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[ty Ukrainie 
Publiczność polska tak była pochło- 

nięta sprawą Brzeską, że ją nic innego 

nie interesowało. Z obowiązku jednak 

interesów polskości na ziemiach na- 

szych pozwoliniy sobie zwrócić uwa- 

gę na taką notatkę Kapa, która się u- 

kazała w pismach kilka dni temu, bo 

22 stycznia br. pod bardzo ciekawym 

tytułem mianowicie „nowy biskup w 

Polsce“. 

Ojciec Mikołaj Czarnecki, zakonnik ze 
zgromadzenia 00. Redemptorystów obrząd- 
ku wschodniego, został mianowany bisku- 

pem tytulamym Łebedo i wyznaczony na 

wizytatora apostolskiego w Polsce dła sło- 
wian obrządku bizantyńskiego poza diece- 
zjami katotickiemi rusińskiemi. 

Terminologia Kapa jest zresztą 

dość liberalna, nazywa nowy obrzą- 

dek wyrazem „bizantyński'* a w uży- 

tych przez niego wyrazach „diecezje 

katolickie rusińskie'* raczej domyślać 

się musimy, niż wiedzieć, że chodzi tu 

Kapowi o obrządek grecko - unicki, 

którego „rusińskim* nazywać nie ma- 
my powodu. 

Jak wiadomo obrządek słowiański 

rozpowszechniony na ziemiach wscho- 
dnich podlega jurysdykcji biskupów 

naszych łacińskich. Konkordat Polski 

ze Siolicą Apostolską zna trzy obrząd 

ki tj. łaciński, grecko - unicki i or- 

miański. Wzmianki o obrządku słowiań 

Skim, czy bizańtyńskim, jak go nazy- 

wa Kap w konkordacie niema, Czyli, 

że tworzenie hierarchji specjalnej na 

naszych ziemiach dła tego obrządku 

jest z punktu widzenia formalno - pra- 

wnego niemożliwe. 

Mianowanie Specjalnego wizytatora 
dla naszych ziem i to specjalnie dia 

obrządku nowego wydaje się być 

pierwszym krokiem do wyodrębnienia 
tego obrządku z pod jurysdykcji na- 

szych biskupów, czyli jakby przygoto 

waniem gruntu dla stworzenia specjal-- 

nej hierarchii nowego obrządku, gdy 

na to zezwołą względy formalno - 

prawne. 
Kim jest ojciec Mikołaj Czarnecki, 

ien „nowy biskup w Połsce*, to oczy- 

wiście nie „nowy biskup polski“. 
Agencja Kap podaje nam o nim 

skąpo wiadomości personalnych. 

Czytamy jednak: 
©. Czarnecki należy od kilku łat da mi- 

Sji, jaką założeni przez JE ks. Metropolitę 
Szeptyckiego 00. Redemptoryści obrządku 

wschodniego utrzymują w Kowłu na Woły- 

miu. Odznacza się on nietylko wiedzą, lecz 
i wislkiem umłarkowaniem, które mu zje- 
dnało poszanowanie u prawosławnych, któ- pp 
1ych pozyskał utrzymaniem ich ceremonja- 

łów liturgicznych, zgodnie z życzeniem Sto 
licy Apostolskiej. 

| a także 
0. Czarnecki ur. w r. 1884, po odbyciu 

sindjów w Rzymłe w Propagandzie i wy- 

Śwłęceniu na kapłana w r. 1909 był profeso- 
rem fiłozoffi i teołogii w seminarjunt wyž- 
szem w Stanłsławowie. Urodzony w obrząd- 
paweł” wstąpił do prowincji — Ве- 

obrz. wschodniego. 

Więc o. Czarnecki jest „urodzony 

w obrządku wschodnim*, czyli pra- 

Wwdopodobnie Ukrainiec, następnie 

iest członkiem misji ks. metropolity 
Szeptyckiego w Kowlu. Do osoby ks. 
metropolity Szeptyckiego mamy głę- 

Doki szacunek, jak również do pa- 
trjotyzm ukraińskiego ks. Szeptyckie 
S0, który aczkolwiek pochodzi z pol- 

skiej, szlacheckiej, kresowej rodziny, 

Przejął się ideami narodowemi ukraiń- 
skiemi i duszą i sercem im się oddał. 

"0 wszystko jednak nie znaczy abyś- 

My nie musieli (podkreślam wyraz 
nie musieli) ze względów politycznych 
nader poważnie się nad tą wiadomoś- 

kCia zastanowić. 
ь Powtórzmy sobie raz jeszcze: 

Dla parafij katolickich obrządku 

_ Słowiańskiego na. Wileńszczyźnie, No- 
 Wogródczyźnie, Polesiu mianowany 
„ostał wizytator specjalny i został nim 

_ Jkrainiec. 

ч Ze względów politycznych jest to 
` :е?д”—‹›тозб bardzo niepomyślna. Nie 
p sómy nawet w stanie ocenić nale-       

Konto czekowe PKO. 

  
  

  

ita pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- . 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
DUKSZTY — Buiet Korejowy. 

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W  Włodzimierow, 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
KLECK -— Sklep „Jedność", 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

A. Łaszuk. | N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruci“. 
| OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
j FIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, | 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. tę 
| SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 2 

STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 

+  MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Michiewicza 24. F. juczewska © 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

a milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
rowe i tabelaryczne o 50 % drożej. I erminy druku mogą być przez Administrcję zmi 

eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

    

Piłsudskiego 
PIERWSZY DZIEŃ ROZPRAW 

WARSZAWA. 29. 1. (tel. wł. „Slowa“) 
W dniu dzisiejszym przed Sądem Okręgo- 
wym rozpocz: е 
mach na Marszaika Piłsudskiego. 

Przewodniczy wice prezes Sądu Okrę- 
gowego Neuman. Na ławie oskarżonych 
zasłodło 5 oskarżonych: Piotr Ja; inski, 
b. posel Józef Dzięgielewski, ik Tro- 
chimowicz,  Józe: Białkowski i Franciszek 
Markowski. Obronę wnoszą adwokaci iże- 
1enson, Smiarowski, Benniel. Oskarża proku- 
iator Grabowski. 

Posiedzenie ranne wypełniło sprawozda 
nie generalicji, odczytanie aktu oskarżenia, 
który w giównych zarysach przedstawia się 
następująco: 

AKT OSKARŻENIA 

Józef Dzięgiełewski, współnie z Ryszar 
dem Žrėobikiem zwrócili się do cieszącego 
się zaufaniem władz jnych Witolda 
Pórzyckiego, pracownika Kasy. Chorych, 
któremu w” pierwszych dniach września na 
konferencji odbytej w lokalu redakcyjnym 
tygodnika „Chłopska Prawda*, poseł Dzię 
gielewski zaproponował utworzenie bojowej 
„piątki* i zapytał go, czy może znaieźć iu- 
dzi do tego odpowiednich. Na zapytanie 
Pórzyckiego w jakim cełu ci ludzie są po- 
wzebni — Dzięgiełewski odpowiedział, że o 
tem narazie nie mowi. Pórzycki wymienił 
wówczas nazwiska urzędników Kasy Cho- 
rych, a mianowicie Trochimowicza, Białkow 

i Ew. Chróścińskiego. 
dniu 13 września 1930 roku Pórzyc- 

ki został wezwany do łokalu redakcyjnego 
tygodnika „Pobudka”, dokąd przybył 1azest 
z Chróścińskim, gdzie zastał posła Edmunda 
hodyiakleno i Marijana Synowieckiego, re- 

daktora „Chłopskiej Prawdy“. Na polece- 
nie Chodynskiego Synowiecki 
rzyckiemu jedną z kilku leżących obok biur 
ka paczek, w której znajdowały się dwn 
nowe rewołwery i cztery magazyny, każdy 
z 7-mioma nabojami. Rewołwery te Pórzyc 
ki i Chrościński miełi przy sobie podczas 
pochodu ulicznego „Centrolewu* w dn. i4 
września 1930 r. 

TŁO IMISTORYCZNE 

Pierwsza z. cyklu zebrań przy; 
iowawczych do zamachu na życie Marszał 

BORYKCNEAZKRABRZEGI TADA 

Zmiany w armii 
Ukazał się nr. 1 tegorocznego „Dzienni- 

ka Personalnego" MSW zawierający m. in. 
następujące zarządzenia: 

Irspektorami ormji zostali 
gen. dyw. Dąb-Biernacki i gen. 
Dreszer. 

Dowódca obszaru  warownego 
został mianowany pułk. Pakosz. 

Dowódcami dywizji mianowani 
u IRE Wojsk 20 

Sędziami Najw. lu Wojsk. pułk. Dr. 
Cięciel, dr. Przywara, dr. Kiełbiński. 

Dowódcami piechoty dywizyjnej — pułk. 
Alter. pułk. Lawicz. 

Komendantem Szkoły strzel. artyl. pułk. 
Maleszewski Stefan. 

Zastępca szefa dep. uzbr. ppułk. Wit- 

Wojsk. 

mianowani 
dyw. 

Wilno 

pułk. 

kowski. 
Dowódcą 

ppułk. Bałaban. 
Szefem wydziału wojsk. w min. Komu- 

O simas zefem wydzialu emysłu woj. w 
Wojsk. pułk. ŚGaatnć S : 

owódcami pułków ppułk. Załuska (8 

żandermerji M. S. 

ppułk. Brożek (20 pp.) ppułk. Kulma (25 p. 
p.) ppułk. Czapliński (27 pp.), ppulk. Czadek 
136 pp.), ppulk. Hoszowski (37 pp.), ppulk. 
Śliwiński (77 pp.), ppułk. Lewicki (85 pp.), 
ei | ai 86 pp.), ppułk Korkozowicz 

PP. 
Dowódcami brygad KOP — pułk. Tro- 

A. pułk. Rak - Szuster, 
stan spoczynku zostało niesionych 

12 oficerów piechoty, 4 of. Lela AB 
artyłerji, 6 of. inż. i sap. 2 of. sądowych, 
5 administracyjnych. 5 

TESTAI PE ESDES 

zyj w przyszłości, które ona w sobie 
mieści. 

A może ojciec Czarnecki nie jest 
Ukraińcem? A może, aczkolwiek dzia- 

łał z ramienia ks. metropolity Szeptyc- 
kiego, to jednak politycznie znajduje 
się w opozycji do poglądów i taktyki 
ks. Szeptyckiego, jako polityka? — 

Wszystko to być może. To też żałuje- 
my, że wiadomości 0 0. Czarneckim 

czerpać możemy tylko z Kapa. Żału- 
jemy, że agencja Pat nie  nadesłała 
nam o O. Czarneckim żadnych infor- 

macyj. Żałujemy, że powołane urzę- 

dy, to jest ministerstwo spraw zagra- 

nicznych i ministerstwo Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia Publicznego nie 
poinformowały o tem opinii publicz- 
uej. Czy „Słowo* jest pismem nacja- 

nalistycznem? — Chyba nie. Jednak 
uważamy, że obrządek grecko - unic- 

ki 7 Małopolski Wschodniej tak da- 
lece się zsolidaryzował z ruchem naro- 

dowym, że przerzucanie jego wpły- 

wów, choćby w najmniejszej mierze, 

na nasz teren byłoby niebezpieczne. 
Rodziłoby to nowe powikłania, których 

* tak nam nie brak. Cat. 

się sensacyjny proces o xa-. 

Pó- ŻE zamach wyl 

) ppulk. Schwarzenberg-Czerny (6 p.s.p), ‚ 

ka Piłsudskiego odbyła się w ostatnich 
dniach września w lokalu spółdzielnt mie- 
szkaniowej przy ul. Długiej nr. 19. Na zbiór 
ce tej Piotr Jagodziński, występujący pod 

ldonimem  „Czesław* i przedstawiony 
Pórzyckiemu przez posła Dzięgielew- 
skiego м lokału sekretarjatu C. K. W. 
P. P. S. oświadczył zebranym, że pole- 
como ma ich. jaka ludzi pewnych i zdecy- 
dowanych, gdyż nadszedł czas „kiedy może 
się rozpocząć robota, dła której trzeba ior 
mować płątki bojowe, jak za dawnych cza- 
sów w 1905 roku i že partja PPS staje do 
walki, a każdy karny członek partji musi 
być przygotowany do wzięcia udziału w iej 
walce". Druga zbłórka odbyć się miała w 
lokali związku zawodowego kolejarzy przy 
ul. Czerwonego Krzyża 20, jednak w ostat- 
niej chwili miejsce zbiórki przeniesiono do 
Koka Przy ul. Długiej nr. 19, Podczas tei 

i C inski — tłomacząc si 
dake wiekieni — zrezygnował z dzi” pojedyńczo 

łu w dalszej robocie bojowej piątki. 
Trzecia zbiórka została wyznaczona na 

dzień 10 października o godz. 6 wieczorem. 
uł. Leszno nr. 55 w lokalu na- Seł w domu 

leżącym do niejakiej Józefy Gorgoiowei i 
sąsiadującym z lokałem stowarzyszenia by- 
łych więźniów politycznych. Na zbiórkę przy 
byli Trochimowicz, Białkowski i Pórzycki. 
W lłokału zastali już Jagodzińskiego, który 
po krótkim wstępie oświadczył, że ,w dniu 
dzisiejszym będzie zrobiona poważna rzecz” 
a mianowicie, że on rzuci bombę pod samo 
chód Marszałka PHsudskiego w ciwii. gdy 
Marszałek Piłsudski 3 będzie z 

Prezydjum at Ministrów do Generalnego 
inspektoratu Sił Zbrojnych. Zamach będzie 
dokonany w Alejach Ujazdowskich „koło da 

Ia kasas, Diana Kari A KG Woki lz, em Тгхес! , a ul. 
Bocządaiwo J iński nie mówił Ь 

ny będzie na Marszałka 
Płsudskiego, lecz nazywał Go „wąsa'em'*, 
a potem dopiero padło nazwisko Marszałka, 

Jag odziński oświadczył, że w Aleje Uja 
zdowskie pojedzie taksówką z dwoma towa 
rzyszami, a trzej inni pojadą drugą taksów 
ką i zatrzymają się na 0 wskazane 
go domu. Na uwagę Pórzyckiego, że brak. 

taksówki - mu pieniędzy na opłacenie 
godziński doręczył mu 5 zł. — Roła 
rzyszy łagodzińskiego ać miała na n- 

towa- 

$0 możtiwieniu mu ucieczi i przez ostrzeliwa- 
nie ewentualnej pogoni. Jagodziński oświad 
czył zebranym, ż nie powinni mieć przy 80- 
rie dokumentów osobisty g w razie 
ujęcia kogukolwlek nie naležv ujawniač na- 
zwiska. Białkowski zapytał  Jagodzińskiego, 
czy broń, która będzie wydana jest nasma 
która ma bvć rzucona, na ca lagodzin- 
ski odpowiedział, że przy wydawaniu broni 
an sam ją zarepetuje, celem wdzenia. 

Jeden 7 zebranych zapytał, jest bom 
ha, która ma być rzucona, na co Jagodziń- 
ski oświadczy, że będzie to bomba ze szkłem 
które przy stłuczenia spowoduie wybuch, 
że lest to bomba starej konstrukcji, ale zu- 
pełnie pewna, gdyż taką właśnie bombę rzu- 
ci оп za czasów rosylskich do lokału jedne- 
go z komisarjatów policji. 

W toku decydującej zbiórki w dniu 10 
października 1930 roku przychodził trzykrot 
nie pewien osobnik, który w ciemnej sionce 
porozumiewał się z Jagodzińskim. Okazało 
się potem, że osobnikiem tym był Franciszek 
Markowski, którego zadaniem informo 
wanie bojowej piatki i tem, kiedy Marszałek 
Piłsudski przejeżdża przez ulice miasta. Po 
trzeciem przybycie Markowskiego — Ja- 
godziński oświadczył towarzyszom, że „dziś 
nic z roboty 
1ą chodzi, nie wyjedzie”. 

NIEUDANY ZAMACH. 
Marszałek Piłsudski od czasu obi u- 

rzędu Prezesa Rady Ministrów | 

nie bedzie, gdyż osoba, o któ- wysłany 

zbrojnych, przejeżdżając zawsze  Alejami 
Ujazdowskiemi. W dniu krytycznym 10 paź 
dziernika 1930 roku, mimo, iż był to pią! 
Marszałek Piłsudski o zwykłych godzinach 
mie wyjechał, a wyjazd swój opóźnił gdyż 
o godzinie 5 min. 30 rozpoczął konierencję 
z ministrem Matuszewskim, która przeciąg- 
nęła się do godziny 9-ej wieczorem. O tej 
godzinie Marszałek Piłsudski przyjął jeszcze 
miinistra Schaetzia i wyjechał z gmachu Pre 
zydjum Rady Ministrów wyjątkowo 
bo dopiero o godzinie 9 min. 45. Bojowa 
piątka, informowana przez Markowskiego, 
oczekiwać miała Marszałka  Pił- 
sudskiego przez Aleje Ujazdowskie właśnie 
o zwykłych godzinach, t.j. pomiędzy 5-tą 
a 7-mą wieczorem. 

Poinformowany przez Marko 10, że 
krytycznego piątku Marszałek Piłsudski nie 
wyjedźie wogóle, Jagodziński zbiórkę rezwia 
zał, upominając zebranych, aby wychodził 

i na moełeną zo 0 której 
terminie powiadomi ich ycki, Ža, 
bezwzględnie bez dokumentów ych. 

broń dła bojowców zakupywał bądź po- 
Dzięgielewski, bądź red. Marjan Syno- 

wiecki. Ostatni zakup broni dokonany był w 
firmie Bogusław Pawłowski, jednak @а za- 
tuszowania śładów, fabryczte numery seryj 
ne na rewolwerach były spiłowane i na ich 
miejsce wybito inne numery. Na rewolwe- 
rze znałezionym np. u Trochimowicza, styste 

mu Browning, kaliber 7,65, stwierdzono, że 
namer fabryczny 324688 został spiłowany i 
na jego miejsce wybito 884844. 

PRZESŁUCHANIE OSKARŻONYCH. 
W ciągu popołudnia Sąd przesłacnat 5 

oskarżonych w następującej kolejności: Tro- 
chimowicz, Białkowski, kowski, Dzięgie- 
łewski i Jagodziński. 

Pierwsi trzej: oskarżeni zwykli robotnicy 
nieinteligentni, potwierdzają zeznania swoje 
złożone w toku śledztwa i uięte w akcie o- 
skarżenia. Potwierdzają łż mieli broń którą 
wydeli im funkcjonariusze PPS CKW. b Ii 
członkami milicji PPS CKW a na zbiórki 
przywoływał ich Pórzycki, który wedie kon 
cepcii obrony był konfidentem 

Oskarżony b. pos. Dzięgielewski nie przy 
znaje się do winy. Twierdzi iż PPS nie hol- 
duje idei terroru alnego i dlatego 
jest rzeczą niemoż! ażeby on jako czio- 
nek iłady Naczetnej PPS organizował od- 
ae bojowe dla zamachów terrorystycz- 

п е 

ZEZNANIE JAGODZINSKIEGO 
Niezwykle ciekawe jest zeznanie główne 

go oskarżonego Jagodzińskiego, który miał 
osobiście dokonać zamachu na Marszałka 
Piłsudskiego, podczas gdy Błałkowski i Tro 
ciimowicz stanowić mt wek 

Jagodziński czionek bojówki PPS jesz- 
cze w r. 1905, wykonawca kiku zamachów 
bombowych na policję rosyjską zeznaje bar 
dzo śmiało i tworzy a koncep- 
<ję obrony. Twierdzi on mianowicie, że rze 
czywiście bojowe organizował i 
mówił zorganizowanym przez siebie ludziom 
żę chce dokonać zamachu na Marszałka PH 
sudskiego lecz robił to wszystko tylko w 
tym celu, ażeby wyśledzić ludzi niepewnych 
iw ć kto jest konfidentem. Ta robo 
ta cz się gdyż iż 
kon! jest Pórzycki, który najbardziej 
gorliwie krzątał się przy jowaniach, 
nosił broń był najbardziej TE id 

nie dodaje, że ten jego hart 
potwierdzić mogą jego orzyjaciełe min. Pry 

stor . p. Anusz, z którymi odsiadywał wie- 

swój czas urzędowania w ten że 5 Prokurator przez zręcznie stawiane - 
dni w tygodniu — od u do piąt- ama zdołał podważyć pc śe a dów 
ku włącznie, — spędzał w Prezydjam Rady łą koncepcie obronną skonstruowaną przez 

Ja; Ministrów, skąd co piątku między godziną J 
samo- 5-tą a 7-mą wieczorem wyjeżdżał 

chodem do generalnego inspektoratu sił 
Dziś badanie świadków. Proces potrwa 

zapewne od 3 do 4 dni. 

  

Artykuły skonfiskowane w. interpelacjach 
OBRADĄ KOMISII 

WARSZAWA. (PAT). — Dnia 29 bm. obradowała sejmowa komis 
i nietykalności poselskiej w sprawie 

REGULAMINOWEJ 

iminowa 
ości umieszczania w ini jach po- 

seiskich artykułów prasowych, obłożonych aresztem. Na wstępie przewodniczący komisji 
odczytał pismo marszałka Sejmu, w którem ten ostatni zwraca się do komisji regułami- 
nowej o wydanie opinji w powyższej materji oraz objaśnia, jaka Hwošė prawna mo 
że nasunąć umieszczanie w interpelacjacii posetskich rtyktłów ana obłożonych 
aiesztem oraz jakie środki posiada marszałek Sejmu, aby tej praktyce kres położyć. 
Sprawę tę referował wicemarszałek Sejmu poseł Car, który w konkluzji proponował, aby 
komisja regułaminowa wypowiedzłała następującą opinię: 

1) Przytaczenie w interpelacjach w dosłownen: brzmieniu prasy skonfiskowanych 
druków, łako działanie in iraudem legis domestica jest niedopuszczałnie, gdyż godzi w 
powage Sejmu i łamie konstytucyjne zasady niewzruszatności orzeczeń sądowych przez 
inne NY (art, 77 ust, Il konstytucji), 2) marszałek Sejmu na podstawie 
art. 25 ust. Kl w związku z art. 11 regul lanrinu ma prawo żądać od interpełantów, aby 
skrešlali z interpełacyj treść, objętą konfiskatą ч 

Z wywodami sprawozdawcy polemizował nos. Stanisław Stroński (Kl. Nar.), któ- 
1y nie godząc się na wywody referenta, dowodzi, że zarówna obowiazująca konstytu- 
cja, jak i ustawy oraz regulamin sejmowy nie upoważniają marszałka Sejmu do tak da- 
ieko posuniętej cenzury interpełacyj poselskich. 

Aresztowanie b. ministra ukraińskiego 
LWÓW. (PAT). — We środę, dnia 29 bm. aresztowano byłego mini- 

stra ukraińskiego rządu Zachodniej Ukrainy adwokata dr. Izydora Hołubowi- 
czą. Hołubowicz wplątał się ostatnio w interesy drzewne i naftowe, na któ- 
rych stracił wiele pieniędzy. Chcąc się ratować, rozpoczał współpracę z pew- 
nym osobnikiem z Borysławia i razem z nim dopuścił się szeregu oszustwa 

Przemyt pereł i brylantów do Polski 
KATOWICE. (PAT). — W ręce śląskie stra ic 

ników biżuterji, których głównemi ian! zaw GW kat p jąc W wysika 
adzonego dochodzenia i rewizji skonfiskowano klejnoty, przeprow: 

de Połski, wartości 120 tys. zł. 
nielegalnie przemycane 

у ° 

  

nadesłane milimetr. 50 gr. Kronika reklamow; 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyf 
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CZY POGLĄD O UPADKU. 
EUROPY JEST SŁUSZNY * 

Z POWODU ARTYKUŁÓW R. DMOWSKIEGO p.t. „O KRYZYSIE". 

W trzecim artykule o serji o kryzy- 
sie p. R. Dmowski porusza sprawy 
gospodarcze W!och, powtarzając po- 
glądy, zwykle bronione przez pisarzy 
sowieckich, że Mussolini popełnił je- 
len wielki błąd. Nie zdając sobie spra 
wy z postępującego szybko po wojnie 

przewrotu w ustroju gospodarczym 
twiata, zadającego potężny cios  in- 

dustrjalizmowi europejskiemu, posta- 
=owit pchnąć Włochy na drogę szyb- 
kiego rozwoju przemysłowego, jak 
Niemcy rzucili się do przebudowania ! 
rozszerzenia swcjego przemysłu. Wy- 
niki tego ruchu z początku zapowia- 
dały się świetnie. I niezawodnie wysił 
ki na tej drodze sowicie byłyby się 
opłaciły, stworzonoby mocne podsta- 
wy pomyślności narodu, gdyby to 

wszystko się działo w okresie ubieg - 

łym, kiedy Europa robiła szybkie po- 
stępy w podboju rynków światowych. 
Dzis wszakże okazało się, Że czasy na 

imperjalizm gospodarc ry państw euro 
pejskich bezpowrotnie minęły i Wło- 
si, zarówno jak Niemcy, zaczynają 
spostrzegać, że nadzieje ich były opar 
te за przestarzałem już dziś pojęciu 
o stosunkach gospodarczych  Świara. 

Handel zewnętrzny świata nie u- 
legł zmniejszeniu w porównaniu z cza 
sem przedwojennym, przeciwnie stale 
się zwiększa: w 1913 r. równał się 

161.520 milj. marek, a w roku 1928 
wynosił 260.061) milj. Obroty handlu 
zewnętrznego Europy wzrastały w о- 
kresie powojennym z roku na rok i 
tylka tymczasowe załamanie się tego 
wzrostu nastąpiło w 1930 r., gdy spa- 
dek cen wywoła? spadek obrotów han 
dlowych i silną depresję gospodarczą. 
Jednym z czyrników tej depresji jest 
spadek cen surowców, który bezpośre 
dnie dotknął przedewszystkiem. kraje 
zaoceanowe, pośrednio oddziałał na 
Europę, zwężając jej rynki do tych 
krajów. Pozatem spadek cen na pro- 
dukty rolne depremująco  oddziałały 
na państwa nie tylko rolnicze, ałe rol- 

niczo przemysławe. 
Rozwój gospodarczy państw poza- 

europejskich, wbrew oczekiwaniu So- 
wietów i twierdzeniu p. Dmowskiego 
nie zmniejsza, ale zwiększa wywóz 
Europy do tych krajów. Naprzykład 
zdy Stany Zjednoczone importowały 
w okresie 1910—14 r. 646 mił. dola- 
rów z Europy, w 1921 — 25 r. za 
1049 milj. W :927 r. import europej- 
ski do Stanów Zjednoczonych wynosił 
1270 milj. dol. Analogiczne zjawisko 
da się zaobserwować i odnośnie do in 
nych państw zaoceanowych. Import 
Europy do Japonji w 1913 r. wynosił 
220,3 miljona ven, w 1926 — 416 milį. 
yen. Obroty handlowe Chin, pomimo 
wojen domowych, które trapią ów 
kraj w ciągu lat 1913 — 1927 wzro-- 
sły około 50 proc., stanowiąc dziś 
dwa proc. obrotów handłowych świa- 
ta, są jednak dwukrotnie mniejsze od 
obrotów Japonii, posiadającej kilka- 
krotnie mniej ludności, ale bardziej u- 
przemysłowionej. Uprzemysłowienie i 
rozwój ekonomiczny wogóle jednych 
państw nie zmniejsza, ale rozszerza ry 

nek zbytu innych państw. Największy 
zbyt Wielka Brvtanja ma do Niemiec 
* Francji, górujących pod względem 

przemysłowym w Europie. 

Fałszywy pogląd na znaczenie u- 

przemysłowienia państw pozaeuropej- 

skich zmusza p. Dmowskiego w IV 

artykule o „Kryzysie” pisać: 

„Po wojnie światowej okazało się, że 
Europa ogromnie zubożała i ceraz wyrażniej 
okazało się, że niema żadnych widoków do 
powrotu do przedwojennego bogactwa(?) 
Wytwórczość upada i państwa nie mogą li- 
czyć na powiększenia swych dochodów". 

Nie można mówić o upadku wytwór 
czości, która po zniszczeniu 
wojennem we wszystkich niemal ga- 
łęziach produkcji przewyższa już zna 
cznie normy przedwojenne. Łinja roz- 
wojowa ulega fluktuacjom, w 1930 r. 
nastąpiło zmniejszenie produkcji prze 

mysłowej, zwłaszcza surówki żelaza i 

stali. Gdy jednak w Europie wscho- 

dniej: w Polsce, Rumunji, Jugosławii, 

Bułgarji rozpoczęła się na większą 

skalę rozbudowa kolei, kanałów, ele- 

ktrylikacja, ciężki przemysł Europy i 

przemysł mechaniczny musiałyby pra- 

cować z całą swą siłą wytwórczą. 

Europa obecnie chora jest na stosun 

ki kredytowe, na brak kredytu, pocho- 

dzącego przedewszystkiem z braku za- 
ufania do systemu układ: polityczne- 
go Europy, stworzonego przez trakta- 
iv: Wersalu, St. Germain i Trianon. 
Pozatem działa tu kryzys rolniczy, wy 
wołany rozwojem produkcji rolnej w 
Kanadzie, Argentynie, i Stanach Zje- 
dnoczonych. Ochrona rolnictwa euro- 

pejskiego przed obcą konkurencją mo- 
że być podstawą pewnych posunięć w 
zakresie organizacji Paneuropy lub 
Europy Środkowej. Zwiększone zapo- 
trzebowanie na zboże w Chinach w га 
zie ich znaczniejszego uprzemysłowie- | 
nia może w przyszłości pochłonąć 0- 
becną nadwyżkę zbożową Ameryki. | 

Najtrudniejszą kwescją Europy, ałe 
nietylko Europv, lecz i stanów  Zje- 
dnoczonych i japonji — słowem wszy | 
stkich państw przemysłowych jest 
kwestja bezrobotnych. Masowe bezro 
nocie wywoływała swojego czasu ma 
Szyna parowa, dziś wywołuje wzmo- 
żona elektryfikacja i mechanizacja 
przedsiębiorstw. Konkurencja zmusza | 
do wprowadzenia wszystkiego "tego 
co zaoszczędza pracę, co wzmaga wy ę 
twórczość. Wszystko to musi wywo- 
;ywać wzrastanie rezerwowej 
armji  1obotniczej. Proces _ po-- 
stępu jest procesem bolesnym. Obec- 
nie jednak przez prawodawstwo spo- 
leczae świat usiłuje łagodzić  boles- 
ność tego procesu, niezawsze jednak 
posługuje -się metodą odpowiednią, 
niezawsze znajduje leki pomocne, cza 
sami nawet stosuje szkodliwe dla siły 
; sprawności danego społeczeństwa. | 
Sytuacja światowa jest bardziej skom 
plikowana niż to wydaje się p. R. 
Dmowskiemu,. który nad problematami 
gospodarczemi nigdy nie pracował. | 

je 

POLSKA NA TARGACH 
LIPSKICH 

KOLEKTYWNY UDZIAŁ NA TAR- 
GACH WIOSENNYCH. i 

Doceniając należycie znaczenie 
nieuniknionego porozumienia _gospo-- 
darczego między Połską a Niemcami 

ratyfikację  polsko-niemieckiego | 
traktatu handlowego przedłożono już 
Sejmowi — postanowił polski prze- 
mys! eksportowy jeszcze przed mie- 
siącami, brać kolektywny udział w 
Lipskich Targach wiosennych także 
i w roku bieżącym. Wbrew ciężkiemu | 
rrzesileniu jakie ogarnęło życie eko- 
nomiczne całego świata, nie ustąpi te- | 
garoczna Wystawa Lipska ani w roz- 
miarze, ani też w swej intensywności 
zeszłorocznym Targom wiosennym. 
Wręcz przeciwnie: światowa depresja | 
gospodarcza zmusza właśnie wszyst- 
kie państwa de wzmożenia eksportu i 
do rozbudowy stosunków handlowych 
se wszystkiemi — jako tako jeszcze | 
—- pojemnemi krajami; należy przeto | 
oczekiwać, że Lipsk, który już od sze- 3 
iegu lat pełni z powodzeniem funk- 
cje wielkiego i znakomicie zorganizo- 
wanego pośrednika handlowego, wła- 
śnie w roku bieżącym spełniać będzie 
to swoje tradycyjne zadanie w znacz- 
nie większej mierze. Na podstawie do- | 
tychczasowych zgłoszeń, zastąpione 
będą 24 rozmaite państwa przyczem. 
czą powszechnie z cyfrą około 10.000 
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firm  wystawiających, reprezentują- | 
cych ponad 1600 grup towarowych, | 
z czego liczba zagranicznych wystaw- 
ców dosięgać ma 1300. Powszechna | 
Wystawa wzorów, posiada znowu 40 | 
pałaców wystawowych do swej dy- 
spozycji. Wielka techniczna wystawa | 
oraz wystawa budowlana, które tak 8 
charakterystycznie znamionują zawsze — 
imprezę wiosenną, rozporządzają 17 | 
olbrzymiemi halami wystawowemi. 3 

Pomiędzy państwami, występują- | 
<emi kolektywnie w Lipsku, znajdzie | 
się także Polska, występująca obec- | 
nie już po raz drugi. Dzięki niestru- | 
dzonej pracy generalnego konsula Rze | 
czynospolitej Polskiej w Lipsku, p. — 
dr. Adamkiewicza, oraz dyrektora pań — 
stwowego Instytutu eksportowego | 
przy Ministerstwie Handlu w Warsza 
wie, p. dr. Turskiego, przystąpiła Pol- 
ska do wielkiego koncernu zagranicz- 
nego, wystawiaijącego w Lipsku, skut 
kiem czego połski przemysł eksporto- | 
wy wejdzie w  ściślejszy kontakt z | 
"ynkiem światewym. Podobnie jak w - 
roku ubiegłym, wystawi Polska tak- | 
*e w roku bieżącym wytwory swego 
standaryzowanego przemysłu, jako to: 
ikaniny, ziemiopłody, następnie towa- 
"y metalowe, ceramikę, oraz fabryka- 
ty narodowego przemysłu artystycz- | 
negc. Przypuszczają w polskich ko- | 
łach przemysłowych, iż stosunki eks- | 
portowe, które zostały nawiązane na 
zaszłorocznej wystawie kolektywnej. 
ulegną dalszej rozbudowie i doprowa= 
dzą do realnych interesów, zwłaszcza 
że zeszłoroczne pierwsze znajomości 
stwerzyły już ku temu najlepsze prze-- 
słanki. 
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ECHA KRAJÓW 
  

LIDA 
— Zjazd Związku Osadników pow.  li- 

dzkiego i szczuczyńskiego. Przed kilku dnia- 
mi odbył się Doroczny Walny Zjazd człon- 
ków Związku osadników pow. lidzkiego i 
szczuczyńskiego, w sali starostwa lidzkiego. 
Zjazdowi przewodniczył długoletni prezes 
Związku p. Malski Władysław. Na Zjazd 
licznie przybyli osadnicy z obu powiatów, 0- 
raz p. starosta lidzki H. Bogatkowski, ja 
ko gość wziął również udział w obradach. 

Sprawozdanie z działalności Związku 
oraz plan pracy na rok przyszły referowai 
p. Malski, zaś sprawozdanie kasowe złożył 
sekretarz Zw. p. Górski Mieczysław. Zjazd 
udzielił zarządowi absolutorjum, oraz  za- 
twierdził plan pracy na rok bieżący. 

W dyskusji żywo  podnoszono kwestję 
kryzysu gospodarczego, który szczególnie 
dotknął niłode gospodarstwa osadnicze. W 
związku 
wiono usprawnić organizacje rolnicze na te- 
renie obu powiatów. Z przebiegu Zjazdu wi 
dać, że Związek (Osadników pow. Lidzkiego, 
jest jedną z najsprawniejszych organizacyj 
społecznychh, której członkowie dążą do 
podniesienia kultury rolnej przez organizacje 
rołnicze, 

Zjazd jednogłośnie uchwalił wykluczyć z 
grona członków p. Pieniążka Władysława, 
osadnika z osady Różanka pow. szczuczyń- 
skiego, za niesołidarność organizacyjną Fakt 
ten podnoszono jako bardzo przykry, albo- 
wiem jest to pierwszy wypadek wyłamania 
się członka z pod dyscypliny organizacyjnej, 
od: czasu istnienia Związku. 

Przystąpiono do wyborów nowego  za- 
rządu, w Skład którego weszli p. p.: Mal- 
ski Władysław — jako prezes, oraz Górski 
Mieczysław, Najda  Bołesław, Zadurski Jó- 
zef : Fiedorowicz Roman — jako czlonko- 
wie. Do Komisji Rewizyjnej weszli p. p.: 
Pianko Stanisław, Spuziak Tadeusz i Żuraw 
Ski Paweł. Zjazd jednogłośnie uchwalił wy- 
razić podziękowanie za troskliwą opiekę i 
życzliwe ūstosunkowanie się do osadnictwa 
p. wojewodzie nowogródzkiemu  Beczkowi- 
£z0%i. p. staroście lidzkiemu H. Bogatkow- 
skiemu, Zarządowi Głównemu Związku O- 
saduików w Warszawie, oraz za pełną po- 
święcenia pracę w Związku długołetniemu 
pe wiązku p. Malskiemu Władysła- 
wow, ‚ 

Na zakończenie Zjazd uchwalił rezolucję, 
protestującą przeciwko zakusom  niemiec- 
kim na Pomorze, poczem uczestnicy Zjazdu 

_ odśpiewali „Rotę” M. Konopnickiej. Po wy- 
‚° czerpaniu porządku obrad Zjazd został roz- 

wiązany. у 
— Wyrok na czołowego kandydata ze 

„Stronnictwa Chłopskiego Nikodema Matec- 
ckiego. _ Na ostatniem posiedzeniu Okręgo 
wego Sądu Wileńskiego na sesji wyjazdo 
wej w Lidzie, pod przewodnictwem wice- 
prezesa Sądu Okr. w Wilnie p. Kaduszkie 
wicza, został skazany na 1 rok cieźkiego 
więzienia Nikodem Matecki, przywódca 
Stronnictwa Chłopskiego w okręgu lidzkim, 
pochodzący z gminy iwiejskiej. Matecki 0- 
skarżony był o działalność antypaństwową 
i rzucanie haseł rewolucyjnychż. 

— Pożar z podpałenia. W nocy 
na 25 stycznia we wsi Tołoczki, gminy za- 
błockiej, wybuchł pożar, skutkiem którego 
spłonął dom mieszkałny, należący do Bie- 
lańczuka Jana. 

Przyczyny pożaru dokładnie nie ustalono 
— natomiast zachodzi słuszne przypuszcze 
nie, iż pożar powstał wskutek podpałenia 

_ przez samego właściciela, który w ten spo- 
_ sób chciał użyskać dość wysoką stawkę a- 

sekuracyjną. 

W. URDRYHOŁOWICZE, POW. WILEJSKI 

— Praca w świetlicy. Kilka razy zbiera- 
łem się napisać  cośniecoś do „Ech Krajo- 
ych" o życiu naszej wsi, ale że nie jestem 
uczony, więc ile razy brałem pióro do ręki, 
tyle razy brakło mi odwagi do pisania, lecz 
wreszcie postanowiłem przezwyciężyć swą 

_bojaźń i napisać, 
Wieś nasza leży na uboczu, opasana rze 

czułką, w malowniczej okolicy, tuż około 
„ruin prastarego  żamku, o którymi, 
wśrod miejscowej ludności, a w szczególno 
ści wśród starszych, krąży moc legend. 
Wieś nasza nie jest bogata, lecz mieszkań- 
cy jei są pracowici i chętnie garną się do 
wszystkiego, co jest dobre, katolickie i pol- 
skie. Dła przykładu może posłużyć nasza 
młodzież, od szeregu lat zrzeszona w spój- 
ui Młodzieży Rady Opiekuńczej Kresowej, 
która swą działalność u nas prowadzi od 
szeregu lat 

Trudno mi jest opisać wszystkie szczegó 
ty miejscowego życia społecznego i gospo- 
darczego, nie będę poruszał ogólnego kry- 
zysu materjalnego, który nas gniecie, bo chy 
be dobrze jest on znany, jak również i jego 
wpływy na całokształt życia społecznego, 
jednakowo, jak u nas, tak i gdzieindziej —- 
chcę tylko opisać kilka szczegółów najważ 

ch z życia naszej młodzieży. W 
świetlicy naszej zbiera się młodzież, jak rów 
nież i starsi w każdą sobotę i niedzieię wie 
czorami, które są naprawdę miłe, a przede- 
wszystkiem pożyteczne, gdyż wieczory te 
zapelnione są: czytaniem gazet, książek, od 
czasu do cząsu światłejsi członkowie Spój 

_ ni wygłaszają referaty. 
Sekcja śpiewacza umie dużo ładnych Czieży Szkolnej n. WACŁAWA NOWICKIEGO Wilno. ul. Wielka 30. ką Paryżu. dzili miljonowemi zamówieniami. 

piosenek, których z przyjemnością zebrani $ ———- tem Przy zakupa:h prosimy żą ać powyższego rab» u # 

ON 
Taki jest tytuł świeżo wydanej 

przez księży  Jeznitów w Krakowie 
książki o. H. Schilgena, T. J.*) , Książ 

ka ta, przeznaczona dla dorastających 
dziewcząt, omawia obszernie zagad- 
nienie stosunku dwu płci. Autor wydał 
przedtem książkę p. t. „Ty i ona”, w 
której omawiał to samo zagadnienie, 
zwracając się do młodzieży męskiej. 
Nie znam tego dziełka, muszę więc na 
slowo uwierzyć pochlebnej opinii, 
wyrażonej w katalogu wydawnictwa.: 

. — „Rzecz, którą trzehaby każde- 
mu młodzieńcowi od lat 16 dać 
ręki, bo odda mu ona w walce a cno- 
ię czystości ogromne usługi... Dziet- 
ko zasługuje na najszersze rozpow- 
szechnienie....“. 

O nowej ksiąžce 0. Schilgena ten- 
że katalog wyraża się krótko: 

— „Rzecz, jeśli być może, jeszcze 
cenniejsza”... A więc mamy do czy- 
nienia'z uczciwą, szczerze katolicką, 

głęboką i serdeczną pracą, poruszają 

cą tak skomplikowane, obłudnie przez 
wszystkich pomijane, olbrzymiej wagi 
zagadnienie wzajemnego stosunku 0- 

— bojga płci. 

o aa 
_ *)0. Hardy Schlingen T. J. „On i ty“ 

— — Morostajace dziewczę w stosunku do 
_ młodzieży płci meskiej. Z orvginału  nie- 
mieckiego przełożyła K. S. Z. Kraków, 1931, 
str. 362. Cena zł. 2.80. 

    
   

z kryzysem rolniczym postano- li 

z 24: 

słuchają. Oprócz tego praca rozwija się rów, 
nież i w innych sekcjach, jak to: sporto- 
wej, teatralnej, oświatowej i rozrywkowej, 
jednem słowem, młodzież nasza nie ma cza 
su, a przedewszystkiem chęci do próżnowa- 
nia i do złych narowów, a z całym zapaieni 
oddaje się pracy pożytecznej, a jeżeli się 
bawi, to bawi się godziwie i kulturalnie. 
Narazie zakończę swe wynurzenia i jeżeli 
Szanowna Redakcja przyjmie tych kilka 
słów — następnym razem postaram się 
napisać więcej i szczegółowiej.  Rołnik. 

NOWA- - WILEJKA 
— Nauczyciel - antypaństwowiec. No- 

tatka w „Słowie”, zamieszczona w dniu 20. 
I. r. b. Nr. 15 o awu przedstawieniach, u- 
rządzonych staraniem szkoły powsz. im. 
„Promyka* w N. Wilejce, nasunęła mi pew- 
ne wspomnienia, któremi chcę się podzie- 

©. 
M dniu Niepodleglošci Paūstwa, 11 listo 

pada ub. r. byłem w kościele na mszy dzięk 
czynnej, odprawionej dla szkół, wojska i in- 
nych organizacyj, Przy końcu nabożeństwa, 
gdy śpiewano hymn „Boże, coś Polskę", 
w kościele powstało jakieś zamieszanie, roz 
mowy, —- wskazywano na pewriego pana, 
w okutarach, który siedział podczas śpiewu 
hymnu, Mówiono przytem, że praktykuje to 
Zawsze, gdy bywa w kościele, aczkolwiek 
w innej formie, więc chciano go teraz usu 
nąć z kościoła przymusowo. 

Hymn skończono do usunięcia nie do- 
szło. Wychodzimy z kościoła, a tu. następu? 
je druga część tego, co rozpoczęło się w 
kościele. Ludzie, którzy obserwowali siedzą- 
cego pana, nie spuścili go z oka, lecz 
Szli za nim i tak ordynarnie i niepolitycz- 
nie go tytułowali |", nazywając wywrotow 
cem, komunistą, hcłszewikiem, odsyłając go 
do Rosji, nazywając jej wysłannikiem i t. d. 
1 t. d. Uczniowie zaś w tym czasie tłumaczy 
li szerokiemu ogółowi, że to ich nauczycieł 
pan Jackiewicz. On zaś szedł stułony, szedi 
pośpiesznie, nie cgłądając się i nie odzywa 
jąc, by uniknąć gorszego. 

Należy się tylko dziwić, jak może czło- 
wiek wogóle, a nauczyciel w szczególności, 
dovuścić, by go tak haniebnie traktowano. 

Przecież tu chodzi nie o opinję jedno- 
stki, lecz o opinię całej szkoły, a nawet ca 
ego nauczycielstwa. | > 

Należy więc wyrazić współczucie tym 
pariom, co trafiły z takim nauczyciełem cho 
ciažby do jednego artykułu. Autorka notat 
  ki jak widać — zrobiła paniom  przy- 

sługę niedzwiedzią lz, 

SMORGONIE 
(Pow. Wiłejski) 

— Zebranie kupców i przemysłowców. 
W dniu 23 stycznia r. b. odbyło się tu ze- 
branie Stowarzyszenia Kupców i Przemys- 
łewców Chrześcijan w Smorgoniach, na któ 
rem zostali wybrani rzeczoznawcy z poszcze 
gólnych branż do władz wymiarowych po- 
datku ohrotowego. Między innemi były też 
rozpatrywane sprawy eksportu różnych to- 
warów ze Smorgon do Poznania. Stowarzy- 
rzyszenie bowiem nawiązało stosunki handlo 
we z tamtejszymi kupcami. Z powodu nie- 
ujednostajnionych cen na rynku mięsnym 
Stowarzyszenie postanowiło powołać do ży 
cia komisję do ułożenia cennika. w. 

Przez prerje i góry 
Ameryki 

Znany polski podróżnik, góral pod- 

halański p. St. Jarosz wygłosił 28-I 

pod powyższym tytułem bardzo cieka 

wy odczyt w przepełnionej publiczno- 

ścią sałi Śniadeckich. 

W formie lekkiej gawędy, dobrej 
opracowanej literacko, opowiedzłat 

prelegent o swych wrażeniach i przy- 

godach podczas parołetniego pobytu 

w Ameryce, ilustrując opowiadanie 

wielką ilością ciekawych  fotografij. 

Opowiadając o cudach przyrody 
ametykańskiej, prelegent raz po raz 

zwracał uwagę słuchaczy na niewyzy- 

skane skarby naszej przyrody i prze- 

prowadzał wcale efektowną i przeko- 
nywującą paralełę. 

Szczególnie akcentował prelegent 

potrzebę ochrony przyrody,. wskazu- 

iąc na imponujący przykład. Ameryki. 

mającej pod ścisłą opieką  ołbrzymie 

obszary przeszło 34 miljon. ha!... 

Odczyty p. Jarosza, który zapowie 

dział swój powrót do Wilna na 1l — 

i2 lutego, zasługują na wagę władz 

szkolnych: warto udostępnić je mło- 

iiteratura na ten temat jest ubo- 
żuchna, — raczej niema jej wcale, bo 
cóż można wymienić poza książkami 
o. Urbana, „Na wejście w świat” i 
„Na ślubny kobierzec”. 

Ale tamte książki miały nieco inny 
charakter, zresztą nigdy nie będzie za- 
dość prac, zastanawiających się nad 
zagadnieniem seksuainem w sposób 
rzeczowy, uczciwy, wykluczający nie- 
zdrowe efekty. 

Dziś, jak nigdy, potrzebujemy ta- 
kich dzieł. 

Załamuje się rodzina; rodzice albo 
nie "icgą należycie wykonać swych о- 
bowiązków wzgłędem dzieci, albo nie 
chcą, szukając uciech i używania: 
dzieci dojrzewają przedwcześnie i 

wchodzą w żvcie, jako jednostki roz- 
goryczone, zniechęcone, niezaharto- 
wane. Minęły czasy filomackie i fila- 
reckie; hasła młodzieńców wileńskich 
z przed stu kilkunastu lat nie są ak- 
*ualne. 

Dziś wyraz: Ojczyzna wymaga ko- 
meniarza partyjnego; wyraz: Nauka 
Znaczy tyle, co Чурют; Cnota zaś wy- 
woła uśmiech i parę odpowiednich a- 
negdotek. 

Dbając © zdrowego ducha młodzie 
ży, wychowawcy muszą położyć wiel- 
ki nacisk na wyjaśnienie zadań, spa- 
daiących na kobietę i meżczyznę, na. 
uświadomienie młodzieży o jej przy- 
szełej roli nietyłko jako obywateli pań 

SŁ O w о 

E (o maże uczynić Trybuna! Haski w zatagu O AGENTAC 
polsko - litewskim 

OŚWIADCZENIE WYBITNEGO PRAWNIKA KOWIEŃSKIEGO 
Wychodzące w Kownie żydowskie pismo „Idisze Stimme'' zamieszcza 

wywiad. z wybitnym prawnikiem, znawcą prawa międzynarodowego, b. po- 
słem na sejm Robinzonem. 

Jak widać z wywiadu, adwokat Robinzon uważa kwestję przekazania 
sprawy tranzytu do Trybunału w Hadze za pewien sukces dyplomatyczny 
Litwy. Oświadcza dalej: 

„Po raz pierwszy zatarg litewsko - polski rozważany jest w nowej instancji. Jak 
dotąd, zatarg bywał rozważany jedynie w czysto politycznym organie, w Radzie Ligi 
Narodów, obecnie zostanie rozważany przez órgan czysto prawny, przez Haski -Sąd 
Międzynarodowy. Ciekawem jest jednak, iż Litwa już dawno proponowała przekazanie 
kwestję litewsko - 
Działo się to w r. 1923. Wówczas litewski 

kich stosunków i kwestję  wileńską Trybunaiowi  Haskiemu. 
przedstawiciel Gałwanauskas wniósł, by za- 

sięgnąć opinji Sądu Haskiego co do prawnej istoty zatargu. Propozycja nie została wów 
czas przyjęta. Obecnie jednak Liga Narodów sama przyszła do tego wniosku i całą 
kwestję stawia na czysto prawnej podstawie. 

..Przedewszystkiem, jaki charakter powinna mieć odpowiedź Trybunału? Zgodnie 
z art. 14 paktu Ligi Narodów należy odróżniać 2 rodzaje odwoływania się do Trybunału 

Po pierwsze może Trybunał rozważać kwestje prawne, które dwie zainteresowane 
strony dają mu do rozważenia i wydać w ich sprawie wyrok. Wówczas Trybunał Naj- 
wyższy wykon, ywutje funkcje sądu. Sąd ten nie jest jednak rozjemczy, ponieważ skład 
jego jest stały i ponieważ po przekazaniu przez obie strony ich sprawy jest od nich cał 
kiem niezależny. Trybunał pracuje wówczas z inicjatywy zainteresowanych stron, tych 
państw, które mają zatarg. W tym wypadku wydaje wyrok sądow: 

Po drugie, Trybunał może rozważać również takie kwestje, 
ya 

które zostają mu 
kazane z inicjatywy Radv Ligi. Wówczas rnrasza się go o wydanie opinji co do kwe- 
stjł nierostrzygniętych wzgi. spornych. Tu chodzi o opinję, nie zaś o wyrok sądowy. 

Jakie znaczenie może mieć takie wyrażenie opinii? 
Ma się rozumieć, iż teoretycznie taka opinja nie jest obowiązkowa dla Rady. Wysłu- 

chawszy jej, może Rada powziąć odrębną uchwałę, zwłaszcza, gdy strony samodzielne 
się porozumiaty . Ale, o ile nłema zgody miedzy stronami rzecz prosta, może Rada przy- 

lac z Sądu Haskiego. Praktyka jed! 
aaa. deanas się tei kompetentnej uchwałe. Dotąd w ciągu kie znaczenie. Strony 

nak wykazała, iż opinja Trybunału ma wiel- 

20 lat swego istnienia Trybunał Haski wydał przeszło 20 orzeczeń w kwestjach, jakie 
zostały przesłane mu przez Ligę Narodów. 
strona odmówiła wykonywania propozycii T 

  

Poza kilkunastoma punktami po- 
rządku dziennego, musiała Rada Miej- 
ska na wczorajszem swem posiedze- 
niu załatwić 3 wnioski nagłe. Zgłosi- 
ła je lewica. Pierwszy, dotyczący ja- 
kiejś drobnej sprawy emerytalnej ode 
słano z miejsca do odpowiedniej komi 
sji, nagłość zaś dwóch pozostałych u- 
chwalono. 

Na pierwszy ogień poszła sprawa 
dodatkowej subwencji na r. 1930 — 
31 Miejskiemu Kom. WF i PW w kwo 
cie zł. 3000. — Mimo opozycji frak- 
cji PPS, sprzeciwiającej się wniosko- 
wi Magistratu w tej sprawie, ze wzglę 
dów natury ogólno - politycznych, su- 
Dwencję przyznano. 

Następnie Rada rozpatrywała wnio 
sek w sprawie zastosowania ulg w 
przymusie wodociągowo - kanalizacyj 
nym na peryferjach miasta. Punkt ten 
stanowił echo wniosku nagłego zgłoszo 
nego w tej materji na jednym z po- 
przednich posiedzeń. Uchwalono indy- 
widualne traktowanie spraw, wynikają 
cych na tle przymusu. 

CENY ŚWIATŁA. : 
Dłuższą debatę wywołał wniosek 

o modyfikacji taryfy opłat za energję 
elektryczną z Elektrowni Miejskiej. W. 
dyskusji, która w związku z tą sprawą 
powstała, poruszone zostały kwestje 
dopłat za piony, na Fundusz Bezrobo 
cia, jak również kwestja wysokich cen 
ełektryczności w Wilnie. 

W związku z zastrzeżeniami natury 
iarmalneį, zgłoszonemi przez urząd wo 
jewódzki do sposobu wystawiania 
przez Wydział Elektryczny rachunków 
abonentom Elektrowni, Magistrat za- 
proponował dokonywanie. podziału 
sum przypadających na piony i Fun- 
dusz Bezrobocia w ramach cennika 
zą oświetleniowa energję elektryczną. 
Cennik ten podwyższony został do 
kwoty 95 gr. za kilowat łącznie z do- 
płatami, figurującemi dotąd w tej samej 
wysokości, ałe w 3-ch rachunkowych 
pozycjach. 

W ten sposób ustalono następujące 
stawki za światło: 95 gr. za kiłowat 
przy konsumcji do 50 kiłowatów mie- 
sięcznie, 93 gr. przy konsumcji ponad 
„50 kiłowatów mies., oraz 91 gr. przy 

   

Nie było jeszcze wypadku, aby įakakolwiek 
rybunału. 

konsumpcji ponad 100 kilowatów mie- 
sięcznie. Cena dla abonentów, którzy 
własnym sumptem założyli piony о- 
kreślona została na 85 gr. za kilowat. 

Ponadto cennik za energję oświetle 
niową zużywaną w zakładach rozryw- 
kowych został również zmodyfikowa- 
ny w ten sposób, że wynosić on be- 
dzie 119 gr. za kilowat, zamiast do- 
tychczasowych 120 gr. 

Zainterpelowany przez pp. rad- 
nych w sprawie terminu ustania doli- 
czeń do rachunków należności za pio- 
ny, p. wiceprezydent Czyż wyjaśni, że 
ogólny koszt instalacji pionów wynosi 
1580 tysięcy złotych. Wpłynęło na po- 
krycie tej sumy od abonentów 931 
tys. zł. Z pozostałej sumv 759 tysięcy 
do 1. IV br. wpłynie 200 tys. zł. re- 
szta zaś zostanie zamortyzowana do t. 
IV. 1933 r. po którym to terminie usta- 
nie doliczanie do kalkulacji ceny elek- 
tryczności 10 groszy od kilowatu, ina- 
czej mówiąc będziemy o tę kwotę ta- 
niej płacić za Światło. 

DALSZE OBRADY 
W dalszym ciągu obrad uchwalono 

wnioski Magistratu w sprawie przenie 
sień kredytowych w budżecie na tb., 

  

'uprawniono Magistrat do wystawienia 
weksli na zł. 120.000 za przeprowadzo 
ne roboty instalacyjne w związku z 
rozbudową elektrowni miejskiej, sprze 
daż wojsku części placu miejskiego 
przy tl. Legjonowej, oraz szereg 
spraw emerytalnych, a między innemi 
sprawę p. L. Ostrejki, wreszcie wyczer 
pano porządek dzienny wyborami dele 
gatów na zjazd Zw. Miast Pol. mający 
się odbyć 22 lutego w Krakowie. jak 
delegaci Wilna jadą pp.: Bartnicki, 
Dr. Dobrzański, Engel, Korolec, Troc- 
ki, Spiro, Micdkowski, Jensz i Zasz- 
towi. ` 

Po załatwieniu 2-ch wniosków na 
głych polecono Magistratowi wystąpie 
nie wobec władz z memorjałem o in- 
tensywniejszą pomoc dla  bezrobot- 
nych, w pierwszym zaś rzędzie o ska 
sowanie t.zw. sezonu martwego dła za 
siłków, wobec ciężkiej zimy oraz oko- 
'iczności zastoju gospodarczego w po 
przedzający ten okres (zimowy) cza- 

  

m OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY POŚWIĄTECZNEJ 
Modnej Galanterji i konfekcji z rabatem 20-2|o 

Modnego obuwia, kaloszy i śniegewców z rabatem 10 oo 

Obuwia wysortowanego z rabatem 50 olo 
Ogłasza Skład Konfekcji, Galanterji, Trykotaży 

I Polska Wytwórnia Obuwia 

  

stwa lub członków narodu, lecz i jaka 
osobników tej lub innej płci. Szcze- 
gólnie chodzi o dziewczęta. 

Zdrowy duch w niewieściem 
ciele — to zdrowy duch w narodzie; 
słabość lub znikczemnienie niewiast 
— nieomylny znak zbliżającej się kle- 
ski. Autor we wstępie przytacza takie 
słowa generalnego kierownika katolic- 
kich związków młodzieży żeńskiej w 

Niemczech, H. Klensa: 

-- „Samo  chronicnie dziewcząt 
dziś nie wystarcza j nie zda się na 
wiele: Dziś trzeba dziewczęta nasze 
wewnętrznie uzbroić, by pewnym, 
zdecydowanym krokiem szły własrią 
swoją drogą, nie zatracając w sobie 
tego, co najlepsze....“ 

Słuszne słowa! O takie uzbrojenie 
wewnętrzne naszej młodzieży, a szcze 
gólnie dziewcząt, będzie chodziło każ- 
demu sumiennemu wychowawcy. - 

I oto, zwracając się do „panienki, 
wchodzącej w życie”, rozpoczyna zu- 
tor drugą, szczerą, bezwzględnie szcze 
'ą gawędę o tem, „o czem się nie mó- 
wi“, 

Zaczyna od skonstatowania różnic 
psychicznych oraz intelektualnych, ist 
niejących pomiędzy mężczyzną a ko- 
bietą, podkreśla odmienie obu płci 
przeznaczenie w życiu, mówi o warun 
kach, w jakich wzajemne oddziaływa- 
nie kobiety na mężczyzne i odwrotnie 
-—- może wytworzyć piękną harmonię 

1 wzmocnić duchowo obie strony. 
A potem zarysowuje niebezpieczeń 

stwa, jakie czvhają na młodą dziew- 
czynę, dążącą do najwyższego swego 
celu — do macierzyństwa. 

Mówi autor o życiu, — codzien- 

nem naszem życiu, pełnem brudu i 
nikczemności, mówi o ludziach 
małych, złych, słabych duchowo. 
Mówi o wszystkiem. 

O zmysłowem, zwierzęcem podło- 
žu flirtu, o prostytucji, o handlu ży- 
wymi towarem, o chorobach wenerycz 
nych, 0  przedślubnem obcowaniu 
płeiowem z jednym mężczyzną, oraz z 
szeregiem kochanków, 0 niespodzian- 
kach nocy poślubnej, o „trójkątach'* 
małżeńskich, o epidemji rozwodów w 
Niemczech (w ciągu ostatnich lat prze 
szło 30000 rozwodów rocznie!) 
216.3 

Tyle naraz tematów — poważnych 
; ponurych... 

O tem wszystkiem dorastająca pan 
na wiedzieć, niewątpliwie. musi, trze- 
ba dopomóc jej w kształtowaniu woli 
1 charakteru, ałe.czy autor znałazł dro 
gę do duszy dziewczęcej, czy wywo- 
«a swemi słowami zamierzony skutek, 
nie wiem. 

Autor jest często ebrutalny, jak to 
potrafi każdy Niemiec, j nieraz zgę- 
szcza i tak już czarne farby, jak to lu- 
Lią robić niektórzy zakonnicy. Zresz- 
tą, jest mężczyzną, nie ukrywającym 
pewnej pogardy do płci nietyle słab- 

Tragedja zabójstwa 'Rutsztajna nie na- 
uczyła niczego naszych agentów. Rutsztajn 

został zabity, gdy na okrzyk „stėj“ wypo- 
wiedziany przez dwóch cywili zaczął ucie- 
kać. Szkoda, że ich uniewinniono! Za takie 

emnyłki trzeba pokutować. Gdy kasjer w ban 
ku wypłaci klientowi więcej niż czek jego 
cpiewa — ponosi za to odpawiedziałność. 

Zwrotniczy, powodujący katastrofę, by- 

wa Skazany; czemuż agenci, którzy przez 

głupotę, niedołęstwo, bezmyślność popełnia- 

ią straszliwą pomyłkę, którzy zabijają uczci 

wego człowieka — więcej, dziełnego, odważ 
nego człowieka, są ułaskawieni. Trudno, by 

każdy Duchem św. oświecony na odleg- 

łość rozpoznawał, czy ci ludzie w cykli- 
stowkach i szalikach są złodziejami, czy 

agentami policji. Co dziwnego, że każdy 
się broni. 

Czytałem taką historję: w Londynie na 

jakimś przystanki: wsiadają do autobusu 

dwaj panowie szykownie ubrani i samotny 

jegomość. Ledwo autobus ruszył, jegomość 
wyjmuje cygaro 1 zapala. 

— Panie, mówi konduktor, czytać chy- 

ta pan umie — pałenie wzbronione! 

— Gwiżdżę na to, odpowiada jegomość 

i zaciąga się w najlepsze. 

Konduktor stara się tłómaczyć — nic. 
Wobec tego na następnym przystanku wzy- 

wa policjanta. jegomość wyciąga rewolwer 

1 mierząc do stróża bezpieczeństwa odgra- 
ża się, że go zastrzeli, jeśli ów zechce wyr- 

wać mu cygaro. Policjant wszczyna alarm, 
przybiega jeszcze paru jego kolegów — 
otaczają autobus , szykują się do szturmu. 

Wtedy jegomość chowa rewolwer, od- 

wraca klapę od marynarki i pokazując zna- 

czek: — jestem agentem policji, proszę 
aresztować tych dwóch panów. 

Wzięto za kark i do więzienia niebez- 

piecznych opryszków, którzy spokojnie przy 
patrywali się chryi, ani przypuszczając, że 
ta cała awantura jest zręcznym manewrem 

agenta. 

Proszę, Oto sposoby aresztowania. Moż- 
na sobie wyobrazić, jakby postąpił agent 

w innym kraju w podobnym wypadku: wy- 
jalby 15-strzalowcgo Mauzera — taką kie- 

szonkową armatkę -— huknąłby: ręce do 

góry i wycełował... Popłoch, panika, wszy- 
scy uciekają. Agent strzela, rani trzy os0- 
by, zabija czwartą, dwaj podejrzani wy- 
chodzą oczywiście cało, rzucają się, obez- 

władniają dommemanego łotra, w rzeczy- 

wistości agenta. Policja, wyjaśnienia. Oka- 
zuje się, że dwaj podejrzani są Bogu ducha 
winnymi urzędnikami. Ach, pardon! Czemu 
panowie odrazu tego nie powiedzieli... 

Agent się wynosi Rannych opatrują, zabi- 

tego chowają — spokój. Nieporozumienie 

zlikwidowane. Karol. 

Polka w Paryżu 
Wystawa malarska p. Hanny z Sołtanów 

Rómerowej). 

Nie byle gdzie, bo u Bernheima, najsłyn- 
niejszego wydawcy sztuki w Faubourg St. 
Honore, wystawiła znana Wilnu ziemłanka 

Inflandzka swe akwarele, wzbudzające zdzi- 

wienie w kraju i zagranicą wiełką bezpo- 
Średuiością w ujmowaniu tematu, niepodle- 
głością żadnej szkołe, i specjałną technika, 

czystej akwareli, bez używania białej farby. 
jej obrazy wodnemi farbami przewyższają 
rozmiarem zwykłe utwory tego rodzaju, są 

to przedewszystkiem okolice dziedzicznego 

Janopola i Rzežycy, krajobraz smętny, pół- 

nocny, rude ogrody jesienne, lub zasnute 
śniegiem i mgłą, wnętrza starych dworów, 
ostatnich fortec rodzin trwających na sta- 
nowisku, a obok tych rzeczy smętnych, ro- 

ześmiane pęki jaskrawych kwiatów,  dzie- 
wuci w barwnych chustach, scen rodzajo- 
wych, zwierząt domowych, typów, wreszcie 
portretów, które traktuje p. Romer z równie 
szczerem natchnieniem jak całą swą twór- 
czość. Otwarcie Wvstawy odbyło się w 

obecności przedstawiciełstwa Połski (Amb. 
Chłapowscy), i licznych krytyków, oraz 

znawców, którzy w pismach francuskich nie 

szęzędzii młodej artystce słów uznania. 
Następną Wystawę urządza p. Romero- 

wa w Bruxelli, a na wiosnę wystawia w 

  

szej, ile całkowicie od męskiej odmien 
nej. 
Us sposób przemawiania do czy 

telniczek, a więc do dziewcząt 16 -- 
18 lat, jest nieco osobliwy. 

Oto np. uwaga o szkodliwości 
palenia: ‚ 

— „Unikaj przedewszystkiem bezi 
myślnego palenia. Nie mówię tu o wy 
paleniu od czasu do czasu jednego, 
drugiego papierosa, ale namiętne pa- 
lenie papierosa po papierosie źle bar- 
dzo oddziałvwa na serce, a silne ser- 
ce wielką rolę odgrywa w ciężkich 
przejściach przy: urodzeniu dziecka'* 
(str. 275). : 

Od papierosa do dziecka... czy ja 
wiem,,, przyznam się: nigdy nie. wi- 

lziałem pałącei panienki... 

Opisy chorób  wenerycznych są 
niesłychanie brutalne i bardzo niedo- 
kladne, a wskutek tego mogą wywie- 
rać wcale niepożądaną sugestję, gdyż 
skutki chorób są zarysowane w spo- 
sób przerażająco jaskrawy. ё 

— „Drugą chorobą jest syfilis, czv 
1i kiła. I ona 16wniež (jak wiewior. 
czvli tryper) przenosi się przez bak- 
ierje. Przenikają one przez naimniej- 
sze zadraśnięcie skóry, wywołując w 
*em miejscu po niejakim czasie mały 

gecherzyk, jakbv się zdawało, zupeł- 
rie niewinny... Zdarza sic nieraz, że 
zakażony... nie zważa wcale na ów 
imałv pęcherzyk. zwłaszcza, że po nie- 
jakim czasie niknie sam 7 siebie. Le- 

Atak prasy sowieckiej 
na Amerykę 

W ostatnich czasach przeprowa- 
dziła prasa sowiecką kilka kampanij 
i ataków przeciwko Francji, w związ- 
ku z procesem członków partji prze- 
mysłowej i rzekomą interwencją jej 
w Rosji sowieckiej, przeciwko  Cze- 
chosłowacji, w związku z kandydatu- 
га ministra Beresza na stanowisko 
przewodniczącego konferencji rozbro- 
ieniowej i wreszcie przeciwko Stanom 
Zjednoczonym Ameryki. Ostatni ten 
atak, spowodowany był tem, že komi- 
sia senatora Fisha, opublikowała re- 
łerat, dotyczący pracy sowieckich 1 
przedsiębiorstw handlowych w Pół- 
nocnej Ameryce, w którym potępia 
metody sowieckich agentów i ostro 
krytykuje gospodarcze zarządzenia i 
pięciołetni plan Sowietów. | 

Artykuły przeciw Ameryce, poja- | 
wiły się najpierw w oficjalnym orga- 
nie rządu sowieckiego „Izwiestjach“, 
następnie w głównym organie partji 
komunistycznej „Prawdzie, wreszcie | 
w pismie armji czerwonej „Krasnaja | 
Zwiezda". Ton wszystkich artykułów | 
był nadzwyczaj ostry i zdecydowany, 
z czego należy wnioskować, że sowiec 
kie koła kierownicze i publicyści so- 
wieccy zostali podrażnieni stanowi- 
skiem komisji senatora Fisha i mają 
poważne obawy o dałszy rozwój wza- 
įemnych stosunków z Ameryką. 

Antyamerykański artykuł „izwie- 
stij“ nosił tytuł „Drapacz chmur —— 
bez wstydu” i zawierał cały szereg 
ostrych, niedyplomatycznych  zwro- 
tów. Publicystów sowieckich oburza 
w pierwszym rzędzie to, że referent 
komisji senatora Fisha scharakteryzo- 
wał rząd sowiecki, jako oddział partji 
komunistycznej. Komisja przekonała 
się, że mianowanie Stalina i Mołoto- 
wa na kierownicze stanowiska w pań 
stwie dowodzi, że między rządem, 
partią komunistyczną i Międzynaro- 
dówką niema żadnej różnicy. Wspom- 
niany referat komisji Fisha stwierdza 
calej, że sprzedaż produktów rolnych 
i przemysłowych po cenach niższych, 
aniżeli w innych krajach, jest częścią 
projektu, według którego spowodowa- 
ry ma zostać niepokój i wszczęta re- 
wolucja. 

Następstwem tych oświadczeń by- 
ło wielkie zaniepokojenie wśród czyn- 
ników moskiewskich, zwłaszcza, je- 
sli chodzi o kwestję „przymusu pra- 
cy'. „Izwiestija* usiłują zatuszować 
całą tę sprawę, tak bardzo drastyczną 
dla sowieckiego Związku, następują- 
cemi słowy: 

„Wszelkie twierdzenia senatora 
Fisha o przymusie pracy w ZSSR, nie 
zasługują na odpowiedź", 

W jednym z ustępów referatu ko- 
misji senatora Fisha powiedziano, że 
przy robotach drzewnych zatrudnieni 
są więźniowie i że robotnicy sowiec- 
cy pracują pod przymusem. 

Senator Fish zaleca ostrożność 
przy finansowych operacjach z ZSSR 
i przestrzega przeciw popieraniu ka- 
pitałem amerykańskim przygotowań 
sowieckich do rewolucji. 

Komisja domaga się dałej, aby 
Kongres poświęcił więcej uwagi spra- 
wie dowozu sowieckiej rudy manga- 
nowej do Stanów Zjednoczonych i 
ograniczył dowóz innych towarów 
sowieckich. W odpowiedzi na żądanie 
senatora Fischa, domagającego się 
zbadania warunków pracy przy so- 
wieckiej produkcji drzewa, „łzwiestja” 
piszą: „Usuń nogi ze stołu, nie je- 
steš u siebie w domu“, a žądanie ko- 
misji, nazywa „amerykańską miarą 
bezczelności". 

Dotychczas prasa sowiecka nigdy 
tak ostro nie występowała przeciwko 
Ameryce. Pod koniec swego artykułu 
„Izwiestija* grożą Ameryce zerwa- 
niem zamówień w nadziei, że kryzys 
gospodarczy, panujący obecnie na ca- 
łym świecie, nie pozwoli ludziem, 
którzy nie stracili dotychczas objekty- 
wizmu w pojmowaniu rzeczy, by gar- 

  

karze nazywają ten początek choroby 
pierwszem stadium"... (str.6497). 

Czy można w ten sposób przema- 
wiać do młodzieży, która ma wybuja- 
łą wyobraźnię i brak krytycyzmu. a 
wskutek tego w każdej chwili z całą 
pewnością ustali „pierwsze stadjum“ 
strasznej chorohy?.. Chodzi tylko prze 
cież o pęcherzyk, który może szczęś- 
lwie zginąć!.. Ale od takiego peche- 
zyka, powstającego nieraz „wskutek 
pocałunku" —- do myśli o samobój- 
stwie —- jeden kroki 

Albo oto iście dantejski obraz: 

-— Upadła gimnazjalistka, 16- 
ietnie dziewcze, była już w szóstym 
iaiesiącu poważnego stanu. Nie wie- 
działa, co począć z trwogi. Czy wy- 
znać to rodzicom? Wkrótce sami zau- 
ważą. Wtedy przyjaciółka podaje jej 
adres pewnej kobiety, co jej poradzi. 
Pod pozorem wycieczki wakacyjnej 
iedzie do niet. wykradłszy u rodziców 
żądaną, bardzo wysoką sumę. Przerazi 
ła się, przekroczywszy próg wskazane 
go domu: byt to dom rozpusty. ałe w 
rezpaczy swej postanawia ostatecznie 
pozostać. Środex, podany ej, wywarł 
skutek, następuje przedwczesny  po- 
ród, dziecko rodzi się żywe, słyszy ić 
go krzyk. Przyszedłszy do siebie, pro | 
<i. by jej dziecko przyniesłono: ..Za- 
Łiliśmy jel* — odpowiadają. Trzy ty- 
godnie upłynęło. zanim się mosła w | 
podróż udać, cały ten czas musiała 
patrzeć na zachowanie się upadłych 

: 
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Gezety nam doniosły o urzędniku 
izby Skarbowej z wydziału podatku 
dochodowego, niejakiego p. Witka, 
który uprawiał sport, zwany wulgarnie 
łapownictwem, oficjalnie zaś nosił ty- 
tut dbałości o dobro Skarbu Państwa, 
którv to tytuł krył za sobą to piekło 
udręczeń, przez jakie nieszczęsny 0- 

pu" - podatnik musiał przecho- 
1 
Od wielu lat mėwiono i piiano bez 

końca, 0 systemie, pant;ącyin przy 
wymiarze tego strasznego podatku, 
który nosi miano podatku od docho- 
du, będąc właściwie podatkiem ód fan 

.. tazji i dobrej woli tych, co go wymie 
rzają. 

Składają się rok ro :żnie zeznania o 
dochodzie i rok rocz ie otrzymuje się 
drukowany arkusz. w którvm Urząd 
trafaretowo zawiadlauna , że powstały 
„wątpliwości co dn pozycyj wykaza- 
nych. 

Wówczas przeie'awiają się księż- 
Ki rachunkowe na dowód, źe zeznanie 
zgodne jest z niemi i že zeznany do- 
chód jest prawidłowy. Tymczasem |I/- 
rząd (czytaj: urzędn'«) wvkaztje do- 
chód kilka lub kilkanaście razy wyż- 
Szy, albo określa wys»"i dochód tam, 
gdzie byt gruby deti. t. 

Pomimo przedstawienia ksiąg, do- 
chód określa się wedi widzimisię p. 
urzędnika, a księgi okreś!a się jako 
niewiarygodne., bo... tik się p. urzęd 
nikowi podoba. 

Ustawa mówi, że winny być u- 
wzgłędniane wszelki: rachunki i na- 
weł proste zapiski, — jelnak Urząd 
nie uwzględnia częst buchalteryjnie 
przez specjalne biura prowadzonych 
rachunkowości. Znariv takie wypadki, 
gdy wiarygodność całej huchalterji 
została odrzucona, bo.. p. urzędnik u- 
?nał ją za niewiarygodną, gdyż nie 
?nałazł dochodu z jag? l i grzybów, 
kióry to dochód we”ie ;eyo światłe- 
*6 zdania powinien był być, choć wła 
ace majątku lasu raw 2 nie posia 
slał i ani jednego grosza z tego tytu- 
łu nie inkasował. 

    
Takich kurjozów są tysiące. Sam 

byłem świadkiem, gdy  jednccześnie 
przybyli dwaj intercsanci do Izby   kaibowej, z których ieanemu wymie 
tzyli dochodowy podatex od sumy 
31,000 zł. dochodu, <telwaik koło I 
kienik) podczas gdy właściciel przed- 
stawił kupczę, że przed rokiem zapła- 
cił 30,000 zł., drugiemu zas wyn'ierzy- 
li podatek od 30.000 dochodu, udy оп 
sprzedał właśnie swój folwarczek za 
29,000. zł. | 

P. urzędnik dowodził, że go to nie 
obchodzi, bo on stosuje normy, a 
księgowość nie jest prowadzona wedle 
wzorów poleconych, t. į. $ — 7 ksiąg 
do prowadzenia. : 

Przy naszych małych naogół go- 
Spodarstwach, po cyklu klęsk i ogól- 
Mym prawie delicycie gospodarczym, 
diema ani środków na trzymanie bu- 
chaltera, ani uniiejętności  właścicieji 
w tym kierunku. Na uciekanie się do 
*iur rachunkowych rzadko kto może 
Sobie pozwolić, bo kiłkaset złotych 
stanowi sumę podatków gruntowych 
| pikówzch, na które brak pienię- 

zy, 
Zresztą księgowość z reguły jest 

Dodejrzewana, tak, że wielu podatni- 
©6w zaprzestało przedstawiać swoje 

rachunki, „bo to jeszcze gorzej”. 
Pomimo, że wszyscy wiedzą, że 

iolnictwo nietylko zysków nie daje, 
<$cz stanowczo bankrutuje, pomimo na 
(TQ rządu nad ratowaniem tej podsta 
wy egzystencji Państwa i różnego ro 
dzaju udziełanej pomocy, urzędy po- 
datkowe z roku na rok podnoszą rze- 
komą dochodowość ziemi, a z nią i 
wymiar podatku dochodowego. 

Tłumaczą p. p. urzędnicy, tak: zez- 
żnał 100 dochodu, wymierzyliśmy po 
datek od 200 — zapłacił, a więc na 

w
e
 

   

  

rok następny wymierzają podatek od 
400, sekwestrator i te uzyskał i t d. 
Że podatnikowi zabierają mienie i z 
torbami puszczają, — to nikogo nie 
wzrusza; — owszem, urzędnik, — ze- 
ant jest dobrze przez władzę widzia 
ny, jako gorliwy i wydatny organ ii- 
sku. 

Mogą słusznie zarzucić, że przecie 
nie urzędnik ustanawia dochód, a ko- 
misja szacunkowa, a tylko wymiar po- 
datku należy do urzędnika. Zapewne, 
takby sądzić należało, gdyby rzeczy 
działy się normalnie. W rzeczywisto- 
ści jednak dzieją się całkiem inaczej. 
Na posiedzeniu kom. szac. przewodni- 
czy inspektor podatkowy, sprawę też 
teferuje on wedle tego, co mu przed 
stawił buchalter. Spraw wyznacza się 
fo kilkadziesiąt na jedno posiedzenie, 
więc członkowie komisji nie mają ani 
czasn, ani możności wnikać w treść. 
»V dodatku komisja składa się z bar- 
dzo różnorodnego elementu, często b. 
mało kompetentnego naogół, a w rol- 
nictwie absolutnie ani świadoma, ani 
zainteresowania.  Kiwają głowami 
a przewodniczący powiada: „przyję- 
to“, i przechodzą do następnej. 
Sprawa załatwiona, — co postanowił 
buchałter jest miarodajne. 

Często któryś z członków spyta 
przez drażliwość sumienia,: ' „a czy 
N.N. będzie w możności zapłacić?" 
'Na to pada odpowiedź: „zapłaci* i — 
Już. 

- Zresztą komisja szacunkowa nie do 
znaje wyrzutów sumienia, gdyż egzy- 
stujs Komisja Odwoławcza, a Ko- 
misja ma zwykle skład lepszy, ale , 
w sprawach rolniczych przeważnie nie 
kompetentna. !am znowu inspektor 
referuje sprawę, oświetlając ją tak, 
iak była ona przedstawiona w komi- 
sji szacunkowej. O ile jeszcze skarga 
odwoławcza zostanie uważnie rozpa- 
trzona, to czasami ktoś z komisji po- 
wie: „no cóż, panowie, bardzo się 
skarzy, może mu zmniejszymy poda- 
tek o 10 czy 20 procent?" — inni 
«iwną głowami, no i podatek zatwiec- 
dzory ostatecznie, t, j. bezapelacyjnie 
i choć obywatel miał dużv deficyt— 
każą mu płacić gruby podatek i wie- 
rzyć, że cudownie zarabia. 

W raportach p. p. inspektorów 
np. w ocenie dochodowości sklepów, 
w miastach spotyka się na stołe: 
sklep dobrze zaopatrzony w towar, w 
mieszkaniu czysto, gospodarz wyglą- 
da na zamożnego — a więc wymie- 
rzyć mu można tyle to, to jest grubo 
za wiele. 

Pamiętam taki incydent: wymie- 
rzono jednemu rzeźnikowi w jatkach 
X podatku, a obok sąsiadowi w takim 
samym sklepiku 3X. P. Inspektor tłu- 
maczył różnicę tem, że był w mieszka 
niu, widział pianino i dwa olejne ob- 
razy. 2 

„Ponieważ w owym czasie zasiada- 
em i w komisji szacunkowej i w odwo 
ławczej, rzeczy te widziałem sam, i 
dlatego wiem, jak się tam robota robi. 
W komisji odwoławczej było nas tyl- 
ko. dwóch — jeden kupiec - Żyd i ja, 
którzy do upadłego broniliśmy od ab- 
surdalnych wymiarów, pociągając za 
sobą biernych kolegów i ratując tem 
od ruiny niejednego. 

Ale na następnej kadencji już nas 
do komisji nie powołano. 

Że takie stosunki panować muszą 
obecnie, dowodzi fakt, ujawniony w 
sprawie p. Witka. Że taki zły urzęd- 
nik wyznacza absurdalne podatki, a 
wymiar ich potwierdzają komisje, do- 
wodzi wadliwości systemu. Przestęp- 
stwo wszędzie może się zdarzyć, nie 
należy jednak stwarzać podłoża dlań 
dogodnego. 

Grubym błędem jest twierdzenie, 
że urząd może wyznaczać  dowolnie 
podatki przez dowolne określenie do- 
chodu, co niestety Trybunał Admini- 

WERRZTERORROZYOWAOZRRCODZAAWZOBKA COTE OOO OOAOTZOYKERŻA 
kobiet z mężczyznami”... (str. 189). 

„ Porachujmy grzechy, zbrodnie i 
aikczemności ludzkie, zgromadzone w 
„/m małym obrazku, Upadek młodziut 
Kiej gimnazjalistki — raz. Czyn przy 
Rcjółki (również  gimnazjalistki?), 
skierowującej koleżankę do publiczne- 
= domu. -— dwa. Okradzenia rodzi- 
sw — trzy. Spędzenie płodu — czie- 

» 'Y. Zabójstwo dziecka — pięć. Udział 
/ chociażby bierny — w rozpuście, 
= Sześć... 
: Czy wszystko to wzięte razem 
«St możliwe?.., Czy niema w tem „dy- 
aktycznej'* przesady?. 

Może nie jestem należycie „uświa- 
domionyć, ale wszystko to wydaje 
Ni się nieprawdopodobne. 
> to, że matka nie zauważyła sta- 
„« córki, i to, że dom publiczny zac- 
„arował swe usługi, narażając się na 
„. ASzliwy skandal, i to, że po operacji 

‹ \!ес!‹о i matka nie ucierpiały na zdro 
ь lu, j to wreszcie, że po takich przej 
RU dziewczyna jakgdyby nic wró- 
ata do rodziców, a nie pozostała 

ód nowych „koležanek“, których 
=34 niewiadomo w jakim charakte- 

+. miała si rzyglądać w ci 
m >> 

tal Nie wiem. w „jaki sposób można i 
ją ży uświadamiać młode dziewczę- 
;ą, Ałe wvdaje ini się, że podobny ob- 

może wywołać tylko instynktow- 
ałamanie rąk i rozpaczny okrzyk : 

warto żyć, jeżeli życie jest tak 
i brudne?!" 
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„ „Nie chodzi mi o krytyke ksiąžki о. 
Schilgena: głos mój nie doleci do au- 
tora i nie wziuszy wydawców, mają- 
cych  „imprimatur* od dostojników 
Xościoła; nie czuję się wreszcie kom 
petentnym do wypowiadania własnej, 
io 5 opinji w tak ważnej kwe- 

stji. 
Książka została napisana przez 

księdza katolickiego, otrzymała apro- 
batę od biskupa i prowincjała zakonu: 
Jezuitów, została wreszcie entuzjasty- 
cznie przyjęta przez wydawców — 
o o. jezuitów, szczerze dążących da 

„wewnętrznego uzbrojenia" naszych 
śłziewcząt. 

Jeżeli to wszystko należy uwa- 
žač za stwierdzenie wysokich walo- 
rów pedagogicznych dziełka, —- niech 
ono trafi do rąk każdej młodej dziew- 
czyny. 

Jeżeli zaś praca niemieckiego jezuity 
może wywołać pewne zastrzeżenie, 
niech je wypowiedzą osoby najbai- 
dziej zainteresowane: kobiety: matki, 
"lorastajqcych córek oraz literatki i 
publicystki, reprezentujące opinię nie- 
wieścią. 

Sprawa jest zbyt poważna, abv ją 
można było pominąć milczeniem i jest 
aktualna chociażby ze względu na za- 
powiedziane przez Koło Medyków U. 
S.B. odczyty na temat życia płciowe- 
Zo : chorów płciowych, — odczyty, 
przeznaczone dła młodzieży szkolnej. 

W. Ch. 

SŁ O 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
GEHENNA PODATKOWA stracyjny ostatnio wyjaśnił a podatnik 

musi dowieść, że takiego dochodu nie 
miał. Dowieść, że czegoś się nie miało, 
jest przecie niepodobieństwem. 

Dalej, — w razie nieprowadzenia 
ksiąg, lub uznania ich za niewiarygod- 
ne (dlaczego?), wyznaczenie ryczał- 
towego dochodu z hektara jest kom- 
płetnym absurdem. Dosyć powiedzieć, 
że w roku zupełnego, skonstatowane- 
go oficjałnie nieurodzaju, normy owe 
16wniež są stosowane, a więc świado- 
mie krzywdzi urząd podatnika, gdyż 
wie, że miał straty. 

To samo ma miejsce nawet przy 
urodzaju,gdy ceny, jak obecnie spad- 
ną a podatek wymierza się wedle cen 
przyjętych przed realizacją urodzaju. 

St. Wańkowicz. 
2 (dok. nastąpi) 
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WYJAZD NA MISJE 
DO RODEZJI 

KAPŁANA-POLAKA 
Na terenie międzynarodowej - katolickiej 

pracy cywilizacyjna - apostolskiej reprezen 
tuje Polskę niepodległą jedynie Preiektura 
Apostolska Rodezji Północnej w Afryce po- 
łudniowej, gdyż zarówno jej zarząd jak i 
obsługa całkowicie spoczywa w rękach pol- 

„skich jezuitów. 
W najbliższych dniach zastęp pracowni- 

ków na tej niwie powiększy się o jednego 
kapłana i dwu braci zakonnych i dosięgnie 
liczby ł2 kapłanów i 17 braci zakonnych, 
którzy z siedmiu stacyj misyjnych prowadzą 
systematycznie dzieło apostolstwa i cywi- 
lizacji na rozległych, bo przewyższających 
swym obszarem całą Połskę, terenach mi- 
svjnych Rodezji.  Kapłanem, on w naj- 
bliższym czasie w towarzystwie dwu braci 
zakonnych opuści kraj ojczysty, by resztę 
życia spędzić w służbie idei apostolstwa 
Chrystusowego na ziemi afrykańskiej, jest 
ks. prof. Kazimierz Konopka T.j., znany 
pewnej części społeczeństwa wileńskiego z 
pracy swcj przy kościele św. Kazimierza w 
łatach 1021 — 22. Ponieważ Wilno zapisało 
się do tego stopnia jasnem wspomnieniem 
w jego sercu, że sam wybrał je sobie za 
ostatni etap, w którym pragnie pożegnać się 
z ae i zapewnić sobie błogosławień- 
stwo Boże przez odpowiednią uroczystość 
kościełną. Warto przed Jego przyjazdem i 
trzydniowym (30, 31 Li 1. Il) Jego w Wil- 
nie pobytem podać ogółowi społeczeństwa 
wileńskiego garść wiadomości o dotychcza- 
sowem jego życiu i działalności. 

Wyjeżdżający misjonarz urodził się 10. 
1. 1879 r. w Tarnowie. Po ukończeniu niż- 
szego gimnazjum wstąpil 10. I. 1894 r. do 
zakonu Towarzystwa Jezusowego i rozpo- 
czął nawicjat w Starej Wsi w ziemi Sanoe- 
kiej. 

Po uzyskaniu święceń kapłańskich w r. 
1906 rozpoczyna studja uniwersyteckie na 
wydziale humamstycznym U. Jagiellońskiego 
i do roku 1910 sposobi się do zawodu nau- 
czyciełskiego w zakresie historji i geografji. 

Lata wojny światowej nadały zasadniczo 
odmienny kierunek jego życiu. Z chwiłą 
powstania Išžionu Józefa Hallera wstępuje 
doń w charakterze kapełana i do r. 1918, 
ściśłej: do bitwy pod Kaniowem 11. V. 1918 
1. dziełi Jego dobre i złe losy pod herbo- 
wem swem imieniem „Nowina'. Zagarnięty 
przez Prusaków w bitwie pod Kaniowem, 
poniewierany przez nich i trzymany pod gro 
za rozstrzełania, zostaje następnie wypir 
szczony na wolnośc. Korzystając z tego zaj- 
muje się łosem rannych i rozbitków, poczem 
sam z rannymi wyjeżdża do Winnicy. 

Na Ukrainie musi się dobrze ukrywać, 
gdyż Austrja nałożyła na Jego głowę 1000 
rb. Tuła się po Ukrainie, znajdując chwilo- 
wy przytułek po znajomych sobie domach 
polskich, aż wreszcie r. szk, 1918 — 1919 
zatrzymał Go w Żytomierzu na stanowisku 
profesora historji kościelnej i polskiej w Se- 
minarjum duchownem.oraz prefekta i gimna 
zjum męskiem, a pod koniec i żeńskiem. 

Dalsze lata od r. 1922 do listopada 1930 
r spędza w zakładzie Chyrowskim jako na- 
t:czycieł historji i geografji. Obok pracy wy- 
chowawczej oraz zajęć dodatkowych bibljo- 
tekarskich umiał znaleźć czas na roztoczenie: 
opieki duchownej nad Zakładem  popraw- 
czym dla młodocianych przestępców w Prze 
dzielnicy pod Przemyślem i nad robotnikami 
w Ropience pod Krošcienkiem. Cate dotych- 
czasowe życie jego kapłańskie, kipące ru- 
chem i czynami, pozwała przypuścić, że mi- 
sja rodezyjska w nim znajdzie nieprzeciętną 
silę i to siłę, pełną inicjatywy twórczej oraz 
wytrawnego zmysłu organizatorskiego. No- 
wemu reprezentantowi Polski na miedzyna- 
1odowym terenie pracy cywilizacyjno - apo= 
stołskiej — Szczęść e! 

Co ciekawego znajdujemy 
w newych czasopismach? 
— „Tygodnik liustrowany* w n-rze 4 

przynosi w artykułe wstępnym rozważania 
na temat genewskich obrad Ligi Narodów, —- 
pozatem mnóstwo aktualnych artykułów i 
ieljetonów. Niezwykle starannie przedstawia 
się strona ilustracyjna. „Echo rogów my- 
śliwskich w Białowieży”,  „Hipika polska 
przed Ołimpjadą", „Góra Zamkowa w Wil- 
nie", „Sezon zimowy w Krynicy" — oto 
kilka pozycyj z tego działu. W dziale lite 
1ackim zwraca uwagę feljetonik o książce 
naszej artystki Toeplitz - Mrozowskiej, któ 
«a ostatnio wydaje po włosku książkę p.t. 
„Wizje Wschodu" P. ł. W. Kosmowska da- 
je obraz stosunków panujących na Śląsku. 
2 pośród innych ciekawych artykułów wy- 
mienić należy: W. Hulewicza o Rodin'ie i 
Rilkem, Rana „Hallo, tu mówi Ameryka", dr. 
F. Burdeckiego o nowym sukcesie polskiej 
astronomji. Andrzej Sujkowski zamieszcza 
fragmenty z pamiętnika z epoki powstania 
styczniowego. Całość tworzy niezwykłe oży 
wioną treść numeru. 

— „Świłat* nr. 4 przynosi sensacyjny ar- 
tykuł pióra Witolda Giełżyńskiego p.t. „Pe 
rypetie życiowe |.. Trockiego. Stefan Kied- 
rzyński dał felieton p. t. „Paryski boullbai- 
sse Kornel Makuszyński czci  ju- 
bilkusz 30 - lecia pracy scenicznej An- 
toniego Fertnera, znakomitego artysty ko- 
mika, arcywesołym artykułem p.t. _ „Czło- 
wiek śmiechu". Wacław Grubiński daje do- 
wcipne „a propos rozkoszy uczciwości”. O 
sezonie hokey"owym w Krynicy i zimowym 
karnawale w Zakopanem barwnie pisze p. 
Tadeusz Grabowski, znany sportsman. Wo- 
góle zeszyt ten zawiera dużą wiązankę bar- 
dzo ciekawych feljetonów oraz bogaty do- 
bór ilustracji. : 

— Tęcza nr. 4 umieszcza ciekawy arty- 
kuł redaktora J. Drobnika o krvzysie inteli- 
gencli, notatki © życiu połskiem w Rzymie, 
© zdetronizowanych królach dołara, o ży- 
cit w Tybecie i td, i t.d. Powieści dawne w 
dalszym ciągu. llustracyj, jak zwykle — wie 
le i bardzo ładne. 
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OD DNIA 31 STYCZNIA b. r. ROZPOCZYNAMY: 

„BIAŁY TYDZ 
ŁĄCZY W SOBIE DWA PRZECIWIEŃSTWA 

NISKA CEA — WYSOKI GATUNEK 
TOWARY BIAŁE W. SZTUKACH 

SERWETY 
RĘCZNIKI 

BIELIZNA POŚCIELOWA 
BIELIZNA DAMSKA 

BIAŁY TYDZIEŃ 
JEST PRAWDZIWĄ DOROCZNĄ OKAZJĄ TANIEGO KUPNA TOWARÓW BIAŁYCH, BIELIZNY i t. p. 

WILEŃSKI DOM TOWAROwO-PRZEMYSŁOWY 

Bia JObłKOWSCY Śr. Akc 
WILNO, MICKIEWICZA 18 
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BIELIZNA MĘSKA 

= 5 Е ž 
Ž 
= 
= 
= 

5 
Е 
Ž 
= 

  

Sprawa skoncesjowania ruchu 119-ta ŚrodaLiteracka 
autobusowego ||     zr

 g ii 
Wczoraj odbyli konterencje z władzami miasta i województwa przed- 

stawiciele państwowych zakładów 'nżynieryjnych pp. Mikulski i Lorja, po- 
rtszając sprawę oddania koncesji autobusowej w Wilnie firmie „Arbon'. 

Wymienieni przedstawiciele wypowiedzieli się za przyjęciem oferty, 
jako korzystnej dla miasta i zakładów inżynieryjnych, które jak wiadomo 
mają licencję na budowę samochodów tej firmy. Również wczoraj p. wice- 
prezydent Czyż omawiał sprawę autobusową z przedstawicielami personelu 
technicznego Spółdzielni autobusów, którzy chcieli poinformować się co do 
warunków pracy w nowem przedsiębiorstwie. 

P. Czyż zapewnił, że interesy miasta i pracowników technicznych, któ- 
rzy mają pracować przy eksploatacji ruchu autobusowego będą należycie 
zabezpieczone i pracę otrzymają wszyscy wykwalitikowani pracownicy. 

  

Zbiegł inspektor Towarzystwa Ubezpieczeń 
Na terenie woj. nowogródzkiego od dłuższego czasn uwijał się inspektor Włoskie- 

go Towarzystwa ubezpieczeń 
Sochacki, stale mieszkający w Sarnach. 

„Riunione Adriatica di Sicurta* Wiktor Czeszejko- 

miesiącem centrała warszawska zaniepokojona brakiem wiadomości od 
Sochackiego poczęła otrzymywać liczne Misty z Nowogródczyzny ze zgłoszeniem pre- 
tensyj z tytuiu ubezpieczenia ich przez towarzystwo. 

Sprawa poczęła s komplikować wobec czego zainteresowała się tem policja war- 
szawska i wkrótce ustaliła, że Sochacki przeprowadził na własną rękę kitkadziesiąt а)- 
szywych wniosków ubezpieczeniowych pobierając za to około 15 tys. złotych tytułem 
zadatków. 

Ofiarami tych manipułacyj padli przeważnie urzędnicy, połłcjanci i nauczyciełe, 
którzy nie podejrzewając, że pieniądze ich zostaja przywłaszczone, 
ne składki ubez) 

Ostatnio 
aresztowany. 

Sędzia śledcz 
sposób, że Bd ulotnił Beja 

W z ku z tem policja w 
chętniej 

jeczeniowe. 
wpłacali — regular- 

hacki przeniósł się nia teren Brześcia Litewskiego, gdzie też został 

zwolnił jednak oszusta pod dozór policji co ten wykorzystał w ten 
WEŃ kierunku. 

iłnie pwogródzku па terene których oszust пар 
ywał, otrzymała połecenie poszukiwania go. 

Zginął w płomieniach palącego s'ę domu 
TRAGICZNY POŻAR POD BIENIAKONIAMI. 

Nocy wczorajszej we wsi Posołez gminy bieniakońskiej w zabudowaniach Wincen- 
tego Adamo, wybuchł pożar. 

Gdy eż ogarnął budynek 
się ucieczką z płonącego budynku, lecz w 

gnieciony wałącą się 

, małołetni syn Adamojcia usiłował ratować 
Chwik, gdy. dostal 3IEdo os Zła pzy. 

  

Nawpół zwę; ciało malca sąsiedzi. 
Leży on е w szpitała w oniach. 

KSI ZWEI nie wolno zajmować miejsc w pierwszych 
PIĄTEK ośmiu rzędach, a w kinoteatrach miejsc w 

30 Das E © 6a 08.7 m is.  lożach”, 
„ Jak nas informują, oficerowie inspekcyj- 

A (doc godz BE do М mają za zadanie Ścisłą kontrolę i prze- 

  

Piotra 
L] 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORY- 

KGB U. 8. B. W WILNIE, 

2 dnia 29 I. 31 r. 

Ciśnienie średnia w mm. 759 

  

Temperatura Średnia — 10 = 
Temperatura najwyższa — 7 
Temperatura najniższa — 15 
Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, 

URZĘDOWA 
— Koriiskata „Dziennika Wileńskiego". 

WezGrajszy nakład „Dziennika Wileńskiego" 
uległ przyaresztowaniu przez władze admi- 
nistracyjne za umieszczenie wiadomości o 
rozgtosie t.zw. sprawy brzeskiej. 

MIEJSKA 
— Magistracki zasiłek dla wystawy obra 

zów w Wilnie. Dowiadujemy się, że dy- 
iekcja obecnie trwającej wystawy obrazów 
otrzymała zasiłek pieniężny od komisji kul- 
zuralnej Magistratu m. Wilna na organiza- 
cię wystawy obrazów warszawskiej Zachę- 
ty w Wilnie i wydatki związane z obecnie 
trwającą wystawa. Członkowie komisji jed- 
nozgodnie uznali potrzebę wypłacenia tego 
zasiłku, gdvż poziom artystyczny wystawy 
zasługuje całkowicie na to. i 
16wniež informację, iż przez dyrekcje wy- 
stawy, zostały poczynione starania, aby 
obrazy Zachęty można było wystawić na 
wiosnę, Pozatem w maju b. roku, ma się 
cdbyć wystawa łotewskich artystów mała- 
rzy 7 Rygi. Obecna wystawa (Wielka 14) 
niedługo zostanie zamknieta. Wystawa 
otwarta codziennie od 10 do 7 wiecz. 

WOJSKOWA 

— Nowy regułamin wojskowy. Władze 
wojskowe otrzymały w końcn ubiegłego ro- 
ku z Ministerstwa Spraw Wojskowych no- 
wy „Regułamin stużby wewnętrznej Cz. V*, 
który w $ 78 ust. 7 głosi: „szeregowym ar- 

mji polskiej, t. zn. podoficerom i szeregow- 

m się się pojedyńczo do teatrów vom 

  

Otrzymaliśmy z 

strzeganie powyższego regulaminu, oraz w 
wypadkach skónstatowania przekroczenia 
so przez szeregowych, usuwanie ich z 
miejsc zastrzeżonych. 

AKADEMICKA 
— Staraniem Akademickiego Kola Mi- 

syjnego U.S.B. w Wilnie, z okazji wyjazdu 
na misje do Rodezji afryk. ks. prof. Kaz. 
Konopka T. |. były V dyrektor gimn. O.O. 
Jezuitów w Wilnie, wygłosi odczyt z obra- 
zami świetlnemi p. t.: „Misja polska w Ro- 
dezji afrykańsciej" w dniu 30 b. m. o godz. 
19 (7 wiecz.) w Sałł Śniadeckich SB: 
Bilety w cenie 20 gr. dla uczącej się mło- 
dzieży i 50 gr. dla starszych dó nabycia 
przy wejściu do Auli. Czysty dochód prze- 
znacza Koło na cele misyjne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Inauguacia sezonu w Klubie 

Społecznym w Wilnie. Dnia 2 lutego 
rb. o godz. 18-tej w nowej siedzibie 
(Mała Sala Pałacu  Reprezentacyjne- 
g0) Klub Społeczny w Wilnie rozpocz 
nie sezon tegoroczny „Czarną Kawą' 
z referatem p. posła B. Podoskiego p.t. 
„Najważniejsze zagadnienia w nowym 
projekcie reformy Konstytucji. Kore- 
ferat wygłosi wicemarszałek Sejmu 
pos. Jan Piłsudski, poczem nastąpi dy 
skusja. 

„Czarne kawy”, urządzane przez 
: Kłub Społeczny w Wilnie w ro- 

ku ubiegłym, cieszyły się ogromnem 
powodzeniem, gromadząc wybitnych 
przedstawicieli wszystkich sfer na- 
szego społeczeństwa. 

Spodziewać_się należy, iż niezwy- 
kle aktualny temat 
referatu i osoby prelegentów, ściągną 
do siedzihy Klubu wszystkich człon- 
ków i zaproszonych przez Prezydjum 
gości. 

Zaproszenia zostały już rozesłane, 
pozosta,e zaś w niewiełkiej ilości mo- 
żna otrzymać dziś i jutro w sekretar- 
iacie BBWR, ul. Zawałna 1, oraz w 

poniedziałkowego K 

Ostatnia Środa Literacka poświęcona 
była wyłącznie twórczości 
wileńskich poetów akademików Wszechni- 
cy Batorowej. W zeszłym sezonie produko- 
wali się na jednej ze śród najmłodsi poeci 
waiszawscy, przedstawiciełe z grupy Kwad- 
ryga, którzy w słowie wstępnem i w auto- 
recytacjach zaznajomili literatów wileńskich 
i gości środowych z kierunkiem twórczości 
najmłodszego pokolenia w stolicy. To też 
tem więcej interesujące było zestawienie 
twórczości tego samego pokolenia odmien- 
nie kształtującego się na gruncie wiłsń- 
Skim, niż w gorączkowej atmosferze stolicy. 

Zestawienie to wypadło stanowczo na 
korzyść naszych wiłeńskich poetów, któ- 
rych szczery talent, pełen zapału i młodzień. 
czego ognia, pozbawiony n ych fra- 
zesów i wszelkiej szablonowości, rokuje imi 
najswietniejszy dałszy rozwój. Šo 

Reprezentantami najmłodszych poetów 
na Środzie byli p. Teodor Bujnicki, znany 
już bliżej szerszemu ogółowi Wiłna, p. Ka- 
zimierz Hałaburda, p. Czesław Miłosz i p. 
Jerzy Zagórski. 

Po powitaniu poetów przez wicepreze- 
skę związku p. Helenę Romer-Ochenkowską, 
słowo wstępne wypowiedział kołega poe- 
tów pan jędrychowski, skreślając w krót- 
kich słowach wyznanie wiary wileńskiej 
akademickiej grupy poetów. 

„Nie tworzymy szkoły poetyckiej, nie 
stanowimy zwartej grupy, nie mamy sztan- 

daru, gdyż boimy się gwoździ, każdy two- 
rzy indywidualnie, łączy nas pewne pokre- 
wieństwo duchowe i wspólny grunt Wszech 
nicy. Dzisiaj będą reprezentowane tylko 
wersze, ale każdy rodzaj twórczości jest 
jednakowo ważny i dobry. Twórczość połe- 
ga na pochodzie naprzód i ciągłem udosko- 
nałaniu. Trzymamy rękę na te współ- 
czesnej literatury i całokształcie życia, na- 
wiązujemy kontakt z Kwadrygą i innymi 
miodymi literatami i grupami literackiemi. 
Na gruncie akademickim kwitnie muza lżej- 
sza, satyra, która tworzy Szopki Akademic- 
kie 1 Żywy Dziennik. Wiemy, że mamy je- 
szcze wiele do zdobycia, to też, patrzymy, 
chwytamy, wchłaniamy wszystko, co nas 
SE: aby to przeżyć i przetworzyć w 
sztukę”. 

Po tym wstępie p. Teodor Bujnicki od- 
czytał szereg swoich W z których 
szczególnie piękne były z cyklu geografja. 
Potem p. Czesław iłosz zajrodnkowsi 
wiersze: Ojczyzna, Wiersz najprostszy, 
SE do małarza, Fragment z poematu 

uffo. 
Pan Zagórski odczytał prześńczny wiersz 

o Allain Gerbaut, wiersz o Bokserze bo- 
haterskim, w którym wyczuwa -się pokre- 
wieństwa duchowe z Laurem Olimpijskim 
Wierzyńskiego, pełne czaru poezji wiersze 
z Cyklu „Miasta po drodze”* i wiele in- 
nych P. Kazimierz Hałaburda, odczytał kil-- 
ka wierszy o zwartej i mocnej formie: Pie- 
chota, Błazen, Romantyzm, ta, 
Film, Żywot człowieka cnotliwego o saty- 
rycznem zacięciu i inne. Po herbatce Teo- 
dor Bujnicki odczytał swe świetne „Paro- 
dje" i doskonale podchwycone i ujęte tra- 
westacje, jakby napisali rozmaici poeci 
wierszyk na temat „Pan kotek był chory 
i leżał w łóżeczku”. P. Hałaburda  kilka 
dowcipnych satyrycznych — pasteli i kilka 
urywków z Objazdu żywej Gazetki po pro- 
wincji, a JerzyZagėrski w doskonałym 
wierszu „Dandys 7 roku 1955-g0“, przed- 
stawil dowcipny i žalosny obraz przysziego 
mężczyzny. 

Ostatnia Środa miała niezmiernie miły i 
wesoły charakter, dzięki obecności dużej 
ilości młodzieży akademickiej. Zebranie skoń 
czyło się o godz. 11-е!. Z. K. 

siedzibie Zarzadu Zwiazku Pracy Oby 
watelskiej Kobiet, ul. Ostrebramska 19 

— Klub Włóczegów Seniorów. Dnia 30 
b.m. o godz. 19 dla członków. i o godz. 
19 m. 30 dla zaproszonych gości, + 
się w lokalu przy ul. Przejazd 5 (Antokoł) 
41 zebranie Klubu Włóczęgów  Senjorów. 
Na porządku dziennym nadużycia w Braf- 
niej Pomocy U.S.B, 

BALE I ZABAWY 
bowiązki honorowych gospodarzy Balu 
Kowieńskiego mającego się odbyć dnia 31 
stycznia roku bież, w salonach hotelu St. 
Ueorges“a łaskawie objąć raczyłi- J.W.P.P.: 

Adolfostwo Babianscy, Władysławostwo 
Bądzyńscy. Ottonowa Beuermanowa, Sta- 
nisławostwo  Bochwicowie,  Tadeuszostwo 
Bodałscy, Michałostwo Brensztejnowie, Ma- 
rianostwo hr. Broel--Platerowie, Mieczysła- 
wostwo_ Brzozowscy, Stefanostwo Burhard- 
towie, Tadeuszostwo Bvstramowie, Bołe- 
sław Czvżewski, Aleksandrostwo Dmochow- 
scy, Bohdanostwo  Dowborowie,  Michało- 
stwo Dudowie, Mieczystawostwo Englowi 

    

  

wie, 
Józefostwo Fiedorowiczowie, Józefostwo Po- 
lejewscy, Kazimierzostwo Florczakowie, Ju- 
liuszostwo Głatmanowie, Janostwo Gorscy, 
(azimiera Grekowiczowa,  lerzy Hoppen, 
Wacław. lszora, Januszostwo  Jagminowie, 
janostwo  Janowiczowie,  Aleksandrostwo 
Januszkiewiczowie, Antoniostwo  Kiakszto- 
wia Tadenszostwa Kiersnowscy, Stanisła- 
wostwo Kognowiccy, Czesławostwo Kozie- 
rowscy, Bronisławostwo  Krasowscy, Józe- 
iostwo Krupkowie, Leonostwo  Kulikowscy, 
Wiodzimierzostwo Łęscy, Stanistawostwo 

(dalszy ciąg kromki na str. 4-2]) 

         



Straszny wypadek na przejeździe 
kolejowym 

Wczoraj wieczorem pociąg 
głości 9 klm. od Stołpców wpadł 
wsi ae gminy mirskiej pow. 

na Sakė 
idący z Warszawy do Moskwy w odle- 

a Pałaizowicza lut 08 miczzkokca 

wyrzucony z wozu wypadł na tor i został poprostu zmiażdżony 

Jad: kon, wiedziony instynktem: w ostatniej chwili w bok i uszedł 
smierci. is zwierzę uciekło w las i nie ka łe peak. 

Po uprzątnięciu toru pociąg ruszył w dalszy drogę. 

RESTA IKS SMA IT ZPW OZAETRWE KIA UE TOY OCZS ZGZOR 

przez koła pociągu. 

Machniccy, Ludwikostwo Maculewkzowie, 
o Maleccy, Aleksandrowa Meyszto- 

wiczowa, Marjanostwo Morelowscy, Stani- 
- gławostwo  Mitkiewiczowie,  Teodorostwo 

Nagurscy, Stanisławostwo  Niekraszowie, 
Kazimierzostwo  Okuliczowie,  Kazimierzo- 
stwo Opoczyńscy, Januszostwo Ostrowscy, 
Wiktorostwo _ Piotrowiczowie, | Janostwo 
Prūfierowie, Helena Romer-Ochenkowska, 
Ferdynadostwo Ruszczycowie,  Stanisławo- 
stwo Rzewuscy, Marja  Sienkiewiczówna, 
Hipolitostwo Siemiradzcy,  Stanisławostwo 
Słrwińscy, Wacławostwo Studniccy, Włady- 
sławestwo Studniccy, Kazimierzostwo Świą- 
ieccy, Marjan Świechowski, Marjan Stru- 
miłło, Bohdan Szachno, Kazimierzowa Wim- 
borowa, Michatostwo hr. Wielhorscy, Ma- 
“ja Wiadyczko, Bronislawostwo Wróblew- 
a Karołostwo Wyrwicz-Wichrowscy, ” 

dysławostwo Zawadzcy, Henrykostwo 
Zabielscy,  Kazimierzowa Zawiszyna, 
fja Zdrojewska, Aleksandrostwo Zeiwerowi- 
czowie. 

— szkolna przy gimnazjum im. 
Ad. Miekiewicza urządza zabawę karnawa- 
łową z działem koncertowym i tańcami, któ 
ra odbędzie się dnia 1 lutego. 1931 r. w 
sali klubu Techników ul. Wileńska 33 o go- 
dzinie 9 wieczór, na rzecz szkołnych nieza- 
możnych uczniów. 
_ — Kino kolejowe „Ognisko” staraniem 
Opieki Rodzicielskiej gimnazjum im. Adama 
Czartoryskiego wyświetla dziś, 31-go stycz 
nia film wytwórni krajowej p. t. „Trędowa- 

"Dochód przeznaczony jest na pomoc nie- 
zamożnych uczenie 2a Czartoryskiego. 

7 KOLEJOWA 
„  — Prezes Dyrekcji kolejowej udał się do 
Warszawy. Dyrektor Kolei w Wilnie inż, 
Falkowski w dniw 29 b. m wyjechał w 
sprawach służbowych na kilka dni do War- 
szawy. 

' — Posiedzenie Okręgowej Rady Kołejo- 
wej. Dyrekcja Kołei Państwowych w Wilnie 
komunikuje, że posiedzenie. Okręgowej Ra- 
dy Kolejowej odbędzie się w dniu 11 lutego 
o godz. tl w gmachu Dyrekcji. 

— Obniżenie opłaty w przedszkołu kołe- 
jowem. Ogólna tendencja jaka stopniowo о- 
garnia społeczeństwo połskie w kierunku o- 
bniżenia cen, znalazło swe echo nawet w 
słerze pedagogicznej. Powszechnie znane na 

— — terenie Wilna Ognisko Kolejowe, prowadzą- 
cę wzorowe przedszkołe, popularnie zwane 
„łom: Dziecka", pestanowiło udostępnić go 
szerszej sterze rodziców mających dzieci w 
wieku przedszkolnym. Ostatno na posiedze 
miu zarządu „Ogniska* zapadła uchwała 
znacz! obniżenia S miesięcznej. Ma 
ono wynosić dla dzieci wstępujących do gru 
py młodzieży 10 zł. miesięcznie. Nadmienić 
wypada iż dotyczy to zarówno dzieci kołe- 
jarzy jak i nie kolejarzy. 

— Dbałość o rozwój umuzykałnienia ko- 
lejarzy. Kolejarze zorganizowani w towarzy= 
stwie kułturalno - spolecznem „Ognisko“ do 
ceniają znaczenie kultury muzykalnej. Dali 
tego dowody w szeregu przedsięwzięć na 
tem połu. Znaną jest amatorska orkiestra 
symfoniczna, chór Ogniska wykazuje  po- 
ważny rozwój, ostatnio zaś praca posuwa 
się w ki nku umyzykalnienia indywidual- 
nego. Z dniem 4 lutego uruchomione zosta- 

lekcje spiewu solowego, które odbywac 
będą w godzinach wieczorowych od 17 

do IV. Lekcje odbywać się będą pod kierow 
nictwem znanej spiewaczki p. jadwigi Kru- 
żanki - Reissowej. Zapisy i informacje usku 

| uwecznia kancelarja Ogniska Kolejowego w 
__ godzinach od 15 do 19. 

  

RÓŻNE . 
-— Wyjaśnienie Kola Medyków USB. W 

związku Ž notatką, jaka się ukazała w nr. 
23 „Słowa”, otrzymujemy następujące wy- 
jaśnienie Zarządu Koła Medyków USB. 

1) odczyty na temat „Życie płciowe i 
„chor i '* zostały Z ane 
nie wyłącznie dła młodzieży szkolnej lecz 
dla szerszego społeczeństwa, zarówno mło- 
dzieży jak 1 starszych. 

2) komunikaty zostały rozesłane do Dy- 
__ rekcyj szkół Średnich, a nie bezpośrednio do 

20 
3) Szam. Prelegent p. prof. dr. F. Mali- 

|| nowski zapewnił zarząd K. M., że sposób 
c S eis powa A WIE 

go przez szerszą publiczn. 
względu na różnicę wieku i 

4) p. prof. Malinowski zgodził się ła- 
skawie wygłosić cdczyt tylko w dniach 1- 
szym i 2-gim lutego rb. 

в 5) odczyty odbędą się w dniach 1- 
i lutego o „ 17 i 2-go lutego br. o godz 
х 12 M Śniedeckich, Gmach Główny 

: — Wieczėr ku uczczeniu rocznicy — ро- 
styczniowego. Staraniem „Czarnej 

nastki* Wil. l)ruż. Harc. (Z-pu Soko- 
6 8 urządzony dwukrotnie wie- 

czór ku uczczeniu rocznicy Powstania Sty- 
| czmiowego, którego program wypełnia: de- 

klamacje, żywe obrazy ZE i as pa- 
wi 

__ Wieczór odbędzie się w sobotę dn. 31 
bm w sali szkoły powszechnej nr. 7 (przy 

ul. Rydza złego 7) i w poniedziałek dn. 
2 lutego w sali szk. powsz. ,Świt* (M. Po- 
hulanka 4) 

Początek o godz. 17 (5 wiecz,) 
Harcerki, harcerze, przyjaciele i sympa- 

tycy harcerstwa proszeni są o przybycie. 
— Walka z jaglicą na Wileńszczyźnie. 

ołumna do walki z jaglicą przy Wydziale 
я wia Publicznego wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego pa ukończeniu prac w pow. 

/ -Wilejskim, | miańskim, Święciańskim, 
__ Dziśnieńskim, Brasławskim i Wilensko-Troc 

kim udaje się do pow. Mołodeczańskiego, 
| w którym PK będzie: W Gródku od 
| 3 do 6-11 włącznie, w Rakowie od 9 do 

11-11, w Kraśnem od 13 do 16-II, w Мо- 
lodecznie od 18-I1 do 28-II włącznie. Ko- 
łumna udzielać będzie bezpłatnej pomocy 
lekarskiej chorym na jaglicę (porady. mniej 
sze zabiegi, operacje), oraz jednorazowych 
BJ porad w innych chorobach 

tów) 

  

< 

    

   

TEATR I MUZYKA 

| — Teatr miejski na Pohulance. Dziś u- 
każe się po raz 9-ty ostatnia nowość sezo- 
nu, wyborna komedja Carpentera „Papa - 
kawaler", która zdobyła ogólne uznanie i 

: cieszy się niesłabnącem powodzeniem. Nad- 
: wyraz ciekawa akcja tego utworu przenosi 

widza z Anglji do Wenecji i New - Jorkų, 
Wielką atrakcją jest udział p. Zofji Wyleżyń 

-" skiej, która czaruje widownię wykonaniem 
 aryj operowych i piosenek włoskich. Sztuka 
ukazała się w reżyserji K. Wyrwicz - Wi- 

chrowskiego. 2 
° — Теа miejski w Lutni. Dziś grana bę 
dzie po raz 6-ty tryskająca humorem i wer- 
wą, wyborna komedja Francka i Hirszfel- 

_ da „Interes z Ameryką", która doznała nad- 
wyraz sympatycznego przyjęcia ze strony 

__ prasy i publiczności. 
(W rolach głównych: Eichlerówna, Seve- 

  

   
   

        

rinówna, Kamińska, Ciecierski, Jaśkiewicz i 
Was'lewski, który sztukę tę starannie wyre- 
žyserowal. 

Dekoracje według projektów J. Намту!- 
kiewicza. 

— „Czupurek*. Z okazji 30-to lecia pra- 
t literacko - dziennikarskiej Benedykta 

ertza, Dyrekcja teatrów wystawia w nie- 
dzielę nadchodzącą 1-go lutego o godz. 3 
min. 30 pp. efektowną bajkę dla dzieci” i 
dorosłych „Czupurek* — w wykonaniu w 
hitniejszych sił zespołu, pod reżyserją 
Zelwerowiczówny. 

Efektowną oprawę dekoracyjną skompo- 
nowała p. Schraimmówna. 

Widowisko urozmaicają produkcje tanecz 
ne zespołu A. Rejzer - Kapłan. 

Ilustracja muzyczna E. Dziewulskiego. 
Prołog specjalnie napisany dla Wilna wypo- 
wie dyr. A. Zełwerowicz. Ceny miejsc zni- 

— Przedstawienia W. obu 
teatrach miejskich w niedzielę i poniedziałek 
odbędą się widowiska popołudniowe po ce- 
nach zniżonych. 

W niedzielę w teatrze na Pohulance o g. 
3.30 pp. „Czupurek* B. Hertza (ceny specjal 
ne), zaś w teatrze Lutnia „Egzotyczna ku- 
zynka* L. Verneuila. W poniedziałek w te- 
atrze na Pohulance 0 g. 12 w poł. „Czu 
purek“) E. Hertza (ceny specjalne 1 godz. 
3.30 pp. „Dziełny wojak Szwejk*. W Lut- 
mi o godz. 3.30 po raz ostatn „Rewja kama 
walowa“ 

— Wieczory Hanki Ordonówny. Zapo- 
wiedziane wieczory artystyczne Hanki Ordo 
nówry w środę 4-go i czwartek 5-go lutego 
zapowiadają się doskonałe. 

Hanka Ordonówna przygotowała wspa- 
niaty program, chcąc tem utrwalić się w pa- 

publiczności. mięci A 
Hanka Ordonowna wystąpi z najnow- 

szym repertuarem. 
W wieczorach artystycznych oprócz Han 

ki Ordonówny, występują znakomici 
ci stolicy: Iga Korczyńska, A. Snieżyński, L. 
Boruński i inni. 

Bilety już są do nabycia w kasie za- 
mawiań w teatrze Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Marguis D“Eon. 
Heljos — Wiatr od morza. 
Casino — Wiatr od morza. 
Holiywood — Pat i Patachon jako 

strzełcy. 

Styłowy — Sprzedawczyni miłości 
Wanda — Przekleństwo krwi. 
Światowid — Gra 0 kobietę. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

-— Wypadki w Wilnie. Od 28 do 29 bm. 
zanotowano w Wilnie wypadków 32, w tem 
kradzieży 4, opilstwa 4, przekroczeń admi- 
nšgar ge yEb 18. 

— Między sąsiadami.  Mironowiczownie 
Helenie (Legionów nr. 61) skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania garderobę damską 
wartości 150 zł. Kradzieży tej dokonała Ule 
szkiewiczówna Marja, Legionów nr. 61, któ 
ra po dokonaniu kradzieży zbiegła. 

Kradzież drzewa. Mickiewicz Wa 
cław, Finna 3 zameldował policji, iż Bor- 
kowski Aleksander, Chełmska 54 skradł wę 
gieł i drzewo opałowe nałeżące do mełdują 
cego. Opał u Borkowskiego znaleziono. 

— Podrzutek. W dn. 28 RY ul. W. 
Pohulanka 21 znaleziono podrzutka płci żeń 
skiej w wieku około 3 miesięcy, pochodze- 
nia żydowskiego, którego umieszczono w 
przytułku TOZ. 

Zatrzymanie poszukiwanej.  Niewia- 
domska Marja została zatrzymana przez a- 
gentów wydz. śledczego. Niewiadomska jest 

zuklwana przez prokuratora S.0. w 

SPORT 
DZIEŃ SZTAFET I KONKURS SKOKÓW 

AZS-u. 

  

W dniu 1 lutego r. b. sekcja narciarska 
AZS-u organizuje międzyklubowe i mię- 
dzyszkolne biegi sztafetowe na dystansie 
30 klm. w konkurencji międzykiubowej 1 12 
kim. w konkurencji szkołnej. 

Sztafety składać się będą z trzech nar- 
R, przebiegających po 10 wzęłędnie po 

m. 
Początek biegów o godz. 9.30, start i 

meta na boisku 6 p. p. leg. w tym samym 
dniu o godz. 13-eį na skoczni narciarskiej 
przy boisku 6 p.p. leg. odbędzie się konkurs 
skoków również w konkurencji międzykiu- 
bowej i szkolnej. W zawodach powyż- 
szych roz je będą nagrody przechodnie 
AŻS-u. Z ia przyjmuje  sekretarjat 
AZS-u do godz. 18-ej dnia 31 b. m. Loso- 
wanie zawodników odbędzie się w. lokalu 
AZS-u (Św. Jańska 10) dnia 31 b. m. o 
godz. 18. 

MECZ BOKSERSKI POZNAŃ — WILNO. 

W dniu 2 lutego r. b. w sali Kina Miej- 
skiego odbędzie się mecz hokserski Po- 
znań — Wilno. W wadze koguciej spot- 
kają się Wolniakowski (P.) z Golowaczem 
(W.). w wadze piórkowej  Forlański — 
mistrz Polski "z Łukminem -— czterokrot- 
nym mistrzem Wilna, w wadze lekkiej Anio- 
ła — wicemistrz Polski z Mirynowskim —- 
mistrzem Wilna, w wadze półśredniej Mi- 
siurewicz (P.) z Pilnikiem (W.), w wadze 
średniej sensacyjne spotkanie  Majchrzyc- 
kiego, wielokrotnego mistrza Połski i wice- 
mistrza Eurepy z groźnym „Jurkiem”* — 
ulubieńcem publiczności wileńskiej. 

, Początek zawodów o godz. 12 w połud- 
nie. 

PROPAGANDOWY WYJAZD NARCIARSKI 

W związku z organizowanym w dniu 2 
lutego r. b. przez Okręgowy Związek Nar- 
PAROS a na ulice 
miasta — Zarząd Sekcji Narciarskiej Aka- 
demickiego Związku Sportowego w Wilnie, 
wzywa swych członków do wzięcia jaknaj- 
liczniejszego udziału w powyższej imprezie. 

Grupa narciarzy A.Z,$., wyjedzie w tym 
dniu za końmi, z tem, że następnie wszy- 
scy uczestnicy wyjazdu będą mogli odjechać 
nm na wycieczkę w góry Ponar- 

skie. 
Zapisy na wyjazd przyjmuje kancelarja 

A.Z.S. w godz. o 19 00922. 
Zbiórka uczestników -o0 godz. 9.30 w 

schronisku SekcjiNarciarskiej A.Z.5. (Brzeg 
Antokolski 12). 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

s 

Nowe książki 
w walkach i więzieniach. Pamiętniki 

Stanisława Szuniskiego, nakł. }. Zawadzkie- 
go w Wilnie, 1031, str. 216, M 

mnienia Stanisława  Szumskiego 
stanowią pośrednie ogniwo w cyklu wyda- 
nych dotychczas pamiętników  d-ra Józefa 
Franka, d-ra Stanisława Morawskiego, Fila- 
retów, Gabrjeli Puzyniny, jakóba Gieyszto- 
ra, dopełniając tym sposobem obraż stosun 
ków litewskich w pierwszej połowie ubieg- 
łego stulecia. Obejmują okres bezmała pół 
wiekowy, od r. 1812 do 185l-go; najwa- 
żniejsze wydarzenia dzie. tych czasów 
— wojna z Rosją w 1812 r. powstanie listo- 
padowe, sprzysiężenie Szymona Konarskie- 
go, spisek Róbra — znalazły na kartach ni- 
niejszych wspomnień oświetlenie ińteresują- 
ce i w wielu szczegółach dotychczas nie- 
znane. 

Przeżycia wojenne młodego adjutanta w 
sztabie ks. Murata, a przypominające 
przygody Aleksandra Ртефгу, opisane w je- 
go słynnych „Trzy po trzy”, zajęcie Moskwy 
1 tragiczny odwrót Wielkiej Armji, sklada- 
ja sie na treść pierwszej części pamiętni- 
%w. Następna obejmuje działalność autora 

w dobie powstania listopadowego, jako 
członka Komitetu wileńskiego, przygotowu- 
jącego akcję insurekcyjną, jego stosunki z 
m'odzieżą akademicką prowadzoną przez 
Wincentego Pola oraz z władzami rosyj- 
skiemi. Sporo tutaj nowych przyczynków do 
dziejów r. 1830—3! na Litwie, z tej stro- 
uy najmniej wyjaśnionych. Najważniejsza 
atoli część wspomnień Szumskiego dctyczy 
działań konspiracyjnych po roku 183l-ym, 
pozostających w związku ze sprzysięzeńiem 
Szymona Konarskiego, oraz Jana Róbra. 
Charakterystyki działaczy, przedewszystkiem 
Konarskiego, następnie prześladowców ro- 
syjskich, opisy więzień, podróży i pobytu w 
Rosji, składają się na zajmującą barwną о- 
powieść. 

Pamiętniki Szumskiego wydano niezwy= 
kle ozdobnie i starannie, i prócz wyczerpu- 
jacych przypisów opatrzono licznemi — ilu- 
stracjami, m.in. odtwarzającemi po raz pierw= 
szy nieznane widoki Wilna w pierwszej po- 
łowie w. 19-go, nadto portretami i t.p. 

Książka zasługuje na baczną uwagę mi- 
łośników naszej przeszłości. 

Kalendarz leśny informacyjny — VI rok 
wydawnictwa Wileńskiego Oddziałw Związ- 
ku Leśników (Wilno, Wielka 66) zawiera 
szereg wartościowych artykułów fachowych 
między innemi z dziedziny eksploatacji, sor- 
tymentowania i magazynowania drewna 
oraz kiłka ciekawych noweł i opracowań ak- 
tualnych, jak naprzykład o podróżach mię- 
dzypłanetarnych, lotnictwie ziemskiem, Pań- 
stwie Kościelnem i t.p. 

Liczne fotografje odzwierciadlające życie 
gospodarcze i krajobraz Wiłeńszczyzny —— 
stron ; 

Rocznik Bibljoteki Wyższej Szkoły Han- 
dlowej w Warszawie. Rok VII. Starannie 
wydany, 378-stron icowy tom zawiera roz- 
prawy studentów WSH ze seminarjów pro- 
fesorów: L. Krzywickiego, B. Markowskie- 
80 i M. Chorzewskiego. Mianowocie: A. 

oitowicza: „Obeiść, obelnicy i prawo о- 
belne* Cz. Czerwińskiego „towstanie i roz 
wój podatku przemysłowo - obrotowego w 
Polsce". Cz. Łabanowskiego: „Budżety mie- 
sieczne jako środek utrzymania równowagi 
hudzetowej w Polsce. ). Wieszczyckiego : 
„Przenoszenie kredytów budżetowych*. T. 
Kubickiego: „Rozwój podatku dochodowego 
w Polsce“. St. Bauma: „Handel uliczny w 

a wojciech Sary! Zaleski. Dziej oj usz - . Dzieje prze- 
mysłu w b. Galicji 1804 — 1929 ze szcze- 
ZN uwzględnieniem historji rozwoju S. 

Zieleniewski i Titzner - Gamper. Wyda- 
wnictwo z okazji 125-letniego pubileuszu. Z 
przedmową prof. dr. Franciszka Bujaka. Kra 
ków, 1930 str. 336. 

Wyczerpująca, wytwornie wydana mo- 
nogratja, wydana z okazji niebylejakiego 
jubileuszu zasłużonej firmy, — nałeży przy- 
witać z prawdziwem uznaniem. 

Winid Walenty Chicago, amerykańskie 
miasto - olbrzym. Odbitka z „Przeglądu ge- 
o RiNEEyEKO t. X, zesz. 3 — 4, Warszawa, 

  

Ciekawa rozprawa p. Winida daje do- 
kładny obraz rozwoju i obecnego stanu naj 
bardziej amerykańskiego miasta w całej 
Ameryce. „Kto chce widzieć Stany Zjedno- 
czone, — mówi autor w konkluzji, — ich 
życie miejskie, nie może pominąć Chicaga. 
Należy je widzieć i iać, mimo ew. 
rzeczy nie zasługujących na podziw*. 

  

,349,206 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

716% grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polska. 

Kącik Grafologiczny 
  

ж «a 2) 

Łucilie. Listu nie otrzymałem. r 

Proszę łaskawie nadesłać mi próbkę pi- 
ama oraz znaczek, a natychiniast opracuję 

Wymówki Szan. znajomej 
są przeto bezpodstawne. Jako rekompen- 
sate za długie (ode mnie niezależne)  »- 
czekiwanie, podam jaknajbardziej wyczarpu 
jącą i wszechstronną ekspertyzę. A więc о- 
czekuję listu. 

ZSĄDÓW 
Była to ciepła noc majowa 1930 roku, 

do domu rodzicielskiego we wsi Nowoki po- 
wracał z pracy Wiktor Rodziewicz; był już 
koło swej zagrody, gdy z mroków nocy wy 
sunęli się naprzeciw niego trzej ER ECY 
tejże wsi: Wacław Urbanowicz lat 20, Ed- 
A Basiuk I. 20 oraz Stanisław basiuk 

Tat 21, 
„Kto idzie"? zapytał Rodziewicza, a gdy 

ten, poznawszy ich odpowiedział kim jest, w 
odpowiedzi posypały się kamienie. Rodzie 
wicz nie rozumiejąc przyczyny napadu, 
gdy kamienie coraz celniej padały wokół, 
schronił się za węgieł domu, wzywając po- 
mocy. Ь 

Na krzyk jego wybiegła z chaty matka i 
zobaczyła uciekających napastników, zaś sy- 
na, swego leżącego w kałuży krwi. : 

Zawezwany lekarz, stwierdził u Rodzie 
wicza, zmiażdżenie kości nosowej — na sku 
tek czego trzej napastnicy zasiedli w dniu 
29. I. 31 roku na ławie oskarżonych Sądu 
Okręgowego w Wilnie. Do winy się przy 
znają, twierdząc, że rzucali kamienie gwolt 
żartów i nastraszenia Rodziewicza. 

Przewód sądowy jednak dowiódł, że na- 
paść spowodowana była przez Basiuków i 
Urbanowcza na tle zawiści o pannę Zosię 
Basiukównę, u której Rodziewicz cieszył ssię 
wzgledami, zaś napastnicy byli w niełaskach 

Sąd po wysłuchaniu stron i powodu cy- 
wilnego, skazał wszystkich trzech oskarżo- 
nych na karę więzienia sześciomiesięcznego, 
poniesienie kosztów sprawy i solidarne opła 
cenie Rodziewiczowi 50 zł. jako poniesione 
przezeń koszty leczenia. ; 
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KINO 

MIEJSKIE | ».Ś% 
JSALA MIEJSKĄ а 

stfodbramska 3. 

  

W tółach 

duia 0 st,czmia do dnia 4 lutego doł r. włącznie będzie wyświetlany fit: 

> RQULŚ B'GR"* Rycerz Madame D'amour 
P tę'my superfilm z życia dworów króla Ludwika XV i 
głównych: Liane Nald, Agnes Esterhazy, Alfred Garaseh i Fritz Kortnar 

  

ra Pigtra III. 

  

  

  

OCZĄ -- Scarsa @ в 4- . Następny program: „Arka Noego" 

"Džwiekow I Źwi ać „R ELIGS --| Ceny miejsc w obu kinach jednakowe! | e „CASINO“ 

Wiieńska 38 DZIŚ ŚWIĘ!O FILMOWE! UROCZYSTA PREMIERA! Wie'ka_47 
Triumf ćżwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 

na tle ge' jalnego dziła STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Ro" AGRZA w 
Marja MALICKA, 

   ё 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa 

Adam BRODZISZ, 

    

Na I-szy seans ceny znitone. 

Kaz. JUNOSZĄ - STĘPOWSKI, 
Zajęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zamkach histor, na Helu, w porcie Gdyńskim, na pełnem morzu i na łodzi 

Największy si kces doby obecnej! Ze względu na wysoką wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

     

W rol gł. asy. polskiego ekranu i sceny: 

Eugenjusz BODO i inni 
podwodnej. 

Honorowe bliety nieważne. : 
  

  

„Cos dla wszysikich* Najwięksi      

      

rozśmieszą nawet głazy swoją ostatnią psze” 

  

  

R ulunieńcy starych i młodych Pat l Patachon bajeczna, najnowszą i najdowcipnieiszą kreacją 
KOLLYWGGD' : dowcipna parodja Wilheima Tella. Nad program: ? dod.tki dźwiękowa 

jako STRZELCY śpiewne. Ceny miejsc na 1-szy se«ns od 60 gr. i 
Mickies icz» „Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. Dła młodzieży dozwolone : 

KINO-TEATR Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! Wieski przebój najnowszej produkcji I931 r. Ё 
= : ЁЁ‘ 658 u Dramat ebyczajow: : r byczajowy w 12 akt „Pane | GRZESZKEICA Bez ZSCHU pm way stka 
WIELKA 42 RALSTON I JAMES HALL. Wielk: ten erot 'czny dramat współczesny jest najnowszym triumfem w kinemate zaśji. 

  

SGMMTEORENTOWB 
Znakomite o świato- 
wej sławie nacieranie 
przeciw reumatyzmowi, gośćcowi, 

| nerwobółom, wszelkiego rodzaju 
b łamaniom, bólom głowy lub zębów 

/, jest wszędzie do nabycia 
44 po cenie 3 zł. za flakon 

ICHTIOMERTU działa nawet w tych wypadkach, 
w których inne Šrudki były 

bezskuteczne, 
Należy natychmiast spróbować. 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 
Laboratorium chem. aptekarza M-ra Szymona Edeimana 

we Lwowie, Teatyńska 16. 

   

EOREZREEREOZEGZŻ 
WBKZGERIEŚ KZ ZZ OKAZ CSEKAWRA CASE 

OGŁOSZENIE 
DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU OKRĘGOWEGO 
W WILNIE W DNIU 27-XI 1939 R. POD NR. 813 WCIĄG- 

NIĘTO NASTĘPUJĄCY WPIS PIERWOTNY. 

R. H. Sp. 813. I. Firma: Wiaścicieli Pod- 
wód Ciężarowych z ograniczoną ©dpowiedzialnością w Wil- 
nie* Siedziba w Wilnie, ul. Ostrobramska 25. Odpowiedzial- 
ność członków za zobowiązania spółdzielni zadeklarowanemi 
udziałami i prócz tego dwukrotna w stosunku do zadeklaro- 
wanego udziału. Celem spółdzielni jest podnoszenie dobrobytu 
członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Dla 
osiągnięcia czego spółazielnia ubiega się o wszelkiego rodza- 
ju koncesje państwowe, samorządowe i prywatne i prowadzi 
iakowe, broni członków przed władzami w wypadkach nie- 
słusznego ukarania, utrwala stałą cenę za rozwóz opału i cię- 
żarów, normuje podziai pracy w zakresie rozwozu opału i cię- 
żarów od miary pojemności i wagi, trudni się kupnem i 
sprzedażą taboru, oraz niesieniem pomocy członkom w wypad 
kach nieszczęścia. — Udział wynosi 50 złotych, płatnych w 
czterech ratach do 4-ch miesięcy od daty przyjęcia. — Na 
członków zarządu powołano zam. w Wilnie: jerzego Giejca, 
rzy zaułk. Kowieńskim 140, Józefa paski przy ul. 
aduńskiej 60 i józefa Orło przy uł. Ostrobramskiej 25 — 25. 

Czas trwania spółdzielni nieograniczcny. Pismo przeznaczo- 
ne do ogłoszeń — „Sluwo“. Rok obrachiunkowy — kalenda- 
rzowy. Członków zarządu 3, oświadczenie woli w imieniu 
spółdzielni podpisują dwaj członkowie zarządu pod stemplem 
firmowym. — Zarząd zaciąga zobowiązania z upoważnienia 
Rady Nadzorczej, kupno i sprzedaż lub obciążenie Na 
biorstw, następuje jedynie na podstawie uchwały 'атеро 
Zgromadzenia. Przepisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi 
przepisami ustawy o spółdzielniach z dnia A SE 

0e00090090090006650 
OGŁOSZENIE 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SPÓŁDZIELNI W DNIU 
8-XI 1 R. POD Nr. 446 WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCY 

WPIS DODATKOWY: 

R. H. Sp. I! 446. Firma: „Spółdzielnia Wydawniczo- 
Drukarska CAJT w Wilnie z ią udziałami”. 
Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie: Aron  Ceneynatus, 
przy ul. Nowogródzkiej 10 — 6, 0 Babicki BE ul. Lo 
toczek 3 — 6, izaak Małec przy ul. Zawalnej i Szmereł 
Szarafan przy ul. Niemieckiej 6. 03 s 

  

Z taj mnic domu poprawy. dła niemo'alnych dziewcząt. Tragedja niedoświadczowej wieśniaczki. 
Nad progr m: Arcywesoła kome 'ja w 2 akt. 

  

    

  

   

     
   

  

     

    

    

     

   

  

    
    

          
      

  

  

  

LERARZEJ MII | POSADY 
m Ma „i 

NOKTÓR 657, od 11—1. Ogrodnik 
Zeldowicz Ro gładzanie i odświe- f pszczelarz 

żanie twarzy. Leczenie wykwalifikowany. "į 

akg" skórne, _eeae- Wgrów T ai kasio an, aż 
  

  

  

  

ryczne, narządów mo- Elektryzacja W.Z.P. 58 z 'chlubnemi świade- 
czowych, L —do I, ctwami i długoletnią 

W r praktyką, — poszukuje 
WRS posady od | kwietmia 
DOKTÓR lub od zaraz, Wilno, | 

zezpowiczowa BLOK AL EĘ Szeptyckiego 16 m 13 KOBIECE, WENE- dla Ogrodnika 

RYCZNE NARZĄDÓW as Pokó i Gospodarza- 

od 17—7i oi 4—5 dla samotnej. Krėlew- karbowega 
uł. Mickiewicza 24. ska 9, m. 4.  Dowie- Z dobremi świadectwa” 

5-277: dzieć się od 2 do 5-ej. mi poszukuję. 
E a kei i ZŻTOSZE BIĆ: BUEUIAKOŃ 

+ = nie, m. Wołkis ki, Akuszerk,|Mieszkanie | 
8 6 do wynajęcia 4 poko- ——— | 

jowe z  wygudami. : 
AKUSZERKA Katwaryjska 31   

ŚMIAŁOWSKA 4 jyp 2 : 
orm  Uabinei ksz | lub 2 pokoje 
tyczny, usuwa zmarszcz 90 ® pasa Oliarna 
ki, piegi, wągry, łupież * 7 
brodawki, karzajki, wy- Pokój 
padanie włosów, Mic › 

. niedrogo do wynajęcia 
kiewicza 46. 

um biowany. Wszelkie 

      Mająte« ziems“ 
w pobliżu stacji ku © 
lejowej. — obszaru 
około 130 ha, zie- 
ma dobra, duży 
ogród owocowy, z2- 

  

  

    
   

wygod:, obiady na | DUdowania komplet- į 
3 m ejsci. Bankowa ]| 86 A śo- | 

m. 9 z Kijowskiej, ; odnie 

parter, front | "| Dom Н -К. „Za- 
cheta“ Mirklewt- 

cza 1, tel. 9-85. | | - Pokój   

  

  

  

GABINET duży, słoneczny z bal. - э о! 2 al- anna Kaas konem do wynajęcia UWAGA 
Wilno, Micz eWicza 3) šia aaa: = Akwizytorów 

do dobrze wprowadzo- 
nego artykułu, który 

„ cięszy się najlepszem 
‚ powodzeniem, poirze- 
,bnf_ inteligentni, wy- 
|jmowni i dobrze repre- 

I Ci žentujący sių. Panie | 
‚ OPIOWANIE | Panowie. Po próbnej j į 

    
      

  

m 6 AR 
Urod kobiecą 

ę konZErWA- — 
je, doskonali, odówie- 
Ža, asnws jej skszy 
i braki. Мазе2 : 
twarzy i ciała (paniej | 
Sz sczee opalenie c=- 

     

       
  

  

  

      

ry. Wypadanie włosów r |. pracy pensja stała. 
i łapleż. Najnows:e | PI ANÓWJI | Małocoiiki Zakład Kre- 
sdobycze kosmetyki i «- int Kaurowirs JĄ|dytowy, Lwów, Biu- 

3 clonsinej. N Mi 4 jro w Wilnie, uł. w. | 
Ledeiennie od g. 10—3 RNNO 4 | Pohulanka t. —0 

W. Ź. P. 4: sj M 

bobłecą Ti Aro dę Gižo 
suje,doskonaliodrwie. | Tylko u GŁOWIŃSKIEGO 

I basie braki | skazy, dostać można płótna iniane su- 
Каа «©. di6 rowe do robót ręcznych we wszystkich 
Lies € i » szerokościach, oraz wielki wybór satyr: 

я jednobarwnych, kolder watowych, ро- 
J. Hryniewiczowej, krowców, prześciradeł i t. p. 
ul. WIELKA Ne 18 m4, UWAGA — WILEŃ 
Przyj, wg. 10-11 4-7 w 

w. Z. P. 48, 

    

RADJO WILEŃSKIE "5,575 Woteiki, art. dram. 2000 = 20.15: „jak zostałem dowód 
19.40 — 19.55: Pras, dziennik radj. 2 03" — feljeton z Warszawy — wyg. |- 

BIKE Warszawy. Tary. 

+ 2.00 — z i ‚ 20.15 — 20.30: „Finansowe podstawy PIĄTEK, DNIA 30 STYCZNIA 1931 r. Ne 20.15: Pogadanka muzyczna z powania stupa dowego" — odcz. z Warsz. 

115: foniczny z Filharm, YYBL PK. Ete. 11,58: Czas. Wami ia eksas —*©. Fitelberg, solista . 2030 — 2200: Muzyka lekka z War- 
12,05 — 12,50: Muzyka  operetkowa Stefan Frenkel — skrzypce) przerwie SZAWY. ; 2 

(płyty) 1) Suppe -— Uwert. z op. „Piekna „Przeylad filmowy“ ze studja R. W. 22.00: „O piątym grzechu glėwnym“ — 
Galatea“ 2) Friml — Wiązanka z op - ki 
„Róża Marysi" 3) Strauss — Wyjątki z op. 
„Nietoperz“ 4) Strauss |. Walc 1 op. „Ba 
ron cygański" 5) Lehar — Do ciebie nałe- 
ży me serce — z op. „Kraj śmiechu” 6) 
Lehar — Wale z op. „Wesoła wdówka”. 
7) Kalman — Wiązanka z op. „Czardasza 

13,10.: Kom. meteor. 
15,50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 

Warszawy. у 
16.25 — 16, 30: Program dzienny. 

ty) 
17,15 — 17,40: „Nowoyorskie drapacze 

chmur i waszyngtońskie ogrody" — odcz. 
z Warsz. wygł. Połczyńska. 

17,45 — 18.45: Koncert popularny z 
Warszawy. 

13,45 — 19.00: Kom. 1.OPP-u. 
10,00 — 19,10: Program na sobotę i 

rozm, 
19,10 — 19,25: Komunikat rolniczy 2 

Warszawy. 
19,25 — 19.40: „Wesoła opowieść* w 

Należy zapamię- 

“ 

G „SEOWA“ 
Nekrologi, komunikaty zabawowe, 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 
reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie 

"2 PRRERRTEREYE RORORRZACAAZETEWIERAE 

16,30 — 17,15: Koncert życzeń (pły-. 

*4ysięcy oczu* — odczyt z Warsz. wygł. 

23,60 — 24.00: 
po Europie" — z sakonu wystawy Philips: 
w Wilnie, uł. Mickiewicza 23. EA aa 

SOBOTA, DNIA 31 STYCZNIA 1930 r 

11,58: Czas. 

1205 — 12.50: Koncert popularny (pły 
ty) I) „Kol Nidrei“ 2) Tikanto szabbos“ 
3) Ychir haszirim“ Handel — Fragm. z 
orat. „Messiasz" 5) Saint - Saens -— Prząd 
ka Omfalii, — Poemat. 6) Bazzini — Taniec 

szkieletów. (skrz. -— ]. Hejfec.) 7) Mussorg 
ski — Arja Wariaama z op. „Borys Godu- 
now“ (F. Szalapin) 8) Kreisler — Kaprys 
wiedeński (autor) 9) Scarlatti — Sonata 

a-dur (fort. — M. Lewicki) 10) Liszt — 

Polonez d-dur. 
13,10.: Kom. meteor. 

13,25 — 13.30: Progr. dzienny 
15.35 — 16.30: „Co nas boli" — przecha 

dzki Mika po mieście. 
15.50 — 16.16: Skrzynka techniczna z 

Warszawy. : 
16.15 — 16.45:Koncert życzeń (płyty) 
16.45 — 17,15: Koncert z Warsz. 

17,15 --- 17,40' „Jak się widzi, mając 50 

    
    

  

   
     

     

  

   

prof A. Sumiński. 
17,45 — 18.45: Aud. z Krakowa i kon- 

cert z Warsz. dla dzieci. 
_18.45 — 19,00.: Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kół. Roln. Е 
19,00 — 1915: Program na tydzień na- 

stępny. 3 Ё 
19,25 -— 19.40.: Rozmaitošci. ; 
19.40 -- 19.55: Pras. dziennik radį. 2 

Warszawy 

„Spacer  detektorowy sy, 

      

       
   
    

St. Czesnow- 
i 
22,15: Koncert chopinowski z Warsza- 

feljeton z Warszawy wygł. 

w. 

22,50 — 24.00: Kom. i muzyka tan. z 
Warszawy. f    IM 

ŻĄDAJCI 
we wszystkich aptekach 4 
esładach apieczuych zuanego. 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

     

         

  
Fabryka i sktad mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flaneie oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 
skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —i 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

Sali 
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