
      

Rok Vili. 

Й 
Sprawy, któremi żyjemy codzien- 

nie, nie sprzyjają zagadnieniom waż- 
kim i problemowym. Atmosfera prze- 
silenia gospodarczego wysuwa na 
piewszy płan kwestje gospodarcze, si- 
žy i.ądu i społeczeństwa idą w kierun- 
ku osadzeni: następstw kryzysu, u- 
chyłenia jego najostrzejszych przeja- 
wów i przetrwania światowej stagna- 
cji. której równej niema w dziejach 
gospodarczych. 

A jednak objektywne znaczenie 
problemów czy to ustrojowych czy in- 
nych, właściwych współczesnej Pol- 
sce, nie doznaje zmniejszenia, chociaż 
ściągają one na siebie w chwili obec- 
nej mniej uwagi. Zresztą przewidy- 
wanie kierujących czynników uprze- 
dza 1 uzupełnia zadania społeczeństwa 
zAdożony projekt reformy konstytucji 
wysunie niebawem na czoło zagadnie- 
iiia ustrojowe, od których rozwiązania 
zależy nasza przyszłość. 

Jcst rzeczą bardzo śliwą, że in- 
ra jeszcze, kolejno najwazniejsza kwe- 
stja, nie jest przemilczana: kwestja 
imniejszošci narodowych. Wyznamy 
szczerze, że zywiliśmy obawę, by nie 
została ona zepchnięta na daleki plan 
i xdsunięta w nieokreśloną przyszłość. 
To też z prawdziwą radością i otuchą 
powitaliśmy mowę posła Tadeusza Ho 
iówki, wygłoszoną w Sejmie podczas 
*'chaty. budżetowej. 

Wystąpienie to stwarza skądinąd 
dowód, że interesy narodowych mniej- 
szuści może z pełnym dla nich pożyt- 
kiem reprezentować Polak. Napawa 
mas spokojem 1 ufnością fakt, że czyni 
10 w sposób zdecydowany, usprawie- 
dl'*iając nadzieje i wiarę mas, które 
zautały liberaiizmowi, pragnąc w jego 
„wycięstwie widzieć swą przyszłość. 

Poseł Hołówko nie ograniczył się 
«0 zebrania pewnych bolączek wschod 
nicn połaci Rzeczypospolitej. Szeroki 
podkład przemówienia nadaje mu 
znamiona zasadniczego ujęcia kwestyj 
zw»ązanych z terytorjamu, których od- 
»0w ednikiem etnicznym są mniejszoś 
ci narodowe. Ujęcie to zawiera pełne 
u/nanie, że mniejszości narodowe w 
Pcssce istnieją i prawa ich mają być 
+cspekłowane. W oficjalnej doktrynie 
wolityczno - państwowej oznacza to 
zw. ot, którego istotą jest przełamanie 
teoxji o państwie narodowem, rzeczo- 
wo błędnej i świadomie kiamliwej, po- 
iilvcznie zaś fatalnej, której stosowa- 
ni w życiu sprawiało, że „ludność 
biatoruska i żydowska była traktowa- 
na jak wrogowie panstwa* według 
«kreślenia posła Hołówka, odpowiada- 
rąccgo ściśle ponurej zzeczywistości 
owego czasu. 

Uznawszy istnienie kwestji naro- 
do vościowej formułuje Frezes Hołów- 
ko stosunek do niej kilka razy: „„Niko- 
go nie chcemy wynaradawiać i krzyw- 

  

  

  

    

dzić chcemy Ly dzielił naszą dolę 1 nie 
dolę“... „Nie chcemy żadnej asymiła- 
ch ani połomzacji siłą, chcemy stwo- 
rzyc dobrych obywateii- państwa... 
„Niech włościanin będzie nadal Bia- 
iorusinem lub  staroobrzędowcem **... 

Podniesienie tych tez do rzędu za- 
sady jest równoznaczne z emencypa- 
€ją narodowości niepólskich w Polsce. 
W tych ramach ziszczałne są wszyst- 
kie ich aspiracje i pragnienia. Bez- 
wzęlędna obojętność na moment wy 
zaania i j przynależn 

  

narodowej 
przy rozdziale praw (i obowiązków), 
których suma jest własnością wszyst- 
kach obywateli wraz z opieką i pomo- 
rą w rozwiązywaniu kulturalnych i 
« s*podarczych zagadnień grup naro- 
dowościowych usuwa problem mniej- 
sześciowy z pola widzenia. 

Przed rokiem 1926 wytworzyły się 
za sprawą narodowej demokracji sto- 
sunki, które były piekłem dła mniej- 
szości. Od przełomu majowego nastą- 
piło zahamowanie pokrzywdzenia i 
już sam ów legalizm, nietylko głoszo- 
ny, lecz przedewszystkiem stosowany, 
wywołał uczucia głębokiej ulgi i stwo- 
rzyż nastrój, któremu wybory listopa- 
оуе dały w;1az wierny 1 zgodny z wo 
1а mas wyborczych. Żadna demago- 
gja faktu tego nie przesłoni. Może on 
ulec niekorzystnej zmianie przy za- 
nieabaniu potrzeb ludności niepol- 
zkóc j, lecz może utrwalic się i pogłębić, 
jezeli obecny przejaw ufności nie skoń 
czy się zawodem. 

Wskazywaliśmy już niejednokrot- 
nie, że liberalizm wobec narodowości 
zamieszkujących Polske. nietylko nie 
jest dla państwa szkodliwy, lecz po- 
żądany i poirzebny. Rzeczowe dąże- 
nia Białorusinów, Ukraińców, Żydów 
są harmonijne z interesami panstwa. 
Wynika to nietylko z analizy spraw 
wewnętrznych naszego państwa, ale z 
prooiemów ogólno-politycznych, które 
prędzej czy później wrócą, jak już 

  

(GRANI MAK JOWOŚCIOWI. 
kiczyś zjawiały się, z całą bezpośred- 
nioscią i wymagać będą odpowiedzi. 

Koncepcja identyfikująca obywa- 
telstwo polskie z połską uarodowością 
jest formą zbyt ciasną dla teraźniej- 
sz ści państwowej, a tem bardziej dla 
przyszłości. iIreść procesów twór- 
czych musi polegać na rozszerzeniu te- 
go ciasnego, szowinistycznego kanonu, 
w którym nie mieści się zgórą 10 mil- 
jonów głów. słusznie więc prezes Ho- 
łówko sprowadza zadania w tej dzie- 
dzinie do ugruntowania państwa przez 
wytworzenie dobrych jego obywateli 
i wierzy, że „przyjdą znowu czasy, kie- 
dy Białorusini 1 Ukraińcy będą równo- 
cześnie i wielkimi obywatełami Pań- 
stwa Polskiego”. 

Nie chcemy w tej chwili analizo- 
wać szczegółów, objętych mową posła 
Hołówki, chsciaż mają one pierwszo- 
rzedną doniosłość, sięgając do bolą- 
czek gospodaiczych i kulturalnych na- 
szych ziem. Pan Hołówko zna je naw 
syroś i mówi otwarcie o tem, co nie 
p" wimno być zakryte. kwestjonuje — 
jakze słusznie — zarówno utrakwi- 
styczną zasadę językową w szkołniet- 
wie jak jednostronny rygoryzm odpo- 
czynku niedzielnego. 

Wystąpienie Prezesa Hołówki ma 
znaczenie aktu zasadniczego i tak też 
winno być pojmowane. Należy w niem 
w'czieć programowe oświadczenie 
obozu politycznego, który w ten spo- 
<«b inauguruje probleni mniejszości 
narodowych. 

Deklaracja o którą niejednokrot- 
nic wołaliśmy, wypadła szczęśliwie. 
Długie milczenie okazało się dła spra- 
wy korzystnem. Smutny spadek po 
ak1csie bezwgzlędności i ucisku przed 
rokiem 1926 nie zachęcai do szybkich 
posunięć, stosunki które zastano, czy- 
uł» posunięcia te wręcz niemożliwe- 
mi. Zagadnienie najeżone mnóstwem 
oicbezpieczećwtw, było w najwyższym 
stopniu niepopułarne. Iylko kierunek 
mający rezezwy siły 1 idei i szeroki 
program pohtyczny, sięgający napra- 
wdę w przyszłość mógł jąć się terenu, 
sbywanego przedtem gwałtem lub głu- 
sk.m przemi.czaniem. Dopiero po lik- 
widacji ostrych następstw okresu, w 
którym polska myśł polityczna błąka- 
ła się po polach „Kresów *, przyszedł 
czas na aktywność. Nie jest przypad 
kiem, że Prezes Hołówko rozpaczął tę 
karię, na «łórej Ziemie Półnoeno- 
Ws: hodnie i Wilno mają wiełe do za- 
pisania. Ч 

I znow spuczywa iniejatywa w rę- 
Larn obozu Marszałka Piłsudskiego, 
jak w walce o lepszy ustrój, jak w zma 
ganiach z gospodarczym kryzysem. 
Wyłącznie w rękach tego; obozu. Bo 
jakiż w tem udział obu skrzydeł opo- 
zycyjnych, z» Ukrainiec, Białorusin 
1 Ź d znajdą swe prawo i sprawiedli- 
wosć? Albo jaka zasługa krzykaczy 
i szowinistycznych zaślepieńców z obo 
zu mniejszosa, którzy nołdują meto- 
dzie walki, raezdolni do zrozumienia, 
że tylko współpraca wszystkich naro- 
dowości i wyznań jest zrodłem nasze- 
go zbawienia? 

<oraz głębiej docierać będzie poli- 
tyczny rewizjonizm do niepolskich 
„itp narodowościowych, który zdro- 
wo myślącym i czującym masom do 
reszty zerwie łuskę z oczu, wprowadzi 
„© na bitą drogę współdziałania z Rze- 
cząpospolitą i dla Rzeczy pospoliiej о- 
dvsobni nieokiełznanych zaślepieńców 
i ziaweczy wywrotowyc”: podżegaczy. 

Istotnie _ „trzeba _ województwa 
wschodnie otoczyć szczególną opieką 
i traktować je jako benjaminka, któ- 
remu jeśli si: nie poskąju, to stokrot- 
nie zwróci”. udy słowom tym Prezesa 
Hołowki towarzyszyły w Sejmie okla- 
ski, na Ziemiach Wschodnich wywo- 
iują one ciche, lecz głębokie uznanie. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

Rozłam w łonie Heimwehry. 
WIEDEŃ, 19. II. (Pat). Z Inns- 

brueka donoszą, że rokowania pomię- 
dzy poszczególnemi grupami Heim- 
wehry w sprawie niedoprowadzenia 
do zerwania rozbiły się. Przywódca 
tyrolski Heimwehry Steigle zapowia- 
da, że Heimwehra w Tyrolu ogłosi 
swoją samodzielność 

ini 

Anglja będzie pośredniczyć. 
WIEDEŃ, 19. II. (Patj. Prasa do- 

nosi z Sofji: Minister spraw zagranicz- 
nych Burow powiadomił posła angiel- 
skiego, iż rząd postanowi przyjąc po- 
średnictwo angielskiego ministra 
skxw zagranicznych kendersona w 
konflikcie między Bułgarją a Grecją. 

dala, 

  

  

    

  

  

Przygotowania do obchodu 
imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Posłowie sejmowi b. minister Sta 
r'ewicż, Brokowski i Dobosz przybyli 
wczoraj w imieniu wileńskiej grupy 
regjonałnej posłów i senatorów do p. 
wojewody Kirtiklisa, prosząc p. wo- 
jewodę o udział w komitecie obchodu 
imienin Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. 

Konferencja ta miała również na 
celu omówienie szczegółów tej uro- 

ystości. W wyniku konferencji usta 
lono, iż wymienieni posłowie zapro- 
szą na najbliższy wtorek, 24 b. m. o 
godz. 18 przedstawicieli społeczeństwa 
Wileńszczyzny na zebranie organiza- 
cyjne w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego. Zebranie to 
będzie miało na celu wybór komitetu 
homorowego i wykonawczego oraz u- 
stuenie programu uroczystości. 

  

   

  

Obrady senackiej komisji 
budżetowej. 

WARSZAWA 19.II. Pat. — Na po- 
siedzeniu senackiej komisji skarbowo- 
budżetowej w dniu 19 b. m. przy- 
stąpiono do obrad nad budżetem Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych. Spra- 
wozdawca sen. Wyrostek (BB) wniósł 

o przyjęcie budżetu w brzmieniu sej- 
mowem. Sen. Meisner (Kł. Nar.) zwra- 
ca wwagę na konieczność fortyfikacji 
granicy zachodniej kraju, krytykując 
stosunki, panujące w lotnictwie, po- 
rusza sprawę procesu Kubali. Wresz- 
cie w ostry sposób.mówca zaatakował 
rozkaz ministra spraw wojskowych w 
związku ze sprawą Brześcia, eo wy- 
wołało interwencję przewodniczącego 
oraz przerywanie i protesty ze strony 
kierownika Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych. Zabierając głos kierownik 
Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. 
Konarzewski zaznaczył m. in., że spra- 
wa obrony granic zachodnich jest 03 
pracowywanaą. Kończąc gen Konsrzew 
ski podkreślił, że pewne czynniki sta- 
гаа się wy :ibrzymić wszelkie dro- 
bne niedokładności w armji, zamiast 
postępować tak, jak wskazuje obowią- 
zek obywatela, t. j. podtrzymywać na 
duchu armję. Dalej przemawiali se- 
natorowie Dębski i Barański. Jako 
ostatni przemawiał sprawozdawca se- 
nator Wyrosiek. Na tem posiedzenie 
zamknięto. 

   

   

Zakończenie konferencji 
rolniczej. 

BUKARESZT, 19. II. (Pat). Kon- 
ferencja rzeczoznawców państw rol- 
niezych Europy Środkowej i Wschod- 
niej zakończyia swe prace. Protokół 
*cnferencji stwierdza, że utworzony 
stały komitet uważa, iż należy podjąć 
zgedną akeję wobec Ligi Narodów w 
celu możliwie najszybszego zawarcia 
iniędzynarodowej konwencji weiery- 
naryjnej. Komunikat zaleca zajęcie 
wspólnego stanowiska na konferencji 
zbożowej w Rzymie, zwołanej na 
dź*ń 25 marca r. b. Biorąc pod uwa- 
s: znaczenie zebrania wyznaczonego 
w Paryżu na dzień 23 b. m. komitet 
zaleca porozumienie w celu zgodnego 
postępowania. Ponadto stały komitet 
jest zdania, że uprzywriejowanie trak- 
le we produktów rolniczych pocho- 
dzących z Europy, przez państwa eu- 
ropejskie stanowi jeden z najlepszych 
śroaków uzdrowienia obecnego poło- 
żenia gospodarczego Europy. Zaleceń 
dotyczących uprzywilejowanego trak- 
towania produktów rolniczych, nie 
podpisały jesynie Łotwa i Czechosło- 
wacja. 

sap 

Odczyt o Polsce w Paryżu. 

PARYŻ 19.11. Pat. — Wczoraj wie- 
czorem, w sali Wagram odbył się wiel- 
ki wiec, zorganizowany staraniem roz- 
maitych zrzeszeń byłych kombatan- 
tów francuskich. Na wiecu było o- 
becnych kiłka tysięcy osób, przyby- 
łych nietylko z Paryża, ale i z prowin- 
cji. Ambasadę polską reprezentował 
minister pełnomocny Miihlstein. Po 
zagajeniu wyświetlono film o działal- 
ności polskiej Federacji Związków O- 
brońców Ojczyzny. Film uczynił na 
obecnych wielkie wrażenie. Po wy- 
šwietleniu filmu gen. Górecki przed- 
stawił w dłuższym odczycie trudności, 
z któremi musiała walczyć z początku 
Polska, wzrost jej ludności, rozwój 
przemysłu i dobrobytu kraju, od chwi- 
li gdy łosy narodu ujął w swe ręce w 
roku 1926 Morszałek Pusudski. 

Następnie przedstawiciele szeregu 
rozmaitych związków byłych komba- 
tantów francuskich i inwalidów wo- 
jennych przedstawiali różne zagad- 
nienia polityki zagranicznej Polski i 
stosunek do nich francuskiej opinii 
publicznej. 

  

"ny weksłi. 

BIEZALEŻNY ORGAKM DEMOKRATYCZNY 
PROZY ZEP TOOOECZEY TEATRY OOROTACCZYJ O RODAK TEDA PTA NT TESINIO 

Zmiana decyzji metropolity Szeptyckiego. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wśród licznych posłów ruskich, 

którzy weszli z list BBWR. do Sejmu, 

również uzyskał mandat poselski w 

okręgu złoczowskim, ks. Józef Jawor- 

<ki, duchowny obrządku grecko-kato- 

hckiego. Posxi ks. Jawotski nie spra- 

"wował funkcji: posełskiej, ze wzglę- 

<łu na to, że metropolita Szeptycki nie 

udzieńł mu zgody na pełnienie tych 

funkcyj. Obecnie na audjencji w dn. 

17 b. m. metropolita Szeptycki udzie- 

lił ks. Jaworskiemu swej zgody na 

objęcie mandatu posełskiego z listy 

Nr. 1. Wywołało to w kołach poli- 

tycznych Lwowa dużą sensację, a rus- 

kie koła polityczne powitaly tę zmia- 

nę decyzji metropolity Szeptyckiego 

z zadowoleniem. 

Znaczne ograniczenie emigracji 
do $tanów Zjednoczonych. 

Del. od wł. kor. z Warszawy. 

Generalny kansułat Stanów Zjed- 

noczonych Ameryki Północnej w War 

szawie, otrzymał dn. 18 b. m. od cen- 

tralnych władz amerykańskich, pole- 

cenie zredukowania do minimum licz- 

by wiz, udzielanych emigrantom pol- 

skin do Ameryki, Zarządzenie to po- 

zostało w związku z uchwałoną przez 

kongres Stanów Zjednoczonych usta- 

wą, w myśl której emigracja do Ame- 

ryki będzie zredukowana o 90 proc. 

w stosunku do kwoty obecnej, w od- 

niesienin do państw Europy wschod- 

miej, a w tej liczbie i Połski. W ten 

sposób konsulat amerykański w War- 
s.awie w r. bieżącym wyda tylko 650 

wiz emigracyjnych. Powodem tak zna- 

cznego ograniczenia emigracji do A- 

meryki jest. coraz bardziej zaostrza- 

jący się kryzys gospodarczy i wzrost 

bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. 

Polepszenie się sytuacji na rynku łódzkim. 
WARSZAWA 19.11. Pat. — Wobec 

notatki, jaka się ukazała w jednem z 
pism warszawskich 0  rzekomem 
wstrzywamiu z połecenia p. ministra 
przemysłu i handlu Prystora zamó- 
wień rządowych dla przemysłu włó- 
kienniczego w Łodzi, w z 
czem przemysłowcy jakoby 
dają redukcję robotników, M 
stwo Przem. i Handlu komunikuje, 
iż wiadomość powyższa jest zupełnie 

   

    

   
   

niezgodna z prawdą, gdyż żadne tego 
rodzaju zarządzeńie wydane nie było. 
Na ryuku włókienniczym mietylko nie 
następuje redukcja robotników, lecz 
przeciwnie bezrobocie w Łodzi zmniej 
szyło się w ciągu ostatnich pięciu ty- 
godni o 1.805 osób na dzień 10 b. m. 
Wskutek wznowienia pracy w fabry- 
kach nastąpiło pewne odprężenie ogól 
ne. 

Polski lot dookoła Afryki. 
KAIR 19.II. Pat. — Kpt. Skarżyński i por. 

Markiewiez, którzy wezoraj wyłądował tu- 
taj, wyruszają w dalszą drogę do Wadihal- 
fa (Sudan) w dniu 20 b. m. а 

„i a K: L i L T КАНО S AKN T TRL PRZTOONCIZOAR ZAWIERA 

Papiež przed mikrofonem. 

  

Zdjęcie nasze przedstawia Ojca Świętego Piusa XI przed mikrofonem radjostacji wókękkśz 
skiej podczas przemówienia, które wygłosił w dniu 12 b. m. Po lewej —Ękardynał Pacelli 

  

Sytuacja w Hiszpanii. -: 
W Madrycie jednak niespokojnie. -* 

MADRYT 19.IL Pat. — W dniu 
18 b. m. wieez. w centrum miasta od- 
była się manifestacja republikańska, 
na kaórą menarchiści odpowiedzieli 
kontrmanifestacją. Doszło do zajść. 

Opinja prasy 
PARYŻ 19.H. Pat. Wfg „Journal'a“ 

książę Santiago Alba ocenia obecne po 
łożenie Hiszpanji jako przejściowe. 
Książe uzgodnił swoje stanowisko z 
Guerrą i zachowa objektywną rezer- 
wę. Naogół dzienniki są zdania, że no- 
wy rząd hiszpański rozwiązuje obec- 
ny kryzys tylko powierzchownie. Pra- 
sa uważa, że król dał niewątpliwie 

Polieja rozproszyła manifestantów. 
Grupa konstytucjonałistów postano. 
wiła nie brać udziału w wyborach, 
W Assomption ogłoszono stan wojen- 
ny z powodu wystąpień robotników. 

francuskiej. 

dowód zręczności, unikając dwóch 
niebezpieczeństw, a mianowicie rzą- 
du podobnego do kierenszczyzny oraz 
dyktatury wojskowej. „Matin* pisze, 
że opinja świata byłaby zaskoczona, 
gdyby król upokorzył się przed ulti- 
matum, postawionem przez buntowni- 
ków, jak również z żalem przyjęłaby 
odwołanie się króla do siły i represji. 

Literat, fałszerz weksli. 
TALLIN 19.11. Pat. — Znany Hterat eston- 

ski Rocht zgłosił się w. urzędzie polieji kry- 
minalnej, oskarżająe się 0 podniesienie wię- 
kszej sumy pieniężnej na moey słałszowa- 

Przeprowadzone dochodzenie 

pierwiastkowe całkowicie potwierdziło zez- 
nanie Rochta, przyczem okazało się iż w róż- 
nych bankaeh pobrał on za sfałszowanemi 
weksiami ponad 500 tys. marek estońskich. 

Demonstracje bezrobotnych w Berlinie. 
BERLIN, 19.11. (Pat). W dzielni- 

cy północnej doszło tu do burzli- 
wych demonstracyj bezrobotnych, 
którzy wśród okrzyków: „Jesteśmy 
głodni, żądamy pracy"! przeciągnęli 
ulicami. przyczem grupa młodocia- 

nych demonstrantów wpadła do 
jednego ze sklepów z produktami 
żywnościowemi i cały sklep splon- 
drowała. Policja pałkami gumowemi 
rozpędziła demonstrantów. 

—00— 

   

Cena 20 groszy. 

  

Hr. 41 (1983) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZAKŁÓCONA UROCZYSTOŚĆ. 

W czasie uroczystego nabożeństwa, od- 
prawianego w dniu święta niepodległości, bi- 
skup koszedarski Kuchta w czasie kazania 
rozpoczął w bardzo ostrych słowach kryty- 
kować rząd obecny. Przedstawiciele władz 
wojskowych i cywilnych zmuszeni byli opu- 
ścić nabożeństwo. 

DALSZE INTERNOWANIA. 

Naskutek zarządzenia komendanta wojen- 
nego w Kownie został internowany w obozie 
koncentracyjnym w Worniach prezes zwią- 
zku ateitininków Domaszewicz za wydanie 
drukiem i kolportaż prokłamacyj o charak- 
terze antyrządowym. W ten sposób w Wor- 
niach znajduje się już dr. Karwialis i trzech 
studentów, w więzieniu zaś za urządzenie 
demonstracji 11 osóh, między niemi redak- 

    tor „Rytasa* Radzewicz. Redaktor „Lietuvos 

Aidas,, Gustjnis rozpoczął starania celem 
zwolnienia Radzewicza. 

KARA PRASOWA. 

Jak podaje „Rytas“, naskutek zarządze- 
nia komendanta został skonfiskowany os 
tatni numer tygodnika „Darbininkas* za are 
tykuł o bolsze h, w którym władze li- 
tewskie dopatrzyły się znieważenia jednego 
z dyplomatów zagranicznych. 

NA GOŚCINNE WYSTĘPY. 

Do Rygi wyjeżdża zespół artystów litew- 
skiego teatru dramatycznego, który wystawi 
kilka sztuk autorów litewskich 

  

   

  

    

  

Polacy w Łotwie przed 
wyborami. 

DYNEBURG, 19. II. (Pat). Okres 
przcdwyborczy do samorządów powia 
towych, rad gminnych i miejskich jest 
w pełni. We wszystkich okręgach wy- 
borczych Polacy skupiają swych przed 
stawicieli do ciał samorządowych na 
własnych listach polsko-katolickich 
Związku Polaków w Łotwie. Wybory 
do samorządów powiatowych oraz do 
rad gminnych przypadają na dzień 
28 lutego i 1 marca r. b. Akcją przed- 
wyborczą kieruje Związek Połaków w. 
Łotwie. Zaznaczyć należy, że w obec- 
nych warunkach ujawnia się większa 
solidarność i zrozumienie narodowe 
tutejszej kolonji, co niewątpliwie bę- 
dzie miało korzystne następstwa dia 
mniejszości polskiej w Łotwie. W po- 
przednich wyborach przed czterma ła 
ty dużo głosów polskich zginęło z po- 
wodu braku odpowiedniej organizacji 
1 uświadomienia. 

Na wypadek wyboru 
Stahiberga. 

HELSINGFORS, 19-1. (Pat). W 
czasie wyborów prezydenta tłum, 
otaczający gmach sejmu, składał się 
przeważnie z lappowców, wśród 
których dawał się odczuć niepokój 
po ogłoszeniu wyników pierwszego 
i drugiego: głosowania. Rzekomo 
byli oni przygotowani do urządze- 
nia wrogiej demonstracji. 

Dziennikarze estońscy 
w Rydze. 

RYGA, 19-11. (Pat). W dniu 19 
b. m. przybyli tu dziennikarze estoń- 
scy w liczbie 8 celem odbycia kon- 
ferencji z dziennikarzami łotewskimi. 

Esi sak 
Powrót uczestników lotu 

transatlantyckiego. 
GENUA 19.11. Pat. — Uczestnicy 

łotu eskadry hydroplanów ponad A- 
tlnantykiem z gen. Balbo na czele 
przybyli tu w czwartek witani przez 
przedstawicieli władz i olbrzymie tłu- 
my ludności, które owacyjnie witały 
dzielnych lotników. 

Giełda warszawska z dn. 19.II. b. r. 
"WALUTY 1 DEWIZY: 

«ep 4 bis 8,96--8,98—-8,80 
..... 124,38— 124,69 — 134 07 
..... 358,19 — 359,09—357,20 

43,35 '/,—43,46 — 43,25 
8,919—8,939—8,899 
8.928— 8,948—8,908 

  

Nowy York kabel RT 
Paryż. . . . . . . 34,99/,—35,08'/,— 34,90 
POBYĆ: a as 26,42—26,48 —26,36 
Szwajcarja . . . . . 172,21—172,64— 171,78 
WIĘSK, 004. .02 125,40—125,71—125,09 
Włochy. . - . . + . . 46,73—43,85—43,61 
Berlin w obr.pryw. . . . . .. .. 218,18 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . . . . « . . . ».. 4950 
G%d01AFoWA| x ssa «Pd ieS © 71,75 
595 kolejowa . ©. . « « « « « « »-> 46,08 
10%/, Kolejowa . . .. .. + . . . 103,00 
3% budowlana. . . . . . . . . „ . 50,00 
8% L. Z. B. G. K.i B.R., obl. B. G. K. 94,00 
Ta 8aino OB sia. 05428 ь «4 BB 
4:/,% ziemskie 
70/, ziemskie dolarowe 
8% ziemskie dolarowe .. . .. 
5% warszawskie 
8% warszawskie . 
8% Częstochowy . 
8%. MRIIBR A ao OE 
695 Łodzi 24% 70 
10% Radomia 
10% Siedłee . „ . . .. 
695 Obl. poż. konw. m. Warsz. 

  

     

    

  

    

  

AKCJE: 

Bank Polski: ai +. « « «153,00 
Gulder GB ola „81,00 
Węgiel . . . . 32,75 
Lilpop . . 21,00 

Modrzejć OE PLZ, OPERON 
Ostrowiec . . . . . . . . . . 45,50—45,00 
Starachowice . . - . . . «je «ref (11,28
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REWOLUCJA HISZPAŃSKA. 
Gazety roją się od telegramów o 

naprężonej sytuacji w Hiszpanji. Upa- 
dek monarchji hiszpańskiej zdaje się 
być tylko kwestją czasu. 

Kto zwiedzał pałac królewski w 
Madrycie i uważnie się przyjrzał dłu- 
giemu szeregowi wiszącyc Мат рог- 
tretów, tego niewątpliwie uderzyć mu- 
siał wyraz stopniowej degeneracji. wi- 
docznej z twarzy Habsburgów i Bur- 
bonów, którzy w ciągu kiłku lat spra- 
wowali w Hiszpanji dziedziczne rzą- 
dy. Co za szalona różnica między do- 
stojnem. znamionującem wielką myśl 
polityczną, wybitną inteligencję i sze- 
rokie horyzonty obliczem Karola V-go 
a twarzą takiego Ferdynanda VI-go 
czy VIl-go, w której już ani krzty 
majestatu monarszego nie zostało i 
która przypomina raczej twarz pro- 
wincjonalnego kabotyna. 

Zjawisko to powszechne zresztą. 
Spėjrzmy na twarz Piotra Wielkiego 
i Mikołaja Il-go. Tam mąż wybitny 
reformator o szerokim rozmachu, uo- 

sobienie wielkich ambicyj i wielkiej 
siły woli, a tu — nicość moralna i 
umysłowa. człowiek bezbarwny „let- 
ni*, kompłetne zero, szary człeczyna, 
który, w chwili gdy się ważyły losy 
Rosji. marzył o sadzeniu kwiatków w 
Liwadji. Albo portret Fryderyka Wiel- 
kiego, który za wzorem ojca wznosił 
zręby niemieckiego mocarstwa 1 por- 
tret „Wiłusia* II-go, obecnego „drwa- 
ła z Doorn*, któremu w tej ostatniej 
roli bodaj więcej do twarzy, niż w roli 
mionarchy niemieckiej Rzeszy. 

Tak to degenerowali się i degene- 
rują mali potomkowie wielkich przod- 
ków, wszyscy ci „pomazańcy Boży”, 
którzy są wdzięcznym tematem do fil- 
mów i operetek a których życie i woj- 
na światowa w dużej mierze wysa- 
dziły z dziedzicznego siodła. 

W Hiszpanji jeszcze do tego nie 
doszło, ale — jak się zdaje — ma- 
luczko, a dojdzie. Alfons XIII mocno 
jest zachwiany. Czy sprawiła to fe- 
ralna trzynastka, czy też inne, po- 
ważniejsze względy? Odpowiedź jest 
prosta:*król już się Hiszpanom prze- 
jadł. Minęły czasy, kiedy można było 
koroną ludowi imponować. W dzisiej- 
szej sceptycznej i demokratycznej do- 
bie, król albo musi tak tańczyć, jak 
mu parlament zagra (Anglja). albo 
musi iść sobie precz (Grecja Austrja). 
Dłatego to spory zastęp b. pomozań- 
ców przeżuwa gdzieś na wygnaniu 
gorzki chleb (omaszczony niekiedy 
ofiarowaną wspaniałomyśnie przez b. 
poddanych emeryturką)) i wzdycha 
do dawnych, lepszych czasów (ks. 
Wied). Zanosi się na to i z Alfonsem 
XIII-ym. Zdaje się, że i on wkrótce 
zniknie z widowni i — w otoczeniu 
grona b. szambelanów, kamerherów 
i kamerjunkrów — osiądzie wzorem 
larbarossy w jakim Kyrńthiuserze czy 
innem Deauville i zalewając robaka 
burgundem zapytywać będzie od cza- 
su do czasu: „A co tam słychać w Hi- 
szpanji? Czy nie nadeszła już chwila 
powrotu na tron mych dostojnych 
przodków ?* 1 

Degeneracji członków dynastji bur- 
bońskiej towarzyszy dekadencja sa- 
mej Fiszpanji. Gdzież się podziała ta 
dumna Hiszpanja, która zdobywała 
drogą ekspansji morskiej niezmierzo- 
ne obszary za Atlantykiem i słała 
„Niezwyciężoną Armadę* na podbój 
Anglji? Gdzie są tradycje nieugiętego 
fanatyka księcia Alby, który żelazną 
ręką tłumił wolnościowe ruchy w Ni- 
derlandach i w imię wojującego kato- 
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licyzmu wysyłał na szafot najwybit- 
niejszych  patrjotów tamtejszych? 
Gdzie władcy „państwa w którem słoń 
ce nie zachodziło”, potężny Karoł V-y 
czy chociażby jeden z największych 
man jaków religijnych świata Filip II, 
spędzający posępne dni w zbudowa- 
nym przez się nawpół kłasziorze a na- 
wpół więzieniu Escuriału?  Prze- 
brzmiały bez echa sława i wielkość. 
Z pierwszorzędnego mocarstwa zje- 
chała Hiszpanja do roli państewka, z 
którem nikt się poważnie nie liczy i 
o którem przeciętny Europejczyk wie 
tylko, że odbywają się tam walki by- 
ków, a młodzi senores wyśpiewują 
pod oknami młodych senoritas sere- 
nady, przy dźwięku gitary i błasku 
księżyca. Dzisiejszy król hiszpański 
drży o swój tron. Dzisiejszy ks. Alba 
pędzi żywot bon-viveur'a i przekoma- 
rza się ze swym monarchą o udział 
w rządach. Tempora mutantur. Skar- 
leli ludzie, skarlało państwo. Dynastja 
skarlała, bo członkowie jej nie dbali 

o odświeżenie krwi burbońskiej, zbyt 
wybłękitnionej ciągłem łączeniem się 
krewnych. Państwo skarlało, bo zbyt 
się wysiliło na cele wojującego ultra- 
katolicyzmu, zbyt wiele dołożyło do 
tego „interesu“ moralnie i materjalnie, 
zbyt szybko wreszcie spoczęło na lau- 
rach po zdobyciu złotodajnych tere- 
nów Ameryki Południowej. Gdzie 
kończy się praca twórcza, tam się za- 
czyna dekadencja i rozkład. Klasycz- 
nym tego przykładem był w czasach 
starożytnych Rzym, a w nowożytnych 
—Hiszpanja. 

Kraj z nArury bogaty, wołał oddać 
swe zasoby bogactw naturalnych na 
łup kapitalistów angielskich, a sam 
usnął w słodkiej drzemce, urozmaica- 
nej walkami byków i przerywanej od 
czasu do czasu przez rewolucje. Trze- 
ba wiedzieć, że Hiszpanja, podobnież 
jak jej siostrzyca Portugalja i filje po- 
łudniowo-amerykańskie należy do 
krajów wiecznych rewolucyj. Zwłasz- 
cza wiek XIX w nie obfituje (1820 r., 
wojna domowa Karlistów, 1868 r., 
1878 r.). W związku z tem, nie trzeba 
sądzić, że 1931 r. ostatecznie stosunki 

hiszpańskie unormuje. Gdy jest król, 
Hiszpanie buntują się przeciwko kró- 
łowi. Gdy znów nastanie republika, 
zaczyna podnosić głowę partja rojali- 
styczna. Taki to już dziwny naród, 
któremu trudno dogodzić. Z jednej 
strony konserwatywny aż do przesa- 
dy, a z drugiej — wiecznie chciwy 
nowości. Stąd też ciągły wałkament, 
użeranie się partyj, przewroty, zama- 
chy. Dość powiedzieć, że Alfons XIII, 
człek widać krotochwilny, założył so- 
bie całe muzeum, gdzie można oglą- 
dać szczątki bomb, rewolwery, sztyle- 
ty it. p. „zabawki“, przy pomocy któ- 
rych usiłowano sprzątnąć władcę ze 
świata. 

Ruchawki hiszpańskiej nie należy 
brać zbyt poważnie. W każdym razie, 
dla bezpieczeństwa Europy nie stano- 
wią one żadnej groźby. Mogą sobie 
tam za Pirenejami Hiszpanie urządzać 
rewolty, „pucze*, bunty, insurekcje. 
Mogą wyganiać Alfonsa. Mogą go na- 
wet powiesić. W niebie europejskiem, 
a iem bardzicj światowem dziura się 
z pewnością nie zrobi. Conajwyżej mo- 
narchistom przybędzie nowy powód 
do biadolenia. Europejczycy zaś z pod 
innych znaków mogą sobie spokojnie 
przeglądać gazety i uśmiechać się 
tak, jak się z pewnością uśmiechnął 
każdy czytelnik ryskiego pisma „„Sie- 
godnia** na widok dowcipnej karyka- 
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„PO tamtej stronie gór czasu..." 
(Juljan Ejsmond; „W słońcu*. Wybór poezyj. Nakład św, Wojciecha, Poznań 1950, 
Tenże: „Patrząc na moich synków*, Poezje. Nakt, J. Ejsmondowej, Warszawa 1931), 

(Dokończenie). 

Największą wszakże popularność 
zdobył Ejsmond jako bajkopisarz. 
Inklinacje do tej formy wypowiadania 
się zdradza poeta już od zarania swej 
twórczości. Jego pierwsza książka. 
wydana kiedy autor liczył 20 rok ży- 
cia, nosi tytuł: „Bajki i prawdy”. Jego 
trzecią zkolei publikacją jest „„Anto- 
logja bajki polskiej* wydana tuż 
przed wojną. A po wojnie w szeregu 
pism polskich zaczynają ukazywać 
się owe niezrównane w swym dowci- 
pie, w trafności obserwacji, w umie- 
jętności syntetyzowania zjawisk życia 
społecznego i podawania syntezy w 
formie alegorji — oryginalne bajki 
Juljana Ejsmonda. Do bajki, jako ro- 
dzaju poetyckiego, wprowadza poeta 
nowc figury, wzbogaca * rozszerza jej 
formę. Zebrane w r. 1928 w osobny 
tomik są nietylko manifestacją czaru- 
jącego humoru, ale i dokumentem, 
satyryczną charakterystyką życia po- 
fitycznego i obyczajowości Polski od- 
rodzonej. Pierwsze lata niepodległoś- 
<i były przecież kopalnią tematów dla 
sałyryków i humorystów. Ale z powo- 
dzi utworów, które się wtedy pojawi- 
ły, wszystkie bodaj poszły już w za- 
pomnienie, oprócz bajek Ejsmonda. 
Umiał on bowiem wznieść się ponad 
aktualną sensację, umiał wydobyć z 
faktów i zjawisk rzeczy nieprzemija- 
jące, istotne, a więc przedewszystkiem 

  

owo „nieśmiertelne głupstwo.ludzkie”, 
od tysiącleci demaskowane i smagane 
przez satyryków całego Świata, a wie- 
cznie żywe i wszędzie czynńe. Daleki 
od sarkazmu, bez żółci, bez goryczy 
oblewał Ejsmond prysznicami śmie- 
chu ojczyste kołtuństwo. Wolny od 
stronniczości nie przepuszczał zwłasz- 
cza zacietrzewionym głowom rodzi- 
mych polityków. Tym, którzy chcieli 
go na swoją stronę skaptować, którzy 
takiego szermierza dowcipu chcieliby 
w swej partji widzieć, daje świetną 
w swej lapidarności odpowiedź w ta- 
kiej bajeczce: 

„Pytano raz ptaka, co bujał w la- 

zurze, 
Czy jest z lewa czy też z prawa, 
Bo to bardzo ważna sprawa. 
Odpowiedział: — Jestem w górze. 

Tak, w górze był... Do końca za- 
chował najcenniejszy przywilej praw- 
dziwego poety: niezależność sądów. 
Daleki od schlebiania komukolwiek 
z możnych tego świata, nie potrafił 
nigdy zamknąć oczu na śmieszność, 
jeśli go ta z którejkolwiek strony u- 
derzyła. Reagował poprostu impul- 
sywnie, nie zastanawiając się nad kon- 
sekwencjami swego śmiechu. Pamię- 
tamy jeszcze tę burzę, jaka rozpętała 
się nad głową niefrasobliwego bajko- 
pisarza, gdy ogłosił powiastkę o ude- 

K U RJ FE R 

Mary Pickford 

    

  

ani myśli wycofać się z królestwa filmu 
równie jak jej mąż. 

Pogrzeb nestorki dzien- 
nikarstwa polskiego. 

WARSZAWA, 191. (Pal). W 
czwartek odbył się pogrzeb nestorki 
dziennikarstwa polskiego ś. p. Bro- 
nisławy Neufeldówny W pogrzebie 
wzięli udział przedstawiciele świata 
dziennikarskiego, bterackiego i arty- 
styczaego. Na trumnie złożono wie- 
le wieńców, m. in. od Ministerstwa 
Oświaty, z Syndykatu Dziennikarzy 
Warsząwskich, Tow. Dzienaikarzy 
it. d. Nad trumną przemawiał me- 
cenas Sliwowski w imieniu Towa- 
rzystwa Literatów i Dziennikarzy o- 
raz wice-prezes Związku Syndykatów 

  

   A ЛЕИ 

Dziennikarzy Polskich red. Stefan 
Grostern. 

Sziachectwo za rekord 
szybkości. 

LONDYN, |9-11. (Pat. Król na- 
dał szlachectwo kapitanowi Ма!со!- 

mowi Campbellowi, ktėry powrėcil 
w czwartek wieczorem z Ameryki, 
gdzie zdobył rekord szybkości w 
jeździe automobilowej. Campbell 
będzie również podejmowany przez 
rząd angielski, a następnie powita- 
ny przez parlament. 

WRO ZEROO TKO NO NTITDKIINSSS 

Popierajeie przemys! krajowy 

  

tury zamieszczonej tamże, a przedsta- 
wiającej czterech „bezrobotnych: gra- 
czy w pokera (Wilhelm II, Ferdynand 
bułgarski, Jerzy grecki i Amanullah), 
robiących miejsce przy stoliku dla 
gracza piątego (Alfons hiszpański). 

A co będzie po ustąpieniu Alfonsa? 
Zapewne dojdą wiedy do głosu t. zw. 
kortezy, czyli hiszpańskie ciało usta- 
wodawcze. Zresztą chi lo sa? Może 
znów wynurzy się na powierzchnię 
jaki Primo de Rivera czy Berenguer. 
A może rewołucja Hiszpanom się 
przeje i znów okrzykną jakiego Alfon- 
sa XIV-go czy Ferdynada VIII-go. Ci 
poludniowcy są nieobłiczalni, jak na- 
sza pogoda i nikt nigdy nie wie, co 
im raptem może do łba strzelić. To 
tylko pewna, że — czy Alfons utrzy- 
ma się czy nie — tak samo będą się 
na cudnej ziemi hiszpańskiej odbywa- 
ły na arenach krwawe „corridy* i tak 
samo w jasne, księżycowe noce mło- 
dzi senores w czarnych płaszczach nu- 
cić będą przy dźwiękach gitary słod- 
kie serenady pod oknami rozmarzo- 
nych senoritas. Życie zrobi swoje. 

Spectans. 

korowanej orderem krowie akurat w 
tym dniu, gdy w prasie ukazała się 
kolejna lista odznaczonych osobisto- 
ści. Posadę stracił za ten wybryk hu- 
moru i dopiero wskutek wielkiego 
gwałtu, podniesionego przez wiełbicie- 
li jego ciętego pióra, dymisję cofnięto. 

I gdyby Ejmond pozostawił po so- 
bie tyłko bajki, które po wydaniu о- 
sobnego zbiorku ukazywały się dalej 
w pismach i które corychłej nałeżało- 
by wyłuskać ze szpalt „Cyrulika War- 
szawskiego“, „Šwiata“, „Kurjera Po- 
rannego“ i innych wydawnictw perjo- 
dycznych — te bajki same zapewnily- 
by mu trwałe miejsce w historji lite- 
ratury, w rozdziale: poezja satyrycz- 
na. Tutaj należałoby umieścić jego na- 
zwisko obok nazwisk Jana Lemań- 
skiego i Boya Żeleńskiego, jako auto- 
ra „Słówek”. 

Przecież nietyłko w bajkach znaj- 
duje upust przyrodzone temu pisarzo- 
wi poczucie komizmu, jego wrodzony 
swobodny dowcip, w którym nie było 
nic sztucznego, a który wynikał jak 
u dziecka z potrzeby bawienia siebie 
i innych, z naturałnej skłonności do 
figlów. 

Mam tu na myśli feljetony Ejs- 
monda, zebrane w książce p. t. „Sztu- 
ka wymyšlania“. Poznajemy z nich 
Ejsmonda kalamburżystę, który bawi 
się igraszką słów i niespodziankami 
skojarzeń myślowych. Uprawia tu po- 
eta swego rodzaju „sztukę dla sztuki”, 
tworzy bez żadnych tendencyj czy 
moralizowania, jak np. w bajkach, 
tworzy czysty żart pod hasłem: śmiech 
to zdrowie. 

Posyłając do druku w „Wiadomo- 
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Pół miljona dolarów na deportację 
cudzoziemców ze Stanów Zjednoczonych. 
Wydana ostatnio nowa ustawa o 

bezrobotnych w Stanach Zjednoczo- 
mych A. P. orzeka, iż cudzoziemcy, 
którzy tracą pracę i stają się ciężarem 
dla państwa, mają być przymusowo 
deportowani ze Stanów Zjednoczo- 
nych do kraju pochodzenia. 

Rozporządzenie to jest dotkliwym 
ciosem dla znacznej łiczby emigran- 
tów z Połski przeważnie Żydów, któ- 
rzy w ostatnich czasach z powodu kry 

zysu gospodarczego utracili pracę, a 
nie stali się jeszcze obywatelami Sta- 
nów Zjednoczonych. 

W związku z powyższem i wobec 
wzbierającej fali bezrobocia, pre- 
zydent Hoover podpisał dekret 'w spra 
wie wyasygnowania 500.000 dolarów 
dla biura do spraw emigracji w celu 
przeprowadzenia szybkiej deportacji 
bezrobotnych cudzoziemców ze Sta- 
nów Zjednoczonych A. P. 

„Wewnętrzni dyplomaci" w Rosji sowieckiej. 
MOSKWA, (CEPS). W najbliż- 

szym czasie założona zostanie w Rosji 
sowieckiej instytucja przedstawicieli 
sowieckich socjalistycznych republik 
radzieckich, przy radzie komisarzy 
ludowych. Będą to t. zw. „Dyplomaci 
wewnętrzni”. W rozporządzeniu Ra- 
dy Komisarzy Łudowych, wydanem w 
tej sprawie powiedziano, że zarządze- 
nie to ma pogłębić współpracę Rady 
Komisarzy Ludowych ZSSR. z sowiec- 

kimi komisarzami ludowymi poszcze- 
gólnych republik sowieckich, co jest 
konieczne zwłaszcza gdy chodzi o 
przyspieszenie rozwoju budownictwa 
gospodarczego i kulturalnego. Przed- 
stawiciele ci będą brać udział z gło- 
sem doradczym w posiedzeniach Ra- 
dy Komisarzy Ludowych w sowiecie 
pracy i w komisji wykonawczej, któ- 
ra kontroluje wykonywanie rozporzą- 
dzeń Sownarkomu. 

Protesty sowiecko-ukraińskich uczonych. 
KIJÓW. (CEPS). Na posiedzeniu 

Ukraińskiej Sowieckiej  Akademji 
Nauk, odbytem w tych dniach w Kijo- 
wie, przemawiał, członek Akademji Ba 
galej, który domagał się, aby Wszech- 
ukarińska Akademja Nauk zaprote- 
stowała przeciw faszystowskiemu ter- 
rorowi w Zachod. Ukrainie. Członek 
Akademji Hruszewski, znany ukraiń- 
ski historyk i polityk wygłosił gwał- 
towną mowę przeciw Polsce, poczem 

zatarg między izbą 
LONDYN 19.II. Pat. — Odrzuce- 

mie wczoraj przez Izbę Lordów ustawy 
szkolnej stwarza pierwszy otwarty 
konflikt między Izbą Lordów a Izbą 
Gmin po wojnie, dotychczas bowiem 
lordowie  zaspakajali się wnioskami 
uzupełnia jącemi, które doprowadzały 

Sionišci są 
LONDYN, 19. II. (Pat). Po zbada- 

niu pisma Mac Donalda, zawierające- 
go wykładnię rządową t. zw. Białej 
Księgi o Palestynie rada wykonawcza 
fedcracji sionistycznej wyraziła zado- 

  

uchwalono rezolucję, której tekst jest 
również skierowany przeciw Polsce. 
Na tem samem posiedzeniu, postano- 
wiono wykluczyć z Akademji profeso- 
ra Jaworskicgo, ponieważ „nie za- 

służył sobie uaufania, ukrywając swą 
przeszłość i głosił antynaukowe poglą- 
ds" Do honorowego przewodnictwa te 
go posiedzenia wybrano komisarza 
wojny Woroszyłowa. 

Gmin i lzbą Lordów. 
stale do kompromisu z lzbą Gmin i 
1ządem. Odrziicenie ustawy en bloc wy 
wołało ostre ataki organu Labour Par- 
ty „Daily Herałd*, który zapowiada 
że rząd zmajdzie środki, aby ukarać 
arogancję lordów. 

zadowoleni. 
wolenie z powodu doprowadzenia ro- 
kowań z rządem brytyjskim do pozy- 
tywnego rezułtatu, który przywraca 
podsławy współpracy z mocarstwem 
mandatowem. 

Zbrojenia merskie Francji. 
DUNKIERKA 19.II. Pat. — Spusz- 

czono ma wodę kontrtorpedowiec 
„Aigle*. W „czasie uroczystości prze- 
mawiali minister marynarki i minis- 
ter wojny, zapowiadając, że za kilka 
dni omawiana będzie w Izbie nowa 

transza programu morskiego, na pod- 
sławie której Francja po raz pierwzy 
skorzysta z praw, przyznanych jej 
przez konwencję waszyngtońską, tran- 
sza ta bowiem przewiduje budowę jed 
mego krążownika. 

  

Nalepka na dzień imienin Marszałka Piłsudskiego. 

  

« 7 

Związek Strzelecki wydał specjalne nalepki okienne na dzień imienin Marszałka Piłeud- 
skiego, wykonane przez art-rzeźbiarza Z. Glinickiego. Dochód osiągnięty ze sprzedaży 

jest nałepek przeznaczony całkowicie na wychowanie fizyczne i kulturalno-oświatowe 
młodzieży szkolnej. 

ściach Literackich jeden z omawia- 
nych feljetonów, załącza dla repro- 
dukcji swoją fotografję, zrobioną w 
8 miesiącu życia. I czyni przy tem u- 
wagę, że idzie w ten sposób z prądem 
czasu, gdyż wśród pisarzy utarł się 
zwyczaj reprodukowania swych podo- 
bisa z okresu wczesnej młodości. Aby 
się nie dać prześcignąć innym daje 
więc podobiznę siebie, jako niemowłę- 
cia. Tego rodzaju „kawały” zawsze 

trzymały się Ejsmonda, zawsze szu- 
kał okazji, aby dać ujście swej dzie- 
cinnej pustocie. „Z nas trzech —,po- 
wiada o sobie i swoich synkach — 
ja jestem największy łobuz, chociaż 
jestem od nich trochę starszy”. 

Pogodny sarmacki humor oświet- 
ła niemal wszystko, co wyszło z pod 
pióra Ejsmonda. Możnaby śmiało po- 
wiedzieć, że ta pogodność, ten uśmiech 
szczery, niezjadliwy jest cechą stałą, 
po której poznaje się rzeczy pisane 
przez autora ,„Bajek*. Humor prze- 
Świeca przez karty jego „Wspomnień 
myśliwskich*, humorem błyszczą jego 
wiersze i proza, ale epitet „humory- 
sty” byłby, przecież za wąski do obję- 
cia całej twówzości Ejsmonda. Na po- 
ważny ton nastrojone są jego opowia- 
dania, zebrane w dwa cykle: „W pu- 
szczy* i „Żywoty drzew”. Pełen po- 
wagi i rzetelnego wysiłku artystycz- 
nego jest Ejsmond w 'pracy nad prze- 
kładem wierszy łacińskich Jana Ko- 
chanowskiego, swego duchowego ro- 
dzica. 

Bo właśnie w pracy nad tym prze- 
kładem, którego dokonał 26 letni po- 
eta, ukształtowały silę najważniejsze 
elementy psychiki twórczej Ejsmon- 

da. Więc skoro utarło się w krytyce, 
że charakterystyka pisarza nie może 
obyć się bez wskazania wpływów, bez 
podkreślenia zależności danego arty- 
sty od poprzedników — to mówiąc 
o twórczości Ejsmonda nie można po- 
minąć milczeniem tego wpływu, jaki 
wywarł na nią mistrz z Czarnoilasu, i 
wogóle — poezja staropolska. , 

Wczytując się w nią, zgłębiając jej 
ducha odkrył Ejsmond, że „poezja 
staropolska nie wstydziła się doczes- 
ności i dążyła do pełni życia”. Та 
prawdą przejął Się nawskroś. Dążenie 
do pełni życia, najbliższy kontakt z 
doczesnością i współczesnością — to 
już leżało w jego naturze. A kiedy w 
poezji wieku XVI i XVII znalazł jak- 
gdyby potwierdzenie i afirmację tych 
swoich  epikurejskich upodobań i 
skłonności, znalazł drogę własnego ta- 
leniu, drogę na której czuł się dosko- 
nale, w zgodzie z samym sobą. 

  

„Poczja staropolska, — pisze we 
wstępie do II wydania swoich prze- 
kładów Kochanowskiego, — z ziemi 
swoje soki czerpiąca, jak bujna roślin- 
ność młodzieńcza i kwitnąca, jest ca- 
ła jedną wielką radością. Radość ta... 
tętni żywą krwią szczęśliwości wiej- 
skiej, na „wsi spokojnej, wsi wesolej“ 
wśród trudów i zabaw. Poezja staro- 
polska... był to rwący strumień wio- 
sennych, wezbranych wód, strumień 
o kwietnych brzegach, w którym od- 
hijaio się micbo uśmiechnięte". Jakże 
doskonale określenie to daje się za- 
stosować do jego własnej poezji, któ- 
ra czemże była, jeśli nie takim „stru- 
mieniem wiosennych,  wezbranych 
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Występy QUI-PRO0-QUO 
Najbardziej elegancka Rewja, jaką 

nam kiedy przysłała Warszawa, żad- 
nej ordynamności, żadnych rynsztoko 
wych konceptów, wszystko na wyso- 
kim poziomie artystycznym. Jakąż 
wytworną atmosferę umie wytworzyć 
niezrównany Jarossy! Ileż jest wdzię- 
ku w jego dowcipnej, o egzotycznym 
akcencie polszczyźnie, której tajniki 
voanał do głębi. Zwykle ceferencierka 
jest czemś lepko-nudnem, wysiłonem, 
podcinanem bacikiem tłustych kon- 
ceptów, na które ryczy galerja, a lu- 
dzie kulturalni odwracają z miesma- 
kiem uszy. Jarossy jest sam tak szcze 
rze wesoły, tak mówi, zdawałoby się. 
bezpośrednio, tak śmieje się z włas- 
nych konceptów, że sała wybucha z. 
nim razem i nabiera od niego pogo- 
dy. Trio Rapackich mogłoby się popi- 
sywać na całym świecie zespołowoś- 
cią głosów, miłemi piosenkami, a po- 

dobieństwo braci zwiększa jeszcze tę 
oryginalność. Siostra ma wybitny ta- 
leni aktorski. dziwić się należy, że 
nie probuje sił swoich na prawdziwej 
scenie, w sztukach dłuższych niżeli 
sheich'e, Głos nieduży ale pełen wy- 
razu, i wdzięk dziewczęcy, jakże in- 
my niż Ordonówny, ale ujmujący świe 
żością. Siostry Watra są fenomenal- 
nie wygimnastykowane, to już cyrko- 
we sztuki to kułanie się jedna przez 
drugą; ciało ludzkie robi wrażenie 
kauczuku i kłębiących się gumowych 
węży. Bardziej ciekawe niż ładne, ta- 
miec piratów był estetyczny, ale na- 
leży stanowczo protestować przeciw 
używaniu dzieci do tak karkołomnych 
ewolucyj, ten wir w kółko dzieckiem 
5-6 letnim (rzymanem za jedną rącz- 
kę i nóżkę, był tak przykry, że nie- 
Które panie zamykały oczy. Czy nie 
ma prawa zakazującego tak dręczyć 
azieci? Bo dużo je trzeba namęczyć 
nim się osiągnie taką sztywność mu- 
skułów i ekwilibrystykę jak u tej ma- . 
łej Watra. Jest opieka nad zwierzę- 
tami, ale nad dziećmi?.. Publiczności 
było dość dużo, mimo iż ostatki i 
premjera na Pohułance robiły sobie 
konkurencję, a tradycyjny śledź na 
Św. Antoniego u ża zgromadził 
całe wileńskie towarzystwo. O półno- 
cy nieubłaganie, jak co roku, spuścił 
mec. ip. Burhardt z galerji owo smuf- 
ne rybsko i zatrzymał tańczących na 
korytarzach i w sali, ałe w restaura- 
cji bawiono się do białego dnia. 

  

  

Naogół jednak tegoroczny karna- 
wał przeszedł bardzo cicho i smutno, 
ogólny kryzys dawał się bardzo od- 
czuć. Hro. 

  

Šniežyce i ulewy. 
RZYM 19.П. Ра!. — Od kilku dni szale- 

ja w północnych Włoszeeh śni powo- 
dujące przerwy komanikacji kolejowej i te- 
lefonicznej. W środkowych i południowych 
Włoszech ulewy spowedowały liczne szkody. 
W Wenecji morze wystąpiło z brzegów, za- 
lewając plac św. Marka na wysokość 30 em. 

MOSKWA 19.II. Pat. Na niektórych lin- 
jach kolejowych w północnym Kaukazie 
wskutek trwających zamieci wstrzymano cał- 
kiwicie ruch kolejowy. Kilka pociągów osobo- 
wych od dwóch dni stoi w śniegu. Dla oezy- 
szezenia linij zmobilizowano ludność rolni- 
ezą i wojsko. . 

  

    
    

  

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

dla W. 5. 

„НОИ 

  

    
    
        

  

Uwaga Panowiel 
Kupcie i przekonacie się, że 
najwyśmienitszy 

KOŁNIERZYK 
to z czerwoną nitką, 
która zapobiega nisz- 

czeniu krawatów. ^ 

wód, w których odbijało się uśmiech- 
nięte niebo*'?... 

W różnogłośnym chórze polskiej 
literatury, śpiewającej przeważnie mi- 
norowo, wesoły pogłos tego strumie- 
nia był szczególnie miły dla naszego 
ucha. Na tle współczesnej polskiej 
twórczości, nie umiejącej dotąd zejść 
z koturnów, które pozostawili jej w 
spadku wieszczowie romantyczni, na 
ile polskiej literatury, cierpiącej na 
ponurość, wciąż jeszcze opanowanej 
„dostojnym  bzikiem  tragieznošei“ 
(jak powiedział kiedyś Irzykowski; 
posatć Ejsmonda była jasną, słonecz- 
ną smugą. Był to poeta wolnego już 
narodu, sam wolny duchem, -którego 
nie zdążyła wypaczyć i zgarbić nie- 
wola. Nie spełniał żądnego posłannic- 
twa, ani społ<cznego, am narodowego, 
posłuszny był jedynie powołaniu po- 
ety, które rozumiał jako dążenie do 
pełni życia. Nie pozostawił po sobie 
dzieł wielkich, ale pozostawił dzieła 
radosne, których jeszcze tak mało po- 
siadamy w naszej poezji. I to jest naj. 
ważniejszy powód do wdzięcznej pa- 
mięci o nim, o którym można powie- 
dzieć słowami Leopolda Staffa: 

  

„„Kochał myśl, pieśni, ludzi i zwic- 
rzęta, 

Gwiazdy i kwiaty, ciszę pół i 
łasu, — 

Lecz czar prawdziwy życia jest 

ukryty 
Po tamtej stronie gór czasu”. 

Tadeusz Lopalewski- 

AŠ Rnu  
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Inspekcja min. Składkowskiego. 

W dniu 19 b. m. p. minister spraw 
-wewnężtrznych gen. Sławoj-Składkow- 
ski po przeprowadzeniu inspekcji w 
powiecie wołożyńskim wyjechał na 
stację Nowojełnia, gdzie został powi- 
tany przez starostę Hryniewickiego, 
naczelnika wydziału zdrowia urzędu 
wojewódzkiego dr. Maculewicza i ko- 
mendanta powiatowego P. P. nadko- 
misarza Boduchowskiego. W Nowojel- 
mi p. minister, oprowadzany przez dr. 
Maculewicza, zwiedził sanatorjum dia 
gruźliczno-chorych. Z Nowojelni p. mi 

nister o godz. 11.20 przyjechał do No- 
wogródka, gdzie oprowadzany przez p 
woj. Beczkowicza zwiedził górę Zam- 
kową, kościół farny, sąd okręgowy, 
magistrat, łaźnię, elektrownię, poczem 
po śniadaniu inspekcjonował starost- 
wo, komendę powiatową P. P. oraz 
urząd wojewódzki. Wieczorem p. mi- 
mister wyjechał do Nowojełni, gdzie 
zatrzyma się na noc, by rano wyjechać 

na inspekcję powiatu baranowickie- 
go. 

Dwa morderstwa po sutych libacjach. 
Pomimo ciężkiego kryzysu gospodarczego 

pomimo zubożenia rolników, wieś pije i pije 
uazabėj. Ake najgorsze w tem jednak jest to, 
że skutkiem takiego pijaństwa szerzą się bój- 
ki i zabójstwa. O dwóch wypadkach morder- 
stwa dokonanych w jednym dniu właśnie po 
czy podczas takich libacyj, donoszą nam 
dziś z pow. wilejskiego i wil.-trockiego. 

Wezoraj wieczorem we wsi Falki (gm. 
wiazyńskiej) znałeziono zamordowanego mie- 
szkańea tej wsi Żołnierowicza Wineentego ze 
śładami szeregu ciężkieh obrażeń zadanych 
mu jakiemś tępem narzędziem. Dochodzenie 

usialijo, że Żołnierowiez napadnięty został 

znienaeka na podwórku jednego z domów, 
gdzie odbywała się zabawa taneczna, urzą- 
dzana przez mieszkańca tej wsi Siełeszko Ba- 
zyłego. Wobec tego, że Sieleszko żadnej urazy 

Aferzysta 
Z Olkienik donoszą „o zdemaskowaniu 

sprytnego aferzysty, który w ciągu ostatnich 
kilku tygodni popełnił na terenie gminy 0l- 
kienickiej szereg oszustw, podając Się za 

duchownego. 
Osobnik ów, nazwiskiem Jan Markucis, 

liczący lat 55-66 pojawił się w gminie olkie- 

niekiej przed kilku tygodniami i opowiada- 
jąc włościasom o swych przejściach ma Lit- 
wie skąd musiał ueiee do Polski wskutek prze 
śladowań za działalność polityczną zbierał 

osobistej do Żołnierowicza nie żywił, motywy 
zabójstwa są narazie mgliste. 

Kto zamordował Żołnierowicza i jakie by- 
ły tego powody wyjaśni dalsze dochodzenie, 
które przez miejscowe władze policyjne pro- 
wadzone jest z wielką energją. 

O drugim wypadku zabójstwa, dokona- 
nego również podczas zabawy donoszą nam 

z Waki-Kowieńskiej. 
Podczas zabawy weselnej, która się tu od- 

bywała w domu jednego z mieszkańców tej 
wsi, trzej goście, a mianowicie bracia Jan, 
Józef i Izydor Lewkowiczowie zamordowali 
20 -letnią Zofję Bogdziewiezową, do której 
jeden z braci miał urazę za to, że „pogardziła 
jego miłością*. 

Lewkowiczów aresztowano. 
a (€)- 

w sutannie. 
datki na „odbudowę kapliey*. 

Łatwowierni włościanie wspierali biedne- 
go „księdza*, dając mu szezodre nieraz а- 
tki tak długo, dopóki „kwestarzem* nie za- 
interesowały się władze śledcze, które usta- 
liły, że Markucis pochodzi z powiatu suwał- 
skiego, gdzie popełnił szereg przestępstw, za 
co był poszukiwany przez policję. 

Duchownym nigdy nie był i sutannę nało- 
żył samowolnie. w (e) 

Niepowodzenie agitatora komunistycznego. 
We wsi Osachówka, wpobliżu Iwieńca za- 

szedi następujący wypadek: 
W dzień jarmarczny wśród chłopów przy- 

byłych na targ zaczął się uwijać jakiś osob- 
nik, który rozdawał ulotki komunistyczne. 

Kilku chłopów wzburzonych agitacją, zbi- 
ło agitałora tak. że ten stracił przytomność, 

poczem wywieziono go rano poza obręb mia- 

steczka i porzucono w polu. Dopiero przejeż- 
dżający później w pobłiżu włościanie znale- 
źli go, a nie wiedząc co za jeden, zaopieko- 
wali się odwożąc na najbliższy posterunek 
P. P. Pechowego agitatora pa nałożeniu opa- 
trunków osadzono w areszcie. (c) 

P T 

WILESKA 
+ Kursy ogrodnieze. Dzięki zabiegom 

Zarządu miejscowego Kółka Rolniczego oraz 
«wydatnej pomocy Magistratu zostały w dniu 
15 b. m. uruchomione 2 tygodniowe kursy 
ogrodnicze. Otwarcia kursów dokonał sta- 
rosła wilejski p. J. Neugebauer, który w prze 
mówieniu swem podkreślił duże znaczenie 
i cełowość kursów w związku z rozwojem 
rolnictwa na terenie powiatu. 

Inauguracyjny wykład został wygłoszo- 
ny przez przybyłego z Wilna p. inspektora 
Krywkę. Dalsze wykłady na kursach będą 
prowadzili pp. agronom powiatowy Doboszyń 
ski, instruktor ogrodniczy Grzegorzewski, in- 
struktor rołay Zeydier przy współudziale 
sił fachowych z Wiłna. Między innymi zgo- 
dził się wygłosić wykład p. prof. 0. 5. B. 

Priiffer. 
Na kursy zapisało się 78 osób. Liczba ta 

najprawdopodobniej jeszcze się powiększy, 
bowiem zainteresowanie ludności kursami z 
każdym dniem wzrasta. 

Podając powyższą wzmiankę do wiado- 
mości wyrażamy organizatorom kursów uzna 
mie za tak pożyteczną inicjatywę. Mamy na- 
dzieję, że Zarządy pozostałych Kółek Rołni- 
<zych w powiecie, gdzie sadownictwo i ogro 
dnictwo może odegrać tę samą rolę co tu, 
podążą śłedem Kółka Rolniczego w Wilej- 
ce i postarają się o zorganizowania w naj- 
bliższym czasie tych tak pożytecznych kur- 
sów u siebie. 

+ Z życia sportowego w Posławach. 
Kurs zareiarski. Życie sportowe w Posta- 
wach nakiers coraz żywszego tempa dzięki 
niezmordowanej pracy kierownictwa miejs- 
<owej komendy pawiatowej P. W. i W. F. 
oruz Policyjnego Kłubu Sportowego. 

Ohecny sezon sportowy. upływa pod zna 
kiem krółewskiego sportu narciarskiego, któ- 
ty znajduje coarz więcej zwolenników. Nasze 
pagórki i olbrzymie doskonale  zaśnieżone 
przestrzenie najzupełniej zastępują Tatry, a 
z każdego naszego miasta można zrobić Za- 
kopane łub Krynicę. 

Krzewiciełem sportu narciarskiego w Po 
stawach stał się miejscowy Policyjny Klub 
„Sportowy, który w czasie od 19 stycznia do 

5 lutego r. b. urządził kurs narciarski dla 
przodowników narciarskich, który ukończy- 
io 10 posterunkowych P. P. postawskiego po- 
wiątu z następującemi wynikami: posterun- 
kowi Czyż Onufry, Nowak Paweł, Paradow- 
ski Jan — z wynikiem b. dobrym, Żygas Wa 
cław i Korkuć Konstanty — z dobrym, Sta- 
niukiewicz Mikołaj, Świekrowski Leon, Rut- 
kiewicz Ludwik, Szuman Jefrem i Jędrzejak 
— z dostatecznym. Kurs odbył się pod do- 
świadczonem kierownictwem miejscowego 
komendanta powiatowego P. W. i W. F. 
ppor. Jana Karszniewicza. 

Zawody narciarskie. Na zakończenie kur 

su dnia 1 b. m. staraniem miejscowego Za- 
rządu Policyjnego Klubu Sportowego odby- 
ły się zawody narciarskie, do których sta- 
nęło 8 uczestników kursu. Program zawo- 
dów obejmował bieg 4 kilometrowy i jaz- 
dę figurową oraz pozakonkursowy skijóring 

W biegu 4 klm. I nagrodę (narty) zdobył 
post. Nowak Paweł, który przebiegł trasę w 
przeciągu 20 minut. II nagrodę (rękawiczki) 

— post. Korkuć Konstanty -— czas 22 min. 
Ili-cią nagrodę (scyzoryk) — post. Szuman 
Jefrem — czas 22 min. 

W Jeździe figurowej. I nagroda — złoty 
żeton — post. Paradowski Jan, Il-gą nagro- 
dę — srebrny żeton — post. Nowak Paweł, 
1il-cią nagrodę — bronzowy żeton — post. 

Czyż Onufry. 
Wszystkie nagrody zostały ufundowane 

przez Policyjny Klub Sportowy. 
Zawody zaszczycili swoją obecnością: pod 

inspektor Eug. Konopka — zastępca komen- 
danta wojewódzkiego P. P., starosta p. Nie- 
dźwiecki, komisarz Cz Jacyna i podkomi- 
sarz B. Bartoszewicz — komendant pow PP. 
Zawodom przyglądała się tłumnie zebrana 
publiczność, która zwycięzców nagradzała 
oklaskami. abb. 

SZCZUCZYN. 
+ Katastrofa lotnicza. W dniu 19 b. m. 

około godz. 1 po poł. wydarzyła się pod 
Szczuczynem katastrofa litnicza. Wskutek 
defektu samołot wojskowy zmuszony został 
do lądowania na terenie gminy szczuczyń- 
skiej niedaleko toru kolejowego. Samo- 
lot został poważnie uszkodzony. Piloci do- 
znali tylko lekkich obrażeń ciała tak, że je- 
den z nich tego samego dnia wyjechał do 
Lidy. 

Policjant — defraudantem. 
W marcu ub. r. posterunkowy P. P. w 

Rudnikach Michał Siniawski, egzekwując od 
skazanego przez Sąd Michała Waluka grzyw- 
mę w kwocie 27 zł. 25 gr., przywłaszczył so- 
bie ię site. 

Defraudanta oddano do rozporządzenia 
urzędu prokuratorskiego, który wytoczył niu 
sprawę z art. 578 cz. III K. K. 

Sąd Okręgowy, po rozpatrzeniu tej spra- 
wy, uznał Siniawskiego za winnego przy- 
wiaszczenia skarbowych pieniędzy i skazał 
go na osadzenie w domu poprawy przez rok 

ograniczając go w prawach stanu. 
Skazany odwołał się do Sądu Apelacyj- 

nego, prosząc o wzięcie pod uwagę okolicz- 
ności łagodzących i złagodzenie kary. 

Wczoraj sprawa ta była przedmiotem roz- 
piawy przed wydziałem karnym Sądu Ape- 
lacyjnego, a w rezultacie, zgadnie z wnio- 
skiem wiceprokuratora p. Parczewskiego, wy- 
rok pierwszej instancji .został zatwierdzony, 
a skazanego Siniawskiego obarczono dodat- 
kowemi kosztami sądowemi. Ka-er. 

Q spowodowanie katastrofy kolejowej. 
Dn. 26 lipca 1926 r. na stacji Hoduciszki, 

wydazryła się katastrofa kolejowa, która na 
szczęście nieprzybrała większych rozmiarów. 

Oto wskutek źle nastawionej zwrotnicy 
pociąg osobowy Nr. 511 wpuszczony został 
któremi nastąpiło zderzenie. 
na tor zajęty przez trzy ładowne wagony, z 

Wskutek wypadku uszkodzona została 10- 
komotywa pociągu, a straty kolei ograniczyły 
się do 23 zt. 

Dochodzenie ustaliło, iż winę za wypadek 

ponoszą zwrotniczy Wojciech Blicharski oraz 
dyżurny ruchu Aleksander Assanowicz, któ- 
rych pociągnięto do odpowiedzialności sądo 
wej oskarżając z art. 558 i 559 K. K. 

Sprawę tę rozpoznawał Sąd Okręgowy a 
przewód ustalił, iż przechodzący godzinę te- 
miu peciąg rozpruł zwrotnicę, wobec czego 
ta nienormalnie działała i aczkolwiek przy 
manewrowaniu pociągu Nr. 511 była nasta- 
wiona właściwie, to skutkowała wadliwie, 
gdyż etwierała nieodpowiedni tor i to spo- 
wodowało zderzenie. 

| W. wyniku procesu Sąd nie dopatrując 
się winy podsądnych, obu uniewinnił. 

Prokurator orzeczenie to uznał za niesłu- 

szne i wyrok zaskarżył do wyższej instancji, 
a wobec tego sprawa ta znalazła się wczoraj 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego w składzie 
рр. sędziów: Bączkiewicza (przewodniczący), 
Eydrygiewicza i Małuszewicza. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. Par- 
czewski. 

Sąd przesłuchał świadków oraz biegłych 
w osobach st. referenta Dyr. K. P. p. Fr. 
Łęckiego, powołanego ze strony prokuratora 
i st. asesora Dyr. K. P. p. J. Dąbrowskiego, 
występującego ze strony obrony. 

Oskażony Assanowicz tłumaczył się, iż 
nie wiedział o uszkodzeniu zwrotnicy, zaś 
osk. Blicharski zasłaniał się fatalnym zbie- 
giem okoliczności. 

Prokurator domagał się ukarania podsąd- 
nych, zaś obrońcy, adw. Wiścicka-Szabelska 
i mec. Jasiński prosili o uniewinnienie ich 
klijentów. 

Sąd po naradzie uchylił wyrok Sądu Okrę- 
gowego, a uznając podsądnych za winnych, 
skazał osk. Assanowicza na grzywnę w wy- 
sekości 50 zł. z zamianą na tydzień aresztu, 
zaś osk. Blicharskiego na 1 miesiąc więzienia 
bezwzględnego. Ka-er. 

„Siine lotnictwo te potęga Państwai 

  

KOUORIE R. 

Rzekome a istotne oszczerstwa, 
W związku z mającem się odbyć w 

najbliższą sobotę Walnem Zgromadze- 
niem Bratniej Pomocy, zaczynają się 
pojawiać na łamach „Dziennika Wi- 
leńskiego" oszczerstwa, rzucane pod 
adresem obozu, przeciwnego wszech- 
połakom, a w szczególności „„Legjonu 
Młodych'*'. 

1 tak, w Nr. 40 wymienionego dzien 
nika z dnia 19 b. m., w artykule „Osz- 
czercom w odpowiedzi, autorem któ- 
rego jest „Wszechpolak“ nie ma 
prawdopodobnie odwagi wyjawić swe 
go nazwiska, bawi się w oszczerstwa 
w stosunku do „Legjonu Młodych”, 
twierdzi, że „przynależność do t. zw. 
„Legjonu' daje najlepszą rękojmię u- 
zyskania dobrej posady”, że „na pe- 
sadowiczów spogląda się z pogardą 
ТЕ я 

Tych kilka przytoczonych ze 
wspomnianego artykułu słów — mówi 
za siebie i nie można nie widzieć nie- 
nawiści, jaką pała autor do ,„Legjo- 
nu*. Otóż w odpowiedzi trzeba zwró- 
cić uwagę szanownego „Wszechpola- 

ka*, że zanim się coś chce napisać, 

trzeba swe twierdzenie na czemś op- 
rzeć, a nie pisać, aby było napisane i 
mylnie informować spełeczeństwo wi- 
leńskie. 

Będąc członkiem znienawidzonej 
przez endecję organizacji wiem do- 
brze, że ani jeden z nas nie ma „do- 
brej posady“': czyż inspektora „Legjo- 
nu*, posiadającego wyższe wykształ- 
cenie, mającego 10-letnią pracę w skar 
bowości, który jest w VIII st. p., czyż 
t. zw. przez endecję „krzykacza', stud. 

Krawackiego, wykładającego w szko- 
łach prywatnych, zarabiającego mie- 
sięcznie maximum do 200 zł., czyż 

wreszcie innych członków-studentów, 
ubiegających się o udzielenie posady 
a których uzyskać, z powodu wpro- 

  

  

   
  

wadzonych przez obecny Rząd 
osz' zędności, nie mogą, należy 
uważać za karjerowiczów na „do- 
brych posadach“? Nie, Panie „„Wszech 
polaku', wiadomości podane przez Pa 
na są wyssane z palca. Możeby autor 
zgryźliwego artykułu przyszedł mi z 
pomocą przez wskazanie członka „Leg 
jonu”, któremu los szczęśliwie się u- 
śmiechnął. 

I nic dziwnego, zbliżają się wybory 
trzeba kopać przepaść w społeczeń- 
stwie akademickiem, trzeba oczerniać 
jednych, a wynosić pod niebiosa dru- 
gich. Z postępowania Obozu Wielkiej 
Polski widać, że ma on uzasadnione 
zdenerwowanie i niepokój co do wy- 
niku przyszłych wyborów. 

F. Kikosicki. 

IRT VTAT 
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Hata „Vitrum* zostaje 
uruchomiona. 

Narazie otrzymuje pracę 
200 robotników. 

W pierwszej połowie b. m. donosiliśmy 
o bardzo ciekawej Konferencji porozuinie- 
wawczej pomiędzy dyrekcją nieczynnej od 
9 miesięcy wiełkiej huty w Wilnie, konsor- 
cjum „Vitrum* a przedstawicielem b. robot- 
ników tej huty, którzy stanowią liczną sek- 
cję w Gospodarczych Związkach Zawodo- 
wych. 

uUtóż naskutek zabiegów zarządu tego 
związku dyrekcja huty „Vitrum* zdecydowa- 
ła się wznowić pracę, uzależniając to od no- 
wej umowy zbiorowej, odpowiadającej obec- 
nej konjunkturze gospodarczej. 

Ostateczną jednakowoż decyzję w tej do- 
niosłej sprawie dyrekcja uzależniła od zgody 
władz konsorcjum „Vitrum* w Warszawie. 

Już na wspomnianej konferencji ustalone 
zostały polubowne warunki, których treść 
przesłana została” z jednej strony do władz 
konsorcjum, z drugiej do aprobaty Rady wo- 
jewódzkiej Związków Gospodarczych w Wil- 
nie. 

W wyniku obrad odbytych w obecności 
kierownika  sekretarjatu _ Wojewódzkiego 
EBWR. przyjęto warunki płacy i pracy, na 
podstawie których huta ma byc uruchomiona 
na niezwłocznie. 

1) Cena za wykonane butelki monopolo- 
we jednolitrowe za 1000 sztuk, wynosić bę- 

dzie zł. 19.50 gr., za butelki 0,25 litr. zł. 11,70. 
2) Powyższe ceny netto nie obejmują do- 

datków premjowych za pracę ponad nor- 
mę w wysokości 50 procent oraz dodatku 
po 7 zł. od osoby miesięcznie, których to do- 
datków robotnicy zrzekają się. 

3) Ceny za grubiznę wynosić będą o 25 

procent mniej niż za dotychczasowe, zawar- 
te w cenniku, zaś za butelki gatunkowe o 
18 procent mniej; 

4) Stawki dzienne dla drobnej pomocy wy- 
nosić mają a) bańkarze — 3 zł. 10 gr., b) 
odtrąc. 2 zł. 15 gr., c) odnoszacze 2 zł. dniów- 
ka ma płacu: mężczyzna 3 zł. 3 zł. 50 gr., 
kobieta 2 zł. do 2 zł. 15 gr. 

5) Tytułem zwrotu kosztów komornego 
w czasie nieczynności huty z powodu re- 
montu robotnicy otrzymują odszkodowanie 
w wysokości dwumiesięcznego komornego, 
co dotyczny robotników nie korzystających 
z mieszkań fabrycznych. 

Uruchomienie ponowne tak poważnej pla 
cówki przemysłowej, jaką jest huta „Vitrum* 
świadczy, że w ciężkiej chwili ostrego kryzy- 
su gospodarczego decydującą rolę odgrywa 
obustronna dobra wola pracodawcy i pracow- 
ników i obywatelskie zrozumienie wzajem- 
nych interesów i dobra państwa. + 

Więcej takiego zrozumienia, a kryzys bez- 
boleśnie przetrwamy. bos. 

ODEZWA. 
Z okazji 25-ciolecia Szkoły Polskiej 

przygotowuje się w Warszawie monumental 
ne dzieło pamiątkowe. Ma ono zawierać hi- 
storję: szkoły polskiej we wszystkich za- 
borach. Redakcja zwracała się niejednokrot- 
nie do wileńskich działaczy i profesorów z 
prośbą © materjały. Bardzo niewiełu zadość 
uczyniło wezwaniu. Jeśli do lata materjały 
nie będą przesłane, książka wyjdzie bez u- 
względnienia wałk o polską oświatę Wilna 
i Wileńszczyzny. Koniecznie należy pośpie- 
szyć z przysyłaniem materjału pod adr. prof. 
Ignacego Myślickiego, Warszawa, Śniadec- 
kich 12, albo red. „Kurjera Wileńskiego* dla 
p. H. Romer. 

  

  

MIE E NEK I 

Inwazja włamywaczy na Wilno. 
Obfity połów policji wileńskiej. 

Wezoraj policja wileńska otrzy- 
mała informacje, że do Wilna zjecha- 
ło z różnych miast kilkunastu złodziei 
i włamywaczy. 

W związku z tem wczoraj w nocy 
policja urządziła generalną obławę 
na wszystkie spelunki i meliny zło- 
dziejskie oraz podejrzane lokale noc- 
ne. 

W wyniku obławy oprócz kilku 
złodziejaszków wileńskich ukrywają- 
cych się przed policją, zatrzymano 
również „gastrolerów*, którzy nie mo- 
gli się wytłumaczyć dła jakich celów 
przybyli do Wiłna. Aresztowanych 0- 
sadzono w areszcie centralnym. 

Wśród nich znajdują się specjali- 
Śeci* z Warszawy, Katowie, Łodzi i na 

wet z powiatu garwolińskiego. Unie- 
szkodliwieni występowicze przesłani 
zostaną do miast rodzinnych i oddani 
do dyspozycji miejscowych władz 

śledczych. 
Wśród aresztowanych znajduje się 

również niejaki Józef Tarczynowski 
przezwiskiem „Józef Piękny*, który 
przybył do Wilna speejałnie poto. aby 
wziąć ślub ze swoją ukochaną — ko- 
bietą lekkich obyczajów. 

Zaznaczyć należy, że policja śled- 
cza wzmocniła ostatnio służhę prewen 
cyjną, której zadaniem jest unieszko- 
dliwiać przestępców zawodowych, 
przedtem niż zdążą popełnić przestę- 
pstwo. (e) 

Ślub herszta „Złotego Sztandaru” 
w więzieniu Łukiskiem. 

W środę wieczorem w murach więzienia 
Łukiskiego odbył się ślub herszta zakonspi- 
rowanej potajemnej handy złodziejsko-terro- 
rystycznej zwanej „Złoty sztandar* z jego 
pozostającą na woliości narzeczoną. 

Herszta tej bandy Jajesza, jak to już zre- 
sztą donosiliśmy, aresztowano w związku z 
zagadkową strzelaniną na ulicy Nowogródz- 
kiej. Dochodzenie policyjne ustaliło, że Ja- 
jesz ze swoimi towarzyszami ze „Złotego 
Sztandaru* Burakiszskim, Lewinsonem i in- 
nymi usiłował dokonać zamachu na życie 
herszta zlikwidowanego przed kilku laty 
„Brudenierejnu* Arona Wójcika, znanego 
pod przezwiskiem „Orka Setka*. 

Jajesza aresztowano w przeddzień jego 

Pomysłowy 
Wczoraj społeczeństwo wileńskie zostało 

zaalarmowane przez „Słowo nienotowanym 
dotychczas w naszem mieście wypadkiem, 
jaki rzekomo miał się wydarzyć 17-letniemu 
uczniowi 8-ej kłasy gimnazjum Zygmunta 
Augusta, Władysławowi Mikutowiczowi. 

Zbyt fantastyczna historja, już na pierw= 
szy rzut oka wydawała się mocno nieprawdo- 
podobną, co w końcu potwierdziło i docho- 
dzenie policyjne zaraz po rzekómym wypad- 
ku przeprowadzone. Jakoż okazało się, że 

  

śłubu. Ponieważ narzeczona aresztowanego 
zeznała swym krewnym, że jest w stanie od- 
miennym, wobec czego chciałaby poślubić 
aresztowanego narzeczonego hy dziecko, któ- 
re się urodzi było prawne, złożono podanie 
do prokuratora prosząc o wydanie pozwołe- 
nia na urządzenie w murach więzienia ślu- 

bu. Prokurator pozwolenie to dał i w Środę 
odbył się ów ślub. 

Na ślubie w charakterze gości z zezwole- 
nia prokuratora byli obecni „Mostka Król”, 
„Zelik Chana Bołkies* i inni przedstawicie- 
le tego/specyficznego Świałka przestępczego 
do którego należą zresztą obaj nowożeńcy. 

  

u (C).. 

młodzieniec. 
młodzieniec ów, widocznie zamiast logaryt- 
mów i wzorów trygonometrycznych, zawie- 

le studjujący powieści Walłacea i Conan 
Doyłe'a historję całą wymyślił i w celu wy- 
tłumaczenia pewnych swoich przekroczeń opo 
wiedział matce. 

Ta przerażona przygodą syna natych- 
s larmowała policję i redakc Sło- 

й która biorąc rzecz bezkrytycznie zrobi- 
ła z tego ołbrzymią sensację o „tajemniczem: 
porwaniu ucznia w krytej limuzynie”. 

      

WREN SDAALR A SSRI A DOMOWE KEK OZGA POKO 

    

Dziś: Leona b. w. 
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Spoetrzeżenia Zakładu Meteorołogii U. S. B. 

w Wilnis z dnia 19 I1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

Temperatura średnia — 10 

о najwyższa: 0 

= najniższa: — 30 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: pochmurno. 7 

OSOBISTE. 

— Wyjazd p. Raezkiewiezowej. W tych 

dniach opuściła Wilno, wyjeżdżając na sta- 

ły pobyt do Warszawy p. marszałkowa Ja- 

dwiga Raczkiewiczowa, żegnana na dworcu 

przez grono pań i panów, z którymi łączy- 

ła ją praca społeczna na Wileńszczyźnie. 

P. marszałkowej wręczono kwiaty. 

MIEJSKA 

— 1.700.000 zł. deficytu dały pierwsze 

8 kwartały budżetowe miasta. Obecnie Ma- 

gistrat m. Wilna po dokonaniu szczegółowych 

obliczeń stwierdził, iż obecny preliminarz 

budżetowy m. Wilna za pierwsze trzy kwar- 

tały zamknięty został z deficytem 1.700.000 

złotych. Magistrat spodziewa się, iż w ostat 

nim kwartale budżetowym suma wydatków 

i dochodów zostanie jednak zrównoważona. 

— Narady w sprawie autobusowej. Oneg- 

daj w lokalu Magistratu odbyło się posiedze- 

nie Komisji Opinjodawczej, powołanej do 

wypowiedzenia się w aktualnej obecnie spra- 

wie komun. autobus. Posiedzenie prztciąg 

nęło się do późnego wieczora. "Tematem 

obrad były oferty złożone przez firmę „Ar- 

bon“ i „Spėldzielnię“. 

Po dokładnem zapoznaniu się z obu ofer- 

tami wywiązała się dłuższa dyskusja, która 

w rezultacie nie doprowadziła do powzięcia 

konkretnej decyzji. Komisja postanowiła 

zwrócić się do obu konkurujących o koncesję 

firm z żądaniem udzielenia dodatkowych wy- 

jaśnień. W związku z tem w przyszłym ty- 

godniu zwołane zostanie jeszcze jedno posie- 

dzenie Komisji opinjodawczej dla ostateczne- 

go już wypowiedzenia. W wyniku powyż- 

szych prac zostanie sporządzony szczegółowy 

referat, stwierdzający jaka z dwu ofert jest 

dla miasta korzystniejszą. Referat ten zosta- 

nie wzięty pod uwagę podczas debat nad tą 

sprawą Magistratu i Rady Miejskiej. 

WOJSKOWA. 

— Przygotowania do poboru rocznika 

1910-go. Władze administracyjne przystapi- 

ły jaż do czynności związanych z ogólnym 

poborem rocznika 1910. Komisja poborowa 

urzędować będzie „przy ul. Bazyljańskiej 2, 

począwszy od pierwszych dni maja. 3 

Szczegółowy. rozkład urzędowania Komi- 

sji Poborowej znajduje się obecnie w opra- 

cowaniu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Kurs świetlicowy Związku Strzeleckie- 

go. W dniach 4—13 lutego b. r. odbył się 

kurs dla kierowników świetlic strzeleckich, 

organizowany przez Komendę Podokręgu 

Z. S. Wilna, który zgromadził nauczyciel- 

stwo powiatu wileński-trockiego. Kurs miał 

charakter praktyczny, tak iż kursanci w 

przeciągu tak krótkiego czasu zapoznali się 

z najważniejszemi formami pracy świetlico- 

wej. Uczestnicy przerabiając wszystkie za- 

jęcia praktycznie stworzyli doskonały zes- 

pół świetlicowy o czem świadczyło życie oraz 
humor jaki panował przez cały czas pobytu 

na kursie. Na zakończenie odbył się wieczór 

świetlicowy, w którym wzieli udział przed- 
stawiciele Kuratorjum О. $., Władz Państwo 
wych, Samorządowych „organizacyj i pra- 
sy oraz z Komendy Głównej Z. S. ob. Golka, 
szef wychowania obywatelskiego. Kurs wy- 
dał również jednodniówkę kursową. Posia- 
da ona artykuły treści poważniejszej, odno- 
szące się do tej strony oficjalnej — wykłady 
i świetlica kursowa. Druga część to humor, 

gdzie uczestnicy wyrażają swe myśli o kur- 

KA 
sowej sypialni i jadalni oraz przyśpiewki 
(niezłośliwe) o preiegentach i kursantach. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze ni- 
em komunikuje, iż od roku 1931 po- 

auje się prowadzenia fachowych inspek 
cyj szkó drzew owocowych, a także go- 

spodartsw ogrodniczych na terenach ziem 
Wchodnich przez wykfalifikowanych specja- 
listów ' fachowców. Warunki dostępne. 

Łaskawe zgłoszenia przyjmuje i udzie- 
la informacyj (listownie po załączeniu 2-ch. 
znaczków po 25 gr.) Wileńskie Towarzystwo 
Ogrodnicze, Wilno, Sierakowskiego 4. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—— Posiedzenie Wydziału 1. T. P. N. W 

sobotę dnia 21 lutego b. r. o godz. 8 wiecz. 

w sali Dziekanatu Sztuki odbędzie się po- 

     
    

  

. siedzćnie naukowe Wydziału I. Tow. Przyj. 

Nauk. Na porządku reteraty: Ks. P. Nowicki: 

Z zagadnień interpretacji Ksiąg Genezis. J. 

Rybicki Kilka uwag o „Foricoeniach* Kocha 

nowskiego. SŁ Pigoń: A. Towiański na Li- 

twie, w świetle świadectw współczesnych. 
Wstęp wolny dla członków i gości. 

— Walne Zebranie Stowarzyszenia Absol 

wentów Instytutu N. H. G. W dniu 21 lute- 

go o godz. 19.45 w lokalu Instytutu Nauk 

Handlowo-Gospodarczych w Wilnie odbędzie 

się Walne Doroczne Zebranie Absołwentów 

Instytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych. 

W razie niedostatecznej ilości członków ze- 

branie odbędzie się w drugim terminie te- 

goż samego dnia o godz. 20. 

— Że Stowarzyszenia Rezerwistów i By- 

łych Wojskowych. Zarząd Koła Stowarzysze 

nia Rezerwistów i Byłych Wojskowych w 

Wilnie, powiadamia wszystkich członków, iż 

w dniu 23-go (niedziela) o godzinie 10-ej w 

lokalu Połskich Związków Obrońców Ojczy 

zny przy ul. Żeligowskiego 4 odbędzie się 

odczyt o obronie przeciwgazowej. Obecność 

wszystkich członków obowiązkowa. Koledzy 

którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli 

być na powyższym odczycie, zobowiązani 

są usprawiedliwić swą nieobecność pisem- 

nie lub ustnie przed odczytem. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Mi- 

łośników Fotogratji podaje do wiadomości, 

że w piątek dnia 20 b. m. o godzinie 6.30 
wieczorem w nowym lokalu bibljoteki Wy- 
działu Sztuk Pięknych U. S. B. ul. św. Anny 
4 (1-sze piętro) odbędzie się walne zebranie 

członków Towarzystwa. W razie nieprzyby- 
cia dostatecznej ilości członków T-wa, po- 
wtórne zgromadzenie odbędzie się o pół go- 
dziny później i będzie prawomocne bez 
względu na ilość przybyłych członków. 

-— Odczyt Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W nadchodzącą niedzielę staraniem Zarządu 
Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, w sali kina „Światowid*, Mickie- 

  

wicza 9, p. dr. W. Zajączkowski wygłosi, 
odczyt p. t. „Pierwsza pomoc w nagłych wy- 
padkach*. 

Wejście bezpłatne. Początek o godz. 12. 

— Ogólne zebranie piekarzy odbędzie się 
w niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 9 rano w 
sali przy ul. Metropolitalnej 1. Zebranie zwo 
łane zostaje w związku z usiłowaniem obni- 
żenia wynagrodzenia za pracę przez poszcze 
gólnych właścicieli piekarń. Niezależnie od 
tego zostanie złożone przez ustępujący Za- 
rząd sprawozdanie kasowe i z działalności 
oraz dokonane będą wybory nowego Zarzą- 
du. Zebarnie będzie prawomocnem niezale- 
żnie od ilości obecnych członków związku. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. Dziś w pią- 
tek 20 b. m. o godz. 19-ej przy ul. Przejazd 
Nr. 5 rozpocznie się XLV zebranie K. W. $. 
Wstęp tylko dla członków i stałych gości. 
P. T. Nagurski zreasumuje wyniki dotychcza- 
sowej pracy, postawi wnioski do przedysku- 
towanych zagadnień oraz naszkicuje płan 
dalszej pracy. 

RÓŻNE 
— Rejestracja młodocianych. Inspektor 

Pracy przystąpił obecnie do przeprowadza- 
nia szczegółowej lustracji zakładów prze- 
mysłowych i handłowych na terenie m. Wil- 
na. Celem tej lustracji jest stwierdzenie, czy 
wszyscy młodociani pracownicy zostali w 
myśl obowiązującej ustawy zarejestrowani. 
W wypadku ujawnienia uchylenia się właści 
cieli zakładów od obowiązku rejestrowania 
młodocianych, będą na nich nakładane ka- 
ry pieniężne w wysokości od 50 do 250 zł. 
W przyszłości Inspektor Pracy zamierza ka- 
ry te zaostrzyć. 

3 

— Zmniejszenie się: popytu na papierosy. 
W związku z ogólnym: kryzysem: ekonomicz- 
nym zmniejszyła się: ostatanio bardzo kon- 
sumcja: papierosów gorszych gatunków. Szcze 
gólnie zmniejszył się popyt na prowincji, 

gdzie chłopi naskutek: zubożenia: ograniczają 
ją się w pałeniu. 

Z tej racji wpływy do monopołu tyto- 
niowego w ciągu ostatnich kiłku miesięcy 
uległy znacznemu zmniejszeniu się. 

— Sprostowanie. We wczorajszem zawia- 

domieniu o zebraniu Stow. Kobiet z Wyższem 
Wykształceniem; które: odbędzie się dziś w 

lokalu Muzeum Entrograficznego (Zamkowa 

11) o godz. 20 — zakradła się pomyłka w 

programie zebrania. Tematem dyskusji bę- 

dzie probłem ochronnego ustawodastwa pra- 
cy kobiet w związku z powstaniem Międzyna- 
rodowego Stowarzyszenia Drzwi otwartych 
i projekt powszechnej służby obywatelskiej 
kobiet. Sprawę ochrony pracy kobiet poru- 
szy p. dr. Marynowska, sprawę powszechnej 

służby obywatelskiej p. Bałłutis. 
— Pracowniey samochodowi e koncesji. 

Wobec szeregu notatek zamieszczanych w 
prasie wileńskiej w głośnej obecnie sprawie 
koncesji autobusowej, w których to notat- 
kach Związek Pracowników Samochodowych 

stał się. poniekąd objektem spekulacji stron 

zainteresowanych, obiecujących jego człon- 
kom znaczną podwyżkę płac. 

Zarząd iązku Pracówników Samochodo 
wych nini em komunikuje, iż pracownicy 
uwzględr obeeną ciężką sytuację finan- 

sową kra 
du o zniżce cen, zrzekają się jakichkolwiek 
nadwyżek w stosunku do płac, zagwarant 
wanych im w starej umowie zbiorowej, 
powiedzianej w grudniu 1930 r. przez „Spó: 
dzielnię*, natomiast będą dążyć wszełkiemi 

pnemi środkami legalnemi do przy- 
ia i poszanowania starej umowy zbio 

i do ludzkich warunków pracy, czego, 
niestety, są obecnie pozbawieni. 

Nowy biegły buehalter przysięgły. Na 
mocy rozporządzenia min. Sprawiedliwości 
z dnia. 2441 1928 r. p. Stanisław Giecewicz 
został ustanowiony biegłym sądowym w O- 
kręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie w zakre- 
sie ekspertyz buchalteryjnych. 

Zarząd Związku: 

  

    

  

  

  

  

    
   

    

   

       

        

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! 

  

  

  

    

TEATR | MUZYKA 
- Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 8 wiecz ukażą się dwa świetne jedno- 
aktowe utwory Molnara „Bankiet* i „Raz, 
dwa, trzy”, w reżyserji dyr. Zelwerowicza, 
który jednocześnie w „Raz, dwa, trzy” od- 
twarza główną rolę. Obie'te komedje zyskały 
sobie zasłużone powodzenie dzięki wytwor- 
nemu humorowi, oraz świetnie postawionym 
rolom: 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś o godz. 
8 wiecz. po: raz drugi „Noc Sylwestrowa“ 
Krzywoszewskiego, w reżyserji dyr. Zelwe- 
rowicza, z Niwińską, Sawicką, Szurszewską, 
Balcerzakiem, Ciecierskim, Jaśkiewiczem о- 
raz Wyrwicz-Wichrowskim w rołach głów- 
nych. Humor, dowcipny djałog oraz zabaw- 
ne sytuacje, jak również koncertowa gra ar- 
tystów, rokują tej nowości duże powodzenie. 

— „Czupurek“ B. Hertza na Pohułanee. 
Dziś o godz. 4 m. 30 pp. ukaże się „Czup 
rek“ B. Heriza, w režyserji H. Zelwerowi- 
czėwny. Wszystkie bilety sprzedane. 

-— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę po cenach zni- 

żonych. 
W teatrze na Pohulance ukaże się o godz. 

3 m. 30 pp. „Papa-kawaler“ Carpentera, w 
reżyserji Wyrwicz-Wichrowskiego, który je- 
dnocześnie odtwarza rolę tytułową. 

W Teatrze „Lutnia* ujrzymy o godz. 8 
m. 30 pp. „Interes z Ameryką" Franca i Hir- 
szfelda, w reżyserji R. Wasilewskiego. 

— „Salome* Oseara Wiłde'a. Zespół Те- 
atrów Miejskich przystąpił obecnie do pracy 

nad niezwykle ciekawą premjerą, która uka- 
że się wkrótce w Teatrze na Pohulance. Bę- 
dzie to „Salome* Oscara Wilde'a, jeden z 
najpiękniejszych utworów tego autora. 

— Ewa Bandrowska należy do najświet- 
niejszych śpiewaczek polskich. Posiada głę- 
boką kulturę muzyczną, tak rzadko spoty- 
kaną u Śpiewaków. Tem silniej działa jej 
sztuka na nas. Wilno będzie miało sposob- 
ność usłyszeć ją w sobotę na Wielkim Kon- 
cercie Symfonicznym, pod batutą dyr. Wy- 
leżyńskiego. Dyrekcja Konserwatorjum po- 
czyniła zarządzenia oby usunąć ciasnotę 
szatni. W programie koncertu Dworzak, Do- 
nizetti, Delibes, Opieński i inni. Bilety są do 
nabycia w biurze „Orbis*, w dzień koncertu 
przy, kasie. 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 20 lutego. > 

„58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Koncert popularny (płyty). 13.10: Lek- 
cja francuskiego. 15.50: Lekcja francuskie- 
go. 16.25: Progr. dzienny. 16.30: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.15: „Wrażenia z wycieczki 
studentów mechaników do Ameryki* — po- 
gad. 17.45: Koncert. 18.45: Kom. L. O. P. P. 
19.00: Progr. na sobotę i rozm. 19.10: Kom. 
roln. 19.25: Rezerwa. 19.40: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 20.00: Pogad. muzyczna. 20.15. 
Koncert symfoniczny z Warsz. W przerwie 
„Przegląd filmowy". Po koncercie Kom. 
23.00: Audycja wesoła. 23.20: „Spacer detek- 
torowy po Europie*. Е 

SOBOTA, dnia 21 lutego 1931 roku 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: Program dzien 
ny. 15.30: Mała skrzyneczka. 15.50: Skrzynka 
techniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 
16.45: Koncert. 17.15: „Rzeczpospolita ba- 
bińska* — odczyt. 17.45: Audycja i koncert 
dla młodzieży. 18.45: Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół. Roln. 19.00: Progr. na tydzień następny. 
19.25: Rozmaitości. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.20: „Dworek w Grochowie“ — felj. 20.15: 

„Teatr wojny 1831 r.* — odczyt. 20.30: Kon- 
cert solistki. 21.10: Koncert. 22.00: „Piosenki 

młodopolskie* — felj. 2245: Koncert chopi- 
nowski. 22.50: Komunikat i muzyka tanecz- 
na. 

          

NOWINKI RADJOWE. 
ALFRED CORTOT W FILHARMONJI. 
W bieżącym sezonie muzyeznym. radjo- 

słuchacze mają możność poznania, gry lub 
śpiewu najwybitniejszych artystów świata. 
Po Kiepurze, Rubinszteinie, Schnabłu przy- 
chodzi kolej na słynnego pianistę francu- 
skiego, Alfreda Cortot, pierwszorzędnej war- 
tości gwiazdę na gruncie artystycznym Fran 
cji. W dzisiejszym koncercie symfonicznym 
z Filharmonji Warsżawskiej Cortot odegra 
z towarzyszeniem orkiestry IV koncert for- 
tepianowy e-moll Saint Saensa oraz piękne 
i głębokie warjacje symfoniczne Francka. 
Nadto orkiestra pod dyr. Grzegorza Fitel- 
berga wykona kilka innych utworów muzycz 
nych francuskich. 

NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA. 
Niedźwiedzią przysługę odda sobie ra- 

djosłuchacz, jeżeli zapomni o dzisiejszej a- 
udycji wesołej (o godz. 23-ej) p. t. Niedź- 
wiedzia przysługa. Jest to zradjofonizowaną 
nowęla p. Heleny Romer-Ochenkowskiej. | 

   



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Półtera miljarda marek na pomoc dla Prus 

Wschodnich. 
BERLIN 19.1L Pat. — Według in- 

formacyj prasy, uchwalony przez 
rząd program pomocy wschodniej 
przewiduje na okres 6-ciu lat wydat- 
ki na cele uzdrowienia gospodarki 
niemieckich prowincyj wschodnich w 
łącznej wysokości półtora miljarda 
marek. Plan oddłużenia Śląska Opol- 

skiego, Pomorza i obu prowincyj Me- 
klenburgji musiał być uzałeżniony od 
uchwałonego przez Reichstag budżetu, 
państwo bowiem w razie odrzucenia 
preliminarza budżetowego w parła- 
mencie znalazłoby się w trudnej sy- 
tuacji kredytowej. 

Kryzys w Ameryce Południowej. 
GENEWA 19.11. Pat. — Sekretarz 

generalny Ligi Naroódw sir Eric Dru- 
mamond przyjął w czwartek przedsta- 
wicieli prasy międzynarodowej z któ- 
rymi w krótkich słowach podzielił się 
swojemi wrażeniami z podróży po kra 
jach Południowej Ameryki. W kra- 
jach Ameryki Południowej panuje kry 
zys ekonomiczny, który wydaje mu 
się nawet po vażniejszy, niż kryzys e- 
komomiczny w Europie. Ze wszystkich 

Oryginalny 
BERLIN 19.11. Pat. — Mieszkańcy dzieł- 

niey zachodniej zaałarmowani zostali o 4-ej 
wieez hukiem 5-ciu wystrzałów, które jak 

się okazało, dane zostały z działa szybkostrze- 
lającego, zmontowanego na balkonie jednego 
z domów wpobliżu ogrodu  zoołogicznego. 
Pociski padły na dach sąsiedniego domu i 
wyrządziły znaczne szkody. Ofiar w ludziach 
na szezęście nie było. Policja przeprowadziła 
niezwioeznie rewizję domu, z którego pad- 
ły strzały, aresztując sprawcę wybryku. Jest 

    

Krzysztof Kolumb 
Niebywały film sensac. osnuty na tle odkr. Ameryki. Aktów 8. W rol. gł. Carola Toella i Albert Basserman 

NAD PROGRAM: TYGODNIK FILMOWY Nr. 68 — 1930 r. w | akcie. 

Kim Biiejskie 
ISALA MIEJSKA 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 17 do 20 lutego 193! roku włącznie 

stron zapytywano sir Erica Drum- 
monda o sytuację polityczną Europy 
i wyrażano przytem przekonanie, że 
wojna europejska jest nie do uniknię- 
cia w najbliższej przyszłości. Sis Eric 
Drummond zapewnił w czasie swej 
podróży, że tego rozdaju przekonanie 
oparte jest aa pomyłce i uspokajał 
wtym sensr* opinję publiczną Ame- 

ryki Południowej. 

wynalazca. 
nim emerytowany oficer niemiecki Lautin, 
który od dłuższego ezasu zajmował się eks- 
perymentami artyleryjskiemi, utrzymająe, że 

udało mu się skonstruować działo, strzeła- 
jące bez prochu. Z wynalazkiem tym Lautin 
zgłosił się do władz wojskowych, które jed- 
nak wynalazku tego nie uznały. Obecnie więc 
Lautin przez ostatni ekspyryment chciał 
zwóreić uwagę na siebie i dowieść, że istot- 
nie wynałazł nowy typ działa szybkostrzelneg 
i to bez prochu. 

będą wyświetlane filmy: 

KUR JER Ww ТОНЕ Кя 

Pro publico bono. 
WIEDEN, 19. II. (Pat). Dzienniki 

donoszą z Sofji, że obaj przywódcy 
grupy Protogorowa, a mianowicie Kri- 
stow i Pawliczew ogłosili wczoraj wie- 
czorem oświadczenie, w którem zapo- 
wiadają wstrzymanie się w przyszłoś- 

Katastrofa 
LUBLIN 19.11. Pat. — Na stacji kolejowej 

w czasie manewrowania parowóz z trzema 
wagonami najechał na tył pociągu osobowego 
Warszawa—Katowice, wskutek czego dwa wa 
gony zostały uszkodzone, przyczem 10 osób, 

  

ci od wszelkiej działalności rewołucyj- 
ucj, chąc w ten sposób położyć kres 
krvawym walkom bratobójczym. Jak 
słychać Kristow został wypuszczony 
na wolność przez zwolenników Michaj 
lowa którzy niedawno go uprowadzili. 

kolejowa. 
w tem 7 pasażerów i 3 pracowników kole- 
jowych, odniosło rany. Pierwszej pomocy u- 

dzielił miejscowy lekarz kolejowy. Normal- 
ny ruch kolejowy został przywrócony po 
70 minutowej przerwie. 

  

Z międzynarodowych zawodów w Krynicy. 

  

| 

| 
| 

Fragment meczu Polska 

na korzyść 

  

Pairsbramska 5. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: Pies Baskerwiliów. 

Dźwiękowy Dziś! ® Potężny dramat osnuty na tle gorącej miłości dwojga młodych KINO-TBATR Przebój d O € a ludzi i namiętności ich rodziców. W rolach gł.: wielka tragicz- 
dźwiękowy! ka ekranu Norma Shearer, Lewis Stone i Belle Bennet. 
NAD PROGRAM: 
  

„EELIÓS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„AÓLLJKOÓD" 
mi, A. Mickiewicza 22.   

Dźwiękowe Kino Dziśl 

CGJING 
uł. Wiełka Nr. 47 

Na 1-szy seans ceny zniżone: 

Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający 
dramat serc krwaw. ranami miłości wśród 
blssków kinkietów, śpiewu i tańca p. t. 

Wielki film śpiewno-dźwiękowy. — 
i najpiękniejszych nóżkach i Jack Egan 
DATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. 

kowy! Miłość przystojnego po- 
ruczn. do ezarnookiej hiszpanki 

!) Kemedja dźwiękowa z udziałem znakom. komików Stana Laurela i Olivera Hardy, 
2) Uvertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadelfji. 

Parter | zł., balkon 60 gr. 

BIEDNY GIGOLO 
W rolach głównych: Marie SaxGn, kobieta 
najbardziej rasowy amant filmu dźwiękowego. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030. Ceny zniżone tylko na |-szy seans 

Senor Americano 
W rol, gł.: Nieustrasz. i bezkonkur. mietrz sensacji Ken Mayrand i płom., czaruj. Kathryn Grawford. 
Akcje odbywają się na tle pięknych plenerów hiszpańskich. — 
ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4,6,8i 10'15, w dnieów. o g. 2-ej 

Przebój dźwię- 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

© najdźwięczniejszym głosie 
NAD PROGRAM: DO- 

NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

  

KINO-TEATR 

„РА №*| - -- w wspanialym 

» dramacie p. t. 
WIELKA 42 

Dziś premiera! Pe rnz pierwszy w Wilniel 
Posągowo piękna Olga (zechowa or- Iśo Sym : Ernst Wachbam 

SŁÓDYCZ ZWYCIĘSTWA 
Podług głośnej powieści „STUDENTKA CHEMJI'" — Heleny W.....U. — = Ceny od 40 gr. 

  
Kino Kolejowe 

0GNISKO 
Dziś i dni nasępnych! 

Największy szlagier 
sezonu p. t. STUDENTKA (Iiasto miłości) 

Wielki 10 akt. dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej. W rołach gł: Ulub. publiczn: łwan Petrowicz, 
Wspaniały karnawał! 

  

  
  

die Carmen Boni i Gina Manes. Bogata wystawal 
(obok dworca kolejow.) PR a o godz, 5-ej, w Rodz: i święta o godz. 4-ej po poł. Następny program: Tragedja tancerki. 

KINO -TEATR Dziś! — Najnowszy i najpotężniejszy szlagier światał — Pierwszy raz w Wilnie! 

D-r Mabuza żyje i działa . T ° d F M h 
STYLOWY w Ameryce w Scotland Jard | ajemnice „ra ll alic u 

žny d 10 aktach. Dalsze dzieje d-ra Mabuza. — W roli glėwnej Varner Oland Neil Hamilton. ainiai | i k as о оее 
Kino - Teatr Dziś! Najgłośniejszy film polski ze e ® 

« | „Złotej Serji* w-g nieśmiertelnego ar- r O a w Cc i a 

о U cydzieła Stefana Żeromskiego 

6 : Bodo i inni. Miektowicza 11, £15-62 W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław a” i inni 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

  

Zawiadomienie. Ogłoszenie Nr. Z-321/31 r. Dr. GINSBERG 

   
U. 5. A.zakończonego, jak wiadomo, wynikiem I :0 

Ameryki. 

WŚRÓD PISM 
— Ukazał się pierwszy numer miesięczni- 

ka „Wiedza i Wynalazezość*, organ Ligi 
Popierania Twórczości Wynalazczej (War- 
szawa, Nowy Świat 7 m. 39), która go dotąd 
wydawała pod nazwą „Wynalazki i Odkry- 
cia“, 

Miesięcznik ten jest jedynem pismem pol- 
skiem, służącem idei propagowania wyna- 
lazczości rodzimej; zasługuje on na poczyt- 

ść wśród jak najszerszych sfer naszego 
społeczeństwa. 

Treścią „Wiedzy i Wynalazczości* nie 
jest pogoń - za fantastycznemi pomysłami, 
sensacyjnemi odkryciami, lecz są nią nau- 
kowe i rzeczowe, choć ujęte popularnie, wia- 
domości ze wszystkich dziedzin wiedzy i 
techniki współczesnej ze szczególnem u- 
wzgłędnieniem pierwiastków wynalazczości. 

Miesięcznik wydany jest bardzo popraw- 
nie i zwraca szczególną uwagę swoją arty- 
stycznie wykonaną winietą okładkową, po- 
zatem szczęśliwie został obrany format pi- 
sma, który pozwala na normalne jego bi- 
bljotekowanie. 

- „Tygodnik Iilastrowany* Nr. 7 przy- 
nosi na wstępie piękne zdjęcie stadjonu kry- 
nickiego, na którym odbyły się ostatnie ho- 
kejowe rozgrywki o mistrzostwo świata. Ob- 
ficie ilustrowany (m. i. karykaturami Jotesa 
i Walentynowicza) feljeton o „Wielkich 
dniach Krynicy* odtwarza w syntetycznym 
skrócie pamiętne zmagania dziesięciu naro- 
dów na lodzie. Artykuł wstępny zawiera wra 
żenia na temat angielskiego kryzysu. Wśród 
artykułów podróżniczych znajdujemy  re- 
łację z gwiaździstego raidu do Monte Car- 
ło („Z Jass do-Monte Carlo“) oraz wraženi 
z Afryki („Na ruinach łacińskiej Afryki"). 
Kronika teatralna, dział recenzyj (Pisarz, 
książka i czytelnik”), przegląd prasy („Idee 
i zadrzenia“), feljetonik „Rzeczywisty tajny 
megaloman“ — oto dalsze pozycje tego ze- 
szytu. Duże zainteresowanie budzi drukowa 
na w odcinkach beletrystycznych „Tyg. Illu- 
strowanego“ powiešė Zygmunta Nowakow- 
skiego p. t. „Przylądek dobrej nadziei". 

— Ukazał się Nr. 2 miesięcznika „Oeiem- 
niały Żołnierz* — (wydawnictwo Związku 

  

  

        

Nr. 41 (1983) 

Stawarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R. P. 
— Warszawa, Nowy Świat-28) pod redakcją 
ociemn. kpt. Mikołaja Wroczyńskiego. 

Pismo to wydawane i redagowane „przez 
ociemniałych dla ociemniałych* winno się: 
znaleźć w ręku każdego pozbawionego wzro- 
ku, gdyż poza omawianiem zagadnień inwa- 
lidzkich i zaopatrzeniowych, prowadzi dział: 
„Z życia niewidomych”, w którym znajdn= 
jemy artykuł, traktujący o masażystach nie 
widomych, dalej o kioskarzach niewidomych 
w Ameryce, o sygnalizacyjnej lasce dła nie- 
widomych i o niefortunnym wynałazcy inż. 
Gartigruberze. Pozatem znajdujemy pełne 
humoru wiersze mjr. Bogusławskiego, obra= 
zek z życia ociemniałego powstańca, pióra 
K. Bielańskiej i artykuł „Bogactwa Polski“ 
przez R. Danysz-Fleszarową. Szereg wiado- 
mości bi ych dopełnia treści numeru. 

A 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
Nieszczęśliwy wypadek. 

Wezoraj zawezwano pogotowie ralunko- 
we na ul. Wiłkomierską, gdzie dwie pozosta» 
wione beż opieki dziewczynki 3 letnia Frej- 
za 1 7-mioletnia Anna Złatkinówny wywró- 

ciły na siebie garnek z wrzątkiem. 
Pogotowie ratunkowe, po udzieleniu dzie- 

ciom pierwszej pomocy, pozostawiło je podi 
opieką lekarza. fe) 

  

  

  

  

      

Zamach samobójczy. 
W dniu 18 b. m. Gełbex Stefanja, Ciasna 

Nr. 16 w celu pozbawienia się życia wypiła 
rozcieńczonego sinego kamienia. Pogolewie- 
Ratunkowe przewiozło desperatkę w stanie 
ciężkim do szpitała Sawicz. 

Podrzutck. 

Hołownia Aleksander; 
Krupnicza 5, w kla schodowej domu Nr. 
56 przy uł. Zawalnej znalazł podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 miesięcy. Przy podi 
tzuckha znaleziono kartkę: „Tadeusz Niewia- 
domski, ur. 18.XII.1930 r. wyzn. rzym. kat.*, 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

W dnia 18 b. m   

   
    

WREN INIT EISS 

Zawadomienie. 
Pomocnicza Składnica Inżynierji Grodno zswia- 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno za- 
wiademia, że w dniu 26-go iutego 1931 r. o godz. 10 
odbędzie się przetarg nieograniczony na remont kon- 
serwacyjny objektów wojskowych we wszystkich gar- 
nizomach O. K. ili oraz na remonty główne budynków 
koszerowych w Grajewie. Suwałkach, Grodnie, Lidzie 
i Wilnie. 

Przewodniczący |-go Wydziału Cywilnego Sądu 
Okręgowego w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w dniu 
6 marca 193] roku o godz. 10 w tymże Sądzie będzie 
rozpoznawana sprawa Calela Noza o odroczenie wy- 
płat. (Spr. Nr. Z-321/31 r.). 

Wszyscy wierzyciele wspomnianego Noza Calela 
mogą przybyć na rozprawę celem udzielenia Sądowi 

choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz, 8—1 i 4—*, 

tel. 567. 2576 

  

kejogir MANÓIOWĄ. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 19.1. 1931 r. 
557. III. Firma: „Zakłady Przemysłowe Grzego- 

rzewo -- Grzegorza Kureca*. Przedmiot: Prowadzenie 
tartaku i cegielni oraz handel wyrobami tych zakła- 
dów. 3165/V1 

718. Il. Firma: „Grynsztejn Abram*. Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3166/V1 
W dniu 13.1. 1931 r. 

870. Il. Firma: „Hegent Emil". Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśła się z rejestru. 

3167/V1 
W dniu 19.1. 1931 r. 

963, Il. Firma: „Kremer Lejba*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3168/VI 
W dniu 13.1. 1931 r. 

1452. 11. Firma: „Noz Gerszon*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3169/V1 

W dziu 12.1. 1931 r. 
2024, III, Firma: „Wolocki Izrael“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
3170/VI 

W dniu 18.1 1931 r. 
2815. IV. Firma: „Belberyski Calel“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowone i wykreśła się z rejestru. 
3171/VI 

   

3134. Il. Firma: „Biuro Przemysłowo - Handlowe 
Elektrokan Fugenja Łacińska”. Przedsiębiorstwo zo- 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 3172/VI 

W dniu 13.1. 1931 r. 
6683. III. Firma: „Tkanina Krajowa — Gelman 

Bejla*, Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy- 
kreśla się z rejestru. 3173/V1 

6818. III. Firma: „Złatin Mendel“. Przedsigbior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 

3174/V1 

  

8/09. Il. Firma: „Kirzner Abel i Gelpern Lejba 
S-ka". Spólka została zlikwidowana i wykraśla się z 
rejestru. 3175/V1 

W dniu 19.1. 1931 r. 
10134. Il. Firma: „Wytwórnia torebek papiero- 

wych Torbwil J. Dawidson i S-ka". Spółka została 
zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 3176/VI 

  

11537. il. Firma: „Epsztejn Morduch". Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

damia, że w dniu [0-go marca [931 r. o godz. I0-ej 
odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż sprzętu sa- 
perskiego i łączności, zbędnego dla wojska. 

Pomocnicza Składnica Inžynierji 
Grodno 
L. 266/31. sap. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie, 

przy ulicy Słowackiego Nr. 2 podaje do wiadomości, 
że w dniu 17 kwietnia r.b. odbędzie się przetarg pu- 
bliczny na sprzedaż 428 łóżek żelaznych używanych 
i 2 wozów asenizacyjnych starych, znajdujących się 
przy st. Wilno, Grodno, Białystok, Wołkowysk, Brześć, 
Baranowicze, Łuniniec i Starosielce. 

Warunki przetargu i informacje udziela Dział Za- 
kupów Wydziału Zasobów (III piętro, pokój Nr. 38) 
w dnie urzędowe od godz. 12—14, 

Licytacja. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości e mającej się odbyć 
w dniu 3-go marca r. b. o godz. I2-ej rano 
przy ulicy M Magdaleny Nr. 2 sprzedaży 
z licytacji publicznej starego żelaza (łom). 

a Wojewodę 
(-) W. Hryhorowicz 

1 Naczelnik Wydziału 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, X rewiru 

Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, przy ul. Biskupiej 
Nr. 12, hotel „Ermitaż”, na zasadzie art. 1030 U.P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 2 marca 1931 roku od godząl0 
rano,w Wilnie, przy ul. Truskułańskiej Nr. 6, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego, 
należącego do Maksymiljana Pietraszewskiego, składa- 
jącego się z umeblowania domowego, oszacowanego 
na sumę 582 zł., na zaspokojenie pretensji Marji Pie- 
traszewskiej. 
3222/V1 

3142/V1--0 

  

Komornik (—) W. Cichoń. 

w najruch- 
restaurację "įr 

punkcie w pełnym ruchu. Dowiedzieć się: Biuro Ogł. 
E. Sobola, Wiłeńska 22, od 9—1l i 3—5. 3343—2 

RER EST S TTT NS 

W roku 1961. 

Z powodu wyjazdu 
sprzedam b. tanio 

UNIA 
do sprzedanią 
Jagiellońska 3— 27 

wejście z bramy. 

  

  

KAWIARNIA. 
i JADŁODAJNIA. 

„Nrolewlania“ 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie» 
i obficie. Obiad 1 zioty.. 
Abonament miesięcznie zs. 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące: zakąski - 

Piwo. Gabinety. 

Prolegor mozyśi 
udziela lekcyj 
na skrzypcach w-g pro-— 
gramu konserwatorjum. 

System łatwy, warunki do-- 
stępne. Zwierzyniec, Jas- 
na Nr. 3 m. 4, godz. Э-6 

    

B. naucz. gimnazjum 

udziela korepetycje. 
i przygotowuje do eg7a- 
minów ze wszystkich” 
przedmiotów w zakresie: 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do. 
Administracji „Kurį W.” 

pod „Nauczycieł”. 

  

Przybiąkał się 
Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

Zbrojnej”. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 

L. dz. 846/Bud. 

„Polsce wyjaśnień. 

Przewodniczący Wydziału 
(podpis) 

St. sekretarz (podpis) 

ze. leg. za Nr. 45725 
wyd. przez P. K. P 

w Wilnie na imię Anny 
Michl, unieważnia się.   3225/V1 

3177/VI 
W dniu 12.1. 1981 r. 

11717. IL. Firma: 
i Katelobski Józef S- 
na i wykreśla się z rejestru. 

  

    
„Poldrog Iser Ernest, Sołonojc 

Spółka została zlikwidowa- 
3178/V1 

Ф   

  

Babunia ceruje pończochy. pies-wiik 
ul. Tunelowa 13, m. I 

Wł. Gołasz,   3150/V1 RTN TMN KN 
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przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Pan jest starym przyjacielem 
pana Federie? 

— Tak. I w pewnym sensie jego 
doradcą prawnym. Zasięgał moich rad 
w kwestjach finansowych. Tak, jesteś- 
my starymi przyjaciółmi. 

— Jak się to stało, że pan tu teraz 
przyjechał? 

— Pan Federie wezwał mnie do 
siebie na dzień przed atakiem. Zasta- 
łem go już w tym stanie, w jakim się 
teraz znajduje. Czekam dopóki nie od- 
zyska mowy. Naturalnie, nie wiem, o 
co mu w szczególności chodziło. I 
teraz ten tragiczny... 

— Napisał do pana? Czy mogę zo- 
baczyć list? 

— Ależ owszem. Mam go na gó- 
rze. W torbie. Albo... — zaczął szukać 
po kieszeniach. — Nie, mam go tutaj. 
Krótki list. Kilka słów. i 
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O'Leary wziął list i przeczytał go 
na głos. 

— Kochany Dimuck! Czy nie ze- 
chciałbyś zjawić się w ciągu najbliż- 
szych dni? Adolf jest tutaj. 

Twój Janusz Federie. 
— Adolf jest tutaj — powtórzył 

powoli. — Dziękuję, panie Dimuck.— 
Oddał list. — Czy mógłby mi pan co 
powiedzieć o Adolfie Federie? Czem 
on się zajmował? 

— On — Dimuck spojrzał z za- 
kłopotaniem na Izabellę — nie miał 
żadnego zawądu czy zajęcia. A przy 
najmniej ja nie o tem nie wiedziałem. 
Nie widywaliśmy się prawie w ciągu 
ostatnich lat. Co do ostatniej jego byt- 
ności tutaj, to mam wrażenie, że... 
przyjechał po pieniądze. 

Tak — wtrąciła chłodno Iza- 
bella. — Zawsze był bez pieniędzy. 

  

'Tym razem spodziewał się, że wyciąg- 
nie coś od ojca. Bardzo się zmartwił 
chorobą ojca. 

Zmartwił! Każde słowo Izabelli 
rzucało na pamięć Adolfa przykry 
cień. Trudno było jednak orzec, co nią 
powodowało, spryt czy szczerość i 
uczciwość. 

" Elihu Dinuck chrząknął uroczyś- 
cie. Wysoki fotel i złote binokle na- 
dawały mu wygląd jakiegoś wysokie- 
go dygnitarza. 

— Tak — ciągnął, ignorując słowa 
Izabełi — odniosłem wrażenie, że A- 
dolf przyjechał po pieniądze, i że był 
w jakichś ok opnych tarapatach. Bie- 
dak! Nigdy w życiu nie... 

— Dlaczego pan odniósł takie wra- 
żenie? : 

Dimuck poruszył się niespokojnie, 
potarł się po mosie i rzucił detektywo- 
wi tetryczne spojrzenie. 

— Z różnych nieuchwytnych dro- 
biazgów... 

— Powiedziałam już panu — zaczę 
ła Tzabełła. 

— Jakich naprzykład? — nalegał 
O'Leary, ignorując Izabelłę. : 

— Trudno powiedzieč. Odniostem 

te wraženie przedewszysikiem, z listu 
ojca. I zdaje m1 się, że Adolf przyjeż- 
dżał do domu tylko wtedy, gdy potrze 
bował pieniędzy. — Spojrzał na Iza- 
bellę, która kiwnęła swobodnie głową. 
— Nie wypada mówić źle o umarłych, 
ale... Adolf prowadził bardzo nagan- 
me życie. — Spojrzał znów na Izabellę, 
jakby przepraszając ją wzrokiem. 

— Niech pan na mnie nie zważa 
— rzekła. — I on nie postępował tak 
jak wypadało. — Przy tych słowach 
w głosie jej zaznaczył się ton okrutne 
go szyderstwa. 

— Pan Dimuck ma rację — zabrz 
miał nagle mroźny głosik March. Stryj 
Adolf naprawdę prowadził bardzo na 
gamne życie. — Powtórzyła określe- 
nie Dimucka z wyrazem delikatnego 
niesmaku. — I zawsze potrzebował 
pieniędzy. Chciał pożyczyć  ..ode 
mnie... wczoraj wieczorem — zakoń- 
czyła z chłodną pogardą, straszną w 
zestawieniu ze świeżą, tragiczną śmier 
cią człowieka. 

— Qzy mówił, na co mu są po- 
trzebne pieniądze? — badał O'Leary 

— Nie. Odmówiłam mu tak, jak 
wiele razy przedtem. 

  

  

Eustachy cisnął niedopałek papie 
rosa w ogień. To jest chciał cisnąć 
lecz chybił, bo niedopałek upadł na 
podłogę i Lonergan odrzucił go no- 
gą za kratę... 

— Qzy nie uważasz, March, že do- 
syc już tego wietrzenia rodzinnych 
brudów? — rzekł kąsliwie Eustachy. 

Twarz dziewczyny spłonęła łuną 
gniewu. Dimuck podniósł różową rękę 

— Wszystko to jest bardzo smut- 
me — bardzo — ale mie czas teraz u- 
krywać rzeczy, które powinny być za 
komunikowane temu panu. Sytuacja 
jest straszna, rzeczywiście straszna. 

March nie pozwoliła dokończyć. 
— Adolf Federie nie był członkiem 

rodziny, z którego można było być 
dummnym — rzekła wyraźnie, mierząc 
burzliwemi, niebieskiemi oczyma E- 
ustachego i O,Leary'ego. — Nie miał 
za grosz charakteru, ulegał złym wpły 
wom, pił, uprawiał hazard — urwała 
i powtórzyła znacząco: — uprawiał 
hazard. . Ale sam był swoim najgor- 
szym wrogiem. Nie znam mikogo, kto 
mógłby — chcieć zabić... 

Zdanie pozostało zawieszone w po 
wietrzu. 

tuna die cykanzsći, 

— Więc jak pani sobie tłumaczy to» 
morderstwo? — zapytał O'Leary. 

Wyraz burzliwego wyzwania na 
twarzy dziewczyny zniknął, jak się 
mogło zdawać, bez powodu. 

— Nie wiem — rzekła. Nie wiem. 
— Więc pani nie była w dobrych 

stosunkach ze stryjem? 
— Nie! —krzyknęła bardzo wy-. 

raźnie. — Nienawidziłam go! 
Eustachy zerwał się gwałtownie 6 

chciał ją pochwycić za ramię, ade co- 
fnela się, krzycząc: 

— 1 ty też, Eustachy! I tyś go nie: 
nawidził! 

Nastąpiło dziwne milczenie, które: 
przerwał śmiech Izabelli. 

Był to śmiech złośliwy, zuchwały, 
nieprzyzwoicie wesoły. _ Okropny 
śmiech wdowy, której mąż nie spoczął 
jeszcze w ziemi. Poczułam znów ciar- 
ki. 

Kema, trzymająca się dotąd zda- 
la, podeszła z miękkim tupotem nóg 
do Eustachego i złożyła mu na ramie-- 
niu szeroką czarną rękę. 

(D. C.. N.) 
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