierw zostało stworzone 
— nogi, czy drogi? 

Stwórzmy najprzód tanią energję 
popędową — kapitał napłynie. 

— Więc p. inżynier ma na myśli 
kapitały obee? 

— A tak. Kapitały obce są znacz- 
nie tańsze od krajowych. Zresztą wi- 
dzimy, że obce kapitały chętnie się 
w Polsce lokują, lecz niemi musimy 
umiejętnie pokierować. abb. 

*) W związku ze zbliżającemi się wy- 

borami do Rady Miejskiej w Wilnie posta- 

nowiliśmy możliwie wszechstronnie oświetlić 

zagadnienie gospodarki miejskiej jej dotych- 

czasowć rezultaty, potrzeby i braki. 
W tym celu współpracownik nasz roz- 

począł szereg wywiadów z wybitnymi znaw- 
cami spraw miejskich oraz przedstawiciela- 
mi zainteresowanych bezpośrednio grup lud- 
ności. Uzyskane w ten :posób opinje po- 
szczególnych obywateli miasta będziemy 
traktowali wyłącznie jako materjał informa- 

cyjny, nie biorąc odpowiedzialności za wy- 

powiadane przez nich poglądy i dezyderaty. 

Ankietę otwiera wywiad z inż. Jenszem, 

przewodaiczącym Komisji Technicznej Ra- 

dy Miejskiej, jako miezaprzeczenie kompe- 

tentnym znawcą tej najważniejszej bodaj 

dziedziny gospedarki miejskiej. Redakcja. 

Hr. 24 (1966) 
  

Najsławniejsze dziecko 
w U. S. A. 

  

  
Jest niem mały „Sunny Moyer”, sławny z te- 
go. że był owocem 2-letniego małżeństwa na 
próbę, które miało się rozejść, gdyby nie 

to dziecko. . 

WPROST OTTO TE BORA FADE 

Nieprawdziwa wiadomość. 
WARSZAWA, 291. (Pat). W 

Nr. 18 berlińskiej „Textil Ztg." z dnia 
22 stycznia r. b. ukazała. się wiado- 
mość o jakoby zamierzonem wpro- 
wadzeniu w Polsce narazie trzy- 
miesięcznego moratorjum. W związ- 
ku z tem Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu stwierdza, że wiadomość 
ta jest nieprawdziwa. 

Były minister pod zarzutem 
oszustwa. 

LWÓW 29.1. Pat. — We środę, dnia 28 
b. m., aresztowane byłego ministra ukraiń- 
skiego rządu Zachodniej Ukrainy adwokata 
dr. Izydora Hołubowicza. Hołubowiez wplą- 

tał się w interesy drzewne i naftowe, na 
dA stracił wiele pieniędzy. Chcąe się ra- 
/w: rozpoczął współpracę z n; 080- 

bnikiem z Boryslawia p razem = se Sk. 
ścił się szeregu oszustw. 

  

Faszystowski wymiar 
__ sprawiedliwości. | 

RZYM. 29.1. (Pat). Znany prze- 
mysłowiec włoski Ryszard Gualino, 
twórca wielkiego trustu włosko. mię- 
dzynarodowego dla wytwarzania 
sztucznego jedwabiu, aresztowany 
"przed kilku dniami z rozkazu minis- 
tra spraw wewnętrznych, został ska- 
zany na przymusowe osiedlenie się 
na wyspie Lipari na okres 5 lat. 
Jak wiadomo, Gualino jest wmiesza- 
ny w proces Oustrica, który toczy 
się obecnie w Paryżu i z tego wzglę- 
du pozostanie narazie w więzieniu 
w Turynie do dyspozycji francus- 
kich władz sądowych. 

Trzęsienie ziemi w Albanii. 
WIEDEŃ 29.1. Pat. — Wiedeńskie Biare 

korespondencyjne donosi z Korica w Albanji: 
W dniu 28 b. m. o godz. 7 rano nastąpiła 
tu gwałtowne wstrząsnienia ziemi, którego 0- 
Środek znajdował się wewnątrz miasta, Wię- 
ksza część domów została uszkodzona. We- dług dotychczasowych danych, zginęły 3 0s0- 
by, 3 zaś odniosły rany. Połączenia telefo- 
niczne i elektryczne nie funkcjonują. O godz. 
3-ej po południu powtórzyły się wstrząsy. 
Z małemi wyjątkami wszystkie domy zostały 
w mieście mniej lub więcej uszkodzone. 
Wśród ludności. panuje panika. 

Przemyt brylantów. 
KATOWICE. 29.1. (Pat.) W ręce śląskiej 

straży granicznej wpadła szajka przemytni- 
ków biżuterji, których głównemi artykułami 
przemytu były brylanty i perły. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia i rewizji skon- 
fiskowano klejnoty, nielegalnie przemycane 
do Polski wartości 120 tys. zł. 

T IS TE TUI STS 
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„szlachetnych 
"nizm metod i środków 
"ową cuchnącą atmosferę, były tem 
"zgniłem podłożem, 

"godną „bezstronnošcią“ 
„stronie swoich pupiłów, on „bezstron 

$ skim“, 

"dzieć nie można. Nawiasem mówiąc 
„drogo to podobno kosztowało p. pro- 

"fesora, 
"że w chwilach krytycznych „swój do 

„swego po swoje”... 
„trudno nie wspomnieć O tem, że 

- „słaba pamięć” jest cechą wspólną w 

  

ZGNILIZNA. 
Niedawno pisma wileńskie donio- 

sły o popełnionych przez członków 
zarządu Bratniej Pomocy znacznych 
nadużyciach natury pieniężnej. Rzecz 
przykra, wielce przykra, rzucająca 
cień na ogół młodzieży akademickiej 
U. S. B., tem bardziej zatem wymaga- 
jąca komentarzy. 

Co się stało? Jaka przyczyna spra 
wiła, że ta dotychczas ciesząca się 
dobrą opinją instytucja znalazła na- 
raz w sobie ludzi. którzy w tak kary- 

godny sposób naruszyli tę opinję? 
Czy od 1i-u lat jej istnienia zaszły 
tak wielkie w psychice młodzieży a- 
kademickiej naszej Wszechnicy zmia 
ny, że aż się stały możliwe, wyżej 

wspomniane, pożałowania godne fa- 
kty? 

T. zw. szerszy ogół nie orjentuje 
się w tych sprawach. Doszły do nie- 
go wieści, że oto jakieś brudy popeł- 
nili akademicy w swojej instytucji 
samopomocowej i nic więcej. Dowia- 

duje się i uogólnia, warto go zatem 

poinformować o przyczynach i wła- 

ściwem podłożu tych spraw. 

Na każde niemal zjawisko życia 
źbiorowego składa się dużo, często 
nader skomplikowanych przyczyn, 

jak jest i tym razem. Przyczyny. 

które wywołały osłatnie (wstydłiwie 
— przez pewien, lubujący się w przy 

pisywaniu nieprzyjemnym dła siebie 
łudziom różnych fałszywych ih- 

kryminacyj, dziennik wiłeński „to- 

nowane*) tkwią ' dosyć daleko, 

tłumaczy je wszakże znako- 

micie przynależność partyjna mło- 

„dzieńców, będących sprawcami o- 
wych głośnych dziś. w całem Wilnie 

gorszących postępków. Nie zaskoczy- 

ły one nas wcale, spodziewaliśmy ich 

łada dzień. 
Niedaleko bowiem pada jabłko od 

jabłoni — a znamy dobrze meniorów 

'i preceptorów tego odłamu młodzie- 

ży. Gruby materjałizm, owa pseudo- 

reałna, minimalistyczna polityka w 

stosunku do ideałów niepodległościo- 

wych, ziejąca do wszystkiego co nie- 
„endeckie nienawiść, a wszystko to po- 

ciągnięte cienko pokostem najobłud- 
niejszych frazesów na. tematy naro- 
dowe i religijne — oto „ideały, na 

których się wychowała rodzona lato- 

rośł endecji. t. zw. młodzież wszech- 

' polska: 
Jaki posiew, taki plon. Ów brak 

ideałów, brutalny cy- 
wytworzyły 

na którem giną 

wszelakie skrupuły w naturach słab- 

szych moralnie i rodzą takie fakty 

jak omawiane, to wykwit šrodowi- 
ska, w którem rządzą pp.Kownaccy i 

Komarniecy. 
Jakiż stosunek tych panów do ich 

_„wszechpołskich* wychowanków? O- 
'gromnie pobłażliwy. Tuszuje się jak 
może i co może. P. Kownacki „nie 

pamięta” jakie podpisuje weksle (ta- 

ka drobnostka, „głupie dwa tysiące"), 
p. Komarnicki.. różnie o tem mó- 

„wią... Wszyscy pamiętamy jego „he- 
roiczne* boje, w których z podziwu 

stawał po 

ny“ i „objektywny* kurator Bratniej 

„Pomocy. Jak kauzyperdowskim wy- 

krętem obalił najzdolniejszego ze 

swoich uczniów, aby utorować drogę 

swemu pupiłkowi, który wprawdzie 

jest kompletnem zerem  inielektual- 

mem, ale młodzieńcem „wszechpol- 
czego o pierwszym  powie- 

ałe jest zupełnie naturalne, 

Przy tej okazji 

tym obozie. Ów „wyżej wzmianko- 
wany* pupilek grzeszy nią jeszcze ja- 
skrawiej, niż p. Kownacki... ale są 

tacy, którzy ją mają wcale niezłą i 
pamiętają podobno, nawet numer 
weksla... 

Ale ad rem. Ostatnie dni przynio- 
sły coś więcej, okazuje się, że „zara- 
za w Grenadzie" rośnie. Oto w tak 
zw. „Wileńskim Komitecie Akademi- 
ckim*, instytucji opanowanej także 
przez „Młodzież Wszechpolską“, ro- 
wania ogółu polskiej młodzieży aka- 
demickiej, także podobno wykryto 
szczącym pretensje do reprezento- 
jakieś nadużycia. Szlachetny to ele- 
ment ci „młodzi owupe*... Mało tegol 
Oto wczorajsze pisma doniosły, że 
jeden z „bohaterów** nadużyć w Brat 
niej Pomocy, korporant z najbardziej 
bogoojczyźnianej „Batorji*, Michał 
Czerewko, popełnił znów kilkatysię- 

czną defraudację w wojsku, a także 

fałszerstwo i zdezerterował! To już nie 

karygodna zresztą, jakaś lekkomyśl- 
ność, czy słabość. ale wręcz krymi- 

nalne skłonności! 

Niezorjentowany w terenie aka- 

demickim zewnętrzny widz , ze zdu- 

mieniem zastanawia się nad przyczy- 

nami tego zjawiska, że wśród owej 

„nadziei. narodu”, przyszłej „elity in- 

telektualnej" społeczeństwa, 

dzą elementy nic z temi mianami nie 

mające wspólnego. Główna przyczyna 

tego tkwi dość głęboko i w przeważ- 
nej części nie w Uniwersytecie. Mu- 

simy poszukać jej w szkole średniej, 

w zupełnym braku przygotowania 
tamże do życia społecznego, w nieo- 
becności elementarnych pouczeń o za- 

sadach nowoczesnego życia narodów 

i państw w programach szkolnych, 

w braku nacisku na — nietylko już 

— konieczność stosowania pewnych 
demokratycznych — ale i etycznych 
pobudek w życiu społeczeństw. Są to 
pryncypja, z któremi młodzież szkół 
Średnich, w kłasach starszych na ca- 

łym zachodzie Europy dość wyczer- 

pująco jest zaznajamiana — więcej 

nawet — mówi się tam z uczniami o 

układzie sił politycznych w państwie 
i dyskutuje programy stronnictw. 

Nic dziwnego więc, że mimo 

świadectwa „dojrzałości”, wielce nie 
dojrzały maturzysta przyszedłszy do 
Uniwersytetu czuje się jak tabaka w 
rogu, wszak w szkole średniej tajono 

przed nim nawet zasługi Naczelnego 

Wodza, błądzi ipoomacku i wpada w 
ręce tęgich, wygadanych ćwików par 

tyjnych z O. W. P., którzy go łapią 
bez trudu na swoje oklepane wpraw- 

dzie, ale jaskrawe frazesy w rodzaju 
„ratujcie połskość*, „hajże na Żyda” 

Trzeba było dopiero, aż — także 
mocno jaskrawych faktów, jak ostat 

nie w Bratniej Pomocy i W. K. A., 

żeby tę psychozę podważyć. Wbrew 

rozpaczliwym wysiłkom  „zarażonej 

Grenady", jutro ma się odbyć walne 

zebranie członków Bratniej Pomocy 

„U. S. B. i debata nad temi sprawami: 

Wiemy o pogłoskach rozsiewanych 

„j przez obóz „wszechpolski*, na temat, 
jakoby zebranie miało być odwołane, 

etc. Usilowano też przesłonić to awan 

turami w sprawie Brześcia. Mamy 
jednak nadzieję, że tym razem ogół 
młodzieży akademickiej naszej Uczeł 

ni nie da się wprowadzić w błąd ani 

temi sztuczkami, ani przez obwiepoł 

ską obłudę i demagogję i osądzi te 
sprawy należycie. 

S. Z. Klaczyūski. 
P.S. W ostatniej chwili otrzyma 

lišmy potwierdzenie tych poglosek; 
wydaje nam się to jednak tak nie- 
prawdopodobne, że w dalszym ciągu 
nie dajemy im wiary. Jesteśmy pew- 
ni, że odpowiednim władzom uniwer 
syteckim zależy przecież na jak naj- 
rychlejszem rozwiązaniu tych spraw 
i nie widzimy żadnych, choćby naj- 
bardziej „technicznych** powodów do 
odwlekanie tego, tem bardziej, że jest 
to woda na młyn środowiska, w któ- 
rem dane przestępstwa ' wyrosły i 
grającego bąrdzo wyraźnie na zwłokę. 

PAT. 
Drugie po Wilnie najważniejsze centrum mauki na półnecnym wschodzie Fu- 

  

ropy. Na ratuszu dorpać jm rozmowa 0 przyszłości i terazniejszości miasta, 

„Przygodne spotkanie z „ Wiienczukiem", członkiem besimiennej dwustugłowej 

kolonji 

W języku kraju, którego jest od- 
wiecznem centrum .kułtury narodo- 
wej i ogólno-ludzkiej, miasto to zwie 
się Tartu. My Polacy przyswoiliś- 
my jego duńsko-niemiecką nazwę 

Dorpat — notując zaledwie w pa- 

mięci znacznie późniejszą nazwę 
rosyjską J ur jew. 

Dorpat w ciągu niemal całego mi- 

nionego stulecia uchodził u nas za sy 

nonim dypłomu uniwersyteckiego. O- 

kreślnie „„Dorpatczyk* — stosowało 
się u nas w mowie potocznej do og- 
robinego proceniu ludzi z wyższem 
wykształceniem. 

Dorpat, jak to wskazuje chociaż- 
by przykład bliskiego Wilnu mini- 
stra Aleksandra Prystora, był miej- 
scem „młodości gėrnej 1 chmurnej“, 
garści, ciągłe zasobem nowych sił 
wspieranej naszej młodzieży uniwer- 
syteckiej, która dążąc ku światłu wie 

dzy na przestrzeni długich dziesiątek 
lat minionego stulecia, szczególnie po 
zniesieniu przez Rosję Wszechnicy 
Wileńskiej -— tworzyła dwa miejsca 
skupienia — w Rydze i Dorpacie. 

Zanim przejdę do streszczenia hi- 
storji i roli na północnym wschodzie 
Europy Uniwersytetu Dorpackiego, 
dzięki któremu miasto to jest tak sła- 

    

   

polsktej. 

I. 

wne i popularne, uważam za konie- 
czne wspomnieć choć w kilku sło- 
wach o przeszłości samego Dorpatu. 

Nie będę tu się odwoływał do ża- 
dnych dzieł naukowych, gdyż nie pi- 
sze wyczerpującej monografji, a zre- 

PPN 

  Pomnik twórcy Uniwersytetu Dorpackie- 
go króla szwedzkiego Gustawa - Adolfa. 

rej wo-- 

A UA JBR 

Demoralizacja młodzieży 
w Rosji sowieckiej. 

Wychodząc z założenia, że „rękoma 
młodzieży dokończyć będzie można 
budownictwo socjałistyczne'', dzisiejsi 
władcy Rosji zwracają baczną uwagę 
ma propagandę "wśród młodzieży. 
Przedewszystkiem wciąga się dzieci 
do „pionierskich organizacyj* (coś w 
rodzaju skautingu), urządza się dla 
nich zabawy, pomaga w pracy i nau- 
ce i t. d. Dzięki tej akcji, organizacje 
pionerskie liczą obecnie 3.301.458.000 
dzieci. 2 

Na XVI Zjeździe Partji Komuni- 
stycznej skonstatowano, że aktywność 
polityczna pionerów wzrasta i młodzi, 
swą wytężoną pracą zmuszają star- 
szych do współzawodnictwa socjali- 
stycznego. Frazes ten wymownie obra 
zuje pojęcie wychowania komuni- 
stycznego w Rosji sowieckiej. Drie- 
ciom-pionerom nakazuje się, aby na 
każdym kroku śledziły swych rodzi- 
ców, jak również, aby motowały naz- 
wiska tych robotników, którzy -spóź- 
niają się do pracy. W licznych fabry- 
kach utwórzono t. zw. straże pioner- 
skie, Których zadaniem - jest kontro- 

iować pracę dorosłych. W ten sposób . 
dzieci wychowywane są ód wczesnej 
młodości na denuncjantów i szpiegów 
swych 'wiasnych. rodziców. Podany 
poniżej przykład, ilustruje najdobit- 
miej, jaki szacunek żywią dzieci dla 
swych rodziców. W fabryce Duks, 
13-letni pioner, oświadczył na zgro- 
madzeniu komórki zawodowej: „Mój 
ojciec nie przychodzi regularnie do 
pracy i jest pijakiem. Kilkakrotnie 
usiłowałem mamówić go do współpra- 
cownictwa politycznego i współzawod 
nictwa socjałistycznego, ale w odpo- 
wiedzi ha'$4o, zawsze mnie bił. W о- 
becności wszystkich, zgromadzonych 
tu robotników oświadczam, że od tej 
chwili nie uważam go za swego ojca”. 

Obowiązkiem ipionerów jest zbie- 
rać stare żelazo, buty, szmaty i t. p. 
starzyznę, która przerabiana w fabry- 
kach nietyłko nie niszczeje, ałe wręcz 
przeciwnie -przynosi skarbowi pań- 
stwa dochody. я 

Niekiedy dochodzi przytem do na- 
dużyć, niektóre bowiem przedsiębior- 
stwa uważają pionerów za tanią siłę 
roboczą i w każdej pracy nią się po- 

sługu ją. 2 

Popierajcie Ligę Morską 
I Rzeczną! 

Polka w Paryżu. 
(Wystawa małarska p. Hanny z Sołtanów 

A Romerowej): | 

  

Nie byle gdzie bo u Bernheima, najsłyn- 

miejszego wydawcy sztuki w. Faubourg St. 
Honore, wystawiła znana Wilmu ziemianka 

infancka swe akwarele wzbudzające zdzi- 
wienie w kraju i zagranicą wielką bezpo- 

średniością w ujmowaniu. tematu, niepodłe- 

głością żadnej ezkole i specjalną techniką 

czystej akwareli, bez używamia białej farby 

Jej obrazy wodnemi farbami przewyższają 

rozmiarem zwykłe utwory tego rodzaju, są 

to. przedewszystkiem okolice dziedzicznego 

Janopola, Rzeżycy, ikrajobraz smętny, pół- 

nocny, rude ogrody jesienne, dub vasnute 

śniegiem, mgłą, wnętrza dworów, ostatnich 
fortec wodzin trwających na stanowisku, a 

obok tych nzeczy smętnych roześmiane pęki 
jaskrawych kwiatów, dziewuch w barwnych 
chustach, scen rodzajowych, zwierząt domo- 

"mych, typów, wreszcie portretów, które trak 

tuje p. Romer z równie szczerem matchnie- 

miem jak cažą awą twórczość. 

Otwarcie Wystawy odbyło się w obecności 

przedstawńcielstwa Polski (Amb. Chtapowscy) 

i licznych krytyków, oraz znawców, którzy 
w pismach francuskich nie szczędziłi młodej 

artysce słów uznania. ‚ 

Następną Wystawę urządza p. Romerowa 

w BruxeHi, a na wiosnę wystawia w „Sałon*, 

iwiełkiej międzynarodowej wystawie sziuki 

w Paryżu. ; 

WI LEN S KI 

Watykan i rząd włoski dążą do restytucji 
monarchii Habsburskiej. 

PARYŻ, 29-1. (Pat). Gazeta „La 
Republiqne* poświęca obszerny ar- 
tykuł rzekomym zamiarom Włoch 
i Watykanu w sprawie rozbudowy 
monarchji austro węgierskiej. Opie- 
rając się na rewelacjach, poczynio- 
nych przez holenderski dziennik 
„Nieuwe Rotterdamsche Courant“, 
autor artykułu dowodzi, że ugody 
łaterańskie zawarto głównie z tego 

powodu, iż Mussolini przekonał się, 
jakoby zamiary Watykanu w sprawie 
przebudowy Europy Środkowej by- 
ły identyczne z jego projektem. 
Obecnie Watykan i Kwirynał rzeko- 
mo działają we wzajemnem poro- 
zumieniu w sprawie utworzenia w 
Europie Środkowej jednego рай- 
stwa katolickiego pod panowaniem 
Habsburgów. 

Głosy prasy francuskiej o nowym gabinecie. 
PARYŻ. 29.1. (Pat.) Dopiero teraz 

można sobie zdać sprawę z nastroju 
opinji publicznej francuskiej w sto- 
sunku do gabinetu Lavala. Utworzony 
on został z. poniedziałku na wtorek 
tak późno, że prasa nie mogła natych- 
miast reagować Nawet dziś zachowuje 
się ona z pewną rezerwą. Pewne dzien 
niki, które z ogólnej orjentacji no- 
wego gabinetu powinny się cieszyć, 
wyrażają zdziwienie z powodu obsa- 
dzenia niektórych ministerstw. Dziw- 
na np. wydaje się im obecność w tym 
samym gabinecie sen. Mario Rousta- 
na, gorącego zwolennika szkoły pow- 

Środa 119 
Można było obliczyć według metryk 

że trzy pokolenia zeszły się w Klubie 
Literatów by posłuchać co nam naj- 
mnłodsza twórczość wileńska niesie w 
darze. Dowód to istotnego zaintere- 
sowania wilnian tem, co się w mieście 
naszem wykluwa, rośnie i zakwita. 
A kwitną prawdziwe piękne i zajmu- 
jące kwiaty. Szkoda że z literatów 
starszego pokolenia tylko p. Wyszo- 
mirski, (prócz w. Prez. H. Romer, któ. 
ra zagajała zebranie) a z profesorów 
p. Massonius, ciekawi byli owoców 
pracy młodych poetów. ; 

Obecni, w liczbie koło 70 osób, 
„wysłuchali z niesłabnącem zajęciem 
utworów kolejno: p. T. Bujniekiego, 
który dał nam wiersze o głębokiej, 
szczerej prostocie, mocno zbudowane, 
oparte na tematach wyjętych z włas- 
nej, indywidualnie rozwiniętej duszy. 
To, powiedzmy odrazu, jest cechą na- 
szych wilnian, wybitna indywidual- 
ność, brak pozy, czy chęci dążenia 
za modnym prądem kosztem oryginal- 
ności. Ogólną cechą tej młodej pleja- 
dy, to jakiś swego rodzaju neo-roman- 
tyzm, trzeźwo patrzący wkoło, ale z 
najreałniejszych rzeczy chcący wy- 
rwać piękno, myśl o czemś innem, 
górniejszem, przetworzyć w sobie wi- 
dziany obraz na pokarm dla duszy. 
Ale wróćmy do poszczególnych recy- 
tacyj. P. Bujniekiego Francja, Zako- 
pane, Księżyc nad Tałlinem, Babin, 
Port, pozostają w pamięci jako obrazy 
i nastroje. P. Cz. Miłosza wiersze są 
bardziej skomplikowane, sztuczniej 
budowane, szukające wyrażeń dziw- 
nych, wymyślnych, ciekawe w ujęciu. 
nie cofające się od wizyj okrutnych 
i wstrętnych, Litwa, i niesamowity 
dłuższy poemat makabryczny, to by- 
ły wybitne momenty w czytanych rze- 

    

czach. P. Zagórski bodaj że miał naj- 
większe powodzenie. jest w nim roz- 
mach, entuzjazm i temperament po- 
noszący, tematy też sobie obiera bo- 
haterskie i one tętnią mu żywo, za- 
chęcająco. Wiersz o Alłain Gerbauł, 
szybującym po oceanach na swym 
Firecrescie, Bokser, ponoszą zapałem 
Wiersz z okna, bardzo ciekawy, jak 
również oryginalnie ujęte Aksjomaty, 
wiersze o Astronomji, Matematyce, 

  

szechnej, którą oczywiście będzie po- 
pierał na stanowisku ministra oświaty 
oraz sen. Leona Berarda, zdecydowa- 
nego przeciwnika tej szkoły, który nie 
omieszka przeciwstawić się urzeczy- 
wistnieniu zamiarów swego kolegi. 
Nastrój prasy lewicowej jest wogóle 
wojowniczy z wyjątkiem dziennika 
„Le Gauche*, który gotów jest popie- 
rać ten gabinet. Inne dzienniki lewi- 
cowe zapowiadają, że będą zawzięcie 
zwalczać nowy rząd, który w ich о- 
czach stanowi niemal całkowicie od- 
tworzony blok narodowy. 

„Młodych. 
Wykład, krótkie wiersze o miastach, 
w kilkudziesięciu słowach ujmujące 
charakter każdego z mich, wreszcie 
niezwykle śmiały, głęboki, z młodzień- 
czą szczerością i męstwem męžnego 
serca pisany wiersz o majowych wy- 
padkach... 

P. Hałaburda dał może najbar- 
dziej przetrawiony i dojrzały mate- 
rjał, tamci jakby z chciwością czer- 
pią pełnemi garściami z wszystkiego 
koło siebie, ten już wybrał. Wiersze: 
Piechota, Film, Żywot poczciwego 
człowieka i inne, mające tę cechę 
„romantyzmu zimnej krwi* o jakiej 
pisze autor, są owocem namysłu i 
„opracowania poważnego, świadomego 

swych chęci. 

Po przerwie, zapełnionej gwarem 
licznie zebranej młodzieży, poeci od- 
czytali rozmaite wesołe żarty, z któ- 
rych poemat o braciach p. Hałaburdy 
i o mężczyźnie przyszłości p. Zagór- 
skiego, wywołały największą weso- 
łość, jak również świetne parodje 
wierszowania p. Wyszomirskiego, p. 
Dobaczewskiej, p. Lopalewskiego i p. 
Hulewicza przez p. Bujniekiego. 

P. Hel. Romer zawiadomila zebra- 
nych o wyjeździe p. Hulewicza na od- 
czyt do Lwowa, o następnej Środzie, 
która zapewne odbędzie się łącznie 
z Syndykatem Dziennikarzy na temat 
Państw Bałtyckich, z których p. Boł. 
Wit. Święcieki przywiózł ciekawy ma- 
terjał z dziedziny kułtury Łotwy i 
Estonji, czem się z gośćmi środowemi 
podzieli. Później zaś przypuszczalnie 
będziemy przyjmowali prawie wilnia- 
nina, p. Benka Hertza, który przyje- 
dzie do nas na przedstawienie Czu- 
purka i z pewnością zechce być na- 
szym gościem, tem bardziej że Wilno 
sobie obrał na obchód 30-lecia swej 
pracy literackiej. Rozchodzono się 
pod bardzo miłem wrażeniem żeśmy 
usłyszeli coś nowego i o wiele śwież- 
szego, ciekawszego w swej oryginal- 

ności, jak produkcje Kwadrygi, w któ- 
rej tyle sztucznej pozy. CGóż kiedy 
wielkie magi wiłeńskiej krytyki lite- 
rackiej (wielkie we własnem pojęciu) 
ignorują miejscowych twórców... 

U. Szer. 

  

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO??? 

  

"Nr. 24 (1966) 

Bezpieczny kostjum.     
    

Widzimy tu newowynaleziony kostjam, któ- 
rego wynalazca demonstruje właśnie skok 
z parowca do rzeki, przyczem nie grozi mu 

żadne niebezpieczeństwo. 

RWT AGORY RONA ROEROAA CT TAKAS 

Qdkryce nowych złóż platyny. 
Na wyspie Chiłoe (nałeży do rep. Chili) 

odkryto ostatn'o bogate łoża płatyny. 

Kiedy zdobywcy hiszpańszcy szukałi gor- 
liwie w podbitych przez się krainach Ame- 
ryk* Południowej i Środkowej żegendarnego 
Eldorado, znaleźłi w wyschniętych łożyskach 
miektórych rzek złotonośny piasek, a w nim 
grudki dziwnego, ciężkiego, szaro-białego 
metalu, który nazwali żartobliwie „platina” 
co znaczy dosłownie „sreberko* od: wyrazu 
„plata“ srebro. Nie przeczuwałi wówczas 
ziomkowie Cervantesa, że owe „srebenko“ by- 

ło metalem, 4-krotnie cenniejszym od srebra, 
a dwukrotnie od złota, było znaną dziś w ca- 
łym świecie platyną. 

Najbogatsze kopalnie platyny znajdhją 
się na wschodnich zboczach gór Uralskich 
(Rosja). Pozatem mamy złoża piatyny w Męk 
syku, Brazylji, Kalifornji, na San Domingo, 
a nawet w Alpach, gdzie jednak: występuje 
platyna, w ilości znikomej, w połączeniu ze 
związkami miedzi. 

Platyna spotyka się w postaci ziam spłasz 
czonych lub okrągłych. Największą grudkę 
platyny znaleziono na Uralu przed paru laty. 
Ważyła ona. 7 kg. 

Platynę z reguły spotyka się w szczątkach 
wwietrzałych skal ; ia wulkaniczne- 
go. Platyny podobnież zresztą jak złoła czy 
srebra, nie społyka się w stanie absolutnie 
czystym, a tylko w połączeniu z innemi pier- 
wiastkami, jak żelazo, pallad | (*/+—19/0), 
miedź, rod, osm, iryd i ruten. Ruda platyno- 
wa zawiera czystej platyny załedwie 75-85"/e. 
Żeby ię czystą platynę otrzymać, stosować wy 
pada nader skomplikowane zabiegi fizyko- 
chemiczne, rozpuszczać rudę platynową w 
kwasie chłorowodorowym, dolewać kwasu a- 
zotowego, wyparowywać otrzymany chlorek 
platyny & 4. 4. Dzięki temm też jest platyna 
tak kosztowna. Na szczęście, w ciągu ostai- 
mich kilkudziesięciu lat metodę otrzymywania 
platyny drogą taboratoryjną znacznie upro- 
szczono, a w związku z tem cena platyny 
spadła. 

Platyna spotykana w handlu, zawsze za- 
wiera mieco irydu, co dodaje jej trwałości. 
Polerowana płałyna ma wspaniały połysk, 
przypominający srebro. Platyna jest — po 
dobnież jak ułoto — bardzo kowalna. Przy- 
tem jest bardzo wytrzymała. Tak np. platy- 
mowy drut o średnicy 0,002 111 pęka: do 
piero pod ciężarem 124 kg. 

Platyna, zwana-też „białem złotem” jest 
miększa od srebra i niesłychanie odporna na 
"wysoką temperaturę. Topi się dopiero przy 
temperaturze ponad 2.0009. Z tego względu, 
używana jest platyna do wyrobu naczyń la- 
boratoryjnych, jak tygle, alerabiki i t. p. Są 
up. alembiki platynowe wagi 60 — 70 kg. 

Platyna opiera się również działanóu kwa- 
sów i wcale się mie utlenia. Rozpuszcza się 
tylko w wodzie królewskiej i to bardzo wol- 
mo. W związku z tem używa się platyny 
do wyrobu części maszynercji zegarków, nie- 
których instrumentów chirurgicznych, wzor- 
ców miar, monet (jakiś czas kursowały w 
Rosji monety platynowe), no ś oczywiście 
biżuterji. 

Cena platyny waha się od 600 do 1000 fr. 
za kg. Produkcja tego cennego kruszcu, któ- 
ry ma jeszcze wielką przyszłość przed sobą 
w przemyśle, wynosi 1500 — 4000 kg. rocz- 

nie. "Ф 

  

ROP EST DOBOTANININTIJASS UZESTNA 
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wiłeńskiego* pod Nr. 87.871 

dla W. $. 

sztą posiadam dostateczną iłość Swie- 
żych informacyj, zanotowanych bez- 
pośrednio w czasie niedawnego zwie 
dzania Republiki Estońskiej. 

W. notatkach tych mam również 
imformacje o dawnym Dorpacie i dzi 
siejszem urzędowo już nazywanem 
Tartu otrzymane od prezydenta mia- 
sta p. Karola Luika, rektora Uniwer 
sytetu prof. J. Kóppa i innych wy- 
bitnych osobistości z któremi zawar- 
łem znajomość. 

Potok tych informacyj ze strony 
prezydenta Luika wywołała moja 
żartobliwa uwaga, iż Dorpat jest 
wiecznie młodem miastem i w zew- 
nętrznym jego obecnym wyglądzie 
trudno dopatrywać się wspaniałych 
jego tradycyj centrum kultury i sztu- 
ki. 

— O tak, to nietyłko pan zwrócił 
na to uwagę, gdyż istotnie miasto 
moje rodzinne, któremu gospodarzę 
— robi wrażenie, jakby dopiero wczo 
raj odbudowało się po pożarze. 

Według starych kronik wiadomo- 
ści o istnieniu miasta sięgają dziewię- 
ciuset lat, co wskazuje, że istniało 
omo jeszcze znacznie wcześniej. Mia- 
sto tyle razy było doszczętnie nisz- 
czone, że obecnie liczy bardzo małą ° 
ilość starych i ciekawych zabytków 
budownictwa. Za taki zabytek ucho- 
dzi np. ratusz, licząc w stanie obec- 
nym zaledwie 200 łat. Za najstarszy 
gmach uważany jest kościół katoli- 
cki i będąca od wieków. w ruinach 
siedziba biskupia na Dombergu. Z 
istnieniem miasta, równocześnie z je- 
go zmiennych łosów historją związa- 
nych jest wiele legend — i cała, rzec 

można, twórczość w rozległej dzie- 
dzinie kulturalnej i artystycznej od- 
rodzonej po 700-letniej niewoli Esto- 
nji. 

Ciekawem jest, jakże się w wol- 
nej republice gospodaruje, ten stary 

  

niejszą pozycję w budżecie stanowią 

wydatki na szkoły i oświatę, wyno- 

sząc 27 proc., dałej inwestycje — 26 

proc., opieka społeczna — 19 proc., 
wydatki sanitarne — 5 proc. i in. 
drobniejsze, wśród których wydatki | 

SEK 

Centralny nowy gmach uniwersytecki. 

— w nowych szatach będący gród 
estoński, liczący zaledwie 64 tysiące 
mieszkańców? Otóż, tak, jak cała 
gospodarka w państwie estońskiem, 
gospodarka Dorpatu oparta jest na 
zasadzie samowystarczalności. Bud- 
żet netto wynosi 1 miljon 60 tysięcy 
koron, bruito 3,875,555 koron, co po 
przerachowaniu na walutę polską, 
licząc koronę 2 zł. 37 gr. — dokład- 
nie 10,184,265 zł. z groszami.Najważ 

administracyjne w każdym bądź ra- 
zie nie przekraczają 10 proc. Ze 
względu na odczuwany obecnie przez 
miasto powszechny kryzys gospodar 
czy, ilość bezrobotnych wynosi 1500 
osób, nąd któremi roztaczają opiekę 
władze miejskie. 

Podstawą gospodarki miasta są 
wzorowe jego instytucje, a więc — 
ogromna, na torfowiskach w odleg- 
łości 20 klm. wzniesiona niedawno e- 

lektrownia, zasiłająca tanią energją 
świetlną znaczną część kraju. Nie 
trzeba tu chyba dodawać, że elektro 
wnia ta wykorzystuje całkowicie, 
właściwości potencjalne torfu i nie 
używa absołutnie węgła, który zresz- 
tą, jako artykuł importowy (głównie 
z Angji) z roku na rok coraz mniej 
waży na pasywach bilansu handlo- 
wego Estonji. Dalej m. Dorpat posia- 
da dwie wielkie rzeźnie: miejską — 
pracującą dla rynku krajowego i głó- 
wny współudział w wielkiej rzeźni 
eksportowej, powstałej przed 4-ma 
laty, jako przedsiębiorstwo prywatne. 
Z innych instytucyj — wspomnieć 
trzeba 0 doskonale prosperującym 
Banku Miejskim, coś w rodzaju na- 
szych Komunalnych Kas Oszczędno- 
ści, lombardzie i aptece, które dają 
miastu zyski. Majątek miejski w nie- 
ruchomościach wynosi ponad 9 mil- 
jonów koron, z czego konkretne zy- 
ski wpływają z działu gospodarki le- 
śnej na przestrzeni 28 klm.“ uprawia- 
nej. 

Prezydent czyli głowa miasta — 
p. Karl Luik — jest reprezentantem 
najliczniejszego w  55-cioosobowej 
radzie miejskiej ugrupowania, partji 
narodowej, której prezesem i twór- 
cą jest wielki publicysta, patrjota i 
działacz estoński, b. naczelnik pań- 
stwa, obecny poseł i redaktor naczel- 
ny gazety „Postimes“ Jaan Tónisson. 

Partja ta liczy w radzie miejskiej 
15 radnych, za nią idą socjaliści we- 
spół z robotniczemi związkami zawo 
dowemi — 14 radnych; dałej właści- 
ciele domów — 13 radnych; wresz- 
cie partja pracy 5 radnych; chrześ-
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- WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Protesty przeciw protestom. 

Prezydjum zebrania jakie się od- 
było w Święcianach w da. 28.1 b. r. 
donosi nam, iż obecni na tem ze- 
braniu, przedstawiciele ludności pow. 
święciańskiego po wysłuchaniu re- 
feratu posła Krasickiego — uchwalili 
rezolucję. popierającą całkowicie sta- 
mowisko Rządu i B.B.W.R. w t. zw. 
„Sprawie brzeskiej”. Potępiają jak 

najkategoryczniej całą akcję opo- 
zycji, jako niecny. nikczemny i pod- 
ły sposób walki z Rządem, wysoce 
krzywdzący godność narodową i 
niesłychanie szkodzący imieniu i 
sprawie polskiej nazewnątrz, a po- 
dyktowany wyłącznie względami po- 
lityczno - partyjnemi. 

Przed wyborami do Rady Miejskiej N.-Wilejki. 
P. prezes Sądu Okręgowego w 

Wilnie przewodniczącym Głównej 
Komisji Wyborczej do rady miej: 
skiej w Nowej Wilejce mianował 
p. sędziego Michała Krukowskiego. 

Pozatem do komisji wchodzą 
pp: Emil Rozenkranc, dr. Emanuel 
"Tomaszewicz, Wacław Jarosz, Kon- 
stanty Kraskowski, Jan Rutkowski i 
inż. Bronisław Hejlman. Zastępcemi 
są: pp. Janina Siedłecka, Teresa 

Jurgielewiczowa i Wincenty Micha- 
łowski. Miasto N.-Wilejka zostało 
podzielone na 2 obwody wyborcze. 

Listy wyborców zostaną wyłożo- 
ne do publicznego przeglądu od dnia 
| do dnia 3 lutege włącznie. 

Jak się dowiadujemy, pierwsze 
posiedzenie Głównej Komisji Wy- 
borczej odbędzie się 3! stycznia o 
godz. 17-ejj w lokalu Magistratu 
N.Wilejki. (x) 

Tajemnicza śmierć nauczyciela polskiego. 
" Z pogranicza donoszą, iż onegdaj wieezo- 

wem w granicznej wsi Druskuny położonej w 
pobliżu edelnka granicznego Orany został za- 

przez nieujawnionych sprawców atrzełony 
Jan Jodkiewicz, miejscowy nauczyciel. poł- 
skiej 2 kl. szkoły ludowej. 

Jodkiewieza znaleziono martwego w bu- 
u szkołnym. 

Wizdze litewskie komunikują iż Jodkie- 

wiez popełnił samobójstwo wskutek rozstroju 
nerwowego (?) Zaznaczyć wypada, iż na Jod 
kiewieza już dwukrotnie dokonywali zama- 
chu szaulisi. i 

Tragieznie zmarły J. Jodkiewiez od 1925 
roku trwał na ciężkiem stanowisku nauczycie 
la t kierownika szkoły polskiej w Druskn- 
nach. 

Tragiczna śmierć pod kołami pociągu 
pośpiesznego Nr 703. 

Wczoraj ma torze kołejowym wpohliżu 
Słołpców zaszedł tragiczny wypadek ktery 
pociągnął za sobą Śmierć mieszkańca wsi 
Subonie (gre. mirskiej) Paradzianowieza Kon- 

Wskutek szalejącej wówczas zawiei Śnież- 
mej Paardzianowiez wracający ze swoją far- 

Ujęcie techników 
Na oddnku granicznym Radoszkowicze 

aresztowano twóch osobników, którzy nie- 
kegąinie przedostali się z terenu Białorusi 

manką z miasta do wsi rodzinnej znalazł się 
na przejeździe kolejowym w chwili nadejścia 
pociągu pośpiesznego Warszawa—Moskwa. 

Furmanka roztrzaskana na strzępy, a 
właściciel jej Paradzianowiez Konstanty zna- 
lazł tragiezną śmierć pod kołami pociągu. 

Władze śledcze prowadzą dochodzenie. 

komunistycznych. 
W ubraniu zatrzymanych znaleziono taj- 

me instrukcje K. P. Z. B. 
Zatrzymanych skierowano do odnośnych 

władz. 

Tragedja w płonącym budynku. 
We wsi Posołe wpobližu Bieniakoń za- 

szedł w tych dniach następujący wypadek. 
Późno w nocy, kiedy mieszkańcy wspom- 

mianej wsć pogrążeni byli w głębokim śnie 
w domu mieszkańca tejże wsi Adamajcia 
Wincentego wybuchł nagle z miewyjaśnio- 
mych marazie przyczyn, groźny pożar, któ- 
ary zaczął się szerzyć z gwałtowną szybkością. 

Kiedy 13-toletni syn Adamajcia — Kon- 
stanty obudził się cały budynek stał już w 
płomieniach. Szukając ratunku chłopiec wy- 
skoczył przez okno, lecz w tym samym mo- 
mensie przygniecony został walącym się kło- 
em. Mocno poparzonego chłopca wydoby- 
to z pod kloca i przewieziono w stanie cięż- 
kim do szpitalu. 

'ŚWIĘCIANY 
+ Przypieczętowanie kłamstw endeckie- 

go pisomka. W N-rze 2' „Głosu Wileńskiego" 
zamieszozawą została korespondecja ze 
Święciam, w której znany na naszym terenie 
„Pielacz”, wziąwszy za podstawę jedno kłam- 
„stwo, pedmi w dość nielogicznym wwiązku 
szereg kłamstw dalszych. 

Przechodząc je kolejno stwierdzam że: 
1) P. Z., który „podipiwszy sobie* postrze- 

Kė chciał pannę, nie jest członkiem tut. Od- 
działu Zw. Strzel. co usiłuje między wier- 
szami przemycić ów „Pielanz”*, mie mógł 
więc „sposobów przyzwoitego zachowania się 
mauczyć © onganizacji, gdy do niej nie ma- 
ieżał i pod jej wpływami nie pozostawał. 

2) W dmiu tym nie było żadnej zabawy, 
sami przedstawienia strzeleckiego, nie mógł 
więc p. Z. być na mich obechy. Zabawa 
strzelecka nie mogła zatem, co logicznie wy- 
nika, zakończyć się „jak zwykle awanturą". 
By zaś „Pielarz” mieć mógł dokładny ich 
sbrax powinien jedną z najbliżższych zabaw 
strzeleckich odwiedzić. (Otrzyma w tym ce- 
du zaproszenie). 

3) Stnzelcy nie mogą korzystać z dawanej 
šm broni inaczej, jak tylko na strzelnicy. 
Używanie jej określone jest poza tem regu- 
iaminem wojskowym i „Prawem strzelec- 
kżem''. 

4) Co do owych „dużych sum pienęż- 
mych”, wydawanych na Strzelca oświadczamy 
że tut. Oddział od su zorganizowania go w 
jesieni ub. roku, z żadsych subsydjów pań- 
stwowych, ani samorządowych, nie korzy- 
skat. 

5) W chwili opisanego przez „Pielarza“ 
«wypadku, mie było w towarzystwie p. Z. 
żadnego sżrzelca. 

6) Redakcja „Głosu Wileńskiego" winna 

   

wobec powyższego zwolnić swego korespon- 
denta z powierzonych mu obowiązków, ze 
względu ma  niesumienne i kłamliwe 
tmformacje Redakcji, — tem więcej, że po- 
siada om obecnie imne jeszcze, może intrat- 
niejsze zajęcie. 

Komenda Powiatu. 

SMORGONIE 
-+- Otwarcie toru saueczkowego. W nie- 

dzielę dnia 25 stycznia r. b. nastąpiło otwar- 
<ie toru sameczkowego i Ślizgawki urządzo- 
nej staraniem uczniów Średniej Szkoły Han- 
dlowej w Smorgoniach. W uroczystości ot- 
warcią wzięli udział Dyrektor Szkoły p. Ma- 
licki z żoną, p. inž. Kubok, p. inž. Leśkiewiez 
p. sędzia Komarnicki z żoną, cała dziatwa 
Średniej Szkoły Handlowej i tłumy publicz- 
ności naszego miasta. 

Oprócz toru saneczkowego i ślizgawki, 
została urządzona karuzela na lodzie, cieszą- 
ca się dużem powodzeniem. Miłośnicy spor- 
tów zimowych znajdują jedyną rozrywkę 
w Smorgoniach na ślizgawce, z której do- 
chód jest przeznaczony na Bratnią Pomoc 
uczn. Sredniej Szkoły Handlowej. 

4- $morgonie nawiązują kontakt handło- 
wy z Poznaniem. W dniu 23 stycznia r. b. 
odbyło się tu zebranie Stowarzyszenia Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w Smor- 
gomiach, na którem zostali wybrani rzeczo- 
znawcy z poszczególnych branż do władz 
wymiarowych podatku obrotowego. Między 
imiremi były też rozpatrywane sprawy ek- 
sportu różnych towarów ze Smorgoń do Po- 
znamia. Stowarzyszenie bowiem nawiązało 
stosunki ' handlowe z tamtejszymi kupcami, 
Z powodu nieujednostajnionych cen na ryn- 
ku mięsnym Stowarzyszenie postanowiło po- 
wołać do życia komisję do ułożenia cennika, 

cijańska demokracja 3 i mniejszości 
narodowe 5. 

W. Dorpacie zamieszkuje obecnie 
około 200 Polaków, stanowiących nie 
więcej 46 rodzin, głównie robotni- 
czych — nie odgrywając żadnej zre- 
sztą nazewnątrz widocznej roli. Dor- 
pat jest, jak to już wynika z wiado- 
mości o istnieniu tam kościoła rzym- 
sko-katolickiego, siedzibą jednej z 
paru zaledwie w całej Estonji istnie- 
jacych parafij katolickich, których 
członkami są Polacy, garstka Niem- 

<ów i garstka zresztą rdzennych E- 
stończyków, wśród których niepo- 
dzielnie panuje wyznanie  łuterań- 
skie. 

Z tą oto nieliczną kolonją nie 
miałem możności się zetknąć, dyspo- 
nując zaledwie trzema dniami czasu 
-— zarezrwowanego dla zapoznania 
się głównie z Uniwersytetem i życiem 
titeracko-artystycznem.  Zawdzięcza- 
jąc jednak przypadkowi — pogawę- 
dzić nieco mogłem z pewnym szofe- 
rem rodem z pod Niemenczyna, któ- 
ry trafił tu przed 20 laty, a dziś mi- 
mo, iž ma pewną możność powrotu 
do kraju twierdzi, iż wcale w Esto- 
nji mie czuje się obco i trudno by- 
łoby mu odzwyczaić się od tutej- 
szych warunków bytowania, z które 
mi jest zżyty. Jeżeli tęsknię — mówił 
mi ów zacny obywatel estoński — to 
trochę do Wiłna, gdzie spędziłem swą 
młodość, i które ponownie w trakcie 
krótkich przed paru laty odwiedzin 
"wywarło na mnie wielkie wrażenie. 

Wie pan, taki się czuję szczęśliwy, 
gdy wypadnie mi z kimkołwiek z 
stron rodzinnych pogawędzić i na- 

prawdę wielką wdzięczność czuję dla 
Estończyków, którzy jakby umyślnie 
— w zrozumieniu moich uczuć — 
stykają mnie ze swemi gośćmi z Pol 
ski, najmując w takich razach naj- 
częściej mą taksówkę. 
Estończycy proszę pana — konklu- 
duje mój przygodny rozmówca w 
czasie powrotu z wycieczki zamiej- 
skiej — to naród  „wielikolepnyj*. 
Tu mu zabrakło już polskiego słowa. 
Odparłem więc mu z prostotą, iż go 
rozumiem; naród, który jest po tylu- 
wiekowej niewoli gospodarzem w no- 
wozorganizowanem własnego imienia 
państwie — posiada, wielką duszę i 

dlatego zagadnienie t. zw. mniejszo- 
ści narodowych — traktowane tu jest 
jako zwykły warunek koniecznego 
bliskiego współżycia i rozumienia 
tych, co choć są innej rasy i nacji 
-— państwa estońskiego stali się dziś 
obywatelami. 

Widzę, iż nieco oddaliłem się od 

tematu t. j. wizyty na ratuszu dor- 
packim, więc pośpiesznie dodaję, iż 
wizyta ta wywarła na mnie duże wra 
żenie, gdyż nasunęła mi wiele ana- 
logji do gospodarki w naszem Wil- 
nie, które mimo, iż bogatsze prze- 
szłością wspaniałą — i parokrotnie 
większe swym wymiarem geometry- 
cznym i zasięgiem odwiecznych wpły 
wów kulturalnych od Dorpatu — jest 
od niego znacznie biedniejsze i bez 
porównania gorzej administrowane. 

Bołesław Wit Święcieki. 

rdr type 
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NOWOGRÓDEK 
+ Powstanie Oddziału Ligi Ochrony 

Przyrody. Nowogródek, to ciche, jedyne w 
swoim rodzaju miasto wojewódzkie, zaczy- 
ma się ruszać. Raz po raz powstaje tu jakaś 
organizacja, ożywia się coraz bardżiej życie 
kulturalne, oraz życie towarzyskie. Niedaw- 
no powstał tu Związek Dziennikarzy i Lite- 
ratów, który w najbliższy piątek urządza 
swój pierwszy wieczór literacki, obcenie ma 
my do zanotowania powstanie nowogo zrze- 
szenia — Ligi Ochrony Przyrody. Inicjatywa 
wyszła z Sekretarjatu Wojewódzkiego Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
która to instytucja trzeba to podkreślić jest 
madzwyczaj ruchliwa i utrzymuje bardzo ży- 
wy kontakt ze społeczeństwem. 

Zebranie organizacyjne Ligi Ochrony 
Przyrody zagaił prezes Konstanty Rdałtow- 
ski, poczem objął przewodnictwo zebrania 
p. starostaHryniewski przyrodnik z wykształ- 
cenia. Po krótkiej dyskusji na temat celów 
i zadań T-wa wybrano Zamząd o następują- 
cym składzie: Jerzy Hryniewski — prezes, 
Karol Karpowicz (przyrodnik) — wice-pre- 
zes, Romuald Kawalee — sekretarz, Dyr. 
Gimn. Bański, prof. Łoziński (prof. przyro- 
dy). Na zastępców powołamo pięć osób, do 
Komisji rewizyjnej trzy osoby. Zebranie 
uchwaliło: stworzyć komisje: zabytkową, od- 
czytową, redakcyjną, oraz polecić Zarządowi 
by zajął się zbieraniem materjałów przygo- 
towawczych do prac Ligi: 

Tego samego dnia t. j. 25 b. m. odbył się 
w sali Kina Miejskiego, staraniem Sekretar- 
jatu Wojewódzkiego Bezpartyjnego Bloku 
BBWR. odczyt p. Stefana Klaczyńskiego z 
Wilna, Sekretarza Wil. Kom. P. R. Ochr. 
iPrzyr. na tem.: „Ochrona przyrody u nas i 
zagranicą". Odczyt wzbudził duże zaintere- 
sowanie w mieście, ałbowiem sala wypełni- 
ła się po brzegi. Prelegent zobrazował do- 
tychczasowy stan prac mad ochroną zabyt- 
ków pnzyrody w Polsce, poczem przedstawił 
jak sprawa ta jest realizowana zagranicą.. 
Mówił o parkach narodowych Ameryki Pół- 
mocnej, przytaczając szereg ciekawych szcze- 
gółów, dotyczących parku narodowego 
w Yellowstone, oraz o włoskim parku w Ab- 
ruzzach. Odczył był ilustrowany bogato nie- 
zwykłe ciekawemi przeźroczami. 
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Czy nie za pośpiesznie? 
Mowa o wałkowanej, z kilku 

stron inspirowanej—sprawie reformy 
komunikacji autobusowej, która ni 
z tego ni z owego przyćmiła, zagłu- 
szyła i zepchnęła na plan dalszy 
wszelkie inne zagadnienia lokalne. 

Sprawa ta już nietylko absorbu- 
je całkowicie właścicieli dotychcza- 
sowych wozów samochodowych, ich 
rodziny i przyjaciół, szoferów i kon- 
duktorów, ożywioną, jakby za do- 
tknięciem czarodziejskiej rózgi, sek- 
cję techniczną Magistratu, wreszcie 
czynniki nadzorcze nad t. zw. ru- 
chem kołowym — lecz i szeroki w 
całem tego słowa znaczeniu—ogół 
wileński. 

Sprawa ta jednem słowem ze 
względu na swe wysoce specyficzne 
i rzucające się rebusowym znakiem 
w oczy nastawieniem jest, jakby tu“ 
powiedzieć z lekką ironją, kluczem 
do—bajecznie kolorowej przyszłości, 
biednego w gruncie rzeczy i żywot 
suchotniczy pędzącego Wilna. 

Na tle jej odbył się już nawet 
wiec, przynajmniej charakter taki 
miało onegdajsze zebranie w sali 
kresowej przy ul. Zawalnej Nr. I, 
gdzie jako zdecydowany rzecznik 
reformy dotychczasowego „status 
quo* wystąpił wice-prezydent mia- 
sta i szef sekcji technicznej Magis- 
tratu p. inż. Czyż — z jednej strony 
i inż. Łuczkowski jako generalny 
pełnomocnik tych, których wprowa- 
dzana w szybkiem tampie reforma 
bezpośrednio uderzyć ma po wąt 
łych zresztą kieszeniach—z drugiej. 

Jedna i druga strona, jak to już 
wnioskować należy z ożywionej wy- 
miany informacyj na łamach całej 
prasy wileńskiej dysponuje argumen- 
tami, nad któremi nie wolno przejść 
do porządku dziennego. 

Podstawowem założeniem  ca- 
łej tej sprawy jest fakt, że dotych- 
czasowa autokomunikacja dawała 
przeciętnemu obywatelowi korzyści 
problematyczne — miastu zaś dosłow- 
nie żadnych. 

Z tego aż nadto dobrze zdają 
sobie sprawę zarówno czynniki miej- 
skie, jak i władze t. zw. „Spółdziel- 
ni*, czyli prościej, wolnego zrzesże- 
nia właścicieli autobusów, którego 
praw do dalszej egzystencji —i roz- 
woju nie można tak pochopnie prze- 
kreślić. 

Treść oferty szwajcarskiej firmy 
Arbon, która być może naprawdę 
nie ma obecnie innego celu. jak u- 
szczęśliwienie biednego, niedołężne- 
go Wilna, jest już aż nadto rozrekla- 
mowana, ba, jak to podajemy na 
innem miejscu nawet już „definityw- 
nie" przez Magistrat przyjęta, bez 
pertraktacyj nawet w firmą miejsco- 
wą, ową „Spółdzielnią*, która, jak 
rozumieć należy z wywodów jej 
przedstawiciela, zdolna i skłonna jest 
analogiczne warunki na koncesje 
miastu zaoferować. 

Przeto powiadamy: Pięknie się 
stało, że „wrzód autobusowy" doj- 
rzał do przecięcia — i baczyć trze- 
ba, by diagnoza dalszego leczenia 
yła stawiana przezornie i rozważ- 

nie. bos. 

  

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«; Czynna od godz. il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 ZłŁ ABONAMENT 2 Zł:         

WOT"L EN SE 1 

Dookoła zagadnienia autobusowego w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy Magistrat 

m. Wilna Opracował już projekt u 
mowy z firmą szwajcarską „Saurera* 
na eksploatację ruchu autobusowe- 
go w Wilnie. 

W sprawie tej w dniu wczorajszym 
do wice-prezydenta miasta zgłosiła 
się delegacja szoferów „Spółdzielni" 
interwenjując go o dalszy swój los. 
Jak się dowiadujemy, w myśl umowy 
przedsiębiorcy obsługę autobusów 
rekrutować mają wyłącznie ze sta- 
łych mieszkańców Wilna, w pierw- 
szym zaś rzędzie z personelu obec- 
nie zatrudnionego przez „Spółdziel- 
nię". 

Płace pracowników  autobuso- 
wych mają być wyższe od obecnych. 

* * 
* 

Do Wilna przybyli przedstawi- 

ciele Państwowych Zakładów In- 
žynierji w Warszawie inż. Ryszard 
Mikulski i d-r Leon Loria. W dniu 
wczorajszym obaj delegaci odbyli 
kouferencję z prezydentem i wice- 
prezydentem miasta oraz w Urzę- 
dzie Wojewódzkim. W konferencjach 
tych przedstawiciele Państw. Zakł. 
Inż. wskazali na fakt, że sprawa u- 
ruchumienia komunikacji autobuso- 
wej na wozach „Saurera” jest bar- 
dzo żywotną dla Państw. Zakładów 
Inżynierji i najbliżej je obchodzi, ja 
ko producentów tego typu wozów 
w Polsce. 

Pp. Mikulski i Loria oświadczyli 
dalej, iż w zagadnieniu tem Państw. 
Zakł. Inż. reprezentują żywotne in- 
teresy państwa. 

g 

Aresztowanie wspólnika „złodzieja w szafie". 
Przed kilku dniami donosiliśmy w „Kur- 

jerze Wileńskim, o aresztowaniu w szafie 
meliny złodziejskiej przy ulicy Jatkowej Nr. 
4; nieuchwytnego przez dłuższy czas złodzie- 
ja mieszkaniowego i włamywacza  dezertera 
Aieksego Łuk janowa — przezwanego „wilk*. 

Wspólnikowi Łukjanowa znanemu zło- 
dziejowi mieszkamiowemu Abramowi Ryto- 
wi, również dezerterowi wojsk polskich, u- 
dało się zawczasu „zwiać** z meliny złodziej- 
skiej i ukryć się. 

Przed trzema dniami policja wileńska 
otrzymała informacje, że Ryt znajduje się 
w Wołkowysku, gdzie dokonał całego sze- 
regu kradzieży i włamywań. 

Naskutek telefonogramu molicji wileń- 
skiej, wywiadowcy wydziału śledczego w 
Wołkowysku zatrzymali  nieuchwytnego 
wspólnika. „złodzieja w szafie" Ryta Abrama; 
który dostarczony zostanie niebawem do Wil 
na do dyspozycji miejscowych władz Śled- 

czych. (e) 

  

Dziś: Martyny, Hiacynty. 

Jutro: Piotra N., Marceli. 

  

Wschód słońca—g. 7 m, 20. 

Zachód  -. —g. Ióm. 17 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 8. 8. 

w Wilnie z daja 29/1 —1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średzia — 12° С 

. najwyższa: — 37 C 

daiktai EF MOC: 
Opad w milimetrach: 0 

Wiatr przeważnjący: wschodni. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA. 
— Nowa marszruta kolumny do walki 

z jaglieą. Kolumna do walki z jaglicą przy 
Wydziałte Zdrowia Publicznego Wileńskiego 
Urzędu Wojewódzkiego po ukończeniu prac 

w pow. wilejskim, oszmiańskim, święciań- 
skim, dziśnieńskm, brasławskim i wileńsko- 
trockim udaje się do pow. mołodeczańskiego, 
w którym pracować będzie: w Gródku od 

3411 do 6.11 włącznie, w Rakowie od 9.11 do 
111I w Kraśnem od 13.11 do 16.1. w Mo- 
łodecznie od 18.11 do 28.11 włącznie. Kohun- 

  

  

  

| ma udzielać będzie bezpłatnej pomocy lekar- 
skiej chorym na jaglicę (porady, mniejsze 
"zdbiegi, operacje), oraz jednorazowych bez- 
płatnych porad w innych chorobach oczu. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Nowe przepisy meldunkowe a dowody 
osobiste. Jak wiadomo nowe dowody 080- 
biste wystuwiane przez gminy na podstawie 
ustawy o ruchu i ewidencji ludności nie ma- 
ją wolnych kartek na postawienie stempla 
meldunkowego. Bez mekiunku zaś dowód o- 
sobisty nie jest kompletny.. 

(W tej sprawie niektóre gminy występo- 
wały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
prosząc o wprowadzenie nowego typu ksią- 
żeczek paszportowych. Ministerstwo w no- 
wych przepisach wykonawczych do ustawy 
meldunkowej wprowadziło przyjęty zresztą 
w niektórych miejscowościach zagranicą sy- 
stem stwierdzenia faktu zameldowania w in- 
ny zgoła sposób. Mianowicie każda osoba 
zameldowana w danym domu może otrzy- 
anać *zaświadczenie potwierdzające zgłosze- 
nie meldunkowe. Kartki nowego typu dla 
prowadzących meldunki posiadają odcinek 
który po dokonaniu w biurze meldunkowem 
zameldowania będzie oddany osobie zamel- 
dowanej ostemplowany i potwierdzony W ten 
sposób do każdego dowodu osobistego doj- 
dzie odcinek meldunkowy, który posłuży dla 
<cełów wylegitymowania się z adresu. 

MIEJSKA 

— NABOŻEŃSTWO W MECZECIE. 1.11 r. 
b. © godzinie 10 rańo, w dniu imienin Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Ig- 
nacego Mościekiego, w meczecie muzuł- 
mańskim odbędzie się nabożeństwo. 

— Starania o kontyngens budowlany. Ko- 
mitet Rozbudowy m. Wilna zwrócił się do 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz czyn- 
ników miarodajnych z obszernie opracowa- 
nym memorjałem, w którym przekłada i, 
szczegółowo motywuje konieczność w naj- 
bliższym już czasie przydziału kontygensu 
budowlanego, wskazując jednocześnie na 
ciężki ekonomiczny kryzys w mieście i sta- 
łe zwiększenie się bezrobocia. Biorąc pod 
uwagę powyższe względy komitet w memor- 
jale interwenjuje o zwiększenie dotychcza- 
sowego kontyngensu, gdyż jest to jedyny о- 
becnie środek do podniesienia zarobków i 
zatrudnienia większej iłości bezrobotnych. 
Zwłoka z przydziałem kontyngensu utrud- 
nia normalne funkcjonowanie cegielni w 
mieście oraz całego szeregu zakładów zwią- 
zanych z ruchem budowlanym. 

Zapotrzebowanie na kredyty budowlane 
jest bardzo znaczne i już złożone do Komite- 

tu podamia przekraczają sumę 15 miljonów 
złotych. ‘ 

SPRAWY PRASOWE. 

— Kontiskata „Dziennika Wileńskiego*. 
Władze administracyjne skonfiskowały wczo- 
rajszy makład „Dziennika Wileńskiego" za 
umieszczenie informacji p. t. „Głosy prasy 
zagranicznej o Brześciu”. 

'W godzinach popołudniowych ukazał się 
drugi nakład gazety. 

   

  

ARTYSTYCZNA, 

— Zasiłek magistracki dla Wystawy 
Obrazów. Dowiadujemy się że dyrekcja obec 

mie trwającej wystawy obrazów otrzymała 

zasiłek pieniężny od komisji kulturalnej Ma- 

gistratu m. Wilna ma organizację wystawy 

obrazów Warszawskiej Zachęty w Wilnie 

i wydatki związane z obecnie trwającą wy- 

stawą. Członkowie komisji jednozgodnie 
uznali potrzebę wypłacenie tego zasiłku gdyż 

poziom artystyczny 'wystawyzasługuje cał- 

kowicie na to. Otrzymaliśmy również infor- 
mację, iż przeż dyrekcję wystawy zostały 

poczynione starania, aby obrazy Zachęty 

   
można było wystawić na wiosnę. Pozatem 

w maju b. roku ma się odbyć wystawa ło- 

tewskich artystów malanzy z Rygi. Obecna 

wystawa (Wielka 14) miedługo zostanie zam- 

knięta. Wystawa otwarta codziennie od 10 

do 7 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło prawników. Dnia 30. L o godz. 
20 w lokalu Koła Prawników (Zamkowa 11) 

odbędzie się zebranie sekcji zagadnień praw- 
no-ustrojowych Rzeczypospolitej akademic- 
kiej, na którem będzie omawiana sprawa na- 
dużyć w Bratniaku. Ze względu na. akłuamy 
temat prosimy o liczne przybycie. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— „Kino Kolejowe Ognisko* staraniem 

Opieki Rodzicielskiej gimnazjum imienia 
Czartoryskiego wyświetla dziś 31-g0 stycznia 
filn wytwórni krajowej p. t. „Trędowata*, 

Dochód przeznaczony jest na pomoc nie- 
zamożnym uczniom gim. Gzartorysk'ego. 

WOGJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 

rowej. We środę 4 lutego w lokalu przy ui. 
Bazyljańskiej 2 urzędować będzie dodatkowa 
*Komisja poborowa. Do stawiennictwa obo- 

            

„wiązani są wszyscy ci mężczyźni, którzy we 
właściwym czasie z jakichkolwiek powodów 
nie uregulowali swego stosunku do wojska. 

Z KOLEL 
— Wyjazd stužbowy Dyr. Falkowskiego. 

Dyrektor Kolci w Wilnie inż. Falkowski w 
dniu 29 b. m. wyjechał w sprawach służbo- 
wych na kilka dni do Warszawy. 

— Posiedzenie Rady Kolcjowej. Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Wiilnie komunikuje 
że posiedzenie Okręgowej Rady Kolejowej 
odbędzie się w dniu 11 lutego o godz. 11-ej 
w. gmachu Dyrekcji. 

— Lustracja kolejowa. W połowie lutego 
r. b. na terenie wileńskiej dyrekcji kolejowej 
zostanie dokonana lustarcja linij kolejowych. 

— Nowa taryfa kolejowa w komunikaeji 
międzynarodowej. Z dniem 1 lutego r. b. 
wchodzi w życie nowa taryfa kolejowa bez- 
pośredniej komunikacji kolejowej między 
Polską Łotwą i Estonją. 

— Obniżenie opłat w przedszkolu kołe- 
jowem. Wobec licznych głosów oświadcza- 
jących iż trudna sytuacja gospodarcza zmu- 
sza rodziców do trzymania swych dzieci w 

domu, ponieważ kilkanaście złotych jakie 
trzeba oddać ma opłacenie pnzedszkola, sta- 
mowi pewną lukę w budżecie rodzinnym. 
Przedszkole kolejowe znane szeroko pod naz- 
wą „Dom dziecka" znajdujące się przy Ogni- 
sku kolejowem, chcac przyjść z pomocą ro- 
dzicom rozuniejącym potnzebę wychowania 
przedszkolnego, a mającym trudności finan- 
sowe, postanowiło obniżyć opłaty miesięczne. 
'Naskutek więc uchwały zarządu Ogniska 
z dniem 1 lutego opłata dla dzieci wstępują- 
cych do grupy młodszej wynosić będzie 10 
złotych. Рглустет obniżenie to obejmuje 
zarówno dzieci kolejarzy jak i niekolejarzy. 

GOSPODARCZA 
— Wileiskie Towarzystwo Organizacyj 

i Kółek Rolniczych rozpoczyna w dniu 5-g0 
łutego b. r. dwutygodniowy kurs ogrodniezy. 
dla dokształcenia ogrodników praktyków i 
miłośników ogrodnictwa. 

Wykłady będą obejmowały najważniej- 
sze zagadnienia z dziedziny warzywniotwa, 
sadownictwa i organizacjj zbytu produktów 
ogrodniczych, a także walkę ze szkodnikami 
w sadach i ogrodach. 

Dla ogrodników praktyków kurs bezpłat- 
ny — dla miłośników ogrodnictwa opłata 
wynosi zł. 20 za cały kurs. 

Ćwiczenia będą się odbywać w godzinach 
od 12 do 14 — wykłady od 17 do 20-ej, co- 
dziennie, oprócz miedziel i świąt. 

Kurs odbywać się będzie w lokalu Szkol- 
mej Pracowni Pnzyrodniczej róg M. Pohu- 
lanki + Zawalnej. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 
Wileńskie Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, Wiilno, Sierakowskiego 4. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Inauguracja sezonu w Klubie Społece- 

xym.. Dnia 2 lutego r. b. o godz. 18-ej w no- 
wej siedzibie (Mała Sala Pałacu Reprezen- 

tacyjnego) Klub Społeczny w Wiilnie rozpo- 

cznie sezon tegoroczny „czarną kawą" z re- 

feratem p. posła B. Podoskiego p. t. „Naj- 
ważniejsze zagadnienia w mowym projek- 

cie reformy iKonstytucji". Koreferat. wygłosi 

vice-marszałek Sejmu pos. Jam Piłsudski, 
poczem nastąpi dyskusja. 

„Czarne kawy”, urządzane przez Klub 

Społeczny w Wilnie w roku ubiegłym, -cie- 

szyły się ogromnem powodzeniem, groma- 

dząc wybitnych przedstawicieli wszystkich 

sfer naszego społeczeństwa. 

Spodziewać się należy, iż wiezwykły ak- 

tualny temat poniedziałkowego referatu i 

osoby prelegentów, ściągną do siedziby Klu- 
bu wszystkich członków i zaproszonych 

przez Prezydjum gości. 

Zaproszenia zostały już rozesłane, pozo- 

3 

stałe zaś w miewielkiej ilości można otrzymać 

dziś i jutro w Sekretarjacie BBWR., uł. Za- 

walna 1, oraz w siedzibie Zarządu Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet, ul. Ostrobrana- 

ska 19. = 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—- Kłub Włóczęgów Senjorów. Dnia 30 

b. m. o godz. 19 dla członków i © godz. 19 

m. 30 dła zaproszonych gości, odbędzie się 

w lokalu przy ul. Przejazd 9 (Antokoi): 41 

zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Na 

porządku dziennym nadużycia w Bratniej 

(Pomocy U. S. В. 
—- Wieczór ku uczezeniu roczniey pow- 

stania styczniowego. Staraniem  „Czarmej 

Tnzynastki* Wił. Druż. Harc. (Z-pu Soko- 

łów) zostanie urządzony dwukrotnie wieczor 

ku uczczeniu rocznicy Powstania Stycznio- 

rwago, iktórego program wy ią: deklama- 

cje, żywe obrazy i szt. „Dziesiąty pawilon”. 

Wieczór odbędzie się w sobotę dn. 31-go 

b. m. w sali szkoły powsz, Nr. 7 (pnzy ul. Ry- 

dza Śmigłego 7) i w poniedziałek dn. 2 łu- 

tego w sali szk. powsz. 
ka 4). 

(Początek o godz. 17-j (5 wiecz.). 

Harcerki, harcerze, przyjaciele i sympa- 

tycy Harcerstwa proszeni są O przybycie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Walne zebranie Cechu Fotografów w 

Wilnie. W ubiegły wtorek odbyło się w З- 

kalu przy ul. Bakszta 1 Wamne Zebranie Се- 

chu Fotografów w Wilnie. Przewodniczył 

‚ 5. Ihnatowicz, asesorowali pp. Ł. Siemasz- 

1 ński, protokuł prowadzi p..W. Bal- 

    

   

   

cewioz. dY 

Wobec ustąpienia Starszego Cechu p.. Ih; 

natowieza, przewodniczący zarządził wybo- 

ry, w rezultacie których na starszego Cechu 

wybrano jednogłośnie p. Leonarda Siemiasz- 
ko. Na skarbnika zaś wybrano p. Bałzukie- 

wicza. 
Omawiano sprawę wyznaczenia za pośred 

nietwem lzby Rzemieślniczej.w Wilnie człon- 

ków Komisji Szacunkowej, i jako kandydatów 

powołano pp. Ihnatowicza, Puzyńskiego, Sie- 

maszko i Miedzionisa. > 

Po omówieniu całego szeregu spraw natu- 

ry „gospodarczej przewodniczący żamknął 

zebranie 0 godz. 24-е]. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

-— Delegacja robotników żydowskieh u 

p. Prezydenta miasta. W.czoraj delegacja ro- 

botników żydowskich w osobach p. p. Wolfa 

i Wajnsztejna (jako przedstawicieli Żydow- 

skiej Rady Kulturalnej przy Radzie Okręgo- 

wej Związków Zawodowych) i radnego mia- 

sia dra Rafesa zgłosiła się do prezydenła 

miasta p. Folejewskiego i wręczyła mu me- 

morjał w sprawie wszczęcia przez miasto 

wzmożonej akcji pomocy bezrobotnym. 

W memorjale delegacja proponuje aby: 

1) Powiększono iłość śniadań w szko- 

łach powszechnych tak, by z nieh mogły 

w większym stopnia korzystać też dzieci bez- 

robotnych; 
2) miasto wydało zapomogi bezrobotnym, 

którzy byli zatrudnieni .w mniejszych war- 

sztatach (nieubeżpieczeni przeto na wpadek 

bezrobocia) i miasto wydało bezrobotnym 

zapomogi w naturze -(opał i produkty spo- 

żywcze). 
Pan Prezydent obiecał sprawę tę posta- 

wić na porządek dzienny jednego 2 majbHž- 

szych posiedzeń Magistratu. 

  

RÓŻNE. 
— Tydzień wychowania fizycznego. Pre- 

zes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

inż. Żuchowicz polecił urzędom pocztowym 

w Wilnie w dniach od 1 do 8 krtego przepro- 

wadzić rozsprzedaż specjalnych anaczków 

wartości 5 i 10 groszy na cele propagandy 

wychowania fizycznego. W terminie tym; 

jak wiadomo Miejski Komitet W. F. i P. W. 

organizuje tydzień Wychowania Fizycznego 

i. Przysposobienia: Wojskowego. 

ZABAWY. 
— Czarna Kawa-Dancing Przyjaciół Zw. 

Strzeleckiego odbędzie się w sałach Kasyna 

Garnizonowego, Mickiewicza 13, w dniu 16 

iutego r. b. ak 
— Bal Kowieński. Obowiązki honorowych. 

gospodarzy Balu Kowieńskiego maj: się 

odbyć dnia 31 stycznia roku bieżącego w sa- 

tonach hotelu Si. Georges'a łaskawie objąć 
raczyli JWP.: Adolfostwo Babiańscy, Włady- 

sławostwo Bądzyńscy, Ottonowa Beuerma- 

mowa, Stanisławostwo Bochwicowie, Tade- 

uszostwo. Bodalscy, Michałostwo Brensziej- 

nowie, Marjanostwo hr. Broel - Platerowie, 

Mieczysłarwostwo  Brzozowscy, Stefanostwo 

Burhardtowie, Tadeuszostwo Bystramowie, 

Bolesław Czyżewski, Aleksandrostwo Dmo- 

chowscy, Bohdanostwo Dowborowie, Micha- 

łostwo Dudowie, Mieczysławostwo Englowie, 
Józefostwo Fiedorowiczowie, Józefostwo: Fo- 

lejewscy, Kazimierzostwo Florczakowie, Jul- 
juszowstwo Glatmanowie, Janostwo Gorscy, 

Kazimiera Grekowiczowa, Jerzy Hoppen, Wa- 
cław' lszora, Januszostwo Jagminowie, Jano- 

stwo Janowiczowie, Ałeksandrostwo Janu- 

szkiewiczowie, Antoniostwo Kiaksztowie, Ta- 

deuszostwo Kiersnowscy, Stanieławostwo Ko- 

gnowiccy. Czesławostwo Kozierowscy, Broni- 
sławostwo Krasowscy, Józefostwo Krupkowie, 

Leonostwo Kulikowscy,  Wiodzimierzostwo 

Lęscy, Stanislawostwo Machniccy, Lardwiko- 
stwo Maculewiczowie,  Janostwo Maleccy, 

Aleksandrowa Meysztowiczowa, Marjanostwo 
Morełowscy, Stłanisławostwo Nitkiewiczowie, 
Teodorostwo Nagurscy, Stanisławostwo Nie- 
kraszowie, Kazimierzostwo Okuliczowie, Ka- 
zimierzostwo Opoczyńscy, Januszostwo O- 
strowscy, Wiktorostwo Piotrowiczowie, Jamo- 
stwo Priifferowie, Helena Romer-Ochenkow - 
ska, Ferdynandostwo Ruszcycowie, Stanisła- 
wostwo Rzewuscy, Marja Sienkiewiczówna, 
Hipolitostwo Siemiradzcy.  Stamisławostwo 
Śliwińscy, Wacławostwo Studniecy, Włady- 
sławostwo Studniccy, Kazimierzostwo Świą- 
teccy, Marjan Świechowski, Marjam Strumił- 
ło, Bohdan Szachno, Kazimierzowa Wimbo- 
rowa, Michalostwo hr. Wielhorscy, Marja 
Władyczko, Bronisławostwo Wróblewscy, Ka- 
rolostwo Wynwicz-Wichrowscy, Władysławo- 
stwo Zawadzcy, Henrykostwo Zabielscy, Ka- 
zimierzowa Zawiszyna, Zofja Zdrojewska, Ale 
ksandrostwo Zelwerowiczowie. 

POWY ROZW YOKO ET) 

Pamiętaj o dniu 16 lutego?? 
(S RIKANIATOIEINK T NTA KINAS 

HUMOR. 

Oszczędni Szkoci. 
Szkot — oszczędny i praktyczny jak wszy- 

scy jego ziomkowie — siedzi w oberży przy 

kuflu piwa. Nagle spostrzega pływającą w 

piwie muchę. Upija ostrożnie tak aby nie po- 

łknąć muchy, połowę kufla, i teraz dopiero 
woła kelnera z „oburzeniem pokazując wy- 

jętą z kufla muchę. Żąda podania mu innego 

kufla. Kelner przeprasza za nieuwagę, zabiera 

wypróżniony do połowy kufeł i przynosi świe- 

žy. 

  

Przy stołiku obok siedzi inny Szkot ze 

swą małżonką przy jednym kufłu piwa. 

Gdy kemer oddalił się, wwraca się drugi 
Szkot do pierwszego półszeptem: „Czy mogę * 
prosić pana o muchę“ # 

(Texas Ranger). , 
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TEATR | MUZY 
— Teatr Miejski. na Pohałanee. Dzóś uka- 

że Się po raz 9-ty ostatnia nowość sezonu, 
wyborna komedja Carpentera „Papa-kawa- 
ler*, która zdobyła ogólne uznanie i cieszy 
się miesłabnącem powodzeniem. 

— Teatr Miejski w „Latni*. Dziś grana 
będzie po raz 64y tryskająca humorem i 
werwą, wyborna komedja Francka i Hirsz- 
telda „Imteres z Ameryką", która doznała 
nadwyraz sympatycznego przyjęcia ze stro- 
ny prasy i publiczności. 

— „Czupurek“. Z okazji 30-tolecia pracy 
literacko-dziennikarskiej Benedykta Hertza, 
Dyrekcja Teatrów wystawia w niedzielę nad- 
chodzącą 1-go lutego o godz. 3 m. 30 pp. 
efektowną bajkę dla dzieci i dorosłych „Czu- 
ритек“ — м wykonaniu najwybitniejszych 
sił zespołu, pod reżyserją H. Zełwerowiczów- 
my. 

Efektowną oprawę dekoracyjną skompo- 
nowała p. Schramunówna. 

Widowisko urozmaicają produkcje tane- 
cmme zespołu A. Rejzer-Kapłan. 

Ilustracja muzyczna E. Dziewulskiego. Pro- 
łog specjalnie napisany dła Wilna wypowie 
dyr. A. Zelwerowicz. Ceny miejsc zniżone. 

— Przedstawienia popołudniowe. W obu 
"Teatrach Miejskich w niedzielę i poniedzia- 

dek odbędą się widowiska popołudnowe po 
eenach zniżonych. 

W miedzielę w Teatrze Miejskim na Po- 
hulance o godz. 3 m. 30 pp. „Czupurek* B. 
Hertra (ceny specjałne), zaś w Teatrze „Lu- 
tia“ „Egzotyczna kuzynka" L. Verneuila. 

W poniedziałek w Teatrze na Pohulance 
o godz. 12-ej w poł. „Czupurek“ B. Hertza 
teeny specjalne) i o godz. 3 m. 30 pp. „Dziel- 
ny wojak Szwejk“, w „Larini“ o godz. 3 m. 
30 pp. po raz ostatni „Rewja Karnawałowa”. 

m Hanki Ordonówny. Zapo- 
wiedziane wieczory artystyczne Hanki Or- 
dondwny w środę 4-go i czwartek 5-g0 lutego 
zapowiadają się doskonale. 

Hanka Ordonówna przygotowała wspa- 
niały program, chcąc tem utrwalić się w pa- 
mmięci naszej publiczności. . 

Hanka Ordonówna wystąpi z najnow- 
szym repertuarem. z 

W wieczorach artystycznych oprócz Hanki 
Ordonówny, występują znakomici artyści sto- 
licy: lga Korczyńska, A. Śnieżyńska, L. Bo- 
ruński i inni. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań w Teatrze „Lutnia. 

RABJO 
PIĄTEK, DNIA 30 STYCZNIA 1931 R. 
11.58: Czas. 1205: Muzyka operetkowa. 

18.10: Kom. meteorołogiczny. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.25: Program dzienny. 16.36: 
Koncert życzeń. 17.16: „Nowo-Yorskie dra- 
pacze chmur i Waszyngtońskie ogrody" — 
odczyt. 17.45: Koncert popułamy. 18.45: Kom 
L. O. P. P. 19.00. Program na sobotę: 19.10: 
Komunikat rolniczy. 19.25: „Wesoła 
wieść” w wykonaniu L. Wołłejki. 19.40: Pras. 
dziennik radjowy. 20.00: Pogadanka mMuzycz- 
na. 20.15: Koncert symfoniczny. 23.00: „Spa- 
cer detektorowy po Europie". 

SOBOTA, DNIA 31 STYCZNIA 1931 R. 

1158: Oras. 12.06: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteorologiczny. 15.%0: Pro- 
gram dzienny. 156.30: „Co nas boli“ — prze- 
chadzka Mika po mieśce. 15.50: Skrzynka te- 
chniczna. 16.15: Koncert życzeń. 16.45: Kon 
cert z Warszawy. 17.16: „Jak się widzi ma- 
jąc 50 tysięcy oczu** — odozyt. 17.45: Aud. 
2 Krakowa i koncert z 'Warsz. dla dzieci. 
18.45: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 
19.00: Program na tydzień następny. 10.25: 
Rozmaitości. 19.40: Prasowy dzien. radjowy 
*20.00: „Jak zostałem dowódcą — feljeton. 
20.15: „Finansowe podstawy powstania listo- 
(padowego“ — odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 
22.00: „O piątym grzechu głów.* feljeton. 
22.15: Koncert Chopinowski. 23.50: Komuni- 
katy Ń muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
OPOWIEŚĆ WESOŁA. | 

Oddawna niesłyszany rubaszny i wiecznie 
zakłopotany Oszmiańczuk ip. Leon Wołłejko 
wystąpi przed mikrofonem w piątek o godz. 
22.30 tym razem mie w „tutejszej* kreacji, 
lecz z opowieścią wesołą. 

RADJO NA WŁASNYCH DROGACH. 

Z coraz większym rozwojem radjofonji 
staje się dla coraz szerszej publiczności, jas- 
nem, że ardjo mie jest tytko czemś w rodza- 
ju spotęgowanego gramofonu, albo tełefonem. 
tem wygodniejszym, %% jedna strona może 
wymyślać, a druga nie potrafi odpowiadać. 
iRadjo powoli zaczyna iść własnemi drogami 
i obok poważnej roli ekspedytorni muzyki, 
diteratury i wiedzy, wytwarza własne, specy- 
ficzne formy. Coraz częściej, zdaje się sprawę 
% odrębnych walorów radja. Obok radjofo- 
mizowania utworów literackich powstają spe 
cjalne słuchowiska radjowe, gdzie element 
Titeracki kojarzy się w wiełkim stopniu z 
<iementem akustycznym, ze specjalnemi ra- 
djofonicznemi efektami. Mikrofon dyktuje 
swoje własne prawa, ale daje się też użyć 
w najrozmaitszych celach. Lubi chętnie za- 
glądać w życie, podpatrywać ludzkie słabost- 
ki, murzać się w tłumie, jest estetą więc 
przysłuchu je się swobodnym rozmowom i tak 
powstają audycje z życia. Jest snobem, więc 
bywa na wszystkich uroczystościach czarny 
i nadęty, wysłuchuje przemówień i powtarza 
je radjosłuchaczom z często zjadliwym ko- 
mentarzem. Tu tkwi punkt wyjścia audycyj 
okolicznościowych. Specjalnie na gruncie wi- 
leńskim w bieżącym sezonie odbył już sporo 
przechadzek Był na inauguracji roku uni- 
wersyteckiego w auli Kołumnowej, pławił się 
« przyjemnościach Luna-Parku, odwiedzał 
wzortem młodych małżeństw magazyn me- 
blarski, grzebał się na półkach księgarni, 
podsłuchiwał cudze rozmowy w cukierni i td. 

Ostatnio podobno interesuje się śladem 
wybitnych łudzi sportem narciarskim i za- 
mierza przypatrzeć się najbliższym zawodom. 
Wszystkie te próby stanowią pewien etap 
ma drodze do wytworzenia się odrębnego 
stylu, odrębnego rodzaju radjowego. 

  

   

    

Popierajeie przemysł krajowy 

К ОЛВ ОЕ В 

Z Rady Miejskiej. 
Przed przystąpieniem do porządku 

dziennego wczorajszego posiedzenia 
lewicowe ugrupowania Rady Miejs- 
kiej zgłosiły kilka wniosków nagłych 
domagając się podjęcia natychmiasto- 
wej akcji przyjścia z (pomocą rosną- 
cym z dnia na dzień rzeszom bezro- 
botnych. Akcja ta, w myśl 'wniosko- 
dawców ma pójść w kierunku inter- 
wencji u czynników rządowych w 
sprawie zniesienia t. zw. sezonu mar- 
twego, domagania się zwiększenia 
kredytów na zatrudnianie bezrobot- 
mych oraz na zorganizowanie doraž- 
nej akcji pomocy w postaci rozdawa- 
mia bezrobotnym materjałów opało- 
wych i produktów żywnościowych. 

Nagłość wmiosków została jedno- 
myśłnie przyjęta. 

Następnie prawie że bez dyskusji 
uchwałono projekt budżetu dodatko- 
wego m. Wilna na okres 1931-32 r. 
(Dotyczący biura  mełdunkowego i 
straży pożarnej). 

Zaaprobowano również wniosek 
Magistratu o wystawienie weksli na 
sumę 120.000 złotych na roboty in- 
stałacyjne w związku z rozbudową e- 
lektrown miejskiej. 

Sprawa przyznamia miejskiemu 
Komitetowi Wychow. Fizyczn. i Przy- 
sposob. Wojskowego subwencji do- 
datkowej w wysokości 3000 zł., znała- 
zła gorącego oponenta w osobie radn. 
Stążowskiego, który sprzeciwił się re- 
alizacji tego wniosku, wysuwając ar- 
gumenty natury równie nieistotnej, 
jak i demagogicznej. Uważa on popie- 
ramie przysp. wojsk. za niecelowe 
ze względu na rzekomą ingerencję te- 
go rodzaju organizacji w sprawy na- 
tury połitycznej. 

Ostatecznie wniosek został przyję- 
ty wbrew głosom frakcji PPS. 

Zkolei uchwałono, w myśl refe- 
ratu Magistratu, zastosować szereg ulg 
w przymusie kanałlizacyjno-wodocią- 
gowym na iperyferjach miasta. Ulgi 
zresztą bardzo nieznaczne, mogą być 
udziełane maskutek indywidualnie 
składanych podań. 

Najwięcej czasu pochłonęły : spra- 
wa modyfikacji taryfy opłat za ener- 
gję elektryczną w elektrowni miejs- 
kiej oraz wniosek prolongaty pobiera- 
mych opłat dodatkowych za energję 
elektryczną na akcję pomocy bezro- 

WIVLEN SKI 

botnym. W wyniku dłuższej i zagmat- 
wanej dyskusji postanowiono spray 
te skondensować w ten sposób, że obe- 
cnie średnia opłata za prąd elektrycz- 
ny wynosić będzie w praktyce łącznie 
z dodatkiem na bezrobotnych 95 gr. 
za kłwg. W stosunku do pewnej kate- 
gorji abonentów, opłaty te będą nieco 
mniejsze. 

Po załatwieniu kilku jeszcze dro- 
bnych spraw posiedzenie zamknięto 
wyborem delegatów Rady Miejskiej 
na zjazd przedstawicieli Miast Pol- 
skich, jaki odbędzie się w Krakowie 
w dniu 22 lutego r. b. W skład de- 
łegacji weszli przedstawiciele wszyst- 
kich ugrupowań Rady w osobach rad- 
nych: Dobrzańskiego, Bartnickiego, 
Emgla, Korolca, Trockiego, Spiro, 
Młotkawskiego, Jensza i Zasztowta. 

    

  

  

W związku z naszym przypiskiem we 
wczorajszym numerze do listu kap. Galinata 

otrzymujemy wyjaśnienie, że artykuł wspom- 

niany w liście istotnie był zamieszczony 

w Nr 2] „Dziennika Wil.” z dnia 27 b. m., 
ponieważ jednak numer uległ konfiskacie za 

ten właśnie artykuł, powtórny nakład pisma 

wyszedł z białą plamą. Spora wszakże ilość 

pierwszego nakładu rozeszła się po mieście 

i autor listu miał w ręku egzemplarz całko- 

wity, różniący się od otrzymanego przez 

naszą redakcję. Stąd nieporozumienie. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI. 

Impreza sportowa zorganizowana przez 
Wileński Okręgowy Związek Bokserski z 
jednym z najsilniejszych Okręgów Polski bę- 
dzie stanowiła dla Wilna prawdziwą sensa- 
cję ze względu ma skład osobowy reprezen- 
taoji Poznania. 
Poznań reprezentuje Kłub Sportowy „War- 

ta" rw składzie następującym: 

Waga kogucia — Wolniakowski — ma za 
sobą 21 walk, z których wygrał 14, przegrał 
4, remisowe 3, między innemi pobił zawod- 
miików tej miary, Nielsen — Kopenhaga, 
Szakał — eder — Magdeburg, 
Stencel — Wrocław, Moczko — Katowice. 

"Waga piórkowa, — Forlański — Mistrz 
Polski, vice Mistrz Europy, stoczył 60 walk, 
2 których wygrał 25 pnzez K. O., zwyciężył 
zawodników tej iklasy jak Trombetto—Mistrz 
IWłoch, Szenes — Budapeszt, Gótze — vice 
Mistrz Niemiec, Rolego — Wroclaw. 

Waga lekka — Anioła — vice Mistrz 
Polski — obecnie najlepszy zawodnik swo- 
jej wagi w Polsce w niedzielę dnia 1. II. b. 
T. reprezentuje Polskę w meczu z Czecho- 
słowacją. 

Waga półśrednia: Misiurowicz — dwu- 

    

  

    

Nr. 24 (19661: 

„Lubczyk" powodem tragedji. 
Latem ub. roka w głuchej i cichej zazwy- 

czaj wsi Lach-Kościelny gm. i pow. szczu- 
czyńskiego rozegrał się krwawy dramat, który 
dotąd jest tematem dysput i płotek dla mie 
szkańców okołicznych wiosek. 

Dn. 15 sierpnia 1930 roku kobiety z wy- 
mienionej wioski były zatrudnione nad rzecz- 
ką tu przepływającą praniem bielizny. 

W pewnym momencie zjawił się Bołesław 
Kochanowicz, który zbłiżywszy się do po- 
chłoniętej pracą swej kuzynki, Marji Kocha- 
nowiczowej, żony jego brata stryjecznego, 
wyjął ukrytą w zanadrzu siekierę i z tą rzu- 
cił się na bezbronną kobietę. 

Kochanowiczowa ogłuszona ciosem padła 
na ziemię, a kiedy usiłowała powstać, Kocha- 
nowicz wymierzył jej jeszcze kiłka razów, 
raniąc ją w rękę, wskutek czego napadnięta 
zbroczona krwią straciła przytomność. 

Wezwany lekarz stwierdził, iż Kochano 
wiczowa odniosła szereg ran i ma złamaną 
w trzech miejscach rękę. 

Ujęty sprawca napaści przyznał się do wi- 
ny i oświadczył, że od dłuższego czasu nosił 
się z zamiarem odrąbania ręki Kochanowiczo- 
wej, ponieważ ona będąc jeszcze panną w 
czasie jakiejś libacji dała mu od wypicia płym 
po którym zaczął szaleć z miłości ku niej 
i miał się nawet z nią ić. 

Po miesiącu jednak zapadł na zdrowiu, 
a odtąd choroba ta rozwijała się i dotąd jest 
nią dręczony. Otóż dołegłiwość tę Kochano- 
wicz przypisuje „łubczykowi" , jak nazywa 

miksturę, daną mu przez rzekomą podstępi 
uwodziciełkę. A 

Jego miłość, wywołana przez „lubczyk* 
przerodziła się w nienawiść i od tej pory 
szukał okazji do zemsty. 

Uczucia tego nie osłabiło nawet to, że 
zamachowczyni na jego serce w międzycza- 
sie wyszła za jego. stryjecznego brała. 

Kiedy więc spostrzegł . Kochanowiczową 
nad rzeką, postanowił wykonać powzięty 
łan. 

B Wziął z domu siekierę i tą zamierzał odrą- 
bać K. rękę, lecz mimo starań, zdołał tylko 
połamać w kilku miejscach kości. 

Kochanowiczowa słanowczo zaprzeczyła 
by zamierzała usidlić swego krzywdziciela, 
nigdy mu żadnego „lubczyka”* nie dawała. 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy i byłe 
przedmiotem rozprawy przed IIl-im wydzia- 
łem karnym w składzie wiceprezesa p. M. 
Kaduszkiewieza, oraz pp. sędziów Miłaszewi- 
cza i Szpakowskiego. 

Podsądny Bolesław Kochanowicz potwier- 
dził swe przyznanie się do czynu, przytacza 
jąc poprzednio wyłuszczone motywy. 

Wobec tego Sąd postanowił świadków nie- 
badać, a za ciężkie uszkodzenie ciała wymie- 
rzył Kochanowiczowi karę w rozmiarze 1*/s 
roku domy poprawy z zaliczeniem na poczet 
jej 5 miesięcy odbytego prewencyjnie aresztu. 

Na rzecz poszkodowanej Sąd zasądził od 
Skazanego 418 zł. tytułem zwrotu koszłów 
leczenia. Ka-er. 

GREASE ROR OKT STOTIS TS IIS PIKASO PS BPK ONE 

krotnie reprezentował barwy Pozmania. Sto- 
czył 22 walki, z których przegrał 2 — wy- 
grał 20, w tem 10 przez K. O. 

Waga średnia — Majchrzycki — Mistrz 
Polski i vice Mistrz Europy — najlepszy 
technik w Polsce (Olimpijczyk), w niedrielę 
1. II. b. r. reprezentuje Polskę w meczu z 
Czechosłowacją. 

Mecz odbędzie się dnia 2 lutego 1931 r. 
o godz. 12-ej w południe w sali Kina Miej- 
skiego. 

Barwy Wilna reprezentuje drużyna Mi- 
strzowska w składzie: Gołowacza, Łukmina, 
Mirynowskiego, Pilnik, Wojtkiewicz. 

Dzień sztafet ikonkurs skoków AZS-u. 

W dniu I lutego b. r. sekcja narciarska 
AZS-u organizuje międzyklubowe i między- 
szkolne biegi sztafetowe na dystansie 30 klm. 
w konkurencji międzyklubowej i 12 klm. w 
konkurencji szkołnej. 

Sztafety składać się będą z trzech nar- 
ciarzy przebiegających po 10 względnie po 
4 kim. 

Początek biegów o godz. 9.30 start i meta 
na boisku 6 p. p. Leg. 

W. tym samym dniu o godr. 13 na skoczni 
narciarskiej przy boisku 6 p. p. Leg. odbędzie 
się konkurs skoków również w konkurencji 
międzyklubowej i szkolnej. W zawodach po- 
wyższych rozegrane będą nagrody przechod- 
nie AZS-u. Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat 
AZS-u do godz. 18-ej dnia Ż1 b. m. Losowanie 
zawodników odbędzie się w lokalu AZS-u 
(Śto Jańska 10) dnia 31 b. m. o godz. IR-ej. 

   

Do członków AZS-u. 
„W związku z organizowanym w doi 2-g0 

lutego r. b. przez Okręgowy Związek Narciar- 
ski, propagandowym wyjazdem na ufice rnia- 
sta — Zarząd Sekcji Narciarskiej Akademic- 
kiego Związku Sportowego w Wilnie, wzywa 
swych członków do wzięcia jak najliczniejsze 
go udziału w powyższej imprezie. 

Grupa narciarzy AZS-u wyjedzie w tym. 
dniu za końmi, z tem, że następnie wszyscy. 
uczestnicy wyjazdu będą mogli odjechać skjo: 
ringiem na wycieczkę w góry Ponarskie. 

Zapisy na wyjazd przyjmuje kancelarja 
ASZ-u w godz. od 19—22. 

Zbiórka uczestnikóów o godz. 8.30 w schre 
nisku Sekcji Narciarskiej AZS (Brzeg Anto- 
kolski 12). 

—— 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
POBICIE KONKURENTA FURMANÓW. 
Wczoraj o godzinie 6-ej wieczorem na ulicy” 

Ponarskiej, wpobliżu gmachu roziewni wódek. 
państwowege monopolu spirytusowego, zna- 
leziono okrwawionego i nawpół przytomnego- 
człowieka, którego w dórożce dostarczowo na 
stację pogotowia ratunkowego, gdzie się wy- 
jaśniło, że jest te niejaki Połoński Wiktor. 
zamieszkały przy ul. Śniegowej Nr. 2. Okazało: 
się, że Połoński napadnięty został przez swo- 
ich konkurentów furmanów i pobity do utra- 
ty przytomności. Policja wdrożyła w tej spra- 
wie dochodzenie. (ch 
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EJSKIE | ks Miarguls on— tez Medzme Damir 
GALA WIEJSKA Potężny euperiflm z życia dworów króla Ludwika XV i cara Piotra III. Aktów 12. $iróbrameka 5. W rolach głównych: Liane Haid, Agnes Esterhazy, Alfred Gerasch I Fritz Kaertner. 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Arka Noego. 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnych! Wielki Ś a { Ś 
superfilm produkcji krajowej p. t. P l E M l Ł 0 c l (Trędowata) 

0 G N 15 KO Współczesny dramat salonowy w 12 aktach według glošnej powieści Heleny Mniszek. Rzecz dzieje się w Głę- 
Sawięnch w ordyn. ai: a en = i e g = pe tų rol 

najwyb. art. e; 2 rzyn erzejewski, P. Owertto, H. Marcello-Palińska, M. Gorczyńska i in. 
„tiek śworoa kolojow,) Poce. asia AL © W ZZ Ž g. 4, Kasa czynna od g. 4.30 do 10. Nast. program: Kłamiesz kobieto. 

piRO-tae CENY MIEJSC W OBU KINACH JEDNAKOWE! Dźwiękowe Kino 
и Dziś święto flimowel Uroczysta premjeral 6 CH f į N i 

„AELIOS Triumf Dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 

a 35, tel. 9.28 ga tle genjalnego dzieła STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Wielka Nr. 47 

  

WIATR OD MORZA 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: Marja MALICKA, 

Adam BRODZISZ, Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO 
Zbjęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zamkach historycznych na Helu, w porcie Gdyńskim, na pelnem 

morzu i na łodzi podwodnej. Największy sukces doby obecnej! 3 
Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

Na ł-szy seans ceny zniżone. 

DŹWIĘKOWA KINO 

„IÓLLJWOCJ” 
uł, A. Mickiewicza 22. 

szą i najdow- 
cipniejszą 

kreacją jako 

  

MIGNON G. EBERHART. | 

„Coś dla wszystskich”. Najwięk- 

ei ulubieńcy starych i młodych 

STRZELCY 

— Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.15. — 

PAT i PATACHON 
NAD PROGRAM. 

2 dodatki dźwiękowo-śpiewne. 
Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Dla młodzieży dozwolone. 

Dowcipna parodja 

Wilhelma Tella. | 

6 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z» ngielskiego. 

Genowefa usiądł obok mnie i wpa- 
trzył się z zainteresowaniem w migo- 
cące druty. Z bibljoteki, znajdującej 
się w końcu domu nie dochodził żaden 
dźwięk. Poczułam się samotna. Przez 
pewien czas robiłam szybko na dru- 
tach poczem przestudjowałam staran- 
nie kartę choroby oraz instrukcję na 
noc i zamyśliłam się nad dziwnem 
towarzystwem, wśród którego się 
znalazłam. 

Około jedenastej przygotowałam 
się do nocnego dyżuru, to jest posta- 
wiłam fotel tyłem do schodów, aby 
światło lampy nie raziło mnie w oczy 
przyniosłam sobie stołeczek pod nogi 
i z djęłam z bałustrady zakurzoną ma 
katę, aby się nią okryć, w razie gdyby 
wygasło na kominku. Na dworze hu- 
lał wicher wstrząsając okiennicami i 
uginając jęczące drzewa. *=Sprawdzi- 
łam, czy okiennice są dobrze zamknię 
te, ale były. Noc była okropna, Zatęs- 
kniłam do ciepłego, zacisznego łóżka. ' 
"Otoczenie było przygnębiające. .Og- 

  

romny, stary dom tonął w ciszy, prze- 
rywanej tyłko biciem deszczu w ok- 
na, wyciem wichru w kominie, trze- 

szczeniem okiennic i zawodzeniem 
drzew w ogrodzie. Był to koncert, 
który mógł podziałać na nerwy. 

Zaledwie przykręciłam płomień w 
lampie, zdjęłam czepek i usadowiłam 
się wygodnie w fotelu, kiedy zaszele- 
ściła zielona portjera i weszła March. 
Miała na sobie tę samą wspaniałą to- 
aletę co przy obiedzie, tylko srebrne 
pantofelki zamieniła na czarne, atła- 
sowe, bez obcasów, z ogromnemi czer 
wonemi rozetami ze strusich piór. Na 
tle ciemnego, ponurego pokoju jej 
strojna sylwetka jaśniała poprostu ra 
żąco. 

Wyglądała na zmęczoną. Usiadła 
na moim stołeczku, wzdychając. 

— Czy dziadziowi lepiej? — za- 
pytała cicho i gdy potrząsnęłam gło- 
wą, zwróciła oczy na ciemną twarz, 
majaczącą w cieniu kotary. 

— Dlaczego on nie zamknie ust? 

V Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

Honorowe bilety nieważne. 

rozómieszą nawet głazy swoją 

ostatnią przebajeczną, najnow- 

zapytała trwożnym szeptem. — Wi- 
dać język... Czy cierpi? 

— Nie, nie cierpi — odparłam us- 
pakajająco. — Otwarte usta są zwy- 
„kłym objawem w takich wypadkach. 

— Och! Czy on nie nie słyszy... i... 
nie widzi... Zająknęła się. 

— Nie bo jest nieprzytomny. 
— Panno Keate, pani będzie taka 

dobra i da znać, gdy dziadzo odzy- 
ska przytomność. Myślę, że będzie 
chciał mnie zobaczyć. 

— Owszem — przyrzekłam ocho- 
czo, czując, że jeźeli mój pacjent ze- 
chce kogokolwiek zobaczyć, to prze- 
dewszystkiem tę uroczą wnuczkę. 

Moja uprzejmość musiała zrobić 
na niej dobre wrażenie, bo ciągnęła 
dalej niemal poufnym tonem: 

— Widzi pani, on musiał się już 
przedtem źle czuć, gdyż wezwał mnie 
do siebie... odwołał mnie z dłuższej 
wizyty... Przyjechałam cztery dni te- 
mu... ale — głos się jej załamał. Po 
chwili dodała: — Dostał ataku. Stryj 
Adolf i Izabelia przyjechali przede- 
mną. Pan Dimuck przybył w. dzień a- 
taku. Zaraz też posłaliśmy po Eusta- 
chego. Ale dziadek leży jak kłoda. 

Głos jej się załamał tak jak przed- 
tem. Umilkła i wpatrywała się posę- 
pnie w ogień. 

sndabiw przyjmuje ad цеба. --> @ 
' 

  

DKA ° 3 

Rańskter dzieła gospodarczego przyjmuje ed gadx. 6--7 wiecz. we wtarki | piątki. Rykopiedw Rodakoja zie swrace Dyrebtei Uydam 
Pok. Keute czskewa P. K. O. M. BEO Prakarała — mi. Ś-to Jeńsha 1, Tełulon 2-40, 

GERA GSŁOSZEŃ Że mierz miitmwtowy puzed tekstem — 40 gi, © debacie Ą fi st. —80 gu, MM, М, М, М1— 38 gr, sa tokotem IŠ 4 kronibo selfh - komas 
tam Śniięm my ta ozłasiau cyłtwwe | tabełmyrzae— SD drożej x motrzażeninm wejecn="FE4, dreżaj, W wamerach miadzieinych | twiętecznych 15% drożej sagraniczae—I00X każą. 

Gibai visit Sis umowy, 6 Wwiatew i%-<50 lamowy  Admtamirecja sarwg» sabie grzwę zwiany terminu tua cgłoszeń. 

  

KINO.TEATR Dziśl Po raz pierwszy ° Dramat w Wilnie! Wielki przebój G a b h obyczajowy PA N* najnowszej prod 1931 r. rzesznic eZ rzec IŻ akt. 
” W rolach Wielki ten erotyczny dramat współczesny jest najnowszym. WIELKA 42 głównych: Esther Ralston i Jimės Ball. triumfem w kinematografji Z tajemnic domu poprawy dła 

niemoralnych dzieweząt. Tragedja niedoów. wieśniaczki. NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 akt.. 

Kino - Teatr Dziś! Niebyw. dotychczas konkurs największ. gwiazd ekr. I, Możżuchin, Brygida Helm, Dita Parie i Henryk 

LUX: 
Mieklowioza 11, t.15-62 

na zasadzie art 

   
Lichta, oszacowanego n 
się z urządzenia mieszka 
butelek i innych, na zaspoko! 
Cemacha w sumie 100 

3037/V1 

  

   

George w przebojowym obr. reżys. W. Turz: 
go—twórcy „Kurjera e 

elektryz napięcie od początku do końca. 

Obwieszczenie. 
Komornik $ądu Powiatowego w Wilnie 3 rewiru 

Wacław Ledniewski, zam w Wilnie, przy ul. 3 Meja 13, 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 

11 lutego 19*| roku o godz. I0-ej rano w Wilnie, przy 
ul. Kalwaryjskiej Nr. 6 odbędzie się eprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Szewela 

mę 657 zł., składającego 
maszyn do korkowania 

e pretensji Szlomy 
zł. z "/ę?/o i kosztami. 

Komornik (—) W. Leśniewski. 

    

    

[dbce języki 
j feanenski, 

angielski, 
n'emiecki 

teorja i praktyka 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI rewiru, 

Jan Lepieszo, zam. w Wiłnie przy ul. Zamkowej 15, z $ 
m. 2, na zusadzie art. 1030 U P. C. obwieszcz ż | 
w dniu 30stycznia 193] r o godz 10-ej rano w Wilnie, dd 

Św. Jakėba Nr 16 m 3, odbędzie się sprzedaż przy ul. 
z licytacji publicznej ruchomości, należącej do dłużnika Rekin aisiais Šai 
Henryka Pr:cździeckiego. składającej się z urządzenia | * Ы a YW. | i obficie 
mieszkaniowego, oszacowanej dla licytacji na sumę kredens ładny 
645 zł., na zaspokojenie pretensji Bolesława Mikuto- nieduży 
wicza, Mickiewicza 15--20, 
3038/V1 B Komornik Sądowy J. Lepieszo. 3004 Piwo. 

— Kto to jest ten pan Dimuck? 
— zapytałam odniechcenia. 

— Stary przyjaciel dziadka. 
Genowefa wstał, przeciągnął się 

leniwie i zbliżywszy się do dziewczy- 
ny, otarł się o jej wysmukłe nóżki. 

— Idź sobie, Genowefa. — Odep- 
chnęła go, ale kot powrócił i zaczął 
wyginać chudy grzbiet, trzeć nosem o 
jej pantofle i chwytać pyszczkiem 
czerwoną rozetkę, mrucząc jednocze- 
śnie bardzo przyjaźnie i bardzo gło- 
šno. 

— Nie lubię kotów — rzekła, zwra 
cając na mnie spojrzenie niebieskich 
oczu. — Genowefa jest przedewszy- 
stkiem ulubieńcem Kemy, która pa- 
sie go wątrobą i śmietaną, ale pomi- 
mo to kocisko jest ciągle jednakowo 
chude. Widocznie wszystko idzie w 
kości i futro. Kema to nasza kuchar- 
ka — objaśniła. — Podpatrywała dziś 
panią przy obiedzie, prawda? 

— Tak — odparłam — Muszę się 
przyznać, że się trochę zlękłam. 

— Nie lubi obcych osób w domu 
— rzekła tonem przeproszenia March. 
— Ale przy bliższem poznaniu zy- 
skuje. Nastała do nas jeszcze przed 
mojem przyjściem na Świat. — U- 
śmiechnęła się. — Gdy ja i Eustachy 
byliśmy dziećmi, groziła nam nieraz, 
że nam poobcina uszy za psoty. Byliś- 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tełefon 3-40 
T GBUOTEKĄ" 

ymiegogn 
Do sprzedania 

    

    
my okropnie nieznośni. 

— Pan Eustachy to kuzyn pani?— 
zapytałam leniwie. 

*—- Tak — odpowiedziała już bez 
uśmiechu.—Został sierotą jako małe 
dziecię i wychowywał się ze mną. I 
mnie zabrał dziadek, gdy straciłam 
rodziców. Biedny dziadunio zawsze 
był taki dobry chociaż surowy... — 
Spojrzała na łóżko z wyrazem ser- 
decznej troski. 

— A Mittie Frisling? — 
łam, może za natrętnie. — 
jest? 

Twarz dziewczyny stała się wynio 
sła i chłodna jak przy obiedzie. Wsta 
ła i rzekła dziwnie wyraźnym głosem: 

— Mittie Frisling- Nie mam naj- 
mniejszego pojęcia. 

Portjera zakołysała się lekko i 
wszedł Eustachy. Na widok March za- 
wahał się na ułamek sekundy. 

— To ty tutaj jesteś, March? — 
— Myślałem, że już śpisz. 

Dziewczyna zmierzyła go zimnem 
spójrzeniem nieugiętych oczu. 

" — Właśnie odchodzę — rzekła. Mo 
że pani czego potrzeba, panno Keate? 

— Prosiłabym o gotującą wodę i 
o lampkę spirytusową, jeżełi jest w 
domu. Może będę musiała zastrzyk- 
nąć adrenalin, a do tego trzeba zde- 

zapyta- 
Kto to 

   
Codziennie czynne 

Wanny 
i Łaźnie 
damskie i męskie 

Niemiecka 6 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„АТОТРМ аПКа 
ul. Krėlewska 9. 

Wydaje šniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tamio 

Abonament miecięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

ie" i „Wo wc MOnolescu (dtlma włanrwad) Wspaniały film na tle równie sensacyjnych jak dramatycznych przygód i romansów słynnego „Króla niebieskich ptaków*. Przepych wystawy. Akcja dzieje się w Paryżu na Rivierze. we Włoszech i w Szwajcarji. 
Początek o godz 4-ej, w dnie świąt. o godz. |-ej. 

Niebywale 
Ceny od 49 gr. 

Pies-—7>! (brėnzo-- 

wy) przybłąkał 
się, Bobrujska 7, Szara” 
chowicz, Po tygodniu od: 
chwili ogłoszenia niniej- 
szego, psa uważać będę. 
za własność. 

Z: kwit lombardowy- 
(Biskupia 12) Ne. 90318: 

3114 

    

   

    

unieważnia się. 

   — Z” dowód osob. wyd.. 
przez Stasostwo Pow. 

w Wilnie, na imię Piotra. 
Danielewieze, uniew. się. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do adminietr. 

dla W. K. 

pozie posady bony,. 
posiadam dobre świad. 

Łaskawe oferty proszę: 
nadsyłać do Administracji: 
„Kurį. Wil.“ pod Nr 87987 

      

Obiad 1 złoty. 

    Gabinety. 

zynfekować w gorącej wodzie szpry- 
ckę i igłę. 

; Popatrzyła na mnie z uwagą. 
— Nie mamy lampki spirytusowej 

ale każę żeby w kuchni całą noc palił 
się ogień. I teraz przyniosę pani gotu- 
jącej wody. 

Eustachy odgarnął przed nią por 
tjerę i powrócił do mnie. 

— Jakie jest pani zdanie o stanie 
zdrowia dziadka? — Zapytał. 

— Trudno coś powiedzieć — od- 
parłam chłodno, dotknięta jego aro- 
ganckim tonem. 

Podniósł brwi, takie same czarne, 
jak u March, ale o łagodniejszym ry- 
sunku. 

— Tak? A jak pani sądzi, kiedy 
on odzyska mowę? 

-— Może niedługo. Trudno powie- 
dzieć. Wypadki tego rodzaju nie są 
ściśle jednakowe. 

Nastąpiła krótka pauza, w ciągu 
której błyszczące czarne oczy wpiły 
się przenikliwie w moje, jakby chcąc 
mi wydrzeć posiadane przezemnie а- 
jemnice medyczne. 

— Czy jeżeli przemówi, bedzie od- 
razu zdołny do dłuższej rozmowy? 

(D. e. n.) 
alg: 

" | A


