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z W dniu 16 lutego pod protektoratem 
Bi J. M. Rektora U. S. 
z ALEKSANDRA JANUSZKIEWICZA 
= 

B. Profesora D-ra „CZARNA KAWA 
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU PRACY DLA 
PAŃSTWA „LEGJONU MŁODYCH" w Sal. m 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego z 

Odroczenie procesu o zamach 
na Marsz. Piłsudskiego. SZ 

Poglądy autorki, słuszne w zasadzie, 
ze względu na zbyt krańcowe wnioski 
wymagają pewnych zastrzeżeń. Że mło- 
stież akademicka powinna była bal od- 
wołać — to mie ulega wątpliwości. Boj- 
kofowanie jednak. balu przez społeczeń- 
skwo odhiłoby się ujemnie na pożytecznej 
instytucji, której wartość i znaczenie w 
zesadzie uznajemy wszyscy. Opimja po- 
winna się domagać uzdrowienia stosun- 
ków w tej onganizacji i większej kontroli 
jad nią ze staony czynników opiekuń- 

szych. Red. 

* Żadne chyba społeczeństwo nie re- 

aguje w tak płytki sposób jak nasze 

na zdarzenia ogółnej natury. I to nie 

tłam, w psychice swej impulsywny i 

zdolny dziś koronować, jutro wieszać, 

ale inteligencja, kierownicy narodu. 

Jest jakaś stąła zuchwałość warcholska 

a brak spokojnej odwagi cywilnej. 

Potępia się lub uwielbia, nie dlatego 

że fakt tego wymaga, ale że taki jest 

dany interes grupy ludzi. 

Przytem rzecz najdziwniejsza. Po- 

tępia się i hałas podnosi wtedy, gdy to 

może zaszkodzić społeczeństwu, a mil- 

czy wtedy, gdy wyraźny sąd opinji pu- 
hłicznej może ocałić, jeśli nie sprawę, 

to choč honor. 

Nie szukając daleko przykładu, bierz 

my to, co niestety pod ręką. Sprawa 

Bratniej Pomocy w Wilnie. Wykazuje 

ona nietylko nieuczciwość utracjuszy, 

ale i zupełny zanik poczucia reagowa- 

nia na takie postępki reszty młodzieży. 

Dłaczego wcześniej nie domagała 

się oczyszczenia atmosfery, o której 

nie mogła nie wiedzieć jak jest zatru- 

ta? Wilno jest zbyt małem miastem, 

by nie wiedzieli sąsiedzi, jak kto siedzi. 

Niepodobna przypuszczać, by utracju- 

szostwo i szastanie pieniędzmi pewnej 

grupy młodzieży nie zwróciło uwagi 

reszty, choćby się ta grupa chowała za 

bogaty parawan partyjny i czerpane 

stamtąd fundusze, oraz protekcję finan 

sową możnych opiekunów. Wszakże... 

milezano... a zapewne dlatego, że in- 

kryminowane tracenie bratniackich 

pieniędzy odbywało się w tak licznej 
kompanii, że żal było wciągniętym w 

łę niezdrową atmosferę, rozstawać się 

z tak miłym sposobem spędzania cza- 

Wierzmy, że to była tylko mała, 

najmniejsza grupa... Ale trudno... 0- 

dium pada na cały stan akademicki. 

"To jest wstyd panowie i panie! Wstyd 

«ciężki, gruby, hańba... niema się czego 
weselić i z balowym uśmiechem ręki 

wyciągać do społeczeństwa, by za po- 

mocą bałów, pomagało wam, do cze- 

go? Do takiego oto postępowania? 

Najelementarniejsze poczucie tak- 

tu, jakikolwiek wstyd w oczach jak to 

mówią, zalecałby młodzieży powstrzy- 

mać się od wydawania tego roku ba- 

łów, na swoją korzyść. Bo po pierwsze: 

„jakiem czołem staną do... mazura ma- 

jąc takie sprawy w łonie swej organi- 
zacji za którą, trudno, wszyscy odpo- 

wiada żę. 

  

' Pobłażliwa opinia. 
Dosyć się mówi w mieście o tych 

orgjach pijackich w korporacjach, któ 

rych wysokie składki nie na cele wyż- 

sze są używane. Małpując niemieckie, 

burszowskie zwyczaje i prawa, wpro- 

wadzili śmieszne maskarady, konwen- 

tykle i „zasady* pijaństwa, którego wi- 

dzimy skutki. Czy więc mają goście 

balowi dawać pieniądze na studentów, 

poto by się dowiadywać potem że tak 

się pięknie groszem pubłicznym szafu- 

je? A profesorowie co sobie myślą 

przyjmując protektorat i idąc na te ba- 

le? Czy chcą tem dać przykład społe- 

czeństwu zupełnego bezkrytycyzmu od 

nośnie do tak głęboko hańbiącej spra- 

wy, wykazującej jasno, jak zgangreno- 

waną jest ta młodzież, na którą łoży 

nietylko państwo, ale i społeczeństwo, 

zagabywane co roku o składki? Czy po 

to się urządzają bale, kawy, Tygodnie 

Akademickie, żeby dochody z nich by- 

ły obracane na wycieczki autami pp. z 

Zarządu Bratniej Pomocy, na pijackie 

konwentykle 1001 korporacji, niemiec- 

kiego małpiarstwa? 

Powie ktoś że nie wolno rzucać ta- 
kiego oskarżenia na wiatr, nie wiedząc 

na co są obracane pieniądze pochodzą- 

ce z balów i kaw dla różnych wydzia- 

łów. A właśnie w tem rzecz, że nikt nie 

wie jak się temi funduszami operuje. 

Kto czytał kiedy rachunki z tych im- 

prez? Ja nie, i pytałam teraz cały sz2- 
reg osób różnych zawodów i wieku, 

nikt nie pamięta ujawnienia takich ra- 

chunków. A wszyscy teraz czytaliśmy 

o nadużyciach, o łatanych przez sym- 

patyków partyjnych dziurach w kasie, 

o tem też, że Kurator Bratniej Pomocy, 

tych właśnie ludzi, (za jakie znów za- 

sługi, chyba nie naukowe?) przeforso- 

wał na kierowników instytucji, która 

skandalicznie od nich ucierpiała. Głę- 

boki wstyd i ból ogarnia na widok ta- 
kiej śpiączki sumień ludzkich. Ale spo- 

łeczeństwo nasze jest tak wyprane z 

wrażliwości etycznej, że będzie się o 

tem gadało wszędzie z oburzeniem, a 

jakże, jest się przecież porządnym czło 

wiekiem, ale żadnego realnego zareago 

wania, choćby przez bojkot balów stu- 

denckich przynajmniej do czasu ujaw- 

nienia śledztwa się nie robi. 

Nie mówiąc już o tem, że zwyczaj 

coraz się rozszerzający, by każdy wy- 

dział urządzał swój bal, prowadzi do 

zwiększania kosztów i rozdrabiania do 

chodów, a przytem wytwarza niezdro- 

wą rywalizację między wydziałami. 

Dziwne to, że ani Senat akademicki 

ani żaden z profesorów nie poradził 

młodzieży, by się wstrzymała od zabaw 

na swój dochód, w czasie tak skanda- 

licznej i ogólnoakademickiej sprawy. 

Tańcuj, tańcuj cała szopko... ze 

sznurem nad głową... 

Proces © krwawą strzelanine po wiecu 

Centrolewu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. | 

W Sądzie Okręgowym rozpocznie 
się proces o krwawą strzelaninę w Ale- 
jach Ujazdowskich, po wiecu Centrole- 
wu w Dolinie Szwajcarskiej w dniu 14 
września ub. r. Na ławie oskarżonych 
zasiądzie kilku działaczy P. P. S. m. in. 
b. posłowie: Edmund Chodyński i Jó- 
zef Dzięgielewski. Ten ostatni jest o- 
skarżony, jak wiadomo, również w 
sprawie przygotowywania zamachu na 
Marszałka Piłsudskiego. Do rozprawy 
powołano przeszło stu świadków, dla- 
tego należy się spodziewać, że proces 
potrwa około dwóch tygodni. 

Proces ten budzi wielką sensację, 
gdyż jest on ściśle związany z ostatnio 

, przeprowadzoną rozprawą sądową w 
sprawie zamachu bombowego na Mar- 

  

szałka Piłsudskiego, oraz dlatego, że 
jednym ze świadków oskarżenia jest 
Witold Purzycki, znany z procesu Ja- 
godzińskiego. 

Jak -się dowiadujemy, obrona zło- 
żona jest z tych samych adwokatów 

co w procesie bombowym, wnosić ona 
będzie o odroczenie rozprawy z tego 
powodu, że Purzycki jako ranny i cho- 
ry nie będzie mógł stanąć przed sądem. 
Prokurator natomiast wnosić będzie o 
rozpatrzenia sprawy, gdyż dzięki dłu- 
gotrwałemu procesowi będzie on w sta 
nie złożyć swoje zeznania. W stanie 
zdrowia Purzyckiego nastąpiła dalsza 
poprawa. 

—— 

Kemal-Pasza, 

    

  

który tak gorliwie europeizuje Turcję, chęt- 
nie staje przed objektywem. Widzimy tu 
dyktatora tureckiego w towarzystwie swej 

przybranej córki. 

Pograwki Senatu 

do sejmowego projektu. 

WARSZAWA, 3. II. (Pat). Senacka 
komisja prawnicza przystąpiła na 
wtorkowem posiedzeniu do obrad nad 
projektem ustawy o uchyleniu przepi- 
sów wyjątkowych, związanych z po- 
chodzeniem, narodowością, rasą i reli- 
gją obywateli Rzeczypospolitej. Komi- 
sja po krótkiej dyskusji przyjęła wnio- 
sek sen. Abramowicza z B. B., w myśl 
którego Senat zapowie zmiany do pro- 
jektu ustawy, uchwalonego przez Sejm. 

Szwajcarscy finansiści 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 3. II. (Pat). W nie- 
dzielę wieczorem przybyła do Warsza- 
wy grupa wybitnych przedstawicieli 
szwajcarskiego świata finansowego i 
przemysłu budowlanego celem zaznajo 
mienia się z możliwościami inwesty- 
cyjnemi na terenie Polski. Po odby- 
ciu konferencji w Ministerstwie Robót 
Publicznych przemysłowcy szwajcar- 
scy udadzą się do Gdyni, a następnie 
do Poznania, Katowic, Łodzi i Kryni- 
cy, aby zapoznać się z możliwościami 
inwestycyj i współpracy technicznej w 
dziedzinie budownictwa szos i kolei, 
mostów, kanalizacji oraz wielkich o- 
siedli mieszkaniowych w tych mia- 
stach. 

—@— 

Angielsko-francuskie 
nieporozumierie finansowe. 

LONDYN, 3. II. (Pat). Wczoraj wie 
czorem, równocześnie w Paryżu i Lon- 
dynie, podane zostały do prasy noty 
rządów angielskiego i francuskiego, 
wymienione w sprawie sytuacji angiel- 
skich posiadaczy obligacyj francuskich 
pożyczek wojennych, emitowanych w 
Wiełkiej Brytanji. Nota angielska pod- 
kreśla straty, poniesione przez nich 
naskutek deprecjacji franka i propo- 
nuje, ażeby sprawa załatwienia kom- 
pensacyjnego została rozstrzygnięta w 
drodze arbitrażu. Na powyższą notę 
angielską rząd francuski odpowiedział, 
że nie może przychylić się do propo- 
zycyj angielskich i że żaden wzgląd 
słuszności i prawa nie usprawiedli- 
wiałby podobnego kroku. 

еца 

Demonstracyjne wnioski 
hitlerowców. 

BERLIN, 2.11. (Pat). Dzisiaj przed 
południem zebrała się na posiedze- 
niu komisja spraw zagranicznych 
Reichstagu. Obradom, które mają 
charakter poufav, przewodniczył po- 
seł hitlerowsk: Frick. Obszerne spra- 
wozdanie o wynikach ostatniej sesji 
Rady Ligi przedłożył minister spraw 
zagranicznych Curtius. W dyskusji 
przemawiali m. in. poseł Ulitzka 
(Centrum) i Breitscheld (socjalista). 
Przedstawiciele stronnictw prawico- 
wych ograniczali się do żądania 
pewnych wyjaśnień, zastrzegając 
sobie wystąpienie z zasadniczemi 
postulatami w sprawie polityki za- 
granicznej na plenum Reichstagu. 
Hitlerowcy zgłosili wniosek, wzywa- 
jący rząd Rzeszy, ażeby niezwłocz- 

nie podjął przygotowania do wystą- 
ienia Niemiec z Ligi Narodów. 
BERLIN, (Pat). Frakcja hitlerow- 

ska zgłosiła w pariamencie Rzeszy 
wniosek, . wzywający prezydenta 
Hindenburga do niezwłocznego roz- 
wiązania Reichstagu. 

ły miejsce w czasie badania przez ten 

Wskutek zamachu na głównego 
świadka w procesie Purzyckiego 
prokurator i obrońcy złożyli wnio- 
sek © odroczenie rozprawy. Sąd 

Exposć min. 
(Tel. od wl. kor. 

Dziś na posiedzenia komisji spraw 
zagranicznych Senatu min. Zaleski wy- 
głosi obszerne expose na temat prze- 
biegu ostatniej sesji Rady Ligi Naro- 
dów. Jak stę dowiadujemy, p. minister 
poruszy nadto sprawy .,„Paneuropy*', 
rozbrojenia, oraz ostatnio przedłużo- 

Zdymisionowanie urzędu śledczego w Łucku. 
. z Warszawy. Teł. od wł. kor. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sena- 

tu przy rozpatrywaniu kredytu dodat- 

kowego na rok 1930-31, na fundusz 

„ min. spraw wewnętrznych w wysokoś- 

ci 3 milj. zł. który poprzedni Sejm 

skreślił, wywiązała się dyskusja, w na- 

stępstwie której złożył bardzo donio- . 

słe oświadczenie p. min. Składkowski. 

Sen.. Kopciński (z klubu P. P. S.) 
interpelował p. ministra w sprawie na- 

dużyć w urzędzie śledczym w Łucku - 

w stosunku do aresztowanych przez 

ten urząd komunistów. Sen. Kopciń- 

ski przytoczył szereg faktów które mia 

Konfiskata pism za 

przychylił się do wniosku i rozpra- 
wa została odroczona na 14 dni t.j. 
na najdłuższy, przewidziany przez 
kodeks karny termin. 

Zaleskiego. 
z Warszawy). 

nego traktatu przyjaźni i przymierza 
między Połską i Rumunją. Expose to 
budzi tem większe zainteresowanie, że 
min. Zaleski omówi również rezolucje 
Rady Ligi Narodów, dotyczące skarg 
niemieckich na rzekomy teror w czasie 

* wyborów na polskim G. Śląsku. 

"urząd aresztowanych komunistów. W 

odpowiedzi p. min. Skladkowski о- 

świadczył, że specjalna komisja mini- 

sterjalna wyjechała do trzech miast: 

Łodzi, Torunia i Łucka. W Łodzi i 

Toruniu komisja żadnych nadużyć 

władz policyjnych nie wykryła, nato- 

miast w Łucku chociaż również komi- 

sja nie mogła dokładnie zbadać nadu- 

żyć „jednak nabrałem przekonania — 

mówił p. minister — że większość za- 

rzutów w tym wypadku jest słuszna 

i cały urząd śledczy w Łucku rozpędzi- 

łem". 

podanie szczegółów 
ю _._ śledztwa. 

Tel. od wł. kor. 

W dniu wczorajszym z polecenia 
Sądu Okręgowego w Warszawie skon- 
fiskowane zostały wszystkie dzienniki 
popołudniowe za podanie wiadomości 
dotyczących śledztwa w sprawie ta- 

z Warszawy. 

jemniczego postrzełenia Purzyckie- 
go. Decyzja ta podyktowana została 
względami na konieczność utrzyma- 
nia w tajemnicy dla dobra sprawy 
przebiegu śledztwa. 

Przesilenie gabinetowe w Estonii. 
Gabinet Strandmana podał się do dymisji. 

TALLIN, 3.11. Pat). Partja kolo- 
mistów, która prowadziła walkę z 
partją włościańską w sprawie ob 

sadzenia teki ministra rolnictwa, nie 

poszła na żadne kompromisy i do- 

prowadziła do dymisji całego rządu, 

na czele którego stał w ciągu pół 

tora roku p. Strandman. 

Trzęsienie ziemi w Bawarii. 
BERLIN 3.11. Pat. — W miejscowości Hof 

w Północnej Bawarji odezuto w poniedzia- 
łek wieczorem silne wstrząśnienia ziemi. 
Wstrząs przechodził w kierunku na Gum- 
persreucht, gdzie trzęsieniu towarzyszył silny 

huk. Wiele budynków mieszkalnych zostało 
uszkodzonych. Według doniesień z As dały 
się tam również odczuć w tym samym czasie 
wstrząsy podziemne, które uszkodziły wiełe 
budynków. 

Straszne skutki trzęsienia ziemi w Albaniji 
i Nowej Zelandji. 

BIAŁOGRÓD, 3.I. (Pat). Prasa 
jugosłowiańska przepełniona jest о- 
pisami skutków trzęsienia ziemi, ja- 
kie nawiedziło w ostatnich dniach 
Albanję. Najbardziejc uierpiało mia- 
sto Korcza, gdzie zburzonych zo- 
stało zgórą 500 domów. a 400 osób 
poniosło Śmierć. Połączenie telefo- 
niczne i telegraficzne zostało przer- 
wane. Trzęsienie ziemi trwało z 
przerwą około 20 min. 

WELLINGTON, 'Nowa Zelandja) 
3.11. (Pat). 'W rejonie Hawkes Bay 
miało miejsce trzęsienie ziemi Mia- 
sto Napier doznało poważnych u- 
szkodzeń. Łiczba ofiar ludzkich bar- 
dzo znaczna. Tysiące ludzi pozosta- 
ło bez dachu nad głową. W wielu 
miejscach wybuchnęły pożary, przy- 
czem ogień objął przedewszystkiem 
rezerwuary z naitą. Napier robi 
wrażenie miasta, które uległo zbom- 
bardowaniu. Wedle słów naocznego 
Świadka, wszystkie znaczniejsze 
gmachy runęły w gruzy. 

Krwawe 
BOGOTA 3. Pat. — W ciągu ubiegłej 

niedzieli z ekazji przeprowadzonych wybo- 
rów da kongresu 21 osób zostało zabitych 

i 21 ranionych podczas rozmaitych starć, ja- 

WELLINGTON, 3.II. (Pat). W cza- 
sie katastrofy w Hastings runął w 
gruzy szpital, przyczem 21 osób 
poniosło Śmierć. Pożar szerzy się 
w dalszym ciągu. Połowa miasta 
padła już oiiarą ognia. Utworzył 
się specjalny komitet rozdzielający 
żywność wśród bezdomnych  Miej- 
scowości Wairea, Waipawa i Waiku- 

„kurau dotknęła katastrofa bardzo 
silna. Do okolic, cotkniętych kata- 
strofą, wyjechali ministrowie zdro 
wia publicznego i rolnictwa oraz 
ekipa ratownicza, złożona z 16 
doktorów i 12 pielęgniarzy Pewien 
radjoamator w Rochester w stanie 
New York przyjął doniesienie z Na- 
pier, według którego liczba ofiar 
wynosi 1000 osób. 

RZYM, 31I. (Pa). „Popolo di Ro- 
ma* donosi, że odczuto szereg 
wstrząśnień podziemnych w Tosca- 
nji i Ligurj', głównie zaś w miejsco- 
wościach Garfagnana i Sivizzano. 

jp 

wybory. 
kie miały miejsce w Cucutilla i Arbołedas 
departamentu Santender i Coper departamen- 
tu Boyaca. W ciągu całej kampanji wybor- 
czej zabitych zostało 50 osób. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
STRYJ 3.1. Pat. — Onegdaj wydarzył się 

chok Stryja nieszczęśliwy wypadek, ofiarą 
którego padło 3 młodych ludzi. Zjeżdżali oni 
saneezkami z Góry Lisowiekiej między Stry- 
jem o Bolechowem. Z powodu nieostrożnoś- 

ci uderzyli tak silnie w słup przydrożny, że 
18-letni Piotrowski wskutek krwotoku wew- 
nętrznego zmarł wkrótee w szpitalu w Stry- 
ju, dwaj zaś pozostali odnieśli bardzo po- 
ważne obrażenia cielesne. 

Najpiękniejsza girl chińska. 

    

  

Jest mią niejaka  Wu-Si-Humg, występująca 
obecnie w roli cygańskiej tancerki w operze 

„Carmen w Szanghaju. 

  

Nieporozumienie na tle wy- 
wiadu prasowego u min. 

Zauniusa. 

Po ostatnim wywiadzie, udzielonym prasie 
porzez min. Zaunitusa, wynikło nieporozumie- 
nie. „Liet. Aid.“ w jednym z ostatnich nume- 
rów poświęca tej sprawie nawet antykuł ” 
wstępny, gdzie m. in. znajdujemy nast. uwagi: 

В Prasa jest czynnikiem niezbędnym do ży- 
cia mowoczesnego pąństwa, gdyż stanowi ona 
łącznik między rządem, a społeczeństwem, 
który o zamiarach rządu informuje To też 
niezmiernie ważnem jest, by informacje, u- 

- dzfelane prasie, podawane były przez nią o- 
gółowi w formie objektywnej i ściśle zgodnej 

‚ & otrzymanemi wiadomościami. W przeciw- 
nym razie powstają fałszywe informacje, nie- 
raa hardzo szkodliwe. Że niektóre nasze pis- 
ma stale uprawiają falsyfikację, jest faktem 
nieżąprzeczalnym; czy się to dzieje mimowo- 
Hi, czy rozmyślnie orzec. trudno, lecz postaci 
rzeczy ta kwestja nie zmienia. Ostatni wy- 
wiad prasowy z Ministrem Spr. Zagr. podany 
został przez każdy niemal dziennik inaczej. 
Przyczyną powstających w ten sposób fał- 
szów jest wysyłanie przez redakcję na wy-. 
wiad _niedoświadczonych początkujących 
dziennikarzy, nieobeznanych z zagadnienia- 
mi politycznemi. 

„ Oprócz artykułu wstępnego w notatce, za- 
mieszczonej w tym samym numerze, urzę- 
dówika pisze między in.: . 

Dowiadujemy się o istniejącym zamiarze 
dopuszczania na wywiady prasowe jedynie 
naczelnych redaktorów pism lub dziennika- 
nzy znanych z poważnego traktowania za- 
gadnień, iktórzy nie wykazują złej woli w 
przekręcaniu wiadomości, otrzymanych od 
przedstawiciela rządu. 

: Na powyższe uwagi unzędówki odezwały 
się imne pisma. „Rytas”, dając wyraz swemu 
oburzeniu — niekoleżńeskiem - wystąpieniem 
„L. Aidasa", zaznacza, iż z faktu ukazania się 
tych mieuzasadnionych zarzutów urzędówki. 
przedstawiciele prasy zamierzają wyciągnąć "-. 
poważne wnioski. 

` 
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ZMIERZCH BOGÓW. 
(Korespondencja własna), 

Rzym, w styczniu 1931 r. 

Gualino poszedł do więzienia. 
Wielki Gualino, ongiś dobroczyńca 
faszyzmu, człowiek, który trząsł finan- 
sami połowy Włoch, który scentrali- 
zował w swych rękach kontrolę nad 
przemysłem całej Lombardji, dziś sie- 
dzi za kratami więzienia i oczekuje 
na wyrok. Zabłysł jak meteor — i 
zgasł. 

Doba powojenna widziała już wiele 
takich meteorów. Miała Anglja swego 
Hatry, Niemcy swego Michaelisa, Bel- 
gja — Loewensteina, który jeden z tej 
całej plejady zginął na posterunku, 
wypadłszy z samolotu w morze. Miała 
wreszcie i ma Francja swego Oustri- 
c'a. I właśnie z działalnością tego.Ou- 
strica związany był ściśle żywot me- 
teoru włoskiego, Gualino. Bankructwo 
Qustrica pogrążyło również Włocha, 
który w samym banku Oustrica, nie 
licząc jego innych przedsiębiorstw, 
miał w obrocie około 100 miljonów 
franków francuskich. 

Wszyscy oni wyrośli na wojnie i 
na wojnie się utuczyli, łub na jej na- 
stępstwach. To była konjunktura. Kto 
się w niej orjentował, robił w krót- 
kim czasie miljony, by je następnie 
równie szybko stracić. 

Zasadniczą siłą tych ryzykantów 
była śmiałość w operacjach. Wyrośli 
oni wszyscy bez wyjątku na kryzysie 
monetarnym, w którym zatracało się 
bardzo szybko poczucie, co to jest 
miljon, a co miljard. Operowali więc 
miljardami, zapędzając w kozi róg za- 
wodowych bankierów, którzy poprze- 
stawali na miljonach. Rujnowali ich 
z zimną krwią, by samym po pewnym 
czasie runąć. 

Do najśmielszych bezsprzecznie na- 
leżał Ryszard Gualino. Miał „nerw*, 
gdyż po ukończeniu studjów prawni- 
czych rzucił się z miejsca w interesy. 
Było to jeszcze przed wojną, więc Gu- 
alino odbywał poprostu skromną szko- 
łę, z której miał wyjść w przyszłości 
miljonerem ba miljarderem. Zaczął od 
pośrednictwa w handłu drzewem za- 
granicznem, które sprowadzał z daw- 
nej Rosji, między innemi z ziem pol- 
skich.. Następnie przerzucił się do ce- 
mentu, którego epoka właśnie się była 
zaczęła. Bezpośrednio przed wojną 
widziano go na czele bogatego przed- 
siębiorstwa, które otrzymało przepro- 
wadzenie robót miejskich w Petersbur- 
gu. Wojna nie przerwała działalności 

„przedsiębiorstwa. Utonęło: dopiero, w 
zawierusze bolszewickiej. 

Gualino wrócił do Włoch i zainte- 
resował się bezpośrednio finansami. 

„ Moment orjentacji, Gualino wyciągnął 
śmiało. dłoń po kontrolę nad najwięk- 
szem wówczas we Włoszech towarzy- 
stwem okrętowem, Societa Navigazio- 
ne Italiano-Argentina. Udało mu się 
to dzięki temu, że wskutek błędów 
dyrekcji przedsiębiorstwo zaczęło się 
chwiać. Gualiuno postawił je ponownie 
na nogi, ale dzięki niezwykłej wolcie: 

towarzystwu, które dotąd zaangażowa- 
ne było wyłącznie w nawigacji, kazał 
produkować sztuczny jedwab, który 
właśnie osiągnął punkt kulminacyjny 
swego powodzenia. 

Gualino wówczas już rozporządzał 
olbrzymiemi sumami. Dostrzegł wlot 
potęgę, jaka się kryła w rodzącym się 
faszyzmie. Przężność dynamiczna no- 
wego ruchu odpowiadała w zupełności 
prężności śmiałego finansisty. Rzucił 
na cele faszyzmu kilka miljonów i od- 
razu zdobył sobie popularność młode- 
go ruchu i do pewnego stopnia opiekę 
tych, którzy ujęli władzę. 

Ale na samej fabrykacji sztucznego 
jedwabiu Gualino znał się tyle, co Za- 
błocki na mydle. Na całym świecie u- 
lepszano i uproszczano produkcję. Gu- 
alino tego nie wiedział. Gdy cena 
sztucznego jedwabiu zaczęła wskutek 
owych uproszczeń spadać, Gualino za- 
cina się i maszeruje w kierunku od- 
wrotnym. Podnosi kapitał zakładowy 
ze stu miljonów na... miljard, poczem, 
ratując przedsiębiorstwo przed ruiną, 
łączy po kilka akcyj i redukuje w ten 
prosty sposób kapitał do 400 miljonów. 
Akcjonarjusze tracą prawie pół miljar- 
da, ale Gualino odbija im straty, śru- 
bując na giełdzie kurs akcyj. Rozwija 
swą działalność w całym Piemoncie, 
w Lombardji. Interesuje go wszystko: 
wino, perfumerja, cement, wermut, 
drzewo. Rządzi niepodzielnie na gieł- 
dzie. Rujnuje kogo chce, kogo chce, 
czyni w ciągu tygodnia miljonerem. 

Równocześnie jest największym me- 
cenasem sztuki, kolekcjonerem. Jego 
galerja, jedna z najwspanialszych w 
Europie, ceniona była tak, że otrzymał 
pod jej zastaw 150 miljonów lirów. 
Jego stajnia należała do najlepszych na 
półwyspie. 

Ale już mu było w ojczyźnie za 
ciasno. Szukał ujścia dla swej energji 
i inicjatywy zagranicą. Pojechał do Ра- 
ryża i zetknął się z innym meteorem, 
który błyszczał na firmamencie Fran- 
cji — zOustriciem. Gualino rzucił się 
na jego bank, podniósł jego kapitał do 
100. miljonów franków,, skorumpował 
nawet najwyższych urzędników, depu- 
towanych, ministrów, by wprowadzić 
swe walory na giełdzie paryskiej i do- 
piął celu. : 

Ale kryzys Światowy, jaki się o- 
statnio rozszalał, zachwiał i egzysten- 
cję licznych przedsiębiorstw Gualina. 
Jedne za drugiemi zaczęły szybko upa- 
dać, lub przechodziły w ręce przeciw- 
ników. Upadek Oustrica we Francji, 
podciął do reszty egzystencję Gualina. 
Stworzony przez niego w Turynie 
Bank Rolny uratowany został jedynie 
dzięki interwencji Banku Ttalji. Ale 
nie za darmo. Wzamian za kontrolę. 
I właśnie w tych dniach odkryto w 
księgach Banku Rolnego grube niedo- 
kładności. Gualino poszedł do więzie- 
nia. 

Meteor zgasł. 

  

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

Modnego obuwia, kaloszy i śniegowców z rabatem 10 % 

Obuwia wysortowanego z rabatem 50 % 

/$ Ogłasza Skład Koniekcji, Galanterji, Trykotaży I Polska Wytwórnia Obuwia 

į WACEAWA NOWICKIEGO Wilno, ulica Wielka 30. 
Przy zakupach prosimy żądać powyższego rabatu.     w 

Tragiczne zajście na tle agitacji 
bezbożników. 

Podłag nadeszłych z pogranicza wiado- 
mości wieś Bikilin (okręg miński) była przed 
Klika dniami widownią tragicznych zajść wy- 
'wołanych przez nieliczącą się z niczem agi- 
tację związku „bezbożników*. Wierząca lud 
mość białoruska sprowokowana  cynicznem 

| zachowaniem się agitatorów, rzuciła się na 
przybyłych z Mińska „bezbożników* i dot- 
kliwie ich poturbowała: Dopiero interwen- 
ефа policji położyła kres zajściu. 

ITA RD TAIKINIO ANNA I TRIO SY TSS 

Agitatorzy jednak nie zrezygnowali z dal 
szej akcji i urządzili w tejże samej wsi w 
doraźnie przygotowanej szopie seans fllmo- 
wy o treści wyhitnie antyreligijnej. Podczas 
wyświetlania filmu nieznani sprawcy Z ze- 
wnątrz podpalih szopę, która doszczętnie 
spłonęła. Podczas powstałej paniki dwie 0s0- 
by zostały uduszone, 5 zaś spłonęło żywcem. 

Do wsi tej władze sowieckie przysłały 
oddział karny G. P. U. 

DORPAT. 
Wspomnienie 0 
J, M. Tartu 

„Wiecznym 
Ubkóol: Rektor, 

studencie", — W gmachu uniwersyteckim, — 
prof. Jaan Kópp, — Rozgmowa o przeszłości 

uczelni, — Pomnik dziestęcioletniej pracy uczelmi w wolnej Republice, 

Ш. 

Jak to juž poprzednio napomkną- 
łem, poznania sławnej uczelni dorpac- 
kiej stanowiło niejako główny cel me- 

_ go pobytu nad Embachem. Bo, jakże 
miałoby być inaczej? Pojechać z Pol- 
ski do Estonji — i nie poznać ośrodka 
„wiecznych studentów *', taby taką 
samą ignorahcją, jak owo przysłowio- 
we „być w Rzymie i nie widzieć pa- 
pieża”. Z wspomnień swego ojca dor- 
patczyka wiem, iż „wieczny student“ 
nad Embachem był zawsze kwintesen- 
<ją tradycji dorpackiej od czasów... 
szwedzkich. W stuletnim przeszło о- 
kresie najbujniejszego „istinno ruska- 
wo* życia Uniwersytetu, wieczny stu- 
dent była to persona grata, postać do- 
minująca ponad wszystkiemi, rekto- 
rem, senatem, ojcami miasta, ponad 
samym „oberpolicmajstrem“; on to, 
mówiąc w liczbie pojedyńczej — na- 
dawał ton życiu, korzystał z najpeł- 
niejszego niepisanego prawa immuni- 
tetu — skupiał wokoło siebie i starych 
i młodych i bogatych i biednych; nikt 
inu nie mógł dorównać w dowcipie, 
na zabawie i przy codziennym kuflu 
piwa. Tajemnica życia „wiecznego stu- 
denta*, choć była publicznie znaną, 
nikt jej nigdy nie zgłębiał i dotąd nie 
zgłębił. Lecz oto człek zapomina iż 
„tempora mutantur“, gdyž dziš i w 

, z.kłopotu metalowy. głos 

Dorpacie nawet, nie mówiąc o innych 
starych centrach uniwersyteckich tego 
rodzaju wspaniałego okazu, nigdy nie 
starzejącego się i wiecznie noszącego 
w kieszeni indeks, a na głowie na ba- 
kier czapkę korporancką młodzieńca, 
ani na lekarstwo. W. naiwności... łudzi 
łem się, iż w Dorpacie, choćby pod 
ziemią, a którąś z takich żyjących w 
wspomnieniach byłych polskich „,dor- 
patczyków ''—postaci wyszukam, choć- 
by przebojem posiądę zaszczyt stuk- 
nięcia się z nią kuflem piwa i... i zro- 
bię wywiad. 

Mając głowę nabitą tą myślą łed- 
wie że rzuciłem okiem na białe smukłe 
arkady frontonu gmachu uniwersytec- 
kiego, w którym oczekiwał mnie już 
we własnej osobie, włodarz wieczy- 
stych dóbr duchowych uczelni Jego 
Magnificencja prof. Jian Kópp. 

Było to dnia 20 grudnia, . okres 
przedświąteczny, a nadobitkę powiem 
jeszcze sobota i godzina 2-g0 po po- 
łudniu. Dobre napewno minut pięć 
zmarnowałem rozglądając się po pu- 
stym obszernym westibulu i koryta- 
rzach, wypatrując kierunku kancelarji 
rektorskiej. Niebawem wybawia mnie 

ae Od- 
wracam się na sam dźwięk tego głosu 
i spłoniony jaż żak — proszę w języku 

RAN, 

KSU R. JE R WwILENSKI 

Zatwierdzenie 28 wyroków śmierci. 
ANKARA. 3.1. (Pat). Izba Depu- 

towanych zatwierdziła wyrok Śmier- 
ci. wydany przez sąd wojenny w 
Menemem na 28 oskarżonych, zaś w 

stosunku do 2 oskarżonych zamie- 
nila im wyrok Śmierci na 2 lata 
więzienia. 

zy 

Napady bandyckie na Śląsku. 
'KADOWIICE 3.11. Pat. — Wczoraj wie- 

czorem dwóch zamaskowanych bandytów we- 
szło do restauracji Marty Kramerowej w Sko- 
czowie na Śląsku Cieszyńskim, żądając wy- 
dania pieniędzy. Gdy napadnięta odmówiła 
ich żądaniu, bandyci udenzydi ją kiłkakrotnie 
tępem narzędziem w głowę, zabijając ją na 
miejscu. Zarządzono natychmiast pościg poli- 
cyjny, który doprowadził do ujęcia sprawców 
Józefa Bakowskiego i Tomasza Pasza. Zna- 

  

1ezione przy nich dowody wskazują ma to, 
że są oni prawdopodobnie również sprawca 
mi dokonanego w dniu 31 mb. m. morderstwa 
na osobie Jaszczurka, prezesa Narodowego 
Związku Powstańców i b. Wojskowych w Bo- 
rowej Wsi. Oba morderstwa aniały ma celu 
rabunek, a wiadomość jednego z dzienników. 
jakoby zamordowanie Jaszczurka miało cha- 
rąkter polityczny mie odpowiada prawdzie. 

   
  

Aresztowanie złodzieja brylantu. 
WARSZAWA 3.Il. Pat. — W awiązku z 

dokonamiem przed kilkoma dniami w War- 
szawie niezwykle zuchwałego obrabowania 
sklepu jubilerskiego, skąd: skradziono wspa- 
miały brylant, własność zmarłej Spiewaczki 

operetkowej Kaweckiej, wartości 3 tys. dol., 
wczoraj dokonano w tej sprawie kilku are- 

sztowań. Wśród aresztowanych znajduje się 
również bezpośredni sprawca kradzieży. 

samolot wpadł do ogrodu. 
LONDYN 3.11. Pat. — Samolot wiozący 

operatorów, dokomywujących zdjęć kinema- 
tograficznych, zapadł do ogrodu pewnego do- 
mu prywainego na przedmieściach Londynu, 

  

na południowym brzegu Tamizy. Pilot 20- 
stał ciężko ranny, jeden pasażer — lekko 
ranny. 

Zamknięcie uniwersytetu w Saragosie. 
SARAGOSA 3.II. Pat. — Znaczna liczba 

studentów zjawiła się runo w salach wykła- 
dowych różnych wydziałów tutejszego uni- 
wersytetu, przyczem miał miejsce szereg iu- 

cydentów. Senat uniwersytecki po zbadaniu 
sytuacji powziął uchwałę zamknięcia uniwer- 
sytetu sine die. 

ZSB os Ray Neil ACME Ye KG w WYROKI PEGOREWZTE AZER CC ORKANA 

Teatr na Pohułance. 
Czupurek. Bajka w 3-ch obrazach dla 

Oryginalny widok przedstawiała 
obszerna widownia Teatru na Pohu- 
Hsodop :nrupniod od 3jorzpatu m 22001 
nikli, załani rozszczebiotaną falą dzie- 
ci, nawołujących się w różnych języ- 
kach, bo występ zespołu p. Rejzer- 
Kapłan i sfry żydowskie przyciągnął. 
Wszyscy chyba znajomi p. Hertza, 
stanęli do apelu, by oklaskiwać jego 
dowcipną bajkę, a że cieszył się zawsze 
niemałą wśród nas sympatją, więc na- 
sze grono było liczne i teatr zapełnił się 

- do ostatniego miejsca. 

Przed podniesieniem kurtyny wy- 
głosił autor specjalnie dla Wilna na- 
pisany prołog, o dzieciach Wilna, któ- 
re raz po raz wyrastają na niezwyk- 
łych ludzi, ot, młody Adalek... a to 
wielki Mickiewicz! Ot tu sobie Staś, 
a z niego Moniuszko wyrasta, inny na 
Zana, na Syrokomlę, a Ziuk...? „w ca- 
lej Polsce slyną dzieci tego miasta“... 
(Autor o Julku zapomniał... ?) W mu- 
rach tego cudownego miasta, co z dzie- 
siątego malca bohater wyrasta” tłu- 
maczył z zapałem autor żebranej dzie- 
ciarni, a ona to rozumiała doskonale. 

Wśród przedstawienia przemówił 
dyr. Zełwerowicz, „który narażając 
zdrowie, wstaje z łóżka, by odświęcać 
jubileusze wileńskie z ujmującą ser- 
decznością. Podnosił zasługi Jubilata 
jako bajkopisarza, odważnego, prawe- 
go w swych przekonaniach, poczem 
wręczył mu kwiaty przy oklaskach ca- 
łej publiczności. 

- Czupurek p. Hertza, był pisany za- 
raz po wojnie i dlatego mieści w sobie 
pewne aktualności, które się już dziś 
'trochę zmieniły. Niermniej gryzącą sa- 
tyra na pychę, próżność, perwenjuszo- 
stwo nowobogackich pozostaje sprawą 
wciąż żywą i komiczną. Ten komizm 
umie p. Hertz wyzyskać znakomicie, 
do najdrobniejszych. odcieni, a bardzo 
staranna i umiejętnie zastosowana re- 
żyserja p. Zełwerowiczówny, podkreś- 
lała, bez karykatury, te subtelne iro- 
nje, te aluzje, te zestawienia, w których 
dorośli, jak w krzywem zwierciadle 
widzieli własne wady. 

Dia dzieci, oczywiście ta strona wi- 
dowiska ginęła, ale pozostawał ko- 
mizm ludzi przetworzonych w zwie- 
rzęta, ruszających się i gadających jak 
ptactwo domowe, a scharakteryzowan. 
przez kostjumy pomysłu p. Schram- 
mówny bardzo odpowiednio. Tyłko 
pisklęta, wydały mi się traktowane 
zbyt karykaturalnie, i groteska muzyki 

niemieckim o wskazanie mi kancelarji. 
Wybawicielka moja, przystojna, zgra- 
bna błondynka uśmiechnęła się figlar- 
nie, mówiąc mi, że uniwersytet nie- 
czynny. A pani co tu robi? Ja, ho, ho, 
ja tu prawie mieszkam. Błysnęła mi 
przelotna myśl, iż to zapewne jakaś 
bezimienna wnuczka, któregoś z o- 
wych „wiecznych*, poszukiwanych 
przezemnie studentów, lecz czas nagli. 
więc wyjaśniam, że... oczekuje mnie 
rektor. 

Aa, to. pan jest pewnie. polskim 
dziennikarzem, który wczoraj do nas 
przyjechał, więc proszę za mną. Przy- 
godna przewodniczka moja wyprowa- 
dza mnie o... dziwo na ulicę. W lewej 
ręce trzyma wypchaną (zapewne ksią- 
żkami) teczkę, prawą zaś robi z god- 
nością półkole, wskazując, iż do kan- 
celarji rektorskiej trzeba iść. od strony 
Dombergu. Dziękuję. A otóż już je- 
stem u cełu. Rektor Kópp, wyżej niż 
średniego wzrostu mężczyzna, lat oko- 
ło 60,, nie więcej, — wita mnie, jak 
jakiegoś starego znajomego. Zażenowa 
ny tłumaczę się z racji 10-ciominuto- 
wego spóźnienia i wręczam list połe- 
cający szefa wydziału prasowego M. 
S. Z. w Tallinie p. Georga Meri. 

J. Magnificencja — wypytuje mnie 
o wrażenia z Estonji, czy aby są do- 
datnie i czy dobrze się tam czuję. 
wreszcie przechodzimy do kwestyj, 
które mnie bliżej obchodzą. Czuję, iż 
jest to mój pierwszy w karjerze dzien- 
nikarskiej interview, którego nie od- 
tworzę, jestem przytem onieśmielony, 
iż prowadzę go kosztem czasu wypo- 

zieci i dorosłych Benedykta Hertza. 

i tańca przejaskrawiona, bo wszak 
wszystkie pisklęta mają dużo wdzięku. 
Zato dorosłe stworzenia były pojęte 
znakomicie. Znaczące intonacje głosu 
i ruchy, zwłaszcza u p. Zelwerowi- 
czówny (przekomiczna kaczka-kumo- 
szka), i kogut (p. Kreczmar), który nie 
mówi słowa w ludzkim języku, a wszy- 
stko wyraża kogucim głosem, było do- 
skonale zrobione. Dużą rolę miała p. 
Małyniczówna jako Kwoka, i również 
wywiązała się z niej znakomicie, mia- 
ła jakieś te osłupiałe i dalekie kurze 
oko, i te stękania kurze wyborne. 
P. Kamińska jako Sroka, dowcipnie 
skrzeczała i skakała, wogóle wszyscy 
grali koncertowo, wyzyskując do grun- 
tu typy zwierząt, które przedstawiali 
podkreślaniem ich właściwości i po- 
dobieństwa do ludzi wywołując wyso- 
ce humorystyczne efekty. Poczciwy 
stary ogar (p. Łubiakowski), p. Jasiń- 
ska jako stara Papuga, ładna para Ba- 
żantów (p. Sewerinówna i p. Krecz- 
mar) ruszali się w swych zwierzęcych 
postaciach bardzo składnie i swobod- 
nie, wywołując wybuchy śmiechu. 

Bajkowe uposlaciowanie ludzkich 
wąd w zwierzętach używane od czasu 
Ezopa i Arystofanesa, zawiera w 50- 
bie niezawodny nerw komizmu. One 
są tak do nas, (czy my do nich) podob- 
ne. Taki jest ścisły związek pomiędzy 
wszystkiemi łańcuchami Matki Przy- 
rody, któremi łączy i opłątywa każdą 
żyjącą istotę, i pożeranego i pożera- 
jącego, jednokomórkową amebę i wie- 
loryba... Wszystko to się ciągle ze sobą 
kłóci i wciąż się zajadle niszczy, a naj- 
więcej oczywiście człowiek człowieka, 
ale że śledzi i ludzi wciąż jest dużo, 
więc nikogo to nie przeraża, a tajem- 
nicze wyroki natury spełniają się nad 
śledziami i nad ludźmi. Ryby zagarnia 
chciwy człowiek w swe sieci, a ludzie 
sami rozpinają sieci wojen, w których 
masowo giną... 

A jakieś wyższe, na innych może 
planetach twory, patrzą na to z poli- 
towaniem, jak my na gryzące się psy... 

Czupurek, mimo podkładu filozofji 
społecznej i pewnej mełancholji przy 
wspomnieniach o zniszczonem przez 
wojnę pięknie, jest wesołem widowi- 
skiem, w którem dorośli i dzieci znaj- 
dą swe zadowolenie, a niejedna kwo- 
ka zastanowi się może nad swojemi 
Czupurkami, strojonemi gwałtem w 
cudze piórka. Hiros 

czynkowego swėgo znakomitego inter- 
locutora. : 

Mówimy oczywiście o Uniwersyte- 
cie. Skrót informacyj telegraficzny. 
Historja Tartu Ułikooli dzieli się na 
rozdziałów pięć. Powstaje on, jakby 
tu nie przesadzić, na zgliszczach wo- 
jen szwedzko-połskich, jako wieczny 
pomnik światłych rządów Gustawa A- 
dołfa w krajach orężem zdobytych, 
synonim pierwszych swobód obywatel- 
skich dła uciemiężonych, maltretowa- 
nych przez ciągłe zmieniających się 
zaborców ludów na wschodnich wy- 
brzeżach Bałtyku, placówka — jak już 
podkreśliłem — powołana być twier- 
dzą nauki i zarzewiem myśli wyzwoleń 
czej tych ludów, wcielonej w czyn 
przed kilkunastoma dopiero laty. 

Zatem okres I trwa od r. 1632 do 
1656, II-gi 1680—1710*); IIl-ci od 
1802—1917; IV—r. 1918 okres oku- 

pacji niemieckiej i wreszcie V-ty od r. 

1919 począwszy: Narodowy Uniwersy- 
tet Estoński. 

Jako taki — Uniwersytet odrazu 
znacznie rozszerzył zakres swej pracy, 
przeprowadzając przytem na wszyst- 
kich wydziałach gruntowną reorgani- 
zację. 

Powstały zatem nowe fakultety: 
agronomiczny (rolnictwo i leśnictwo) 
i weterynaryjny, który zastąpił stary 
instytut o bardzo wysokim zresztą za- 
kresie parw. Wydział prawny rozsze- 
rzony został przez nowe katedry ekono: 

1) W r. 1710 Umiwersytet wskutek pożo- 
gi wojennej (szwedziko-rosyjskiej) ewaikuo- 
wamy jest do Parnawy, potem nastąpiła dłuż 
sza przerwa w jego działakności. 

  

  

W drodze do miljona. 
Jak zebrano pierwszą |ego 
ćwierć na rzecz szkół polskich 

na obczyźnie. 

Dnia 25 i 26 października r. ub. 
odbył się w Warszawie wiciki о- 
gólno-krajowy zjazd delegatów środo- 
wisk szkolnych — uczestników straj- 
ku, bojkotu i innych wałk o mowę oj- 

czystą. 
Od tego czasu minęło trzy miesiące. 
Od czasu, kiedy w dekorowanej ścia- 
ną szkolnych sztandarów Fiłharmon- 
ji minister oświaty mówił: „zdaję 
wam raport, koledzy, że mamy w Pol- 
sce 90.000 nauczycieli i dwa miłjony 
tczącej się młodzieży”; uczestnicy zja 
zdu rozjechali się, unosząc pełno wspo 
mnień z jarzących sal rautu na Zam- 
ku, akademji młodzieży, przedstawień 
reprezentacyjnych, a zwłaszcza krze- 
piące poczucie. że w Polsce w przed- 
dzień wyborów, odbyła się 'w dużej 
skali uroczystość, której nie zamącił 
żaden zgrzyt. 

Prasa wszystkich kierunków po- 
święciła dużo miejsca rocznicy i prze- 
szła do aktualnych zadań. Opinja oce- 
niła, że „obchód rocznicy się udał* 
i tem niejako kwestję zreasumowano 
i zamknięto. 

A tymczasem między licznemi uch- 
wałami Zjazdu powzięta była uchwała 
o stworzeniu „Funduszu Szkolnictwa 
Polskiego poza granicami Kraju*. 

Tyle bo zjazdy pobierają uchwał!.. 
Gdy oto otrzymujemy sprawozda- 

nie Komisji Finansowej i znagła widzi- 
my, że w rozgwarze dnia powszednie- 
go, w rozdźwiękach politycznych, ci- 
cho i niepostrzeżenie nieomal zdołano 
zebrać już — 300.000 złotych. 

Trudno nie ulec wzruszeniu, czy- 
tając sprawozdanie rachunkowe—całe 
to zgórą ćwierć miljona — to wdowie 
grosze, składki najbiedniejszych: ucze- 
stników zjazdów, jakichś zeskrzyba- 
nych grosików po obchodach prowin- 
cjonalnych, jakichś groszaków mło- 
dzieży szkolnej... młodzieży szkolnej!... 
obnażmy głowy: z tego źródła wpłynę- 
ło 110.000 zł. 

Dopieroż ruszyły się możne siły te- 
go świata, by zbudować dalsze ćwierć 
miljona. Sprawozdanie cytuje obietni- 
ce dyrektorów banków, fabryk, hut, 
kopalń. Podjęta praca organizacyj rol- 
niczych rokuje zebranie 46.000, ducho- 
wieństwa 50,000. Dopiero teraz, kiedy 
sami inicjatorzy przekonali się, że 
akcja idzie, uruchomiono aparat, wy- 
drukowano miljony znaczków, pchnię- 
to listy składkowe przez dziesiątki or- 
ganizacyj, które od stycznia zaczną 
przynosić plon. 

Dopieroż doszły oba monopole, Ty- 
toniowy i Spirytusowy. Pierwszy wziął 
dła rozsprzedaży przez swych konce- 
sjonarjuszy znaczków na 270.000, dru- 
gi na 200.000 zł. 

Dalibóg — będzie miljon! W dobie 
biedy w Polsce, zakusów na nasże gra- 
nice poza Polską — będzie miljon. 
Stanie osłona dziatwie siedmiomiljo- 
nowej naszej Polonji zagranicznej, na 
którą spuścizną spadła tradycja walki 
o mowę. Stanie, jak widomy znak na- 
szej duchowej ekspansji — wielkiego 
narodu. który stać na otoczenie opieką 
tej polskości na obczyźnie. 

Zbierzemy miljon! 
  

Polska mowal Polski śpiewi 
Polski przebój dźwiękowy! 

Głos serca 
ło winę Hollywood   

      

Międzynarodowe zawody 
hokejowe w Krynicy. 

KRYNICA, 3. Il. (Pat). We wtorek odbył 
się tu pierwszy mecz o puhar ministra spraw 
zagranicznych Załeskiego (t. zw. turniej po- 
cieszenia) między drużynami Anglji i Węgier 
Zwyciężyła drużyna węgierska w stosunku 
3:1 (2:1,0:0, 1:0). Zawody prowadził sła- 
bo Kulej (Polska). 

  

1 
1 

miczne, aš wydzial medyczny przez 
uruchomienie przy nim Instytutu Wy- 
chowania Fizycznego i powstanie pod 
jego egidą wzorowego Muzeum Hi- 

gjeny. - : 
Obecnie czynne są lektoraty: ') 

estoński, fiński, niemiecki, rosyjski, 
szewedzki i węgierski, któremu prawo 
do życia daje bliższe pokrewieństwo 
z- językami Finów i Estów. 

W r. b., t. j. 1830/31 — Uniwersy- 
tet łiczy (na I półrocze) 3474 studen- 
tów, w tem 2322 mężczyzn i 1152 ko- 
biety. Z fakultetów największy jest 
prawniczy, mając 7ł9 studentów — 

i na oddziale ekonomicznym 662; dalej 

idą: filozoficzny 628 st., medyczny 
443, matematyczno-przyrodniczy 319, 
rolniczó-leśny 399, weterynaryjny 149 

i teologiczny 1i4. Pod względem na- 
rodowościowym przeciętnie około 85 
proc. stanowią Estończycy; w r. b. 
jest ich 2849, dalej Niemcy 245, Rosja- 
nie 163, Żydzi 131, Łotysze 37, Szwe- 
dzi 14, Polacy 9, Finów 7. 

W r. 1929 — Estoński Uniwer 

sytet święcił dziesięciolecie -swego ist- 

nienia. Wspominając o tym obchodzie 

rektor Kópp — wręcza mi wspaniałe 
pod swoją osobistą redakcją wydane 
dzieło, obejmujące na 432 stronach 
historję Uniwersytetu od r. 1918— 
1929. 

Nie potrzebuję dodawać, iż treść 
tego dzieła jest mi nieprzystępną, lecz 
szczycę się posiadaniem go, rozumie- 
jąc załedwie po estońsku słów kilka, 

773 Projektowane jest ze względu na duże 
zainteresowanie uruchomienie lektoratu pol- 
skiego. 1 

   

  

Nr. 27 (1969) 

„(hciałabym. lecz boję się*... 
(Trateija w 5 aktach z prologiem Ё 
epliogiem, adegrena na. U. 5. B. w dn. 

3.81. 1531 roku). 

Od autora: „Wczoraj o godz. 12-ej w mu- 
rach i poza murami Almae Matris rozbrzmia- 

a wiość: „wszyscy na wiec w aprawie 
Wszyscy ma. dziedziniec Piotra 

Bytam, widziałem, opisuję. 

PROLOG. 

+. „Skonfederowanych *—„War- 
stoją: Wodzowie „zapodręka” 

dłuż i rwszerz. Pogodze- 
krzywdy, zapomnieli 

   

      

     

     

  

dańczego thumu. 
Nic ciekawego — wychodzę. Niech więc 

kurtyna opadnie. 

AKT PIERWSZY. 

Odbywa się na tle schodów w prawym 

rogu dziedzińca. Wodzowie „„zapnzysiężo- 

mych* prezentują się: Pierwszy wchodzi Wa- 

żyński, hoc tempore pan na Obwiepołu z 

przyległościami. Coś tam powiedział. 
Zkolei głos zabrał obrońca wolności i 

uciśnionych (ta rola w udziale przypadła kol- 
Ambroziakowi) 

Ostatni wrzasnął z lewicy — jeden wśród 

„miezależnych** — nie znam godności tego pa- 

ma. 

   

  

  

AKT DRUGI. 

Zaprzysiężemie. Czyta się rezoluoję. (na 
nutę „Wołmoć Tomku w swoim donzku dać 

swoje trzy grosze”). — Morze głów reaguje 
hnikiem oklasków. (Ogółem zebranych było 
120 osób — przypisek redakcji). 

Aktorzy schodzą ze sceny — widzowie 
zajmują ich miejsce. 

Kurtynę opuśćmy. 

AKT TRZECI. 

„Okopy św. Trójey* w posiadaniu Sana- 

torów. Rozbrzmiewa stamżąd zwycięska pieśń 
Pierwszej Brygady. Z padołu zaś „skargi”, 

iz ust młodocianych wydobywa się falsetem 

„Rota“ — („Nie naucim Bratniaika 6 Wilkaa“) 

Po śpiewie nastąpują oknzyki na cześć „bo- 

haterów miedoli': Korfantego, Dmowskiego 

i św. p. Eligjusza. 
Na więcej arangerom braknie dowcipu. 

Wynoszą się na ulicę. 
Kurtyna opada. 

AKT CZWARTY. 

Pozostawiemi bez „prowodyrów* studenci 

wznoszą okrzyk na cześć rwsknzesiciela swoj 

Wszechnicy — Marszałka Józefa Piłsudskie- 

go. Śpiewają ,„Gaudeamus* — wznoszą ©- 

ikrzyk ma cześć Jego Magnificencji; Kończą 

„Gaudeamus*; z okrzykiem: „vivant omnes 

virgines* wychodzą w pogoń za snoinośr nie 

pierzchającym  „obwigpolem“, 
Zmieńmy dekorację. 

AKT PIĄTY. 
Ul. Zamkowa. Dom Arcybiskupi, otoczony 

przez sanatorów. Przez otwartą bramę wi- 
dać w niej zielone dekle „Palesii* i głowy 
wszechpolaków. 

Duet: „basy śpiewają „Brygadę*, dysz- 
kanty — „Rotę”. 

Wymiana „preczów* i okrzyków. 
Dyskanty: „niech żyją bohaterzy z pod 

Brześcia”; basy „niech żyją bohatenzy z pod 
bramy”. 

Aktorzy schowani w bramie ma ten okrzyk 
swe stamowiska opuszczają. | 

Kuritynę należy więc opuścić. 

EPILOG. \ 

Gmach województwa. Stoi przodownik po- 

lieji. Wojsko Kownackiego (jego mie było — 
mie) w rozsypce wraca do y (Swój do 

swego ipo swoje). Pozostali t. zn. ci, którym 

widok polsk. policjanta przykrym mie jest 

śpiewają hymm Brygady, wznoszą okrzyki 

na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej 

wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego i wo- 

jewody wileńskiego, reprezentanta tu Rze- 

czypospolitej i Rządu/W oknie ukazuje się 

pan Wojewoda — uśmiecha się dobrodusz- 
nie i pobłażliwie. 1 

Kurtyna zapada ma zawsze. 
Aktorzy i widzowie śpieszą na obiad. 

Ё Elka. 

    

KRYNICA, 3. IL. (Pat), We wtorek o godz. 
20 rozegrany został tu eliminacyjny mecz ho- 
kejowy Austrja—Rumunja 0 wejście do fina- 
łu rozgrywek hokejowych 0  mistrzowstwo 
świata. Spotkanie wygrali zasłużenie Austrja- 
cy 7:0 (4:0, 0:0, 3:0. Sędziował Osieciń- 

ski-Czapski bardzo dobrze (Polska). We śro- 

dę 4 lutego grają o godz. 10 Ameryka—Austrja 
o godz. 11.30 Czechosłowacja—Kanada, 14.30 

Rumunja z wyeliminowanym na meczu Pol- 

ska—Francja, o godz. 20. Szwecja ze zwycięz- 

cą meczu Polska—Francja. 

KRYNICA, 3. II. (Pat). Spotkanie drużyn 

o wejście do finału o mistrzostwo świata mię- 

dzy Polską i Francją zakończyło się zwycię- 

cy 7:0(4:0,0:0,3 : 0, Sędziował Osieciń- 
dłużeniu gry 1:0). Polska zatem wchodzi do 
finału o mistrzostwo świata. 

dedykowanych mi odręcznie łaskawie 
przez Jego agnificencję. Tu muszę 

pośpiesznie dodać, iż teolog prof. Kópp 
w ciągu pierwszych dziewięciu lat ist- 

nienia Uniwersytetu Narodowego brał 
bezpośrednio udział w jego prowadze- 
niu jako prorektor, zaś od lat dwu 

będąc na miejsce sędziwego prof. H. 

Koppeła rektorem — uchodzi wprost 

za niezastąpionego na przeciąg dłuż- 

szego zapewne jeszcze czasu szefa 

uczelni. 
Uniwersytet Dorpacki zgodnie z 

swą tradycją utrzymuje stosunki z wyż 
szego typu uczelniami europejskiemi, a 
zatem i z Polską. Z przykrością więc 
dowiaduję się, że gdy święcił swe na- 
rodowe dziesięciolecie—z uczelni pol- 
skich jedynie reprezentowane było 
Wilno i Warszawa, zaś pozostałe u- 
czelnie z staruszką Akademją Krakow- 
ską na czele ten uroczysty, głośny w 
całej Europie obchód uczelni, wyzwo- 
lonego narodu estońskiego... poprostu 
przeoczyły. Rektor Kópp z żywą 
wdzięcznością mówi mi o adresie U 

S. B. przywiezionym przez prof. J. 
Szymańskiego, oraz o pobycie naszego 
sławnego okulisty, który, wiedzieć na- 
leży, pierwszy ze świata naukowego 
Polski zwrócił uwagę na Estonję, za- 
interesował się jej kulturą i wziął na 
siebie niejako oficjalną propagandę 

zbliżenia obu krajów *). | 

*) Prof. J. Szymański jest prezesem ho- 

morowym Komitetu Porozumienia Polsko- 

Estońskiego w Warszawie. W Estonji bawił 
w r. ub. w podwójnym charakżerze t. j. ja- 

Iko raprazeniant U. S. B. i marszałek Senatre 

Ra. Polskiej 3 
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Nx. 27 (1969) KUR JE R 

_ | „CZARNA KAWA" 
WIEŚCI į OBRAZKI ž XRAJŲ Klubu Spałecznego w Wilnie. 

Wybory burmistrza i viceburmistrza m. Lidy. 
LIDA, 3. IL. (Pat). Ostatnio Rada 

Miejska m. Lidy ddkonała wyborów 

burmistrza i wiceburmistrza. Burmi- 
strzem m. Lidy został dr. Szczepan Or- 

dyłowski, wiceburmistrzem p. Pupki. 
Zaznaczyć należy, że dr. Ordyłowski 
dotychczas pełnił obowiązki burmi- 
strza z nominacji. 

Rozwiązanie Rady Miejskiej w Druskienikach. 
Rozporządzeniem władz admini- 

stracyjnych została rozwiązana Rada 

miejska m. Druskienik. Dekret wy- 

znacza nowe wybory na dzień 22 b.m. 
Przewodniczącym Komisji Wybor 

czej mianowany został sędzia Biały. 

Nieszczęśliwy wypadek podczas polowania. 
SZCZUCZYN 3.1! Pat. — W ezasie poło- 

waróa zanzedł tu nieszczęśtiwy wypadek, sku- 
Ykiem nmiesstrożności jednego z myśliwych 

ranny został furman Markiewiez, który nie- 
bawem zmarł. 

Włamanie do urzędu gminnego. 
Weruajsej nocy nieznani włamywacze 

się 'do iekalu urzęda gminnego 
w Łozowiczaeh, skąd po rozbiciu kasy za- 

brali kasctkę z zawartością 426 złotych. 

TURMONT 
+ Z zycia Związku Strzeleckiego. Dnia 

26 stycznia r. b. odbyło się doroczne walne 

zebranie członków Oddziału Związku Strze- 

Jeckiego w Turmoncie, na którem Zarząd 

Oddziału złożył sprawozdanie z działalności 

swojej za rok ubiegły oruz sprawozdanie 

kasowe zbadane uprzednio przez Komisję Re- 

mizyjcą Oddziału wykazujące obrót 1913,78 

ułotych i saldo na 1. 1. 1931 r. 279 zł. 16 gr. 

poczem wywiązała się ożywiona i obszerna 

dyskusja w sprawach przysposobienia woj- 

akowego ż W. F. w której zabierali głos człon 

kowie Oddziuu inż. Artur Drewnowski, Ka- 

zimierz Kinceł, Stanisław Łączyński i Ko- 

mendant Oddziału Albin Jarmonc. W wyniku 

dyskusfj Walne Zebranie uchwaliło prosić 

Zarząd Oddziału by zwrócił się do władz 

Strzedeakich, oraż Komitetu Powiatowego P. 

W. i W. F. o przydzielenie sprzętu sportowe- 

-go, którego brak ujemnie wpływa na rozwii- 

„nięcie tej pracy w należytym kierunku. w 

toku dyskusji nad sprawozdaniem przyjęto 

do wiadomości sprawozdanie z działalności 

oświaiowej Oddziału, bowiem stwierdzono, że 

praca ża w maszym oddziale stoi bodaj na 

pierwszem miejscu, co w duże mierze ma- 

deży iarwdzięczać wytężonej i harmonijnej 

„pracy Zarządu Oddziału to też zebrani: po 

skończeniu dyskusji ma wniosek przewodai- 

czącego zebrania ob. Romana Janiszewskiego 

achwaliii absofutorjum dotychczasowemu Za- 

rządowi składającemu się z Prezesa ob. Kon- 

stantego Bylińskiego Komendanta Oddziału 

ob. Albina Jarmonca Referenta Kult.-Oświat. 

b. Sianisława Łączyńskiego, skarbnika ob. 

Kazimiera Kincla i sekretarza ob. Józefa 

Siwy, prosząc Zarząd by nadal pracował tak 
rwytrwałe dla dobra Związku. 

Datej uchwałono prowizorjum budżetowe 

Oddziału Związku ma rok 1931 obejmujące w 

dochodach i wydatkach sumę zł. 2610. Z 

przykrością trzeba zaznaczyć, że z mmiejszem 

zrozumieniem dla spraw strzeleckich odnosi 

się Powiatowa Komenda w Brasławiu od 

której nie mamy nałeżytej opieki* moralnej 

mię mówiąc juź o materjalnej, zbywają nas 

z i obiecankami. Brmiemy więc tylko 
o własnej sile. / 

Zrózohodowej części ujrzeliśmy, że Za- 
rząd Oddziału projektuje w roku bieżącym 

urządzenie zawodów stnzeleckich preleminu- 

jąc na to pewne sumy, oraz uzupełnienie or- 
dóestry dętej, utrzymanie świetlicy i radja. 

jednem słowem widać, że zwalozając wszel- 

%ie krudności organizacyjne spotykane ma 

zuiejstym terenie i finansowe wytrwale i kon- 

sekwentnie zdążamy w keruniku ideologii i 

wyścigu pracy strzeleckiej. 
Na tem zebraniu uchwalono jednogłośnie 

=ystapiė na Zjazd Delegatów Związku Strze- 
ieckiego z wnioskiem o nadanie tytułu hono- 
owego czdoika Związku Strzeleckiego posło- 
wi ma Sejm p. Witoldowi Kwinto, znanemu 
opiekunowi naszego Oddziału i wielkiemu 

Na zakończenie obrad jednogłośnie uchwa 
łono wysłać do Budowniczego Państwa i 
Pierwszego Strzelca Marszałka Józefa. Pił- 
sudskiego depeszę hołdowniczą z okazji od- 
bytego dorocznego walnego zebrania tut. 

Oddziału. 

LIBDA 
+ Akeja propagandowa „Miesiąca Pomo- 

wza* w Lidzie. W związku z okresem „Mie- 

siąca Pomorza" na terenie powiatu lidzkiego 

odbywają się stale liczne odczyty oraz im pre- 

zy dochodowe organizowane przez Samorzą- 

dy gminne i nauczycielstwo szkół powszech- 

Strzelec. 

"mych. Ludność masowo występuje z prote- 
słami pnzeciwiko zakusom niemieckim na ca- 

łość granic zachodnich Polski, a w szczegól- 
ności aa Pomorze. Liczne przedstawienia i 
odczyty propagandowe dodatnio wpływają 
ma tudność, kióra przybywając bardzo licz- 
mie na powyższe daje najlepszy dowód przy- 

Również jaw najlepsze wrażenie po 
zostawił po sobie wśród uczonych e- 
stońskich rektor Hryniewiecki z War- 
szawy Oraz ci wszyscy uczeni polscy, 
których w ostatnich latach gościł w 
swych murach Tartu Ulikool. Tu rek- 
tor Kópp rzuca mi nazwiska zmarłego 
prof. Baudouin de Curtenay, geologa 
prof. Thugutta, historyka prof. Mar- 
celego Handelsmanna, zatrzymując się 
szczególnie na nazwisku pr. T. Zieliń- 
skiego, obdarzonego przez Uniwersy- 
tet Dorpacki doktoratem honoris 

causa. 

Wślad za tem niechże i mnie wol- 

mo będzie wspomnieć choć kilka na- 

zwisk tych uczonych estońskich, któ- 
rzy chlubę Uniwersytetu Dorpackiego 

stanowią. 

Za takich ogėlnie tam uważani są 

profesorowie Walter Anderson, zaj- 
mujący się głównie folklorem oraz 
główny pionier w tej dziedzinie wie- 

dzy, dziś już emeryt Eisen Mathias 
Johannes, prawnicy Grimm Dawid i 

Piip Ants b. minister spraw zagranicz- 

mych i naczełnik państwa. lekarze, dr. 

honoris causa U. S. B. Pausepp Lud- 

wik i Pałdrock Aleksander, filologo- 

wie Kieckers Ernst (języki indoeuro- 

pejskie), Mark Juljus (jęz. ugro-fiń- 
skie) oraz profesor fiteratury powsze- 
chnej, twórca t. zw. młodej Estonii, 
znakomity poeta narodowy, a przy- 
tem, co dla mas najmilsze, znawca li- 

teratury polskiej Suits Gustaw i sla- 
wista prof. Stender-Petersen Adolf, 
który, między imnemi napisał poważ- 
ne studjum o Stanisławie Wyśpiań- 

Rozhitą kasctkę znałeziono w pobliskim 

rowie. 
Złodziei narazie nie zatrzymano. (e). 

  

wiązania do odwiecznie polskich uiem na 
zachodzie. 

+ Walka z kryzysem gospodarczym na 
terenie powiatu lidzkiego. W związku z sza- 
łonym spadkiem cen na nierogaciznę w po- 
wiecie lidzkim, organizacje rolniczo-handlo- 
we w powiecie posianowiły przyjść z wydat- 
ną pomocą dla rolnika. W tym celu w naj- 
bliższym czasie zostanie zorganizowany skup 
mierogacizny na terenie całego powiatu dla 
miejscowych rzeźni jakie będą uruchomione 

w większych ośrodkach powiatu.. 
W najbliższym czasie będą uruchomione 

dwie rzeźnie 'w Tatiańcach i Sobotnikach zaś 

mieco później w innych miejscowościach. 
Wpłynie to niewątpliwie na podwyższenie 

cen za nierogaciznę, je w minimalnych 
stawkach płacą nzeźnicy mw ostatnim czasie. 
Mięso z uboju nierogacizny kiepowane bę- 
dzie do chłodni w Wołkowysku. 

ŚWIĘCIANY 
+ Wzrost bezrobocia w pow. święciań- 

skim. Z powodu zaostrzającego się kryzy- 
su gospodarczego w powiecie święciańskim 
uległo zlikwidowaniu 9 wytwórni wojłoków. 
W związku z tem straciło pracę 96 robot- 

ników. 

BSZMIARA 
++ W Wielkich Lepiach dnia 25 stycznia 

r. b. odbyło się Walne Zebramie Ochotni- 

czej Straży Pożarnej, na którem prezes tej- 

że starży p. Stanisław Choruży wyjaśnił po 

trzebę Zebrania, podając . jednocześnie do 

wiadomości, iż statut został przez władze za- 

twierdzony ma podstawie którego możemy w 

pracy posuwać się. 
Następnie skarbnik p. Józef Borejszo zło- 

żył szczegółowe sprawozdanie ze stanu kasy. 
Walne Zebranie jednogłośnie postanowiło po- 
zostawić dotychozasowy Zarząd bez zmiany, 

prosząc o dalsze prowadzenie prac. Bardzo 
ubolewano nad czynnościami Komisji Rewi- 

zyjnej, która mie zainteresowało się kasą i 

nie dostarczył wniosków ze sprawozdania. 

Na wniosek członka Józefa Pilżysa Wal- 

ne zebranie postanowiło: pieniądze zmajdu- 

jące się rw ikasie oddać na książeczkę do 
P. K. O., skąd można w każdym czasie gotów 
kę otrzymać, zaś następne wpływy również 
wpłacać do tejże P. K. O., które wpłyną do 
TŽ Straży © wysokości nieprzekraczalnej 

i. * 

Wreszcie Walne Zebranie postanowiło zwo- 
łać powtórne zebranie na dzień 22 lutego 
r. b. dla omówienia spraw jak: zapotrzebo- 
wanie sikawiki, trąbki,  zaprenumerowanie 
odpowiedniego czasopisma i t. p. 

INa zakończenie trzeba dodać, że bardzo 

byłoby pożądane  rwidzieć przedstawiciela 

specjalistę ma Walnych Zebraniach O. S. P., 
jak to bywa na zebraniach Kółek Rolniczych 
z udziałem specjalisty-agronoma. Zet. 

  

Z POGRANICZA 
+ Inspekcja pogranicza. Nowomianowa- 

ny dowódca Brygady K. O. P-w w Wilnie 

pułk. Kruk-Szuster przeprowadził przed kilku 

dniami szczegółową inspekcję strażnic i od- 

działów K. O. P. na pograniczu polsko-litew- 
skiem i lotewskiem. 

Podczas swojej wizyty nowomianowany 

dowódca zaznajomił się z korpusem. oficer- 
skim i szeregowymi podległej sobie Brygady. 

SZORTY VST 
POSZUKUJĘ POSADY 

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

dla W. 5. 

TSR G TINKA 
ТАННО 

skim, szerząc ze swej katedry narów- 

ni, rzec można, z zdeklarowanym przy 

jacielem naszym prof. Gustawem 
Suitsem sławę kultury duchowej pol- 
skiej. 

Zapewne, zapewne w aeropagu u- 
czonych estońskich moglibyśmy zna- 

deźć kilka, a może i kilkanaście naz- 

wisk, związanych z nauką polską, lecz 

przecież niesposób mi brać na siebie 

ledwo że powierzchownie dotkniętego 

zadamia szczegółowego  roztrząsania 
i.to nawiasem tematu. Lecz wpom- 
nieć muszę nazwisko, poznanego tam 

w Dorpacie, profesora i dziekana wy- 
działu rolnego Jaana Magi, który stu 
djował między innemi tuż przed sa- 

mą wojną europejską w Puławach, 

* Połskę zna dobrze i ma tu wiełu z da 
wnych lat przyjaciół. 

Zamykając swe ogólnikowe infor 
macje o umarodowionym Uniwersy- 
tecie Dorpackim, nie mogę nie pod- 
kreślić, iż aczkolwiek posiada on dziś 
mniejszy zasiąg wpływów, rola jego 
na Wschodzie Europy bynajmniej nie 

jest mniejszą — niż była w ciągu stu 
leci. Pożądanem byłoby, ażeby zawią- 

zane były, jak najściślejsze nici współ- 

pracy pomiędzy nim, a uniwersytetem 
Ryskim i naszym U. S. B. 

Bolesław Wit Święcicki. 

sri Nina 

Po długiej przerwie w dniu 2-go lu- 
tego zostały wreszcie wznowione tra- 
dycyjne „Czarne Kawy* Klubu Społecz 
nego. Stale rosnące zainteresowanie 

sprawami społecznemi, poruszanemi 
na Czarn. Kawach, wśród coraz Szer- 

szych warstw społeczeństwa było przy 

czyną, że jaż w roku zeszłym lokal 

Związku Pracy Obbywatelskiej Kobiet 

okazał się zbyt ciasnym, to też Prze- 

wodnicząca Klubu Społecznego p. po- 

seł Janina Kirtiklisowa, urządziła Czar 

ną Kawę w roku bieżącym w małej sa- 

li konferencyjnej Pałacu Reprezenta- 
cyjnego. 

Jak należało przypuszczać nader: 

ciekawy temat zapowiedzianych refe- 

ratów „Najważniejsze zagadnienia w 

nowym projekcie zmiany Konstytucji“ 

wygłoszonych przez p. p. posła Boh- 

dana Podoskiego i wicemarszałka Sej- 

mu Jana Piłsudskiego, ściągnął na 

„Czarną Kawę*, jeszcze liczniejszy za: 

stęp gości, którzy grupami obsiedli 

wszystkie stoliki w ładnie kwiatami 

przybranej sali. 
Zebranie zagaiła prezeska p. poseł 

Janina Kirtiklisowa, która na przewod- 

niczącego zebrania zaprosiła p. sena- 

tora Rydzewskiego i wyraziła zadowo- 

lenie, że tak wiełe osób się zebrało, wre 

szcie oddała głos p. posł. Podoskiemu. 

Poseł Podoski w pierwszej części 

swego referatu zobrazował powstanie 

i rozwój systemu konstytucyjnego. 

Uświadomiona politycznie część spo- 

łeczeństwa naszego oddawna zdaje so- 

bie sprawę z wadliwości naszej kon- 

stytucji i odczuwa potrzebę jej zmiany 

i dostosowania do nowych wymogów 

życia. Projekt zmiany Konstytucji Bez 

partyjnego Bloku, zatrzymując formy 

parlamentarne rządów chce tylko w 

nie wprowadzić kilka zasadniczych 

zmian, mianowicie ustawowo nadać 

większą władzę Głowie Państwa dając 

mu prawo dekretowania, ograniczyć 

kompetencję ciała ustawodawczego 

przelewając część jego uprawnień na 

rząd i Prezydenta, znieść ustawę o nie- 

tykalności poselskiej, przesunąć prawa 

wyborcze obywateli czynne i bierne 

z 21 łat do 24-ch, nadać Senatowi cha- 

rakter Najwyższej Izby Gospodarczej 

a wreszcie wprowadzić ustawę, że Pre- 

zydenta wybiera przez głosowanie ca- 

łe społeczeństwo z pomiędzy dwóch 

kandydatów wysuniętych: 1-go przez 

ustępującego Prezydenta a 2 przez 

Zgromadzenie Narodowe. 

Brak miejsca nie pozwala mi na do- 

kładniejsze streszczenie całego refera- 

tu p. posła Podoskiego i na przytocze- 

nie podawanych przez niego argumen- 

tów, które udowadniały jasno, że pro- 

jektowane przez Blok Bezpartyjny 

zmiany Konstytucji nie godzą bynajm- 

niej w wolność obywateli, zapewnia- 

ją wzmocnienie władzy i ciągłość rzą- 

dów, co państwu tylko na dobre wyjść 

może. 
Koreferat wicemarszałka Sejmu p. 

Jana Piłsudskiego stanowił dopełnie- 

nie poruszanego przez przedmówcę te- 

matu. Główne braki sejmowładztwa 

tkwiące w zbyt wielkiem zróżniczko- 

waniu i rozbiciu na partje, które wza- 

jemnie się zwalczając obalają rządy i 

uniemożliwiają cięgłość w pracy w raz 

obranym kierunku, prócz tego ustawa 

o nietykalności poselskiej, pozwała je- 

dnostkom obdarzonym mandatem po- 

selskim nieraz szerzyć demagogję i 

bezkarnie działać na szkodę całości i 

potęgi państwa. Prawie cały świat cy- 

wilizowany stara się znaleźć sposób 

na uzdrowienie stosunków parlamen- 

tarnych, niektóre państwa idą ku te- 

mu drogą dość radykalną dyktaiu- 

ry, projekt zmiany Konstytucji Bez- 

partyjnego Bloku wybrał jednak dro- 

gę umiarkowaną zmienienia i zmody- 

fikowania szeregu ustaw. 

Po referatach w dyskusji zabierali 

głos: p. p. Władysław Studnicki, Le- 

czycki i dr. Hirszberg, ten ostatni mię- 

dzy innemi zapytywał prelegentów jak 

się przedstawia w projekcie Bloku sto- 

sunek do mniejszości narodowych i 

sprawa centralizacji czy decentraliza- 

cji rządów. * : 

Na postawione im pytania obaj pre 

legenci odpowiedzieli w krótkich sło 

wach ponownie zaznaczając swoje sta- 

nowisko, a ponieważ odpowiedzi ha 

niektóre pytania wymagałyby zbyt 

wiele czasu, więc wypadło je odłożyć 

do następnego zebrania. 

Zebranie zamknęła prezeska dzię- 

kując tak licznie przybyłym gościom 

i zapowiadając następną „Czarną Ka- 

wę” Klubu Społecznego za dwa tygo- 

dnie. Referat zebrania za dni 14-cie 

będzie poruszał „Zagadnienia obecne- 

go kryzysu ekonomicznego*. 

Spodziewać się należy. że miły 

towarzyski nastrój Czarnych Kaw Klu 

bu Społecznego i rzeczowe opracowa- 

nie przez referentów żywotnych i ak- 

tualnych społecznych tematów ściągać 

będzie coraz to liczniejsze grono umy- 

słowej elity Wilna. 
Zokali. 

  

    

   

      

    
   
  

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

na składzie głównym w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł.   

W ICL EŃ SK I 

Zwołanie Synodu i kongresów eucharystycznych 
archidiecezji wileńskiej. 

„ Władze duchowne powzięły decyzję zwołania w lecie r. b. Synodu 
archidiecezji wileńskiej. Synod ten ma załatwić wszystkie sprawy z ży- 
cia katolickiego na terenie naszej archidiecezji. 

Pozatem w ciągu lata b. r. ma być zwołanych kilkanaście kongre- 
sów eucharystycznych w Wilnie, Grodnie, Białymstoku, Oszmianie i in- 
nych większych ośrodkach archidiecezji wileńskiej. 

w Wilnie kongres eucharystyczny zwołany zostanie w dniu 
8 go maja r. b., na który to dzień przypada uroczystość św. Stanisława. 

4 tabletki sublimatu w kieliszku 
z likierem. 

Sensacyjne zeznanie $uchowa. 

W „Kurjerze Wil.* z dn. 23 słyeznia r. b. 
donosikšmy o zagmutkowem zatruciu się ma- 
larza Borysa Suchewa zamieszkałego przy ul. 
Dominikańskiej Nr. 16. 

Okoliczności przy jakich nasiąpiło zatru- 
cie się oraz szereg innych faktów, wzbudzi- 
ły podejrzenia władz śledczych, które wszezę- 
ły energiczne dochodzenie. 

Zatruty Borys Suchow zestał przewiezio- 
ny narazie do szpitała żydowskiego, skąd 
po dwudniowym pobycie został przewieziony 
w stanie bardzo cicžkim do polikliniki litew- 
skiej przy ulicy Wileńskiej, 

Podczas badania Suchow złożył następu- 
jące sensacyjne zeznanie: 

Nie popełnił żadnego zamachu samobój- 
czego, lecz został podstępnie zatruty. Z ze- 
znań Suchowa wynika, że pijanemu podano 
Re Hkieru z ezterema opłatkami subli- 
matu. у 

Epilog tragedji rodzinnej. 
Dn. 5 grudnia donosiliśmy w „Kurjerze 

Wil“ o straszłiwym dramacie rodzinnym, 
który rozegrał się w małem mieszkanku ro- 
sł Bermanów przy ułiey Nowogródzkiej 

r. 71. 
Na skutek nieporozumień ze swoim bra- 

tem Szymonem Bermanem, 16-toletnia siostra 
jego Rachela, pałając zemstą, ukunuła 8za- 
tański plan. W noey z 3 na 4 grudnia cicho 
wstała z łóżka, a uzbkroiwszy się w siekierę 
udała się do łóżka brata i spokojnie špią- 
cego z całych sił uderzyła kilka razy w głowę. 
Hałas zbudził matkę, która również gdy chcia 
ła rozbroić córkę została przez nią pokłuta 
nożem. į 

Szymona Bermana odwieziono wówczas 

Sensacyjne to oświadczenie budzi jednak 
pewne wątpliwości ze względa na sprzecznoś- 
ci w jego zeznaniach. 

W związku z powyższem przesłuchano już 
kiłku świadków, między iunemi przyjacie- 
la Suchowa — Denisowa. Ustalono, že Su- 
chow już niegdyś usiłował popełnić samobój- 
stwo przez zatrucie się sublimatem) lecz 

wówczas udało się go uratować. 

Obecnie stan Suchowa jest bardzo groź- 
(0). 

(Przyp. red.: Wobec powyższego oświad- 
czenia Suchowa dziwnie wygłąda oświadcze- 
nie jego złożone w liście do naszej redakcji 

  

ny. 

'wydrukowanym w N-rze 19 „Kurjera Wil“. 
z dn. 24 b. m. Zaznaczyć mustmy jednak że 
eo do tego krążą pewne wersje, których bez 
dokładnego sprawdzenia, ujawnić narazie nie 
możemy). 

' 

w stanie ciężkim do szpiłaua żydowskiego, 
zaś Bermanównę aresztowano. 

Po dwutygodniowym pobycie w szpitalu, 
sta Szymona Bermana o tyle się połepszył, 
że mógł powrócić do domu. 

Dópiero przed kiiku dniami odegrał się 
epilog tej straszliwej tragedji. Od uderzeń 
siekierą zadanych S. Bermanowi wywiąza- 
ło się u nieszczęśliwego pomięszanie zmy- 
słów. Podczas ataku szału Berman zdemo- 
lował swoje mieszkanie i dopiero po dłuż- 
szych wysiłkach udało się go obezwładnić i 
przewieźć do wydziału psychjatrycznego szpi- 
tała św. Jakóba, gdzie 30 stycznia podczas 
silnego ataka zmarł. (0). 

Właściciel majątku Ołona został zwolniony 
z więzienia 

za kaucją 10.006 złotych. 
W swoim czasie donosiliśmy 0 areszto- 

waniu właściciela majątku Ołona Kucewicza 
oskarżonego. o udział w zabójstwie $., p.ucz- 
nia Mikoszy, który zaproszony do majątku 
Ołona w charakterze korepetytora, zginął tam 
tragiczną świercią. й 

Jako podejrzany o zabójstwo Mikoszy a- 
reszłowany wówczas został właściciel mająt 

ku, Kucewicz, lecz wobec braku dowodów 
sprawa została umorzona. Po upływie paru 
lat, bo przed trzema miesiącami śledztwo 
przeciwko Kucewiczowi zostało wznowione i 
został on ponownie aresztowany. 

Obecnie dowiadujemy się, że Kucewicz 
zwolniony został z więzienia za kaucją w wy- 
sokości 10.000 złotych. (cj 

OAS RAT a RSS E ns NN J AND o AINA, 

Typ autobusu firmy „Saurer'a“, 

  

która złożyła ofertę na eksploatację komunikacji autobusowej w Wilnie. 

    

Dziś: Weroniki. 

Jutro: Agaty. 

  

Wschód słońca—g. 7 ra. 12. 

Zachód + --g. 16m. 26 

Spostrzeżenia Zakiadu Neteorotogii U S. B. 
w Wiłnie z dnia 313—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia — 12? C 

$ najwyższa: — Ю° С 

s najniższa: — 14° С. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: wschodni. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pėlpochmurno. 

OSOBISTE. 

— P. prof. dr. Witołd Staniewiez powrócił 
wczoraj z Krynicy do Wilna i z dmiem dzi- 
siejszym rozpoczyna wykłady na Studjum 
Rolniczem U. 5. В. 

MIEJSKA 

— Wyjazd do Warszawy vice-prezyden- 
ta Cryža. Onegdaj wieczorem w. sprawach 

związanych z samorządem wileńskim wyje- 
chał do Warszawy wiceprezydent miasta p. 
W. Czyż. Między innemi przedstawiciel ma- 
gistartu. m. Wilna ma podobno odbyć w sto- 
licy kilka konferencyj w absorbującej obecnie 
nasz samorząd sprawie komunikacji autobu- 
sowej. 

LITERACKA. 

— Na 119 Środzie Literaekiej zostanie wy- 
głoszomy referat przez p. Wił-Święciakiego : 
„Kultura Państw Bałtyckich* (ze specjał- 
nem uwzględnieniem Estonji). Powitany też 
będzie masz gość wileński p. B. Hertz. 

Wstęp jak zwykłe, dla członków, sympa- 
tyków i wprowadzonych gości Początek o. 

godz. 8-0j. 

— Odezyt Ireny Sołskiej zapowiada Zwią 
sek Literatów na sobotę, 7 b. m. w sali Kon 
senwatorjum Muz. ma godz. 8 wiecz. Wielka 
artystka dramatyczna, wspaniała rzeźbiar- 
ka słowa, wystąpi tym razem w nowej roli, 

se" 

świetnej prelegentki, która w głębokich i 
porywających wywodach przedstawi prze- 
miany w psychice współczesnej ikobiety i. nie 
zrozumienie tej psychiki przez mężczyznę. 
Odczyt p. t. „Krzyk o mowego mężczyznę” 
wywarł ogromne wrażenie w Warszawie 
(dwukrotnie w przepełnionej sali Tow. Hi- 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 uł. sprze- 
daje już biuro podróży „Orbis* przy ul. Mi- 
gjenicznego), w Krakowie i in. miastach. 
ckiewioza. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wileński Komitet Akademicki podaje 
do wiadomości ogółu Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej iż w najbliższym czasie zwołany 
zosłanie wiec ogólno - akademicki w sprawie 
powołania do życia Ogólnoakademickiego Są- 
du Koleżeńskiego. Projekt Statutu Sądu jest 
do przejrzenia w ozytelni Ogniska Akademi- 
ckiego Wielka 24, codziennie od godz. 18 
do 21. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy dłą eksternów z kursu sze- 
Ściu klas gimnazjalnych rozpoczną się w 
Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta w 
Wilnie w dniu 19 lutego 1931 roku. Poda- 
nia mależy składać w kancełarji Gimnazjum 
(Mała 'Pohulanka 7) do dnia 16 lutego r. b. 
w godzinach urzędowych. 

Do podania należy dołączyć: 1) metrykę 
urodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) świade- 
«two moralności, 4) życiorys, 5) 2 fotogra- 
fje, 6) Itaksę egzaminacyjną w kwocie 30 zł. 

SĄDOWA. 
‚ — Zmiany w sądownietwie. Jak się do- 

wiadujemy prezes Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie p. Bzowski przeniesiony zostaje na sta- 
nowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższe- 
go w Warszawie. 

Prezesem Sądu Apelacyjnego w Wilnie ma 
podobno zostać sędzia p. Wyszyński. 

Pozatem wiceprezes Sądu Okręgowego w 
Nowogródku p. Parafjanowicz ma być prze- 
niesiony do służby w sądownictwie wileń- 
skiem, 

WOJBISKOWA. 
— Rejestracja ofieerów i podolieerow w 

stanie spoczynku. Jak się dowiadujemy. 
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władze wojskowe zarządziły, by wszyscy о- 
ficerowie i podoticerowie w stanie spoczyn- 
ku zamieszkali na terenie m. Wina; którzy 
dotychczas nie zarejestrowali się w przyna- 
leżnei terytorjalnie iP. K. U. Wilno-Miasto, 
uczynii to niezwłocznie. 

Qpieszałych czekają dotkliwe kary. 

Z POLICJI. 
— Zmiany personałne w polieji. Inspek- 

tor Komendy Policji Państwowej w Wilnie 
nadkomisarz Ciempiński zostaje przeniesiony 
do Lublina na identyczne stanowisko. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

IV Posiedzenie naukowe odbędzie się we 

Środę dnia 4 lutego 1931 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy w. Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie .protokółu z ostatniego po 

siedzenia. 
2) Demonstracja chorych Pułk. Kiakszto, 

dr. Kywkind. 
3) Prof. dr. K. Michejda. Zapalenie wy- 

rostka robaczków ma podstawie mater- 

jała Wileńskiej Kliniki Chirurgicznej Ga. II. 
Po wykładzie dyskusja. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
Przedłużenie okresu zasiłkowego dla 

bezrobotnych robotników sezonowych. Wiezo 
raj w godzinach przedpołudniowych przed 
gmachem Urzędu Wojewódzkiego zebrał się 

tłum bezrobotnych, którzy zatarasowali je- 
zdnię; wobec tego policja usunęła bezrobol- 
nych do Cielętnika, gdzie wyłoniń delega- 

ę. Delegaci bezrobotnych zośtałi przyjęci 
przez p. wodę Kirtiklisa. Interwenjowa- 
li oni w imieniu bezrobotnych sezonowych, 
którym w myśl ustawy podozas sezonu t. zw. 
martwego t. j.'w czasie od 1 grudńia do 2 mar 
ca mie przysługuje prawo pobierania za- 
siłku. Jak wiadomo, fp. wojewoda ze wzglę- 
du na trudne położenie bezrobotnych sezo- 

nowych zarządził udzielenie doraźnej pomo- 

cy w miesiącu styczniu b. r. i tej grupie bez 

robotnych. 
Obecnie delegacja prosiła p. wojewodę, 

ażeby również i w miesiącu lutym uwzględ- 
niony być mógł krytyczny stan sezonowych 
otrzymać mogli zapomogę. P. wojewoda po- 
bezrobotnych, i aby iw bieżącym miesiącu 

traktował prośbę bezrobotnych przychyłnie 
i wydał zarządzenie na podstawie którego 
pącząwszy od dnia 6 b. m. bezr i skła- 
dać,mają podania o zasiłek, które będą przy- 

chylnie załatwiane. 
Po powrocie delegacji bezrobotni roze- 

sz się spokojnie, nie zakłócając. porządku 
pubĖcznego. 

     

    

SPRAWY BIALORUSKIE. 
— Walne zgromadzenie Bialoruskiego Ко- 

mitetu Narodowego. Zgodnie z uchwałą. pre- 
zydjum Białoruskiego Komitetu. Narodowego 
w Wlilnie, powziętą na posiedzeniu tegoż 
w dniu 21 stycznia ma dziś o godz. 4-€j pp. 
zwołane zostało walne zgromadzenie Komi- 
tetu w lokalu własnym (Ludwisarska 1—19). 

Porządek dzienny zgromadzenia przewi- 
duje następne punkty: 1) Sprawozdanie Ko- 
mitetu Wyborczego, 2) referat pos. F. Jare- 
micza o sytuacji politycznej i gospodarczej 
w chwili bieżącej i 3) sprawy bieżące. 

W związku z powyższem zebraniem ko- 
mitet opublikował w części prasy, białorus- 
kiej w Wilnie specjalny komunikat o roli 
i dotychczasowej działalności Białoruskiego 
Komitetu Narodowego w Wilnie. 

Zaznaczyć należy, że Komitet o którym 
fu mowa. jest. tto t. zw. „Białor. Komitet Na- 
rodowy Nr. 2-gi" powstały przed paru laty 
w drodze rozłamu we właściwym Komitecie. 
Skupia on dookoła siebie jedynie onganiza- 
cje. białoruskie pozostające pod wpływami 
Chadecji i „Sielsojuzu“. 

SPRAWY ROSYJSKIE. 
— Ze Związku Rosyjskich Inwałidów Wo- 

jennyeh. W dniu 1 lutego obradowało w Wil- 
mie IV lne zgromadzenie członków Zwią- 
zku Rosyjskich Inwalidów Wojennych — E- 
migrantów w Rzeczypospolitej Polskiej. Z o- 
kazji przypadających w tym dniu imienin 
„Pana Prezydenta Mościckiego zebrani jedno- 
głośnie postanowili złożyć Głowie Państwa 
serdeczne powinszowania z. okazji imienin 
i pnzy tej sposobności wyrazić najgłębszą swą 
wdzięczność marodowi polskiemu i jego Pre- 
zydentowi za pomoc i gościnę. Zarząd Zwią- 
zku nadesłał na ręce p. wojewody wiłeńskie- 
go Kirtiklisa pismo z zawiadomieniem, *iż | 
wspomniane wyżej walme zgrom: je uch- 
waliło jednomyślmie wyrazić p. Wojewodzie 
oraz w jego osobie rządowi Rs 
tej Polskiej uczucia głębokiej wdzięczn 
zą użyczaną gościnę ii pomoc oraz ma jszczer - 
sze życzenia pomyślności i owociiej pracy 
dla dobra państwa, a zarazem prosić p. Wo- 
jewodę o łaskawe „przesłanie Pantt Prezyden- 
towi Mościckiemu powinszowania w dniu Je- 
go imienia. 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
- Strajk w żydowskich instytuejach spo- 

łecznych. W swoim czasie podaliśmy w „Kur- 
jerze” o zatargu między Związkiem Pracow- 
ników Handlowych a Kahałem. Chodzi o 
pracowników internatów dla sierot zmajdu- 
jących się pod zarządzem Kahału. dla których 
Związek upomina się o zaległe pobory za 7 
miesięcy. Strajk ma się rozpocząć dziś i ob- 
jąć najpierw internaty a potem będzie roz- 
szerzony na wszystkie instytucje żydowskie 
społeczne. 

RÓŻNE 
-— Obniżenie cen na węgiel. Firma M. 

Deuh idąc z ogólnym prądem obniżamia cen 
na artykuły pierwszej potrzeby, zdecydowała 
się obniżyć liczoną dotychczas cenę węgla 

opałowego, mie zważając ma to, koncerny 
cen swoich jeszcze nie obniżyły. 

— Przesunięcie terminu składania zeznań 
6 dochodzie. Jak się dowiadujemy, Wileń- 

ska Izba Skarbowa, na podstawie rozporzą- 
dzenia Ministerstwa Skarbu, przesunęła ter 
min składania przez osoby fizyczue t spad- 
ki wakujące (nieobjęte) zeznań © dochodzie 
za rok podatkowy 1930 do dnia 1 maja 1931 
roku. 

— Zmiana lokalu Urzędu Skarbowego. 
IV Urząd Skarbowy podatków i opłat skar- 
bowych m. Wilna został przeniesiony z ul. 
Piwnej do bmachu przy ul. Zawalnej 56 
gdzie rozpoczął już urzędowanie. 

— Walka z jaglieą. Kolumna do walki 
z jaglicą przy wydziale zdrowia urzędu 'wo- 
jewódzkiego wyjeżdża w dmiu.28 b. m. do 
Wilejki powiatowej, gdzie w terminie od 
1 do 7 marca przeprowadzi akcję zwalcza- 
nia jaglicy. 

5 ZABAWY. 

— Dancing towarzyski. W dmiu 4 lutego 
r. b. Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, orga- 
nizuje w nowej sali cukierni „Ziełonego 
Sztralla“ (Mickiewicza Ne: 22) dancing to- 

warzyski. ua 
Całkowity dochód prżeznacza się na ce- 

le kulturalno-oświatowe Związku. ` 
Ponieważ zabawy urządzane przez Zwią- 

qek, cieszyły się zawsze wielkiem powodze- 
niem, gdyż w miłej atmosferze bawiono się 
ma mich ochoczo, więc i tym razem Panie 

Gospodymie mie wątpią, że zaproszeni goś- 
cie zechcą licznie się stawić, by wesoło Spę- 
dzić parę godzin. W przekonaniu tem ut- 

zorganizowana i skromny jej załkres, co przy 
obecnych warunkach jest wyjątkowo ten- A AZ 

Początek zabawy o godz. 23-ej punktu- 

alnie. Wejście za zaproszeniami, które mo- 
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żma otrzymać w tokalu Związku Pracy О- 

"bywatelskiej Kobiet (Ostrobramska Nr. 10 

m. 9). 

— Pamiętaj o dniu 16 latego! W związku 

2 drukowanem od szeregu dni w naszem piš- 

mie hasłem „Pamiętaj o dniu 16 lutego!!!" 

śpieszymy zaspokoić wiekawość, która zele- 

tkitrynowała naszych sz. czytelników, w tem 

większym stopniu, iż takie anonsy w sezonie 

;karnaważowym *%ryją w sobie zwykle miłą 

niespodziankę. Rzeczywiście będzie to bardzo 

miła niespodzianka. W dniu bowiem 16 lu- 

tego Akademicki Związek Pracy dia Państwa 

„Legjoa Młodych* pod łaskawym protekto- 

ratem J. M. Rektora U. $. В. prof: d-ra Ałe- 

ksamdra  Januszkiewicza urządza „Czarną 

Kawę” w salonach Oficerskiego Kasyna Gar- 

nizonowego, dając możność społeczeństwu 

naszemu spędzić ostatni dzień karnawału w 

miłym nastroju wśród tętniącej werwą życio- 

wą rzeszy akademickiej. Komitet -organiza- 

<yjny wytęża wszystkie siły, aby „Czarna 

Kawa" zaspokoiła pod każdym względem na j- 

seybredniejsze gusta i życzenia towarzystwa. 

Przygotowane są liczne i przyjemne miespo- 

dzienki. Do tańca będą przygrywać: orkie- 

stra 1 p. p. Leg. i jaz-bandowa. 

Wstęp tylko 3 2ł., akademickie 2 zł. tańce 

zaś bezpłatnie. 

— Ramdez-Vous «lity Waiłeńskiej naDan- 

€łngu Towarzyskim w dniu 5.11 w czwartek 

© godz. 10 wieczór, w cukierni K. Sztralła 

(zielony) Miokiewicza 22. Imprezę tę dość 

rzadką w Wilnie urządza T«wo Ochrony Ko- 

biet — na cete Misji Dworcowej. Do tańca 

przygrywać będzie orkiestra pod dyrekcją 

prof. Tohonza. 
Wejście na Dancmg 2 zł. akadem. 1 zł. 

Ceny w cukierni zwykłe! 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski aa Pohalance. Dziś Te- 

afr na Pohulance czymny będzie dwukrotnie. 

© godz. 4 m. 30 pp. ukaże się „Czupurek* 

Benedykta Hertza, czarowna bajka, zajmu- 

jąca i Śmiesząca zarówno dzieci jak i doro- 

. Doskonała gra zespołu, efektowne de 

koracje i kostjumy projektu p. H. Szram- 

smówny, oraz tańce zespołu p. Rejzer-Kap- 

łam przyczyniają się do powodzenia tego 

przemiłego widowiska. Reżyserowała H. Zeł- 

werowiczówna. Wszystkie bilety sprzedane. 

O godz. B wiecz. ukaże się „Papa-kąwa- 

kz“ Fdwarda Canpentiera, Wszystkie Dile- 

ty sprwedanė / 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejszy 

występ Hanki Ordonówny. Dziś o egz. 8 

m. 30 ukaże się na scenie Teatru „IAtnia" 

znakomita. artystka, ulubienica Warszawy, 

znana i ceniona zagranicą odtwórczyni pio- 

semok, Hanka Ordonówna. Występ ten będzie 

miewątpłiwie prawdziwą ucztą artystyczną 

dia wiełbicieli talentu Ortonówny, których w 

Zmakomita artystka wystąpi w otoczeniu 
Stefanji Betcherowej, Igi Korczyńskiej, Xeni 
Kompajniecowej oraz Andrzeja  Śnieżyń- 

„katro ostatni występ Hanki Ordonówny. 

— Popołudniówki niedziełne. W nadcho- 

dzącą niedzielę po cenach zniżonych. 
W teatrze na Pohulance ukaże się o G. 

3 m. 30 po poł. cieszący się niesłabnącem po- 

  

Ceny zniżone: 

modzeniem „Dzielny wojak Szwejk* Jaro- 

sława Haseka. 
W Teatrze „,Lutnia" o godz. 4 m. 30 pp. 

ujrzymy „Rewję karnawałową” w obsadzie 

premjenowej. 

— Doroczna Redata Dnia 

12 hutego, w tłusty czwartek, odbędzie się 

w salonach Kasyna Garnizonowego doroczna 

Reduta Artystyczna zespołu teatrów miej- 

skich. Artyści dokładają wszelkich starań, 

aby ta zabawa © ustalonej opinji wypadła 

jak najlepiej. 
Niewątpliwie Reduta ta stanie się rendez- 

vous najwytworniejszych sfer Wilna. 

— yi Koncert Kameralny. W czwartek 

dnia 5 lutego odbędzie się w Pałacu pod 

protektoratem p. wojewody wileńskiego III 

koncert kameralny, na którego program zło- 

żą się utwory Wł. Żeleńskiego, M. Karłowi- 

cza, J. Paderewskiego i Z. Noskowskiego w 

wykonaniu wileńskiego zespołu kameralnego 

im Stanisława Moniuszki oraz Jadwigi Kra- 

żamka (śpiew). 
Czysty dochód przeznaczony na rzecz Bra- 

niej Pomocy Słuchaczy Konsenwatorjum Mu- 

zycznego w Wilnie. Początek © godz. 20 m. 

15. 

RABJO 
ŚRODA, dnia 4 łutego 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Utwory Beethovena — 

płyty. 13.10: Kom. metćorologiczny. 16.50: 

Radjokronika. 16.10: Program dzieny. 16.15: 

Audycja dla 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 czerwone* feljeton. 

20.30: Koncert ze Lwowa. 22.20: „Nosorożec 

staruński" felj. 22.50: Komunikaty i muzyka 

taneczna. 23.45: Komunikat z międzynarodo- 

wych zawodów hokey'owych w Krynicy. 

CZWARTEK, dnia 1 lutego 1931 r. 

11.58: Czas. 12.35: Koncert szkolny z 

Fithar. Warsz. 14.30: Kącik dla Pań. 15.30: 

„Przygody książki w bobljotece" — odczyt 
16.25: Program dzienny. 16.30: Koncert sym 

foniczny (płyty). 17.15: „Współpraca go- 

spodarcza szwedzko-polska“ — odczyt. 17.40: 

spodarcza szwedzko-połska* — odczyt. 17.45: 

Koncert kameralny. 18.45: Kom. Akad. Koła 

Misyjnego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 

142. 19.20: Pogadanka aktualna w związku 

z tygodniem W. F. i P. W. 19.30: Program 

na piątek i rozm. 19.40: Pras dzienn. radj. 

20.20: Feljeton z Krynicy. 20.15: Pogadanka 

radjotechniczna. 20.30: Muzyka lekka. 21.30: 

Audycja literacka ze Lwowa. 22.15: Koncert 

solistów z Poznania. 22.50: Kom. i muzyka 

taneczna. 23.45: Kom. z międzynarodowych 
zawodów hockey'owych w Krynicy. 

    
| EKEAROEECZYCZITEJBO 

Dyplomowana 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorjunń krakow- 

[3 skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

© mie. Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — T. 

ka a L Li 

KSBTROJ"ER, Ww 

Strój wyścigowy.     
ae,   

Jest to rodzaj swetra, używany obecnie 

podczas wyści ów w Ameryce. 

i TURYN 

SPORT 
ZAWODY SZERMIERCZE O MISTRZOSTWO 

D. 0. K. II. 

W dn. 30 i 31 b. m. w sali Okr. Ośrodka 

W. F. fozegrane zostały zawody szermiercze 

o mistrzostwo D. O. K. III w trzech broniach 

dla oficerów. 
W zawodach startowało 20-tu szermierzy 

w dwuch klasach. Wyniki techniczne zawo- 

dów były następujące: Floret klasa I-sza 

1) por. Kulikowski z 2 p. ul, klasa II-ga — 

1) ppor. aręba z 1 p. uł. Szpady: klasa 1-sza 

1) por. Plocek z 3 p. szwołeż.; klasa H-ga 1) 

por. Potocki z 76 p. p- Szable: kłasa 1-sza 

1) ppor. Rołski z 81 p. p.; klasa II-ga 1) ppor. 

Zaremba z 1 p. ul. 
Nagrodę Dowódcy O. K. IM dła najlep- 

szego zawodnika -zdobył ppor. Rołski z 81 

p. p. (Grodno). Zwycięskim zawodnikom na- 

grody w imieniu D-cy O. K. II1 wręczył Kie- 

rownik Okr. Urzędu W. F. i P. W. O. K. III 

ppułk. Kotowicz. 

—06— 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Stanisław Szumski. W walkach i Wię- 

zieniach. Pamiętnik z lat 1812—1848. Nakład 

J. Zawadzkiego, z 17 ilustracjami, wydał H. 

Mościcki. Wilno 1031. Nowy tom z cyklu tak 

starannie wydanych przez firmę Zawadzkiego 

Pamiętników z zeszłego wieku. Wrėcimy jesz- 

czę do tej książki ujmując ją jako część ca- 

Rości, zaznaczając tutaj że pod względem bar- 

wności przygód i rozmaitości życia jest pier- 

wszorzędnym przyczynkiem do histor. ji szla- 

chty polskiej na Łitwie w XIX w. 1 

Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

Od dnia 4 do 8 lutego 1931 r. włącznie będzie wyświetlany najpotężn. film świata: us ARKA NOEGO Dramat miłości współ- 

czesnej i miłości-legendy 

Aktów 10. 

W rol. główn.: George O'Brien i Dolores Costelio. 2.000.000 dolarów kosztował 

ten film, oszałamiający potęgą treści, wielkością inscenizacii, 

Kasa czynna od g. 330. Początek seans. o g. 4. Nast. progr. 

artyzmem gry i režyserji, 
Walc naddunajski. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„RELIÓS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KINO 

„BÓLLIWOWO” 
mi, A. Miokiowioza 22. 

Dziś! Wzruszejący dramat mło- 
dych serc! Wielki film współcze 
z życia młodzieży studenckiej P. t. 

W rolach głównych 4 największe gwiazdy 'ekranu: 
Falrbanks Ir. 

Ceny miejse na |-szy seans od 60 gr. — 

Film demonstruje się tylko w kinie HELIOS. 
Triumf Dźwiękowego Filmu Polskiego. 
Wielka Dźwiękowa Epopes Morska na 
tle pow. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. W rol. 

Największy aukcpe bieżącego sezonu. 

WIATR 
+ 

  

Taniec 
  

Na 1-szy seans ceny znižone. 

OD MORZA 
«ł.; M. Malicka, A. Brodzisz, E. Bodo, K. Junosza-Stępowski. 

Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

wśród serc 
Joan Grawford, Anite Page, Rod la Rocque, Douglas 

NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA DŹWIĘKOWA w 2-ch aktach. 
Seansy o godz. 4, 6, 8i 1030 

  

  

IAE AN AS UK 1 

— Ars Medica. Dr. M. Hodan. Płeć i mi- 

łość, w biołogicznem i społecznem oświet- 

leniu. Autor, kierownik Poradni dla spraw 

sėksualnych przy Instytucie Seksualnym w 

Berlinie, przedstawia w szeregu wywiadów 

wziętych żywcem ze swej praktyki, stosunki 

płciowe w stolicy Niemiec. Kwestje tam poru- 

szone są jednem z najbardziej palących za- 

gadnień współczesnej moralnošci, wywołują- 

cem najsprzeczniejsze zdania i walkę o nie. 

— Józei Relidzyński. Maska z pałacu kró- 

lewskiego. Warszawa. Wyd. Cukrowskiego. 

Autor ze znajomością rzeczy, powołując się 

na Gebhardta, wprowadza nas w burzliwą 

epokę okupacji włoskich prowineyj specjalnie 

Medjolanu, przez armję Napoleona. Na tle 

gniewu republikantów i oburzenia Włochów 

z powodu tyranji Francji, rozwija się fascy- 

nujący romans młodej arystokratki z roz- 

kochanym w niej ex-sansculotte-em. Żywe 

i barwne przygody, plastyczne postacie, czy- 

nią z tych nowel (bo tom zawiera i drugą Z 

dziejów włoskich), lekturę bardzo przyjemną, 

odbijającą dodatnio od kryminałów, któremi 

nas karmią. » 

—- Ww. E. Maxwell. Fernanda. Wyd. Pol- 

skie Tow. Przyj. Książki. TŁ. L. Matysek-Ma- 

jewski. Dzieje młodzieńca który na tle pracy 

zawodowej wplątał się w romans z uwodzi- 

cielską Fernandą, i wpadł w szpony jej ko- 

chanka Cyryla. Po różnych komplikacjach, 

to wznowienie Sapho Dawdeta, kspiej się koń- 

czy niż u francuskiego romasopisarza. Zaj- 

mujące. 

— W hałdzie Wielkiemu Księciu Litwy 

Witoldowi Wyższe Seminarjum Duehowae w 

Pińsku. Książeczka 72-stronicowa, która bę- 

dzie curiosum bibljotecznem, bowiem w 9 

językach ludów (które je pod rządami Pol- 

ski zachowały i przechowały za ucisku ro- 

syjskiegoj, Alumni Seminarjum Pińskiego 

oddali cześć idei mocarstwowej Witolda, prze 

szłości historycznej Polski z Litwą, i wyzna- 

miu katolickiemu. Ta połiglotyczna Akade- 

mja, jedyna w swoim rodzaju, pod protek- 

toratem i za inicjatywą J. E. Biskupa Łoziń- 

skiego, dała przedziwny obraz jedności w 

duchu Chrystusowym, zrozumienia ważności 

tych wspólnych wspomnień i dowód szero- 

kich poglądów Duszpasterza Pińskiego. Szko- 

da że w Wilnie było inaczej, że się Komitet 

polski skompromitował, że Kapituła nic nie 
zrobiła, że tylko, pożał się Boże, studencki 

„Klub Włóczęgów”* uratował jako tako sytu- 
ację improwizując Akademję... Niępięknie! 

— Tadeusz Michal Nittman ,Cień Pora- 

cznika Guardo*. Warszawa, 1931. Nakładem 

Tow. Wyd. „Połska Zjednoczona”, skład gł. 

Dom Książki Polskiej, str. 219 cena zł. 4. 

Nowa powieść T.M.Nittmana, który dał się po 

znać swoją barwną opowieścią „Mój przyja- 

ciel Igor", wrażeniami z podróży do Marokka 

(W. cieniu palm i minaretów) i in., to dzieje 

Polaka na obczyźnie, który po skwitowaniu 

ze służby w marynąrce handlowej, gdzie 

przez łat wiele objeżdżał dalekie iądy i mo- 

rza, zatrzymuje się w drodze powrotnej do 

kraju w Paryżu. Tu poznaje młodą dziew- 

czynę, a fakt ten decyduje o jego dalszych 

losach. 
Powieść rozgrywa się częściowo w Pary- 

żu, częściowo na południu Francji. Książki 

tej nie można czytać na raty: gdy się ją już 

raz zacznie, pochłania ona czytelnika swoją 

specyficzną niesamowitością. + 
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DOM HURTOWO-DETALICZNY 

R. RUCIŃSKI 
WIELKA 

OGŁOSZENIE. 
ZARZĄD WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

podaje do wiadomości, że w dniu 1| marca 

godzinie 6-ej po poł odbędzie 
  

  

ę w Wilnie, w lokalu 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE AFERZYSTY KTÓRY 

PODAWAŁ SIĘ ZA AGENTA POLICJI 
OBYCZAJOWEJ. 

W dniu wczorajszym wywiadowey wy- 

działu Śledezego zatrzymali sprytnego afe- 

rzystę, który podając za agenta polieji oby- 
ezajowej, wymuszał od kobiet łapówki. 

Osobnik ów, którym okazał się uczeń 

"gimnazjalny G. „połował* wpobliżu ogrodów 
miejskich na „zakochanych* i gdy zaawa- 
żył całującą się parę, zatrzymywał podająe 
się za agenta policji obyczajowej, i żądał 
udania się do komisarjatu. W drodze zaw- 
sze jednak wehodził w „pertraktacje* z za- 
trzymaną i pobrawszy łapówkę „zwałniał*, 

Wezoraj jednak pomysłowemu aferzyście 
nie powiodło się. Natrafił na narzeczeństwo, 
a gdy żądał łapówki, narzeczony oddał go w 

ręee władz. 

Rzekomego agenta polieji obyczajowej 
osadzono pod kluczem. (e) 

POSZUKIWANIE  DEFRAUDANTA-MILJO- 
NERA. 

Polieja wileńska otrzymała Hsty gończe 
za niejakim d-rem Stanisławem Wineen- 
cem z Burgońskiej Słobody (wpobliżu Ko- 
łomyi), który dopuścił się defraudacji na 
szkodę skarbu państwa, sięgającej jednego 
miljona złotych. 

Sa poszlaki że Wineens, mający krew- 
nych na Łitwie, będzie usiłował przekroczyć 
granicę polsko-litewską. 

W z wiązku » tem władze śledeze wyda- 
ły odnośne zarządzenia. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZAS 
ŚLIZGANIA SIĘ NA NARTACH. 

Wczoraj podczas skoku na nartach uległ 
złamaniu nogi 16-letni uczeń Stanisław Lo- 
mański (Zakretowa 8) Lomańskiego przewie 
> ni de szpitala kolejowego na Wiłezej La- 

e. 

ZAGADKOWE PODWÓJNE SAMOBÓJSTWO 
W RESTAURACJI. 

Tragedja samobójcza rozegrała się w u- 
biegłą niedziełę w godzinach popołudniowych 
w piwiarni Andruszkiewieza przy uł. Bisku- 
piej Nr. 10. 

We wskazanym dnia o godz. 12 do wspona 
nianej piwiarni wstąpiły dwie kobiety, któ- 
re zamówiły obiad. 

Po spożyciu obiadu zażądały syfonu wo- 
dy sodowej i dwie szklaneczki. Lecz zamiast 
wody sodowej napełniły szkłanezki eseneją 
octową i razem wypiły ten trujący płyn. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe odwio- 
zło desperatki do szpitala Sawiez, gdzie n- 
stałono że są to Wilewicz Stefanja (Lud- 
wisarska 8) i Bronisława Botwieka bez sta- 
łego miejsca zamieszkania. 

Charakterystycznem jest że obie kobiety 
nie chcą zdradzić powodów swolieh zama- 
chów samobójezych. Dochodzenie w toku. 

(0). 
USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 

Przy Szerokim zaułku Nr. 7 usiłowała po- 
pełnić samobójstwo przez zatrucie się esencją 
ocłową 17-tołetnia lta Kurycka. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe udzieliło 
jej pierwszej pomocy. (c) 

30, TELEFON 253 
DAWNIEJ MAGAZYN ŻYRARDOWSKI 

od 3-go lutego 1931 roku 

„BIAŁY TYDZIEŃ: 
606408(00066008660000600000006664 
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I CENACH ZNIŻONYCH | 
NAJLEPSZY 

Nr. 27 (1969) - 

CZAD W KLASZTORZE. 

Nocy wczorajszej zawezwano pogotowie” 
ratunkowe do klasztoru przy ul. Subocz 18-64, 
gdzie ulegli zaczadzeniu dwaj braciszkowie 
klasztoru. 

Lekarzowi pogotowia udało się obs are 
tować. fer 

Zaezadzenic. 
W dn. 31 stycznia Wróblewska Jażja. Sie- 

rakowskiego Nr. 31, zaczadziała. Pogotowie 
Ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy 
przewiozło Wróblewską do szpitala żydaw 
skiego w stanie niezagrażającym żyem 

Kradzieże. 
Piracki Gerszon, Niemiecka 36, zazaełdo- 

wał, iż w międzyczasie od 3.XIL30 z. do 
31.131 r. ze składu zapasowego przy uł Rud- 
nickiej 5 nieznani sprawcy dokonali kradaie- 
ży skór baranich na ogólną sumę 1000 zż. 

Wójcicki Kazimierz, Lwowska 12, zameł- 
dował, że nieznani sprawcy zapomocą dobra- 
nego klucza dostałi się do biura kursów gi: 
nazjalnych im. Kochanowskiego, Mickiewicza 
Nr. 4, skąd kradli maszynę do pisania system 
Remington wartości 650 zł. 

Sienkiewicz Konstanty, Środkowa 37, za- 
mełdował o kradzieży z zamkniętego miesz- 
kania książeczki oszczędnościowej oraz 660 zł 
gotówką. Ogólna suma kradzieży wynosi 
6.289 zł. Dochodzeniem ustałono, że kradzie 
ży tej dokonał Sienkiewicz Kazimierz, Środ- 
kowa 11, który po dokonaniu kradzieży 
zbiegł. : 

Dzweryło Władysław, św. Michalski Nr. 6, 
zamełdował o kradzieży z niezamkuiętego 
mieszkania zegarka srebrnego wartości 40 zi. 
Dochodzeniem ustałono, że kardzieży też do- 
konał Szauł Wincenty, Letnia 6. 

  

  

  

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Kr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostetaich 

nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum, 

-; Czynna od godz. 1l-ej do I8-eż. +- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 ZE 

M. LINKA WŁWNĘTRZIA 
U. $. B. 

na Antokolu. 
Po gruntownym remoncie a wpro- 

wadzeniem separatek wznowiła prey- 

jęcia stałych chorych. 

  

Poradnia kliniczna dla przyche- 

dzących chorych jest czynną od 8 do 

12 godz. za wyjątkiem niedzieł i świąt. 

    

KAWIARNIA 

„degndzianka 

Obiady 
smaczne i zdrowe. 

po 1 zł. 

  

Oszczędności 
awoje złote i dolary uło- 
kuj na wysokie oproees- 
towanie. Gotówka twoje” 
jest zabozpieczena zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD" 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyceki 
pod zastaw: złota, srebra, 

bryłantów, futer, moblį. 
pianin, samochodów ai 
wszelkich towarów. 

3175_3 

  

ŁA a Banku (Mickiewicza B) Zwyczajne Walne Zgromadze- górnośląski, л 

т ь nie Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. w G i L koncernu Dr. GIN SBERG 

Dźwiękowe Kino Ša Pie L t ° k w wstrzą- AI albo zModadseąna instytucyj kredyto- „PROGRES“ SK Sai ri ės 

i przebėj 
sający dramat wych o: zdcponowanych akejach z numeracją akcji, > у Šš ius Dy nė, 

CGI į N A dźwiękowy a a r n 1 a m O r S a życiowo-erotyczny | powinny być założone w Banku przed dniem 4-go PO nia Ai i os ryczne i mfozopiciowe 

W rol. gł. 3 gwiazdy: kusząca Imogena Robertson, przyst. John Mac Brown i tajemn. Robert Ellis. | "c= "- b. nych wozach — dostarera Wileńska 3 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego 

Świetne efekty dźwiękowe. Intereses. treść. NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. TE 4 4 
powiani przed dniem 4 marca r.b. powiadomić Bank 

Na |-szy seans ceny zniżone, — Peczątek scansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 
     

ul. Wielka Nr. 47 

od godz. 8--i 1 4—8, 

* 

OGNISKO 

Т 

  

Dziśł se e ° 

Wspaniały, pełen olśnie- pP d 

KINO-TEATR | „žais POdWOJNEe ZYCIe apasza 
6 | 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 Ilwor 

„ Novello, wytworna łsael Jeans i milutka Mabel Paulton. Początek o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

WIELKA 42 

  

ОМ W sidłach kłamstwa ; 
z Emilem 
anningsem w tych dniach 

  

Kino Kolejowe Dziś i dni następnychi 

Najciekawszy film p. t. 

«bek dworca kolcjow.) Valli i Lewis Stone. 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
uł. Wiełka Nr. 25 

A 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
Dla młodzieży dozwolonel 

Sensacyjny film: 

Kino - Teatr Dziśł 

LUX 
Mieki:wioza 11,t.15-02   

Obwieszczenie. 
Sąd Grodzki w Ejszyszkach na mocy art. 1401 

U. P. C. wzywa ainiejszem spadkobierców do ma- 

jątku pozostałego po zmarłym w 1931 r. Michale Ti- 

towie w Woroniszkach gminy Ejszyskiej, ażeby w 

ciągu sześciu miesięcy od dnia wydrukowania niniej- 

szego zgłosili swe prawo do pomienionego majątku. 

Akta Sądu Grodzkiego Nr. Il/31 Z. 

i szlachetnym gestem. 

Przepiękne arcydz. romantyzmu, potężna 

opowieść miłosna z za kulis dworów królewskich 
w-g nieśmiertelnej powieści VICTOR AHUGO 

Wielki 10 aktowy dramat erotyczno-aalonowy z życia Dalekiego Wschodu 

Akcja rozgrywa się w Wenecji i na Sacharze. 

Bardzo ciekawa treść! 

KŁAMIESZ KOBIETO 
W rol. gł: Nita Nałdi, Wirginia 

Bogata wystawal 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej. 
Karnawał w Wenecjił 

RYCERZ BEZ SKAZY 

Towary widzewskie 
na bieliznę męską i damską — ceny 
niebywale niskie, oraz towary Żyrar- 
dowskie w wielkim wyborze poleca 

fora GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. 

W roli głównej Tom MiX, niezrównany mistrz sensacji, porywający uczucia widzów niezwykłą brawurą, odwagą 

NAD PROGRAM: Komedja ». t (HR Ma pecha. 

Człowiek śmiechu 
W rolach głównych: mistrz maski Conrad Veldt i czarująca Mary Philbin. MNajpotężniejsza kreacją genjalnego 

Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia i pracy włożyć w postać „Człowieka śmiechu. 

Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc znacznie zniżone od 40 gr. 

Przybłąkał się 

pes - wyżeł czarny 
Poleska Nr. 35, Edelwejn. 
Po trzech dniach uważam 

  

  

za własn 3138 

Ze książ. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Wilno 

r. '898 na im. Franciszka 

© zamierzonem uczestniczeniu w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe Zgromadzenie nie dojdzie do 

skutku, to następne Walne Zgromadzenie, prawomoc- 
ne bez względu na ilość przybyłych akcjonarjuszów 
i liczby posiadanych przez nich akcyj, stosownie de 

Ustawy Banku ($ 84), zwołanem zostanie na dzień 30 

marca r. b. o godz 6-ej po poł. 

Porządek dzienny: 

|. Odczytanie sprawozdania za rok 1930. 
2. Referaty Zarządu i Rewizyjnej Komisji. 

3, Zatwierdzenie rschunku strat i zysków oraz 

podział zysków za rok 1930. 
4. Ulgi dla dłużników zalegających w opłatach. 

5. Instrukcja a wydawaniu. zapomóg pracowni- 

kom Banku. + 
6. O projekcie nowego Statutu. 
7. Instrukeja o dokonywaniu szacunku nierucho- 

mości. 
8. Zatwierdrenie sprawozdania za rok 1930 z 

bilansem i z prowizorycznem zestawieniem przypusz- 
czalnej wartości aktywów i pasywów z terenu poza 
granicami Polski. 

9.-Preliminarz wydatków na rok 1931. 
10. Wolne wnioski. 
11... Wybory. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- 

skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art 1030 U. P C. po- 

daje do wiadomości publicznej, że w dniu 11, lutego 

1931 roku, © godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Nie- 

mieckiej 3 m 18 odbędzie się sprzedaż z licytacji, 

należącego do -Hermana i E.jasza Szurów majątku 

ruchomego, składającego się z artykułów malarskich, 

oszacowanego na sumę zł. 1800 na zaspokojenie pre- 
tensji. Kurlandzkiej Olejarni w Wilnie i innych w. su- 
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MCENACH ZNIŻONYCH 
Predsięb orstwo Hanilowo - Przemysłowe 

M. DEULL 
agzystnja 

od r. 1896 

Biuro: Wilno. Jagieilońaka 3 - 6, tel. 8-11 

Składy węgłowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 

  

ChceSZ yy posadę? 

Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyuc: istownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ei kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 

kaligrafji, pisania na 
zynach, towaroznaw- 

angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
ekiej oraz ekonomii. Po 

ukończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

   

    

   

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„NIÓLEWIĄNKA” 

bitai do Aeanlė 
„KĖVA“ (Paris) 

Kiekiovicaa 81, Wl. 66%. 04 #- 
В!а zanie i odświeża 

Bie t»arzy. Leczenie vą- 

grów i «PyS/07Y. EBioktry 

zacja, W.2.P. 58. 480) 

  

«Оа roku 1843 tstniejs 

Wilenkin 
uł. TATARSKA 20, 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, -zafy, łóżka itd, 

, Wykwintne, Mocne, 

'NIEDROGO, 
ma dogodnych warmnkach 

tel. 567. 2376 

I. Brueewicz 
Choroby wenerycza, 

skórne i meczopłciową 

ul. wielka fr. 21,. 
tei. 9-21, od 9—] i $ - В. 
WSZ.:P. 29. э 

    

Akuszerka 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecz. ul. Miekiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3095, 

Bona 
ż szyciem i baft*mo 
POSZUKUJE PRACY. 

Beliny 16 m. 4. 3184 
  

gubiony kwit lombard. 
(Biskupia 12) Nr. 85077 

unieważnia się. 3:77 

  

gub. kwity lombardowe 
(Biskupia 12) Nr. 76220 

i 76448, uniew. się. 3174 

UDZIELAM 

    

Sędzia Grodzki (—) Przybytko. 
Sekretarz (—) Pamięta. 3180 

    

Kurmina, unieważnia się. 
3182 

e B о. 

Kaczetey radiktk porgymaje 2d guki, B.-B zeń  Byaiainias śniaje 
przypanią ių «4 goda. 8-3 | Pok tłem. Mumia wszem PK 

ró GM PRRGDKAŃ > uuu miitwowowy przed tekstem — ® Ц) = se kB ie. —- @9 gr, A, IV, V, VI 

włuacynye — BJ% drażoj, : zastrzeżeniem więjcc"C0N drzżej, W xamussih zieóriekzych i 

cia tumwwy | Admimisiracja zacz ewkie awa czisny (zmina draba czinazcń. 
sgtonzeate cytrwge | 

pew lamowy, ce stem 

    | 

ое 1 8960 # LIE L, Ledinis ul. Królewska 9. | I NA RATY. korepetycyj 
‚ _ | Wydaje šniadanis, obiady | | NADESZŁY KOWOŚCI. | | Zpęcjalność wee 

i kolacje — zdrowe, tanio | * 1178 Zgłoszenia do sdmiaiste 

į k : „1000, 2000, 4000 | ; obficie Obiad 1 złoty. dla W. K. 

amy 0 H 6 AWania i 5000 dol: ns | Abonament miesięcznie za gub. kwity lombardowe 

; „||. pierwszorzędne | 30"obiadów — 25 złotych Biskupia 12) Nr.68269 | Pianino d0 syna 

hipoteki miejskie. Zimne i gorace zakąski. | 68270, 68304, 68804, 82037, Jęcia 
Ajencja „Połkres” —wilao, kroewska 3, tel. 

Druk. „Znicz“, Wilno, al. Ś-to Jańska 1, tełefon 3-40 

  

ye i 

BLUOTEKĄ" 
x 

porta oś godz d-- 7 wiet. we wiki 

O. Ne. ФА ówkanełk — ul. Ś-ie Żańske |. Vołston 3-48. 

    17-80 Piwo. Gabinety. 
% 

88543, 88881, uniew. się. | Wiłkomierska 3—20.. 

pięta. Bęicgłośu Redateja nto swseca Dyrektor wydzp 

— 88 ы sa tehstem — 23 gr, Mronika reżł,. pomo? 

Redaktor odpewiedzialmy Antoni Wisznieweki. 

‹


