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E VI. DOROCZNY 

    

DOROCZNY BAL AKADEMICKI 
BAL CENTRALI OPIEK RODZICIELSKICH 

odbędzie się 7-g0 lutego w Saionach Kasyna Garnizonowego. 
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REWIZJONIZM WŁOSKI. 
W dzisiejszej prasie weneckiej 

przeczytałem wiadomość o zamierzo- 

nym na m. kwiecień pobycie Marszał- 

ka Piłsudskiego we Włoszech. Podług 

tej informacji, którą powtarzam, о- 

czywiście, na odpowiedzialność źród- 

ła, Marszałek Piłsudski ma zamiar 

spędzić jakiś czas na Capri (wyspa 

pod Neapolem) i przyjąć tam wizytę 

Mussoliniego. W drodze powrotnej 

do kraju zatrzyma się w Rzymie re- 

wizytując tam dyktatora włoskiego, 

a zarazem nie ominie okazji odwie- 

dzenia Papieża Piusa XI-go, z którym 

łączą go węzły przyjaźni z czasu, kie- 

dy obecny władca „Citta del Vatica- 

no“ przebywał w Warszawie w cha- 

rakterze nuncjusza. 

Nie mam tutaj żadnej możliwoś- 

ci aby uzyskać potwierdzenie tej in- 

formacji, sądzę zresztą, że i w kraju 

nie byłoby to zbyt łatwem. Wycho- 

dzę z założenia przeto, że wiadomość 

ta nie jest bezpodstawna. Sądzę, że 

jest ona dowodem dużej aktywności 

polityki zagranicznej polskiej, która 

istotnie musi znaleźć swoje własne 

miejsce wśród zarysowujących się 

wokoło porozumień i nieporozumień, 

błoków i antagonizmów. 

W opinji europejskiej miejsce dla 

Polski wyznaczano dotąd bezpośred- 

nio za Francją, uważając, że stano- 

wisko obu tych państw pokrywa się 

ze sobą w 100 procentach. Czyż mógł- 

by ktokołwiek być z tego u nas nie- 

zadowolony? Jest wszakże w tem je- 

dno „ale“, które nam nie może za- 
wsze dogadzać. Mówi się zbyt sze- 

roko, że idziemy za Francją wszędzie, 

że jesteśmy poprostu jej satelitą i z 

tego tytułu bierze swój początek owa 

stuprocentowa solidarność. Sądzę, 

że byłoby lepiej gdyby procent tej so- 

fidarności spadł do 90, natomiast 

aby wynikał uzgodnienia 

stanowiska dwóch niezależnych i rów 

norzędnych czynników, — w danym 

wypadku Francji i Połski. Istnieje 

tak dażo kwestyj, łączących te dwa 

państwa ze sobą, że z takiego posta- 

wienia sprawy nie należy oczekiwać 

powstania między niemi  jakichkol- 

wiek zasadniczych dysonansów. 

Czy wizyta Marszałka Piłsudskie- 

go we Włoszech angażowałaby Pol- 

skę w jakikolwiek sposób w sferę 

niezbyt idealnych stosunków włosko- 

francuskich? Bynajmniej. Po pierw- 

sze Marszałek Piłsudski nie reprezen- 

tuje oficjalnie polskiej polityki za- 

granicznej, po drugie mamy z Wło- 

chami kwestje znacznie bliżej nas 

obchodzące, niż spór o przywileje na 

północnym brzegu Afryki. Z pobytu 

Marszałka w Lizbonie ukuto plotkę 

o kupnie przez Polskę Angoli, z wizy- 

ty w Rzymie ten i ów zacznie węszyć 

nosem jakąś demonstrację antyfran- 

cuską. Oczywisty absurd, na który 

nabrać możną jedynie kawiarnianych 

płotkarzy. 

Zapowiedź pobytu Marszałka Pił- 

sudskiego we Włoszech wygląda bar- 

dzo interesująco zupełnie od innej 

strony. Podczas ostatniej sesji Rady 

Ligi Narodów ministrowie spraw za- 
granicznych niemiecki i włoski mieli 
ze sobą dłuższą rozmowę, 0 której 

pojawił się w prasie genewskiej jed- 

on z 

- polityki rewizyjnej 

nobrzmiący komunikat. Podkreślał on 

zgodność zapatrywań obu ministrów 

na niektóre aktualne zagadnienia w 

polityce międzynarodowej i zapowia- 

dał, że w ich zakresie oba państwa 

(Niemcy i Włochy) mają szczerą chęć 

działania solidarnie, a w każdym ra- 

zie porozumiewania się przed owem 

działaniem. Rzeczywiście, podezas 

obard Rady nad sprawą rozbro- 

jenia oraz Komisji Studjow paneuro- 

pejskich Curtius i Grandi występo- 

wali solidarnie w kwestji zaprosze- 

nia Rosji do Paneuropy oraz w kwe- 

stji przewodnietwa przyszłej Konfe- 

rencji Rozbrojeniowej. 

Zachodzi pytanie czy solidarność 

włosko-niemiecka dotyczy również 

Niemiec wobec 

Polski. Dziennikarze włoscy na to 

pytanie uśmiechają się figłarnie i 

wzruszają ramionami. Rewizjonizm 

włoski jest wogóle bardzo specyficzny. 

Można przypuścić że zaistniałby on ma 

wet wtedy gdyby nie było wogóle 

traktatu wersalskiego  įprzediem 
wszak nie brakowało innych trakta- 

tów). Polityka faszystowska chce о- 

siągnąć parytet mocarstwowy z pań- 

stwami, które przodują w tej kate- 

gorji. Traktat wersalski wkońcu u- 

kładali trzej ludzie Wilson, Clemen- 
ceau i Lloyd Georges. Orłanda jaż 

tam nie było. Niższość Włoch stała 

się wówczas jasna. Mussolini chce 

bezwzględnie z tej drugoplanowej po- 

zycji przejść do pierwszego rzędu. 

W tem dążeniu spotyka się dziś z 

Niemcami, ale bynajmniej nie poto, 

aby im dać się prześcignąć. Rewizja 

granie z Połską na korzyść Niemiec 

i połączenie ich z Austcją odrazu 

stwarza groźbę dla południowego Ty- 

rołu włoskiego, to też Włochy nie ma- 

ja żadnego powodu życzyć Niemcom 

powodzenia w tych aspifacjach. 

Niemcy są Mussoliniemu potrzebne ja 

ko taran do podważania nienaruszał- 

ności traktatów wogóle, ale bynaj- 

mniej nie tylko traktatu wersalskie- 

go, a szczególnie nie w tym jego pun- 

kcie, o który Niemcom chodzi. Temu 

skomplikowanemu węzłowi imiere- 

trzeba się dobrze pr zeć, 

aby uniknąć omyłki przypisywania 

Włochom roli protektora rewizjoni- 

zmu niemieckiego wobec Polski. 

Kto ma oczy otwarte, ten już w 

wizycie: Grandiego w r. ub. w War- 

szawie i Druskienikach musiał się 

dopatrzeć wyeliminowania z polityki 

włoskiej możliwości w tym sensie. 

Zapowiedziana wizyta Marszałka Pił- 

sudskiego w Rzymie byłaby tylko 

wielce znamiennem potwierdzeniem 

braku ze strony Włoch wszelkich 

zamiarów popierania jakichkolwiek 

dążeń na szkodę Polski. 

   sów 

Testie. 
Wenecja, 29. I. 1931 r. 
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Poseł dr. Wysocki przybył 
do Berlina. 

BERLIN 31.1. Pat — W dniu 31 
stycznia o godz. 18.10 przybył do Ber. 
lina nowomianowany poseł Rzeczypos 
połitej Polskiej przy rządzie Rzeszy 
dr. Albert Wysocki z małżonką, wita- 
ny na dworcu przez zastępcę szefa 
protokółu dyplomatycznego w urzę- 
dzie dla spraw zagranicznych i przez 
tajnego radcę von Moltke. 

W konferencji Okrągłego Stołu 
wagi 

    wzięli udział łeź maharadżowie. Widzimy 
żę Kaszmiru, posiadacza najwięk- 

szych w świecie szmaragdów, wartości prze- 
szło 10 milj. 24. p. 

  

  

Wyjazd premiera Sławka 
do Wisły. 

(Tel. ad wl, kor. z Warszawy). 

Wezoraj wyjechał do Wisły p. 
premjer Sławek gdzie przebywa p. Pre 
zydent Rzeczypospokitej. 

Wiceminister Beck i poseł 
Hołówko w Krynicy. 

KRYNICA 31.1. Pat. — W dniu 31 styez- 
nia przybył do Krynicy wiceminister spraw 
zagranicznych Józef Bedk oraz szereg ©so- 
bistości ze sfer parlamentarnych a pos. Ho- 
Zówiką na czeła. 

Patycja ukraiūska do/ Ligi 
Narodów. 

GENEWA, 31. I. (Pat). Generalny 
Sekretarjat Ligi Narodów otrzymał 
dwie petycje od posłanki ukraińskiej 
Rudnickiej, jedną w sprawie 5-ciu by- 
łych posłów, więzionych swego czasu 
w Brześciu nad Bugiem, drugą w spra. 
wie akcji pacyfikacyjnej w Młp. Wsch 

Nieregularna wypłata pensyj. 
MOSKWA, 31. I. (Pat). Od dłuż- 

szego czasu prawie we wszystkich u- 
rzędach i przedsiębtorstwach sowiec- 
kich wypłata zarobków odbywała się 
na raty i ze znacznem opóźnieniem. 
Obecnie wyższa rada gospodarstwa 
narodowego zwróciła się z wezwa- 
niem do kół finansowych, aby doło- 
żyły wszelkich starań w kierunku re- 
gularnego wypłacania zarobków. 

Międzynarodowy turniej 
hokejowy w Krynicy. 

, KRYNICA 31.1. Pat. — W dniu 31 stycz- 
nia w godzinach ornych odbył się w saló 
domu zdrojowego kongres Ligi Międzynaroć 
dowej Hakeju na lodzie. Na kongresie re- 
I entowamych było 13 państw: Belgja, Fra- 

Angl ja, Niemcy, Austrja, Czechosłowa- 
cje, Szwujcarja, Szwecja, Włochy, Stany Zje- 
dnoczone, Kanada, Rumunja i Połska. Kon- 
gres zagaił p. Loicq, prezes Ligi Międzyna- 
rodowej, poczem zabrał głos wiceminister 
spraw zagranicznych Beck, który powitał 
delegatów imieniem rządu polskiego. W od- 
pawiedzi p. Loicq podziękował p, ministrowi 
ZA ZNSZĘ nie swą osobą zebrania i wyra- 
ził wdzięczność rządowi polskiemu za zaia- 
teresowanie się sprawami Ligi Międzynarodo- 
wej Hokeju na lodzie astępnie deleg. zwią- 
zków hokejowych ustalili następujący skład 
grup do rozgrywek o mistrzostwo świała: 
pierwsza grupa — Kanada, Francja, Polska, 
druga grupa — Węgry, Czechosłowacja Au- 
strja i Anglja, trzecia grupa — Szwecja, 
Rumunja, i Słany Zjednoczone. Zapomocą 
specjalnego systemu eliminacji zostanie wy- 
łonionych do finału 6 drużyn. Pozostałe 4 
drużyny będą uczestniczyły w turnieju po- 
cieszenia. Ustałono na niedzielę następujące 
spotkanie: godz. 11.30 — Kanada — Fran- 
cja, sedziuje Trovati, 18.30 — Austrja — 
Angtja, sędziuje iLoicq (Beigja), 20.30 — Wę- 
W pomiedziałek odbędą się następujące spo- 
ika godz. 11.30 — Rumunja — Stany 
gry — Czechosłowacja. sędziuje Poplimanł, 
Zjednoczone, 18.30 — Szwecja ze zwycięzcą 
meczu Austrja—Angija, godz. 20.30 — Pol- 
ska ze zwycięzcą meczu Węgry — Czecho- 
słowacja. W razie zwycięstwa Polski Avej- 
dzie „oma do finału. W razie ewentualnej 
porażki Połski grać będzie w repeszażu z 
Framcją, która przypuszczalnie zostanie po- 

w pierwszej rundzie z Kanadą. 

  

   

    

  

      

Trzeci dzień procesu o planowany 
zamach na Marszałka Piłsudskiego. 

* WARSZAWA 34.1. Pat. — W trzecim dniu 
pfoeesu o planowany zamach na Marszałka 
Płsudskiego zeznawał jako pierwszy Józef 
Tulo, wywiadowca, który charakteryzował 
działańność miłicji P. Р. 5. С. K. W. oraz 
kursy imstruktorskie, w których sam brał 
uskziad. M. im. Świadek przytacza, że na tych 
kursach pos. Pużak wysłosą wykład ma temat 
mętody wakk ulicznych, Po zeznómiach świad- 
ka Tulo przewodniczący zakomunikował, że 
gen. Damiec nadeska list do sądu, w którym 
stwierdza, że z żadną z osób, które biorą 
udział w tej sprawie nie miał i nie ma nic 
„wspólnego. Świadek obrony pos. Tomasz Ar- 
«zuewska zeznaje że zajmował się organiza- 
cją mółicji partyjnej P. P. S. €. K. W., był 
jej komendantem i pracował z Dzięgielew- 
skim, z którym uzgadniano wszelkie wystą- 
pienia milicji mazewnątrz. Następnie świa- 
dek apawiada o organizacji milicji i przepro- 
wadzaniun w niej selekcji przy pomocy wy- 
hranych łudzi, do których zaliczał Jagodziń- 
skiego. Świadek Arciszewski: twierdzi dalej, 
żę z ust obecnego naczelnika wydziału bez- 
pieozeństwa & b. wojewody Kaweckiego sły- 
szał, że bomba, rzucona w dniu 14 września 
m, r. w Alejach Ujazdowskieb, sfabrykowana 
była przea bojówkę frakcji czy też bojówkę 
samacyjną. Ten momeńi zeznań świadka Ar- 
ciszewsikiego wywołał duże pornszenie. Sąd 
postanowił wezwać naczełnika Kaweckiego 
dia wyjaśnienia tej sprawy. Nacz. Kawecki 
agłosił się natychmiast i stwierdził katego- 
rycznie, że pos. Arciszewskt zgłosił się do 
miego już nazajutrz po wydarzemiach 14 wrze- 

й, 

śnia, a więc wówczas, kiedy dochodzenia 
dopiero zostały podjęte tak, że nacz. Ka- 
wecki nie mógł wówczas mówić o tem, kto 
rzucił granat, mie wiedział bowiem o tem tak 
saimo, jalk dzisiaj konkretnie tego powiedzieć 
nie może. Logika zaś wskazuje, że broni mu- 
siała użyć ta partja, która broń swym człon- 
kom rozdawała. Po tym incydencie pos. Ar- 
'ciszewski zeznawał у dalszym ciągu, po- 
twierdzając zeznania Jagodzińskiego, doty- 
czące rozmowy między świadkiem a oskar- 
żonym na temat projektowanego przez Ja- 
godzińskiego organizowania piątki, rzekomo 
w ceht usunięciu konfidentów z partji. Świa- 
dek oświadczał, że poinformował o tem wła- 
dze swej partji. Zikolei zeznają świadkowie 
Raczyński i Przetacznik którzy opowiadają, 
w jaki sposób inwigilowak komisarze Szym- 
borskiego. Następny świadek pos. Śledziński 
nic nowego do sprawy nie wnosi. Pos. Ka- 
zimierz Żak, przewodniczący robotniczych 
związków i zrzeszeń sportowych, zeznaje 
0 kursach pod Częstochową, charakteryzując 
je jako akcję apolityczną, Świadkowie Grzy- 
bowska, sekretarka stowarzyszenia byłych 
więźniów poliłycznych i Antoni Matuska u- 
stalają w czasie swych zeznań godziny poby- 
tu Jagodzińskiego w dniu 10 października 
w lokału stowarzyszenia byłych więźniów 
politycznych. Następnie przewodniczący sądu 
zamknął przewód /sądowy, naznaczając na- 
stępne (posiedzenie sądu na dzień 1 łutego 
o godz. 21 w południe. Na posiedzeniu tem 
wygłoszą przemówienia prokurator i obrońcy 
oskarżonych.    

Zdjęcie przedstawia ealę Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie się od- 
bywa wielki proces karny przeciwko pięciu członkom milicii partyjnej: P.P.S. 
€.K.W.oskarżonych o przygotowanie do zamachu na życie Marszałka Piłsud- 
skiego Na ławie oskarżonych od lewej—Dominik Trochimowski Piotr Jago- 
dziński, b. poseł Józef Dzięgielewski, Józef Białkowski, Franciszek Markow- 
ski. Na ławie obrońców ed lewej — mec. mec. W. Szumański, E. Śmiarowski 
(przemawia), L. Berenson, S. Benkiel, H. Gacki, L: Honigwill. M. Rudziński. 

Zemsta, czy chęć pozbycia się niewygodnego 
„ świadka? 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wesoraj © godz. 6 m. 30 p. p. w lesie 
pod Warczawą między Rembertowem i Ra- 
dością, szofer batałjonu manewrowego stae- 
jonujący w Rembertowie Hienryk Biedrzycki, 
zmalazą koło koszar zandarmerji, postrzeło- 
nego jednego z głównych świadków w pro- 
eesie Jagodzińskiego o przygotowywanie za- 
machu na Marszałka Piłsudskiego, Purzyckie- 

go. Przewiezióno go do Warszawy do miesze- 
kania teściów. Jest on ranny w głowę. Le- 
karz pogotowia wyjął kulę, która się zatrzy- 
mała między skórą a czaszką. Stan Purzye- 
kiego nie budzi obaw. Natychmiast wszczęto 
adochodzenie. Na miejsce wypadku wyjechał 
maczelnik urzędu Śledczego w Warszawie 1 

Marsz hitlerowców na Berlin? 
PARYŻ, 31. |. (Pat). W czasie oma- 

wiania przez Izbę przedstawionych 
przez poszczególne stronnictwa po- 
rządków dziennych Franklin-Bouillon 
xuwracająe się w Stronę socjalistów, 
zapytał: „Czy prawdopodobne jest, iż 
wasi tewarzysze niemiecey uprzedzili 

was, że sytuacja jest poważna i Niem- 
cy znajdują się w przededniu wojny 
cywilnej i że według raportów policji 
pomiędzy Berlinem a granicą polską 
skoncentrowanych ma być 400 tys. 
hitlerowców, gotowych do marszu na 
Berlin?“ 

Rozruchy na uniwersytecie barcelońskim. 
BARCELONA, 31. I. (Pat). Tutejszy uni- 

wersytet był widownią rozruchów, wywoła- 
nych przez studentów. Studenci wznosili pod- 
burzająęe okrzyki i rzucali pelardy. Rektor 

4 
i S sa a EOPAWECEREA 

ZAŁOŻONE W ROKU 1921 

KURSY KOEDUKACYJNE IM. PIOTRA SKARGI 
Koncesionowane przez Kuratorjum O. S. W. 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 22 (iokal Gimnazjum E. Dzięcielskiej). 

zamknął uniwersytet. Aresztowano staden- 
tów komunistycznych, rozrzucających odez- 
wy. 

    

Przyjmuje wpisy na 2-e półrocze roku szkolnego 1930/1931 do klas: IV, V, VI, VII, VIII. 

Program gimnazjów państwowych: Typ humanistyczny i matematyczno-przyrod- 
niezy. — Język niemiecki lub francuski do wyboru. — Nauka w godz. od 16.30—21. 
Kancelarja czynna od godz. 4—7 po poł 

Na kursach nauczają nauczyciele gimnazjów państwowych i prywatnych. 3074 

Z kraju niewolni ctwa. 

  

Widzimy tu ex-prezydenta Liberji Kinga, 
śktóry podał się do dymisji z powodu afery 

hadlu niewolnikami. 

МЕР NOCKI ERC A аКОУО 

„Nowy gabinet francuski ma 
zapęwnioną większość. 

PARYŻ, 31. I. (Pat). Dzienniki jed- 
nomyślnie uznają. że sukces Lavala 
w Izbie przeszedł wszełkie oczekiwa- 
mia. Dzienniki centrowe okazują z te- 
go powodu zadowolenie, stwierdzając, 
że z odpowiednią większością rząd bę 
dzie mógł przystąpić do poważnych 
zagadnień. Komentując pierwsze wy- 
stąpienie Lavala, jako prezesa rady 
ministrów, „Le Matin* wyraża zdanie 
iż wykazał się on jako polityk wieł- 
kiej klasy. 

PARYŻ, 31. I. (Pat). Wniosek w 
sprawie votum zaufania dla rządu Iz- 

As Prayieta 312 głosami przeciwko 

A feia szrieęcewska na rzec 
Sowietów. 

BUKARESZT, 31. I. (Pat). Polieja 
aresztowała innych współoskarżonych 
mw wykrytej w październiku r. ub. afe- 
rze szpiegowskiej na rzecz Sowietów. 
Jeden z nich inż. Silber, który zbiegł 
zagranicę w czasie prowadzenia po- 
ezątkowego śledztwa,  aresztowa- 
ny został w chwili, gdy -wycho- 
dził z pociągu, przybywającego z 
Wiednia. Znaleziono przy nim bar- 
dzo ważne dokumenty. W czasie ba- 
dania Silber złożył sensacyjne zezna- 
nia, na podstawie których aresztowa- 
no m. in. pewnego kapitana kawa- 
lerji. 

Wg 

Pierwsze lubelsko-podlaskie 
zawody lotnicze. 

LUBLIN, 31. I. (Pat). Pierwsze lubelsko- 
podlaskie zawody lotnicze rozpoczęły się w so- 
botę o godzinie 9-ej ramo. Poszczególne sa- 
moloty wystartowały w odstępach 5 -minu- 
towych. Trasa lotu Lublin — Zamość — Bia- 
ła Podlaska — Brześć n/Bugiem — Lublin. 
Przylot zawodników do Lublina spodziewa- 
ny jest między godziną 1 a 2 po południu. | 

Ogółem do zawodów stanęło 9 samolotów 
z pośród zgłoszonych. ы 

Jak się przedstawia lot dotychczas, 
LUBLIN, 31. I. (Pat). Lot na trasie Lublin 

Zamość — BiałaPodlaska — Brześć n/Bu- 
giem — Lublin przedstawia się następująco. 
Samolot Nr. 8 pilot Pronaszko Stanisław i 
Wigura Walenty przyleciał do Lublina pierw- 
szy o godz. 11.46, poczem kolejno przylecia- 
ły następujące samoloty: Nr. 9 piłot Kazimierz 
Chórzewski i Kazimierz Twardowski godzina 
11.49, samolot Nr. 4 pilot Prószkowski Zyg 
munt i Korbies godz. 12.11, samolot Nr. 6 
Skórzewski Bernard i Osiński godz. 12.14, sa- 
mołot Nr. 1 pilot Zygmunt Puławski i pani 
Henneberżanka godz. 13.35, samolot Nr. 7 pi- 
lot Żurorąski Józef i Rociak godz. 13.54, sa- 
mołot Nr. 12 lotnik Gołtykowski i inż. Ekiel- 
ski godz. 15.25. Z pozostałych dwóch samo- 
lotów, które wystartowały do raidu, samolot 
Nr. 10 pilot Zbigniew Bysiekierski i Stefam 
Iwanowski wylądował w drodzć z Lublina da 
Zamościa. Podozas przymusowego lądowania 
pod Ełżcem samolot został uszkodzony, wo- 
bec czego w dalszym łocie udziału nie bierze 
Załoga wyszła bez szwanku. Samolot Nr. 5 
przymusowo lądował z powodu braku ben- 
zyny pod Wisznicami powiat włodawski, w 
drodze z Brześcia do Lublina, poczem skiero 

' wał się do Białej, gdzie nocuje. W niedziełę 
| drugi dzień zawodów — lot na wysokość. 
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Kłopoty rządu litewskiego. 
(Korespondencja własna), 

Kowno, 30 stycznia. 
Tym razćm minister Zaunius wró- 

«ił z Genewy jako — triumfator. Zo- 
stał on przyjęty na dworcu kolejo- 
wym z wielką pompą i nie był jak po 
sesji jesiennej w Genewie, narażony 
na ataki opozycji. Tym razem bo- 
wiem na sesji genewskiej udały mu 
się dwie rzeczy: odeprzeć ataki nie- 
mieckie na sprawy kłajpedzkie, о- 
raz odsunąć rozstrzygnięcie, względ- 

nie załecenie Rady Ligi Narodów w 
sprawie tranzytowej z Polską, odda- 
jąc obie sprawy do rozstrzygnięcia 
Trybunałowi Haskiemu. Uchodzi te- 
dy w Kownie p. Zaunius za zwycięz- 
cę i w tym też duchu utrzymywany 
był jego onegdajszy wywiad prasowy 
o wynikach sesji genewskiej. Trybu- 
nał Haski, względnie życie udowodni 
w najbliższej już przyszłości, czy ob- 
strukcja w stosunku do Polski nie by- 
ła zwycięstwem pyrrhusowem... Nikt 
bowiem ze zdrowo myślących ludzi 
na Litwie nie potrafi zrozumieć, dla- 
czego podjęcie ruchu tranzytowego 
na linji Libawa-Romny ma być odsu- 
nięte, skoro stan obecny szkodzi obu 
krajom. Wogóle jeśli idzie o spór z 
Polską, to stoi on już wszystkim ko- 
ścią w gardle. Bo rzecz charakterysty 
czna: prasa opozycyjna, a zwłaszcza 
chrześcijańska coraz mniej pisze ja- 
koś o sporze z Polską, natomiast wie- 
le bardzo zajmuje się istotnem nie- 
bezpieczeństwem niemieckiem. Boć 
niebezpieczeństwo to dla Litwy ist- 
nieje w mierze nie mniejszej, jak dla 
Polski i dla świata, pragnącego poko- 
ju. To też opinja litewska z zadowole- 
niem przyjęła wieść o stanowczości 
min. Zauniusa odnośnie do wygóro- 
wanych żądań Niemców kłajpedzkich. 

Sesja genewska, swoją  dro- 
gą, na chwilę odsunęła z porządku 
dziennego najaktualniejsze sprawy po 
lityki wewnętrznej, któremi są: sto- 
sunek rządu do Kościoła katolickie- 
go i spór sfer rządzących z opozycyj- 
ną chrześcijańską demokracją. Spra- 
wy te są niejako osią obecnej polity- 
ki litewskiej. Podłoże tego sporu nie 
jest oczywiście ani wyznaniowe, ani 
religijne, lecz jedynie — polityczne. 
Rząd bowiem obecny opanowany 

* przez narodowców (tautininków), wyr 
wał drogą zamachu rządy z rąk 
chrześcijańskiej demokracji, która 
„ma za sobą nietylko duchowieństwo, 
ale i bezwątpienia większość ludno- 
ści. Dlatego właśnie rząd nie rozpi- 
suje wyborów do sejmu, gdyż*na 95 
mandatów otrzymałby najwyżej 10-15 
I dłatego właśnie rząd obecny pod- 
jał energiczną walkę z chadecją, u- 
ważając ją jako groźnego dla siebie 
konkurenta. Rząd nie zadowolił się 
wytoczeniem procesów działaczom 
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chadeckim, nie zadowolił się rozwią- 
zaniem organizacyj chadeckich, ale 
rozwiązał również organizacje mło- 
dzieży katolickiej, znajdujące się pod 
opieką Akcji Katolickiej, a popiera- 
ne przez Nuncjusza Apostolskiego i 
Stolicę Apostolską. W sprawę tą wda- 
ły się sfery kościelne, a nawet Nun- 
cjusz papieski, któremu zawarty 
przez rząd litewski w roku 1927 ze 
Stolicą Apostolską Konkordat daje 
prawo do tego rodzaju interwencji, 
gdyż artykuł 25 Konkordatu wyraź- 
nie stwierdza, iż rząd litewski zapew- 

ni całkowitą swobodę organizacjom, 
kierowanym przez Akcję Katolicką. 
Tymczasem rząd twierdzi, że działal 
ność tych organizacyj ma charakter 
polityczny. Aresztowano szereg dzia- 
łaczy wśród młodzieży, postawiono 
ich przed sądy wojenne. 

Biskupi litewscy żywo zajęli się 
losem organizacyj młodzieży. Dwu- 
krotnie odbyły się zjazdy, liczne in- 
terwencje nietylko biskupów, ale i 
Nuncjusza Papieskiego, lecz nic to nie 
pomogło. Rząd stosował coraz to o- 
strzejsze rępresje do księży, skazu- 
jąc ich na banicję, wytaczając im pro- 
cesy, przenosząc ich na prowincję itp. 
Wreszcie, jak wiadomo, doszło do te- 
go, że Nuncjusz Papieski opuścił Ko- 
wno demonstracyjnie. 

Ale rząd litewski nadal czyni 
wszystko, aby sobie zrazić sfery ka- 
tolickie. I tak rząd zamierza wprowa- 
dzić śluby cywilne, cywilną metryka- 
cję ludności, ograniczyć naukę reli- 
gji w szkołach i wogóle odsunąć sfe- 
ry katolickie od wszelkich wpływów 
na bieg spraw państwowych. Postę- 
powanie takie i zamiary rządu są о- 
czywiście niezgodne z Konkordatem 
i niewiadomo, jak Watykan na te po- 
czynania rządu litewskiego zareagu- 
> 

ł Trzeba dodać jeszcze słów kilka o 
stosunku kleru litewskiego do ludno- 
ści polskiej. Należy na wstępie stwier 
dzić, że stosunek ten nie jest niestety, 
poprawny. W wielu parafjach, gdzie 
Polacy są oporą życia kościelnego, 
księża litewscy ograniczają nabożeń- 
stwa i śpiewy polskie. W tych dniach 

arcybiskup  kowieński 
Skwireckis nakazał ograniczenie na- 
bożeństw polskich w kościele w Wę- 
dziagole, mimo, że miejscowość ta i 

parafja jest zamieszkała przez 93 
proc. Polaków. Leży w interesie Ko- 
Ścioła, aby księża litewscy zajęli nie- 
co życzliwsze stanowisko do katolic- 
kiej ludności polskiej, odznaczającej 
się wiernością dla Kościoła. 

Przed rządem litewskim znajdują 
się tedy niezmiernie ciężkie zadania. 

ajk. 

Wstrzymać kosztowne inwestycje 
i skompresować wydatki. 

(Wywiad z p. Bronisławem Ižyckim-Hermanem, prezesem 
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Większej 

Własności m. Wilna). 

Wobec tego, że Rada Miejska koń- 
czy swoją kadencję, stała się aktuał- 
mą sparwa rozpisania nowych wybo- 
rów, na temat czego krąży wiele po- 
głosek. Jak słychać, podobno rozpi- 
sanie nowych wyborów uległo odro- 
czeniu na pewien czas. Dowiadujemy 
się, że w związku z tem Stowarzysze- 
mie Właścicieli Nieruchomości Wię- 
'kszej Własności m. Wilna wysyła do 
M. Spr. Wew. obszerny memorjał, w 
którym uzasadnia Konieczność jak 
najszybszego rozwiązania obecnej Ra- 
dy Miejskej i rozpisania nowych wy- 
borów. 

Że sprawa gospodarki miejskiej 
_ leży nam na sercu, zwróciliśmy się do 

p. Bronisława Iżyckiego - Hermana, 
prezesa Stowarzyszenia  Właścicieli 
Większej Własności m. Wilna, który 
łaskawie nam udzielił następujących 
uwag. 

— Ja, jako pręzes Stowarzyszenia . 
-—- mówi na wstępie p, Iżycki-Her- 
man — może najbardziej odczuwam 
braki w zarządzie miasta. Muszę 
stwierdzić, że w Radzie Miejskiej 
względy partyjne stoją wyżej od 
spraw gospodarczych, co oczywiście 
odbija się katastrofalnie na stanie go- 
spodarczym m. Wilna. 

My, właściciele nieruchomości, ja- 
ko autochtoni, podobny stan rzeczy 
najbardziej odczuwamy i widzimy, że 
chociaż miasto na zewnątrz cywilizu- 
je się, lecz w rzeczywistości chyli się 
ku upadkowi. 

— Jakie są tego stanu przyczyny? 

* — Podstawą każdej gospodarki 
jest pieniądz. Wszystkim jest wiado- 
mo, że obecny Magistrat żyje tylko 
pożyczkami, które kiedyś mtiutszą być 
spłacone, a źródeł do spłacania nie 
widać. Pożyczki te w lwiej części po- 
chłaniają zbyt kosztowne inwestycje, 
które nie odpowiadają rzeczywistej 
wartości jak np. budowa domów ro- 
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botniczych, które kosztują tyle, że 
żaden robotnik nie będzie w sta- 
nie płacić komornego w takiej 
wysokości, ażeby pożyczony kapi- 
tał wraz z odsetkami mógł zamortyzo- 
wać się. Oczywiście, by te domy u- 
czynić zamieszkałemi Magistrat musi 
dokładać rok rocznie conajmniej 40*”/e 
falktycznego komornego. Są jeszcze in- 
nego rodzaju kosztowne eksperymen- 
ty, np. kanalizacja, gdzie zło kryje się 
w nadmiernie szybkiem tempie ko- 
sztownie przeprowadzanych robót. 

Powiem panu krótko, że za te pie- 
miądze, które zostały wydane w ciągu 
bieżącej kadencji Rady Miejskiej, mo- 
żna było znacznie więcej zrobić niż 
zostało zrobione. 

— Więc nieoszczędna gospodarka. 
Tam, gdzie należało wydać — powie- 
dzmy — 100, wydano 150? 

— Tak jest. I więcej marnowało 
się czasu na te roboty, niż w rzeczy- 
wistości go trzeba było użyć. Że tak, 
niestety, jest, świadczą o tem proto- 
ikóły komisji Rewizyjnej Rady Miej- 
skiej. Е 

Taka gospodarka kosztuje drogo, 
przecięża podatkami i wydatkami łu- 
dność ponad jej siły, co niechybnie 
w przyszłości stworzy ogromne tru- 
dności finansowe miasta i ludności. 

Morałna odpowiedzialność za taki 
stan rzeczy spada ma ławników, któ- 
rzy z małemi wyjątkami, nie są przy 
gotowani do pracy samorządowej. 
'Tem bardziej mi się to rzuca w oczy, 
jako b. radnemu miasta przed wojną 
światową. 

—jJednakże inwestycje te wynika- 
ły z potrzeby naturalnego rozwoju 
miasta i z zagadnienia bezrobocia. 

— Ma pan słuszność co do pier- 
wszej potrzeby, która już sama przez 
się zagadnienie bezrobocia rozwiązy- 
wała. Lecz organizacja robót inwesty- 
cyjnych i wydajność pracy w żadnym 
nie leży stosunku do poniesionych ko- 

  

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY POŚWIĄTECZNEJ 
Modnej Galantecji i konfekcji z rabatem 20% 

Modnego obuwia, kaloszy i śniegowców z rabatem 10 % 
Obuwia wysortowanego z rabatem 50 % 

Oglasza Skład Koniekcji, Galanterji, Trykotaży i Polska Wytwórnia Obuwia į 

( 
WACŁAWA NOWICKIEGO Wilno, ulica Wielka 30. į 

Przy zakupach prosimy żądać powyższego rabatu. 
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sztów, a trzeba pamiętać, że imwestyc- 
je przeprowadza się za pomocą ka- 
ptału zapożyczonego, który to kapitał 
ma inną wartość miż pieniądze Ścią- 
gane z podatków. Kapitał zapożyczo- 
my wymaga większego szacunku, miż 
sobie wyobraża pewna partja poli- 
tyczna zasiadająca w Radzie Miej- 
skiej. 

— (Co trzeba zrobić zdaniem p. pre- 
zesa, by z tej sytuacji wybrnąć? 

— Należy wstrzymać wszełkie ko- 
sztowne inwestycje, a prowadzić tyl- 
ko najniezbędniejsze ze względu na 
zatrudnienie bezrobotnych, lecz przed. 
tem musi być przeprowadzona facho- 
wa kalkulacja w ten sposób, aby te 
inwestycje nie przyniosły straty. Da- 
lej, praca w działach gospodarki miej- 
skiej musi być usprawniona i podda- 
ma ścisłej kontroli. Za dużo jest narze. 
kania ma niesumienne traktowanie 
swych obowiązków przez pracowni- 
ków miejskich. 

Wydajność przedsiębiorstw docho- 
dowych miejskich musi być podnie- 
siona ad maximum. Przedsi: biorstwo. 

które nie zapewnia godziwego docho- 
du, nie może być tolerowane. 

Polityka gospodarcza musi ulec 
gruntownej rewizji: zdobywanie środ- 
ków pieniężnych na gospodarkę miej- 
ską, nie może iść wyłącznie po linji 
podatkowania i pożyczek, ale po lin- 
ji dochodowości przedsiębiorstw ma- 
gistrackich, bo to jest podstawą mą- 
drej gospodarki miejskiej. Dłatego też 
nałeży obniżyć opłaty za wodę i ka- 
naly, co bynajmniej nie wpłynie na 
zmniejszenie  dochodowości tych 
przedsiębiorstw, ale wręcz przeciwnie, 
tylko zwiększy, ponieważ właściciele 
nieruchomości wtedy masowo będą 
korzystali z wodociągów, czego dzi- 
siaj nie robią ze względu na nad- 
miernie wygórowane opłaty. 

— A przymus kanalizacyjny? 
— Kanalizacja przymusowa nie- 

ruchomości miejskich winna być obli- 
czona na dłuższą metę. Wobec ogól- 
nej stagnacji i braku kredytu długo- 
terminowego, szybkie tempo kanali- 
zacji [przymusowej postawiłoby wielu 
właścicieli nieruchomości w sytuacji 
bez wyjścia, lub zmusiłoby do prze- 
prowadzenia kanalizacji w sposób nie- 
racjonalny t. j. tandetny. Mielibyśmy 
wtedy stale rozkopane ulice, bo taką 
kanalizację trzeba będzie stałe napra. 
wiać. : 

— Chyba nie prędko pozbędziemy 
się tej grzebaniny? 

— A właśnie. "Yilno stałe jest roz- 
grzebane od lat 10-cu. W tem sa- 
mem miejscu nieraz kopie się kiłka- 
naście razy i coś tam stałe się zakłada. 

  

. Rozkopuje ulice mie tyłko Magistrat, 
ale i inne instytucje. Postronnemu ob- 
serwatorowi się wydaje, że pomiędzy 
instytucjami niema porozumienia, by 
wszystkie roboty wykonać przy jed- 
nem rozkopaniu, co sądzę dałoby się 
zrobić. Iniejatywa winna wyjść od 
Magistratu, jako odpowiedzialnego go0- 
spodarza miasta. 

Ale trochę odbiegliśmy od tematu. 
Reasumując to, co powiedziałem, go- 
spodarka miejska jest prowadzona 
nieoszczędnie pod względem wydat- 
ków jak równ. i pod względem czasu 
zużytkowanego na pracę. Musi nastą- 
pić kompresja wydatków i zwiększe- 
nie wydajności pracy. 

— Jak p. prezes zauważył ostatnie- 
mi czasy wileńska prasa emawia za- 
gadnienie rozwoju miasta. 

— Z wielkiem zainteresowaniem 
śledzę obywatelską troskę prasy o 
przyszłość miasta. Dla rozwoju mia- 
sta trudno coś konkretnego wymyślić 
ze względu na granice. Trzeba prze- 
trwać czas bieżący, bo kiedyś warun- 
ki te ulegną zmianie. Trzeba stwier- 
dzić, że Wilno ma przyszłość przed 
sobą, gdyż jest ono faktycznie stolicą 
całego północno-wschodniego terytor 
jum Rzeczypospolitej. Przy dużym na- 
kładzie pracy obywatełi i Rady Miej- 
skiej, oraz poparciu rządu, Wiłno win- 
mo się stać miastem, któreby ześrod- 
kowało interesy całego kraju. Niewąt- 
pliwie do tego przyczyni się zamierzo- 
me powiększenie granic województwa 
wileńskiego i decentralizacja. 

Dzisiaj Wilno chcemy uważać za 
ośrodek kulturalny. Chwalebne to, ale. 
proszę pana, jak dla Wilna stanowczo 
za mało, W mieście, w ktėrem niema 
żywego tętna gospodarczego, kultura 
może się stać drobnostkową i archa- 
iczną, a nam chyba o to nie chodzi 
Na miasto uniwersyteckie jesteśmy za 
dużem miastem, nasze ambicje winny 
być znacznie większe: 

Wilno powinno się stać ośrodkiem 
przemysłowym. Przemysł drzewny ma > 
u nas pierwszorzędne widoki rozwoju 
ze względu na bogactwo łasów. Prze- 
dewszystkiem powinno się dążyć do 
stworzenia przemysłu przetworów 
drzewnych, mebli i t. p., który przed 
wojną światową swój produkt wysy- | 
łał masowo do Warszawy i Rosji. To 
samo się dotyczy przemysłu skórnego. 
którego produkt był eksportowany na 
dalekie rynki. 

Rozumiem wszystkie trudności sto- 
jące na drodze rozwoju maszego prze- 
mysłu, ale nienormałną jest rzeczą, 
że o handłu i przemyśle myśli rząd, 
a mie Magistrat, który literalnie nic nie 
robi, by nasz przemysł ożywić. W Wil- 
nie sporo sterczy kominów fabrycz- 
nych, które częściowo z łaski Magi- 
stratu nie dymią. 

Naogół sytuacja gospodarcza mia- 
sta mie jest rozpaczliwa — dodaje na 
zakończenie p. prezes Iżycki-Herman 
— ale najwyższy czas, by wziąć się 
energicznie do naprawy tego, co przez 

- obecny Magistrat zostało zaprzepasz- 
czone. abb. B
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Zwolnienie zabłąkanych lotników polskich. 
э kz 

  
Pilot plutonowy semieia. 

OPOLE 31.L. Pat — Rozprawa 
przeciwko aresztowanym przez wła- 
dze niemieckie w Opolu łoinikora po!- 
skim, odbyła się w sądzie ławniczym 
w Opołu w sobotę i trwała 6 godzin. 
Nadprokurator Wołf stwierdza w 
„swem przemówieniu, że niema żad- 
- nych podstaw do twierdzenia, jakoby 
łotnicy polscy uprawiali szpiegostwo 
i w tem, że przelatywali nad terytor- 
jum niemieckiem w eelach destruk- 
cyjnych, korzystając z pobytu na Ślą- 
sku Opolskim kanclerza Brueninga. 
Nadprokurator postawił wniosek o u- 
niewinnienie plutonowego  Jemieli 
i o ukaranie sierżanta Wolia, jako kie. 
rownika wyprawy lotniczej dwoma ty 
godniami więzienia z powodu — zda- 
niem nadprokuratora, lekkomyślnego 

przekroczenia graniey, z zaliczeniem 
aresztu preweucyjoego. Sąd przyjął 
wniosek nadprokuratora w całej roz- 
ciągłości. W ien sposób obaj lotnicy 
niezwiecznie po rozprawie zostali wy- 
puszczeni z więzienia i odjechali do 
granicy polskiej samochodem w to- 
warzysiwic polskiego konsula gene- 
rałnego Leona Malhomnme, który był 
obeeny na rozprawie sądowej wraz 
z aitache p. Wyszyńskim i sekreta- 
rzem generalnym p. Kazimierzem Fi- 
gnerem. ao 

KATOWICE 31.1. Pat. — Zwołnie- 
ni bo rozprawie w Opołu sierżant 
Woli i plutonowy Jemiela przybyli w 
godzinach wieczornych do Katowice, 
skąd odjeżdżają do Krakowa. 

Komisja budżetowa Sejmu zakończyła 
swe prace. 

Obcięcie preliminarza © 60 miljonów. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Komisja budżetowa Sejmu zakoń- 
czyła wczoraj po kilkunastu dniach 
pracę nad preliminarzem budżeło- 
wym na rok 1931-1932. 

W wyniku tych prac budżet z ko- 
misji wychodzi o blisko 60 maj. 
zmniejszony zarówno w dochodach 
jak i w rozchodach. Ze zmian jakie 
przeprowadzono w ustawie skarbowej 
należy wymienić uchwałę komisji na 

wniosek posła Czumy, mocą której 
zmniejszone zostaną diety posłów i se- 
natorów o 15'/,, oraz drugą uchwałę 
komisji powiziętią na wniosek posła 
Wyrzykowskiego (z Klubu Chłopskie- 
go), że Rada ministrów może obniżyć 
lub cofnąć dodatki 15 proc. do upo- 
sażeń urzędników państwowych na 
wypadek dałszego pogorszenia się sy- 
tuacji gospodarczej. 

Wznowienie lotu D.O. X. 
LIZBONA, 31. I. (Pat). Wodnopłatowiec 

„D. O. X.“ wystartował do lotu nad Atlan- 
tykiem w kierunku Madery. Spedziewają 
się, iż w dniu 31 b. m. „D. O. X.* doleei do 

wysp Kanaryjskich. W łocie uczestniczy m. 
in. kontradmirał Coutinho, szef szłabu gene- 
ralnego Poriugalji i dwóch dziennikarzy 
niemieckich. 

Nr. 26 (1968) 

Znakomity uczony nie- 
miecki w Wiłnie. 

W piątek wieczorem zawiłał do 
nas znany i wybitny etno-geograf 
Prof. Dr. Wilhelm Pessler, dyrektor 
Muzeum Etnograficznego w Hanno- 
werze. 

Prof. Dr. W. Pessłer, jeden z twór 
ców kierunku geograficznego w bada- 
niach etnograficznych 'w bardzo 
licznych i cennych swoich pra- 
cach podkreśla wartość i konieczność 
konsolidowania badań '/antropolo- 
gicznych, językowych oraz badań 
nad kulturą materjalną i duchową. 

Za podstawową metodę uważa 
prof. Pessler ścisłe określenie prze- 
noszonych na mapę geograficznych 
zasięgów zjawisk kulturalnych w ce- 
łu stworzenia pewnej syntezy, pew- 
nego obrazu ilustującego daną kul- 
turę. 

Poza pracami dotyczącemi ogól- 
nych zagadnień etnicznych oraz etno 
grafji niemieckiej, pracuje prof, Pes- 
sler nad metodyką muzealnictwa, i 
nad stworzeniem poglądowych muze- 
ów, opartych na zasadach nauko- 
wych, a zarazem związanych z ży- 
ciem. 

Prace jego poza pierwszorzędną 
wartością naukową, zdradzają ogrom 
ne umiłowanie wiedzy oraz szczere 
dążenie do osiągnięcia prawdy. 

Prof. Dr. Pessler zwiedził już 
Lwów, Kraków i Warszawę, poznając 
tam naukowe zakłady oraz muzea; 
obecnie przyjechał do Wilsa. 

Cieszymy się bardzo, że w dziedzi 
nie naukowej nici współpracy łączą- 
ce sąsiadujące narody, zawiązują się 
coraz ciaśniej i serdecznie: witamy 
szanownego gościa, który już niejed- 
nokrotnie wyrażał swoje dla nas 
sympatje. 

uwaga Panowie! 
Kupoie i przekonacie się, że 
najwyśmienitszy 
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KOŁNIERZYK p ] | 
to z czerwoną nitką, 
która zapobiega nisz- Э® 

czeniu krawatów. 

Nowa cena_zapałek już 
obowiązuje. 

WARSZAWA 31.I. Pat. — Wobec 
ogłoszenia w dniu 31 stycznia b. r. 
nowej ustawy o monopołu zapałcza- 
mym i wejścia w życie z dn. 1 łu- 
tego r. b. nowej umowy o dzierżawie 
tegoż monopolu, cena zapałek w sprze 
daży hurtowej przez spółkę dzierżaw - 
ną wynosić będzie od tej daty franco 
wszystkie stacje odbiorcze 421 złotych 
za skrzynię przy odbiorze 100 i wyżej 
i 436 przy odbiorze mniejszej ilości. 

Nie doczekał wyroku. 
KONSTANTYNOPOL 31.1. Pat. — 

90-letni szeik Essad, przywódca sekty 
religijnej Nakszbendi, który odegrał 
główną rolę w rozruchach w okręgu 
Menemen, zmarł w konstantynopoli- 
tańskiem więzieniu, gdzie oczekiwał 
na wyrok trybunału. 

Wyprawa łodzią podwodną 
do bieguna. 

NOWY YORK, 31. 1. (Pat). Znany 
badacz sfer podbiegunowych sir Hu- 
bert Wilkine zakomunikował, iż w je- 
go wyprawie na wody polarne w ło- 
dzi podwodnej wezmą udział m. in. 
Lincoln Ellsworth, uczestnik wypra- 
wy samolotowej Amundsena do Bie- 
guna Północnego. 

Świat naopak. 
CHICAGO, 31. I. (Pat). W šrodkowo-za- 

chodnich stanach panuje niezwykle piękna 
pogoda. Termometr wskazuje przeszło 70 st. 
F. W niektórych stanach, w których jest 
zwykłe o tej porze roku gruba warstwa Śnie- 
gu, zakwitły drzewa brzoskwiniowe. 

Eli LRA LL 

Popierajele przemysł krajowy 
  

obrusy 

OD DNIA 31 STYCZNIA b. r. ROZPOCZYNAMY: 

„BŁAŁY TYDZIEN 
ŁĄCZY W SOBIE DWA PRZECIWIEŃSTWA 
NISKA CENA — WYSOKI GATUNEK 

Towary białe w sztukach ‹ 

serwety 
ręczniki 

„bielizna pościelowa 
bielizna damska 

bielizna męska 

„BIAŁY TEDZIENŃN” 
jest prawdziwą doroczną okazją taniego kupna towarów białych, bielizny i t. p. 

WILEŃSKI DOM TOWAROWO-PRZEMYSŁOWY 

„BRACIA JABLKOWSCY“ 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Sp. Akc. 
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Gra wyborcza w Angjlji. 
Trwała i ciągła depresja gospodar- 

cza Ww, Angiji, która nie osiągnęła jesz- 
cze jak sądzą niektórzy — punktu 

  

kulminacyjnego, oraz stały, „niepoko- : 
jacy, wzrost bezrobocia, a pozatem 
istniejące kłopoty finansowe skarbu 
państwa stwarżają niedogodną dla“ 
rządu Labour Party a łatwą' dla opo- 
zycji konserwatywnej sytuację. I wła- 
śnie pragnąc wykorzystać dogodny 
dla siebie układ stosunków, agitują 
konserwatyści gwałtownie za rozpisa- 
niem wyborów do parlamentu już w 
końcu lutego. Parlament musiałby być 
w takim razie rozwiązany nieco wcze- 
śniej. 

Konserwatyści, którzy już dość 
długo nie trzymali steru rządów W. 
Brytanji w swem ręku, prą dzisiaj do 
wyhorów, spodziewając się, że kam- 
panja wyborcza na tle nurtującego 
kraj niezadowolenia i nastrojów kryzy- | 
sowych przyniesie im bezwątpienia la- 
ury i pozwoli osiągnąć zwycięstwo w 
wielu okręgach. Licząc się z tem, kon- 
serwatyści trzymają w pogotowiu ca- 
ły swój sztab i organizację partyjną. 
1560 kłubów „torysowskich* rozsia- 
nych po całym kraju zostało zmobili- 
zowanych, a kampanja agitacyjna za- 
częła się już de facto. Z tej strony 
przynajmniej. 

Jeśli chodzi o moment polityczny. 
konserwatyści uderzyli bezwątpienia w 
t. zw. punkt neuralgiczny swego prze - 
ciwnika. Labour Party nie może się 
w tej chwili pochwalić żadnym suk- 
cesem na polu polityki wewnętrznej 
zwłaszcza, a przesilenie gospodarcze 
może być argumentem przeciwko rzą- 
dowi Macdonalda. Wyborcy mogą dać 
wyraz swemu niezadowoleniu, mogą 
poddać się nastrojowi chwili i wynik 
wyborów może przynieść z łatwością 
porażkę partji robotniczej. O tem wie 
dobrze i z tego zdaje sobie sprawę 
Macdonald i partja. To też pragnie 
rząd obecny odroczyć rozwiązanie 
parlamentu i wybory do końca roku 
bieżącego w nadziei, że w ciągu tego 
czasu nastąpi wydaina poprawa sytu- 
acji gospodarczej w kraju. 

  

- Ale nietyłko względy polityczne 
skłaniają konserwatystów do ataku 
na rząd Macdonalda i do gry wybor- 
czej. Otóż. konserwatyści.dążą do tego, 
aby wybory odbyły się jeszcze przed 
złożeniem przez Snowdena budżetu w 
Izbie Gmin, co nastąpi—jak zwykle— 
w kwietniu. Dlaczego? Sądzą oni, iż 
dla załatania deficytu w budżecie pań- 
stwa kanclerz skarbu Snowden, wnie- 
sie projekt nowego wysokiego opodat- 
kowania wielkiej. własności ziemskiej, 
oraz podatku od przyrostu . wartości 
majątków. 

Gra między temi dwiema wiełkiemi 
partjami nie może być rozegrana bez 
reszty, bez udziału i bez akcesu ku 
tym lub tamtym ze strony liberałów, 
którzy odgrywają rołę języczka u wa- 
gi. A Lloyd George sądzi — jak widzi 
się to z dywersyj coraz ostrzejszych 
przeciw Labour Party — że liberało- 
wie przy nowych wyborach mogą się 
odegrać i odzyskać swe dawne stano- 
wisko silnej partji. W ręku liberałów 
zatem spoczywa de facto w razie wy- 
borów ostateczna decyzja — kte zwy- 
cięży ? 

W łonie samej zaś Labour Party 
istnieją od pewnego czasu rozdźwięki. 
różnice, rozłamy, które niewątpliwie 
osłabiłyby tę partję w razie decydują- 
cej kampanji wyborczej. Na skrajnem 
lewem skrzydłe pod wodzą „czerwo- 
nego“ Maxtona grupują się niezado- 
woleni z „oportunizmu* Macdonalda. 
W centrum zaś utworzyła się pod wo- 
dzą sir Oswalda Mosley'a grupa, któ- 
rej hasłem jest przepr. programu po- 
lityki ceł protekcyjnych dla ratowania 
sytuacji gospodarczej i prestiżu Anglji. 
Sir Mosley rozwija teorję bardzo zbli- 
żoną do koncepcji t. zw. socjalizmu 
narodowego, stąd też nadano mu przy- 
domek „angielski Hitler“. | 

W tych warunkach kampanja wy- 
borcza byłaby połączona z dużem ry- 
zykiem dla Labour Party i należy 
przypuszczać, iż Macdonald i Snow- 
den, główni kierownicy rządu będą о- 
pierać się z całej siły atakom konser- 
watystów. W. W. 

0 zakłamaniu w życiu. 
W.„H. K. C.“ ukazał się artykuł 

W. Raorfa — „O zakłamaniu poety- 
ekiem'. Autor nie chciał się rozpra- 
szać, i jak dobry strategik uderzył ca- 
łą siłą w jeden punkt, — w świadome 
kłamstwo polskiej poezji współczesnej 

1 słusznie uczynił, bo kategorję 
nieszkodliwych wierszokletów ocenił 
już dawniej Emerson, mówiąc: „Kie- 
dy człowiek nie może wypisać czy wy- 

powiedzieć poczji jaką ma w duszy, 
— promienieje ona z niego nazew- 

mątrz jego czynami, i przylega nieja- 
<ko do jego postaci, zachowania, mo- 
wy i spojrzenia, ...wtedy gdy wielu z 
tak zwanych poetów nie ma w sobie 
żadnej poezji, — oprócz zdolności uk- 
ładania rymów”. 

A Molier, gdyby żył, niechybnie 
zmieniłby tytuł swej nieśmiertelnej 
%komedji: „Chory z przywidzenia' na 
„Poeta z przywidzenia*. Pozostawmy 
zatem i my te „nieprawe* dzieci Apo- 
Aina ich losowi. — Ale gdy brudny cy- 
mik, lekki szubrawiec lub pół alfons 
drapuje się o togę wieszcza i prawi 
mam morały o cnocie poświęcenia, o 
milošci, bohaterstwie lub patrjotyz- 
mnie, to dotyka. uczuć, które sam od- 
dech jego płami, a fałszywy patos oś- 
mniesza i pospolituje. Obłuda i kon- 
trast skaczą tu wprost do oczów. 

1 mimowoli ciśnie się na usta py- 
tanie, — czy i inne dziedziny naszej 
sztuki są również tak przepojone kła- 
mastwem, jak z niełicznemi wyjątkami 
poezja? 

  

Odpowiedź odstępujemy przedsta. 
wicielom sztuki. — My jedynie stwier- ° 
dzić musimy, że wogóle nasze życie 
współczesne stoi pod znakiem obłudy 
i zakłamania. Kłamie stary i młody, — 
duży i mały. Kłamie biedak, często z 
konieczności, a potentat i bogacz z po- 
trzeby sadyzmu i wrodzonego faryze- 
uszostwa. Taki pan ściska ci czule 
rękę i prawi dusery, od których cię aż 
mdli,—taki słodki, — aby nazajutrz, 
gdyś mu już niepotrzebny, przeszyć 
cię stałowem spojrzeniem i ukąsić jak 
żmija. — Cóż dziwnego, że natury 
szłachetniejsze duszą się w tej atmo- 
sferze fałszu i wolą opuścić życie, 
które im nie daje żadnego wewnętrz- 
nego zadowolenia, oprócz ordynarne- 
go i płaskiego bytowania?! 

Istniało wprawdzie kłamstwo i 
przed wojną, ale wstydliwe, sporady- 
czne, oglądające się ma wsze strony, 
alby nie spotkać się z surowem wej- 
rzeniem prawdy, bo wówczas pod jej 
sztandarem walczyły najtęższe umy- 
sły świata. Już w bliższych nam cza- 
sach, bo w 18 wieku powstaje we Fran 
cji cala szkoła encyklopedystów, — 
szuka ona gorączkowo prawdy, zapo- 
mocą analizy i doświadczenia w prze- 
'ciwieństwie do naturałistów z Rus- 
sem nad czele, który dąży do tego sa- 
mego celu przez zbliżenie się do przy- 
rody, która kłamać nie umie. To sa- 
mo czynił w sto lat później myślicieł 
z Jasnej Polany ze swoistą mu psy- 
chiką Wschodu. A w początkach ze- 

„RAKIETOWE LOTY. 
Z ts AA pół Wilna było fo rodz który byłby jedyną w swoim 

  

głośnym w swoim czasie fihmie .„Ko- 4 
bieta na księżycu*. Otóż ci, co ten 
film widzieli zapewne pamiętają, a 
ci, co go nie widzieli, niech się do- 
wiedzą, że osią całej historji był ol- 
brzymi samolot międzyplanetarny, 
któremu udało się — oczywiście w 
wyobraźni reżysera filmu — odbyć 

raid na linji Ziemia — Księżyc i zpo- 
wrotem. Samolot ten zbudowany był 
w kształcie wielkiego, stożkowatego 
pocisku armatniego ze stali. We- 
wnątrz miał kabiny dla pasażerów, 

rodzaju sensacją i gdyby śmiałek po- 
wrócił z takiej kosmicznej podróży 
przy życiu z pewnością zdobyłby sła- 
wę i majątek, nie mniejsze od Łind- 
bergha. Z przyczyn technicznych do 
lotu jednak nie doszło, a międzyplane- 
tamny pilot ocalił w ten sposób swe ży- 
cie. 

Pisaliśmy też w swoim czasie o 
samochodzie, poruszanym również 
przy pomocy rakiet. Dzięki temu 
mógł on. rozwijać szybkość bodaj 
400 kim. na godzinę. Zmontowany 

zaś u spodu — specjalne urządzenie, zę Samochód ustawiono na specjalnym 
gdzie co pewien czas, za naciśnięciem * 
odpowiedniej dźwigni, wybuchały t. 
zw. rakiety, nadające samolotowi- 
pociskowi szałoną szybkość. 

Narazie, rzecz prosta, loty między- 
planetarne należą do kategorji zja- 
wisk nieistniejących, wylęgłych tylko 
w biinej fantazji różnych autorów i 
romunsopisarzy, w rodzaju Verne'a 
czy Welis'a. Tem niemniej sam po- 
mysł poruszania się w przestrzeni 
przy pomocy samoczynnych rakiet po 

„ważnie zainteresował wynalazców, 
zwłaszcza niemieckich. W swoim cza- 
sie mieliśmy przyjemność poinformo- 
wąć naszych czytelników o budowie 
takiego rakietowego pocisku w Bawa- 
rji. W pocisku miał zasiąść piłot-ama- 
tor, poczem pocisk wystrzelonoby w 
powietrze, a dalej poruszałby się on 
już o własnych siłach przy pomocy 
wspomnianych rakiet. Najciekawsze, 
że zmalażło się kilkunastu amatorów 

  

* torze (na szynach), wsadzono do środ- 
ka Bogu ducha winnego kota i pusz- 
czono ten istny wehikuł Śmierci w 
ruch. Ruszył on z miejsca z taką szyb- 
kością, że obecni mogli zaobserwować 
tylko ginący w oddali obłoczek dymu 
i usłyszeć. szybko się oddalający 
trzask wybuchających automatycznie 
rakiet. Ruszono w pogoń zwykłym już 
samochodem. Na pewnym zakręcie 
natknięto się na dymiące szczątki ra- 
kietowego auta, wśród których leżał 
martwy kotek, pierwsza ofiara ryzy- 
kownych eksperymentów. 

Inżynierowie i mechanicy nie u- 
padłi na duchu. Zainteresowanie jaz- 
dą rakietową wzrastało, Niektórzy fi- 
nansiści amerykańscy sypnęli nawet 
na ten cel niejedną setkę tysięcy do- 
Jarów. W laboratorjach i warsztatach 
zawrzało. | 

W Niemczech powstał specjalny 
Związek lotniczy, którego celem jest 

  

KUR JE R 

szłego stulecia jaśniała w Niemczech 
cała płejada gwiazd pierwszej jakoś- 
ci, które zapomocą fiilozofji torowały 
drogę prawdzie. 

Ale może najskuteczinjeszą bronią 
w walce z kłamstwem i towarzyszące- 
mi mu objawami życia stał się teatr 
i satyra. Satyra. Lafontaina, Krasic- 
kiego, Kryłowa, Rodocia i innych dzia 
łały jak świst bata i docierały do naj- 

szerszych mas, dzięki świetnemu dow- 
cipowi i głębokiej zanjomości łudz- 
kich wad. ; 

Jako jeden dowód więcej, że praw- 
dziwa elita umysłowa wszelkich паго- 
dów szukała zawsze Królestwa Praw- 
dy, niech mi wolno będzie przytoczyć 
incydent, jaki się przytrafił wszech- 
władnemu kanclenzowi wskrzeszone- 
go cesarstwa miemieckiego ks. Bis- 
marckowi. — Na przyjęciu u siebie, 
Bismarck prosił feldmarszałka Molt- 
kego o wpisanie mu do pamiętnika 
swego autografu. Moltke, wiełki mil- 
czek, jak go nazywano, wpisał nastę- 
pujący dwuwiersz: „Wahrheit bes- 
teht, — Liige vorgeht*". (Prawda pozo- 
stanie —Kłamstwo przeminie). Co so- 
bie pomyślał Bismarck, czytając ten 
aforyzm w swym pamiętniku —. o 
tem kornika miłczy, ałe nazajutrz 
przesłał Moltkemu album z następują- 
cą dedykacją: 
„Ich głaiibe, das in jener Wet, 
Die Wakhcheńt stets die Oberhand 

behślt, 
Doch mit den Liigen dieses Lebens, 
Kampft auch unser Marschail verge- 

(Wierzę, že na tmiym Świecie prawda 
mieć będzie zawsze pierwszeństwo, 
ale z kłamstwami tego świata, napró- 
żno wałczy nawet nasz Marszałek). 

Wielki strategik uratał nietylko bi- 
twy wygrywać i 8 zwycięskie wojny 
prowadzić, ale odczuwał konieczność 
prawdy, jako podstawy zdrowego To- 
zwoju kultury i życia. 

Należałoby nam dzisiaj o tem pa- 
miętać i dlatego artykuł W. Raorta 
nie powinien przejść bez echa, ałe 
słanowić punkt wyjścia do wałki nie 
tylko z zakłamaniem w poezji, ale i w 
życiu. Adam Ciszewski. 

a 

Popierajcie Ligę Kiorską 
SAWRCOICZZROY COW ORKI PKO X TRPOBAACT OOO 
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RZĄDCY DOMU)! 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty. proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera zy! pod Nr. 87.871 
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Pogadanki językoznawcze. 
Chwytałem kwestyjki jężykowe, 

które mi wietrzyk dnia przywiał. Dziś 
dmuchnął na mnie prądzik chochliko- 
waty, nie moja to wina, muszę żyć 
w zgodzie z owym zefirkiem, bo go- 
tów mie przymieść przędzy do gawę- 

dek. 
Pułofesorowłie uniwersytetów mie 

na jednym ze swoich zjazdów narzu- 
cali sporo kamyczków do ogródka ро- 
łonistów szkół średnich. ogėlnoksztai- 
cących w rodzaju takim, że nie do- 
starczamy odpowiednio przygotowa- 
nego materjału de studjów uniwer- 
syteckich. I oto dziš 6w „spiritus“ о 
„flat; ubi vilti“ — wręczył mi kamu- 
szek, który mogę wrzucić do ogródka 
naszego areopagu. 

Magister humanistyki zaczyna list 
w ten sposób: „Liczę swoim obowiąz- 
kiem zawiadomić P- Dyrektora....** 
etc. Ot próbka jak się to pisze po pol- 
sku, kiedy się myśłi po rosyjsku. Je- 
żeli magister pisywał prace semina- 
ryjne lub magisterską w ten sposób, 
to diaczego otrzymał stopień nauko- 
wy, a jeśli styl i język tych prac był 
poprawny — to wniosek, że ktoś mu 

je poprawiał, czył że sieci kryterjum 
dis ae mają duże oka. Do 

wiadomości pana mgr-a podaję, że ta- 
kie wyrażenie — to „gruby rusycyzm 
že po mpołsku należałoby napisać: 
Uważam, uznaję, poczytuję za swój 
obowiązek lub poczuwam się do obo- 
wiążku. 

Drugi prnzykładzik nasuwa mi re- 
móniscencję z Kłonowicza o czwartej 
skórze, ale niema ona tu treścio- 
wego, rzeczowego zastosowania, co 
najwyżej —— mastrojowe. Pewien u- 
rząd parafjałny wystosowuje wezwa- 
nie w tej formie: ..Pan (dajmy nato) 
Sebastjan Fabjan Klonowiez (Acer- 
nius) wzywa się na dzień... do kance- 
łarji parafjalnej... w sprawie... Ten 
lapsus calami nie da się już podciąg- 
nąč pod żaden barbaryzm lingwi- 
styczny, chyba pod neofityzm biuro- 
kratyczny. 

„Strona zwrotna wskazuje, że pod- 
mioł wykonywa czynność łub ulega 
stanowi, OZNnACZONEMU W orzeczeniu 

i jedmocześnie doświadcza ich skut- 
ków* (Szober: Gramatyka jęz. pol.). 
Więc sens tegó zwrotu, że p. Acernus 
sam siebie wzywa do kancelarji etc. 
nie zastanawiając się, że wkracza w 
koampetencje ks. proboszcza, który 
może nie życzy. sobie wizyty p. Acer- 
musa; a muż takich amatorów wizyt 
u proboszcza zmalązłoby się na setki? 

Ośmiełamm poradzić ks. probosz- 
czowi, aby dla Świętego spokoju i 
exempli gratio pierwszego tego Acer- 

  

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO ??? 
SINTRA BNS ERY и: RASTI AU PATRIOT E NAKTINIS 

J. E. ks. Biskup dr. Bandurski — filisirem korporacji 
„Cresovia“, 

  

Przed kilkoma dniami piezydjum akademickiej korporacji „Cresovin” nadało 
J. E. ks. Biskupowi dr. Władysławowi Bandurskiemu godność filistra ho- 
noris causa. Zdjęcie: ks, Biskup Bandurski jako filister.na komerszu w Wilnie. 

badanie i popieranie lotėw rakieio- 
wych. Związek szybko się rozwija, li- 
czy już tysiące członków,posiada filje 
i przedstawiciełstwa zagranicą, nawet 
w tak odległych krainach, jak Afryka, 
Ameryka Południowa, Syberja, wys- 
pa Jawa. Duszą związku jest inżynier 
dyplomowany Nebel, który nawiązał 
ścisły kontakt z niemieckim państwo- 
wym Instytutem  Chemiczno-Tech- 
nicznym i uzyskał odeń najzupełniej - 
zadawalniającą opinję co do możli- 
wości rozwojowych rakietowego lot-- 
nietwa. ; 

Jak donoszą pisma, związek za- 
krzątał się ostatnio koło budowy о- 
sobnego lotniska @а lotów rakieto- 
wych. Lotnisko ma powstać w miej- 
scowości Reinickendorf-West przy 
Tegeler Weg (wpobližu Berlina). Zbu- 
dowano już specjalną halę maszyn, 
zmontowano wyrzutnię dla rakiet i id. 
Skonstruowano wreszcie sam: typ ra- 
kiet, który uznano za najbardziej od- 
powiedni, zgodnie z urzędową opinją 
radcy państwowego Instytutu Che 
miczno-Technicznego d-ra Rittera. 
Rakiety te spałają się w ciągu 90 se- 
kund. Każda z nich waży 7 kg., z cze: 
go większa część przypada na ma- 
terjały pędne. Obok stałych materja- 
łów pędnych, każda rakieta zawiera 
1 kg. benzyny. 

|" Jak widzimy, wszystko jest na 
jak najlepszej drodze i wkrótce zapew 
ne usłyszymy o rakietowych raidach 
lotniczych. Prasa zagraniczna zapew- 
nia, że jedyną większą trudnością, ja- 3 
ką związek lotniczy pokonać musi, 
jest brak poważniejszych kapitałów. 
w związku z tem zarząd związku za- 
mierza się zwrócić z odpowiednim 

  

apelem do społeczeństwa, nie wątpiąc. 
iż pieniądze się znajdą. 

Na czem polega wyższość lotu ra- 
kietowego nad lotem zwyczajnym? 
Przedewszystkiem na szybkości. Obli- 
czono, że samołot, poruszany nie przy 
pomocy zwykłych silników i smigła 
jak dotychczas, a przy pomocy szyb- 
ko następujących po sobie wybuchów 
rakiet rozwijać może zawrotną szyb- 
kość do kilku tysięcy kilometrów na 
godzinę: Na tej też kalkulacji oparta 
jest wiara niektórych uczonych w mo- 
żliwość lotów miedzyplanetarnych. 
Uczeni ci twierdzą, że dzięki tak szało- 
nej szybkości, samolot-pocisk wypusz- 
czony, a raczej wystrzelony przy po- 
mocy specjalnej wyrzutki z ziemi, z 
łatwością przełeci cienką stosunkowo 
warstwę ałmosfery (300 kim.) i całą 
sferę przyciągania ziemi, tak, że znaj- 
"dzie się w miejscu, skąd już żadną 
miarą, choćby nawet lot przerwał, nie 
będzie mógł opaść zpowrotem na zie- 
mię, Ci co byłi na filmie „Kobieta na 
Księżycu* pamiętają, jak to zamknię- 
ci w pocisku międzyplanetarnym pa- 
sažerowie mogli w pewnej chwili pod- 
skoczyć do góry i nie opadać już na 
podłogę kabiny. Prawo grawitacji 
Newtona przestało na jakiś czas dzia- 
łać. Oczywiście tyłko na czas jakiś, 
gdyż pocisk płanetarny zachowałby— 
w myśl innego prawa Newtona o bez- 
wladnošci — swój ruch postępowy, 
a tem samem znałazłby się szybko 
w sferze przyciągania innej jakiejś 
płanety, na którąby też opadł. 

Nie wdając się w rozważania na 
„ temat lotów. międzyplanetarnych na- 

„ leżących narazie, zdaniem naszem, do 
dziedziny czysto teoretycznej, zapy- 

    

nusa wyrzucił za drzwi stylu parafjał. 
nego, a sam styłizował wezwania, 
mniej więcej tak: Urząd parafjalny 
lub Proboszcz Kościoła wzywa Pana 
Acernusa.. A jeśliby milszą była forma 
nieosobowa (bezpodmiotowa) to: Wzy 
wa się Pana Acernusa... 

Bóg mi świadkiem i poprzednie 
moje pogawędki, że mie jestem człe- 
kiem żółciowym, ale już, widoczna, 
taki wiatr mię dziś zawiał. 

Kazimierz Wójcieki. 

Głos aktualny. 
Kryzys rolniczy, jaki obecnie prze- 

żywa cała Polska, szczególniej daje się 
odczuwać w wojew. wschodnich. Po- 
wiat postawski zamieszkały blisko w 
100'/, przez rolników, był w czasie 
wojny światowej terenem operacyj wo- 
jennych. Warsztaty rolnicze uległy zu- 
pełnemu zniszczeniu. Ludność szeregu 
wiosek została bez dachu nad głową. 
Do roku 1926 setki rolników mieszka- 
ło w ziemiankach. Niebyło nadziei na 
poprawę, gdyż rolnictwo było tak zu- 
hożałe, że nie mogło sobie radzić włas- 
nemi siłami. Dopiero rząd Marszałka 
Piłsudskiego, który szczególnie zain- 
teresował się dziedziną życia rolnicze- 
go, przyszedł z wydatną pomocą dla 
rolników. W czasie od 1926 do 1930 
roku rozprowadzono w powiecie przez 
Kasy Stefezyka, Banki Spółdzielcze i 
Kasę Komunalną około dwóch miljo- 
nów zł., nadto Państwowy Bank Rolny 
udzielił pożyczek inwestycyjnych dla 
gospodarstw powstałych przy przebu- 
dowie ustroju rolnego i dla komasu- 
jących się wsi około miljona zł., ra- 
zem więc wpłynęło kredytu na podnie- 
sienie rolnictwa około trzech milj. zł. 
Pomoc ła, aczkolwiek w stosunku do 

ogólnego zniszczenia gospodarstw rol- 
nych nie była dostateczną, tem nie- 
mniej jednak przyczyniła się do od- 
budowy zniszczonych po wojnie bu- 
dynków i uruchomienia choć w części 
warsztatów pracy. 

Gdyby życie gospodarcze posuwało 
się normalnym trybem, rolnicy mogli- 
by pospłacać udzielone im pożyczki, 
bez poniesienia strat w gospodarstwie, 
jednak wobec zapotrzebowania spłat 
i niskich cen na ziemiopłody, rolnic- 
two stoi w przededniu ruiny. Oddział 
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w 
Wilnie zapotrzebował spłat pożyczek 
przeciętnie biorąc 50'/, ogólnego za- 
dłużenia w terminie do dnia 31 marca 
b. r. Spłaeanie w tak krótkim terminie 
przy obecnej konjunkturze, równa się 
kompłetnej ruinie, bo jeśli, jak dla 
przykładu podam, rolnik za otrzymaną 
pożyczkę 400 zł. w 1928 r., kupił kro- 
wę,.a obecnie dla oddania tej pożyczki 
musi sprzedać trzy krowy, lub jeśli 
inny rolnik za pożyczkę w tym czasie 
kupił nasiona płacąc od 8—10 zł. za 
pud, obecnie dla spłaty pożyczki o- 
trzymuje 1,70 zł. za pud zbaża, to chy- 
ba jest rzeczą zrozumiałą, że rolnik 
spłacając dziś pożyczkę musi zbankru- 
tować. Stan jest taki, że rolnicy, od 
których zażądano spłaty pożyczek jeż- 
dżą na kiermasze po 100 klm. ze swemi 
towarami i sprzedać nie mogą. W Po- 
stawach były wypadki, że rolnicy nie 
mogąc sprzedać na targu swego towa- 
ru, przyprowadzali do Kasy Stefczyka 
konie prosząc o przyjęcie na spłatę 
długu. Tego rodzaju fakty, świadczą 
same za siebie, że rolnicy mimo naj- 
lepszej woli nie będą w stanie spłacić 
zadłużeń w tak krótkim czasie. 

Na konferencji, która się odbyła 
w dniu 16 października 1930 roku na 
Zamku w Warszawie, w obecności 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
rząd przyrzekł przyjść z pomocą rol- 
nikom woj. wileńskiego. Z uwagi jed- 
nak na to, że sytuacja gospodarcza 
w kraju jest bardzo ciężka, rolnicy ro- 
zumieją to dobrze i nie żądają pomocy 
w postaci nowych pożyczek, lecz pro- 
szą o odroczenie im > na, dłuższe 
terminy. 

tajmy siebie, czy kolosalna, dochodzą- 
ca do kliku tysięcy kilometrów na 
godzinę szybkość samolotu rakieto- 
wego może mieć tu, ma tym naszym 
nędznym padole miejsce? Innemi sło- 
wy, czy szybkość taką organizm 
ludzki zniesie? I z jakiego to materja* 
łu wypadnie budować samoloty, by 
przy tak poiężnym oporze powietrza, 
jaki zachodzi przy szybkości kilku 
tysięcy kilometrów na godzinę nie u- 
legł samolot zniszczeniu? Oczywiście 
pierwsze loty odbywałyby się przy 
szybkości znacznie mniejszej, jednak 
nie tak małej, by nie budziła ona wąt- 
pliwości co do postawionych powyżej 
kwestyj. 

Zresztą nie wyprzedzajmy wypad- 
ków. Zarówno Niemcy, jak _Amery- 
kanie, których dziś zagadnienie lotów 
rakietowych najwięcej interesuje i 

którzy — jak wspomniałem — poczy- 
nili jaż w tej dziedzinie znaczne inwe- 
stycje, z pewnością mają konkrene da 
ne co do realizacji tych planów. 
Trudno przypuścić, aby tak trzeźwi 
ludzie jak Niemcy i Amerykanie po- 
wodowali się jedynie platoniczną wia- 
rą w sukces. Tym krajom, w których 
nietyłko zwykła komunikacja lotnicza 
znajduje się jeszcze w stadjum zacząt- 
kowem, lecz i komunikacja lądowa 
pozóstawia wiele do życzenia, przy- 
pada bodaj tylko rola biernego, 
a  zdumionego widza.  Tymcza- 
sem rasy germańskie i angło-saskie 
nie zasypiają gruszek w popiele: biją 
rekordy szybkości (Sedgrave, Camp- 
bell), budują rakietowe lotniska, za- 

' kładają rakietowo'łotnicze związki, 
konstruują modełe międzypłanetar- 
nych pocisków, AE w Au- 
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Mamy nadzieję, że Oddział Gentr. 
Kasy Spół. Roln. w Wilnie poczyni 
starania u odnośnych wladz i wyjedna 
ulgi rolnikom przy spłacie pożyczek. 
Gdyby jednak doszło do tego, że przy- 
stąpionoby do ściągania przymusowe- 
go, wówczas istnienie Kas Stefczyka © 
mijałoby się z celem, gdyż Kasa w za- 
sadzie ma za zadanie udzielanie pomo- 
cy drobnym rolnikom, a nie rujnowa- 
nie ich gospodarstw. Okólnik rozesła-. 
ny przez Związek -Rewizyjny Spół. 
Roln. w Wilnie, do Kas Stefczyka, któ- 
ry mówi, że pożyczka normalnie winna 
być spłacona w ciągu roku, niema ra- 
cji, bo przecież nie możemy. powie- 
dzieć, że żyjemy w czasach norwał- 
nych. 

W. Hoffmann 

Prezes Kasy Stefczyka w Postawach. 

Postawy, w styczniu 1931 r. 
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Coś dla pań domu. 
Prawdziwe marcepany 

królewieckie. 

Wiemy pwvszyscy jak potężnym czynnikiem: 
odžyczym jest cukier. Žadna matka, żadna 
pani domu nie powina zapominać, że używa- 

  

* jąc w gospodarstwie cukru za jeden złoty 
daje domownikom tyle siły (kałoryj), co u- 
żywając za dwa złote słoniny, za trzy złote 
masła lub za całe cztery złote mięsa. Mo- 
wimy tu jednak o czystym cukrze. Ten cukier 
już przerobiony na cukierki, ciastka i in- 
me słodycze, staje się znacznie droższy, gdy 
kupując te smakołyki gotowe, opłacamy ca- 
ły szereg kosztów produkcji i zysk nietylko 
przedsiębiorców lecz i licznych pośredników, 

Pami domu chąc do granic możliwości po- 
większyć . zużycie cukru w swojem gospodar- 
stwie, nie naruszając przytem rówarowagi. 
budżetu, powinna większość przysmaków słod 
kich. wykonywać w domu, mając przytem 
gwarancję, że używa najlepszych surowców 
a mie szkodliwych namiastek, tak często spo- 
tykanych szcezególniej w tańszych wyrobach. 

Jednym z najwykwintniejszych przysma- 
ków jest marcepan — ciasto cuknowo-migda- 
towe, stanowiące konieczną część składową 
uczt weselnych i przysmaków choinkowych. 
Pomysłowa gospodyni potrafi z marcepame 

nietylko porobić torty i mazurki, przełożyć 
nim pierniki, lecz i szeregi cukierków, w ni- 

czem nie ustępujących kupnym, i ozdób na 
<choimkę, lecz od innych miłszych, bo jadal- 
nych. 

Oto jest oryginalny, królewiecki przepis 
na ciasto marcepanowe: kiło migdałów słod- 
kich, 1 deko gorzkich sparzyć, oczyścić z hu- 
pinek, doskonale osuszyć na złożónem w 
kilkoro wiejskiem płótnie. Uftrzeć bardzo 
drobno i dokładnie na specjalnej maszynce 
lub ma drobnej tarce. Kilo i ćwierć lub, kto 
lubi słodko — półtora kila cukru kryształu 
utrzeć na maszynce i przesiać przez gęste 
sitko. Tłuczonego cukru w moździeżu uży- 
wać. nie należy, lepiej kupić gotowy, mielony 
puder i przed użyciem przesiać go przez sit- 
*ko. Utarie migdały wymięszać dokładnie z 
«cukrem na równą kaszkę. Dopiero wtedy za- 

cząć dódawać po kilka kropel wody różanej 
i energicznie wygniatać ręką całą masę, aż 

połączy się i stanie gładką i giętką. Woda ró- 
žana polana na nierozmieszany cukier stopi- 
łaby. go, należy też się strzec przed zbytniam 
wilżeniem masy. 

Z takiego ciasta możma robić najróżne- 
rodmiejsze cukierki: kartofelki maczane w 
proszku kakao, śliwki i daktyle nadziewane, 
wałeczki i kulki mczane w czekoladzie lub 
karmelu, nakoniec wszelkiego rodzaju dro- 
bne owoce i jarzynki. Te ostatnie można far- 
bować nieszkodłiwemi farbami stosowanemi 
w cuikiernietwie. Pani Elżhieta. 

Małżeństwo Bismarcka. 
W miedawno wydanych nader intenesu- 

jących „Pamiętnikach* książe Biiliow opo- 
wiada historję małżeństwa „żelazengo kamcie- 
nza balu wydanym przez pruskiego mi- 
mistra Puttkamera, młody Bismarck — wów- 
czas zwykły jeszcze tylko pomorski pumkier 
— poznał pannę, w której się zakochał od 
pierwszego wejrzenia. Natychmiast po pow- 
rocie z balu napisał do rodziców panny, pro- 
sząc o jej rękę. Przez dłuższy czas prośba po 
zostawała bez odpowiedzi, Bismarck nie cie- 
szył Się najlepszą opinją: uważano go bo- 
wiem za kobieciarza. Gdy pewnego - 
nia panna wraz z rodzicami siedziała w sa- 
tonie wiejskiego pałacu, otworzyły się drzwi 
i do pokoju wszedł pewnym krokiem nieprzy- 
jęty konkurent. Skłoniwszy się zdałeka ro- 
dzicom panny, podszedł wprost do swej uko- 
chamej i, nim ta mogła się zorjentować w sy- 
tuacji, ucałował ją serdecznie w oba policzki, 
pytając jednocześ: „A więc kiedy wese- 
łe?" — I rzeczyw. miesiąc później od- 
było się wesele. 
tylko w polityce... 

    

      

     

  

tomatyczne przyrządy do badania wa- 
                             
krzątają się „na całego”. Czy rzeczy- 
wistość odpowie zamierzeniom — to 
rzecz inna. W każdym razie robi się 
w tej dziedzinie bardzo wiele. To 
wątpliwości nie ulega. 

Charakterystyczną jest odwieczna 
dążność ludzi do pokonania czasu i 
przestrzeni. I jeżeli można się spierać 
9 to, czy poziom etyczny, ta właściwa, 
wewnętrzna, duchowa kultura łudz- 
kości, podniósł się od czasów Chry- 
stusowych czy też nie, to odnośnie po- 
ziomu technicznego i cywilizacji ze- 
wnętrznej — dwóch zdań być nie mo- 
że. Porównajmy sobie tylko gońca z * 
listem z czasów rzymskich i współcze 
sne radjo. Zestawmy karocę chociażby 

- nawet samego Ludwika XIV z pierw- 
szym lepszym Fordzikiem robotnika 
amerykańskiego. Słusznie ktoś nazwał 
człowieka pożeraczem przestrzeni. 
Jakże małą — przy dzisiejszych środ- 
kach komunikacyjnych — wydaje się 
nasza ziemia! I czyż można się wobec 
tego dziwić, że wynalazcy marzą o 
komunikacji międzypłanetarnej? ? Jak- 
żeby urósł we własnych i cudzsch о- 
czach człowiek, któremubv się udało 
np. odbyć wycieczkę na Mars. 

Wielki umysł Renana wierzył głę- 
boko w nieograniczone możliwości 
wiedzy. Nie przesądzajmyż i my tych 
możliwości i ufajmy, że nadejdzie 
chwila, kiedy na linji Ziemia—Mars, 
Ziemia— Księżyc, Mars—Jowisz, We- 
nus—Ziemia kursować będą ekstra- 
cugi rakietowe. 

с J. Tadziewiez. 

  

ismarck był energiczny nie- 
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aiw na poziomie rzeczowym dysku- 
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B. Hertz jako literat i publicysta. 
(Ze wspomnień osobistych), 

W niezmiernie zawsze ciekawych 
„Listach z Warszawy”, zamieszcza- 
nych w „Kurjerze Wileńskim", wy- 
czuwa się, że autor tych listów — 
B. Hertz, znający nawylot Warszawę 
i stosunki polskie, ma w sobie coś 
Z „tutejszego człowieka”, który wy- 
czuwa intuicyjnie, co nas obchodzi, 
wie co nas boli i zna nas tak, jak 
gdyby był jednym z autochtonów na- 
szego kraju. 

Benedykt Hertz jest naszym wil- 
nianinem, chociaż urodzonym w 
Warszawie z ojca Sybiraka, który 
w r. 1861 był wysłany z Warszawy 
za udział w przedpowstaniowych ma- 
nifestacjach patrjotycznych. B. Hertz 
nie jest wilnianinem z pochodzenia, 
ale z wyboru: ze swoich przeżyć 
i działalności w Wilnie. 

Hertz przeżył w Wilnie osłatnie 
przedwojenne lata i pierwszy rok 
wojny. Poznaliśmy w te lata próby 
charakteru, ofiarności i patrjotyzmu 
jednostek Benedykta Hertza jako 
zdeklarowanego _niepodległościowca 
i człowieka patrjotycznego czynu. 
Przekonaliśmy się, że źródło talentu 
bajkopisarskiego Hertza wytryskało 
z charakteru niejakiegoś widza, malu- 
jącego beztroskliwie i beznamiętnie 
wady i ułomności ludzkie, ale pocho- 
dziło z głębin duszy panującego nad 
swemi uczuciami artysty, człowieka- 
obywatela, który umie schować głę- 
boko swój ból, aby tem mocniej bi- 
czem satyry-bajki smagać ułomności 
ludzkie i „językiem Ezopa* wypowia- 
dać prawdy, które albo pewna część 
społeczeństwa nie uznawała albo obce 
władze chciałyby przytłumić swoją 
cenzurą. 

Dziś się wydaje, że już została za- 
pomniana działalność Hertza w Wil- 
nie, kiedy od r. 1915 został faktycz- 
nym redaktorem, kiedy tygodnik 
„Przegląd Wilenski“ został prze- 
kształcony na dziennik. 

Hertz dziennikarz wileński, 
już w pierwszym numerze „Przeglą- 
du Wileńskiego", pisma codziennego, 
które skupiało w owe czasy ludzi 
о bardzo rozmaitych poglądach, byle- 
by tylko dążyłi do jednego wspólnego 
celu — Niepodległości, dał bardzo na 
owe czasy aktulną i przejrzystą bajkę, 
zamieszczoną na ostatniej stronie 
„w kąciku satyrycznym p. t. „Trzy 
zdania. 

Ta bajka Hertza dawała „umieją- 
cym czytać pomiędzy wierszami* wy- 
ražnie do zrozumienia, že „Przegląd 
Wileński* z niezmiennym swoim 
ofiarnym wydawcą Witoldem Abra- 
mowiczem i z nowym „redaktorem 
odpowiedzialnym — Stanisławą Stu- 
dnicką, wychodzący pod faktyczną 
redakcją Benedykta Hertza, stoi wy- 
raźnie na gruncie orjentacji polskiej, 
którą moskałofile różnego autora- 
mentu niesłusznie nazywali „nie- 
miecką“. 

Cytuję tu bajkę Hertza: 

TRZY ZDANIA. 

Była raz wymiana zdań: 

Czy lepszy mądry, ćzy też głupi drań? 

— Ja tam, Prot mówił — mądrego już wołę, 

Jeżeli nawet wywiedzie mnie w połe... 

Działa dobrze, czy też źle 
Wiem, czego chce. 

— Też mi pociecha! —- Jan odrzecze na to — 

Czyliż nie lepszy łotr głupi? 

Niech wodę czerpie łopatą, 

Niechaj własne mienie łupi..., 

lm mniej postępuje roztropnie, 

Tem snadniej cełu nie dopnie. 

A słuchał tych wywodów trzeci sąsiad Michal; 

Słuchał i wzdychał. 

Ej, kmotry — rzecze wkońcu — dość już, 

dość tej kłótni, 

Dobrej dla trutni. 

Rozwiązanie jej proste: mie mieć, mojem 

zdaniem, 

Do czynienia z mądrym, jak i z głupim 

draniem. 

Hertz w charakterze redaktora 
dzięnnika niepodległościowego „„Prze- 
glądu Wileńskiego", wychodzącego 
w okresie wojny pod kontrolą spe- 
cjalnej cenzury wojennej w bajeczny 
sposób drwił z cenzury, z Moskali, 
z manifestu wielkiego księcia Mikoła- 

" ja Mikołajewicza, umiał pisać w tak 
dwuznaczny sposób i nazewnątrz dla 
cenzury nieuchwytny, tak Świetnie 
przy pomocy nielicznych współpra- 
cowników miejscowych (Wilno już 
było odcięte od Warszawy), umiał 
tak dobierać cytaty z prasy i komu- 
nikatów rosyjskich, że każdy numer 
„Przeglądu* budził wstręt do Rosji 
nietylko carskiej ale i liberalnej 
i wzmacniał tendencję do oderwania 
się od Rosji. 

Do „Przeglądu Wileńskiego* z o- 
kresu wojny, kiedy zejdzie do grobu 
pokolenie tych, co wychowani w nie- 
woli, umieli czytać pomiędzy wier- 
szami i podziwiali mistrzostwo Hertza 
w redagowaniu pisma, będą w przy- 
szłości niezbędne komentarze, pisane 
przez znawców okresu, który został 
zamknięty datą 18 września 1915 r.. 
dniem ustąpienia Rosjan z Wilna. 

Dziś, pisząc ze wspomnień oso- 
bistych o Benedykcie Hertzu jako 
wilnianin „o wilnianinie*, chcę tym, 
co w Hertzu dziś widzą tylko jednego 
z najwybitniejszych bajkopisów przy- 
pomnieć albo podać do wiadomości 
o zasługach Hertza na gruncie wileń- 
skim jako niepodległościowca. 

Hertz — literat, królował w Wil- 
nie w kole grupy, która na gruncie 
wileńskim nazwała się żórawcami 
i dzięki Ruszczycowi, który już wte- 
dy pracował bardzo wydatnie nad 
podniesieniem grafiki wileńskiej, po- 
zostawiła po sobie pięknie wydaną 
(u Zawadzkiego) książkę „Żórawce*. 

Nie jest to komplementem — @а 
Hertza, że w całym tym zbiorze utwo- 
rów bardzo różnej wartości bajki 
Hertza stały na najwyższym poziomie, 
niedosięgalnym, jak sądzę, nietyłko 
dla ówczesnych literatów  „wileń- 
skich*. — „Żórawców*, z których 
w Wilnie pozostała dziś po 20-tu la- 
tach tylko jedna pani Wanda Sta- 
nisławska. 

Pozatem p. Benedykt vel Benio 
najchętniej się obracał w sferach te- 
atralnych, gdzie niewiełu najwybit- 
niejszych aktorów mogło mu dorów- 
nać w darze deklamowania bajek 
Hertzowskich. Benedykt Hertz w ko- 
łach znajomych i przyjaciół bardzo 
chętnie deklamował swoje bajki; wy- 
stępował wielokrotnie, przytem pra- 
wie zawsze zupełnie bezinteresownie 
jako autor-deklamator własnych ba- 
jek na wieczorach, organizowanych 
na różne cele społeczne, gdzie na- 
zwisko Hertza było największą atrak- 
cją. 

Dziwiłbym się, gdyby Wileński 
Związek Literacki nie skorzystał z po- 
bytu p. Benedykta w Wilnie i nie 
zorganizował jednej z sympatyczniej- 
szych „śród*, gdzie główną atrakcją 
i jedyną, ale wielkiej miary byłaby 
chęć uczczenia i usłyszenia Hertza. 

Neowilnianie mogą nie wiedzieć 
o zasługach dla Wilna p. Benedykta 
Hertza, ale neo i starzy wilnianie 
i każdy inteligentny Połak wiedzą, jak 
poważne miejsce zajmuje B. Hertz 
w literaturze polskiej. 

Zasłużony, a pełen jeszcze sił twór- 
czych jubilat Benedykt Hertz niech 
nam żyje przez długie lata i niech 
zawsze tak serdecznie wspomina 
Wilno jak starzy wilnianie i adora- 
torzy Hertza zachowają go nazawsze 
w swojem sercu. 

Waeław Gizbert Studnieki. 
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| Czupurek w Wilnie. 
| To zmaczy, że przyjdzie pan Benedykt 

Hertz i że będzie na przedstawieniu swego 
„Czupurka* napisanego przed laty dla có- 

ręczki Magdusi, urodzonej w Wilnie i obec- 

mie studentki prawa na tutejszym uniwersy- 

tecie. Pan Benek urodził się w Warszawie 
i sporo czasu spędził zagranicą i nie w Wil- 

nie a jednak, jakże szybko i mocno naszym 

się stał, wraz z żoną, uroczym i dzielnym do- 

ktorem miejskim, i pucułowatą Magdusią, 

dla której kupili Magdusinek, domeczek z og- 
rodem na Antokolu, dobrawszy sobie do us: 

ługi mianię, najtutejsiejszą jaką można so- 

bie wyobrazić! 
Wesoło z nimi było, sto pociech! Wiado- 

mo że Pani ma głowę mocną, że jej najtężsi 

bibosze z pośród kołegów męża nie przepi- 

jają, a znów że Benek nieboże... ledwie te 

parę kieliszków, już rzewny się robi i mgła- 

wy, i sunie zdrzemnąć wśród palt w przed- 

pokoju. skopawszy je na legowisko... Te 

wspólne pijatyki, te szampańskie kawały bez 

ikropli szampana jeno z rodzimej gleby 

(wszak wódeczności z żyta się alembikują), 

wyrosły. Te na poczekaniu tworzone polity- 

czne Bajki, dogryzające do szpiku, zniena- 

widzonych moskiewskich kości! Te artykuły 

© wszystkiem i z każdego miejsca! Niech 

zdradzę tajemnicę, mrokiem wieków okryte, 

bo już i tak moje wspomnienia o Benku są 

miedyskretne.. Pyilają w jakimś 1908—10 

red. Baranowskiego w Zakopanem, kto też 
wam do „Kurjera Lit." tak świetne pisze kó- 

respondencje z Wiednia o sprawach parla- 

mentarnych i politycznych? Możebyśmy się 

umówili, żeby na współkę, bo my takiego nie 

mamy. A to sobie pan Benek siedząc w oknie 

z widokiem na Cielętnik tak pisywał. 

A te śmiadańka u zacnych p-twa Rou- 

bów? Kiedy to Ś. p. pan Napoleon ryczał jak 

tur ze zgrozy, że to mdłe (tu epitet soczysty); 

nawet kaczki do dna nie wypije razem! „Ka- 

czka“ była to flacha szczególnego autoramen- 

tu, której spełnienie uważał pan Napoleon 

«za kryterjum tęgości przyjaciół. 

A te wyprawy z zapasami do Magdusin- 

ka, i tam, wzorem Indjan lub apaszów, po- 

silanie się i zapijanie, a w rezultacie szkody 
w gospadarstwie: połamane ławki, utopione 
w studni wiadro, fwiaty bezprzytomnie w 
upał połlane i t. p. pomysły. 

Albo znów Sytwester według nowego stylu 
u dr. Załeskiej na Zwierzyńcu; kóstjamy obo- 
wiązujące. Było na co patrzeć. Tańce, hu- 
lamki, swawole, mało domu nie rozwalą... nad 
ranem nikt nie chce wychodzić, pani Doktór 
po amonjak idzie do apteki, a goście, który 
może wędruje po lesie Zwienzynieckim, krzy- 
wemi drogami, ałbo jak jeden póważny re- 
daktor siada pod drzewem i za nic dalej, de- 
klamując: „Idźcie do miasta, ja do lasu mu- 
SzĘę..." 

A czasy wojny? Odważne komunikaty u- 
mieszczane przez p. Benka, a jego nżepod - 
ległościowa orjentacja, jego bezinteresow- 
mość i cygańskie miedbalstwo o pieniądze? 
Jego piękne tradycje rodzinne, syn powstań- 
ca i dwukrotnego wygnańca na Sybir. 

Bajki jego, to zawsze walka z paskudzt- 
wem panoszącem się na świecie, to aktual- 
ności ujęte z przepysznym dowcipem, to po- 
lityczne manifesty, ośmieszające nieprzyja- 
ciół i tych 00 z niemi trzymali. Takie wier- 
sze jak Oswobodziciel (Rosja i Niemcy). Na 
bydłęcym wiecu, (orjentacja rosyjska War- 
szawy) Kałdonek za ladą, Autonomja, Tron. 
Inspektor, Sąd, Zakaz, i t. p. są dotad jak žy- 
wy krzyk protestu przeciw podłości tego 
świata. A kło spójrzy na wiecznie rozrado- 
waną fizjognomję pana Benka, na jego ser- 
decznie wyciągniętą dłoń do przyjaciół, któ- 
rym nigdy nie zrobił św.... mówiąc jego Sty- 
lem, to jak go nie witać radośnie i nie cieszyć 
się że wystawienie „Czupurka”, da nam moż- 
ność obchodzić w Wilnie 30-lecie jego uta- 
lentowanej i uczciwej pracy. 

Hel. Romer. 
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Kryzys w Iniarstwie. 
Wiele przyczyn złożyło się na to 

że łniarstwe-przechodzi ciężki kryzys. 
Głównym jednakże powodem kryzy- 
su jest nastawienie naszego Iniarstwa 
na eksport bez własnego handlu, a 
przedewszystkiem bez własnego prze- 
myslu Iniarskiego przędzałniczo-tkac- 
kiego. 

Nastawienie to odziedziczone po 
zaborcy spotęgowane po wojnie w 0- 
kresie braku surowca rosyjskiego na 
rynkach światowych — wytworzyło 
niezwykłe siłną zależność maszego 
lniarstwa od konjunktur gospodar- 
czych międzynarodowych, które w ol- 
brzymim stopniu są uzależnione w 
dalszym ciągu od perspektyw dostawy 
Inu rosyjskiego. Sprawiało to niejed- 
nokrotnie w tym okresie hossy na 
rynkach Iniarskich, wywołane bra- 
kiem surowca rosyjskiego i silnem za- 
potrzebowaniem jego przez pnrzędzalł- 
nie zachodnio-europejskie. 

Jakkołwiek obecna cena włó- 
kna Inianego, wynosi około 30—407/ 
ceny osiąganej 2-—3 łata temu w okre- 
sie hossy — wytwórczość przędzalni 
zachodnio - europejskich jest niską i 
szereg fabryk, które zarobiły w pier- 
wszej fazie zniżki w chwili obecnej 
po przeszacowaniu swoich remanen- 
tów według dziennych cen stoi wo- 
bec ogromnych strat.. 

Rosja Sowiecka wykorzystuje swo- 
ją sytuację w dziedzinie Iniarstwa, 
mającą wszystkie cechy monopolu, dą 
żąc w pierwszej linji do zniszczenia 
uprawy lnu w innych krajach. So- 
wiecki dumping poza zniszczeniem u- 
prawy lnu, ma również i dalsze cele 
na względzie — zniszczenie przędzał- 
nictwa i tkactwa lniarskiego, co wyni- 
ka z rzucenia na rynek zachodnio- 
europejski (Łotwa, Czechosłowacja. 
Niemcy, Anglja i t. d.) dużych ilości 
przędzy lnianej i przygotowań do wy- 
puszczenia na rynek płótna po cenach 
jeszcze niższych. ы 
tatorów i- przetworcach — м16Кта 

Sowieckie usiłowania, jak wynika 
z ich zarządzeń, zmierzają dałeko i 
budzą poważne zaniepokojenie, a czę- 
stokroć panikę w szeregach plan- 
lnianego. Zaniepokojenie to wi- 
dzimy nietylko w krajach, w któ- 
rych len tak jak w Połsce jest 
jedynym własnym roślinnym  su- 
rowcem włókienniczym, (Estonja, Ło- 
twa, Czechosłowacja, Niemcy), ale i 
w krajach posiadających własne suro- 
wce włókiennicze pochodzenia kołon- 
jalnego, własny transport oceaniczny 
i duży eksport wyrobów włókienni- 
czych. 

To co obserwujemy w ciągu 05- 
tatnich lat w zakresie lniarstwa w 
Belgji i Francji, jest niezwykle cha- 

rakterystyczne i jest potwierdzeniem 
tezy, że będąc otoczonym krajami 
zmierzającemi do samiowystarczałnoś- 
ci, nie możemy iść inną niż oni drogą. 

Kiłka lat temu w okresie braku 
surowca lnianego i w związku z za- 
stępowaniem Inu przez jutę i konopie 
rozpoczęła się we Francji usilna ak- 
cja w kierunku zwiększenia powierz- 
chni pod Inem, główną atoli przesz- 
'kodą w znaczniejszem powodzeniu tej 
akcji, były wysokie ceny za robociz- 
nę, której len wymaga dużo, a której 
wyłudniająca się wieś francuska nie 
mogłaby dostarczyć. Osiągnięto jed- 
nak powierzchnie lnianych plłantacyj 
w roku 1928, aż do 192890 ha. 

W roku 1930, obszar pod Inem 
spadł, przytem w związku z dumpin- 
giem z Rosji, ceny na włókno są bar- 
dzo niskie w rezultacie rolnictwo fran- 
cuskie żąda ceł na włókno, a przędzal- 
nicy francuscy zniesienia ulgi taryf, 
sprzyjających wywozowi słomy lnia- 
nej z Francji do Belgji. W chwili obe- 
cnej zostały wprowadzone znaczne о- 
graniczenia przywozu do Francji ob- 
cego (głównie sowieckiego) włókna. 

Przędzalnicy są przeciwni ograni- 
czeniom i cłom na włókno, natomiast 
rolnicy nic nie mają przeciw ulgowym 
taryfom eksportowym, dzięki którym 
młogą stosunkowo korzystnie dostar- 
czać słomę Inianą do przetwórni beł- 
gijskich z odległości paruset kilome- 
trów. 

Niemniej charakterystycznym przy- 
kładem dążenia do obrony własnych 
interesów rolnictwa i przemysłu ro- 
szarniczego n. b. zmierzającego do je- 
szcze większego pogorszenia sytuacji 
w naszem Iniarstwie. Jest memorjał 
związku spółdzielczego, roszarni cze- 
chosłowackich „Lenosvaz”, od rządu 
Republiki żądający w stanowczej for- 
mie obrony przed importem obcego 
włókna lnianego. Jakkolwiek Czecho- 
słowacja w porównaniu z Polską po- 
siada obszar zajęty pod lnem (20.000 
ha), wynoszący niecałe 20” obszaru 
pod Inem w Polsce. Przemysł przę- 
dzalniczy Czechosłowacji, тергехеп- 
tuje 300.000 wrzecion, co też wpływa 
na to, że musi ten przemysł dokupy- 
wać włókno z poza granie kraju... 

Nasz pnzemysł przędzalniczy — 
bawełniany, wełniany i jutowy oparty 
jest przeważnie na surowcu importo- 
wanym i posiada wszelkie gospodar- 
cze znaczenie lecz ze względu na nik- 
ły eksport naszych wyrobów włókien- 
niczych; — przedewszystkiem jako 
dział wytwórczości dający pracę potę- 
żnemu zastępowi wykwalifikowanych 
robotników. Lecz z drugiej strony 
przez użycie do tego przemysłu suro- 
wca produkowanego na innej półku- 

  

KNOCK OUT. 
Masz oczy rozszerzone wielkiem przerażeniem, 

mimówolj spojrzenie zachodzi ci mgłą, 

gdy patrzysz jak obydwaj na twarzach się mienią 

i jak jeden drugiemu gotuje knock out. 

Spotkanie po raz pierwszy — na życiowym ringu 

rozpocznie się za chwilę najstraszliwsza z rund: 

walka pięści z umysłem; w zawrotnym łooping'u 

przez mózg twój przelatuje oszalały bunt. 

Musisz życzyć zwycięstwa — lecz tylko jednemu, 

w myślach skazać drugiego na bezsławną śmierć. 

Dwie głowy masr przed sobą; sama nie wiesz czemu 

zaczynasz w niepewności przeraźliwie drzeć. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEŁ Nr. 3, 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. il-ej do I8-ej. 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

0404-25044009 SA 46 dede LPA SA   

Oni patrzą na siebie — — w skurczackh ust ironja — 

jeden zacisnął pięści — drugi sprężył mórg — — — 
któremu z nich pisana tragiczna agonja? 

któremu krwawy strumień buchnie raptem z ust? 

Twe myśli koziołkują w szalonym looping'u, 

palce zmięły chusteczkę i nieznacznie drżą... 

Słowa padły — 

trwa — — dalej — — cisza — 
-- już runda zaczęta na ringu — — 

— pauza — — nie padło knock out. 

HAw. 
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ii, często dlatego taniego, że produko- 
wany przez marnie opłacanego kra- 
jowca, w tych ciężkich dła krajowej 
produkcji rolniczej czasach, nietyłko 
rolnikowi, jako producentowi czyni 
niepowetowaną krzywdę, lecz stokroć 
większą — licznym rzeszom robotni- 

ków i małorołnych, gdyż wartość włó- 
kna Inianego, ze względu na chara- 
kter uprawy i przeróbki Inu u nas 
mierzy się prawie wyłącznie ilością 
parcy ręcznej, jaka musi być włożon a 
przy uprawie i przeróbce inu, zanim 
się otrzyma z wysianego nasienia włó- 
kno, które idzie do przędzalni. 

Ponieważ zmniejszenie obszaru 
pod lnem zwiększy bardzo znacznie 
nasz niedobór roślin oleistych, a tak- 
że nasion Inu, nie może być mowy o 
zastąpieniu Inu przez uprawę innych 
rośłim oleistych. Niema żadnych wą- 
tpliwości, iż ze względu na nadprodu- 
kcję zbóż musimy stać się pod wzglę- 
dem potrzeb nasion ołeistych a prze- 
dewszystkiem masienia lnianego sa- 
mowystarczalnymi, — nawet kosztem 
pewnych ograniczeń przywozu nasie- 
nia Inianego z Ameryki, któreby, pod- 
nosząc ogólną rentowność uprawy 
Inu, wpłynęłyby na zachowanie upra. 
wy tej rośilny, tak potrzebnej dla ży- 
cia gospodarczego naszego kraju. 

Hodowła zwierząt, która w Półno- 
enej Połsce ma wszełkie szanse Toz- 
woju, jest uzałeżnioną od dostarcze- 
nia paszy treściwej, jaką są makuchy. 
Upadek uprawy lnu i konieczność im- 
portu większych ilości makuchów z 
roślin kolonjalnych pogorszy nasz bi- 
lans handłowy i podniesie koszta pro- 
dukcji zwierzęcej. 

'Podkreślając wszystkie gospodar- 
cze następstwa zmniejszenia uprawy 
Inu, która będzie równocześnie wyz- 
byciem się własnego włókna, nasion 
oleistych i makuchów, nałeży nie za- 
pominać, że w ten sposób tracimy cał- 
kowicie swoją niezależność od ryn- 

ków zagranicznych włókienno-tłusz- 
czowych, co byłoby lekkomyślnością 
ze względów militarnych. 

Zaniechanie uprawy lnu, będzie 
się równało całkowitemu pozbyciu się 
naszego jedynego surowca włókniste- 

* go na wiele lat, gdyż widzimy z lat 
ubiegłych na przykładzie innych wo- 
jewództw i Francji. jak trudno jest 
nawet przy bardzo dobrych konjuktu- 
rach restytucję uprawy lnu przepro- 
wadzić. Dotychczas włókno Inian2 e 
ksportowane zagranicę dawało rok ro. 
cznie około 20.000.000 zł. W kraju 
spożywały pnzędzalnie około 3.000 
tomn na 5.000.000 zł. 

Niemożność zbycia — 20.000 
tonn włókna, wobec cen niżej kosztów 
produkcji i braku zapotrzebowania w 
Zachodniej Europie, — zmniejszyć 
może obszar pod lnem do 70.000 ha, 
weszta zostanie obsiana pnzez inne ro- 
śliny. 

Zastąpienie uprawy Inu, przez in- 
ne rośliny, a przedewszystkiem przez 
żyto, pogłębi kryzys rolnictwa przez 
dalszą nadprodukcję zbóż o 70. — 
100.000 tonn, co niezaprzecznie wipły- 
nie ujemnie na rentowność rolnictwa. 

Zaniechanie, względnie znaczne 
zmniejszenie uprawy lunu i ogranicze 
nie jej jedynie na własne potrzeby, 
zwiększy bardzo znacznie bezrobocie 
północnej połaci naszego kraju. 
Zmniejszenie obszaru pod lnem o 
70.000 ha, — zastąpienie łnu zboża- 
mi, pozbawi rolnictwo (50.000 ha ra- 
zy 70 dni pracy) 3.500.000 dni pracy. 
Szczególnie dotkliwie odbije się za- 
rzucenie uprawy Inu w powiatach 
północnych naszego kraju. 

Wypłacalność pieniężna rołnika 
naszej północy oparta, na lnie, zos- 
tanie zachwianą, gdyż rolnik Półmoc- 
mej Połski niczego innego nie może 
zaofiarować na rynki. Powstaną tru- 
dności ściągania podatków państwo- 
wych, łokalnych. Zmniejszy się zna- 
cznie spożycie przez wieś, najniezbęd- 
niejszych wytworów przemysłu soli, 
cukru, nafty i tytoniu. 

Dr. J. Jagmain. 

Boks jest najbardziej męskim sportem. 
W Nr. 14 „Słowa dr. B. Puchowski 

zamieścił artykuł p. t. „Czy boks jest 
sportem?* rozstrzygając postawioną w 
tej formie kwestję w sensie negatyw- 
nym. A oto są argumenty kompeteni- 
nego znawcy i obrońcy boksu, jako 
szlachetnego sportu. Posłuchajmy jego 
wywodów. 

Do odpowiedzi dr. B. Puchowskie- 
mu skłania mię nie tyle obowiązek 
sportowy, iłe konieczność obrony 
średniowiecznych rycerzy i zwyczajna 
bokserska chęć walki. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
zecerzy składali artykuł zohydzający 

auli Uniwersytetu Stefana Batorego. 
w obecności grona profesorów i Jego % 
Magnificencji Rektora odbywał Się zp 
odczyt, zaczynający się od Arystote- + 

К: lesa i boksu. - 

Pułk. dr. Osmólski zaczął swój od- * 
czyt od stwierdzenia, że pojęcie „wy-- 
chowanie fizyczne nie uległo żadnej 
zmianie od czasów Arystotelesa i że 
dzisiejsze zdobycze wiedzy nie mają 
łu nic do dodania. Prelegent omówił - 
pokrótce zasady, które ukazywał grec- 
"ki uczony swemu społeczeństwu dla 
osiągnięcia celu wychowania fizycz- 
nego i podkreślił że Arystoteles, naj-. 
większe znaczenie moralno-wycho- 
wawcze przywiązywał do: pankratjo- 

nu. JO - Е 

Nie rozpoczynając narazie „utrzy- 

sji* wyjaśnię na czem polegał ten pan- / 
ъ 

| 
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kratjon uprawiany przez naród, któ- 
ry tak pod względem kultury ducho- 
wej, jak i fizycznej pozostaje dotych- 
czas niedoścignionym wzorem. Otóż 
konkurencja sportowa, nazwana pan- 
kratjonem, a zachwałana przez źródło 

*i twórcę wszechnauk, ucznia wielkie- 
go Platona, wymagała walki dwóch 
łudzi, którzy mieli ręce owinięte rze- 
mieniami, zaopatrzonemi w metalo- 
we guzy. Była to walka na pięści, czy- 
li inaczej dzisiejszy boks, z dodatkiem 
chwytów wolnej walki amerykań- 
skiej. Obostrzenie stanowił przepis. 

boks w tym samym czasie, kiedy w 7* dzięki któremu nie wolno było pod- 
ы * czas walki uderzać w jądra i wyłupy- 

„‚ wać Oczu. 

Rzecz oczywista, że ludzie upra- 
wiający tego rodzaju sport, mieli dość 
silne charaktery, aby umieć pokonać 
arcybestję drzemiącą tak w ciele prze- 
ciwnika, jak i w swojem. To też przez 
wiele wieków jasna kultura Greków 
będzie przykładem i jeszcze przez dłu- 
gie lata będą młodzi chłopcy skando- 
wać po gimnazjach za efabami słowa: 
„nie podstępem, lecz chyżością nóg 
zdobywa się nagrody w Olimpiji”. 
zj Wkadka ŻORA. ECA R O A 

r 

"Jestem „owym panem*, który 
twierdzi, że boks jest najwięcej mę- 
skim sportem i chcę go bronić. 

Ring wolhył 
Być. może, że ja, jako bokser i pra- 

cujący fizycznie jestem mało inteli- 
geńtny, jednak stwierdzam na podsta- 

Е pz 

wie znajomości historji z zakresu V-ej 
kłasy gimnazjalnej, że średniowieczni 
rycerze nie występowali w szranki 
jako wrogowie. Nie można przecież 
porównywać igrzysk, czyłi turniejów 
z t. zw. pojedynkami „na krótkie afibo 
na długie miecze, na kopije alibo na 
topory, na śmierć, ałibo na niewolę, a- 
libo na Sąd Boży”. Takie pojedynki 
istnieją do dziś dnia, jednak między 
warstwą ludzi nie pracujących fizycz- 
nie, a więc inteligentną. Nie mają one 
jednak nic wspólnego ze sportem i 
boksem, tak samo, jak pojedynki nie 
miały nie wspólnego z turniejami, na 
których niewinnie kruszono kopje. 
lub wysadzano z siodła bez cienia nie- 
nawiści. 

Najszlachetniejsza młodzież pol- 
ska, grupująca się w Harcerstwie żyje 
pod znakiem Zawiszy Czarnego. Nie 
wiadomo dlaczego zarzucono w Pol- 
sce tak piękne i obyczajne: „Polegaj 
na mnie, jak na Zawiszy” i zastąpio- 
no je słowem honoru, cudzoziem- 
skiem, niczem nie popartem, : goło- 
słownem, a nawet niesymbolicznem. 

Jestem bokserem, a więc proszę 
polegać na mnie, jak na Zawiszy. że 
podczas walki na ringu nie odczu- 
wam nienawiści. Bokser na ringu wal- 
czy, jak Sienkiewiczowski de Lorche, 
a gdyby nie miał przeciwników, kto 
wie, czy nie walczyłby z wiatrakami: 

Sienkiewicz tak usilnie wykazuje 
w Krzyżakach brak wyrobienia spór-' 
towego u Zbyszka z Bogdańca i drze- 
miące w nim jeszcze barbarzyństwo, 
które Zbyszko omal Śmiercią nie prze- 
płaca i jako kontrast i poniekąd do-- 

wód, że sportowe (pojęcie wałki już w 
Polsce znajduje zrozumienie pokazuje 
nam takich rycerzy, jak Paszko Zło- 
dziej, Powała z Taczewa, Zyndram z 
Maszkowic i t. d., którzy prócz sporto- 
wego fair play uprawiają zaprawy i 
treningi i skaczą np. w pełnej zbroi 
przez sześć koni. 

Gdyby antagonista boksu zamiast : 
poslugiwač się czerwoną prasą spor- 
tową czytał rozpowszechniający się w 
Świecie lekarskim sportowym i kli- 
nicznym „Przegląd Sportowo-Lekar- 
ski“ zapoznalby się z boksem zupelnie 
dostatecznie, by sobie zaprzeczyč. 

Znalazłby tam na stronie 261 co 
następuje: 

„Przeciwnik w walce nie jest wrogiem, 
a- pomocnikiem w osiągnięciu wyniku. Oto 
źródło z którego powstalo „fair play“ i ry- 
cerskošė — znamiona kultury. Oczywiście te 
dobra ideałne musiały się wyrobić w walce 
jak na warsztacie. Historja turniejów rycer- 
skich jest w tym względzie bardzo poucza- 
jąca. Przypominamy też różnicę w zachowa- 
niu się na wielkiej wojnie Anglosasów, wycho- 

wanych na boiskach piłkarskich i lekkoatle- 
tycznych w atmosferze wałki, a Niemców, 

  

ćwiczonych na przyrządach gimnastycznych 
w akrobacji indywidualnej. Jeden z autorów 
amerykańskich słusznie przeciwstawia anglo- 
saską zasadę wychowania fizycznego „tace 
to face" niemieckiej, którą nazywa „side by 
side“. 

Autor artykułu „Czy boks jest 
sportem'* twierdzi. że sam jest spor- 
towcem. W swym artykule nie udo- 
wodnił tego zupełnie dostatecznie. bo- 
wiem stanął do walki nieprzygoto- 
wany. Któż popełnia takie błędy! My 
nie puszczamy początkującego bok- 
sera na ring, po roku dopiero robimy 

mu pasowanie „Pierwszy Krok Bok- 
serski*. A jeśli ktoś ma braki orga- 
niczne, nie dającą się usunąć przeszko 
dę, to Lekarska Poradnia Sportowa 
go dyskwalifikuje. Dalej — my mało 
cenimy niestowarzyszonych i dr. Go- 
łyński specjalnie na to żwraca uwagę 
—bada ich bardzo dokładnie. 

Jakże może lekarz i to w dodatku 
sportowiec (podobno) pokłócić się co 
do probłemu, czy walki bokserskie 
porównane z wałkami rycórzy są 
sportem, z Przeglądem Sportowo-Le- 
karskim, redagowanym przez docen- 
ta Szulca, Dyrektora Państwowego 
Instytutu Higjenicznego i dr. Missiuro 
i to w dodatku pokłócić się z arty- 
kułem pióra Dyrektora Państwowego 
Instytutu Wychowania Fizycznego. 
Przeto, radzę się stowarzyszyć, t. zn. 

nawiązać pliższy kontakt z wymienio- 
nemi wyżej osobistościami. Samotne- 
mu zawsze gorzej — tego uczy sport. 

Człowiek, a zwłaszcza mężczyzna 
powołany jest 'do spełniania w spo- 

łeczeństwie czynności pionierskich 
czyli jakbym inaczej nazwał do budo- 
wania niebosiężnych szczytów postę- 
pu, co wynika z biologji. Stąd też w 
sporcie, jako zjawisku biologicznem 
mamy możność do przekraczania gra- 
nic kół świata, «tóre mierność „tę- 
pemi zakreśla oczy”. 

Nierzadko też wysiłki sportowe 
przekraczają dzięki twórczemu popę- 
dowi pas średnich natężeń, kołidując 
z fizjołogją ustroju wewnętrznego. 
Osmólski twierdzi, że właśnie dlatego 
wysiłki dążące do przekroczenia gra- 
nic możliwości są biologicznie zupeł- 

ъ 

nie uzasadnione. nawet wtedy, gdy 
bywają nadmierne. czyli niefizjolo- 
giczne w skutkach. bo są wyrazem 
siły żywiołowej, silniejszej, niż ostrze- 
żenia higjenisty i społecznie pożytecz- 
nej, bo utrzymują w psychice ludzkiej 
napięcie pionierskie. 

Publiczność meczu bokserskiego 
widzi tylko tych, którzy dzięki trenin- 
gowi zosiali częściowo uodpornieni 
na niefiz jologiczne ciosy i tylko tych, 
którzy dzięki więcej rozwiniętemu po- 
pędowi twórczemu rozwinęli swój ta- 
lent. Nie widzi natomiast tej szarej 
masy bokserów, którzy gorliwie tre- 
nują i żyjąc higjenicznie nie pałą, nie 
piją, kapią się, ba nawet chodzą 
na luksusowe kwarcówki do dr. dr. 
Gołyńskiego i Piaszczyńskiej. 

Nie można na podstawie czerwo- 
nej prasy sportowej i jednego meczu 
bokserskiego zwałczać sport uznany 
przez Państwowy Urząd Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Woj- 
skowego za najbardziej wychowaw- 
czy, lub zarzucać mu, że nie jest spor- 
tem męskim, a walką męską (walk 
żeńskich nie spotykamy w biologji— 
ani w ontogenezie, ani w filogenezie), 

Kończąc, opowiem anegdotę: „Śle- 
pego od urodzenia zaznajamiano ze. 
słoniem w ten sposób, że dawano mu 
obmacywać ogon zwierzęcia, ślepiec 
ów twierdził potem, że słoń jest po- 
dobny do grubej liny". 

St. Goraczko 
Dypl. Instr. Wych..Fiz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Zamach na wojskowy pociąg sowiecki. 

Z pagranicza donoszą, o sensacyjnym za- 
macha, dokonanym na wojskowy pociąg 80- 
wiceki na linji Niegorełoje — Mińsk. Spraw- 
@у zamachu na kilka chwil przed nadejściem 

ułożyli na szynach bombę o bardzo 

dużej siłe wybuchowej. Zamach jednak zo- 

stai udaremniony dzięki uwadze drożnika, 

który wstrzymał pociąg i wskazał kierunek 
uełeczki zamachoweów. Niezwłocznie zorga- 

nizowany został pościg, który doprowadził 
do zetknięcia z esłym oddziałem dywersyj- 
nym, złożonym w przeważającej ilości z oko- 
licznych chłopów niezadowołonych z rządów 
sowieckich. W wyniku utarezki dwóch dy- 

„wersantów zostało zabitych, kilku rannych 
wpadło w ręce oddziału pościgowego. Reszta 
ukryła się w lasach, gdzie zarządzona została 
obława. 

Duży pożar w pow. święciańskim. 
Wćzeruj wieczorem z niewyjaśnianej na- 

raze przyczyny wybuchł duży pożar we wsi 
Żusojnie pow. święciańskiego. 

Spłanęły doszczętnie zabudowania miesz- 
kačca tejże wsi Romanowskiego. 

Straty według prowizorycznych obliczeń 

   

wynoszą 30.000 zł. 
Władze śledcze prowadzą dochodzenie 

celem ustalenia przyczyn pożaru, bowiem za- 
chodzi przypuszczenie, że miało tu miejsce 
podpalenie. (c). 

MOBO NINBTOG WCM 

Z POGRANICZA 
+ Zatrzymanie przemytu na 58.860 zło- 

tych. W ciągu miesiąca stycznia oddziały 
korpusu ochrony granicznej, zatrzymały na 
poisko-litewskiem pograniczu wielką ilość 
przemycanych towarów: 350 ilogr. rodzy- 
nek. 125 kilogr. tytoniu, 750 cygar, 30 kilogr. 

" kropli Hoffmana i innych towarów na ogól- 
ną sumę 28.000 złotych. 

W tym samym okresie zatrzymano przy 
nielegalnem przekraczaniu granicy 212 osób, 
w tem dziewięć agentów wywiadu łitewskie- 
go, 10 zbiegów politycznych i kryminalnych, 
12 koniokradów, 3 instruktorów komunistycz 
nych, 124 przemytników i t. @., 

PTE TLS POWY Z OW Si k ORSDYEDI 

Nadużycia w elektrowni miejskiej. 
Do wyjaśnienia sprawy powołana została specjalna komisja. 

Ostatuio w mieście rozeszły się pogłoski 
v uadużyciach popełnionych przez miejskieh 
tankejonarjoszy sprawdzających z ramienia 
ełektrowni ilość prądu zużytego przez posz- 
czególnych abonentów. Nadużycia te miały 
polegać na tem, że kontrolerzy elektrowni 

pobierali cd odbiorców prądu łapówki i wza- 
maiaa sa to wpisywali fikcyjne sumy, nara- 
%ająe w ten sposób elektrownię na bardzo po- 
ważne straty. 

Na wiadomość o nadużyciach kierowni- 

ctwo elektrowni miejskiej wszezęło niezwło- 
cznie dochodzenie, które prowadzi obecnie 
specjalnie powołana komisja z inż. Kuszlejko 
na ezele. Prace komisji idą obecnie w kierun 
ku sprawdzenia instalacyj elektrycznych po- 
szezególnych odbiorców prądu oraz roztoczo- 
na została ścisła kontrola nad działalnością 
t. zw. „odczytywaczy* elektrowni. 

Wyniki dochodzenia trzymane są narazie 

w tajemniey. 

Sądny dzień prasy. 
„Owent Kurjer", „Kurjer Wileński" i „Słowo* przed 

trybunalem sprawiedliwości. 

Wczoraj przed Ill-im wydziałem karnym 

<ądu okręgowego roztrząsane były niemał wy- 
łącznie sprawy prasowe, powstałe z prywatne- 
go oskarżenia osób, które poczuły się dotknię- 
te lub skrzywdzone treścią artykułów czy no- 
łatek, zamieszczonych w różnych czasopis- 
mach miejscowych. 

Na pierwszy ogień, mówiąc językiem są- 

«jowym, poszła sprawa wytoczona przez p. Fry 

deryka Pistoła przeciwko redaktorowi odpo- 
wiedźialnemu oraz wydawcom żargonówki 
„Owent Kurjer* za umieszczenie w tem piśmie 
sprawozdania z wykładu p. P. p. t. „Pascha 
u Żydów i pascha u chrześcijan”. W sprawozda 
miu tem autor przypisywał prelegentowi jako- 
by ten twierdził że piękno Paschy jaką Moj- 
żesz dał Żydom wypaczył Talmud, nakazując 
Żydom by na Paschę używałi krwi chrześci- 
jańskich dzieci. 

P. Pistol, uważając siebie za Żyda-chrześci- 

janina poczuł się rozmyślnie zniesławionym 
przez redakcję „O. K.* a to celem zdyskondy- 
towania go w oczach ogółu Żydów i wyrządze 
dzia mu szkody w jego. jak oświadczył, zboż- 

j isyjnej nad nawracaniem Żydów 
ma wiarę chrześcijańską. 

Wobec niestawienia się na rozprawę kil- 

ku świadków ze strony oskarżyciela, na jego 
wniosek sąd sprawę odroczył na inny termin. 

Również spadła z wokandy sprawa wy- 
toczona przez p. Witolda Świdę przeciwko 
redaktorowi i wydawn. „Kurjera Wileńskie- 

go* oraz p. M. Bohdanowiczowi o zniesławie- 
mie w druku P. Świda łącząc dwie notatki w 
dwu różnych numerach „Kur. Wileńskiego" 
wywnioskował, iż gazela nazwała go warja- 
tem. 

Oskarżycieł na rozprawę się nie stawił wo- 
bec czego Sąd sprawę umorzył. 

Wreszcie przyszła kolćj na redaktora „Sło- 
który pociągnięty został do odpowiedzial 
za zniesławienie w dwóch sprawach. 

W jednej z tych w charakterze pokrzyw- 
dzonego i oskarżyciela wystąpił dr. S. Mar- 
golis, kierownik zakładu rentgenologicznego 
Kasy Chorych, któremu w rewelacyjnym ar- 
tykuliku zamieszczonym w „Słowie* inkrymi- 
nowano, iż prowadzi on w zakładzie wspom- 
nianym jakąś tajemniczą i konspiracyjną szko 
łę. Nadsyłanych w związku z wiadomością 
sprostowań dr. M. redakcja nie zamieściła, a 

wobec tego sprawa oparła się o Sąd. 
W charakterze Świadka przesłuchiwany 

był komisarz Kasy Chorych płk. Hertel, który 
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w długich wywodach starał się uzasadnić re- 
wełacje „Słowa” a nawet stwierdził, że udzie- 
lił redakcji odpowiedniej informacji, a póź- 
niej uznał iż wiadomość podana odpowiada 
prawdzie. 

Całkiem w odmiennem świetle sprawę przed 
stawili inni świadkowie, jak b. naczelny le- 
karz K. Ch. dr. Klott pozostający na takiemż 
stanowisku obecnie dr. Szniolis, dr. Kuchar- 
ski oraz pracowniczka tych zakładów p. Piet- 

kiewiczówna, którzy zgodnie stwierdzili, iż w 
zakładzie tym praktykowały osoby z poza 
Kasy Chorych jednak za zgodą i wiedzą kie- 
rownictwa Kasy. Wreszcie do sprawy pełno- 

mocnik oskarżycieła, adw. Petrusewicz złożył 

zaświadczenie Izby Lekarsk. stwierdzające że 

w czynach dr. M. niema śladu złej woli, a 
przeciwnie, wyrażające mu uznanie za bezinte 

resowne i humanitarne szerzenie wiedzy z za- 
kresu jego specjalności. 

Po wywodach przedstawicieli stron sąd 
powziął wyrok którego mocą zobowiązał re- 
dakcję „Słowa do zamieszczenia sprostowa- 
nia, rehabilitującego d-ra Margolisa. 

Druga sprawa przeciwko redaktorowi te- 
goż czasopisma powstała z oskarżenia p. Ta- 

deusza Szeligowskiego, również o zniesławie- 

nie. 
P. Szeligowski, bawiąc na studjach w Pa- 

ryżu nadesłał do „Kurjera Wileńskiego", któ- 
rego był współpracownikiem korespondencję 
z nowego dla siebie stanowiska, dzieląc się 

pierwszemi wrażeniami z bruku paryskiego. 
W odpowiedzi na to „Słowo* zamieściło 

ironizujący artykuł, w którym wyśmiewa au- 

tora korespondencji za jego naiwność i nie- 
znajomość stosunków. 

Całość artykułu  naszpilkowana była 

uwłaczającemi czci p. Szeligowskiego fra- 

zesami i epitetami, a słowo „bydlę” rzucone 

pod adresem jego powtórzono aż 8 razy. 
Jako pełnomocniczka pokrzywdzonego p. 

Szeligowskiego wystąpiła p. adw. Falewicz- 
Sztukowska, która dając wyraz oburzeniu na 
niekulturalną napaść redakcji „Słowa żąda- 

ła surowego ukarania redaktora tego pisma. 

Sąd podzielił bez zastrzeżeń wywody adw. 

F.Sztukowskiej i redaktora „Słowa skazał na 

osadzenie w więzieniu na przeciąg trzech mie- 

sięcy, wpłacenie 200 zł. na schronisko im. 

Dzieciątka Jezus oraz zapłacenie opłat sądo- 

wych i wszystkich kosztów związanych z pro- 
wadzeniem tej sprawy. 
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Dziė: Ignacego, Btygidy. 

Jutro: Oczyszczenie N.M.P. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 18. 
Zachód ‚ —. 16 ш. 21 

Spostrzeżenia Zakładu Kieteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 31 1—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia — 5? C 

ё najwyższa: — 4 С 

  

. najniższa: — 6 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Wydziału Humanistycznego U. S. B. 
Stopień magistra filozofji uzyskały: w zakre- 
sie nauk filozoficznych p. Aleksandra Zaj- 
*owska, 'w zakresie filołogji klasyczenj p. 
Rachela Cukiermanowa z Krongoldów, w 
zakresie filołogji klasycznej p. Zofja Bier- 
macka i w zakresie historji pp. Teresa Za- 
wadzka i Janina Dziekońska. 

LITERACKA. 

— 120 Środa Literacka. W programie rc- 
tacją red. B. W. Święcickiego o życiu lite- 
rackiem i artystycznem w państwach bałtyc- 
ikich, w których autor spędził ostatnio kilka 
tygodni, jako stypendysta z ramienia Związ- 
ku Syndykatów Dziennikarzy Polskich. 

Wstęp dla członków Związku Literatów 
Polskich & Syndykatu Dziennikarzy oraz 
wprowadzonych przez nich gości. Początek 
punktuałnie o godz. 8-ej. 

WOJSKOWA. 

= Komunikat. Komendant P. K. U. Wil- 
mo-Miasto wzywa wszystkich oficerów i pod- 
aficerów w stanie spoczynku zamieszkałych 
ua teremńe miasta Wilna, któnzy dotychczas 
mie zareįstrowali się w przymależnej terytor- 

jalnie P. K. U. Wilno-Miasto, do niezwłocz- 
nego spełnienia swoich obowiązków. 

Z POCZTY. 

— Nowa agencja. Z dniem 10 lutego b. r. 
uruchomiona została agencja pocztowa Beź- 
dzież w pow. drohiczyńskim wojew. pole- 
skiem. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ze Związku Emerytów. Doroczne Wal- 

ne Zebranie członków Oddziału Wileńskiego 
Powszechnego Związku Emerytów Państwo- 
wych odbędzie się w dniu 8-go lutego r. b. 
(niedziela) o godz. 11-ej rano w Wilnie, przy 
ul. Zawalnej pod Nr. 1. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Słam bezrobocia. Podług ostatnich da- 
nych statystycznych m. Wilno liczy 3.996 
bezrobotnych, w tej liczbie mężczyzn 3.146 

i kobiet 750. 
W stosunku do tygodnia (poprzedniego 

bezrobocie wzrosło o 15 osób. 
— Rekrutacja robotnie rołnych. Jak się 

dowiadujemy, w dniu 19 lutego r. b. w Świę- 
cianach i 21 w Głębokiem Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie przeprowadzi 
rekrutację kobiet ma roboty rolne do Francji, 

Wyjazd rekrulowanych nastąpi w dniu 
25 zWilna . 

RÓŻNE. 
— Pogotowie ratunkowe na taksówkach. 

W dniu wczorajszym obie karetki pogotowia 
ratunkowego uległy zepsuciu. W owiązku z 
tem wczoraj pogotowie pełniło swą służbę 
na „taksowkach“. 

— Głód zapałezany. Wobec pogłosek o 
mającej nastąpić w najbliższym czasie pod- 

wyżce cen na zapałki, w ostatnich czasach 
daje się gdzie niegdzie zauważyć brak za- 
pałek u detalicznych sprzedawców tytunio- 
wych. 

Ponieważ koncesjonarjuszami na sprze- 
daż wyrobów tytoniowych są w przeważnej 
mierze inwalidzi wojenni, przeto Związek In- 
walidów Wojennych R. P. wespół ze Zwigz- 
kiem kupców tytoniowych wystąpił do władz 

KU RJ ER 

Usunięcie metropolity 
nie metropoli 

KOWNO 31.1. Pat. — W związku 

z pismem metropolity moskiewskiego 

Sergjusza do metropolity Eulogjusza, 

który na mocy tego pisma został usu- 

mięty ze stanowiska metropolity zacho 

dnio-europejskiego, przyczem na jego 

miejsce został mianowany metropoli- 

ta kowieński Eleuterjusz, te ostatni 

udzielił wywiadu jednemu z dzienni- 

karzy prasy zagranicznej. Metropolita 

na wstępie zaznaczył, iż spór pomię- 

dzy Eułogjuszem i Sergjuszem trwa 

od przeszło dwóch lat, a w ostatnich 

czasach znacznie się zaostrzył z powo- 

du wprowadzenia polityki w życie Koś 

cioła prawosławnego przez Eulogju- 

sza. Wobec tych rozbieżności metro- 

polita Eulogjusz zwołał zjazd ducho- 

wieństwa, na którym postanowiono 

W_IE E A SK 1 

ulogjusza i mianowa- 
Eleuterjusza. 

odłączyć się od Moskwy. Jest to sprze- 

czne i niedopuszczalne z punktu wi- 

dzenia Kościoła prawosławnego. To 

też zupełnie jest zrozumiałe, iż metro. 

polita Sergjusz postanowił usunąć E- 

ulogjusza i mianować nowego metro- 

połlitę. Dziś opuszczam Kowno — kon- 

tynuował metropolita — i udaję się 

do Paryża celem objęcia tych bis- 

kupst, które podporządkuję metropo- 

lice Sergjuszowi. Nie omieszkam po- 

czynić starania, ażeby nakłonić Eu- 

logjusza do posłuszeństwa. 

Należy zaznaczyć, iż metropolita 

Eleuterjusz został mianowany przez 

Sergjusza metropolitą wileńskim i ko- 

wieńskim i jest wyznawcą tej samej 

polityki co Sergjusz. 

Napad ludności prawosławnej na swych 
księży. 

Onegdaj wieś Zalesie pow. krze- 

mienieckiego w woj. wołyńskiem by- 

ła terenem niesłychanej napaści lud- 

ności prawosławnej na własnych księ- 

ży. Mianowicie tłum, składający się 

z 200 osób, otoczył dom diakona Ja- 

kimowicza, domagając się wydania 

znajdującego się u niego księdza pra- 

wosławnego, Łozowskiego, nowoprzy- 

dzielonego do parafji w miejsce do- 

tychczasowego ks. Zahajkowskiego, 

przeniesionego gdzieindziej. Z decyzji 

tej ludność była niezadowolona i to 

właśnie było przyczyną najścia. Kie- 

skarbowych z memorjałem, w którym prosi 

o wprowadzenie rozdziału zapałek (podobnie 

jak to ma miejsce z wyrobami tytoniowemi) 

sklepom tytoniowym ze pośrednictwem hur- 

towni tytoniowych. 
— Choroby zakaźne. W ciągu ostatniego 

tygodnia na chorby zakaźne chorowało w 

Wilnie ogółem 49 osób, w tej liczbie na tyfus 

brzuszny 3 (zgon.1); tyfus plamisty 2; płoni- 

cę 9 (zgon. 1); błonicę 3 (zgon. 1); odrę 4; 

wóżę 4; grypę 1; gruźlicę 11 (zgonów 6); ja- 
glicę 11 i ksztusiec 1. 

ZABAWY. 

— Już jutro w salonach Kasyna Garnizo- 

nowego odbędzie się XII-ty Doroczny Bal 

Ogėinoakademicki. 
Bal wywołał furorę z powodu licznych 

i pięknych niespodzianek. Dokonywane bę- 

dą zdjęcia filmowe. х 

Wstep tylka za zaproszeniami. Studentki 
i studenci za okazaniem legitymacyj. 

Pozostałe zaproszenia można otrzymać 

w niedzielę od godz. 13—14 i 17—18 w Bra- 

tniej Pomocy (Wielka 24); w poniedziałek 

od SE 13—14. 
ista Pań Gospodyń Honorowych ХИ 

Balu Ogėlnoakademickiego w. dniu. 2 lutega 

1931 roku. 
Białasowa Słanisławowa, | Bossowska 

Franciszkowa, Donasowa Feliksowa, Do- 

mańska Bolesławowa, Dmochowska Władys- 

« sławowa, Dworakowska Władysławowa. En- 

glowa Mieczysławowa, Głowińska Antoniowa, 

Glazerowa Stefanowa, Glatmanowa Juljuszo- 

wa, Horoszkiewiczówna Walentyna, Jasiń- 

ska Zbigniewowa, Jakowicka Władysławowa. 

Janicka Juljuszowa, Januszkiewiczowa Ale- 

ksandrowa, Joczowa Konradowa Jundziłłowa 

Zygmuntowa, Kiersnowska Tadeuszowa, Ku- 

bicka Benedyktowa, Kownacka Piotrowa, 

Kowalska Edmundowa, Korolcowa Józefowa, 
Łokuciejewska Janowa, Materska Ignacowa, 

Marcinowska Klemensowa, Michejdzina Kor- 

nelowa, Mienicka Aleksandrowa, Moszyńska 

Janowa, Okowa Janowa, Orłowska Zenonowa 

Obiezierska Mieczysławowa, Otrębska Jano- 

wa, Opoczyńska Kazimierzowa, Opoczyńska 

Tadeuszowa, Pigoniowa Stanisławowa, Pio- 

trowiczowa Wiktorowa Pimonowowa Arsenju 

szowa, Raczkiewiczowa Władysławowa, Rei- 

cherowa Michałowa, Safarewiczowa Aleksan- 

drowa, Schilling-Sengalewiczowa Sergjuszowa, 

Srebrnowa Stefanowa, Sztrallowa Bolesławo- 

wa, Szmidtowa Władysławowa, Szumańska 

Władysławowa, Waśkowska Eugenjuszowa, 

Wróblewska Bronisławowa, Zawadzka Ada- 

mowa, Zawadzka Władysławowa, Zdanowi- 

czowa Stanisławowa, Żuchowiczowa Karoło- 

wa. 
— Bał Akademików Klubu Włóczęgów. 

odbędzie się w dniu 7 lutego w świeżo odre- 

montowanych sałonach Klubu Przem.-Han- 

dlowego ul. Mickiewicza 33. Wstęp tylko za 

zaproszeniami. Zaproszeni 2 
w Bratniej Pomocy lu. Wieli 
od godz. 19—20 i w soboty od godz. 13—15 
u kol. Janickiego, oraz u wszystkich człon- 
ków klubu. 

— VI. Doroczny Bal Centrali Opiek Ro- 
dzicielskich na rzecz Bursy dla niezamożnych 
uczniów szkół średnich odbędzie się w sobotę 
dnia 7-go lutego 1931 roku w Salonach Ofi- 
cerskiego Kasyna Garnizonowego (ul. Mic- 
kiewicza Nr. 13). Początek balu o godz. 22-ej 
Strój wieczorowy. -Cena 7 zł., dla akademi- 
ków 3 zł. Wstęp tylko za zaproszeniami. Bi- 
lety do nabycia w sekretarjacie C. O. R. (Sto- 
warzyszenie Techników, ul. Wileńska 33). 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Teatr 
na Pohulance będzie czynny dwukrotnie. Po- 
południu o godz. 3 m. 30 po cenach zniżo- 
nych, premjera efektownej bajki dla dzieci i 
dorosłych „Czupurek* Benedykta Hertza, w 

reżyserji H. Zelwerowiczówny. Nowe deko- 

racje i kostjumy według projektów H. Schra 

mmówny. Ilustracje muzyczne E. Dziewul- 
skiego. Prolog specjalnie dla Wilna napisa- 

ny wygłosi dyr. A. Zelwerowicz. 

Na przedstawieniu obecny będzie autor, 

który obchodzi w roku bieżącym jubileusz 

30-letniej pracy literacko-dziennikarskiej. 
Wieczorem 0 godz. 8 ukaże się po raz 11 

ostatnia nowość repertuaru, doskonała kome- 

dja Carpentiera „Papa-kawaler"*. W rolach 
głównych: Niwińska, Szurszewska, Wyrzyko- 
wski, Milecki i Wyrwicz-Wichrowski, tworzą 
świetnie zgrany zespół, Reżyserja K. Wyr- 

wicz- Wichrowskiego. 

—. Widowiska poniedziałkowe w Tea- 
trze na Pohułance. W Teatrze na Pohulan- 
ce odbędą się jutro krzy widowiska. O 

godz. 12-ej w południe po raz drugi „Czupu- 
rek“ B. Hertza (ceny zniżone), o godz. 3.30 
po południu „Dzielny wojak Szwejk* Hase- 
ka (ceny zniżone), wieczorem o godz. 8-ej 
w dalszym ciągu „Papa-kawaler* Carpentie- 
ra. 

      

   

We wtorek o godz. 4 m. 30 po południu 
„Czupurek* B. Hertza (wszystkie bilety sprze 
dane). 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś dwa 
przedstawienia. Popołudniu o godz. 3 m. 30 

dy diakon Jakimowicz odmówił wy- 
dania księdza, tłum najpierw zburzył 
ścianę komory, następnie zaś po wy- 
ważeniu drzwi wtargnął do mieszka- 

nia i wywlókł do ogrodu obu księży, 
których poczęto dotkliwie bić. 

Księża wyrwali się z rąk opraw- 

ców i schronili się do zamieszkałego 

wpobliżu gospodarza Andruszczuka 

Andruszczuk i jego syn, którzy stanę- 

li w obronie księży, zostali również 

dotkliwie poturbowani przez tłum. 

Zajście zlikwidowała policja,. śledz- 

two w toku. 

po cenach zniżonych wytworna komedja Ver 

nuila „Egzotyczna kuzynka” w obsadzie prem 

jerowej. 
Wieczorem o godz. 8 pełna 

zabawnych sytuacyj komedj: 

Hirszfelda „Interes z Ameryką". 

— Przedstawienia poniedziałkowe w Tea- 

trze „Lutnia*. Jutro w poniedziałek odbędą 

się dwa widow : popołudniu wyjątkowo 

o godz. 4 m. 30 po cenach zniżonych „Rewja 

karnawałowa” w wykonaniu całego zespołu 

jystycznego. W: orem o godz. 8-ej po raz 

9-ty „Interes z Ameryką”. 

We wtorek z powodu przygotowań tech- 

nicznych do premjery przedstawienie zawie- 

szome. 

humoru i 
Francka i 

    

    

    

Ordonówny ^ 

tystka wystąpi w Teatrze „Lutni: 

4-go i czwartek 5-go lutego, z nowym pro- 

gramem, w otoczeniu wybitnych sił Stolicy 

lga Korczyńska, A. Śnieżyński, L. Boruński 

i inni. 
Pozostałe bilety nabywać można codzien- 

nie od 11—9 w. bez przerwy. 

RABJE 
NIEDZIELA, dnia i lutego 1931 roku. 

10.15: Tr nabożeństwa z Poznania. 11.58: 

Czas. 12.15: Tr. poranku z Filharm. Warsz. 

13.20: Tr z meczu bokserskiego z Warsz. 

14.00: „Wychów jagniąt" — odczyt. 14.20. 
nicze i muzyka. 15.40: Audycja 

. 16.40: „Ptaki miejskie" — odczyt. 

17.15: /iadomości przyjemne i pożytecz- 

ne. 17.30: Rezerwa. 17.40: Koncert popularny. 

18.00: „Kukułka wileńska*. 19.20: Program 

na poniedziałek i rozm. 19.25: „Panienka 

z mieba* — felj. 19.40: Pogadanka aktualna 

2 okazji tygodnia W. F. i P. W. 20.00: Tr. 

1 Krako: 20.30: Recital. 21.15: Kwadrans 

literacki. 21.30: Koncert popularny. 22.00: 
łańcuckie* — felj. 22.15: Koncert so- 
2.30: Komunikaty i muzyka łaneczna 

: Komunikat z międz. zawodów hockey'- 

owych w Krynicy. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2 lutego 1931 r. 
10.15: Transmisja nabożeństwa z Pozna- 

nia. 11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.15: 

Poranek z Filharmonji Warszawskiej. 14.00: 

Odczyty rolnicze i muzyka 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.4: „Zwiedzajcie pobojowiska, z r. 

1831" pogadanka. 17.15: Wiadomości przyje- 

mne i pożyteczne. 17.3 Rezerwa. 17.40: Mu- 
zyka lekka. 19.0: „Sprawa kultury tea į 
w Wilwie* pogadanka. 19.20: Pogadanka 
tualna z okazji Tygodnia W. F. i P. W. 19.40: 
Wileński komunikat sportowy. 1955: Prog- 

  

   

  

  

  

   

  

   

    

   

  

   

     

     

  

     

ram na wtorek. 20.00: Odczyt muzyczny. 

20..30: Operetka „Wesoła wdówk: 22.20: 

„Du: arszych w oczach dziecka” feljeton. 
22.35: Komunikaty i muzyka taneczna. 23.45: 
Komunikaty z międzynarodowych zawodów 

h w Krynicy. 

WTOREK, DNIA 3 ŁUTEGO 1931 R. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka włoska. 13.10: 

Kom. meteorologiczny. 15.50: „Nowe trakta- 
ty handlowe Polski z Hiszpanj. 

  

     ą i Portugal- 
ją” — odczyt. 16.25: Program dzienny. 16.30: 
Koncert popularny. 17.15: „O śmiechu* — od- 
czyt. 17.45: Koncenń. 18.45: Kom. Akadem. 
Aeroklubu. 19.00 „Tygodnik artystyczny”. 
19.15: Pogadanka aktualna. 19.25: Program 
na środę i rozm. 19.35: Program dzienny ra- 
djowy. 19.50: Opera z płyt. 22.00: Komunika- 
ty. 22.15: Tr. z teatru „Morskie Oko'* rewja 
p t. „Hallo, Sawan i Malicka". 23.45: Kom. 
z międz. zawodów hockeyowych z Krynicy. 
24.00: D. c. tr. „Morskiego Oka". 

ŚRODA, dnia 4 lutego 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Utwory Beethovena 

płyty. 13.10: Kom. meteorologiczny. 15. 
Radjokronika. 16.10: Program dzieny. 16.15: 
Audycja @а dzieci. 16.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 17.15: Czy łowiectwo jest spor 
tem — odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwil- 
ka strzelecka. 19.00: Kwadrans akademicki. 
19.15: Pogadanka aktualna. 19.30: Program 
na czwartek i rozmaitości. 19.40: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.60: Ciotka Albinowa 
mówi. 20.15: „Czarne i czerwonć* feljeton. 
20.30: Koncert ze Lwowa. 22.20: „Nosorożec 
staruūski“ felj. 22.50: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 23.45: Komunikat z międzynarodo- 
wych zawodów hokey'owych w Krynicy. 

NOWINKI RADJOWE. 
TYDZIEŃ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 

W tygodniu bieżącym będą w Radjo wy- 
głaszane codziennie między godz. 19 a 20-tą 
pogadanki sportowe. Jest to t. zw. Tydzień 
wychowania fizycznego. Akcją kieruje Wi- 
leński Ośrodek W. F. i P. W., pogadanki 
zaś wygłaszać będą rutynowani fachowcy i 

praktykujący sportowcy wileńscy. 
WYSTĘPY IRENY SOLSKIEJ. 

Znakomita artystka dramatyczna Irena 
Solska ma 7 lutego w sobotę bawić w Wil- 
nie. O godz. 20ej p. Solska wygłosi odczyt w 
sali Konserwatorjum Muzycznego, poczem o 
godz. 23-ej wystąpi w audycjach molierow- 
skich „Polskiego Radja* p. t. „Mizantrop“ 
i „Szkoła żon”. 

  

  

    + ч
 

5 

Rozrywki umysłowe. 
18. Kołówka sylabowa 

uł. Kazimierz Denasiewicz (Klub szaradzistów). 

  

W każdą przedziałkę należy wpisać jed- 
ną sylabę. Syłaby w obwodzie największego 
koła, jako rozwiązanie utworzą znane przy- 

słowie. 
Wyrazy wzdłuż dalszych kół, jak i pro- 

mieni są dwusylabowe, przyczem koniec je- 
dnego, jest początkiem drugiego wyrązu. 

Znaczenie wyrazów wzdłuż kół: 

   

  

1. — Przysłowie. 
2. — & rzeka w Jugosławji — о- 

kopy — pęta, więzy — napój — środki opa- 
trunkowe — tak dużo. 

3. — boje — skorupiaki (wspak) — ga- 
tunek, odmiana — imię żeńskie — wskazów- 
ka postępowania — przyśpiewka — część ko- 
ścioła. 

     

  

4. — narzędzia rolnicze — dowiaduje się 
grobla — członek rodziny — nosze — prze 

ciwnik — bój. 3 
5. — rolnik, oracz — sekretni — niewy- 

soka — opoka — głosy gadów — miara ba- 
wełny. 

Znaczenie wyrazów wzdłuż promieni — 
dośrodkowo: 

1) wiosenny — współzawodnik — cylim- 

  

dry kolor twarzy. 
2) schówek do pieniędzy — matnie — 

kosze plecione -— zadaj pytanie. 

3) kodeksy — precz — częściowa spłata 
— niedrogi. 

4) wszystek — nie porosła — samotna — 
zakrycie twarzy. 

5) zaimek — taczka — oprawa — niedu- 
ża. 

6) napój strona ujemna — prezenty 

— pęknięcia. 

7) kawały skóry — ogrodzenie z gałęzi: 
— nabij — bitwy. й 

8) miary długości — wziątka , hitna—u- 

  

rywka (wspak) — daszek nad ogniskiem. 

Za rozwiązanie 15 pkt. w klasie 1-ej. 

19. Krzyżykówka 
uł. L. Kitowski ( Wilno). 

4134/35 sb] 3% 
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Znaczenie wyrazów. A 
Poziomych: 1) Chcę pić (wspak). 2) 

Gzęść wozu. 3) Termin muzyczny. 4) Miara 
powierzchni. 5) Kipi (inaczej). 6) Postać lo- 
du. 7) Nuta (wspak). 8) Przyimek. 9) Pisarz 
francuski (wspak). 10) „i* w jęz. obcym. 
11) Łańcuch górski. 12) Litera. 13) Czyn. 

14) Przyswojenie (term. psycholog. 
bezpieczne miejsce w wodzie bieżącej. 16) Za- 
imek. 17) Wykrzyknik. 18) Huczna zabawa. 
19) Owad. 20) Okolicznościowe utwory lite- 

rackie. 21) Czarna zasłona (wspak). 22) Li- 
tera grecka. 23) Władza duszy. 24) Karta. 
25) Utwór poetycki. 26) Zaimek. 27) Nuła. 
28) Spójnik. 29) Część twarzy. 30) Błoto rze- 
czne. 31) Naród, 32) Mieszkanie pszczół. 33) 
Drzemka popołudniowa (wspak). 

  

   

      

Pionowych: 3) Wyprawa kryżowa (zdro- 
bniale). 10) Litera (wspak). 12) Dywan. 15) 
Wrzątek. 19) „Módł się* w języku martwym. 
23) Zwierz pustyni (wspak). 27) = 22 poz. 
24) Przyimek. 35) Rodzaj zabawy. 36) „Ubo- 
gi" w jęz. obcym (fonet.). 37) Tytuł dzieła 
Nasona. 38) Umysłowo chory (bez dwóch o- 
statnich). 39) Rzeka w Afryce. 40) Zaimek. 
41) Kogul. 42) Trawa błotna. 43) Nuta. 44) 
Litera. 45) Rzeka w Łotwie. 46) Zaimek 
(skróc.). 47) Część głowy baraniej. 48) Miej- 
sce pod budowę. 49) Bóstwo egipskie. 50) = 
24 poz. 51) Rodzaj ciasta (wspak). 52) Bu- 
haj (wspak). 53) Znak przeczenia. 

Uwaga: od liczb porządkowych rozpoczy- 
nają się oznaczone wyrazy. 

  

Za rozwiązanie 15 punktów w klasie |-ej. 

20. Rebus 
uł. Ł. Kitowski (Wilno). 
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Za rozwiązanie 10 punktów w klasie Il-ej. 

21. Szarada (dla grzecznych dzieci) 
uł. Wilnianka z Hollywood. 

Pierwsze i drugie dla swego dziecka 
Z największą chęcią czyni mateczka. 
Druga i trzecia — lecz bez końcówki, 
Chłodzi swym cieniem dziecinne główki. 
Trzeci to tytuł obcemu dany. 
Całość zaś — kwiatek dobrze nam znany. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w klasie lil-ej. 

22. Łamigłówka 
uł. Fr. Szmigiel. 

Z rozrzuconyćh poniżej części wyrązów uło- 
żyć rozwiązanie: 

  

а — ls тус — опа — ie — ol — д2 — 

sk — tw — ie — uc — g — ekp — wi — z 

Za rozwiązanie 8 pkt. w klasie Il-ej. 

z dnia 18 stycznia r. b. 
Nr. 8. Szarada aktualna: 

Madera. 

Nr. 9. Bilet wizytowy : 
Dyrektor banku. 

Nr. 10. Łamigłówka: 
Popierajeie przemysł krajowy. 

Nr. 11. Krzyżówka: 
„Kurjer Wileński*. 

i, litera K, Bug, bursa, barjera, aleja, era, 
litera w, kir, Wilja, Polesie, bańka, osa, oko, 
litera i. 

Trafne rozwiązania 
> na 

P. P. E. Romer (szarada, bilet wizytowy, 
krzyżówka), J. Popławska (szarada, bilet, ła- 
migłówka), J. Rożek (szarada, bilet), M. So- 
wiński (wszystko), . Wrzesiński (szarada, bi- 
let, łamigłówka), J. Szyrwiński (szarada, bi- 
let, krzyżówka), St. Marcinkiewicz (wszystko) 
E.Piotrowski (wszystko), J. M. (wszystko), 
H. Korulska (wszyst.), D. Trzeciak (wszyst.), 
Fr. Szmigiel (wszystko), B. Czarnocki (wszyst 
ko), Cz. Rudnicka (wszystko), M. Jeliński 
(wszystko). 

Od redakcji: Zadanie z geografji (Nr. 15) 
z dn. 26 b. m. dotychczas przez nikogo nie zo- 
stało rozwiązane. Nie jest to ani łód, jak wie- 
le Sz. Czytelniczek (ków) sądzi, ani też made- 
ra — wino, Madera wyspa, gdyż ani jedno 
ani drugie nie jest ziemią na wodzie, a wodą 

   Wy zau zadań 
ali:   

na lądzie. Do rozwiązania przyda się przynaj * 
mniej niewielka znajomość tylko geografji 
(nie przyrody). 

m : 

Wobec powyższego termin rozwiązania 
edłużamy do dnia 7 łutego r. b. a klasę 

podnosimy do I-ej i wyznaczamy za rozwią- 
zanie 15 pkt. 

TOURIS K UA IRAS IRSN 

U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chieznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka-Józefa* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny, wol- 
ny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. 

SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE. 

W nadchodzącą niedzielę t. j. dn. 1-go 
łutego b. r. rozpoczyna się Tydzień Sportu 
Wileńskiego, którego bogaty program przed- 
stawia się następująco: 

Niedziela dn. 1-go łutego: — godz. 9.30— 
zawody marciarskie, bieg sztafetowy 3X4 
klm. Start i meta na boisku 6 p. p. Leg. g. 
11.30 — mecz hokejowy Polonia (Warszawa) 
— A. Z. 5., godz. 12-ta zawody łyżwiarskie 
— jazda figurowa pań i panów, godz. 138-ta 
ROA skoków narciarskich na boisku 6 p. 
p. Leg. 

Poniedziałek dnia 2-go lutego: godz. 11.30 
propagandowy wyjazd narciarzy za końmi 
Zbiórka narciarzy o godz. 10.30 na Antokolu, 
godz. 11.30 rewanżowy mecz hokejowy, 
godz. 12-ta dalszy ciąg zawodów łyżwiar- 
skich, oraz mecz bokserski Warta (Poznań) 
— Wilno w Sali Miejskiej. 

Kończą dwudniowy program o godz. 17-ej 
międzyokręgowe zawody w grach sportowych 
(koszykówka i siatkówka) Warszawa—Wil- 
no, które rozegrane zostaną w sali Okr. Ośrod 
ka W. F. (Ludwisarska 4 II p.) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWE ZATRUCIE SIĘ. 

Przed kilku dniami przybyła do Wilna i 
wynajęła pokój przy ul. Sierakowskiego 31, 
jakaś młoda niewiasta, która podała się za 
urzędniezkę Sądu Okręgowego w Newogród- 
ku Julję Wróbiewską. 

Dzisiaj wieczorem znaleźli 

  

  

Wróblewską aoottzytkcnką e swo łóżku. 
zawezwano pogotowie ratunkowe, lekarz któ- 
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Marquis DEon—bhm lim ian 
Od dnia 30.1. do 4.11. 

  

Kis Miejskie 1931 roku włącznie będzie gi A 
wyświetlany film: : ! . : T 

SALA MIEISKA Potężny superifim z žycia dworėw krėla Ludwika XV i cara Piotra IIL Aktów 12. й ' 
и ównych: Haid, Esterhazy, Alfred G ch i Fritz Kaertner. 

Gtrobramska 5. Kasa ai mia: > = pni. od p 4-ej. niai program: Arka Noegc z į Į 

Džwiekowy CENY MIEJSC W-OBU KINACH JEDNAKOWE! Dźwiękowe Kino EB 55 ч 
KINO-TEATR и Dziś święto filmowe! Początek o godz. 2 zł. C i j į N g z TOWARY BIAŁE с 

.'нвь10$ Triamf Dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska у е > šš OBRUSY Cz, 

j o dzieła i „4 "Wileńska 33, tel. 9-26 na tle genjalnego dzieła STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Wielka Nr SERWETY : te, 

KAPY s: =", 
RĘCZNIKI e 

Wyroby fabryk 

„SCHEIBLER ! GROHMAN" „WIDZEWSKA MANUFAKTURA” 

ŻYRARDOWSKIE bawełniane i Iniane 

DIR. LEONARD PIKIELISYN 
WILNO, WiELKA 7. TELEFON 11-55. 

iłości, i bohaterstwa. W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: Marja MALICKA, 
AT Adam BRODZISZ, Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO i inni. 

Zbjęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zamkach historycznych na Helu, w porcie Gdyńskim, na pełnem 
morzu i na łodzi podwodnej. Największy sukces doby obecnej! 

Ze wzgłędu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozwolone. : : 
Na |-szy seans ceny zniżone. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — Honorowe biłety nieważne. 

PAT i PATACHON 
  

rozśmieszą nawet głazy swoją 

ostatnią przebajeczną, najnow- 

DŹWIĘKOWE KINO | „Coś dla wszystskich”. Najwięk- 
si ulubieńcy starych i młodych 

    

„NOLLIT0OD у szą i najdow- Dowcipne parodja NAD PROGRAM. 

Gži STRZELCY iseina Teis | 2 dodatki dźwiękowo-śpiewne. | аао за аоа оао аЕ Е 2 оаа аее ОЕ О НОНЕ ОА «А. A, Mickiowloza 22. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.30. Dła młodzieży dozwolone. 

/ 

Dziś ostatni dzień! 
w Wilnie! Wielki przebój 
najnowszej prod. 1931 r. 

Ceny miejse na |-szy seans od 60 gr. 

(rzesznica bez grzechu 
Dramat 

obyczajowy 
w 12 akt. 

  

  

  

  

  
  

  

lach я Wielki ten erotyczny dramat współczesny jest najnowszym 
KINO-TEATR ae Esther Ralston i James Hall. bis kinematografji Z Zeki domu poprawy dla 

й p Ą N 44 | niemoralnych dziewcząt. Tragedja niedośw. wieśniaczki. NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 akt. 
” Jutro premjera! p d ro ® « 

у 2 w iałego, pełnego olšnie- WIEMKA 42 | Wane, Peace as. F OGWOJNE ZYCIE apaSza 
Wzruszający dramat salonowo-sensacyjny w 12 aktach. Bogata wystawa. Nadzwyczajna gra. Wzruszające mo- 
menty trzymają widza w napięciu od początku do końca. W rolach głównych: Piękny ulubieniec kobiet iwor 

Novello, wytworna fsael Jeans i milutka Mabel Pauiton. Początek o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

KINO -TEATR Po raz pierwszy w Wilnie! г 
Dla młodzieży dozwolone! R 

M 0 L A Szakażytny BIO 
W roli głównej Tom Mix, niezrównany mistrz sensacji, porywający uczucia widzów niezwykłą brawurą, odwagą 

uf: Wielka Nr. 25 i szlachetnym gestem. NAD PROGRAM: Komedja p. + QR та pecha. 

= 
Kino Kolejowe | Dziś i dni nestępaych! Wielki Ś N Ś C ( ) 

Pm as aa a PE MIŁOŚCI (Trędowata 
ё d 1 12 aktach wedłag głośnej powieści Heleny szek. Rzecz dzieje się w Głę- OGNISKO | zzżary rartażrzena seek zee pi NSA i S 

jwyb. z 3. Węgrz B. Mierzejews „ Owerłło. rcelio-Palińska, M. Gorczyńska i in. 
iebak dworea kołojow.) P Bao Ža Ask fiń g. 4. pni ae od g. 4.30 do 10. Nast. pregram: Kłamiesz kobieto. 

2 w wielkim filmie |. KINO-TEATR | k,sjom st... DOlores del Rio > Don Alwarado : Ben Bard zyczy". 
a ю Dzieje miłości i pożądania. Ro- 

wiatowi A X mantyczne przygody kobiety 

sprzedanej przez własnego męża. 
Mickiewicza 9. Ceny miejsc zniżone: Dzienne od 48 gr. Wieczorowe od 60 gr. 

".. CECYTPACEA " 3 2 iš NAJLEPSZY 
Wileński Lombard „Kresowja W 6 į E L górnośląski 
Wiino, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53) telefon 722 „PROGRES" 

mA Ai Rikio ię w loblalombarda ооа рр PARSE анаа z k licytacja niewykupionych I nieprolongowanych zastawów \ nych ac w dectaroda 
© r. o r. * 

UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe 
nie będzie przyjmować. egzystuje 

ETUI 
a od r. 1890 

5 Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3-— 6, tel. 8-11 
OOO DE FINA 66 Składy węglowe: Słowaekiego 27, tel. 14-46 ё 

2574 RESTAURACJA „IMPERIAL“ || - 
ul. Niemiecka Nr. 35 

  

'w wykwintnie urządzonyra o 
dawniej restauracja fPłotnikowa, 

Z WYSZYNKIEM TRUNKÓW ALKOHOLOWYCH. 
Bufet zaopatrzony stale w gorące zakąski. Pierwszorzędna kuchnia. 

Uprzejma | szybka usługal 

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do rebót 
ręsznych we wszystkich szerokościach, oraz 
wielki wybór satym jednobarwnych, kołder 
watowych, pokrowców, prześcieradoł i t.p. 

2860 Uwaga — WILEŃSKA 27. 

  

  

  

Zamienię jednopiętrowy dom 
murowany i drewniany przy "placu e przestrzeni 
506 kw. sążni w Wilnie na dom lub majątek na Litwie 

Dowiedzieć się: 

WIELKA 39, SKLEP FARB MISŁABODSKI.     
  

  

1000, 2000, 4000 
i 5000 dol. na 
pierwszorzędne Mamy do ulokowania 

hipoteki miejskie. 

Ajeacja „Polkres” —Wilno, Królewska 3, tel. 17-80   

CENY PRZYSTĘPNEI 

LOKAL 
do wynajęcia 

w śródmieściu—eskładają- 
«y się z 5 pokojów, z 
telefonem, nadaje się na 
biuro, notarjusz, bank i t.p. 
Dowiedzieć się: ul. Wiel- 

ka Nr. 37 u Epsztejna. 

  

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wnmość, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetycu, 
ogólne osłabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
ma cały świat Dr. Dietla 
profesora Uniwersytetu Ja” 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka.   

    

  

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza niniejszem ofertowe przetargi publiczne 
w terminach wskazanych poniżej ma dostawę w okro- 
sie rocznym materjałów niżej wyszczególnionych: 

Na 3 marca 1931 r. 
salmiak w kawałkach i proszku, gąbkę grecką, papę 
dachową, eznury i liny komopne, odpadki bawełniane 
do podbijania mażnic i płótno tapicerskie. 

Na 6 marca 1931 r. 
kwas karbolowy, świece wagonowe, cynober czerwo- 
ny, minję żelazną, ścierki, pędzle i szczeliwo—pakunki. 

Na 10 marca 1931 r. 
żelazosinek pota: klej stolarski i malarski, sadzę 
angielską, słomianki do wycierania obuwia, sznury 
i płyty azbestowe, tygle grafitowe. 

Na 13 marca 1931 r. 
kreda mielona, spławiana i w kawałkach, grafit w ka- 
wałkach i w proszku, czyściwo do czyszczenia ma- 
szym, knot wełniany, szmergiel w proszku i rękawice 
skórzane dla kowali. 

Na 20 marca 1931 r. 
ugier francuski, olej samochodowy i do kompresorów 
oraz płótno workowe. 

Na 31 marca 1931 r. 
boraks krysztaliczny, karbid, mydło płynne i w ka- 
wałkach. 

Warunki przetargowe można otrzymać w Wydzia- 
le Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2, III piętro, 
pokój 38) osobiście w godz. od ł2 do 13 lub pocztą 

  

  po zgłoszeniu prośby. 

KONKURENCYJNA NOWOŚĆ! 
50 % ZNIŻKA CEN. 

Wobec zniżki cen surowców, firma nasza po- gi 
stanowiła udogodnić szerszym warstwom społe- ff 
czeństwa kupno materjałów pierwszorzędnej ja- 
kości, wysyłając każdemu komplet towarów po 
cenach bardzo zniżonych, bo 

TYLKO ZA ZŁ. 19, (dawniej ra zł. 2850) 
a mianowicie: 3 i pół mtr. „Twedu* modaego | 
w najnowszych wzorach na eleganckie suknie В 
damskie, 1 garnitur bielizny damskiej (koszula i $ 
majtki) z dobrego białego płótna ślicznie przy- 
brane, 1 biustonosz z jedwabnej popeliny we $ 
wszystkich kolorach, | para pońezoch „Macco* 
w różnych kolorach, | chustka turecka na głowę 
w pięknych deseniach, 3 chusteczki batystowe 
damskie. ; 4 ; * p 

Taką ca prawę wysyłamy prawie za bez- 
cen, Lo Wyka zs 19. Koszta przesyłki zł. 2.50 
płaci kupujący. ‚ й 

Bez żadnego ryzyka. W razie niespodobania i 
towaru przyjmujemy ge zpowrotem i pieniądze 
zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować : 
Firma „KRAJOWA PRODUKCJA" ŁÓDŹ, 

Skrzynka Pocztowa 34. 
P. S. Na żądanie wysyłamy bezpłatnie cenniki.      

ТЕ Е 1 Н Е 1 Я АА ЕЕ А КЕ Е Н В 1Е 2 

Tylko 2 oryginėlną otykieią I korkiem 
2667 jest 

prawdziwe mszechświatowej sławy 

  

   PORTER „ALE 

LARCYESIĄŻĘCEGO BROWARU] 
wZzywcu 

peMABYCIA WSZĘDZIE 
2 
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у Ц Ч Tango, Fox - tret, TANCE KAJMODNIEJSZE soo, wać 
Angielski wywczam м 12 lekcyj P. Borowski, ul 
Trocka 2. Kurs rozpoczynam we wtorek 3 lutego 
1931 r. o g. 8-ej wiecz. Opłata za kurs 10 zł. Zapisy 

przyjravję. T-wo wyłącznie chrześcijańskie. 
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DOM HURTOWO-DETALICZNY 

R. RUCIŃSKI 
WIELKA 30, TELEFON 253 
DAWNIEJ MĄGĄZYN ŻYRARDOWSKI 

od 3-go lutego 1931 roku 

„BIAŁY TYDZIEŃ: 
e 8 

0©:09600(2000©006066060860860600006066Q 

kon- WĘGLA 

Uwadze Przemysłowców i Konsumentów! 

Najtańsze źródło zakupu 

pierwszorzędnego górnośląskiego 

m. „GIESCHE" 
Kresowe T-wo Węglowe 

(Wyłączna sprzedaż węgla „Giesche”) 

Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22, tei. 2-93 
SKŁAD: ul. Ponarska Mr. 77, tei. 5-94 

Dostawa od | tonny w zapłlombowanych wozach. 

  

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

„Meble 
jadalne, sy piaine i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. i 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,! 
18 ор УС maraokau ; 

I MA RATY. 

NADESZŁY HOWOŚCI. 
MTS ° 

Kroju i modelowania 
krawiecczyzny 

damskiej uczę korespon- 
dencyjnie (listownie) naj- 
mowszą, najłatwiejszą i 
najtańszą, nikomu niezna- 
mą metodą, opatentowaną 
w październiku 1930 roku. 
Szybki i dobry wynik na- 
uki gwarantowany. Zapi 
ey przyjmuje mistrzyni 
Wiśniewska-Dobrucka od- 
znaczona najwyższą na- 
gredą: „Grand Prix", zło- 
temi medalami i dyplo- 
mami, Warszawa, Niecała 
Nr. 12. Na porto załączyć 
znaczek pocztowy. 

DOMY 
wpobližu dwora kolejo- 
wego w cenie około 4 tys. 
dol. do sprzedania Szcze- 
góły w sklepie Gołąbiow- 
skiah. Trocka 3. 3123 

  
  

  

  

      

  

gub. kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 76959 

unieważnia się 

  

  

10 
żyrandole 
elektryczne 

najtaniej 

w Domu Handl. 

I. Diymiecid-ta 
"WILNO, 

ULICA WIELKA 

Nr. 19 

c h c e 5 Z etrzymsć 
posadę? 

Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekulowieza, 
Warszawa, Žė:awia 42. 
Kurey wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, eteno- 
grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielekiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 

ukończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

      Popierajcie Ligę ktorcąć 

  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA. 

> o 6 

ш i Ż 
” Króle į į AR 

ui. Krėlewska 3, 
Wydaje šniadanin, sbiadp 

i kolacje — zdrowe, tanie 
i obficie. Obiad ł złoty. 
Abonament miesięcznie ze. 
30 obiadów — 25 ałożych. 
Zimne i gorące zakąskk. 

Piwo. Gabinety, 
  

NIEDROGO 

LEKCJE, 
korepetycje języ: 
franc. niemieck., polsk, 

Słowackiego 4—6. 

Choroby skórna, 
weneryczne 

| moezepłei we, 

ulica Mickłewicza 4., 
telefon 10-00, 

od godz. 9 -12 i 4—8. 

Dr. GINSBERG 
6h oroby skórne, wene 
tycane i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od gods, 8—1 į 4—* 

tet. 567. 20 

Bi. Blumowiez 
Choroby wenecycmne. 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 

  

    
  

  

tel. 9-21, od 9—1 1 3-A. 
WOZ Р, 28 912: 

Akuszerka 

Marja Arcedika 
przyjmuje od 9 rano > 
7 wiecz. ul. MickiowiczaŚł- 
m. 4. W. Zdr. Nr 3090, 
  

do sprzedamia. 
dużą ilość domów 

dochodowych 
wileńskie Biuro 

Komisowc-Handiowe 
Miekiewicza 21, tel. ŁAŻ 

Dzieržawy 
majątków ziemskich 

i folwarków załatwiaray 
poważnie i wszechstrennie ‚ 

wileńskie Biure 
Komisowo-Handłowe 

Miekiewicza 21, tel. 152, 

la piereszorzędąe 
zabezpieczenie hipoteczne 

poszukujemy gotówki 
w różnych sumącb. 
wiłońskie Biuro 

Komisowo-Handlawe" 
Mickiewicza «I, tol. 155“ 

        

MIGNON G. EBERHART. 3 8 

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

Przekład autoryzowany zp ngielskiego. 

Lampa buchnęła dymem i pło- 
mieniem. 

Panując nad sobą ze wszystkich 
sił, pochyliłam się nad leżącym i wy- 
kręciłam go twarzą do światła. 

Był to Adalf Federie 
<elnym strzałem w samo serce. 

ROZDZIAŁ III. 

Lance O“Leary. 

Nie wiem, jak dlugo stalam nad 
trupem, skamieniała z trwogi, nieżdol 
na do najlżejszego poruszenia. 

Nagle kot wydał chrapliwe, prze- 
ciągłe miauknięcie i uciekł w jakiś 
kąt na dole. Lampa zamigotała i zga- 
sta. Zostałam sama w cieniności z 
człowiekiem, którego zamordowano o 
kilka kroków ode mnie. 

Prawdopodobnie z mojego zeszty- 

  zabity 

T TT———0 A Ra 

wniałego gardła wydobywały się nie- 
ludzkie wrzaski. 

Doznałam zawrotu głowy i drże- 
nia kolan. Gdyby nie zbawczy strach, 
że upadnę na trupa, byłabym zemdła 
ła. 

Należało obudzić dom. Chwyciłam 
się balustrady, obeszłam ciało, zesz- 
łam ostrożnie po schodach i wycią- 
gnęłam przed siebie ręce posuwając 
się poomacku w ciemnościach. Mia- 
łam wrażenie ze ze wszystkich kątów 
sięgają po mnie upiorne ręce. Kieru- 
jąc się podług łóżka znalazłam plu- 
szowy chwast od dzwonka, zawieszo- 
nego w odrzwiach i szarpnęłam z ene- 
rgją rozpaczy. 

Jednocześnie nad moją głową roz- 
legły się szybkie kroki i ze schodów 
wieżowych zawołał głos męski: 

RBUEMIETRAŁE Legia R tui M. Grynas cd gałh. Pd pysk 

— (o się tarń stało? Czy to pani 
krzyczała? Co się sta...? 

Głos załamał się dziwnie. Widocz- 
nie pytający zaczął zbiegać ze scho- 
dów, potknął się i poczuł pod rękami 
coś ciepłego. Nastąpiła krótka cisza i 
ciemność zasyczała ostrym szeptem: 

— Go to jest? 
— Panno Keate co się dzieje? Co 

„się stało? 

W pasażu zabrzmiały głosy i do 
pokoju wpadła jak burza March, a za 
nią Eustachy, oboje ze świecami w rę- 
kach. 

Pamiętam, że Eustachy zapalił la- 
mpę i rozejrzał się nerwowo po poko- 
ju. Biały gors jego koszuli jaśniał wy- 
raziście między czarnemi atłasowemi 
wyłogami bonżurki. Pamiętam, że z 
mroku nad bałustradą wychylił się 
Deke Ionergan w jasnej piżamie i 
krzyknął przerażonym ochrypłym gło 
sem: 

— Eustachy, tutaj chodź! Tutaj! 
Patrz tutaj! Е 

Pamiętam, že  przytrzymalam 
March za jedwabny negliž, bojąc się 
dla niej okropnego widoku na scho- 

dach, ale wyrwala mi się, pochwycila 
lampę i skoczyla za Eustachym. 

I ja poszłam za nimi choć robiło 
mi się niedobrze. Koło schodów pot- 
knęłam się o coś, jak się okazało o 
zielonego słonia. Podniosłam go ma- 
chinalnie i postawiłam na kominku. 

Wbiegł Elihu Dimuck w jaskra- 
wym, żółtym szłafroku i otarłszy się 
o mnie, stanął, patrząc na grupę na 
schodach. Ciało leżało tak, jak je zo- 
stawiłam. Eustachy klęczał obok nie 
dotykając go, Deke pochylał się z wyż 
szego stopnia, March klęczała na niż- 
szym. Lampa trzymana przez Eusta- 
chego, oświetlała karykaturalnie mar 
twą postać. Wszyscy patrzyli nieru- 
chomo na trupa, jakby zdjęci jakimś 
złym czarem. 

— Co to jest? — Wrzasnąl przera- 
żonym piskliwym głosem Dimuck. —- 
Co się stało? Kto go zastrzelił? 

Na to straszne pytanie portje- 
ra rozsunęła się i do pokoju wbiegł 
Grondal boso, w nocnej koszuli, w na 
ciągniętych pośpiesznie spodniach i 
w pokręconych szelkąch. 

— (o się stało? — krzyknął. 

Eustachy podniósł się wolno, prze 
chylił przez balustradę i odpowiedział 
mierzonym głosem:, 

— Zabili — stryja — Adolfa. 
Zaszumiała wrzawa pytań bez od- 

powiedzi, przyniesiono więcej świa- 
teł i wszyscy stłoczyli się koło scho- 
dów. Nie pamiętam wyraźnie co się 
ze mną działo, wiem tylko, że powta- 
rzałam wkółko, że nie nie słyszałam 
i niec nie widziałam i że musiał mnie 
obudzić strzał, dany do Adolfa. 

Pamiętam, że March była biała. 

jak papier i że zmuszała się aby nie 
uciec. Czubek jej pantofelka dotykał 
niemal trupa. Pamiętam, że Eustachy 
spojrzał na mnie i rzekł: 

— Jak pani sądzi? Czy mamy we- 
zwać doktora? 

— Można — odpowiedziałam z po 
wątpiewaniem — chociaż nie warto. 
Prawdopodobnie zginął na miejscu. 
Uważam — zawahałam się — uwa- 
żam, że powinni państwo raczej wez- 
wać policję. I to odrazu. 

— Policję — Krzyknęła zdławio- 
nym głosem March. 

— Nie znaleźliśmy rewolweru — 

rzękł spokojnym głosem Deke Łoner* 

gan. — W takim razie — to nie mo- 
że być samobójstwo. 

— To co... to... to... morderst- 
w o ? — wrzasnął Elihu Dimuck. 

Spadła na nas chwiła intensywne- 
go milczenia, wśród którego cały tem 
ponury dom jekby się zaniósł echo- 
wym jękiem: — mord —- mord —- 
mord do wtóru wichurze szalejącej 
za oknami. / 

Spojrzeliśmy na siebie ze śmierteł 
nie blademi twarzami. Eustachy lek- 
ko wzruszył ramionami i wstał. 

— Tak wygląda — rzekł z chłod- 
ną jakąś, dziwnie fatalistyczną into- 
nacją. Zupełnie jakby powiedział: 
„ADO, co się stało, to się nie odstanie* 

I znów zapadło straszne, trwożne 
milczenie. 

— Trzeba go zanieść do łóżka — 
rzekł nagle Dimuck. — Nie można go 
przecie zostawić tak na schodach. Ta 
nie... wypada. — Głos mu drżał, a o- 
czy latały niespokojnie. 

— Dobrze — zgodził się Eustachy 
— Dake, weź go pod ramiona 
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DODATEK ILUSTROWANY. 
musow „KURJERA WILEŃSKIEGO" sanis 

AKTUALJA POLITYCZNE i NIEPOLITYCZNE. 
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W Bretanji istnieje ruch autonomiczny. Widzimy tu bretań- 
в 8 ski sztandar wolności, przypominający flagę amerykańską. 

Marszałek Piłsudski na Maderze. я, Ž Ša Nowy drapacz chmur w Nev-Yorku, budowany 
Spacer. Zmiana gabinetu we Francji. z płyt metalowych, będzie miał tylko.. 85 pięter. 

й 

  

  

sM 

) Minister japoński. Adafci 
żostał obrany przewodniczącym 

Trybunału Haskiego. 

M-lle Viviane. Ortmans 

„Miss Paryża* na 1981 r. 

Mm "LB 
х | 

KAMAN, W Wn Wu a 

SESJA RADY LIGI NARODÓW .W GENEWIE. Przywódca nacjonalistów hinduskich imahatma Gandhi 
Zdjęcia powyższe przedstawiają trzy delegacje: (od lewej strony) francuską z min. Brian dem, po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu angielskiem przed paru dniami 

włoską z min. Gran dim i polską z min. Zaleskim na czele. na mocy „amnestji* został wypuszczony na wolność. 
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W WATYKANIE. 

      
   
    
     

  

że mWelucyjuc_przy Starym nościelegśw.gAnny„w Watykanie, który podjął hasło 
przebudowywania się 1 rozbudowy. 

    
MMA 

MN 

KONNA 
Włoszka Mataloni, podczas poszukiwania przy poimocy specjalnego » aparatu 
ukrytych Skarbów naturalnych, odkryła ostatnio wpobliżu: Krymu groby 
Etrusków. Podczas dalszych badań, już przy pomocy znakomitego archeologa, 
odkryto starożytną studnię. Badaniem jej zajęła się obecnie specjalna Komisja. 

Le н 
  

  

Oczyszczanie dna morskiego przy wybrzeżach Anglji. ` 

Polowanie — łyżwy — narty. 

  
  

  

P. Prezydent na nartach w Wiśle, obok ks. kap. 
Bojanek. 

  

      A, w Kiel w Ziąr UU41% D. prezyuent 
= A 0w iragiieut pOłoWaliła ua w LienSZCŁy 

: а . i ieski odka Bo nat . Wojciechowski. Reprezentacyjne polowanie w puszczy Białowieskiej. Pośrodku P.;Prezydent Mościcni St ; za ! 

SBA ' Na zdjęciu posilanie się bigosem (P. Wojciechowski i p. Kliksowa). 

 



DODATEK ILUSTROWANY „KURJERA WILENSKIEGO“ | ` NE 3 
  

  

  

MARIA ŻA : | GWIAZDY i... GWIAZDOR 

  

       

    

   

    

  
  

   
polska gwiazda na niebie amerynańskiem. 

RENA MANDEL, występująca obecnie w wytwórni „Metro-Goldwyn-Mayer*, 

„NAD WODOSPADEM NIAGARA   
Słynna tancerka iosyjska Anna Pawłowa zmarła 

przed paru dniami w Hadze. Na zdjęciu jedna 

z jej kreacyj „Umierający łabędź”. 
Któż nie zna Toma Mixa. Możemy 2a- 
komunikować iż rozwodzi się z żoną, 
która oskarża go o to, że bardziej kocha 

konie niż ją. 

   ТР АУ Stalin i Rykow. 
Siłacz żydowski Breitbard wygina z łat- oberwała się skała wagi kilkunastu tysięcy tonn, wskutek czego wygląd wodospadu bardzo 

wością żelazne sztaby. się zmienił. Na zdjęciu Niagara z lotu ptaka. 

S 
  

POLCE ( 
Gireos E TOK     

Bomba fłotnicza t. zw. „Gruba Berta“ Na zdjęciu oddział amerykańskiej policji lotniczej, której liczba w Ameryce stale się zwieksza.  Pięnna arystka filmowa Fan Wray 

wysokości 3 mtr. Jest to najgroźniejszy wróg. kontrabandzistów. w kapeluszu cowboya meksykańskiego.
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TRAGEDJA WŁOSKIEJ KOLUMNY ALPEJSKIEJ. 

   

       

   

    
  

Przed paru dnami donosiliśmy o odcięciu przez orgomną lawinę śnieżną ko- 

lumny włoskich strzelców alpejskich. 13 osób zginęło. Obrazek „przedstawia 
kolumnę podczas ćwiczeń. 

L] 

Na zdjęciu gen. Baratier, przewodniczący : et 

komisji kontroli nad zbrojeniami, nie- 
mieckiemi. ; 

  

w 

  

  

Miss Amy Johnson „odfruwa“ z Polski. 

W DALEKIEJ AFRYCE 

         Sprzedawca wody, cenionej tu na wagę złota, 
bo szklaneczka kosztuje dwa razy tyle ile w 
Warszawie takaż szklaneczka najlepszego wina, 

  

  

       
uga: Niemieckie Detroit у Niebieski Ptak II. Na tym samochodzie Anglik Campbell zamierza pobić 

Widzimy: tu rozbudowującą się'w szybkiemftempie Fordowską fabrykę aut w Kolonji. rekord szybkości osiągając 6'/, klm. na minutę. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski


