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Rok Vili. 

NY ! 
Kilka lat temu bylo modnem w 

Niemczech utrzymywać: „Przeciw 

socjal-demokracji rządzić nie można”. 

Zdanie to wypowiadali i generałowie i 

grubi przemysłowcy, władcy węgla i 

żelaza. Obecnie poglądy nieco się zmie 

niły i Dr. Schacht mógł wyraźnie ogło- 

  

w lutym 1931, 

  

  

Można rządzić z socjal-demokra- 

  

tami przeciw hiilerowcom, lecz można 

rządzić i z hitlerowcami przeciw soc- 

jatdemokratom!* Słowem, centrum 

mia wybór a to określa ich pozycję. Tak 

wypowiedział się b. głowa Reichsban- 

ku, a b. minister wojny generał Einem 

wyraźnie zarzuca Brueningowi prowa- 

dzenie konszachtów z jakiemiś socjał- 

demokratami, wówczas gdy mógł „pro- 

bować z płomiennym sojusznikiem 

hitlerowcami O tem, dokąd wiedzie 

droga z owym płomiennym sojuszni- 

kiem jeszcze wyraźniej powiedział in- 

ny generał — von Gramon. „Obudzi się 

jeszcze w narodzie niemieckim prag- 

nienie osadzenia na tronie przeznaczo- 

  

nego już niegdyś przez boga Monar- 

chy”. 

Organ trustów kapitalistycznych 

„D. A. Z.” jyż otwarcie zgłasza ankie- 

ty na temat: „Udział hitlerowców w 

rządach? W iemże „D. A. Z.” 

czono ciekawą poliiyc na kartę, skąd 

widać było wyraźnie, że już */ ierytor- 
jum Niemiec znajduje się w ręku pra- 

Jedynie w dwóch 

umiesz- 

    

wicowej koalicji... 

trzech państwach — Prusiech, Hessen 

i Badenie — utrzymała się jeszcze cen- 

tro-lewicowa koalicja, a w pozostałych 

już rządzi sam lub też razem z innemi 

prawicowemi grupami „płomienny so- 

jusznik*, którym generat Einem pro- 

pohuje zamienić „starą szkapę — de- 

mokrację“... Mimowołnie obywatel sta- 

je wobec zagadnienia: „Jak długo bę- 

dzie trwał udział socjal-demokratów 

w rządach pozostałych */-ch Niemiec?* 

Dr. Goebbels, adjutant wielkiego Adol- 

fa, głośno obwieszcza, że „Hitler stoi u 

wrót Berlina", a przestraszeni obywa- 

tele opowiadają sobie na ucho, że po 

upływie jakichś 3-ch miesięcy Adolf 

wjedzie na białym koniu przez wrota 

Brandenburskie. Młodzież hitlerowska 

śpiewa już nowe piosenki że „im wun- 

derschónen Monat Mai" obejmie wła- 

  

dzę sam Adolf Wielki“. Jednakže Hi-' 

tler, o ile ruch jego nie przekroczy 

przez jego głowę, nigdzie nie wjedzie 

bez zezwolenia władców węgla i żeląza. 

Władcy. węgla i żelaza nie mają 

jeszcze narazie potrzeby jego wjazdu, 

gdyż przestraszeni przez niego socjał- 

demokraci idą na ustępstwa władcom 

trustów. Tymczasem za hitlerowcami, 

jak podaje „Dentsche Bergwerks Zei- 

tung" idą miljony niezadowolonych 

proletarjuszy i proletaryzowanej drob- 

nej buržuasji, kt6rzy glosowali za hi- 

Ml 

    

NIEZALEŻNY ORGA PENPANATYCZAY 

i Nene 
tlerowcami od których spodziewają się 

polepszenia swego położenia. Owe ele- 

menty przyjęły „socjalizm* hitlerow- 

ców poważnie a chociaż na czele hi- 

tlerowców stoją bynajmniej nie socja- 

liści, łecz pod naciskiem swych zwolen- 

ników byliby zmuszeni prowadzić de- 

magogiczną politykę socjalistyczną. — 

A tymczasem strach socjałl-demokra 

tów przed hitlerowcami daje możność 

z ich pomocą prowadzić BeltysĘ anti- 

socjalistyczną. 

Socjaliści chętnie gotowi są zrzec 

się wszełkich żądań socjalistycznych 

byle tylko ratować swe głowy. Hitler 

zapowiadał, że stoczą się ich głowy. 

gdy on obejmie władzę w swe ręce, to 

też jasnem jest że wszystkiemi siłami 

starają się nie dopuścić go do władzy. 

Dlatego przetrawili oni już przedtem 

bardzo niesympatyczne dekrety podat- 

kowe Brueninga i gotowi są nawet poł- 

knąć inne niesmaczne pigułki, byłe tyl- 

ko Bruening nie zastąpił ich hitlerow- 

cami i by nie wypuścił władzy w Pru- 

siech ze swych rąk. Z tej też racji pod- 

trzymują socjal-demokraci Brueninga, 

nie stając wprawdzie w jego obronie 

lecz i nie występując przeciwko niemu. 

Do jakiego stopnia niewdzięczne jest 

położenie socjal - demokracji, widać 

chociażby z tego, że w nowym Reich- 

stagu bronili oni swemi głosami owych 

kroków dyktatorskich Brueninga, prze 

ciw którym występowali w starym 

Reichstagu. 

Zdając sobie dobrze sprawę z owe- 

go położenia bez wyjścia socjał-demo- 

kracji oraz jej wielkiego strachu przed 

hitlerowcami, Bruening może Śmiało 

im odebrać jedną socjałno-polityczną 

koncesję po drugiej. W ten sposób 

przy pomocy socjal-demokracji prowa- 

dzi się politykę likwidacji socjalnego 

ustawodawstwa, zmniejszenia zasiłków. 

dla bezrobotnych, pomocy socjalnej 

dla chorych, likwidacji ochrony lokato 

rów, zmniejszenia płacy zarobkowej, 

wprowadzenia nowych podatków, a 

przytem wskutek nieproporcjonalnoś- 

ci do dochodów szezególnie obciąża się 

"budżet niemajętnego stanu ludności. 
Jeśli dodać do tego bezsilność rządu 

Brueninga wobec masowego bezrobo- 

cia i nieudane usiłowania w kierunku 

zniżenia cen stanie się widocznem, jak 

mało popularnym jest on wśród lud- 

ności oraz jakie ofiary dzięki swemu 

poparciu, składa socjał-demokracja na 

rzecz utrzymania przy władzy tego je- 

dynego pancerza, chroniącego ją przed 

grozą hitlerowców. 

Podczas ostatnich wyborów straci- 

ła socjal-demokracja 600.000 głosów, 

przy nowych wyborach  straciłaby 

prawdopodobnie połowę swych man- 

datów. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

W imieniu Bloku Pracy Psnstwowej pa Wychodźtw: ie we Francji kapitan Edward Riediger 
prosił p. generała Rydza-Śmigłego 0 przyjęcie protektoratu nad tym odłamem wychodźców, 
który w myśl przykazania Marszalka Piłsudskiego chce pracować dla dobra kraju. W skład 
Bleku Pracy Państwowej wchodzą : ŹŻwiązek Strzelecki, Związek Tow. Imienia (ams 
Piłeudekiego, Federacja Polskich Zwiąrków Obrońców Ojczyzny. Pan gen. Rydz-Śmigły 

protektorat przyjął. 

  

W Hiszpanii 

  

  

  
panuje stały niepokój i ferment, zwalczany 
solidarnie przez króla Alfonsa i gen. Beren- 
guera, których tu widzimy w najlepszej ko- 

mitywie. 

B. min. Kwiatkowski zrzekł 
się mandatu poselskiego. 

Tel. od; wł. 

Były min. przem. i handlu inž, 
Kwiatkowski wystosował do Prezyd- 
jum kluba B.B.w .R. pismo, w któ- 
rem zawiadamia, iż wobec objęcia 
przez niego stanowiska dyrektora w 
państwowych zakładach azotniaków 
w Mościcach jest on zmuszony zrzec 
się swego mandatu poselskiego 

kor. z Warszawy. 

Zmiana na stanowisku naczel- 
nika Wydz. Bezpieczeństwa 

w M. $. W. 

Teł. od wł kor. z 

Dowiadujemy się, że naczelnik 
Wydziału Bezpieczens'wa w Mini- 
stersiwie Spraw Wewnętrznych 
p. Kawecki wyjechał na kilkunasto- 
dniowy urplop. Dowiadujemy się 
również, że p. Kawecki nie powró- 
ci na swoje dotychczasowe stano- 
wisko. Obejmie on Departament 

Warszawy). 

Organizacyjny w. Mia: Spr.i Wewn 

Obrady bez przerwy. 
WARSZAWA. 61I. (Pat). Plenar- 

ne posiedzenia Sejmu odbywać się 
beda codziennie, nie wyłączając so- 
bót i poniedziałków do środy Il-go 
b m. włącznie. Trzecie 
preliminarza budżetowego odbędzie 
się prawdopodobnie w piątek 13 b.m. 

Zainteresowanie 
„przemysłowców szwajcar- 
skich budownictwem polskiem 

WARSZAWA, 6.11. (Pat). Po 
5 dniowym pobycie w Warszawie 
grupa przemysłowców budowłanych 
szwajcarskich udała się do szeregu 
miast Rzeczypospolitej Przed wy* 
jazdem przewodniczący gości szwaj- 
carskich dr. Zigerli udzielił przed- 
stawicielowi P. A. T. wywiadu o ce- 
lu przybycia szwajcarskich przemy 
słowców budowlanych do Polski, w 
którym stwierdził m. in.. że po ©- 
bejrzeniu prac, dokonanych w sto- 
hcy i zapoznaniu się z projektami 
inwestycyjnemi, które będą analizo 
wane przez koła przemysłowe Szwaj- 
carji, dziś już widzi wiele możliwo 
ści współpracy z Polską, współpra” 
cy między przemysłem budowlanym 
szwajcarskim i polskim celem roz- 
wiązania pierwszorzędnych zugad- 
nień inwestycyjnych, stojących przed 
Polską. 

lu obywateli polskich prze 
jeżdżało przez Litwę? 

Według wiadomości ministerstwa spraw 
wewnętrznych za okres 1928-30 r. przez Litwę 
przejechało 394 obywateli polskich. Obecnie 
za zgodą rządu litewskiego w Litwie mieszka 
8 obywateli polskich. 

Komuniści przygotowują 
ebchód „międzynarodowego 

dnia kobiety”. 

Zwycžajem lat ubiegłych organizacje ko- 
munistyczne zamierzają w dn. 8 marca r. b. 
naskutek polecenia kominternu zorganizować 
obchód „międzynarodowego dnia kobiety”. 
Święto to ma się przejawić w masówkach 
i demonstracjach zakrojonych na jak najszer 
szą skalę. 

Choć święto zostało wyznaczone na dzień 
8 marca, to jednak akcja cała obejmie dłuższy 
okres czasu, który się rozpocznie na parę 
tygodni przed oznaczonym dniem. Będzie to 
t. zw. akcja przygotowawcza. W tym okresie, 
naszem zdaniem, miałyby wiele do zrobienia 
wszelkie organizacje kobiece, ażebby akcja 
„międzynarodowego dnia kobiety" wszczęła 
przez komunistów natrafiła na niemniej e- 
nergiczną kontrakcję ze strony społeczeńst- 
wa. Na czemby ła kontrakcja miała po- 
jegać? Oczywiście na zorganizowaniu szeregu 
odczytów i zebrań, na których odpowiednio 
przygotowane refereniki, lub referenci odsło- 
niliby politykę kominternu i obłudę rzucanych 
przez komunistów haseł. Odczyty takie mu- 
siałyby być zorganizowane w pierwszym rzę- 
dzie na peryferjach miasta i wśród łudności 
wiejskiej. 

czytanie - 

Ostatni raport na Maderę. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w najbliż- 
szym czasie będzie wysłany na Ma- 
derę specjałny kurjer, który zawie- 
zie Marszałkowi Piłsudskiemu raport 
sytuacyjny kraju. Raport ten opra- 

, eował p. premier Sławek i w.-prem- 

jer Pieracki. Jak słychać będzie to 
ostatni raport wysłany na Maderę, 
gdyż Marszałek Piłsudski zadecydo- 
wał wcześniej powrócić do kraju niż 
to początkowo było przewidywane. 

Tragiczny wypadek podczas rozprawy sądowej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj. na procesie w sprawie krwawych wypadków w dniu 14-go 
września ub. roku po wiecu Centrolewu, miał miejsce tragiczny wypadek, 
który wywołał dużą sensację na sali i spowodował przerwanie przewodu 
sądowego. 

Zeznawał jeden ze Świadków obrony, sędziwy adwokat warszawski 
p. Koieniel Gdy prewodniczący sądu zadawał mu pytania, w pewnym 
momencie staruszek osunął się i upadł na ziemię. Ponieważ na sali nie 
było lekarza, a jedynym lekarzem okazała się dr. Budzyńska-Tylicka, za- 
siadająca na ławie oskarżonych, wybiegła ona ze swego miejsca, by przyjść 
z pomocą šwiadkowi. Okazało się, że p. Korenfel dostał ataku sercowe- 
go, wskutek czego nastąpił natychmiastowy zgon. Pani Tylicka przejęta tą 
sceną straciła przytomność. Dopiero wezwane pogotowie ratunkowe, któ- 
rego lekarze stwierdziłi zgon mecenasa Koreniela, po dłuższych zabiegach 
doprowadziło oskarżoną do przytomności. 

Naskutek tego incydentu przerwano. rozprawę. Wywołała ona silne 
przygnębienie na sali, a jednocześnie dużą sensację, tem większą, że za- 
równo w tej sprawie sądowej, jak i w sprawie zamachu na Marszałka 
Piłsudskiego, w czasie przewodu sądowego miały miejsca wypadki tylko 
pośrednio z tem związane, które jednak wpłynęły. zarówno tutaj, jak i tam, 
na odroczenie rozprawy. 

Zmiany personalne w. urzędzie Śledczym 
m. Łucka, 

jako rezultat nadużyć służbowych względem aresztowanych. 
Teł. od wł. kor. -z* Warszawy. 

Zgodnie 'z zapowiedzią p. min. 
Składkowskiego w Senacie, w urzę: 
dzie śledczym w Łucku, gdzie stwier- 
dzono! nadużycia funkcjonarjuszów 
w stosunku do aresztowanych, na 
stąpiły daleko idące zmiany. Na- 
czelnik urzędu nadkomisarz Niedział: 
kowski został zwolniony ze swego 

stanowiska i przydzielony do Ko- 
mendy Głównej, Zastępca naczelni- 
ka podkomisarz Zaręba i starszy 
przodownik Tkaczuk zostali prze- 
niesieni w stan nieczynny. Naczelni- 
kiem urzędu mianowany został do- 
tychczasowy zastępca naczelnika u- 
rzędu śledczego 'w Kielcach p. Klisz. 

W dnie imienin Pana Prezydenta Rzpliteį. 

  

  

Dnia |-go lutego. po uroczystej mszy sw. » kaplicy zamkowej w Wisle, ks. biskup Adamski 
dokonał poświęcenia zameczku Prezydenta Rzplitej Polskiej w Wiśle, Podczas uroczystości 
Pan Prezydent, obecni ministrowie, oiaz przedstawiciele duchowieństwa i władz podpisali 

pergaminowy dokument, który następnie zamurowano w ścianie zameczku. 

  

Zwolnienie lotnika niemieckiego Gruze. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w dniu 5.go 
b. m. w godz. wieczornych zwol- 

niony został lotnik niemiecki Gruze, 
który przed kilku daiami wylądował 
na terytorjum polskiem w okolicach 

olsztyna. Gruze został zwolniony 

Niemcy zwracają 
KATOWICE, 6.1. (Pat). Samolo- 

ty aresztowanych w swoim czasie 
przez władze niemieckie w Opolu 
lotników polskich zostały w dniu 

na mocy decyzji władz sądowych, 
ponieważ w trakcie dochodzenia u- 
stalono, że chociaż przelot przez te- 
rytorjum polskie nastąpił bez pozwo- 
lenia władz, jednak przypadkowo. 
Lotnik niemiecki odjechał do Niemiee 

polskie samoloty. 
6b m. załadowane do wagonu i 
wysłane koleją do Grudziądza praez 
niemiecką stację graniczną Kostau 

koło Kluczborka. 

Gorące dnie parlamentu niemieckiego. 
BERLIN, 6-1. (Pat). Konwent se- 

njorów Reichstagu uchwalił odroczyć 
głosowanie nad wnioskami, zgłoszo- 
nemi w związku z drugiem czyta- 
niera budżetu kanelerza, na sobotę. 
Komuniści zgłosili wniosek © wyra- 
żenie nieufności rządowi kanclerza 
Brueninga. Wniosek hitlerowców do- 
maga się niezwłocznego rozwiązania 
Reichstagu przez prezydenta. 

Na porządku dziennym sokotnie- 
go posiėdzenia plenarmego, rozpo- 
czynającego się © godz. 12 w połud- 
mie, zmajdują się pozatem wnioski 
stronnictw prorządowych w sprawie 

reformy regulaminu obrad parlamen- 
tarnych. Dyskusja nad polityką za- 
graniczną rozpocznie się w miarę 
możności już w poniedziałek na- 
stępnego tygodnia. Wpłynął wnio- 
sek hitlerowców, wzywający rząd 
do podjęcia przygotowań, mających 
na celu wystąpienie Niemiec z Ligi 
Narodów. Frakcja ,Landsvolku wy- 
stąpiła z wnioskie wzywającym 
rząd Rzeszy do podjęcia w Lidze 
Narodów kroków, które mają na 
celu rewizję zagadnień rozbrojenio- 
wych. 

Echa trzęsienia ziemi na Nowej Zelandji. 
Mość ofiar w ludziach. 

WEŁLINGTON 6.11. Pat. — Po alarmu- 
jących pogłeskach o nader licznych ofiarach 
ludzkich nadeszły ta ostatcezne wiadomości, 
iż lezha zabitych w Napier, w mieście naj- 
hardziej zniszezonem przez katastrofę, nie 
przekracza 100 osób. Ewakuacja nakazana 

prace władze przeprowadzana. Jes w porzę 

WELLINGTON 6.11. Pat. — Według da- 

nych oficjalnych w Hastings w następstwie 

katastrofy trzęsienia ziemi zginęło 130 ozók. 

r. 30 (1972) 
  

Litwinow, 

  

sowiecki komisarz spraw 'zagr., otacza się 
stale detektywami w obawie przed zama- 
chem. Widzimy go tu pod ochroną „szpic 

lów* w Genewie. 

Obrady senackiej komisji 
skarbowo-budżetowej. 

WARSZAWA, 6.1. (Pat). Senae- 
ka komisja skarbowo budżetowa ob- 
radowała dzisiaj nad przeliminarzem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Sprawozdawczyni senatorka Hubicka 
wniosła o przyjęcie preliminarza w 

brzmieniu komisji sejmowej. Na pos 
ruszone w dyskusji kwestje udzielał 
wyjaśnień wice minister spraw za- 
granicznych Beck. 

9 samolotów polskich weźmie 
udział w locie do Estonii. 
Przygotowania do polskiego lotu 

sportowego do Estonji mają się już ku 
końcowi i lot rozpocznie się jeszcze 
w bieżącym miesiącu. Będzie on nosił 
charakter wizyty polskich lotników u 
ich kolegów w Estonji. 

Prawdopodobnie z Polski wystartu- 
je 9 awjonetek w tem 3 aparaty Pań- 
stwowych Zakładów Lotniczych, 3 a- 
paraty popularnych typów. R. W. D. 

-. po jednym „samolocie Podlaskiej Wy- 
twórni Samołotów i fabryki „Plage 
i Laśkiewicz” w Lublinie, oraz aparat 
Sido z Krakowa. 

Lot trwać będzie ogółem około 3 
tygodni. 

Katastrofa lotnicza. 
POZNAŃ 6.IL. Pat. — W piątek po poła- 

dniu o godz. 15.15 wydarzył się na lotnisku 
w Ławicy pod Poznaniem nieszczęśliwy wy- 
padek, a mianowicie kapral - pilot Czesław 
Napierał musiał wskutek niemożności dopro- 
wadzenia aparata do równowagi wyskoczyć 
z wysokości 400 metrów ze: spadochronem. 
Przy upadaniu kapral Napierał doznał cięż- 
kiej kontuzji. Aparat został strzaskany. 

— 

Baptyści konferują ze związ- 
kiem bezbożników w Mińsku. 

Do Mińska przybyła delegacja sekty bap- 
tystów z Ameryki. 

Delegacja ta zwiedziła szereg miast Ro- 
sji, gdzie studjowała różne sekty religijne. 

Baptyści w rozmowie z przedstawieiela- 
mi prasy sowieckiej oświadczyli, że niektó- 
re sekty baptystów występują wspólnie ze 
Związkiem sowieekim przeciwko papieżowi 
1 Kościołowi Katolickiemu. 

Delegacja odbyła kilka konfereneyj = 
miejscowym związkiem bezbożników. 

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 
DDD O EA оо оо ао 

  

  

  
  

  

Gtełua warszawska 2 dn GI. h r 

WALUTY i DEWIZY: 

   

DOBEY: 5 8,905/) 8,92%, 8,88%/, 
Londya . ... »« . . 4 88—43,47 43,25 
Nowy York . ka 8916 - 8\136—8696 
Nowy York kabel . . 8,925—5,145—8% 5 
Paryż. . . .. .. 34,09'/,—35,09 34,90 
Praga. .  . « . . . 26,40'/, — 26,47 26,34 
Szwajcarja . . . . . 142,42 -172.85—171.09 
Wiedeń . . . . - . . 120,40 —1-5.71—12 09 
Włochy . . 46,73/, — 46,86— 4661 
Berlin w obr. pryw. OSN ans S BIOS 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestycyjna. . . . . 9350 
5% Kouwer8y;na . . .. .. + 7,50 
6% dolarowa . . " 48.75 7010 
10%/, Kolejowa - . . : . . 103; 50 
‘П%ЬИ.НОК!В‚ВОЫВОБИЙ 
Te same 1% — CZY SOS OR: 83.25 
10% obl. B. G.K. ZI SO 9 00 
41/,% L. Z. ziemskie 52,50—52 25 
5% warszawskie . . . к 15,00 
8% warszawskie . . п 75—:200—!1 85 
8% Czę-tochowy . . . « . . . й 62:00 
5% Łodzi aaa 4765 V 
10% Radomia „. « «+20: 7110 
10% Siedlec иа 3 74,00 
6% obl m. Warsz. 6 6m., se ete oe. DRÓB 
3% budowlana. . . . . « . « « « „ 50,00 

AKCJE: 

Bank Handłowy . . ++ © «-. 306,00 
Ban« Polski . . . „. . -« « « « . . - 149,00 
Zachodni .. - . . . » 70.00 
с\шш'.........-.-...'_9.00‹ 
Węziel 0 4.8 te "Teflon roza SAO 
Ei POD as ii, Aa eik a O 
Modrzejów » . . « « « « . . . . 8.00—8,25 
Btarachowice „ . . .. .. .. . AU



    

2 

Prawda o rozbrojeniu Niemiec. 
Co myśli i pisze o tem publicysta niemiecki. 

W jednym z ostatnich numerów 
dwutygodnika niemieckiego „Die Zeit” 
zamieścił autor i wydawca jego, Fr.* 
W. Foerster, obszerny, źródłowy arty- 
kuł, demaskujący politykę ukrytych 
zbrojeń, jaką prowadzą kierownicze . 
koła rządowe w Niemczech i dowódz- 

two Reichswehry. 
Foerster zaczyna od stwierdzenia, 

że zagranica orjentuje się bardzo dob- 
rze w planach i kombinacjach kół mi- 
litarystycznych niemieckich, że wie 
ona aż zbyt dobrze, jak wygląda w rze- 

czywistości rzekome rozbrojenie Nie- 
miec. Pisze on: 

„W pismach szwajcarskich np. uka- 
zała się informacja o istnieniu w oko- 

licach Zurychu fabryki broni naležą- 

cej do spółki niemieckiej. W fabryce 

tej wyrabia się karabiny maszynowe 

zupełnie nowej konstrukcji. A więc— 

konkluduje Foerster — posiadamy fa- 

bryki broni zagranicą! W „Matin'ie“ 

paryskim ukazała się znów notatka o 

produkowaniu przez fabryki niemiec- 

kie aeroplanów niby handlowych ale 

„typu płątowców bombardujących". 

Gdyby coś podobnego podało któreś 

z pism niemieckich zostałoby bezwąt- 

pienia oskarżone o zdradę stanu i ści- 

gane sądownie“. 

„De facto — stwierdza Foerster — 
znajdują się Niemcy, pod rządem о- 

becnym. w pełni akcji rozbudowy 

zbrojeń. Posiadamy jakoby tylko 

100000 żołnierzy pod bronią w Reichs- 

wcehrze. A jak uest w rzeczywistości? 

Do tych 100.000 musimy doliczyć 
20.000 robotników zmilitaryzowanych, 

jako siła techniczna pomocnicza. Poli- 

cja liczy 50.000 ludzi skoszarowanych, 

t. zw. ochrona koiejowa — 32.000 lu- 

dzi zorganizowanych wojskowo. W 

szeregach ..Reichsbanneru* znajduje 

się około 500.000 członków b. armji 

cesarskiej, organizacje hitlerowskie li- 

сга zgórą 70.000 ludzi Stahlhelm — 

100.000. Ogółem więc można obliczyć 

siły armji regularnej wraz z rezerwą 

na 150.000 ludzi, co płus wszystkie 

nieuzbrojone lecz zorganizowane i ćwi- 

czone wojskowo formacje (włączając 

w to i związki byłych frontowców) da- 

je w sumie cyfrę 3.750.000 żołnierzy. 

mogących być zmobiłizowanymi w ra- 
zie potrzeby”. 

„Tak, ciągnie autor, ale gdzie jest 
broń dła tych miljonów? Na to py- 
tanie dają odpowiedź publikacje zwią- 
zków przysposobienia wojskowego, w 
których mówi się otwarcie o możli- 
wości szybkiego przetransportowania 
zapasów broni z zagranicy. O tajnych 
zbrojeniach mówiono też, i to dość 
jasno w Reichstagu w interpelacjach 
posłów z lewicy. Zresztą ministerjum 
Reichswehry posiada cały szereg spe- 
cjalistów-wojskowych, przydziełonych 
do różnych fabryk i zakładów prze- 
mysłowych, metałurgicznych, chemicz- 
nych i innych. W jakim celu? — od- 
powiedź narzuca się sama przez się". 

„W sprawie militarnych możliwo- 
ści lotnictwa niemieckiego podaje ofi- 
cjalne wydawnictwo angielskie „All 
Worlds Aircraft" sporo informacyj 
aktycznych, z których widać, że za- 
granicą zdają sobie dobrze sprawę z 
tego co się dzieje w lotnictwie naszem. 
Miesięcznik angielski stwierdza, że 
Niemcy budują aeroplany handlowe i 
turystyczne które są przystosowane do 
celów wojskowych. Aeroplanów takich 
posiadały Niemcy 500 sztuk w r. 1929. 
Fabryka.w Rohrbach buduje np. aero- 

plany typu seryjnego, mogące unieść 

8 ludzi załogi i kiłka ciężkich bomb. 

Obfite subwencje otrzymują organiza- 

cje lotnicze, związki pilotów i t. d. 
Specjalne szkoły wydają co rok dyp- 
lomy pilotów 180 absolwentom**. 

„Jeżeli nasze koła wojskowe nie 

przygotowują się do wojny — mówi 

w konkluzji Foerster — poco w ta- 
kim razie rozdyma się budżet Reichs- 

wehry w rozmiarach niesłychanych, 
poco czyni się wysiłki alarmujące cały 
Świat w celu zdobycia utraconych po- 

zycyj militarnych? Zagranica nie da 
się oszukać, a w kraju szerzy się fał- 

szywą opinję o rozbrojeniu Niemiec, 

która wprowadza w błąd społeczeńst- 
wo i zakrywa przed jego oczyma rze- 

czywistość. Tą drogą nie zajdziemy 
daleko*. N 

Rewelacje i krytyki Foerstera są 

dowodem, że w Niemczech poza rzą- 

dem oficjalnym istnieje rząd nieoficjal- 
ny decydujący w najpożyteczniejszych 

sprawach, dotyczących spokoju i po- 

koju Europy. W.W. 

Hitlerowcy domagają się rozwiązania 
sejmu saskiego. 

BERLIN, 6.1. (Pat). Frakcja bitle- 

rowców zgłosiła w sejmie saskim 

wniosek, domagający się rozwiąza- 

nia sejmu. W uzasadnieniu swego 

żądania frakcja podkreśla, że obec- 

ny stan posiadania mandatów w 

sejmie saskim nie odpowiada woli 

większości wyborców Saksonii. 

Landsbund również żąda rozwiązania sejmu 

pruskiego. 

BERLIN, 6.11. (Pat). Ogłoszono w 

piątek komunikat Landsbundu, za- 

powiadający, że organizacje Lands 
    

bundu udzielą poparcia akcji ple: 
biscytowej Stahlhelmu za rozwiąza- 
niem sejmu pruskiego. 

Straszna katastrofa kolejowa w Japonii. 

  

ke 

Niedawno na linji Sanyo w Japonji,lokomotywa pociągu pośpiesznego, idącego do Tokjo, 

wpobliżu stacji Kawachi wykoleiła się 
gonów osobowych stoczyło się w przepaść. 

  

na moście Mukunashibashi, wskutek czego 5 wa- 

W/ wyniku katastrofy 6 osób zostało zabitych, 

104 ranne. 

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO! 

    

Kreacje Hanki Ordonówny. 
Kto pamięta z dawnych lat wy- 

stępy młodej, o niesamowitym uśmie- 

chu, perwersyjnych gestach i zdzi- 

wionych oczach „Ordonki*, ten z ra- 

dością stwierdzić musi jak wspaniałą 

iw wyż idącą jest linja jej rozwoju. 

“Od prób operetki od piosenek dwu- 

znacznych typowo kabaretowych, 

przeszła do. misternie . cyzelowanych 

epizodów;stylowych, do typów charak- 

terystycznych, prawie * karykatural- 

nych, aż weszła na swój szlak właści- 

wy. 
Dramatyczne, społeczne,głęboko u- 

czuciowe melodeklamacje opowieści o 
tem co piękne i o tem co boli. I tu 

doszła do wyżyn przerastających de- 

ski teatru, wybiegających poza salę i 

gmach pełen zebranych admiratorów... 

Jej r4ytacje to jest przetworzony naj- 

wyższym artyzmem krzyk Życia sa- 

mego, nagiego, krwawiącego serca, peł 

nego łez, męki, płaczu, lub radości, 
triumfu i wesela! To ostatnie rzadziej. 
Ordonówna szuka raczej tematów tra- 

gicznych i w tych jest mistrzynią: głos 

jej dziecinnie zmanjerowany w: lżej- 

szych rzeczach, jej tylko właściwe, 
falsetowe tony, mające coś dziwnie 
wnikliwego i drażniącego, w dekla- 
miacjach wielkich nabierają dźwięku 
żywiołów. Stają się uplastycznieniem 
całego opowiadanego epizodu i rzuca- 
ją w dal fale eteru drgające wspólnie 
ze wszechświatem. Ten głos dziecinny 
i rozkapryszony, staje się wtedy czemś 
ogromnem, jak morze, tęsknota, tri- 
umf! Ponosi i pożera artystkę wew- 
nętrznym ogniem od którego twarz jej 
pała białym błaskiem, a oczy stają się 
jak dwie ciemne przepaście. Od tego 
wżycia się, od tego ognia, idzie na salę 
magnetyzm, który chwilami aż każe 
zapominać o wysokim artyzmie opra- 
cowanych obmyślanych, ruchów i in- 
tonacyj i tyłko zmusza do poddania się 
zupełnie uczuciu. Ordonówna poddaje 
swoim przeżyciom całą widownię, 
wprowadza w trans uczuciowy wszyst- 
kich słuchaczy ciągnie ich, przez oce- 
any, pod mury fabryki, za starą me- 

lodją Żydka z Będzina na najbanał- 
niejszy dworzec kolejowy, gdzie się 

nieznany, niewidzialny dla otoczenia 
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Armja bez ojczyzny. 
W tych dniach, znany publicysta 

"St. Iwanowicz (V .Talin), opubliko- 
wał książkę, w której szczegółowo 
zajmuje się kwestją armji czerwonej 
i różnicą, jaka zachodzi pomiędzy si- 
łą zbrojną Rosji sowieckiej a armja- 
mi innych państw. 

Anmja czerwona jest, a właściwie 

miała być jedyną na świecie i w hi- 

storji „armją bez ojczyzny. Młody 

czerwonoarmiejec, przyjmujec god- 

mość żołnierza robotniczo-rolniczej ar- 

mji czerwonej, zobowiązuje się pod 

przysięgą nosić mazwę tę ze czcią 

„przed obliczem pracującego łudu so- 

wieckich Republik i całego świata”. 

Wewnętrzna ta forma, dowodząca, 

że armja czerwona nie jest narodo- 

wą, lecz międzynarodową, ma silny 
wpływ na ideologów czerwonej ar- 

mji, którzy twierdzą, że w razie mo- 

wej wojny, Związek sowiecki będzie 

miał możność przybrania do swej 

armji także żołnierzy armij przeciw- 
nego frontu. W rzeczywistości ta ar- 
mja proletarjackiej rewolucji jest swą 

nawskroć wojskową strukturą, stałą 

armją koszarową. Usiłowania w kie- 

runku wytworzenia z armji, czerwo- 

nej, armji czysto klasowej, zupełnie 

się nie wowiodły. 562.000 czerwono- 

anmiejców, zasilających kadry armji 

czerwonej, jest żywym obrazem jej 

struktury socjałlnej i jej mastrojów. 
Prawdą jest, że w ZSSR istnieje dru- 

ga 'kategorja sił zbrojnych, a miano- 
wicie GPU (państwowa policja poli- 
tyczna), licząca okrągło 120.000 osób. 

Ta druga armja przeznaczona jest do 

obrony politycznej państwa sowiec- 

kiego i tłumienia wszelkiego rodzaju 

buntów. W takich żandarmów komu 
nistycznego państwa, pragnęliby bol- 
szew. zamienić całą arm. czerw. Obec- 
nie jest ona objęta gęstą secią politycz 
mych i partyjnych organów, a naj- 
wyższem jej dowództwem jest Central 
ny Komitet Partji Komunistycznej. 

Autor, w kilku artykułach-rozdzia- 

łach swej interesującej książki, przed 

stawia wałkę komunistów, którzy za 

wszelką cenę dążą do całkowitego 

skomunizowania jej szeregów. W ko- 

łach kierujących państwem wynika- 

ją liczne spory o to, jak należy po- 

stępować iprzy socjalno-klasowym do- 

borze czerwonych dowódców, komu 

przyznać należy pierwszeństwo, czy 

lepiej przygotowanemu „ale niepew- 

nemu“ i kłasowo mieprzyjaźnie uspo- 

sobionemu żywiołowi, czy też wresz- 

cie „socjalnie niekulturałnemu bied- 

niakowi“. > 

W ostatnim czasie kwestję tą roz- 

wiązano na korzyść tych ostatmich, 

niekulturałnych i na szkodę armji. 

Po wymarciu garstki carskich о- 

ficerów, służących w armji czerwonej, 

dowództwo jej znajdzie się w rękach 

żywiołów duszą i sercem oddanych 

komunizmowi. Młodzież natomiast, 
werbowana obecnie do szkół wojsko- 

wych, nie zna zupełnie prawei rewo- 

lucji, to. też „bohaterski okres" jest 

tyłko przedmiotem naukowym. Mło- 

dzi wychowankowie i dowódcy czer- 

woni, właściwie tylko uczą się o re- 

wolucji. Już obecnie połowa niemał 
korpusu oficerskiego armji czerwonej 
nałeży do partji komunistycznej. Kar- 

jera wojskowa 'jest bowiem bez człon- 

kostwa partyjnego — niemożliwa. 
Główe trudności w akcji skomuni- 

zowania ieżą w tem, że chłop rosyj- 

ski przywarł twardo do rodzinnej 

ziemi i żołnierza, który zakończył 0- 

bowiązkową służbę w szeregach ar- 

mauji, żadną siłą nie zdoła się utrzy- 

mać w partji. Jak oswobodzony piak 

powraca on do ziemi swej, do pracy 
rolnej i gospodarki. 

St. Iwanowicz, przychodzi w koń- 
cu swej książki do wniosku, że pomi- 
mo czerwoności armja sowiecka nie 

jest prołetarjacką, lecz rołniczo-miesz 
<zańską, daleką od rzeczywistego in- 
ternacjonalizmu. 

Czerwona. armja, która bezsku- 

tecznie zatruwana jest zasadami, has- 

łami i komunałami partyjnemi, po- 
została nadał dawną, wielką armją 
rolniczej .masy rosyjskiej. 

Bopierajcie przemysł krajowy 
T TORCSTRRRTSUIAASSTS KAT LKA STAR 

rozegrywa okrutny dramat opuszcz0- 
nej kobiety, który może ma Śmierć po 
tym trzecim dzwonku. 

To jest miarą wielkiego artyzmu, 
gdy jeden człowiek pociąga za sobą, 
wzrusza i każe po swojemu myśleć 
i czuć tłumom. Nie co innego jest ta- 
jemnicą uwodziciełstwa przywódców 
narodów i wodzów. Tajemnicą to jest 
dziwną i niezbadaną: składa się na to 
taka, nie inna intonacja głosu, który 
wibruje w sposób odpowiedni do wzbu 
dzania anałogicznej wibracji w tłumie, 
nastawienie radjowe takie. Jak głosy 
na antenę, tak Ordonówna bierze u- 
czucia łudzkie, zespala je, zbija w jed- 
no płomienne ognisko i potrząsa nie- 
mi jak żagwią o wysokiem płomieniu. 

Wspaniały jest „zasiąg* artystycz- 
ny tej kobiety. Czy to litość wzbudza 
jako oberwaniec uliczny, biedota niż- 
szej sfery, płotkująca, aż jej się w 
gardle zacina od sensacji, czy to wy- 
tworna kochanka, opuszczona, ałe mę- 
żna i piękna do ostatka. Czy to ma- 
tuje słowami porty i Marjannę, kró- 
łowę marynarzy, budzących całe mia- 
sto mieokiełznaną ochotą po wylądo- 
waniu, czy to odtwarzając ponurą po- 
ezję fabryki, złej mocy pożerającej i 
kuszącej swą miażdżącą potęgą. Zaw- 

WIERERSKI 

  

ulica Gdańska Nr. 1, m. 8 (parter), telefon 831 

załatwia: 
kim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. 

2) Układanie.w wyżej wymienionych językach memorjałów w sprawach spo- 
łecznych i gospodarczych, statutów, prospektów handlowych i t. p. 

3) Tłumaczenia literackie i naukowe. 
4) Przepisywania wszelkiego rodzaju. 

Era a LS АЛИ ИНКуЗ 

|) KORESPONDENCJE handlowe w językach: polskim, francus- 
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Dwa listy papieskie. 
Narodowcy i krikszczionie zarzucają wzajemnie fałszowanie 

listu papieskiego. 

KOWNO, 6. II. (Pat) —Rządowa ra 
rdjostacja kowieńska ogłasza mastępu- 
jący komunikat: W związku z poda- 
mem (przez „Lietuvos Aidas* dokład- 
mem tłumaczeniem tekstu listu pa- 
'pieża do biskupów litewskich, prasa 
chrześcijańskiej demokracji wszełkie- 
(mi sposobami stara się zbić dowody 

„Lietuvos Aidas“, wytaczając szereg 
słabych i zupełnie nieistotnych argu- 
mentów. „Rytas* zamieścił nawet od- 
jbitkę fotograficzną listu papieskiego, 
dowodząc, iż list papieski wydruko- 
wany w „Lietuvos Aidas*, jest sfał- 
szowany. Rzeczywiście, w odbitce nie- 
ana zdania? „Akcja katolicka nie może 
mieszać się do polityki partyjnej” lecz 
oryginał, jaki wydrukowano w „Lie- 

tuvos Aidas* pochodzi z Watykanu, 

skąd zdobyło go poselstwo łitewskie. 
Widocznie podczas przepisywania ti- 
stu w cełu wysłania go biskupom li- 

jtewskim, zdanie to zostało przez po- 
.myłkę opuszczone, gdyż cały sens li- 

stu wskazuje na to. Okazuje się, iż 
list, przytoczony przez „Lietuvos Ai- 
das“, jest autentyczniejszym, niż ten. 
który otrzymali biskupi litewscy. 

Oprócz tego opuszczonego zdania 
są jeszcze jaskrawe niedokładności 
tłumaczenia, wskazujące na tenden- 
cyjność i złą wolę ze strony ducho- 
wieństwa katolickiego. Zresztą tę spra 
wę zbadają jeszcze znawcy i profeso- 
rowie łaciny. 

Po demonstracjach komunistycznych 
w Czechach. 

Pogłoski © wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. 
PRAGA. 61II. (Pat. W związku 

z wczorajszemi demonstracjami ko- 
munistycznemi w szeregu miejsco- 
wości północno-zachodnich Czech 
przeprowadzono dalsze aresztowania 
wśród uczestników  demonstracyj. 
Ze strony władz czynione są przy- 
gotowania celem zapobieżenia zapo- 

wiedzianym przez komunistów de- 
monstracjom w dniu 25 bież. mies. 
W związku z tem krążą tu pogłoski 
o możliwości wprowadzenia na ten 
dzień w szczególnie niespokojnych 
miejscowościach przemysłowych sta- 
nu nadzwyczajnego. 

Protest kłubu socjaldemokratów. 
PRAGA. 6.I1. (Pat). Kiub posłów 

socjaldiemokratycznych postanowił 
w związku z awanturami komunis- 
tycznemi w parlamencie polecić 
swym przedstawicielom w rządzie, 
aby zaprotestowali przeciwko łagod- 

z (BOR EA         РОр УЫУа 

nemu traktowaniu komunistycznych 
awantur przez prezydjum Izby. Ро- 
dobną akcję podjąć ma w prezydjum 
parlamentu wice - przewodniczący 
stronnictwa socjałdemokratycznego. 

Budżet państwa na plenum Sejmu. 
Dyskusja. 

WARSZAWA, 6. II. (Pat). Marsza- 
łek otwierając 10 posiedzenie Sejmu za 

wiadomił, iż posłowie Krzyżanowski, 
Lechnicki i Nowak, wszyscy z Bezpar- 

tyjnego Bloku, zrzekli się mandatu. 

Zkolei przystąpiono do prelimina- 

rza budżetu Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. Referent pos. Minkowski z 

B. B. analizuje preliminarz budżetowy, 
poczem, przechodząc do sprawy Gdyni, 

zwraca uwagę, że siła rozwojowa Gdy- 

pi wyraża się między innemi w tem, że 

nawet w okresie słabnącego tętna na- 
szych obrotów handlowych międzyna- 
rodowe obroty portu gdyńskiego wzro- 

sły. Gdynia więc jest nieodzownym ele 

mentem troski finansowej państwa. Co 
się tyczy przedsiębiorstw, to działał- 
ność reformatorska państwa zmierza 
jedynie, zdaniem referenta, do odciąże- 

nia aparatu państwowego od działal- 

ności gospodarczej. Mówiąc o bilansie 

handlowym referent wskazuje że ko- 

nieczne jest utrzymanie naszych wysił- 
ków eksportowych i w tym celu nie- 
zbędna jest współpraca wszystkich 
czynników naszej państwowości. Refe- 
rent zwraca się do nich poprzez stron- 
nictwa i różnice polityczne z przeświad 
czeniem, że tylko wzajemnemi wysił- 
kami można będzie naszej, skądinąd 
zupełnie gospodarczo przygotowanej 
ojczyźnie dopomóc do wybrnięcia z 
ciężkiej sytuacji. Następnie przemawia 
li posłowie Gruszczyński z Ch. D., Wil- 
czak z KI. Nar., Kornecki z Kl. Nar., 
Wojciechowski z B. B. i pós. Hołyński 
z B, B 

Minister Przemysłu i Handlu Pry- 

stor mówiąc o sytuacji gospodarczej 
podkreśla, że nie może liczyć na to, 

że rząd i społeczeństwo znajdą wyjście 
z tej sytuacji niezależnie od jej stanu 
na całym świecie. Rząd dąży do stę- 
pienia ostrza tej sytuacji i przedsięwe- 
źmie szereg środków zaradczych. Rząd 
prowadzi akcję, zmierzającą do zniże- 
nia cen artykułów przemysłowych i 

sze głos mieniący się niezliczonemi od- 
cieniami głębokiego uczucia, tak szcze- 
rego, tak wyzbytego wszelkiej teatral- 
ności, że zdaje się krzyczeć Życie sa- 
mo; ociekające krwią i łzami. 

Całe światy przesuwają się nam 
przed oczami, a wzruszenie, piękne, 
dobre wzruszenie serc, drga za gło- 
sem artystki. Taka opowieść o grajku 
z Będzina: „Czy to Rotszyłd czy to my, 
każdy Żyd ma w oczach łzy, gdy starą 
usłyszy piosenkę''. Kolejno wymowne 
ręce Ordonówy malują nam przed o- 
czami i małe zabłocone miasteczko. 
i kawiarnię w większem mieście i 

wspaniały ,,Jazz-Pałace" za oceanem; 

jeden ruch, jeden skręt bioder, a już 

widzimy cały tłum tańczący cherlesto- 

ny pod takt skrzypek Żydka z Będzi- 

na, i potem rozmowę ipo z synkiem, 

i mądre, zamyślone oczy tułaczych dzie 

ci Izraela, które się zawsze odnajdą 
na nutę swej piosenki. 

Ale może najpiękniejszą kreacją 
Ordonówny, to „Śmierć Mackdonal- 
da“. Mój Boże, tyle tych było śmierci 
w samolotach, lot Idzikowskiego nie 
mniej wart poematu, czytamy o nich 
tyle razy w gazetach już bez wrażenia, 
a w tej oto poezji żyje wiecznie lot 
każdego lotnika, łot ku wyżynom każ › 

rolniczych, harmonja ta bowiem jest 
bardzo naruszona. Zbliżenie między 
cenami może nastąpić tylko przez ob- 
niżenie cen przemysłowych. Psychice 
naszej — mówił dalej p. minister — 
właściwa jest cecha, że gdy jest dobrze, 
to sądzimy, że zawsze będzie dobrze, 
a gdy przychodzą suche lata, to ogar- 
nia nas pesymizm. a my mamy przed 
sobą jasną przyszłość. Rolnictwo nasze 
dopiero od dwóch lat jest samowystar- 
czałne. Wziąwszy zaś pod uwagę zna- 
czny przyrost ludności, możemy być 
pewni, że będzie komu zjadać ten chleb 
Mamy duże braki w stanie kultural- 
nym — kończy minister — co jest po- 
lem do pracy, która daje dobrobyt. 
Chodzi o to, aby przetrwać tylko cięż- 
kie czasy, silnie zaciskając pasa. 

Zkolei Izba przystąpiła do prelimi- 
narza budżetu Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych i Ministerstwa Reform Roł- 
nych. Sprawozdawca pos. Sanojca wy- 
raża nadzieję że z obecnego kryzysu po- 
winniśmy wyjść zwycięsko, i apeluje 
do rządu, aby obniżył procenty przy 
kredytach rolnych oraz odroczył ter- 
miny zwrotu sum, danych przez Bank 
Rolny instytucjom kredytowym dla sa- 
morządu celem rozdziełenia ich mię- 
dzy chłopów. Apeluje wreszcie o przy- 
znanie ulg tym chłopom, którzy nabyli 
dawniej działki z parcelacji rządo- 
wej i których szacunek odbył się dopie 
ro w latach wysokiej ceny ziemi. W 
dyskusji przemawiali pos. Nowicki i 
pos. Maksymiljan Malinowski, doma- 
gając się pomocy od rządu dla mało- 
rolnych. 

Na tem dyskusja została odroczona 
do godz. 16 Marszałek zawiadomił, że 
wpłynął wniosek klubu B. B. W. R. w 
sprawie zmiąny konstytucji i po upły- 
wie 15 dni wniosek ten postawiony bę- 
dzie na porządku dziennym. 

Po przerwie przemawiał ma posie- 
dzeniu Sejmu poseł Kawecki (Kl 
Nar.), następhie pos. Kamiński (BB), 

dego śmiałka. „Bo kiedy lecieć to już 
najwyżej, a kiedy tonąć to już najgłę- 
biej“... Oto w naszych oczach, na ba- 
nalnej estradzie teatralnej następuje 
cud transformacji. Ta wysoka, biało 
ubrana kobieta, staje się odwagą, lo- 
tem, pędem w wyżyny niedościgłe a 
wiecznie kuszące. Jest tym stworzo- 

nym genjuszem ludzkim aparatem, cu- 
downym mimo spowszednienia, staje 
się kolejno całym szeregiem obrazów, 
od statuy Wolności począwszy; jest sa- 
mym czującym, wirującym w niezmie- 

rzonej przestrzeni aeropłanem; rę- 
ce wykonują mądre, mechaniczne 
ruchy śmigła, głos drży jak propeller, 
dźwięczący jak cienko wykuta stał 
aparatu. Wicher gwiżdże i wyje pod 
skrzydłami Ikara, morze huczy i szu- 
mi i sięga po swą piękną ofiarę, głos 
potężnieje jak ryk oceanu, bryzga bia- 
łą pianą fal... opada w głąb niezmie- 
rzonego grobu... i... cicho szepcze łka- 
jące wspomnienie a cała biała postać, 
błyskawicznie, z triumfalnego aparatu. 
zmienia się w naszych oczach na mar- 
murowy grobowiec pamięci najbliż- 
szych serc. 

Piękny i szlachetny jest talent p. 
Ordonówny, nasiąknięty zrozumie- 
niem i współczuciem, mądrością sztu- 
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który uważa, że domaganie się par- 
celowania ziemi, gdy niema na to pie- 

między, jest demagogją. Dzisiaj dła 
drobnego rołnika najważniejszą spra- 
wą nie jest upełnorolnienie, łecz kwe- 

stja zbytu płodów rolnych. Porusza- 
jąc sprawę osadnictwa, mówca wyra- 
ża przekonanie, że przychodzi czas, 
gdy Ukraińcy i osadnicy polscy mogłi- 
by pójść na drógę współpracy. Współ- 

praca ta zaczęła się już na Wołyniu 
i Polesiu, gdzie panuje harmonia. 

Minister refomm rolnych, zabiera- 
jąc głos, odpiera zarzut, jakoby refor- 
ma rolna nie była przeprowadzana. 
Minister stwierdza, że prace scalenio- 
we do przewrotu majowego objęły 
280 tysięcy ba, po przewrocie zaś 

1.645 tys. ha, czyli 8 razy więcej. O- 
gromna część parcelacji przeprowa- 
dzonej w latach przedmajowych zre- 
alizowapa została dopiero po prze- 
wrocie. Co się tyczy pracy nad serwi- 
tutami, to do 2—3 lat praca ta będzie 

wogóle zakończona. 

„ Reforma rolna utraciła charakter 
akcji politycznej, a stała się środkiem 
gospoadreczego podmiesienia kraju. 
Kredyt średnio-terminowy najpomoc- 
niejszy dla drobnego rołnika, został do- 
piero po przewrocie majowym wpro- 
wadzony dziś dochodzi do 66 miljo- 
nów złotych. Czasy, kiedy parcelacji 
domagała się tyłko wieś, a większa wła 
sność broniła się przed nią minęły i dzi 
siaj parcel. jest przedewszystkiem w in 
teresie wielkiego rolnictwa i ono jej się 
domaga. Sytuacja w obecnym Sejmie 
pozwoli przeprowadzić szereg ustaw 

bardzo ważnych dła rolnictwa i dła wy 
konania reformy rolnej, ustawy o regu- 

lacji hipotek, ustawy o niepodzielności 

drobnych gospodarstw, powstałych 
wskutek reformy rołnej, ustawy o u- 

tworzeniu funduszu scaleniowego. W 

końcu jest jeszcze do wykonania jedna 
wielka praca ustawodawcza — stwo- 
rzenie kodeksu agrarnego Polski. Wy- 
danie takiego kodeksu stanie się funda 
mentem do przeprowadzenia zupełnej 

reformy rolnej w Polsce. Referent pos. 
Sanojca w końcowem przemówieniu 
apeluje do posłów ze stronnictw chłop- 

skich i P. P. S., by trakttowali zagad- 
nienie reformy rolnej bez złości, lec 
ściśle rzeczowo. : 

Następnie pos. Wagner zreferował 
budżet emerytur i zaopatrzeń oraz rent 

inwalidzkich. W dyskusji pos. Kar- 

koszka (BB) apeluje do Izby, ażeby ze- 
chciała przychylić się do postulatów 
inwalidów, przyczem wskazuje, że sto- 
sunkowo najbardziej pokrzywdzeni w 
obecnym stanie są inwalidzi ciężko po- 
szkodowani i wdowy. 

Zkolei lzba przystąpiła do budżetu 
Ministerstwa Rolnictwa. Sprawozdaw- 
ca pos. Stroynowski. (BB) omawia na 
wstępie przyczyny załamania się kon- 
junktury światowej, poczem stwierdza, 
że polityka rolna rządu musi iść w 
trzech kierunkach: 1) w kierunku zde- 
cydowanej ochrony celnej, 2) w kie- 
runku usuwania nadwyżek sprzedaży 

ponad zapotrzebowaniem w chwili kon 
sumcji drogą premij wywozowych tu- 

dzież szerszego zastosowania kredytu 

zastawowego i 3) w kierunku zasilenia 
warsztatów rolnych dalszemi kredyta- 
mi krótkoterminowemi i stopniowej 
konwersji tych długów na średnio lub 

długoterminowy kredyt. W dyskusji 
nad tym budżetem przemawiali poseł 

Rudowski (BB), pos. Czetwertyński 
(KI. Nar.). Ten ostatni kończy apelem 

do ministra, ażeby wytężył wszystkie 

siły dla przyjścia z pomocą rolnictwu 

wobec katastrofy oraz aby okazał dro- 
bnemu rolnikowi prawdziwą pomoc 
ekonomiczną. 

Po przemówieniu pos. Mikołajczy- 
ka (Kl. Chł.) zabrał głos minister rol- . 
nictwa Janta-Połczyński omawiając 
przyczyny kryzysu gospodarczego. 
Przemawiał jeszcze pos. Łucki, po- 
czem dyskusję odroczono. Wśród wnio 
sków, zgłoszonych do łaski marszał- 
kowskiej, był wniosek P. P. S., w któ- 
rego motywach przyioczony był skon- 
fiskowany artykuy Marszałek uznał, 
że wniosek powyższy nie może być 
przedmiotem obrad Sejmu, dopóki 
wnioskodawcy nie usuną z niego tek- 
stu skonfiskowanego artykułu, bądź 
też dopóki sąd nie orzeknie o zarządzo- 

nej konfiskacie w sposób negatywny. 
Na tem posiedzenie zamknięto. Następ 
ne posiedzenie w sobotę o godz. 10-ej 
rano. 

ki i bezpośredniością natchnienia. Bo 

ona to wszystko mówi i zaśpiewuje 

tak, jakby właśnie jakaś ludowa incan- 
tatrice, która stanęła na rozstaju ulic 

"i śpiewa do tłumów swoją całą duszę, 

* 

i porywa te tłumy do czegoś. 
Są w porywających deklamacjach 

Ordonówny takie momenty, że dreszcz 
przenika i myśl, że oto gdyby chciała 
jakąś Marsyljanką czy innym hym- 
nem wywieść ludzi na ulicę, toby 
runęli wszyscy za nią i biegli, a ona 
na przedzie, jak Nike czy Walkirja 
współczesności. 

Ordonównę słuchają z przejęciem 
widzowie z zamożniejszych sfer, ale 
jakżeby reagowali na jej współczucie 
tamci! Ludziez fabryk, z portów...? 
To byłoby może aż straszne. Jest bo- 
wiem coś w jej głosie i geście tak na- 
miętnie twórczego, że marzy się pat- 
rząc na nią o światach, które jednym 
ruchem można zburzyć lub z nicości 
wydrzeć. 

Tłumy, które przez dwa wieczory 
napełniły Luinię po brzegi i krzyczały 
z nieposkromionego zapału, przeszły 
przez momenty głębokich wrażeń. 

Hro. 

wadzi © a i
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Nocy ubiegłej w majątku Konstancjonowo 
gminy drujskiej, z niewyjaśnionych narazie 
przyczyn spłanęła stodoła, napełniona zbio- 
rami, oraz narzędziami rołniczemi. Straty wy- 
moszą okołe 12.000 zł. Zawdzięczając stacjo- 

aowamemu w Drui wojsku, które podążyło 
« pomocą, ogień został zlokalizowany, skut- 

kiem czego ocalały pozostałe budynki ma- 
jątkowe. 

Z przykrością nalcžy skonstatować fakt nie 
wyjazdu ma miejsce pożaru ochotniczej straży 
ogniowej w Drui wyposażonej bardzo bogato 
w przyrządy pożarnicze. 

Miejscowy. 

Asi o aks 

„ANTONOWO (p. oszmianski). 
+ Zakończenie roku szkołnego w Szko- 

łe rołmiczej. Aby napisać coś niecoś o uro- 

   
     rawa uruchomienia zej szkoły rol- 
miczej w powiecie oszmiańskim była wszczę- 
tą z chwilą uzyskania niepodległości Państwa 
i ma tem cel został zawczasu Zarezerwowa- 
my ośrodek majątku Antonowo, położonego 
tuż koło Borun, gdz jegdyś w ówczesnym 
zakładzie O. O. Bazyljanów pbierał nauki 
Chodźko, gdzie ongiś pracował E. Odyniec, 
majątek którego leży wpobliżu. 

Uszczupłenie powiatu spowodowało, że po- 

uwimo odnośnych uchwał plenum Sejmiku, 
aruchomienie szkoły odkładano, to jednak 
"wobec kategorycznych żądań ludności Tol- 
amiiczej szkołę rolniczą zorganizowano i dnia 
6 marca 1930 roku uruchomiono pod dzieł- 
mem kierownictwem p. dyrektora J. Jeleniew 
sikiego. 

Pomimo stałych braków pomocy szkol- 
siych, inwentarza żywego i martwego oraz 
całego szeregu innych trudności, rok szkolny 
« dniu i lutego zakończono. 

W pierwszym roku istnienia szkoły zło- 
żono 30 podań, lecz z powodu kategorycz- 
mego zapewnienia, że żadnych stypendyj 
szkołą udzielać mie będzie, zgłosiło się za- 
„ledwie 18 uczniów, troje z nich ustąpiło, 
gdyż aie mogło dać sobie rady z programem 
aikoły.- 

Dsia 1 lutego po południu do Antonowa 
zaczęli zjeżdżać się zaproszeni goście na tak 
podniosłą uroczystość. Pomimo mroźnej po- 
gody można było spotkać przyjezdnych z 
dalszych stron. Wielka szkoda, że na tę 
uroczystość z powodu braku czasu nie mógł 
przyjechać p. Starosta W. Suszyński, które- 
go zastępował agronom powiatowy p. W. 
Perepoczko. 

O godzinie 14-ej w jednej z sal 'wykła- 
<iawych zebrał się goście i absolwenci. 

P. dyrekior w swem przemówieniu za- 
rysował historję rozwoju szkoły oraz zwra- 
wając rię do uczniów wzywa? ich do usilnej 
pracy ma własnych zagonach. 

W imieniu p. Starosty przemawiał p. 
IPerepoczko, który zwrócił się do uczniów 
x apelem, aby zdobytej wiedzy nie zachowali 
dla siabie, lecz byli rozsadnikami kultury 
rolnej w swej okolicy. Ponadto przemawia 

KB pp. Świaąckiewicz, kierownik Związku 
hfiodzieży Wiejskiej, miejscowy iksiądz pre- 
fekt Nankowski i inni. 

Przedstawiciel absolwentów Rutkowski 
Hziękował władzom powiatu i personelowi 
mźkoły za prace położone w uruchomieniu 
szkoły oraz daniu im wiedzy. 

'W kolejności programu uroczystości od- 
było się przekazanie szkoły nowowstępują- 
cym uozniom. 

Nafteży podkreślić, że zawdzięczając u- 
sółnej pracy personelu szkolnego w osobach 
pp. dyrektora J. Jeleniewskiego, Wł. Stan- 
kiewioza % p. Otłowskiego wypuszcza się w 
świat młodzież, umiejącą samodzielnie my- 
śleć i pracować dla dobra całego społeczeń 
awa. 

W uakofńczeniu uroczystości gospodarze 
zaprosili gości do suto zastawionego stołu 
s dziwić się tytko można było jaką trzeba 
mieć bwombinację, aby za skromne 60 zł. 
przeznaczone na ten cel, nakarmić takie rze- 

sze zgłodniałych gości. Ażeby młodzieży dać 
jeszcze możność wytańczyć się, uczniowie 
zorganizowali zabawę taneczną na której 
ochoczo do rana się bawiono. 

SZCZUCZYN 
+ Posiedzenie Zarządu Okręgowego Zwią 

zku Straży Pożarnych w Szezuczynie. W dniu 
29 stycznia r. b. odbyło się w Szczuczynie 
w gabinecie i pod. przewodnictwem p. Staro- 
sty J. Siellawo Prezesa Zw. Okręg. drugie 
zkolei posiedzenie Zarządu Okręgowego Stra- 
ży Pożarnych w obecności czł. Zarz. pp.: 
»viceprezesa B. Paszkiewicza, A. Stelmącha, 
J. Fiedorowicza, A. Gduli i p. 0. instruktora 
B. Jędrzejaka oraz p. o. inspektora Zw. Stra- 
ży Poż. Wojew. p A. Truchlińskiego 

Wysłuchano sprawozdania instruktora po 
wiatowego za okres ubiegły z którego wyni- 
ka że organizacja obrony przeciwpożarowej 
mw powiecie posunęła się znacznie naprzód 
z powodu zorganizowania Okręgowego Zwią 
zku O. S. P. w Szozuczynie pobudzono do 
życia cały szereg placówek strażaakich, u- 
zupełniono w znacznym. stopniu zaopatrze- 
nie techniczne w O. S. P. i poziom ich wy- 
szikołenia; rozszerzono prace kulturalno- o- 
światowe, (przeprowadzono w grudniu ub. r. 
powiatowy kurs pożarnictwa, zarejestrowano 
statut Związku Okręgowego i uruchomiono 
kancelarję Zarządu Okręgowego. 

  

  

  

Po przyjęciu do Związku nowych człon- 
ków — Ochotniczych Straży Pożarnych z: 
Wasiliszek, kŁipczemki, Ogrodnikėw, Bogda- 
nowców, Iszc ian, Ostryny, Domuciow- 

ców, Chodziłoń roszy ustalono prelimi- 
narz budżetowy Zw. Okręgowego na rok 
1931-32, który następnie ma być przedstawio 
ny do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wałne- 
mu. Obszerny plan prac Zw. Okr. na 1931 r. 
przewiduje między innemi: przeprowadzenie 
całego szeregu kursów, przeszkoleń i ma- 
newrów rejonowych O. S. P., budowę no- 
wych remiz, uzupełnienie zaopatrzenia tech 
nicznego, a przedewszystikiem wozów pogo- 
towia strażackiego, beczkowozów i węży do 
sikawek, urządzenia odpowiednich zbiorni- 
ków wodnych wyzyskując naturalne zbiorni 
ki, budowę w większych ośrodkach gm. 
pomp artezyjskich, lustracje pogotowi prze- 
ciwpożarowych i stanu marzędzi ma wsiach 
pozbawionych O. S. P. i t. p. 

   
   

  

Zarząd Okręgowy, kierując się troską o 
bezpieczeństwo lokali i domów użytecznoś- 
ci publicznej jak: szkoły, kościoły, teatry i 
domy ludowe oraz samorządowe postanowił 
ma wmiosek p. o. inspektora wojew. zwró- 
cić się do p. Starosty Powiatowego w Szczu 
czynie o wydanie stosownych zarządzeń, 
mających ma celu poprawienie bezpieczeń- 
stwa jpożarowego tych objektów. Obecny na 
posiedzeniu p. Starosta J. Siellawo obiecał 
bezzwłocznie wydać omawiane zarządzenia. 

alt. 

WILEJKA 
+ Zaginięcie pieniędzy podatkowych. 

Sekwestrator gminy wiazyńskiej Łaszczyk 
Jan zameldował, iż nieznani sprawcy skradli 
aniu 600 złotych z porifelem z kieszeni mary- 
marki. Pieniądze te stanowiły sumy pobrane 
ER Łaszczyka jako podatek. Dochodzenie 
w Ku. 

  

17-toletnia kolporterka bibuły komunistycz- 
nej skazana na ciężkie więzienie. 

Dmia 11 lipca ub. r. wychodzące z pań- 
stwowej fabryki wyrobów tytuniowych ro- 
-botmioe zawważyły na ul. Makowej młodą 
Żydówikę, która w odstępach kilku kroków 
wyrzacała z rękawa na chodnik zadnukowane 
%artki lub wprost wręczała te druki przecho- 
dzącej publiczności. 

Jedna z robotnic podńiosła porzuconą 
«ulotkę i przekonała się, iż jest ło odezwa 
komunistyczna w języku rosyjskim. 

Mając pewność, iż Żydóweczka jest koł- 
„porterką bibuły wywrotowej robotnice powia- 
„domiły © żem montera z tejże fabryki p. Spi- 
jydowicza, który bezwłocznie udał się w 
Ślad aa wskazaną dziewczyną. 

„_ Koliporterka najwidoczniej spostrzegła, iż 
Jest obiektem obserwacji, gdyż skręciła w bo- 
zaą ulicę Węgiową i szybko wpadła do bra- 
śmy domu Nr. 16, a mastępnie zeszła po scho- 
dach do suteryny, i zniknęła w jednem z mie- 

  

  

P. Spirydowicz sprowadził połicję, która 
wraz ze Świadkami weszia do, wskazanego 
anieszkamia zajmowanego przez lcka Bonka, i 
ta znalazła kalporterkę. 

Okazało się, iż jest to 17-letnia Sora Taj- 
cówna, znana połicji jako działaczka Zw. 
Młodz. Kom. 7 

Tajcównę najwidoczniej tego dnia prze- 
śladował pech, bo właśnie w tym czasie wy- 
padła z pod jej płaszcza jedna z kolportowa- 
mych odezw wydanych przez M. O. P. R, a 
omawiających proces toczący się przed sądem 
przysięgłych we Lwowie w którym skazano 
trzech komunistów ma karę śmierci. Odezwa 
opatrzona była hasłami w rodzaju: „Precz 
m krwią białego teroru polskich satrapów 
międzynarodowego imperjalizmu*, „Niech 
żyje Polska Sowiecka". 

Wobec tak oczywistych dowodów winy 
Tajcówna wcżoraj stanęła przed ILI<im wy- 
działem ikarn. sądu okręgowego w składzie 
Pp. sędziów: Sienkiewicza, Miłaszewicza i 
Bnzozowskiego. 

W wyniku przewodu sąd uznał oskarżoną 
iza winną dokonania inkryminowanego jej 
przestępstwa i skazał ją na osadzenie w 
ciężkiem więzieniu przez 3 lata, z zalicze- 
niem na poczet kary odbytych prewencyjnie 
A-ch miesięcy aresztu. 

Ka-er. 

ROA W LOEB OOBE YORK ZEE RYEEŃ 

Listy do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku 4 ostainiem „sprostowaniem“ 
p. 4. Świętochowskiego oraz powołaniem się 

ma mnie jako świadka, uprzejmie proszę Pana 
Redaktora o umieszczenie w Jego póczytnem 
piśmie następującego oświadczenia: 

1) Byłem świadkiem zajścia pomiędzy p. J. 
Świętochowski a moim bratem AL. Frąc- 
kiewiczem, przyczem stwierdzam, że zniewa- 
żonym czynnie zastał p. Świętochowski, a nie 
mój brat. 

2) Zaprzeczam stanowczo jakoby mój brat 
został uprzednio znieważony czynnie przez 
p. Świętochowskiego. 

3) Pan J. Świętochowski zareagował na 
połiczek, zwracając się nazajutrz ze skargą 
ustną do mnie, następnie groził sprawą 5ą- 
dową aż wreszcie wystąpił z oświadczeniem 
w „Kurjerze Wiłeńskim". . 

4) Że wreszcie żadnego fuksa „Batorji“ 
przy zajściu nie było. 

Kreśłę wyrazy Szacunku i poważania. 
Zygmunt Frąckiewicz. 

Sa Panie Redaktorze! 

W związku z notatkami ukazującemi się 
w prasie przy omawianiu nadużyć ujawnio- 

mych w Zarządzie Bratniej Pomocy, w któ- 
wych to notatkach podawanem jest, iż p. Mi- 

+ chał Czerewko jest członkiem Konwentu Ba- 
torła, Prezydjum Konwentu niniejszem ma 
maszczyt prosić Pana Redaktora o umieszcze- 
mie w swem poczytnem pismie następującego 
wyjaśnienia: : 

1. j Konwentu stwierdza, iż kan- 
dydatura p. Czerewki Michała do Żarządu 
Bratniej Pomocy nie była wystawiona przez 
Konwent Batoria. 

, 2. P. Michał Czerewko został skreślony z 
łisty członków Konwentu Batoria dn. 10 paź- 
dziernika 1930 r. 

Łączymy wyrazy szacunku i poważania 

Za Prezydjum 

Tadeusz Romer 

Vice-Prezes. 
Stejan Jocz 

Sekretarz. 

Taksa na węgiel. 
Starosta Grodzki Wileński podaje do 

ogółnej wiadomości, iż z dniem 6-go lutego 
obowiązują następujące eeny na wegiel: 

1) Węgiel górnośląski kostka Nr. 1 wy- 
soko-kaloryjny od 7.100 kaloryj: 

a) wagonowo konsumentowi loe0: 
boezniea za 1 tonnę . . - zł. 60,00 

h) sprzedaż detaliczna z dosta- 
wą do domu za 1 tonnę - „ 66.00 

e) za pėl tonny z dostawą 
do domu . . . . . . . „ 34.00 
sa iki 2 249, 08 

2) Gruby węgieł górnośląski tegoż ga- 
tunku o 1 zł. 50 gr. taniej za 1 tonnę. 

3) Węgiel dąbrowiecki z kopalń: 

a) Czaładź, Saturn, Modrzejów o 80 gr. 
taniej za 1 tonnę, 

b) Grodsiee II, Jowisz, Niwka o 2 zł. 
taniej za 1 tonnę, 

e) Klimontow o 3 zł. 40gr. taniej za 1 t. 

4) Węgiel pszezyński o 5 zł. 80 gr. ta- 
niej za 1 tonnę. 

Liu PERO R TRO DYD OWO ERO ANETY OOO TOY a 

Siine lotniotwo to potęga Państwaił 

KU RJ E R W_ I EE NS XK 1 

Sprawa pożyczki Wileńskiej. 
WIEŚCI š UBRAZKI Ž KRAJU „Kurjer Warszawski” donosi: „Da- 

Pożar w maj. Konstancjonowo. 
iły Telegraph" w komentarzu redak- 
cyjnym wyraża zdziwienie, że rząd poł 
ski dotychczas nie uregulował sprawy 
pożyczki wileńskiej, co  szkodlwie 

    

Dziś: Romualda, Ryszarda. 

Jutro: Jana, Honorata. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 6. 
Zachód „ "u. Fóm:32 

Spoatrzeżenie Zakłuda Słotsorolegii U. 8. B. 

w Wiinie z dnia 6 I1—1331 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

    

Temperatura średnia — 120 C 

й najwyžsze: -— 9° С 

a kaniiazać S AO) 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważsjący: wschodni. 

Tendencja barom.: lekxi spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Imieniny J. E. Areybiskupa Jałbrzy- 

kowskiego. Na dzień dzisiejszy przypadają 
imieniny J. E. Arcybiskupa Metropolity Wi- 
leńskiego. W związku z tem J. E. Ks. biskup 
Michawkiewicz 0 godz. 9 rano w Bazylice 
Katedralnej odprawi uroczyste nabożeństwo. 

OSOBISTE. 
—Vice-prezydent Czyż ponownie zapadł 

na grypę. Vice-prezydent miasta p. W. Czyż 

zapadł onegdaj na grypę. Stan chorego nie 
jest groźny. 

— Wyjazd do Warszawy dyrektora Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Wczoraj wieczorem 
wyjechał do Warszawy dyrektor lzby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wiilnie prof. Zawadz- 
Ki. Wežmie on udział w obradach zjazdu dy 
rektorów Izb Przemystowo-Handlowych. 

— Prezes Dyrekeji Poczt i Telegratów 

inż. Žuchowicz wyjechał do Warzszawy 
ma IV zjazd prezesów Dyrekcji P. i T. Obra- 
dy zjazdu mają być poświęcone sprawom Or- 
ganizacyjnym zarządu poczt, telegrafów 
i telefonów. 

MIEJSKA 
—- Starania o koneesję na uruchomienie 

łombardu. Uruchomienie lombardu miejskie 
go napotkało w ostatniej chwili na pewne tru- 
dności z uzyskaniem koncesji. W związku z 
tem wyjechał onegdaj do Warszawy czef 
sekcji finansowej Magistratu m. Wilna ław- 
mik Żejmo. 

Uruchomienie tłombardu spodziewane 
jest w pierwszych dniach marca r. b. 

— Konferencja w sprawie komunikacji 
autobusowej. Onegdaj w lokalu Magistratu 
odbyła się konferencja poświęcona sprawie 
rozwiązania zagadnienia komunikacji auto- 
busowej w Wilnie. W konferencji udział 
wzięli poza przedstawicielami Magistratu, 
starosta grodzki Iszora, reprezentant Urzę- 
du Wojewódzkiego oraz przedstawiciel fir- 

my szwajcarskiej „Saurera'*, 
Konferencja mosiła charakter jedynie za- 

poznawczy i dlatego nie doprowadziła do 
wysunięcia żadnych konkretnych wniosków. 

— Wydział przemysłowy Magistratu zmie 
nił iekał. Wydział przemysłowy Magistratu 
m. Wiilna od kilku już dni urzęduje w nowym 
lokalu przy zaułku Franciszkańskim 7. 

— Magistrat rozważa sprawę przyjścia 
z pomocą materjałną bezrobotnym. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu Magistratu m. in. roz- 
ważana była sprawa przyjścia z pomocą bez- 
robotnym. Dyskusja rozwinęła się na tle in- 
terwencji związków klasowo-zawodowych w 
sprawie zorganizowania w okresie t. zw. se- 
zonu martwego doraźnej akcji pomocy ma- 
terjalnej bezrobotnym w pierwszym rzędzie 
przez rozdawnictwo materjałów opałowych i 

produktów żywnościowych (ziemniaków, ka- 

szy it. p). Wystąpiemie związków zawod. 

łączy się w tej sprawie z wnioskiem nagłym 

frakcji P.P.S. zgłoszonym ma ostatniem po- 
siedzeniu Rady Miejskiej. й 

Magistrat wnioski te przekazał do wydzia- 
łu opieki społecznej. 

— Budowa pensjonatu dla pracowników 
miejskich. Jak się dowiadujemy, w łonie 
Związku Pracowników Miejskich powstała 

myśl budowy pensjonatu dla pracowników 
komunalnych m. Wilna. Miejsce budowy nie 
zostało jeszcze Ściśle ustalone, istnieje pro- 
jekt wybudowania pensjonatu w nabytym 

przez Związek Pracowników Miejskich ma- 

jątku Kojrany tuż pod Wilnem. 
*_ W sprawie tej odbędzie się jutro zebra- 
mie, na którem wybrany zostanie Komitet 
budowy. 

— 12069 osób znalazło pracę na robotach 
miejskich. Jak wynika z opracowanego ostał 
mio sprawozdania, z kredytów Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej Magistrat m. Wil- 
ma zatrudnił doraźnie w ciągu ubiegłego To- 
ku 12069 osób, wydatkując na ten ceł 807 
tys. 364 złote. 

— Przygotowania do budowy nowej rzeź 
ni. Wyłoniony w m. listopadze ub. roku Ko- 
mitet do budowy w Wilnie rzeźni, hekoniar 
mi i chłodni opracował techniczny projekt 
tych budowli a obecnie opracowuje plan 
gospodarczy. 

W najbliższym czasie odbędzie się konfe- 
rencja sprawozdawcza z projektu hudowy tej 
wielkiej przetwórni mięsa. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Ogólnopolski Związek Akademickich 

Kół Naukowych organizuje w dniach 26, 27 
i 28 kwietnia b. r. I-szy Ogólnopolski Kongres 
Kół Naukowych P. M. A.w Warszawie, po- 
święcony obradom nad organizacją pracy i 
pomocy naukowych Kół. 'W: Kongresie mo- 
gą wziąć udział członkowie wszystkich Kół 
Naukowych U. S. B. Członkowie Kongresu 
będą mieli zapewnione kwatery i-zmiżki ko- 
lejowe w drodze powrotnej z Kongresu. Zgło- 
szenia przyjmuje Zrzeszenie Kół Naukowych 
U. S. B. w lokalu Koła Prawników w po- 
niedziałki godz. 16—17 i czwartki godz. 18— 
19. Program Kongresu będzie podany póź- 
niej. 

— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. 
Dnia 7 lutego r. b. w Salonach Ogniska Aka- . 
demickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się „So- 
bótka”, która będzie trwała do godz. 5-ej 
camo. Do tańca przygrywa wyborowa orkie- 
stra. Wstęp za okazaniem legitymacji i kart 
wstępu. Początek o godz. 9-ej wiiecz. 

HARCERSKA. 
— Tradycyjna Maskarada Harcerska. Na- 

turalnie jak i w latach ubiegłych odbędzie się 
iw tym roku Maskarada Harcerska. 

Do 15-g0 lutego już tylko ikiłka dni po- 
zostało. Dlatego też szyjcie kostjumy aby 
w konkursie zająć jak najlepsze miejsce i o- 
trzymać miłą nagrodę. 

Maskarada odbędzie się wniedzielę dn. 
A5-g0 b. m. w sali Gimnazjum im. I. Słowac- 
kiego (Dominikańska 3—5). 

  

wpływa na kredyt polski zagranicą. 
Rokowania o spłatę tej pożyczki to- 
czą się od lat pięciu. Angielscy wierzy- 
ciele godzą się na mniej więcej zwrot 
jednej czwartej. 

KA 
SPRAWY SZKOŁNE. 

  

— Stan zdrowotny dziatwy szkół pow- 
szechnych. Lekarska Komisja lustracyjna do- 
konała w ubiegłym aniesiącu szeczegółowej 
lustracji higjeniczno-lekarskiej w 100 szko- 

          prowadzono badań indywidualnych 

konferencyj indywidualnych z rodzicami 98, 
Skierowano do przychodni 1012 dzieci; wy- 
głoszono pogadanek 124 i zbadano 9745 dzie- 

ci. E 
Stan czystości i schorzenia wśród dziat- 

wy przedstawia się następująco: 

Liczba brudnych — 6396 dzieci zawszo- 
mych — 3324, posiadających świerzbę — 91, 
inne choroby skórne — 642, gruźlicę płtc 
podejrzaną — 78, gruźlicę płuc stwierdzoną 
3, gruźlicę gruczołów chłonnych 94, gruźlicę 
innych narządów 2, choroby nosa 147, uszu 
89, jagłicę 145, inne choroby oczu 482, wady 

wzroku 112, choroby nerwowe 10. 

Z chorób zakaźnych zanotowano: płomica 
64, błonica 20, ospa wietrzna 59, koklusz 47, 
różyczka3, amgina 6, odra 4, świnka 3, tyfus 
brzuszny 2. 

Ponadto Komisja lekarska, ziustrowała 
lokale. szkół, których stan był zadawalnia- 

jący. 

GOSPODARCZA 

— Syndykat browarników @а Kresów 
Półnecno - Wschodnich. W Wilnie odbył się 
zjazd właścicieli browarów województw 'wi- 
leńskiego, mowogródzkiego, białostockiego 
i poleskiego, na którym uchwalono stworzyć 
syndykat browarów tych 4-ch województw. 

Cel syndykatu — obrona interesów eko- 
momicznych właścicieli browarów i koordy- 
nowanie ich pracy. Do wybranego Zarządu 
weszłi pp. Taub z Wilna (prezes), adw. Jam 
Luto z Białegostoku (wice-prezes), Papier- 
majster z Lidy, Lipski (Wiłno) i Rozental 
(Suwalki). (ni. 

   

ZE ZWIĄZKÓW I.STOWARZYSZ. 

— Kurs wyrobu wędlin. Wydział Kół Go- 
spodyń Wiejskich Wileńskiego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych organizuje 
'w dniach od 16 do 22 lutego b. r. włącznie 
ikurs wyrobu wędlin, z następującym pro- 
gramem: 

16 i 17 lutego w godz. 17-20 wykłady te- 
oretyczne w Gali III. kursu Instytutu Ekono- 
miczińo-Rolniczego w Wilnie, Dom Jabłkow- 
skich, Mickiewicza 18. 

18 i 19 lutego zajęcia praktyczne w Pań- 
stwowej Szkole Rolniczej w Antowilu (do- 
jazd autobusem, godziny będą ustalone póź- 

miej). : 
20, 21 4 22 lutego w godz. popoiudniowych 

w Szkole Gospodarstwa Domowego „Šwiatlo“ 
w Wiilnie, Biskupia 12. 

Opłata za całkowity kurs wynosi zł. 10. 
Zapisy przyjmuje i wsezlkich informacyj 

udziela w godzinach urzędowych Wileńskie 
Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rolniczych. 
Sierakowskiego 4, tel. 7-84. 

— Z Federaeji P. Z. O. O. W dniu 3 lute- 
go pod przednictwem prezesa Federacji p 
wojewody Kirtiklisa odbyło się posiedzenie 
Zarządu Wojewódzkiego Federacji PZQO z 
udziałem prezesów zarządów powiatowych 
< wyjątkiem Wilejki. Zarząd powiatowy w 
Wilejce usprawiedliwil nieobecność swego de- 
legata. Delegaci zarządów wojewódzkich orga- 
nizacyj sftederowanych i prezesi zarządów po- 
wiatowych Federacji złożyli sprawozdania z 
działalności. Jak wynika z tych sprawozdań 
praca organizacyjna Federacji szybkiemi kro- 
kami posuwa się naprzód, zakładane są nowe 
Koła Stowarzyszenia b. wojskowych i rezer- 
wistow, stan liczbowy Federacji stale wzrasta. 
Pozatem sprawozdawcy w przemówieniach 
swych poruszyli cały szereg zagadnień na- 
tury organizacyjnej, omawiając płan pracy na 

najbliższy okres. 

Interesująca, bardzo ożywiona dyskusja 
wywiązała się nad referatem mjr. Bąbińskiego 
o kwestjach organizacyjnych. Pewna różnica 
zdań zarysowała się przy omawianiu planu 

ргасу ва następny okres. Większość zarządu 
wypowiedziała się za wstrzymaniem dalszego 
tworzenia odziałów lokalnych organizacyj 
sfedorowanych i podkreślała konieczność 
zwrócenia całej pracy w kierunku dalszej roz- 
budowy sieci organizacyjnej Stowarzyszenia 
b. wojskowych i rezerwistów jako „Federacji 
przyszłości —- wielkiej armji rezerwowej”. 
Poparcie w tym kierunku b. wojskowych i 
rezerwistów, wysunięto jako naczelny postułat 
Zasługuje tu na podkreślenie obywatelskie, 
pełne zrozumienia idei Federacji; słanowisko 
zarządu powiatowego Związku Ofieerów Rezer 
wy w Brasławiu, który wezwał swych człon- 
ków do wstąpienia do Stowarzyszenia b. woj- 
skowych i rezerwistów i czynnej tam pracy. 
Pewna część członków Zarządu natomiast wy- 
powiadała się za dalszą rozbudową organiza- 

cyj sfederowanych z równoczesnym udziałem 
wszystkich federantów w pracach Stowarzysze 
nia b. wojskowych i rezerwistów. Wyczerpu- 
jących informacyj o Stowarzyszeniu b. woj- 
skowych i.rezerwistów udzielił p. Przegańński 
w swym referacie, poczem Zarząd postanowił 
vtoczyć Stowarzyszenie b. wojskowych i re- 
zerwistów troskliwą opieką i nakazał preze- 

“som zarządów powiatowych Federacji całą 
pracę skierować ku rozbudowie tej organi- 
zacji. ‚ 

1!\Хяз!‹;рпіе\ p. Grabiński informował Zarząd 
o akcji ubezpieczeniowej wśród federantów. 

Następne posiedzenie odbędzie się w mar- 

cu roku bieżącego. 
— Z Komitetu Woj. W. F. i P. W. W dniu 

5 lutego r. b. pod przewodnictwem p. wo- 
jewody Kirtiklisa odbyło się posiedzenie pre- 
zydjum Wileńskiego Wojewódzkiego Komi- 
tetu P. W. i W. F., na którem dokonany zo- 
stał podział subwencji, otrzymanej z Pań- 
stwowego urzędu P. W. i W. F. w Warsza- 
wię oraz wysłuchane zostało sprawozdanie 
kasowe komisji budżetowo-gospodarczej. 

W tymże dniu o godz. 20-ej pod przewod- 
mictwem maczelnika wydziału wojskowego 
Urz. Wojewódzkiego Stefana Wiśniewskiego 
odbyło się pierwsze -posiedzenie ikomisji o- 
gólno-orgamizacyjnej Wojewódzkiego Komi- 
łetu W. F. i P. W., na którem wygłosili re- 
feraty: kierownik Okręgowego Urzędu W.F. 
iP. W. w Grodnie pułk. Kotowicz o kierun- 
ku działalności stowarzyszeń i orgamizacyj 
W.F.iP. W. ma terenie województwa wi- 
Jeńskiego oraz dr. Błahuszewski o eugenice 
sportu. Ponadto przewodniczący p. Wiśniew- 
ski zaznajomił zebranych o organizacji i za- 
kresie prac komisji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—- Odezyt prof. Tokarza. W niedzielę dn. 

8 lutego b. r. o godzinie 18-ej w Auli Kohum 
„nowej Unimersytetu Dr. Wacław Tokarz, 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego wy- 
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głost odczyt p. t. „Nadzieje i zawody przy- 
wódców ..powstamia listopadowego. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

— Zebranie Towarzystwa Neofilolegiez- 
nego odbędzie się w Gimnazjum E. Orzesziko 
wej we wtorek, dnia 10 b. m. o godzinie 
19-ej minut 30. Na ponządku dziennym re- 
ferat p. Alfreda Ehrmana p. t. Uwagi o TO- 
romantyzmie francuskim. 

— Ostatnie wyklady Stefana Jurosza p. t.: 
„W tundrach i lodoweach Alaski“ odbedą 
się w Środę dnia 11 i czwartek 12 b. m. o 
godz. 7-ej wiecz. w sak Śniadeckich U. S. B.. 
Należy wspomnieć, że p. Jarosz jest pierw- 
szym Europejczykiem usiłującym zdobyć gó- 
rę Mc. Kinleya е y najwyžszem 
wzniesieniem na kuli ziemskiej ponad gra- 
nicą wiecznych śniegów), Wspaniałe i iiczne 
przeźrocza z Фуса Indjan : Е 
wypraw przez tundry i lodowce 

biegunowej jako też 
życia itraperów, myśliwy 
złota, wśród których p. Jaroszowi 
udawało się Polaków, złożą się na 
interesujący pro; ы 

Dziś wieczór Ireny Sołskiej w Kon- 
serwatorjum. Znakomita artystka p. Solska 
przybyła wczoraj na zaproszenie Związku Li- 
teratów do Wilna i dzisiaj o 18.15 wiecz. 
wygłosi w sali Konserwatorjum Muzycznego 
(Wielka 47, wejście z Końskiej) swój świetny 
w formie i głęboki w treści odczyt p. t. „Krzyk 
o nowego mężczyznę”. Jest to subtelna próba 
zanalizowania zmian w psychice człowieka po- 
wojennego: obojga płci i ustalenia przyczyn 
głębokiego kryzysu, jaki przeżywa dziś jed- 
nostka, rodzina i społeczeństwo. 

Prasa warszawska, lwow: i krakowska 
pisała po odczycie Solskiej: „Teza prelegentki, 
choć ubrana w lekką, zachwycającą szatę, 
wyiskrzoną subtelnym dowcipem, była nie- 
mniej bardzo poważna; pod względem ujęcia 
i vogłębienia tematu była ona nieprze j 
miary“. „Zaslužonym huraganem okl 
nagrodziła p. Solską zarówno kobieca, 

męska część jej audytorjum“. „Od Solskiej 
powinni się uczyć wszyscy przemawiający z 
trybun i katedr, jak mówić należy, aby być 
słuchanym*. 

Większość biletów (od 50 gr. do 5 zł.) 
została już rozsprzedama. Pozostałe sprzedaje 
w ciągu dnia biuro „Orbis*, Mickiewicza 11. 
a od 7 wiecz. kasa przy wejściu. Początek 

punktualnie o 8.15 wiócz. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Kszłałeenie terminatorów rzemieślni- 
czych. W dniach najbliższych odbędzie się 

konferencja między przedstawicielami Izby 
Rzemieślniczej i wydziału przemysłowego Ma 
gistratu m. Wilna. Konferencja ma na celu 
„unormowanie sprawy terminatorów zatrud- 
nionych przez rzemieślników, którzy w prze- 
pisanym terminie t. do dnia 15 grudnia 
r. ub. nie złożyli 
utracili prawo kształcenia 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Chwilowe przerwanie strajku w żydow- 

skich internatach dla sierot. We czwartek 
po południu kancelarja Kabału nadesłała Zw. 
„Pracowników Handlowych pismo z 
wyrażeniem zgody pertraktowamia w sprawie 
wszystkich spornych punktów które są kością 

niezgody. W związku z tem wieczorem odbyło 
się posiedzenie Zarządu Związku, na którem 
uchwalono strajk przerwać do wtorku a w 
miedzyczasie pertraktować z Kahałem. Je- 
żeli do wtorku nie zostamie osiągnięta zgoda 
w punktach majważniejszych, strajk będzie 
znowu ogłoszony. 

  

    
    

   

    

   

       
    

  

   

  

   

    

   

    

   
terminatorów. 

   
     

RÓŻNE 
— Nowe 5-ciozłotówki. Przed kilku dnia- 

mi ukazały się już w obiegu nowe 5-ciozło- 
tówki odbite przez mennicę państwową z 0- 
kazji 100-ej rocznicy powstania listopadowe 
g0. 

ZABAWY. 
— Czarna Kawa „Łegjonu Młodych*. Wo- 

bec ogromnego zainteresowania Czarną Ka- 
wą „Legjonu Młodych** mającą się odbyć pod 
Jaskawym protektoratem J. M. Rektora U. S. 
B. Prof. D-ra Aleksandra Januszkiewicza w 
dniu 16 lutego b. r. w salonach Ofic. Kasyna 
Garnizonowego (Mickiewicza 13) i w zwią- 
zku z tem czynionemi staraniami o uzyska- 
mie zaproszeń, komunikujemy, że zaprosze- 
nia można otrzymać w Sekretarjacie „Leg- 
jonu Miodych“ (Ofic. Kasyno Garniz.) w go- 
dzinach 19—20 codziennie u senjorów ,,Le- 
gjonu Młodych* i członków. 

Ponieważ ilość osób jest ograniczona a 
pozostałych zaproszeń już miedużo, radzimy 
wszystkim, którzy chcą: wesoło i w miłym 
mastroju spędzić ostatnią moc karnawału, 

ażeby zaopatrywali się w zaproszenia. Wstęp 
3 zł. akad. 2 zł. Z poczynionych przygotowań 
już dziś można stwierdzić iż „Czarna Kawa* 
„Legjonu Młodych** będzie przebojem tego- 
rocznego karnawału i niewątpłiwie zgromadzi 
całą elitę wiieńską. 

— Zabawa Taneczna. W sobotę, dnia 7 
b. m. o godz. 9 wieczotem w lokalu Związku 
Drukarzy odbędzie się Wielka Zabawa Ta- 
neczna, urozmaicona  niespodziankami. 

Bufet na miejscu obficie zaopatrzony. 

  

Dziś Godzina 2200 

W i |) Międzynarodowe 

niego zawody hokoyowe.       

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Te-| 

atr czynny dwukrotnie. O godz. 4 m. 30 pp. 
ukaże się „Czupurek* Benedykta Hertza, o 
godz. 8 wiecz. ujrzymy Kwietną komedję 
Carpentiera „Papa-kawaler*, w reżyserji Wyr 
wicza-Wichrowskiego. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. „Interes z Ameryiką* Francka i Hirsz 
telda, pełna finezji komedja współczesna, 
która zdobyła sobie w Wilnie zasłużone po- 
wodzenie. Zarówno wnikliwa reżyserja R. 
Wasilewskiego, koncertowa gra zespołu jak 
i madwyraz efektowne dekoracje wywołują 
co wieczór huczne brawa. 

— Niedzielne przedstawienia  popolud- 
niowe. W madchodzącą niedzielę dnia 8 b. m. 
po cenach zniżonych. 

W Teatrze na Pohulance ukaże się po raz 
ostatni w sezonie, wyborna komedja Haseka 
„Dzielny wojak Szwejk” z L. Żurowskim w 
rok tytułowej. 

W Teatrze „Łutnia* ujrzymy, również nie 
odwołalnie .po raz ostatni w sezonie, wytwor 

mą komedję Vernuila „Egzotyczna kuzynka”. 
Reżyserja R. Wasilewskiego. 

— Najbliższe premjery. Teatr na Pohu- 
lance przygotowuje obecnie dwie arcyweso- 
łe, tryskające humorem jednoaktówki Mol-. 
nara, które zdobyły sobie wielkie powodze- 
nie zagramicą. Obie te jednoaktówki —= 
„Bankiet“ i „Raz, dwa, trzy” — reżyseruje 
dyr. Zelwerowicz, który jednocześnie objął 
rolę Norrisona w „Raz, dwa, trzy”. 

W Teatrze „Łastnia* ujrzymy w najbliž- 
szym czasie najnowszą komedję Krzywoszew 
skiego „Noc Syłwestrową** w wykonaniu czo- 
łowych sił zespołu. 

— „Reduta Artystyezna*. Dnia 12 b. m. 
'w tłusty czwartek, odbędzie się w salonach 
Kasyna Garnizonowego (Midkiewicza 13) do- 
roczna „Reduta Artystyczna" zespołu arty- 
„stycznego teatrów miejskich. Artyści dokba- 

egzaminów, a tem samem | 
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dają wszelkich starań, aby zabawa ta, cie- 
sząca się w Wiilnie ustloną tradycją, wypad- 
ła jak najświetniej. P. J. Hawrytkiewicz pro- 
jektuje i wykonuje nowe, nadwyraz efek- 
towne dekoracje, które stworzą idealny na- 
strój do tańca i zabawy. Trzy świetne orkie- 
stry, różnorodne (konkursy oraz biczne nmie- 
spodzianki urozmaicą bal i pozwolą każde- 
mu spędzić ikiłka godzin w atmosferze bez- 
troskiej wesołości. 

Bilety, za okazawiem zaproszeń, są już do 
nabycia w kasie zamawiań w Teatrze „Lu- 
tnia”. Organizatorzy balu proszą ©soby, któ- 
re jeszcze nie otrzymały zaproszeń, o skła- 
danie swych na k i adresów w kasie, w 
celu natychmiastowego wysłania zaproszeń. 

EABJO 
SOBOTA, DNIA 7 LUTEGO 1931 R. 

11.30: Trans. z Krynicy rozgrywek finałowych 
Mistrzostw Świata w hockey'u na lodzie. 11.58: 
Czas. 12.05: Muzyka lekka. 13.10: Kom. me- 
teorologiczny. 15.25: Program dzienny. 15.30: 
Mała skrzyneczka. 16.55: Skrzynka techniczna. 
16.15: Koncert życzeń. 16.35: „Ile lat ma zie- 
mia“ odczyt. 17.00: Nabożeństwo z Ostrej 

    

Bramy. 18.00: Audycja i koncert dła dzieci. 
19.00: Kom. Wil. T. O. i Kół, Roln. 19.15: Pro- 

         

  

gran na tydzień następny. 19.40: Pras. dzien- 
nik radjowy. 20.00: „Panieńka z Nieba* od- 
czyt. 20.15: Pogadanka radjotechniczna. 20.30: 
Muzyka lekka. 21.45: Feljeton z Krynicy. 22.00 
„Dzieje afisza” feljeton. 22.15: Koncert Cho- 
pinowski. 22.55: Komunikaty. 23.05: Audycja 
literacka. 23.45: Komunikaty z międz. zawo- 
dów hockey'owych w Krynicy. 

NIEDZIEŁA, DNIA 8 LUTEGO 1931 R. 

10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwo z 
Bazyliki Wiłeńskiej. 11.55: Tr. z Krynicy roz- 

  

grywek finałowych Mistrzostw Świata w hoc-. 
key'u na lodzie. 1 Tr. części poranku z 
Filbarmonji Warsza iej. 14.00: Zawody nar 
ciarskie o mistrzostwo Wilna. 14.00: „Obornik 

i sposoby jego przechowywania' odczyt. 14.20: 
Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja dla 
dzieci starszych. 16.40: ,,Przesłonecznienie du- 
szy narodu* odczyt. 17.15: „Wiadomości przy- 
jemne i pożyteczne”. 17.30: Koncert popular- 

    

ny. 19.00: „Co się dzieje w Wilnie?* pogadan- . 
ka. 19.20: Program na poniedziałek, 19.25: 
„Niemasz pana nad ulana“ feljeton. 19.40: 
Pogadanka aktualna z okazji tygodnia W. F. 
i P. W. 20.00: Rezerwa. 20.10: Trans. z teatru 
Małego w Warszawie 1 aktu komedji „Jaś z 

księżyca”. 21.00 Kwadrans literacki. 21.15: Re 
citał skrzypcowy. 22.00 „Szlakiem argonau- 

tów" feljeton. 22.15: Koncert popularny. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 23.45: Komunikat 
z przebiegu międzynarodowych zawodów hoc- 
key'owych w Krynicy. 

NOWINKI RADJOWE. 
MIKROFON NA BOISKU HOKEJOWEM. 

O godz. 11.30 Radjo nadaje z Krynicy 
transmisję zawodów hokejowych. Zawody 
sportowe są jednem z najbardziej emocjo- 
nujących widowisk, ale i sam przebieg ich 
podany w druku elektryzuje rzesze miłośni- 
ków i: sympatyków sportu. Radjo daje su- 
rogat osobistego udziału w zawodach, pozwa- 
la ma odległośćś śledzić grę sił i denerwować 
się nieprzewidzianemi zwrotami. 

AUDYCJA MOLIEROWSKA Z SOLSKĄ. 

Nareszcie dziś kończy się tydzień ocze- 
ikiwamia. Irena Solska już przyjechała, już 
woła © mowego mężczyznę, już jedzie na Wi- 
toldową, aby (wieczorem o godz. 23.05) wy- 
stąpić w audycji poświęconej specjalnie Mo- 
lierowi. Czterdziestominutową audycję wy- 
pełnią przystosowane do Radjo komedje p. t. 
„Mizantrop“ i „Szkoła żon". Całość audycji 
zaopatrzona jest słowem wstępnem prof. Ste- 
fama Glixellogo. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
WĘDRÓWKA SKRADZIONEJ MASZYNY 

DO PISANIA. 
W nocy z soboty na niedzielę złodzieje 

przedostali się do lokalu kursów maturalnych 
im. Kochanowskiego przy ul. Mickiewicza 4, 

  

skąd skradli maszynę do pisania, która tejże - 
jeszcze nocy „zamelinowana została" nad 
brzegiem Wilenki na terenie ogrodu Bernar- 
dyńskiego. W następnym dniu maszynę prze- 
niesiono do mełiny złodziejskiej przy ulicy 
Młynowej Nr. 2, skąd przewieziono ją do me- 
liny zawódowej paserki Stankiewiczowej, przy 
ul. Dyneburskiej.Nr. 24. Od Stankiewiczowej 
maszyna powędrowała na Wielką 5, gdzie zo- . 
stała przyłapana razem ze złodziejami: Lebe; 
dzienką i Benkowiczem. Aresztowano również 
Stankiewiczową i jej syna. (c) 

NIEUDANA KRADZIEŻ. 

Brejho Marja, Ostrobramska 16 zamełdo- 
wała, iż nieznani sprawcy wykradłi z piwnicy 
mieszczące się w tymże domu artykuły żyw- 
nościowe na 700 złotych. W czasie wynoszenia 
tych artykułów złodzieje zostali spłoszeni i 
zbiegli nie zdoławszy nic wynieść. Dochodze- 
niem ustalono, iż byłi to zawodowi złodzieje 
Niszkinis Stefan, Świerkowa 5 i Kozakiewicz 
Kazimierz, Połocka 4. Sprawców nieudanego 
złodziejstwa zatrzymano. 

KRADZIEŻ. MIĘSA. 
Swirko Michał, zam. przy ul. Bazyłjańskiej 

zameldował 6 kradzieży z wozu mięsa na 120 
zł. przez Imperowicza Jana, zašč: Grybiszki, 
którego zatrzymano. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 5 b. m. Markiewicz 'Ida tat. 20. - 
Niemiecka Nr. 20 napiła się sublimatu. Pogo- 
towie po udzieleniu pierwszej pomocy od: 
wiozło ją do szpitala Sawicz w stanie nieza- 
grażającym życiu. 

KRADZIEŻE. 

Radzin Szyira, Ostrobramska Nr. 18 za- 
meldowała o kradzieży lustra z niezamknóę- 
tego przedpokoju. Kradzieży dokonał Ow- 
dziej Jan, Katwaryjska 134, którego z histreh 
zatrzymano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od dn. 5 do dnia 6 b. m. zanotowano wy- 
padków różnych 34, w tem kradzieży 6, opil- 
stwa 6, przekroczeń administracyjnych 10. 

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCIE 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

=: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł 

      
OFIARY. 

Na Ołtarz Św. Antoniego w Nazareele. 
Józefa i Antonina Kuszełewskie zł. 2 
Aleksander Łysienko. . . . . „1 
Helena Urbanowiczowa . . . . „„ 1 
Antonina Dowgiałłowa . : ‚ - „ # 
Stanisław Nowicki . 1 
Wanda, Stanisław i Tola Renttowie „3 
Marja i Tosia Reuttówny . . . „2 

; Razem zł. 11 
(Jedenaście zł.) * 

 



  

SPORT. 
Zawody hokejowe o mistrzostwo šwiata. 
Mecze Anglja—Rumunja, Ameryka— Czechosłowacja. 
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Fragment meczu Węgry—Anglja, rozegranego w dniu 3 b. m. o puhar min. Spraw Zagra 
nicznych A. Zaleskiego. Zwyciężyła drużyna węgierska (3: 1). Drużyna węgierska jes 

lepsza w a aku i dzięki temu odniosła zwycięstwo. 

KRYNICA 6.I1. Pat. -— W piątek rano 
adbył się mecz hokejowy z serji rozgrywek 
pocieszenia o puhar ministra Zaleskiego po- 

między Anglją a Rumunją. Wynik 11 : 0 (w 
terojach 3 : 0, 3 : 0, 6 : 0). Drużyna amgiel- 
ska panowała cały czas nad boiskiem i zwy- 
<iężyła Rumunów bardzo łatwo. Zwłaszcza 
w ostatniej tercji, kiedy Rumuni opadiki z sił, 
Amglicy wielokrotnie zagrażali bramce prze- 
ciwnika i tylko szczęśliwej interwencji bram- 
karza zespołu rumuńskiego zawdzięczać na- 
deży, że wynik nie jest dużo wyższy. Bramka- 
mi dla drużyny angielskiej podzielili się: 
Magwood — trzy bramki, Carris — trzy bra- 
m:ki, Mełland trzy bramki oraz Erhardt — 
dwie bramki. Sędziował p. Sachs. { 

KRYNICA 6.11. Pat. — W piątek w godzi- 
nach południowych odbył się w Krynicy 
mecz finałowy o mistrzostwo świata w ho* 
keju między drużyną Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej a drużyną Czechosłowacji 
Mecz zakończył się nikłem zwycięstwem dru- 
żyny Stanów Zjednoczonych w stosunku 
1:0 (0 : 0, 1: 0, 0: 0). Gra dość ostra. W 
ostatniej tercji Czesi zadowoleni z niskiego 
wyniku blokują bramkę, ograniczając się je- 
dynie do sporadycznych wypadów. Wskutek 
tego tempo gry spada bardzo znacznie. Nao- 
gół mecz nie obfitował w emocjonujące sy- 
tuacje. Sędziował bardzo dobrze p. Trovati 
(Włochy): 

P. min. Zaleski przybędzie do Krynicy. 
KRYNICA 6.11. Pat. — Bawi tu wicemini- 

ster skarbu Starzyński. W piątek przyjeż- 

Ku Hiejskie 
"BALA WIEJSKA 

„Sakrokramaka 5. 

  

Ceny znižone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 4 do 8-go lutego 1931 roku wlącznie 
będzie wyświetlany najpotężniejszy film świata: 

dža do Krymicy p. minister spraw zagr. Za- 
leski. 

Początek seansów o godz. 

° gakończony nieznacznem zwy 

ARKA NOEGO 
Dramat miłości współczesnej i miłości-legendy. Aktów 10. W rol.główn.: Gaorge O'Brien i Dolores Costello. 
2.000.000 dolar. kosztował ten film, oszałamiający potęgą treści, wielkością inscenizacji, artyzmem gry i reżyserji. 
Kasa czynne od godz. 3 min. 30. 4-ej. 

KURJER w I LE Ń S K I 

Piękna nagroda ambasadora St. Zjednoczonych. 

KRYNICA 6.1. Pat. Ambasador Słanów 
Ameryki p. Wilys ofiarował 

dla najbardziej fair grającej drużyny piękną 

nagrodę honorową. W piątek p. ambazadot 
wydaje bankiet &а drużyny amerykańskiej. 

Mecz finałowy Polska— Austria. 

KRYNICA 6.1. Pat. — W piątek wieczo- 

rem odbył się mecz finałowy w hokeju o mi- 

strzostwo świata między Polską a Austrją, 
ęstwem Au- 

atrji w stosunku 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0). Wynik 
teq nałeży uważać za krzywdzący dła druży- 

   

my polskiej, która miała więcej sytuacyj przed 
bramk. i więcej atakowała od Austrjaków. 
O przegranej zadecydowała w bardzo nie- 
znacznym stopniu gra naszej drużyny w о- 
statnich 8 minutach, do tej chwili bowiem 
Polska prowadziła 1:0. 

Sensacyjny wynik finałowego meczu. 

KRYNICA 6.П. Pat. — W piątek koło pół- 

nocy zakończył się w Krynicy mecz finałowy 

o mistrzostwo świata między Kanadą a Szwe- 

cją. Spotkanie zakończyło się olbrzymią sen- 

sacją w postaci wyniku bezbramkowego 0 : 0. 

Sensacyjny ten wynik, uzyskany przez zespół 

szwedzki z dotychczasowym mistrzem świa- 

ta, tłumaczyć należy świetną grą bramkarza 
Szwedów Sucksdorffa oraz obronną posta- 

  

Pokazy łyżwiarskie. 
KRYNICA 6.II. Pat. — W piątek wieczo- 

rem odbyły się na stadjomie głównym mię- 
dzynarodowe pokazy łyżwiarskie w jeździe 
figurowej. W "pokazach wzięli udział Pata- * 

Ё złonek P. 
igurowej 

Józef Ber- 

      

   

  

Zbigniew Fwasiewicz z Wars 
nhauser z W. RW 
Sailaszy (P. K. Budapeszt). W jeździe pa- 
rami startowali kiskakrotni mistrzowie Pol- 
ski BiMerówna i Kowalski (Lwów), Galle i 
Dollinger (P. K. E. Budapeszt) oraz Papetz 
i Zwack (W. E. F. Wiedeń). Pokazy wywar- 
ły bardzo dobre wrażenie na zgromadzonej 
„publiczności. Specjalnie podobała się 12łet- 
nia dziewczynka panna Szilaszy z Budapesztu 
która z niezrównanym: wdziękiem odtańczyła 
walca, oraz para Papetz - Zwack, stojąca na 
wysokim poziomie technicznym. 

ug 

ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZOSTWO 
m. Wilna. 

„W dn. 6, 7 i 8 lutego rozegrane zostaną 
zawody narciarskie o mistrzostwo Wileńskie- 
go Okręgowego Związku Narciarskiego, w kon 
kurencji pań i panów. Udział w zawodach 
biorą kluby: A.Z.S., 21 baon K. O. P. (Nie- 
menczyn), Pogoń, P. K. 5., Ognisko i W. K. S. 
1 p. p. Leg. 

W pierwszym dniu mistrzostw dn. 6 lutego 
odbył się po raz pierwszy w Wilnie bieg dłu- 
godystansowy 30 klm. ze startem, półmetkiem 

  

  

    

Następny program: Walc naddunajski. 
  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOŚ" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„BOLDIWOÓD” 
wi, A. Mickiewicza 22   

Największy sukces bieżącego sezonu. 

Taniec wśród serc 
W rolach głównych 4 największe gwiazdy ekranu: Joan Grawford, Anite Page, Rod Ia Rocgue, Douglas 

NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA DŹWIĘKOWA w 2-ch aktach. 

Dziś! Wzruszający dramat mło- 
dych sercl Wielki film współczesny 
z życia młodzieży studenckiej p. t. 

Fairbanks Ir. — 
Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. — — — 

Film demonstruje się tylko w kinie HELIOS. 
Triumf Dźwiękowego Filmu Polskiego. 
Wielka Dźwiękowa Epopes Mor.ka na 
tle pow. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. W rol. gł; M. Malicka, A. Brodzisz, E. Bodo, K. Junosza-Stępowski. 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

WIATR 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

OD MORZA 

—  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1030 

  

Dźwiękowe Kino 

CGI/ING 
uł. Wielka Nr. 47 

Dzis1 
Wielki przebój 

dźwiękowy 

W rol. gł. 3 gwiazdy: kusząca Imogena R 
Świetne efekty dźwiękowe. Intereses. treść 

Latarnia morska 
obertson, przyst. John Mac Brown i tojemn. Robert Ellis. 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

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

Wspaniały wstrzą- 
sający dramat 

życiowe-erotyczny 

  

  

  

"Kino Kolejowe Dziś i dni następnychł Znany polski M || В Ni 7 ł a 

fil pna l dramat w '0 aktach OGNIS KO | noi ogita Nieznanego Zodnierzą 
W rołach głównych: La Malicka, M. Porzyaa J. PY w a: Jerzy Marr i ma 

P. o i iš . 4-е) „ Cai it 6 . 516 lute eznacza się na korzy: 

(obok dworea kolejow.) SGRE went Państw. Szk. Taka, w Wilnie. Nastepny bra Ostatni romans lewi Pitowisi w zol. gł. 

KINO -TEATR Dziś! „Monumentalny epokowy superszlagier T ł d dź li 

STYLOWY | EST e ie irigi arzan WiaGCa Gžung! 
Potężny dramat w 14 aktach. Treśći wykonanie, to triumf mowocz. kinematogrefii, to zaczarow. raj z 100! nocy. 

ulica Wieika 36. W rolach głównych: Natalja Kingston i Trank Merrill. —  UVAGA! Dyrekcja gwarantuje każdemu, zwrot 

MIGNON G. EBERHART. 

kosztu biłetu, że jest to najnowsze arcydzieło, które wyświetla się pierwszy raz w Wilnie. 

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

Przekład autoryżowany z angielekiego. 

— Skąd pani wiedziała, że to jej 
pantofelek? — zapytał, gdy skończy- 
łam. 

— Poznałam go. Miała te panto- 
felki na nogach o 11-ej wieczorem. 
Była w nich u mnie. I w nich przysz- 
ła ze dworu do kuchni. i 

— Czy tu nie było żadnej ozdoby? 
Te nitki wskazują, że tu było coś przy 
szytego i oberwało się. 

— Była rozetka, ale musiała ją 

zgubić. į 
—Rozetka? 
—Ozdoba 1 р16г. 
— Niebieska? 
— Nie, czerwona. 
— Tak dziękuję pani — wsunął 

pantofelek do kieszeni. — Czy pani 
była w pokoju w chwili gdy padł 
strzał? 

— Byłam i właśnie ten strzał mnie 
obudził ale nie słyszałam i nie zoba- 
czyłam nie godnego uwagi. 

— Niech pani nie będzie tego pew 
na. A propos, czy pani pacjent jest 
zupełnie nieprzytomny? 

— Tak. 
— Więc nadzieja na maocznego 

śwładka wykluczona? 1 

— Absolutnie — odpowiedziałam 
stanowczym tonem. 

O'Leary westchnął. 
— Z rana się zobaczymy. Chciał- 

AIC | 200GMIEPEACAM vapaitaisis V. Vaitso 08. Gzysua od gadu 9-0 preń Macniny sedażów zozyjasje «i goń Fo-ś gypsi Wadim świat gozpożarząge. 

я mietwa zozyjwajć #6 ФИФа ой мй @уканныйс pzytzją są sł godz. Mh l Td wk Vento omabawme P. K. O, Ne. 

PRERUKURNY winy s afiesewaiew 6 tema ink pzayka prutewą & @. Zaguviką V A TURA OBSUWRU Z utww mólesewwy pmnd teketam — (0 gr, 
1400 sh co wina: rmżokeyjczy, ugłaiewia uiewikaniawa=- SP gm m wyra Da tych com Świe mię wn czhaczewiw. 

bym się dowiedzieć niektórych rzeczy 
I... panno Saro! 

-—— Słucham. 
— Byłbym bardzo wdzięczny gdy- 

by mi pani komunikowała wszystko, 

co dojdzie do pani wiadomości. Ma 
pani dar dostrzegania ważnych rze- 

czy. 
Uśmiechnął się ujmująco. Uśmiech 

ten rozjaśnił i przemienił całą jego 
twarz: Zupełnie zapomniałam o jego 
uśmiechu. Pomimo, że nazwał mnie 
grzecznemi wyrazami wścibską nie 
mogłam się rozgniewać. ‘ 

Mam madzieję, že nikt nie nazwał 
mnie nigdy intrygantką czy plotkarką 
lecz nie da się zaprzeczyć, że mam ży 
wy umysł i lubię interesować się lu- 

dźmi. 
Ani się spostrzegłam, jak zobowią 

załam się pomagać mu w granicach 
mojej możliwości. 

Powróciłam do pokoju wieżowe- 
go, wziąłam zgnieciony czepek i wy- 
pełniłam zaniedbaną kartę. 

Dwaj policjanci rewidowali wielki, 
zawalony meblami pokój i klatkę scho 
dową. Wbrew wszystkiemu, oo się 
mówi o niedbałych metodach policji 
nigdy w życiu nie widziałam tak da- 
lece sumiennej roboty. Następnie uda 
M się na górę, prawdopodobnie w celu 
zrewidowania pokoju Eustachego. 
Tymczasem z korytarza weszli inni z 

wą całego zespołu szwedzkiego. W ciągu 
całego przebiegu gry zaznacza się niewiel- 
ka przewaga Kanady, jednak ataki ich nie 
posiadają skuteczności. Szwedzi grali swój 
najlepszy mecz w turnieju. 

Ciekawe jest zestawienie powyższego wy- 
niku z wynikami meczów finałowych Poi- 
ska—Szwecja 2 : 0 oraz Kanada—Poiska 3:0. 

  

i metą na boisku 6 p. p. Leg. Startowało 5 
zawodników przyczem wszyscy bieg ukończy- 
li w dobrej formie. Trasa biegu b. malownicza 
i urozmaicona prowad i 
jewą sironą cmentarza żyd. na Równe Pole, 
Rowy Sapieżyńskie, drogą okrężną obok 
strzelnicy wojskowej lewą stroną cmentarza 

zpowrotem na boisko 6 p. p. Leg., gdzie był 
półmetek i punkt odżywczy. Zawodnicy star- 
towali w odstępach 2 minutowych. Pierwszy 
na Półmetek przybył Nieciecki J. (Ognisko) 
pokrywając dysans 15 klm. w dobrym czasie 
1 g. 22 m. 03 s. Drugi zkolei minął półmetek 
Witkowski (P. K. S.) w czasie 1 g. 26 m. 585. 
Referowski (1 p. p. Leg) w 1 g. 32 m. 21 s. 
Pawłowski (Pogoń). i Sperski (Ognisko) w 
jednakowym czasie I g. 41 m. Sądząc z dobre- 
go czasu na półmełku wiadomem było już że 
zwycięży w ostateczńej klasyfikacji Nieciecki, 
który też trasę 30 kłm przebył w czasie 2 g. 
51 m. 42 s. Drugie miejsce zdobył dobrze się 
zapowiadający młody zawodnik z P. K. S. 
Witkowski osiągając czas 3 g. 03 m. 46 s. 
Trzeci Referowski (1 p. p. Leg.) 3 g. 21 m. 
33 s. Czwarty Pawłowski (Pogoń) 3 g. 29 m. 
02 5. 1 piąty Sperski (Ognisko) 3 g. 33 m. 158. 

W dniu dzisiejszym t. j. 7 lutego o godz. 
13-ej odbędzie się bieg na dystansie 18 klm. 
dla konkurencji (bieg i skok). Zakończenie 
mistrzostw nastąpi w niedzielę w którym to 

dniu odbędą się biegi: godz. 10-ta 18 klm. 
indywidualnie, 8 klm. bieg dla pań i panów 
oraz o godz. 13-ej konkurs skoków otwarty 
i dła kombinacji. 

      

  

  

  

KURJER WILEŃSKI 
Bpółka x ogranica. odpowiedz. 

DRUKARNIA į ATROLIGATORNA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzisła książkowa, dru- 
KOK Ala klos 
paūstwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, xapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiogo rodzaju roboty 
w zakresie drukaretwa 

WYKONYWA 

PUWKTUALGIE — TANIO — SOLIDEIE 

  

  

  

Nr. 30 (1972) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Przesilenie rządowe w Estonii. 
Paets tworzy gakinet. 

TALLIN, 611. (Pat). Konstanty 
Paets, jeden z leaderów stronnictwa 

chłopskiego, przyjął misję utweszę= 
nia nowego gabinetu. 

Zajście podczas obrad parlamentu japońskiego. 
TOKIO 6.IL Pat. — W sali gmachu sej- 

mowego, w której odbywało się posiedzenie 
komisji budżetowej, nieznany sprawca zbił 
szyhę, której odłamki zasypały członków ko- 

misji, Wśród webranych zapanowała wielkia” 
zamieszanie. Paczęto rzucać kałamarze ż iun=- 
ne przedmioty naoślep w kiezunku one. 

Jak słychać, 12 osób odałosło rany. 

Zamiecie śnieżne w Rosji. 
MOSKWA 6.IL Pat. — Na południu Rosji 

ad kiiku dni panują niezwykłe zamieeie Śnie- 
żne. Niektóre staniec kozackie zostały eałko- 
wiele zasypane Śniegiem. Komunikacja aległa 

przerwie, Kiłka esób znajdujących się w dom 
dze utonęło t aamarzło w ołbrzymieh um 
saeh śnieżnych. 

  

RUCHLIWOŚĆ WILEŃSKICH 
7 BOKSEROW. 

W niedzielę dnia 8 lutego 1931 r. odbędą 
się w Sali Ośrodka W. F. przy ulicy Ludwi- 
sarskiej 4, eliminacyjne i międzyklubowe za- 
wody bokserskie. * 

Udział w 12 walkach biorą: W. K. B., W. 
K. S. „Pogot“, Ž. A. K. S, W. K. S. 1 p. p. 
Leg, W. K. S. 6 p. p. Leg, W. K. S. 3 B. 
Sap. 

Wyeliminowani zawodnicy wezmą udział 
w meczu rewanżowym Wilno—Lwów we Lwo 
wie. 

Początek zawodów o godz. 18-cj (6 wiecz.) 
€eny miejsc od 50 gr. do 3 zł. Kasa czynna 
od godz. 12 w Ośrodku. 

SIATKÓWKA I KOSZYKÓWKA WARSZA- 
WA—WILNO 27:19 i 39:25. 

Reprezyntacyjna drużyna Wilna niegła w 
obu spotkaniach drugiemu garniturowi War- 
szawy. Warszawiacy byli naogół lepsi tech- 
nieznie i górowali nad zespołami Wilna ru 
tyną, której drużyny wileńskie nie nabędą 
nigdy walcząe jedynie u siebie i nie mając 
możności ze wzgłędu na oddalenie od głów- 
nych centrów sportowych, spotkaniu się z dru 
żynami siłniejszemi, jak to czynią zespoły sto- 
łeczne. 

Skład drużyny wileńskiej został zestawio- 
ny ma podstawie meczów kwalifikacyjnych 
i nie był, niestety, najlepszy. Brakowało w 

   

     

  

Poszukuję 

mieszkania 
od 5 do 7 pekoi 

trum miasta. Oferty pro- 

szę nadsyłać do Redakcji 

„Kurjera W.“ pod 46765 

Fortepjan 
Нгту Kern w Wiedniu 
w bardzo dobrym stanie 
sprzedaje się — Zwierzy- 
niec, Witoldowa 16 - 1. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do adminisw 

dla W. K. 

w ceu- 

    

  

  

    

  

OGŁOSZENIA 

PAKISTANAS AIISAIJA Gintė SUN NAME ЗАУО 

koszyków.e Ratdztula i Puszkarewicza, któ. 
rzy ue względów formalnych grać вёе mogli U 
jedynie w tej grze Wilno mogło biczyć na 
uwycięstwo, natomiast w piłoe koszykowej: 
Warszawianie byli zdecydowanie tepsL Tu- 
taj jedynie mała popułarność słatkówki w 
Wilnie jest usprawiedliwieniem miejscowych 
gdńż warunki fizyczne posiadają wilnianie 
doskonełe. Więcej spotkań z drużymami zm 
miejscowemó napewno. podniesie doóć miski 
pozicm o czem WA. O. Z. G. S. winien pa- 
niętać. 

Sedziomak mecze —- siatkówki p. Mala 
nawski, oraz b. dobrze mecz koszykówke 
sędzia z Warszawy p. Wojciechowski. 

  

AKADEMIJA SPORTOWA 

Na zakończenie trwającego obecnie Ty 
godnia Miejskiego Komitetu W. F. i P. Ww. 
odbędzie się w dniu 8 lutego o godz. 19-64, 
w sali Śniadeckich U. S. B. przy uL Ś-to Jań- 
skiej Akademja Sportowa, na program której 
złożą się referaty o znaczeniu wychowania. 

fizycznego dła jednostki i spoteczeństwa, ora£: 
uroczyste rozdanie nagród, zdobytych na nar- 
ciarskich mistrzostwach szkół średnich i m. 
"Wilna. 

Ze względu na bezpłatny wstęp spodzie- 
wana jest liczna obecność szerokich warstw 
społeczeństwa. Specjalne zaproszenia rozsy 
łane nie będą. 

—-—— 

  

Futurysta. 
  

    
  

  

  

  
  

  

Osobie uprzywilejowanej i 
odstąpię od zaraz bardzo dobrze prosperujący skiep 
win i wódek z kompletnem urządz. i koncesją na szałe 
Ajencja „Polkres” —wWiino, królewska 3, tel, 17-30 
  

Obwieszczenie. 
Aukcjenista Wileńskiej Izby Skarbowej Ch. Sena;- 

kiewicz na zasadzie 6 33 Instrukcji o przymusowem 

  

  

sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

ściąganiu podatków i opłat z dnia 17.V, 1966 r. (Da. 
Urz Min. Skarbu Nr. 15 podaje do wiadomości pn-- 
blicznei, że w dniu 12 lutego o godz. 10 rano w lo-   

aparatami fotograficznemi, zrobili kił 
ka zdjęć ciała, łeżącego na schodach, 
napełnili pokój dymem z jakichś apa 
ratów i posypak żółtawym proszkiem 
wszystkie przedmioty. Przygłądałam 
się z zainteresowaniem ich czynnoś- 
ciom, chociaż nie wszystko rozumia- 
łam, a pytać nie chciałam. I ci udali 
się na górę. Zaraz po nich zjawił się 
O'Leary i nie patrząc na mnie, wszedł 
po schodach, lecz po kilku minutach 
zeszedł zpowrotem, obładowany sto- 
sem męskich ubrań, z pośród których 
zwieszały się męskie, jedwabne szelki, 
rękawy wyprasowanych koszul i no- 
gawice zaprasowanych spodni. Domy- 
śliłam się, że musiała to być garde- 
roba Eustachego łub Lonergana, albo 
"jednego i drugiego, ale na co mu to 
mogło być potrzebne? ? 

Chwilę : później Gronda podniósł 
portjerę i wprowadził dwóch łudzi w 
białych fartuchach z noszami. 

— Tam na schodach — objaśnił 
idąc. przodem. ' 

Opuściłam pośpiesznie pokój. By- 
   i elęgniarką od wielu lat i natu- 
ralnie otrzaskałam się z nieprzyjem= 
nemi widokami. Pomimo wszy: 
jednak poczułam, że sceny podniesie- 
nia dywanu z trupa byłoby dla mnie 
za wiele: ' 

Smuga światła zawiodła mnie do 
bibljoteki, gdzie koło zimnego komin- 
ka siedziała żałosna grupa. Izabella, 
jeszcze w negliżu, siedziała z Fusta- 
chym na starej pluszowej czerwónej 
sofie. Wyglądała okropnie. Ufarbowa- 
ne potargane wosy spadały w kosmy- 
kach 'na żółto-bladą twarz, której rysy 
wydawały się uderzająco ostre. Małe 
zapadnięte oczy podkrążone były czar- 

   

Sil. Agencja Rexlamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

ulica Wielka 14, tel. 12-24, 

ke AAAAMAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A Ś 

2277—0 

nemi półkołami. Ale była spokojna i 
paliła swobodnie papierosa. March 
miała na sobie ponsową wełnianą su- 
kienkę, w której wyglądała na czter- 
naście lat. pończochy i poranne pan- 
tofle i siedziała *"nawprost Izabelli, 
sztywna i cicha. Dimuck również był 
ubrany, tyłko Lonergan owijał się 
skromnie kilimem, z pod którego wy- 
glądała biała jedwabna piżama w nie- 
bieskie centki. Nie był to estetyczny 
widok, zwłaszcza zaś dla oczu niezu- 
pełne młodej kobiety. 

Mittie Frisling nie było. 

Wszyscy milczeli, lecz w milczeniu 
tem wyczuwało się powstrzymywaną 

histerję. Zabawiłam z nimi tylko kilka 
chwil. Przez szpary w okiennicach za- 
czynało się już sączyć szare światło 
świtu. 

Na odgłos zamykających się drzwi 
frontowych, pośpieszyłam zpowrotem 
do pokoju przy wieży. Przez okno w 
haliu zobaczyłam stojącą przed bramą 
karetkę ambulansową. Po nocnej za- 
wiei podnosiła się znów gęsta mgła. 
Ogołocone z liści, mokre krzewy ma- 
jaczyły wśród niej jak duchy. Od stro- 
ny północnej ciemniała czarna plama 
drzew iglastych. Dalej zaś majaczył 
wysoki mur, obejmujący w swym ob- 
wodzie drzewa, cienie, martwy ogród 
i okropny stary dom, w którym ro- 
zegrało się morderstwo. 

Był to odrębny świat, groźny świat, 
który wciągnął mnie w swój wir bez 
mojej woli. A nie mogłam odjechać, 
bo nie pozwalał mi na to mój zawód. 

Jedyną pociechą wśród tego wszyst- 
kiego była myśl, że pod tym samym 
dachem znajduje się Lance O.Leary. 
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ROZDZIAŁ IV. 
Zamknięte drzwi. 

Jak łatwo się domyślić. Lance 
O'Leary był detektywem, chociaż ni- 
gdy nie słyszałam, żeby nadawał sobie 
tę bombastyczną nazwę. Poznałam się 
z nim kilka lat przedtem z racji przy 
krej sprawy w szpitalu Św. Anny. 
Czytelnicy muszą ją sobie przypomi- 
nać z gazet, bo była bardzo głośna. 
Później słyszałam o nim od czasu do 
czasu, nie uużo, bo nie lubił się rekla- 
mować, ałe dosyć, żeby się zorjento- 
wać, że robi potsępy. O'Leary nie był 
magikiem, nie wytrząsał przestępców 
z rękawa i nie posiadał cudownego 
daru, właściwego powieściowym de- 
tektywom, odróżniania w jednej chwi 
li poszlak fałszywych od prawdzi- 
wych. Z tem wszystkiem jednak roz- 
wiązał kilka najbardziej zagadkowych 
ważnych tajemnic kryminalnych, ja- 
kie paiały miejsce w naszej części kra- 

ju. ‚ 
Był to szczupły młody człowiek, 

średniego wzrostu, o jasnej regular- 
nej twarzy, kształtnej głowie i chłod 
nych szarych oczach, które widzia- 
ły przez ściany. Nosił gładko zaczesa- 
ne włosy i ubierał się nadzwyczaj sta 
rannie, spokojnie i wytwornie. Po- 
sadzam go, że wydawał na ubranie 
więcej niż był powinien. Lubił sza- 
ry kołor i krawaty i skanpetki z do- 
datkiem dyskretnej czerwieni, jeździł 
dwuosobowym popielatym samocho- 
dem nieznanej mi marki i miał słu- 

żącego, którego głos uderzał niezwy- 

kle dyskretną intonacją. Poza tem 
nie wiedziałam o nim prawie nic. 

Muszę zaznaczyć, że nigdy w ży- 
ciu nie popełniłam większej omyłki, 
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kalu sklepu, przy ulicy Wie kiej Nr. 42, odbędzie się” 
sprzedaż urządzenia sklepowego w ilości 10 objekiów,.. 
oszacowanego na 1200 złotych, należącego do Boruch- 
sona Aleksandra na pokrycie zaległości podatkowych» 
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niż tym razem, ufając, że z przybyciem» 
tego człowieka okropna sprawa do- 
biegnie automatycznie końca. 

Wczesne godziny poranka przesz 
ły mi jak dręczący sen. Około szó- 
stej Grondal przyniósł mi niezbył a- 
petyczne śniadanie, złożone e kawy, 
małej pomarańczy, spałonych suchar” 
ków i zimnego jajka na miękko, U- 
siadłam przy stoliku twarzą do scho- 
dów i siadałam tak do końca pobytw 
w tym domu. 

Kawa dodała mi odwagi, chociaż 
czułam się w dalszym ciągu jakby na 
„alarm“. Byłam sama, tylko w to- 
warzystwie nieprzytomnego człowie- 
ka. Pracowałam gorączkowo, aby nie - 
dać się trwożnym przywidzenien. 

Grondal przyniósł mi świeżą po-- 
ściel dla pacjenta, gorącej wody na 
kąpiel i ręczniki. Obowiązki jego obej 
mowały między innemi funkcje należ 
ne pokojówce. Uniósł lekko i zręcznie 
chorego i pomógł mi podłożyć prze- 
ścieradło tak starannie, jakby sam 
był pielęgniarką. Sprzątał pokój, jak 
się wyraził „za pozwoleniem połicjam - 
tą w szarem ubraniu", zmiótł dywan, 
który wyglądał tak jakby nigdy nie- 
był trzepany, otworzył ciężkie okien 
nice i gdy do pokoju wtargnęło zimne, 
szare Światło dnia, pogasił poustawia 
ne po wszystkich kątach lampy i świe- 
Ce. i 

Okurzył również niedbale, po mę-. 
sku, krzesła i drobne przedmioty. 
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