
  

Podczas dyskusjj w komitecie 

„Sstudjów nad unją europejską* w 

gronie ministrów spraw  zagranicz- 

nych, min. Grandi w imieniu Włoch 

postawił wniosek o zaproszeniu do 

Paneuropy Sowietów i Turcji. Wnio- 
_ sek ten był zwalczany przez Brianda, 

popierany przez Curtiusa. Ale Curtius 

dał się wkońcu przekonać i w re- 
zultacie zredagowano formułę kom- 

promisową, wyraźnie przeznaczoną 

poto, aby Sowiety odrzuciły mało 

serdeczne zaproszenie, które się w 

niej mieści *). 

Ta gra Curtiusa jest  charakte- 

rystyczna dla stosunku Niemiec do 
Paneuropy i Sowietów. Zrozumiemy 

jego położenie na tle tych dwóch 
Sądów, które tu zaraz wypowiemy, a 

które formułują stosunek interesu 

państwowego Polski do Unji Paneuro- 
pejskiej. 

Słyszałem ze strony włoskiej 

interpretacje, jakoby formuła  po- 

wyższa nie wykluczała uczestnictwa 
państw w niej zaproszonych także w 

„Sprawach politycznych, o ile komitet 
R studjów nad  unją  eropejską w 

przyszłości postanowi się niemi 
zająć. Intencje jednak redaktorów 

formuły szły w innym kierunku, a 
wnioski włoskie zdążające po myśli 
tej interpretacji były na komitecie 
odrzucone. 

| Włosi zapewniają, że nietylko ich 
1 sojusznik Turcja, lecz i Sowiety za- 

proszenia przyjmą. Prasa sowiecka 
jednak nie wypowiedziała się pod 
tym względem, prócz paryskiej „Hu- 

manitć*, która uważała za naturalne, 

iż Sowiety odrzucą to zaproszenie, 
obciążone zastrzeżeniami. 

Paneuropa jest dla nas nie- 

bezpieczna, bo paneuropa to tyl- 
__ ko pseudonim franko-niemieckie- 
_ ge zbliżenia politycznego i go- 

_ Spodarczego, tak jak Liga Naro- 

dów była i jest tylko pseudoni- 
mem _— kooperacji politycznej 
Angili, Francji i Niemiec dia 
uzgadniania polityki innych 
państw europejskich z polityką 
tych trzech mocarstw. 

Paneuropa jest dla nas Ko- 
rzystna, bo Paneuropa to powrót 
Niemiec do Europy, to zarzuce- 
nie niemieckich planów rewan- 

„Žowych przy pomocy Rosji, to 
„pożegnanie się Niemiec z polity- 
ką Rapallo, polityką Brockdortf- 
Rantzau'a; z polityką dążącą do 
wojny z Poiską. 

Oczywiście sądy są tylko szema- 
tami, grubemi, nieciosanemi, które le- 
Žą jak kłody proste nad wszelkiemi 
subtelnościami historji. 

Aby uprzystępnić i upacyfikować 
zbyt nieprzyjemnie brzmiące poglądy 
nasze - о Paneuropie powtórzmy je 
Taz jeszcze w formie nieco  miększej: 

Paneuropa powoduje zmniej- 
szenie się zainteresowania Fran- 
cji siłą militarną Polski, a to na 
Skutek zbliżenia pokojowego 

- trancusko - niemieckiego, które 
Jest akcji paneuropejskiej częścią 
hajbardziej istotną. 

Paneuropa powoduje zmniej- 
Szenie się zainteresowania Nie- 
miec siłą militarną Rosji So- 
wieckiej, na skutek tego same- 
90 zbliżenia franko-niemieckiego. 

Prasa francuska pisała wyraźnie, 
że Grandi swoim wnioskiem  przy- 
IZ Sowietów do Paneuropy 

Chciał storpedować całą tę instytu- 
cję. Położenie więc Curtisa pomię- 

*). Przypominam. 
że formuła ta brzmi: 

„Postanowiono studjować kryzys ekono- 
*Riczny światowy.o tyle, o ile interesuje on 
całość państw europejskich i zaprosić za 

rednictwem sekretarza generalnego rządy 
"Slandji, Turcji i Związku Socjalistcznych 

Republik R. i ž ad do  ttczestnictw. 

sśtudjąch:, o | 

  

czytelnikom „Słowa”, 
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dzy paneuropą a wnioskiem  Gran- 

diego było położeniem pomiędzy 
Scyllą a Charybdą. Jeśliby Curtius ów 
wniosek naprawdę całą siłą poparł, 

przyczyniłby się do owego storpedo- 

wania. Jeśliby zaczął go tak odrzucać, 

jak go odrzucała Francja, a za nią Ru- 

inunja, — to „straciłby twarz" wobec 

Sowietów. Skoro jednak jest mowa o 

Scylli i Charybdzie to znalezienie 

drogi nie przedstawia żadnych trud- 

ności, mianowicie trzeba wybrać dro- 

gę pomiędzy temi dwoma punktami. 
Curtius postąpił tu jak celujący uczeń 

Stresemanna, przyczynił się do uchwa- 

lenia wniosku dającego możliwie dużą 
merytoryczną satysfakcję  Briandowi 

i zachowującemu wszystkie pozory, 

iż Niemcy pamiętają o Sowietach. 

Taksamo bowiem, jak Polska jest 

podstawą systemu reasekuracyjnego 

Francji, tak Sowiety są podstawą sy- 

stemu reasekuracyjnego Niemiec. 
Naprawdę jednak znacznie żywiej 

Łroniły udziału Sowietów Włochy, 

niż Niemcy. Włochy czyniły to z in- 

nych zupełnie względów. Włochy nie 
mają i nie miały nigdy żadnych wi- 

doków na pomoc militarną Sowietów. 

Włechy nie mają swoich techników, 

itżynierów, „speców'* wojskowych i 

uczonych na utrzymaniu państwa so- 

wieckiego. Włochy jednak nie zdra- 

dzały Sowietów w Genewie, jak Niem 
cy. przeciwnie walczyły do upadłego. 
Chodziło tu Włochom  przedewszyst- 

kiem o Turcję, w której chcą mieć so-- 

suszniczkę, ale ieszcze o coś innego. 
Trzeba zrozumieć, że Paneuropa pocze 

ta, jako obrona kontynentu  europej- 

skiego przed przemocą Ameryki, 

zamienia się omalże w coś odwrotne- 
go, w powolne kawałkowanie Europy. 
System Ligi Narodów, to jest system 

anglo - franko - niemieckiego trrumvi- 
ratu, był niedogodny dla nas Polaków 
i dla innych państw słabszych, był nie- 

dogodny dla Włoch, ale przynajmniej 

stwarzał w Europie autorytet, którego 

wszyscy słuchać musieli. Ten system 

aljansów był to system dyktatury mo- 

carstw najsilnicjszych. 

W Paneuropie Anglja będzie miała 
już inną pozycję, gdyż Anglja to nie 

Europa, to Imperjum Brytyjskie. Dia 
Paneuropy Hiszpanja będzie musiała 
poświęcić część swoich marzeń ibero- 

amerykańskich. Wreszcie Włochy, 

które tak niechętnie znosiły swoją dru- 

gorzędną rolę w Łidze Narodów, na- 

turalnie trudno się pogodzą z faktem, 

że się buduje nową organizację, w któ 

rej znowu wyznaczono im rolę pod- 

rzędną. Stąd torpeda przez p. Gran- 

di'ego wypuszczona. 

Pozatem: Am Westen nichts 
nenes. Prace nad Paneuropą zacie- 
śniają nadal więzy pomiędzy Francją 

a Niemcami. Nieporozumienia śląskie 
zaostrzają nadał stosunki pomiędzy 

Niemcami, a Polską. Cat. 

PROKURATORJA RZĄDU 
WYŁANIA 280 POSŁÓW 
Komisja parlamentu niemieckiego 

rozpatrywała 52 wnioski o zatrzyma- 
nie postępowania sądowego przeciw- 
ko posłom. Wniosków o wydanie po- 
słów zgłoszono 280, w tem 209 przy 
pada na narodowych socjalistów. 
Przeciwko narodowemu socjaliście, po 
słowi Buch'owi, zgłoszono 36 wnio- 
sków. Poseł Georg  Strasser, główny 
mówca narodowych socjalistów w 

parlamencie, jest oskarżony 27 razy 
o obrazę Rzeczypospolitej. > 

Centrum i partje republikańskie u- 
siłują usunąć nadużycie nietykalności 
poselskiej, gdyż znaczna liczba naro- 

dowych _ socjalistów wykorzystuje 
swój mandat dła mocnych wystąpień 
przeciwko republice. 

230009 POLAKÓW EMIGRUJE 
(COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘJ | 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcio- 
Mur 25-lecia Walki q Szkołę Pole! 
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Proces 0 zamach na Marszałka Piłyndskiego 
POSTRZELENIE GŁÓWNEGO ŚWIADKA OSKARŻENIA W PROCESIE 

WARSZAWA. (PAT). W trzetim 
dniu procesu o płanowany zamach na Mar 
szałka Piłsudskiego zeznawał jako pierw- 
szy Tulo, wywiadowca, który charakteryzo 
wał działalność milicji PPS CKW oraz kur- 
sy instruktorskie, w których sam brał udział. 

M. in. Świadek przytacza, że na tych kur- 
sąch pos. Pużak wygłosił wykład na temat 
metody walk ulicznych. Po zeznaniach świad 
ka Tuło przewodniczący zakomunikował, 

że gen. Daniec nadesłał list do sądu, w 
którym stwierdza, że z żadną z osób, któ- 

re biorą udział w tej sprawie nie miał inie 
ma nic wspólnego. Świadek obrony pos. 
Tomasz Arciszewski zeznaje, że zajmował 
<ię organizacją milicji partyjnej PPS CKW, 

był jej komendantem i pracował z Dzięgie- 
łewskin., z którym uzgadniano wszełkie wy- 

stąpienia milicji na zewnątrzv. Następnie 
świadek opowiada o organizacji milicji i 
przeprowadzaniu w niej selekcji przy pomo- 
ty wybranych ludzi, do których zaliczał ja- 

godziūskiego. Świadek Arciszewski twierdzi 
dalej, że 7 ust obecnego naczelnoka wydzia- 

iu bezpieczeństwa i b. wojewody Kaweckie- 
go siyszał, że bomba, rzucona w dniu ł4 

wrześnią ur. w Alejach Ujazdowskich, sta- 
trykowana była przez bojówkę frakcji, czy 

też bojówkę sanacyjną. 

Ten moment zeznań świadka Arciszew- 
skiego wywołał Guże poruszenie. Sąd po- 
stanowił wezwać naczelnika  Kaweckiego 
dia wyjaśnienia tej sprawy. Nacz. Kawecki 

zgłosił, się natychmiast i stwierdził katego- 
rycznie, że pos. Arciszewski zgłosił sę do 
niego już nazajutrz po wydarzeniach 14 
września, a więc wówczas, kiedy dochodze- 
ma dopiero zostały podjęte tak, że nacz. Ką 
wecki nie mógł wówczas mówić o tem, kto 
qzucił granat, nie wiedział bowiem 0 tem 

tak samo, jak dzisłaj konkretnie tego powie 
dzieć nie może. Logika zaś wskazuje, że bro 
ni musiała użyć ta partia, ktora broń swym 

członkom rozdawała. 
Po tym incydencie pos. Arciszewski ze- 

znawał w dalszym ciągu, potwierdzając ze- 

znania Jagodzińskiege, dotyczące rozmowy 
między świadkiem a oskarżonym na temat 
projektowanego przez Jagodzińskiego  wr- 
ganizowania piątki w celu usunięcia konfi- 
dentów z partji. Świadek oświadczył, że 
polnformował o tem władze swej partji. 

7 kolei zeznają świadkowie Raczyński i 

Przetacznik, którzy opowiadają, w jaki spo- 
sób inwigiłowali komisarza Szymborskiego. 
Następny Świadek pos. Śledziński nic no- 
wego nie wnosi, Pos. Kazimierz Pużak, prze 
wodniczący robotniczych związków i zrze- 
szeń sportowych, zeznaje o kursach pod 
Częstochową, charakteryzując je jako akcję 
zpolityczną. Świadkowie Grzybowska,  se- 
kretarka stowarzyszenia byłych więźniów 
politycznych i Antoni Matuska ustalają w 
czasie swych zeznań godziny pobytu Jago- 
azińskiego w dniu 10 października w lokalu 
stowarzyszenia byłych więźniów politycz- 
nych. 

Następnie przewodniczący sądu zamknął 
przewód sądowy, naznaczając następne po- 
siedzenie na dzień 1 lutego o godz. 20 w 
południe, Na posiedzeniu tem wygłoszą 

przemówienia prokurator i obrońcy  oskar- 
żonych. 

Wyrok w sprawie lotników polskich 
iwa przeciwko aresztowanym władze niemiecki yła się w sądzie ławniczym w a 

Nadprokurator Woli stwierdza w swem przemówieniu, że ni žad podsta 
oai; jakoby lotnicy polscy uprawiali sz, welt re af 

Brueninga. ais ZA Pa a oka tonowego Jemiełę i o ukaranie sierżanta W: 

OPOLE. (PAT). — 
r Opołu lotnikom połskim, 

dwoma tygodniami więzienia z 
p m Se 

У! 
nicy niSzakoczE 
p samochodem w fowarzystwie 
tóry był obecny na rozprawie 

generalnym p. Kazimierzem Fingeretn. 

Petycje posłanki Rudnickiej do Ligi 
(PAT). — Generalny Sekretarjat Ligi Narodów otrzymał 

‹ d posłanki ukraińskiej Rudnickiej. Jedną w sprawie 5-ciu by- 
iych posłów, więzionych swego czasu w Brześciu nad Bugiem, 

GENEWA. 
dwie petycje od 

wie akcji pacyfikacyjnej na Ukrainie. 

  

Rząd Lzvala we Francji 
i — Dzienniki jednomysinie uznają, že sukces Lavala W lzbie przeszedł wszelkie oczekiwania. Dzienniki centrowe okazują z tego 

stwierdzając, że z odpowiednią większością rząd bę- 
zie: 5 poważnych zagadnień. Komentując pierwsze wystą- pienie Lavala, jako prezesa rady ministrów, p 51 

iako polityk wielkiej klasy. 
Wniosek w sprawie votum zaufania dla rządu Izba 

PARYŻ. (PAT). 

powodu zadowolenie, 
dzie mógł przystąpić do 

wykazał sie on 
, PARYŻ. (PAT). — 

przyjęła 312 głosami przeciwko 258. 

Start atlantycki DO X 
LIZBONA. (PĄT). — Wodnopłatowiec „DO X* wystartował Atlan- tykiem w kierunku Madery. Spodziewają się, iż w dn 37 bm. „DO po 4oleci do = 

nego Portugalii i dwóch dziennikarzy niemieckich o Szef szłabni. general. 
Kanaryjskich. W locie uczestniczy m. in. 

   

— zdaniem 
y z zaliczeniem aresztu prewenc 

wniosek nadprokuratora w całej r. 
po rozprawie zostali e m z 

polskiego konsula generalneg: 
sądowej wraz z attache p. Wyszyńskim i sekretarzem 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgaruia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
FIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 —- N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POWIATOWA —— ul. Michiewicza 24. F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiogarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DUKSZTY — Buiet Kotejowy. 

GLĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Srmarzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

     

  

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 % drożej. Ferminy druku mogą być przez Administrcję zmi 

eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
HLA 

(o to wszystko znaczy 
Pod tytułem ..„Konsekracja nowe- 

go biskupa dla Polski* otrzymujemy 

od agencji Kap. nową alarmującą 
wiadomość: 

WARSZAWA. 31. I. (tel. wl. „Słowa”.) W GODZINACH WIECZO- 4, kikołają Czarneckiego , wizyłałora <a. 
ROWYCH WARSZAWA ZOSTAŁA ZAAŁARMOWANA WIADOMOŚCIĄ,  postoiskiego dla słowian rytu bizantyjskie- 
żE GŁÓWNY ŚWIADEK OSKARŻENIA PÓRZYCKI ZOSTAŁ W REMBER- go, dopełni w Rzymie JE. Ks. Grzegorz Cho- 
TOWIE POD WARSZAWĄ POSTRZELONY. OKAZAŁO SIĘ, ŻE KOŁO  myszyn, biskup diecezji greko - katolickiej 
7-EJ WIECZÓR SZOFER BATALJONU MANEWROWEGO W REMBERTO- W. oz który w tym celu udaje 
WIE ZAUWAŻYŁ OBOK DROGI W LESIE NIEPRZYTOMNEGO MĘŻCZY- |“ Ci wu oka" Mikolaja Czazncć: 
ZNĘ. SZOFER ODWIÓZŁ GO DO WARSZAWY, GDZIE OKAZAŁO SIĘ, wieza, który ma być wizytatorem pa- 
2Е JEST TO WITOLD PÓRZYCK), KONFIDENT POLICJI, ŚWIADEK „„;* io obrzżuki, AGGA 
OSKARŻENIA W SPRAWIE O ZAMACH NA ŻYCIE MARSZAŁKA PIŁ- eenach województ э Wileńskiego 
SUDSKIEGO. PÓRZYCKI RANNY JEST KULĄ REWOŁWEROWĄ. OPA- Nowogrėdzkiego i Poleskiego. Sara 
TRZYŁO GO POGOTOWIE. ZEZNAJE ON, ŻE WIECZOREM SZEDŁ DO .. „oryszaliśmy w artykule wstępnym 
DOMU ZE STACJI KOLEJKI PODMIEJSKIEJ I Z ZASADZKI KTOŚ STRZE- „„egdaj. W międzyczasie dostaliśmy 
Lit DO NIEGO. STAN JEGO NIE BUDZI OBAW. 

wiadomość ze źródeł pewnych, że istot 

Proces będzie trwał przez niedzielę 
nie „nowy biskup dła Polski“ — jak 

go Kap. nazywa — jest Ukraińcem. 

Teraz dowiadujemy się, że dla konse'*: 

WYROK SPODZIEWANY DZIŚ. kracji nowego biskupa specjalnie wy- 

„WARSZAWA. 231.1. (tel. wł. „Słowa''). Proces przeciw zamachowcom 
na życie Marszałka Piłsudskiego nie skończył się. Rozprawa trwać będzie 

przez niedzielę. Wyrok spodziewany jest w Niedzielę wieczór. 

    

  

jeżdża do Rzymu inny Ukrainiec ks. 
biskup Chomyszyn z Małopolski 

Wschodniej. Czyby to miało znaczyć, 
że po niefortunnych doświadczeniach 

z byłymi popami prawosławnymi od- 

daje się całą akcję pod egidę organi- 

zacji kościelnej obrządku grecko - uni 
ckiego z Małopolski Wschodniej i jej 

Pasterzy? Ale względy polityczne 

polskie mają chyba także coś do po- 

wiedzenia w tej sprawie. 

    

Zmniejszenie diet poselskich 
ewent. poborów urzędniczych 

WARSZAWA. 31. 1. (tel. wł. „Słowa'). Z ważnych uchwał powziętych 
dziś na komisji budżetowej podkreślić należy, że w ustawie skarbowej przy- 

jeto zmniejszenie diet poselskich o 15 proc. Wniosek, aby ministrowie i pud- 
sekretarze stanu będący posłami, pobierali tylko 4 diet poselskich odrzucono. 

Do ustawy skarbowej włączono przepis, uprawniający Radę Ministrów na 

wniosek ministra skarbu w razie dalszego pogorszenia się stanu ekonomicz- 

nego do zmniejszenia.o 15 proc. dodatków do pensyj urzędniczych. 

Posiedzenie Komisji budżetowej 
PROJEKT USTAWY SKARBOWEJ 

WARSZAWA. (PAT). — Na posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej w. dniu 
51 bm. przed przystąpieniem do głosowania nad projektem ustawy skarbowej zabrał 
głos sprawozdawca generalny pos. Miedziński, który odpowiadał na uwagi polemiczne, 
jakie padły w dyskusji nad jego referatem. 

Po wypjaśnieniach wicemin. Grodyńiskitgo komisja przystąpiła do głosowania nad 
projektem ustawy skarbowej. Art. 1 przyjęto w brzmieniu następującem: upoważnia się 
rząd do czynienia wydatków zwyczajnych do kwoty 2.730.061.184 zł. wydatków nad- 
zwyczajnych — do kwoty 112,942.296 zł, łącznie zatem do kwoty 2.843.003.780 zł. 

zgodnie z załączonym budżetem administracji na okres od 1 kwietnia 193ł r. do 31 mar- 

ca 1932 r. Przyjęty art. 2 przewiduje dla przedsiębiorstw państwowych rozchody 
zwyczajne w kwocie 1.733.045.445 zł,, rozchody nadzwyczajne — w kwocie 237.260.166 

Dla monopolów państwowych rozchody zwyczajne — w kwocie 697.616.355 zł. Art 3 

postanawia że na pokrycie wydatków administracyjnych wraz z dopłatami do przed- 

siębiorstw w łącznej kwocie 2856.154 służą: puskt a) dochody administracji w kwocie 
1.838.684.380 zł, b) wpłaty z przedsiębiorstw państwowych w kwocie 136.620.319 zł. 

©) wypłaty z monopolów państwowych w kwocie 882.007.775 zł. łącznie zatem dochody 
w kwocie 2857312447 zł. 

Art. 5 projektu ustawy skarbowej, iak również art. 6, przy którym odrzucono do- 
datek pos. Rybarskiego, w myśl którego za ścisłe przestrzeganie przepisów, zawartych 
w art. 5 i 6 ministrowie mieliby osobiście być odpowiedzialni, przyjęto bez zmian. 

Przy art. 7, który mówi o uprawnieniach ministra skarbu za zgodą prezesa Rady mi- 
nistrów przenoszenia kredytów, odrzucono poprawkę pos. Rybarskiego, aby przenie- 

sienie kredytów, nie mogło być dokonywane na fundusz dvspozycyjny. Przyjęto re- 
zolucję, na którą zgodził się referent generalny, domagającą się, aby rząd przy wyko- 
nywaniu budżetu sprawiedliwie uwzględniał również prośby społecznych organizacyj 
ukraińskich i bałoruskich. 

nym nauczycielem 
Zmarły w okresie wojny jeden z naj 

wybitniejszych działaczy przedwojen- 
nych, poseł Władysław Żukowski wie- 
iokrotnie twierdził, że źródłem bezmy- 

Szawski*. Zawsze oponowałem temu. 
twierdzeniu, dowodząc, że „Kurjer 
Warszawski* jest tylko refleksem bez 
myśłności Warszawy. 

kiełkującą wśród 
szczaństwa 

bezmyślnego mie- 
Warszawy. Mieszczań- 

o przyjaźni 
wzorach. Jeżeli Francuzi dają wzory 
mód kobiecych, czemuź nie mają da- 
wać wzorów politycznych. Gdy więc 
Paul Boncour i J. Locguin wystosowa- 
li listy do prezesa Rady Ministrėw o 
utrzymanie nienaruszalnych praw gło- 
sowania powszechnego, rzecz natural 
na p. В. K. od „Kurjera* musiał im 
tylko przyklasnąć i jest niezadowolony 
że przewndniczący Komisji Spraw Za- 
granicznych ks. Radziwiłł zaprotesto- 
wał na posiedzeniu tej Komisji prze- 
ciwko mieszaniu się czynników ob- 
cych do naszych spraw wewnętrźnych. 

Publicysta „Kurjera* jest zdania, 
że skoro Francnzi radzą, to radę ich 
należy przyjmować jako usługę przy- 
jacielską. Tu zaznaczyć musimy, że 
myśl polityczna franc. jest skłonna do 
dramatyzmu, operuje przestarzała filo- 
zofja racjonalistyczna 18-go w. Wy- 
chodzi z założeń jakichś praw natural 
nych, mogących wszędzie być zreali- 
zowanemi bez względu na warunki hi- 
storyczne i geograficzne danego naro- 
du. Francuzi w Tonkinie popierali ruch 
republikański w Chinach, nie dlatego 
że pragnęli przez to dokonać rozkła- 
du tego państwa, lecz dlatego, że re- 
publika odpowiada ich ideałom. Cle-_ 
menceau przed 25 laty z zachwytem 
przyjmował Sun-Yantsena. twórcę rtt- 
chu republikańskiego w Chinach, bę- 
dąc przekonanvm o doniosłych i do- 
datnich skutkach tego ruchu. 

„Nasi przyjaciele Francnzi* dali 
nam wzór naszej konstytucji 17 mar- 
ca, dziś panowie Paul Boncour i Ło- 
cquin et consortes usiłują przeciwdzia 
łać reformie naszej Konstytucji. Niech 
lepiej przypomną, że bardziej głębo- 
kie umysły w samej Francji wiełokrot 

w sprawie pożyczki 
dla rolnictwa 

„Neue Freie Presse' donosi o sta- 
raniu «< Niemiec 0 długoterminową 
pożyczkę dla rolnictwa niemieckiego. 
Sprawa ta była omawiana w Genewie, 
gdy Loucher podniósł sprawę pożycz 
ki dla przyjścia z pomocą krajom rol 
niczym, cierpiącym z powodu obecne 
go kryzysu rolnego Niemcy zaznaczy 
ły wówczas, że należą do kraju, w 
którym rolnictwo znajduje się w bar- 
dzo ciężkim stanie i muszą reflekto- 
wać na pożyczkę. 

Niemcy cierpią na tem. że dla od- 
budowy swej gospodarki po wojnie 
musie korzystać z wielu kredytów 
krótkoterminowych. Suma tych poży- 
czek jest nader wysoka, są one wyso- 
koprocentowe i obecnie wierzyciele 
częstokroć chcą je wycofać, eo zwięk- 
szy natężenie kryz. roln. w Niemczech. 

W sprawie krótkoterminowych po 
życzek, które uprzednio szły z Amery- 
ki, a przychodzą obecnie przedewszy- 
stkiem z Francji do Niemiec, nastąpi- 
ło porozumienie między rządem  nie- 
mieckim a ministrem skarbu Francji. 
Francja ze względu na nadmiar złota, 
wchodzi w swego rodzaju inflację zło 
ta, podnoszącą cenę towarów, cze- 
mu stara się przeciwdziałać przez ob- 
niżenie stopy dyskonta, które nie prze 
chodzi obecnie 2 proc. Pożyczka dla 
Niemiec wymaga tylko pewnej stabili 
zacji stosunków politycznych tego pań 
stwa. Sprawa pożyczki była omawia- 
ja w Genewie między Briandem 
Curtiusem. 

poli w sobołę i trwała 

0 i w tem, że przeła 
( 

iwił wniosek, o uniewinnienie plu- 
la, jako kierownika wyprawy lotniczej 

nadprokuratora, iekkomyślnego 

Tasai W ten sposób obaj lot- 
е renia i odjechali do 

o Leona Mal RE 

bliki francuskiej fatalnie  oddziaływa 
na rozwój gospodarczy i cywilizacyj- 
ny Francji. Częste zmiany ministerjów 
Są chorobą francuską, która wraz ze 
wzorem francuskim przeszła do Połski 

Wł. St. 

diugą w spra- 

Partje, usiłujące podtrzymać współ 
czesny „ustrój polityczny Niemiec, 
przedewszystkiem centrum i socjałna 
demokracja omawiały reformę regu- 
łlaminu parlamentarnego Niemiec — @а 
uniemożliwienia 
lykalnych partyj. Reforma ma unie-- 
możliwić: stawianie wniosków demon- 
stracyjnych, niemających należytego 

a poparcia; ma też ograniczyć stawianie 
votum nieufności dla rządu. * 

„Le Matin* wyraża zdanie, iż 

„ZE 

„Kurjer Warszawski* wyraża opinję | 

nie wykazywały, że Konstytucja Repu- 

PROJEKT ZMIANY REGULAMI- 
NU PARLAMENTU wNIEMCZECH | 

pewnych nadużyć ra- 

Przeciwko nieproszo- 

Śślności Warszawy jest „Kurjer War- 

stwo to powtarza banalne twierdzenie | 
Francji i o francuskich -- 
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RUS IN 
„łecz narodu duch zatruty, 

to dopiero bólów ból". 

Plączą mi się ciągle te słowa Kra- 
sińskiego po obolałej głowie. Zatru- 
wano ten duch Qd pierwszej chwili 
niepodległości w bezprzytomnej wal- 
ce o władzę, urzędy i pełne koryta, 
deptano sobie nie po nogach, lecz po 
sumieniu i honorze, zdzierano z sie- 
bie ostatnie strzępy człowieczeństwa. 
Nie chcieli pamiętać o mądrej bajce 
Kryłowa i pożerali korzenie młodego 
drzewa, nienawidząc z całego serca 
tego jedynego, który dla siebie nie 
chciał nic. Wieś w cichości obserwo- 
wała to dzikie zmaganie się zbunio- 
wanych niewolników. — Honor, in- 
telekt, idea stały się niepotrzebne. 

Ostatnie wypadki w Bratniaku U. 
$. B. są groźnem nemento tego, 
cośmy z młodzieży naszej zrobili. Ni- 
„welacja społeczna. Drauk nach Unten. 
Pokłosie ianfar zachodniej demokra- 
cji i moskiewskiego nihilizmu, kulty- 
wowane z pieczołowitością bezmyśl- 
nie bezkrytyczną przez polskich po- 
stępowców.  Klische Menschen, 
szary, bezbarwny nijaki tłum młodzie- 
ży, posłuszne narzędzie w rękach pol- 
skich hitlerowców,  wywrotowców, 
lub poprostu pospolitej knajpy. 1 to 
ma być wszystko? 

My jesteśmy temu winni, my rodzi- 
ce, pestokroć my. Papugi komiczne, 
powtarzające bezmyślnie bajkę o „po- 
stępie" i „nowych czasach”. My tchó- 
rze, zamiast mówić wyraźnie, to białe, 
a to czarne, stworzyliśmy tę piekielną 
szarzyznę życia, w której wszystko 
jest zasnute pajęczyną apatji. 

Przewartościowywano najświętsze 
. wattości, odrzucano romantyków, ka- 
zano wielbić Norwida i pracę. Zapom- 
niano o tem, że pracować można al- 
bo dla chleba, albo dła idei. Praca 
dla pracy jest nonsensem.  Zabijając 
romantyzm, zabiliście sens pracy. Mat 
ki przedekoltowane, ojcowie pełni 
animuszu „žyciowego“,  rozgrzeszeni 
postepem, runęli w takt moskiewskich 
„harmoszek* w tłum dancingowy, ro- 
biąc konkurencję w szale zabawowym 
własnym dzieciom. 

URBE 
l pociągnął tium ludzkiego robactwa 

na Zawalną, by zaprzeć się wiary 
swojej, za którą umierali ich ojcowie 
i zalegalizować towarzysko własne 
bezeceństwo. 

Pierwszą winę za upadek młodzie- 
ży ponoszą rodzice. Nie daliście dzie- 
ciom waszym oparcia, nie daliście 
przystani niezłomnych, uczciwych za- 
sad, do której mogliby zawinąć zmę- 
czeni i strudzeni beznadziejnošcią ży- 
cia. Zburzyliście najważniejszą twier- 
dzę — wasz dom. 

Drugą, równie wielką winę pono- 
si endecja. Przecież to jej filary za- 
błysły złowieszczem światłem w žy- 
ciu akademickiem. Zapytajmy, co im 
dano za zburzony świat ukochań pa- 
trjotycznych, który młodzieży do ży- 
cia jest tak potrzebny, jak powietrze. 
Zniesławiliście bohaterów, wywałcza- 
jących niepodległość ojczyźnie, pod- 
czas, kiedy samii wyrzekaliście się w 
waszej małoduszności  mocarstwoweį 
Polski. Odebraliście młodzieży cały 
sens życiowy, nie dając w zamian 
nic. Odarlišcie z idealizmu.  Głoryfi- 
kowaliście bezmyślne zabójstwo, kaza 
liście nienawidzieć i spotwarzać włas- 
ne państwo. Proklamowaliście niena- 
wiść na całej linji. 

Z religii zrobiliście łachman wy- 
borczy i klamališcie, klainališcie bez 
miary. 

I cóż z tego błota cuchnącego na 
ile ogólnego rozprzężenia mogło pow- 
stalo оя jeżeli niema nic świętego, to 
zostaje... knajpa. Motywuję to moje 
ryczałtowe oskarżenie młodzieży tem, 
że lekkomyślność, która pozwala wy- 
bierać hulających młodzieńców na 
odpowiedzialne stanowiska w Brat- 
niaku, dlatego tylko, że. nałeżą do 
partji, która opanowała życie akade- 
mickie, jest beżmyślnością wprost 
zbrodniczą — niemożliwe, jest bo- 
wiem. by uczciwość i stateczność za- 
stępował glejt partyjny. Są tacy wśród 
młodzieży, którzy próbują latać, lecz, 
niestety, skrzydła własne muszą mu 
zastąpić smigi aeroplanu, bo zabitą 
została w nich w zarodku wiara w 
pracę: dła idei. M. Z. 
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ZAKŁAD KRAWIECKI 

ST. KRAUZE 
UL. WILEŃSKA Nr. 32 m. 2, 

POLECA NA SEZON BIEŻĄCY ŚWIEŻO OTRZYMANE MATERJAŁY 
i WYKONYWA ZAMÓWIENIA. JAK ZE SWYCH TAK Z POWIERZONYCH 

PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 
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Otwarcie nauczycielskiego 
kursu świetlicowego 

w Święcianach 
W dniu 27 b. m. w Święcianach 

został otwarty kurs nauczycielski 
świetlicowy. Na powyższy kurs zorga 
nizowany przez Kuratorjum Okręgu 
szkolnego w Wilńie przybyło 40 nau- 
czycieli z terenu powiatu. Kurs ma na 
celu przygotowanie nauczycieli do 
pracy świetlicowej na terenie według 
nowo-opracowanego systemu pracy. 
Jest to pierwszy kurs tego rodzaju 
„ha terenie naszego okręgu szkolnego, 
po ukończeniu którego ma nastąpić 
szereg identycznych kursów w pozo- 
stałych powiatach okręgu. Kursantów 
przywitał inspektor szkolny p. Balun 
Michał, poczem do zebranych nauczy- 
cieli przemawiał prezes Powiatowej 
Federacji P.Z.O.0. p. Wacław Ješ- 
man, apelując do współpracy na ni- 
wie społecznej z b. wojskowymi. Re- 

EM 
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WILHELM FELDMAN 

  

(Z powodu óstnego wydania jego 
literatury*) 

1 
: Wilhelm Feldman naležy do nie- 

zwykłych zjawisk w dziejach kultury 
polskiej. - 

„Wyszedłszy z ortodoksalnego Śro 
dowiska żydowskiego, przylgnał całą 
duszą do“ społeczeństwa polskiego, 
ył jego ideałami i stał się przeczuło- 
nynt patrjotą polskim” — mówi o nim 

„ prof. I. Baudouin de Courtenay. 
„Był... całe życie tak dobrym chrze- 

ścijaninem, jeśli tym wyrazem wol- 
no objąć sumę najwyższych przymio- 
tów moralnych, jak był — wyszedł- 
szy z obcej rasy -— nieprześcignionym 
w doskonałości synem polskiej ojczyz- 
"uy“ — wtóruje zmarłemu protesoro- 
wi z innego krańca, zmarły | znakomi- 
ty publicysta Antoni Chołoniewski. 

Elementem jego duszy — mówi ś. 
p. prof. Wł. L. Jaworski — był czyn 
i idea. „Śmierć wyrwała go zawcześ- 
nie i pozbawiła wyjątkowej siły  bu- 
dewniczych państwa polskiego". 

„Podparł mię, gdym padał; opa- 
trzył moje rany. gdym krwawił; do- 

*) Wilhelm Fełdman: „Współczesna lite- 
ratura polska”, wyd. usnie, okresem 1913— 
1930 uzupełnit Stefan Kołaczkowski, Kra- 
ków 1930, nakł. Krakowskiej Spółki Wy- 
dawniczej. 

  

Garnizonowego 

ferat w sprawie organizacji pracy 
świetlicowej według ostatnich wymo- 
gów, jak również pracy bibljotecznej 
wygłosił delegat Kuratorium p. Dracz. 
Na kursie wykładać będą: p. starosta 
Stefan Mydlarz, insp. szkolny p. Ba- 
lun, delegaci Kuratorjum p.p. Dracz i 
Stubiedo, p.p. Irena Mydlarzowa, Jan 
Oberłejtner, Henryk  Niessner i t. d. 
Kurs ma trwać 5 dni i zostanie zakoń- 
czony 31 stycznia o godz. 17T-ej. 

  

  

NADESŁANE 

Żylakii Hemoroidy 
oraz ich bezoperacyjne ieczenie 

napisał Dr. med. Kost 

B. asystent Prof. Josepha w Berlinie, Wyda- 
nie II, do nabycia w księgarniach, — Skład 

główny: Gabethner i Wolff, Wilno. 
Cena zł. 2, 

dał mi odwagi, gdym wątpił, był dla 
mnie dobrym  samarytaninem, a że 
być dobrym samarytaninem jest głów- 
nem zadaniem krytyka, cześć i cześć 
jego pamięci* — konkluduje najzna- 
komitszy współczesny autor drama- 
tyczay Karol Hubert Roztworówski. 

+ „„.Że Legjony zostały kadrami za- 
wiązku wojska polskiego w znacznej 
mierze zawdzięczały to akcji Wilhel- 
ma Feldmana“ — mówi gen. Wład. 
Sikorski, a to dlatego, że Feldman do- 
pomógł do pokrzyżowania planu Lu- 
dendorifa „przejścia Legjonów na etat 
śmierci. 

Nie chciałbym mnożyć cytatów. 
Ale już z podanych widzimy, jak nie- 
zwykły był to człowiek, skoro ludzie 
ióżrych obozów dają jednobrzmiące 
świadectwa. Znajduje je czytelnik w 
książce p. t. „Pamięci Wilhelma Feld- 
mana“, gdzie piszą o nim ponadto: 
Al. Bruckner, Józet Grabiec, Jan Ka- 
sprowicz, Stanisław Kot, Bołesław Li- 
manowski, Stanisław _ Przybyszewski, 
Leopold Staff, Marjan  Zdziechowski, 
Stefan Żeromski. 

II 
Feldman urodził się w Zbarażu dn. 

8 kwietnia 1868 roku. * Rodzice jego 
należeli do sekty chasydów i dali sy 
nowi ortodoksyjne wykształcenie. Do 
trzynastego roku życia nie znał Feld- 
mar poiskiego abecadła — w siedem- 
nastym kończy szkołę ludową. W rok 
potem udaje się do Lwowa, gdzie się 

attrzymuje z lekcyj 

5SŁO w O 

| Arcybiskup Kowieński głową 
£ CHA KR AJOWE Cerkwi na emigracji 

OŚWIADCZENIE ELEUTERJUSZA W KOWNIE. — WPŁYW 
POLITYKI BOLSZEWICKIEJ 

KOWNO. PAT. W związku z 

skiego Sergjusza do metropolity Eulogjusza, 
pismem metropolity moskiew- 

który na mocy 
tego pisma został usunięty ze stanowiska metropolity zachodnio- 
europejskiego, przyczem na jego miejsce został mianowany 
metropolita kowieńsk! Eleuterjusz, ten ostatni udzielił wywiadu 
jednemu z dziennikarzy prasy zagranicznej. 

Metropolita na wstępie zaznaczył, iż spór pomiędzy Eulo- 
gjuszem i Sergjuszem trwa od przeszło dwóch lat, a w ostatnich 
czasach znacznie się zaostrzył z powodu wprowadzenia polityki 
w życie kościoła prawosławnego przez Eulegjusza. Wobec tych 
rezbieżności metropolita Eulogjusz zwołał zjazd duchowieństwa, 
na którym postanowione odłączyć się 

Sprzeczne i niedopuszczaine z punktu widzenia 

wosławnego. To też zupełnie jest zrozumiałe, 

Eulogjusza Sergjusz postanowił usunąć 

jest to 

kościoła pra- 

iż metropolita 
i mianować nowego 

od Moskwy. 

metropolitę. Dziś opuszczam Kowno— kontynuował metropolita— 
i udaję się do Paryża celem objęcia tych biskupstw, które pod- 
porządkuję metropolicie Sergjuszowi. Nie omieszkam poczynić 
Starania, ażeby nakłonić Eulogjusza do posłuszeństwa. 

Należy zaznaczyć, iż metropolita Eleuterjusz został miano- 
wany przez Sergjusza metropolitą wileńskim 
i jest wyznawcą tej samej polityki, co Sergjusz, t. į. bolsze- 
wickiej. 

  

W Ameryce 
pogoda. 

już wiosna 
IE (PAT). — W środkowo - zachodnich stanach panuje niezwykie piękna 

ermometr wskazuje przeszło 70 st. F. W siektórych stanach, w których jest 
zwykie o tej porze roku gruba warstwa śni brzoskwiniowe legu, zakwitły drzewa 

  

Kongres Międzynar. Ligi Hokeju w Krynicy 
KRYNICA. (PAT). — W dniu 31 stycznia w godzinach wieczornych odbył się 

w sali domu zdrojowego kongres Ligi Międzynarodowej Hokeju na lodzie. Na kongresie 
teprezentowanych byto 13 państw: Bełgja, Francja, Anglja, Niemcy, Austrja, Czechosło- 
wacja, Szwajcarja, Szwecja, Włochy, Stany Zjednoczone, Kanada, Rumunja i Polska. 
Kongres zagaił p. Loicq, prezes Ligi Międzynarodowej, poczem zabrał głos wiceminister 
spraw zagranicznych Beck, który powitał delegatów imieniem rządu polskiego. W od- 
powiedzi p. Loicq podziękował p. ministrowi za zaszczycenie swą osobą zebrania i wy- 
1aził] wdzięczność rządowi polskiemu za zainteresowanie się sprawami Ligi Miedzyna- 
rodowej Hokeju na lodzie. Następnie delegaci związków hokejowych ustalili następu- 
jący skład grup do rozgrywek o mistrzostwo świata: pierwsza grupa — Kanada, Fran- 
cja, Polska, druga grupa — Węgry, Czechosłowacja, Austrja i Anglja, trzecia grupa -— 
Szwecja, Rumunja i Stany Zjednoczone. Zapomocą specjalnego systemu eliminacji zo- 
stanie wyłonionych do finału 6 drużyn. Pozostałe 4 drużyny będą uczestniczyły w tur- 
nieju pocieszenia. Ustalono na niedziełę następujące spotkanie: godz. 11.30 — Kanada 
Francja, sędziuje Trowati, 18.30 — Austria--Anglja, sędziuje p. Loicq (Belgja) 20.30, 
— Węgry — Czechosłowacja sędziuje Poplimant. W poniedziałek odbędą się następu- 
iące spotkania: godz. 11.30 — Rumunja — Stany Zjednoczone, 18.30 — Szwecja ze 
zwycięzcą meczu Austrja — Anglja, godz. 20.30 — Polska ze wycięzcą meczu Węgry 
—Czechosłowacja W razie zwycięstwa Polsk, wejdzie ona do finału. W razie ewen- 
tualnej porażki Polski grać będzie w repeszażu z Francją, które. przypuszczalnie zostanie 
pokonana w pierwszej rundzie z- Kanadą. 

  

Zuchwałe włamanie do Banku 
LWÓW. (PAT). „Gazeta Poranna* donosi ze Złoczowa, że niewyśledzeni sprawcy 

dokonali tam zuchwałego włamania do Banku Kresowego. Po rozpriciu dwóch kas 
ogniotrwałych zabrali 4 tys. zł. i 200 dol. Policja prowadzi dochodzenie. 

Międzynarodowa sytuacja Sowietów 
W. OŚWIETLENIU 

Kahanowicz twierdzi, że nie było 
nigdy takiego wzrostu zbrojenia się 
jak obecnie. Zdaniem jego kapitaliści 
szukają wyjścia w imperjalistycznej 
wojnie i interwencji. Robotnicy zaś 
szukają wyjścia w rewolucji. Referent 
twierdzi, że dumping sowiecki jest wy 
mysłem, że złośliwym wymysłem jest 
praca przymusowa w Rosji. Jako zaś 
fakty znamionujące wrogi stosunek 
do Sowietów jest, jak podaje, upo- 
wszechniająca się wieść o dumpingu 
i przymusowej pracy w Sowietach, a- 
grarna konferencja w Polsce, podróż 
francuskich generałów do Połski i Ru 
'munji i t.d. Następnie referent podno- 
si znaczenie wzmocnienia 'tempa indu- 

i zawiera bliską 
znajomość z Mieczysławem  Darow- 
skim, weteranem 1863 -roku; Darow = 
ski roztacza nad nim opiekę, a w tra- 
dyciach narodowych powstań i walk 

„0 niepodległość kształtuje się dusza 
Feldmana. Pracuje całemi dniami i no- 
cami nad uzupełnieniem swoich wia- 
Jomošci. Pisuje do pism polskich, pol 
sko-żydowskich; wędruje ze fwowa 
do Krakowa i tu zakłada własny 
dziennik. _W międzyczasie odbywa 
studja w Berlinie, gdzie jest uczniem 
pierwszorzędnych powag naukowych. 
Po powrocie 'do kraju redaguje, - w 
Krakowie „Krytykę, najlepszy mie- 
sięcznik polski, z chwilą zaś wybuchu 
wojny wstępuje do Legjonów, skąd 
wycofany dla braku zdrowia wysła- 
ny jest do Berlina w charakterze de- 
legata prasowego Departamentu Woj- 
skowego N.K.N. 

Na placówce berlińskiej wydaje 
szereg biuletynow . prasowych, zawią- 
zuje stosunki z działaczami niemiec- 
kimi i niezmordowaną czyni propa- 
gandę dla przyszłej Polski. Utrzymu- 
je się z własnych zarobków, przy 
mierając czasem z głodu. 

Za ogłoszenie listu otwartego do, 
posła Naumanna p. t. „Przed czwar- 
tym rozbiorem Polski“, rząd niemiec- 
ki zażądał od gabinetu Steczkowskie- 
go odwołania Feldraana, a berlińska 
Polonja w osobach ks. Ferd. Radzi- 
wiłła, Wojciecha  Trąmpczyńskiego, 

KAHANOWICZĄ 
strjalizącji dla obrony państwa, gdyż 
ona ma dla obrony państwa nie mniej- 
sze znaczenie od armji czerwonej, dzię 
ki niej czerwona armja może stanąć 
ua poziomie współczesnych armij. W 
końcu referent podnosi, że czynnikiem 
zwycięstwa Rosji będzie nietylko czer 
wona armja rosyjska, lecz komuniści, 
1obotnicy wszystkich krajów. 

Te ciągłe sugestjonowania mas ro- 
syjskich, że Rosja Sowiecka ma byś 
napadnięta przy ciągłem powtarzaniu, 
że nastąpi zwycięstwo. że można ra- 
chować na prołetarjat innych krajów 
"— staje się siłą motorową, prącą So- 
wieły do wojny. 

Al. Brucknera i innych wręcza mu 
adres z uznaniem jego zasług. 

Rok 1919 — nastanie prawdziwej 
niepodległości Polski — staje się dła 
Teldmana krytyczny: w Min. Spraw 
Zagranicznych doszły do władzy ży- 
wioły, które zawsze krytykował w 
swei działalności publicznej i Feldman 
—- otrzymuje w nagrodę swej pracy 
dla Polski.. dymisję. Tegoż roku 
umiera. 

Ii 
Ten Żyd umiera jak najlepszy ka- 

tolik. Na łożu śmierci, in articuło mor- 
tis. przyjmuje chrzest. Niejednemu 
może to się wydawać czemś nieocze- 
xiwanem. Gdyby tym watpiącym w 
szczerość tego kroku niedostateczne 
byłoby świadectwo rektora M. Zdzie- 
chowskiego, niech szukają wytłuma - 
czenia tego kroku w życiu i pracy 
Fełdmana. . 

Oto epowiada rektor Zdziechow- 
ski, że kiedy w odpowiedzi na ankie- 
tę Feldmana nadesłał swj głos w spra- 
wie skonfiskowania przez prokuratu- 
rę „Legend* Niemojewskiego, otrzy - 
mał od Feldmana list, w którym ten 
Żwd pisał: „Z głębokiem  wzrusze- 
niem odczytałem ten głos i nie po 
raz pierwszy, ale dziś najgoręcej od- 
czułem brak Łaski i zazdrościłem moż 
ności wierzenia. 

Fełdman całe życie żył najwznio- 
ślejszemi skarhami kultury polskiej: 
i w pracy swojej literackiej i w pracy 

i kowieńskim . 

W WIRZE STOLICY 
PO RABUNKU BRYLANTU. 

Zuchwała kradzież z wybiciem szyby 
wystawowej u jubilera postawiła na nogi po- 

Jicję. Odgraża się ona, że rychło wytropi zło 

dzieja. Nie jest to takie pewne, ale ostatecz 

nie | naszej policji może się zdarzyć jakiś 

sukcesik. 

Wielki bryłant 20-karatowy był własnoś 
cią słynnej gwiazdy operetkowej Wiktorji 

Kaweckiej, która gwizdała najlepiej na świe- 
cie i miała najpiękniejsze brylanty w Pol- 
sce. Już to brylanty nie cieszą się u nas 

powodzeniem wśród arystokracji — w 

sbarbcach familijnych naszych wielkich ro- 

dzin znajdują się wspaniałe perły, sznarag- 

dy, rubiny i szafiry, ale raczej poślednie 

brylanty. Wyjątek zrobił hr. T. z L. Kazał 
cn 27 pare lat temu zrobić kolję brylantową 

z 30 kamieni po 10 karatów każdy. 
W brylantach gustuje nasza plutokracj::. 

Poza Kawecką piękne okazy miały Bogor- 
ska, Małecka (onrabowali ją bolszewicy), 

Messalówna (obdarli ją mężowie) i in. 

Rabuś szczęśliwie ukradł wspaniały bry 

ап{ — stwierdzają jubilerzy — ale korzyś- 

i sfąd żadnych nie odniesie, bo klejnot ten 

znany jest na całym Świecie. Nie znajdzie 

nań nigdzie nabywcy. jest to bezsensowna 

kradzież. 

"1 LOMBARDOM CIĘŻKO... 

Dotychczas były to jedyne instytucje 
prosperujące. W Polsce jest ich 143 i w u- 

biegłym roku wszystkie porobiły świetne ii 

teresa. Częste licytacje — za grosze zasta- 
wionych rzeczy -— dawały pokaźne dochody. 

Obecnie łombard warszawski _ wszczął 
alarm. Od, szeregu lat nie widziano prywat- 
nych nabywców. Wszelkie tranzakcje  za- 
wierane bvły przez licytantów zawodowych. 

Dzięki istnieniu kilku konkurujących spółek 
Ńcytantów udawało się nieraz osiągnąć do- 

bre ceny. 
Na ostatniej licytacji zawodowi licytan- 

ci zawiedli. Okazuje się, że nie posiadają 
oni obecnie obrotowych kapitałów. Zakupio 
re przez nich przedmioty na przedostatniej 

licytacji nie znalazły odbiorców wobec cze- 
20 licytanci pozostali bez możliwości zaku- 
pu nowych transportów przedmiotów. 

Wskutek takici sytuacji ostatnia licvza- 

cja nie doszła wcale do skutku. Nikt nic nie 

dawał. 

W WIĘZIENIU LEPIEj NIŻ W DOMU 

Do baru pod Karasiem wszedł dość pa- 

iządnie ubrany mężczyzna i zażądał paru 

śiużbowych*, potem paru większych, — ха- 
gryzał  kanapkami z łososiem i kawiorem, 

wreszcie spałaszował sznycla po wiedei- 

sku i porcję gęsi. 

Rozglądając się w ment, coby jeszcze 

zjeśc, wpadł mu w okc Sautern i poprisł o 
całą butelkę. Usłużny kelner zadośćuczynił 
tei prośbie. E 

Co to za dobry był pomysł ta zniżka 
cen, myślał właściciel baru zacierając Z ra- 
aości ręce na brzuchu, goście przynajmnicj 
teraz konsumują, jest ruch w interesie. 

Tymczasem ydy przyszło do płacenia, 

gość odmówił stanowczo. Nie ze złej woli 
— bynajmniej, poprostu nie miał grosza w 
kieszeni. 

Całe towarzystwo udało się do komisar- 

jaiu. Komisarz przystąpił do surowej inda- 
gacji* 

— Kto pan jesteś? 
— Szymon Butla — do usług. 
— Zajęcie, fach? 

— Więzień. 
— Jakto? 

— А mo, panie komisarzu, wczoraj wy- 

pościli mnie z więzienia, poszedłem do domu 
jakem zobaczył te brudy, tę ciasnotę, ten 

zaduch, tę nędzę, ten głód, jakem usłyszał 

te skargi matki ! żony, te jęczenia dzieci, te 

kłótnie i spory — eh uciekłem czemprędzej. 

Wołę już w wiezieniu siedzieć niż tam z 
rodziną się mięczy*. Więc wstąpiłem na do- 

brą kolację, a teraz jestem gotów.. 
Зусгети Szymona Butli stało się zadość. 

Smutno na tym świecie. K. 

„Pod protektoratem J. W. P. Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza i Jego Magnificencji Rektora U. S. B. prof. dr. Aleksandra Januszkiewicza odbędzie się 2 lutego 1931 r. 

w salonach Kasyna XIi-ty Doroczny Bal Akademicki * 
volitycznej, co krok spotykał się z 
wartościami myśli polskiej — nie 
dziw przeto, że nie mając możności 
wieszenia w roku powiedzmy 1904 — 
w roku 1919 stał się katolikiem. 

Takiego człowieka, a przez to i 
takiego życia nie można zbyć z tą bez 
ceremonjalnością, z jaką potraktował 
Literaturę Feldmana dr Stanisław Cy- 
wiński w „Dzienniku Wileńskim". 

Kim był Feldman w dziejach pis- 
miennictwa polskiego? 

frojaka jest jego rola. 
Przedewszystkiem publicysta i 

działacz polityczny. Jedno z drugiem 
się łączy i jedno i drugie wspiera. 

Dalej —- pisarz polityczny, co 

pierwszy w Polsce zdobył się na trzy- 
*'omowe dzieło o „Dziejach polskiej 
myśli politycznej" w okresie poroz- 
hiorowym. 

Wreszcie autor „Współczesnej lite- 
ratury polskiej', która w ciągu lat 
1902 — 1930 doczekała się ośmiu 
wydań: toż to rekord niebywały w 
historji czytelnictwa w Polsce. Może 
mi dr. Cywiński zarzucić. iż „Litera- 
tura Niepodległej Połski** prof. Chrza- 
nowskiego miała w tym samym mniej 
więcej czasie dziesięć wydań. Tak — 
odpowiem — ale to był zalecony @а 
szkół podręcznik, a Literatura Feld- 
mana — to lektura sfer inteligenckich, 
nie obowiązkowa, a poszukiwana. 

Posłuchajmy wymowy cyfr. 

Od roku 1838 do 1919 wydał Feld 

<rycznych, oraz 11 książek po 

RADJO WILEŃSKIE 

NIEDZIELA, DN. 1 LUTEGO 1931 r. 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 — Czas. 
12.15 — 13.20 Tr. poranku z Filharm. 

Wa. (Berlicz, Delibe, Thomas i 
inm). 

13.20 — 14.00 Tr. « meczu bokserskiego 
z Warszawy (Polska — Brno). 

14.00 — 14.20 „Wychów jagniąt" — od 
czyt wygł. inż. Alfred Teriecki. 

14.20 — 15.40 Odezyty rolnicze i muzyka 
z Warszawy. 

15.40 — 16.10 Audycja dła dzieci z War- 
szawy. 

„Ptaki miejskie" — od 

  

1640 — 16.55 
czyt z Katowic, wygł. dr. K. Simm. 

17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne” z Warszawy. 

17.30 — 17.40 Rezerwa. 

17.40 — 19.00 Koncert popułarny z War. 
19.00 — 19.20 „Kukułka wiłeńska* — 

A dwutygodnik humorystyczny. 
19.20 — 19.25 Progr. na poniedzialek 

i rozm. 
19.25 — 1940 „Panienka z nieba“ -- 

felį. z Warszawy, wygtosi C. Jellenta. 
19.49 — 20.00 Pogadanka aktuałna z 0- 

kazji tygodnia WF i PW. 
20.00 — 20.30 Tr. z Krakowa (Leon 

Wyrwicz). 
20.30 — 21.15 Recital z Warsz. St. Fren 

kła (skrzypce). 
21.15 — Kwadrans literacki z Warszawy 
21.30 — 22.00 Koncert popułarny z War. 
22.00 — 22.15 „Wizje łańcuckie* — felj. 

z Warszawy wygł. H. Huszcza - Winnicka. 
22.15 — Koncert solistki z Warszawy 
22.50 —- 23.45 Kom. i muzyka ta. z War. 
23.45 — 24.00 Komunikat z międz. za- 

wodów hockey“owych Zz Krynicy. 

PONIEDZIAŁEK DN. 2 LUTEGO 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 — Czas. 
12.15 — Poranek z Fiłharmonji Warsz. 

(utwory Chopina i Noskowskiego). 
14.00 — 15.45 Odczyty rolnicze i mu- 

zyka z Warszawy. 
15.40 — 16.10 Audycja dla dzieci z W. 
16.40 — 16.55 „Zwiedzajcie pobojowiska 

z r. 1831" — pogad. z Warsz. wygł. A. 
Englert 

17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne* z Warszawy. 

17.40 — 19.00 Muzyka lekka z Warsz. 
19.00 — 19.20 „Sprawa kultury teatral- 

nej w Wiłnie* — pogad. wygł. Tadeusz 
Byrski. 

19.20 — 19.40 Pogadanka aktuałna z о- 
kazji tygodnia WF I PW. 

19.40 — 19.55 Wileński kom. sportowy. 
19.55 — 20.06 Progr. na wtorek 
20.00 — 20.30 Odczyt muzyczny 

kwowa 
20.30 — 22.20 Operetka z Warsz. 

sola wdėwka“ — Lehara). 

ze 

(Me 

22.20 — 22.25 „Dusza starszych w о- * 1 czach dziecka“ — felj. z Warsz. wygł. H. 
Porebska. 

2250 — 23.45 Komunikaty tan. z Warsz. 
23.45 — 24.00 Komunikaty z międzynar 

zawodów hockeyowych w Krynicy. 

WTOREK, DN. 3 LUTEGO. 

11.58 — Czas. 

12.05 — 12.50 „Muzyka włoska” (płyty) 
1. Rossini — Uwert. Zz op. „Semiramida“ 
2. Verdi — Arja z op. „Trubadur* (Ewa 
Turner) 3. Verdi — Duet z op. „Siła pr 
znaczenia” (B. Gigli i de Luca) 4. Ve 
— Kwartet 7 op. „Rigoletto“ (Caruso, 
Sembrich, Scotti i Severeina) 5. Verdi 
Fantazja z op. „Traviata“ 6. Leoncavallo — 
Mattinata (A. Pertile) 7. Mascagni - Sici- 
liana 2 op. „Rycerskošė wiešniccza“ (E. Ca 
ruso) 8. Puccinni—Arja z op. „Mefisto“ (B. 
Gigli). 

13.10 — Kom. meteor. 
1550 — 16.10 „Nowe traktaty handlowe 

Polski z Hiszpanją i Portugalją* — odczyt 
z Warszawy, wygł. St. Małachowski. 

16.25 — 16.30 Progr dzienny. 

1630 — 17.15 Koncert popułarny (płyty) 
17.15 — 1740 „O šmiechu“ — odczyt 

wygł. dr. Sergjusz Schilling - Siengalewicz 
prof. medycyny sądowej na USB w Wilnie. 
Tr. na wszystkie stacje 

17.45 — 18.45 Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.00 Kom. Akad. Aeroklubu 

19.00 — 19.15 „Tygodnik artystyczny * 
— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 3 

19.15 — 19.25 Pogad. aktualna z okazji 
tygod. WF i PW. 

19.25 — 19.35 Progr na środę i rozm. 
19.35 — 19.50 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
19.50 — 2000 Opera z płyt z Warsz. 

(„Cyganerja““ — Pucciniego) 
22.15 — 23.45 Tr. z teatru „Morskie Oko“ 

rewi' p.t. „Hallo, Sawan i Malicka“. 
23.45 — 2400 Kom. z międz. zawodów 

hockeyowych z Krynicy. 
24.00 — 0.30 D. ciąg tr. „Morskiego 

Oka“, 

[Em 

    

   

  

  

152] 
man 17 ksiažek z zakresu nowelisty- 
ki i dramalu, 6 ksiąžek z dziedziny 
krytyki literackiej (w. tem sześciokrot- 
ne. sta.e zmieniane wydanie Literatu- 
ry Współczesnej) 1! książek z zakre- 
sia studjów publicystycznych i histo- 

nie- 

miecku. 

Dorobek wcale pokaźny — jeżeli 
się uwzględni wysoki poziom publika- 
cyj. 

Ale nie ilość tych publikacyj mo- 
że każdemu zaimponować: 40 ksią- 
żek przy tej nadludzkiej pracowito- 
ści, to znów nic tak nadzwyczajnego. 
Zastanówmy się nad jakością jego 
myśli i nad trafnością dróg, įakiem! 
kroczył. 

O literaturze będę mówił osobno: 
Dla przykładu weźmijmy najgłośniej- 
szą jego pracę polityczną — list otwaf 
tv do posła parlamentu niemieckieg€ 
Fr. Naumanna, p. t. „Przed czwartyij 
rozbiorem Polski“, pracę, którą naj 
iepszy dziś znawca polskiej literatu” 
ry politycznej prof. St. Kot, nazwa 
„znakomitem pismem.. jednym z naj” 
wyhitniejszych pomników w. dziejać 
publicystyki polskiej. 

W tej pracy zatrzymamy się na jed” = 
nej okoliczności, * charakteryzujące! 
jak ten Żyd w każdym cału swej d4< 
Szy był Polakiem myślącym kate” 

   

z
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r   gorjami historycznej przesztošci. | 

W lutym 1918 r. Hst ten miał 
śmiałość upominania się o rozciągnie” 

4 
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Czy boks jestsporte 
(Odpowiedź na artykuł dr. Br. 

Puchowskiego „Czy boks jest spor 
tem“, UI zczony Ww „Siowie“ w 
dniu 16-1 1931 roku). 

Autor artykułu „Czy boks jest  зрог- 
tiem“ wyraził w ostatnim ustępie gotowość 
"do podjęcia rzeczowej dyskusji. Otóż po- 
mimo przekonanie, iż czas jest najlepszym 
obrońcą i propagatorem sportu bokserskie- 
50 — rzuconą rękawiczkę podejmuję 
Na wstępie postaram się przeanalizować uwa 
gi iwywody autora w sposób przyjęty przez 
niego, a więc twierdzę że walka dwu za- 
woadników wrogo nieusposobionych, gdz 
įtdnemu mniej rutynowanemu grozi wy- 
punktowanie, czasem nokaut — nie powo- 
duje żadnego uszkodzenia ciała, luh nicbez- 
pieczeństwa % ycia. Sądzę bowiem, że 
trochę krwi z „osa, starcie naskórka, lub 
Siniee, nie zalicza się do uszkodzenia ciała. 
Co do utraty życia, to ani w swojej długo- 
letniej praktyce, ani też z literatury spor- 
towej, nie znam wypadków śmierteinych w 
boksie amatorskim. ujętym w ścisłe przepi- 
sy urabiane w ciągu 200 lat istnienia spor- 
tu bokserskiego. Nie mówię in o walkach 
zawodowcow, gdzie częstokroć występuje 
zawodnik, mający defekty serca i wymyka- 
jacy się z pod kontroli lekarskiej. 

w boksie zwycięża nie silmejszy fizycz 
ie, przez uszkodzenie ciała rywala, lecz 

i przygotowany, rutynowany, o silnej 
i i chęci zwycięstwa, dobrze orjentu- 

jący się, szybki w decyzjach i nadewszyst- 
ko inteligentny zawodnik. W _ zupeiności 
zgadzam się z autorem, że niema żadnej 
gałęzi sportu, a więc i w boksie rownież, 
gdzie najszczytniejszym rodzajem  zwycię- 
stwa byłoby świadome uszkodzenie  tiałą 
współzawodnika. 

W boksie przewaga zawodnika wyraza 
się w ataku, obronie, technice i sportowem 
zachowaniu się. Celem jest wykazanie 
przewagi i chwilowe wyprowadzeni: prze- 
tiwnika z równowagi, bez szkody dla zdro- 
wia. 

Przewaga siły fizycznej jest wyełimino- 
wana, ewentualnie sprowadzona do mini- 
mum zapomocą podziału zawodników na 9 
kategoryj w/g posiadanej wagi Ponieważ ża 
den z zawodników, uprawiających sport 
bokserski nie choruje, dzięsi specjalnemu 
ireningowi, na otłuszczenie, które jesz zja- 
wiskiem normalnem u ludzi t. zw. normal- 
nych I u wielu sportowców robiących sobie 

: kultury fizycznej i sportu rozrywkę, lub 

    

  

  

  

   

   

  

A zabawę, — odpowiada ta waga ciała pew- 
nemu stopniowi fizycznego rozwojn i od- 
porności, który zrówna zawodnika z rywa- 
iem w swojej wadze. 

Przestrzegając ściśle tę zasadę, sprowa- 
Чгату do minimum możliwość  wypadzu 
uszkodzenia ciała, pomijając wypadki 
Smierci, które na ringach amatorskich w 
historji boksu nie są notowane. 

Boks pod względem możliwości wypad- 
ków uszkodzeń nie stoi w żadnym stosun- 
rh procentowym w porównaniu z  innemi 
gałęziami sportu i rozrywkami, które na 
pierwszy rzut oka wydaja się zupełnie nie- 
%inne. iteż to w ciągu sezonu zimowego 
konstatujemy wypadków uszkodzeń ciała, a 
nawet śmiertelnych: na ślizgawce, nartach, 
saneczkowaniu, a jazda konna, połowanie, 
nie mówiąc o piłce nożnej, znanej z wiel- 
kiej iłości wypadków złamania nóg, rąk i 
obojczyków. Autor przytoczył cały szereg 
uwag o szkodliwym wpływie ciosów na or- 
gany wewnętrzne, jako przykłady jaskra- 
we i codzienne, -— wywiera to wrażenie na 
laika, ja zaś uważam, iż tak ostry sąd u 
sporcie, tak mało autorowi artykułu 1 szer- 
szej pubłiczności znany, wydany na zasa- 
dzie wrażenia, odniesionego podczas jedne- 
ko meczu i powierzchownej lekturze pism 
sportowych — jest cokolwiek za  śpieszny, 
oso I nie mający rzeczowych pod-   

| 

L g 

» dzy Taryby, gdyż 

    

staw. — Uważam, że sąd o boksie i jego 
wpływie na organizm (jak i o innych spor- 
tach) może być wydany po przynajmniej 
rocznej obserwacji i ścisłem badaniu za- 
wodników podczas treningów, przed i po 

"zawodach, czyłi po zebraniu pewnego ma- 
terjaiu statystycznego. — Nadmieniam, iż 
autor tych właśnie danych nie ma. 
„Mie jesteśmy „samobójcami”, ani też 

nie tworzymy dobrowolnych inwalidów -— 
natomiast dostarczamy najlepszy _ materjał 
ludzki dla wojska, a w szczególności do 
marynarki. W ciągu 7-miu lat mojej pra- 
cy na polu boksu w Wiłnie nie było wy- 
badków. by bokser przezemnie wyszkolony 
został przez komisję pohorową zdyskwali- 
tikowany. Najwięcej ochotników dališmy 
marynacce, gdzie wymagania zdrowotne są 
nadzwyczaj ostre. Bawi mnie, jako starego 
sportowca bowiem od roku 1911 uprawia- 
iem piłkę nożną, pływanie, wioślarkę i 
boks, bujna wyobraźnia autora, który w 
boksie poza uszkodzeniem ciała i koniecz- 
1em inwalidztwem, a nawet śmiercią, nic 
nie widzi. ‚ 

Dostalo się rowniež i Poradni Sportowej, 

  

  

tie 
Si Polski na ziemie Ober-Ostu, gdzie 
„połskość cierpi straszne prześladowa 

„Aa“. W tym liście żądał Feldman przy 
łączenia do Polski tego, „co kulturai- 

„patentu 2 cesarzy” o niepodległo 

lie, gospodarczo i językowo należy 
„w swej większości do Polski", Słowem 
bez obsłonek upominał się o los ziem 
 litewsko-białoruskich, nie uznając wła 

‹ „nie należy do niej 
żaden Polak, Żyd, ani Białoristh + 
iie_ przysługuje więc jej prawo nazy- 
wać się „Radą Krajową”. Kiedy zaś 
Niemcy zawarli traktat brzeski, nie 
wakał się Feldman w liście tym rzu- 
c - im w twarz dumne i miażdżące, 
dziś historyczne słowa: „Przežylišmy 
śosyjską niewolę, przeżyjemy i nie- 
mieckie oswobodzenie". I kończył ten 
swój list otwarty okrzykiem: „Jeszcze 
Polska nie zginęła!* 

sw IV = Jakież Porównania, jakie analo - 
Sie nasuwa ten typ Żyda z urodzenia, 
Polaka z natchnienia i czynów? 

Każdy z łatwością wymieni Julja- 
ua Klaczkę. 
„W innych kierunkach działali ; do 
lnych doszli wyników. 

Feldmanw 13 roku žycia uczył się 
alfabetu polskiego — Klaczko w tym- 

a życia pisze już wiersze pol- 

„„_ Feldman w 17 roku życia kończy 
„Piero szkołę ludową — Kłaczko w Gm w; : ei rozpoczyna studja uniwer- 

  

    

  

  

m? 
której zarzucił autor niedokładne badanie 
zawodników. 

Uwaga autora o poziomie intelektualnym 
bokserów amatorów też nie w zupełności 
odpowiada rzeczywistości, gdyż z warstwy 
młodzieży pracującej fizycznie nie mamy 
prawie zupełnie adeptów, pomimo, iż du- 
ży wysiłek, zwrócony jest właśnie w kierun- 
ku zainteresowania tej warstwy sportem 
bokserskim. Czy autorowi wiadomo, że ża- 
den, ze sportów. nie wymaga od uprawia- 
iącego tak nadzwyczaj higjenicznego  try- 
bu życia, przygotowania .gin'nastycznego i 
wyrcbionego ducha sportowego, jak boks. 

Kto z czytelników słyszai odczyt radjo 
wy Pana Pułkownika Kilińskiego, Dyrek- 
tora Urzędu Wvchowania Fizycznego w 
Warszawie o „Jasiu i Zbysiu* — zrozumie. 
1 przyzna mi rację, że zalety fizyczne 1 ` 
duchowe Zbysia w życiu społeczeństwa gó 
rują nad mazgajstwem Jasia, który żyje w 
świecie wyimaginowanym przez siebie, lęka- 
120 się walki i uraz życia. 

By uniknąć zarzutu  nierzeczowości w 
podjętej dyskusji, zwracam się do autora z 
propczycją przyjęcia wakującego w Wileń- 
nowiska lekarza honorowego. Takie  sta- 
nowisko pozwoli autorowi w ciągu dłuższe 
5kim Okręgowym Związku Bokserskim sta- 
go okresu obserwować skutki ciosów i nok- 
avtów i da mu materjał statystyczny 1 fak 
tyczny do wysnuwania wniosków i ostatecz 
nego rozstrzygnięcia kwestji „Czy boks jest 
sportem?“. 

Sądzę, iż zrobiłem uczciwą propozycję 
i że autor — jako prawdziwy sportowiec 
— propozycję tę przyjmie. 

Przewodniczący Wydziału Sportowego 
Wileńskiego O.Z.B. 

Kioczkowski Władysław 

* ** 

Odpowiedź p. Kłoczkowskiego ha moje 
uwagi o boksie, niestety, wbrew memu ży 
czeniu, nić została utrzymana na poziomie 
rzeczowej dyskvsji Dyskusja rzeczowa bo- 
wiem polega ua wzajemnem przekonywa- 
nin argumentami, nie zaś twierdzeniami z 
odwróconych zdań interlokutora, no i wy- 
cieczek osobistych. 

Przedewszystkiem starałem się dowieść, 
że boks nie jest sportem, a to ze względu 
ra brak w nim clementu rycerskości. Nie 
znajduję w replice p. Kłoczkowskiego argu- 
mentu, obalającego moje twierdzenie.  Je- 
Szcze raz przeto stwierdzić muszę, że dobi 
janie osłabionego i oszołomionego czy to 
walką, czy to poprzedniemi ciosami przeciw 
nika nie jest czynem, godnym mężczyzny. 
Następnym punktem ciężkości moich uwag 
było twierdzenie, że celem boksera jest świa 
dome uszkodzenie ciała przeciwnika. Pan 
K'oczkowski, jako fachowiec, chyba zgodzi 
się ze mną, że celem każdego boksera i to 
celem najwyższym w walce — jest zwycie- 
stwo przez nok-aut, t. j. spowodowanie u- 
traty przytoninośći u współzawodnika conaj 
mniej na przeciąg 10 sekund. jeżeli p. 
Kłoczkowski twierdzi, że cios, powodujący 
uok - aut jest zadawany przez boksera nie- 
świadomie, to ja ośmielam się przypuszczać, 
że p. Kłoczkowski nie rozumie istoty walki 
hokserskiej. Niech mi wolno będzie jeszcze 
raz kategorycznie stwierdzić, że wszelki u- 
raz, który Sprowadza utratę przytomności, 
nałeży do ciężkich uszkodzeń ciała . 

Dalej mówiłem o swoich uwagach o 
boksie wogóle, nie rozgraniczając boksu a- 
matorskiego od zawodowego. Różnica mię 
dzy jednym a drugim między innemi pole- 
ga na tem, że zawodowcami stają się pra- 
wie wszyscy amatorzy z: chwiłą, kiedy opa 
nują sztukę walk bokserskich do tego stop- 
nia, żeby się stać godnymi oglądania, no i 
honorarjów. Tego i p. Kłoczkowski nie za- 
przeczy, oraz gwoli konsekwencji nie będzie 
twierdził, że boks, uprawiany zawodowo, 
przestaje być sportem. 

alej, widocznie z braku argumentów, p. 
Kłoczkowski robi kilką uwag ironicznych 
pod adresem mojej osoby. Wobec tego, po 
inimo zastrzeżenie Szanownej Redakcji, że 
moja replika powinna być krótka, zmuszo- 
ny jestem bronić się, aby czytelnik nie u- 
wierzył p. Kłoczkowskiemu, że jestem go- 
łosłowny. Otóż pojęcie o boksie wyrobiłem 
nie na podstawie oglądania jednego tylko 
meczu bokserskiego w Wiłnie i powiesz 
chownej lektury pism sportowych. Miałem 
możność oglądania walk bokserskich poza 
Wilnem jeszcze w Warszawie, Katowicach, 
Poznaniu, Rydze, Moskwie, Petersburgu, 
Berlinie i Paryżu. Pana Kłoczkowskiego zaś 
odsyłam do „Przegłądu Sportowego” za 
rok 1929 i 1930 (N-rów nie pamiętam), a 
czytając uważnie, jak przystoi Przewodniczą 
cemu Wydziału Sportowego Związku Bok- 
serskiego, znajdzie conajmniej dwa wypad 
ki śmiertelne na ringach zagranicznych, a 
na ringach połsktich szereg wypadków о- 
kaleczeń. Twierdzi p. Kłoczkowski, że mój 
sąd o boksie „jest za śpieszny, gołosłowny, 
i nie mający rzeczowych podstaw”, a wy- 

  

żyd wileński, zawsze wyprzedzał 
Żyda galicyjskiego. I nic w tem dziw- 
nego. Klaczko wyniósł z domu wyk- 
ształcenie, kulturę, wysokiej klasy śro 
dowisko. Tego wszystkiego nie miał 
Feldman. Sam zdobywał i sam się do- 
rabiał do tego, co Klaczce było nieja- 
ko dane w kołysce, 

Łączy ich wspólność zaintereso- 
wań: i Klaczko i Feldman, to nietylko 
„literaci'. ale i pisarze polityczni. Obaj 
od judaizmu przechodzą od katolicyz- 
mu: Klaczko w „kwiecie wieku”, w 
tajemnicy przed matką, Feldman na 
iożu śmierci. 

Horyzonty umysłowe znacznie ich 
1óżniły. I nie dztwota — Klaczko całe 
życie spędził w Europie, Feldman w 
Galicji. 

Ale w polityce, i w literaturze 
jedrakowo reagowali: i jeden i drugi 
od patosu wzniosłego umiał przejść 

  

do gryzącej ironii i satyry. Jednako I“ 
'cagując — w różnych byli krańco- 
wych obozach politycznych. W litera- 
turze łączyła ich jednak wspólna idea: 
wielka sztuka i czystość intencji. 
\/ tem byli sobie podobni. 

Jednego porwał wir myśli między- 
narodowej w zakresie sztuki i polityki 
Drugiego zniszczyła i zgryzła polska 
bezmyślność. 

Ci dwaj Żydzi, to część polskiej 
myśli politycznej i fragment polskiej 
literatury. 

Dłatego obydwaj godni są pamięci. 
W. Piotrowicz. 

    

     

SŁOW aQ 

Walny zjazd OTO i KR. 
W sohotę ub. tygodnia odbył się w ю- 

kalu Związku Zien'ian przy ul. Zawalnej 9 
Walny Zjazd OTO i KR na pow. Wileńsko- 
Trocki. 

Na przewodniczącego Zjazdu jednogłoś- 
n'e wybrano p. Zygmunta Ruszczyca. 

W Zjeżdzie wzięło udział 56 delegatów 
Kółek i Organizacyj Rolniczych z terenu po 
wiatu, który po wysłuchaniu sprawozdania 
z działalności OTO i KR i przyjęciu pianu 
pracy i budżetu na rok 1931 — 32 uchwalili 
następującą rezolucję: 

I) Walny Zjazd Okręgowego Tow. Org. 
i Kołek Rol. stwierdzając ciężki stan rolni- 
ctwa powiatu zwraca się do władz miaro- 
dajnych z prośbą o pomoc rolnictwu w kie- 
tunku.: 

a) obniżenia świadczeń podatkowych i 
asekuracyjnych i socjalnych obciążających 
rotnictwo, 

bł zamiany kredvtów krótko - termino- 
wych na średnio i długoterminowe z niskiem 
vprocentowaniem, 

©) podwyższenia cen na produkty rolni- 
cze drogą dalszego stosowania premij wy- 
wozowych oraz podniesienia cet przywozo- 
wych, 

d) obniżenia cen na nawozy sztuczne, 
narzędzia i inne produkta przemysłowe, przy 
pomocy zmiany polityki ce lnej i kredyto- 
wej uprzywiającej przemysł. 

2) Wydełegować dwóch członków OTO 
i KR cełem zbadania metod sprzedaży i о-- 
płat od uboju bydła i trzody jak również 
od badania mięsa w m. Wilnie, oraz opłat 
od przywozu mleka. Dane te winne być za- 
koniunikowane Zarządowi Wil. Tow. Org. 
« KR cełem przeprowadzenia w wojewódzi- 
wie rewizji tych stawek. 

3) Ogółne zebranie wzywa OTO i KR 
do poczynienia usilnych starań cełeni skon- 
wertowania części zadłużeń krótko - termi- 
nowych w Kasach Stefczyka i Bankach Lu- 
dowych na dłużej, względnie średnio - termi 
nowe, Oraz o zmniejszenie stopy procento- 
wej, pozatem, aby pożyczki na zakup iubi 
nu i seradeli (jako nawozy zielone) mogły 
być udziełane podczas obecnego kryzysu 
przynajmniej na okres półtora -- dwuletni 
a nie 6 — 9 miesięczny. 

4) Wałny Zjazd delegatów Kółek i Org. 
Rol. pow. Wił. - Trockiego stwierdza że: 

a) działające па terenie powiatu dwa 
Związki Rewizyjne a mianowicie: Związek 
Spółdzielni Polskich i Związek Rewizyjny 
Polskich Społdzielni Rolniczych 
wpływają na rozwój spółdzielczości, wobec 
czego Zjazd żąda aby te dwa Związki po- 
łączyły się w jeden jak to uczyniły byłe To- 
warzystwo Rolmcze i Związck KR. 

b) Zjazd stwierdza że Związek  Spół- ° 
dzielni Mieczarskich i Jajczarskich w Wilnie 
pośredniczac Spółdzielniom w zbywaniu pro- 
duktów mleczarskich i jaj płaci dostawcom 
ceny znącznie niższe niż prywatni kupcy 
za ten sam towar, wobec tego Zjazd do- 
maga się aby wiadze Towarzystwa przyczy- 
пЧу się do usunięcia powyższych  niedo- 
magań Zwiazku. 

5) Walnv Zjazd prosi Zarząd OTO i KR 
o wpłynięcie na Urząd Skarbowy aby na- 
znaczanie cen na zboże dla wymiaru  po- 
datku: dochodowego odpowiadały te ostat- 
nie cenom zgodnym miejscowyni a nie byly 
oparte na cenach giełdy warszawskiej jak 
dotąd bywało. 

6) Rolnicv terenów podmiejskich m. Wil- 
na niewspółmiernie do innych rolników ob- 
ciażeni sa dodatkowemi podatkami za po- 
siadanie koni i zużycie  bruków, a także 
świadczeń na rzecz Kasy Chorych co zebra- 
ri delegaci uważają za zbyt obciążające 
tych rolmków i zwracają się z prośbą do 
władz OTO i KR celem poczynienia odpo- 
wiednich starań w kierunku zmniejszenia 
odnośnych świadczeń. 

W wyniku wyborów na Walnym Zjeździe 
do nowych władz OTO i KR zostali wybra- 
ni: pp. Rafal Ślizień, Edward Tauroginski, 
Marja Przewlocka, Jan - Marcin Falewicz, 
Aleksander Sołtan, Bronisław Wędziagolski, 
Benedykt Muczyn, Bolesław Bortkiewicz, 
Rympo Józef, Żukowski Stefan, _ Jasieński 
Henryk, ks. dziekan Malukiewicz, Czerwiński 
K. Rutkowski, Butkiewicz Jan. 

Do komisji rewizyjnej pp. Turski Ignacy, 
Korkliński Aleksander, Hurczyn Mieczysław, 
Jako delegatów na Zjazd Wojewódzkiego 
T-wa Org. i K. Rol. wybrano: pp. Witold 
Staniewicz, Aleksander Śołtan, Rutkowski, 
Cz SKÓR Kazimierz, Timciieiew Piotr, E. 
ywieCkI. 

Ё X 3 A ECBRRZRZAZEO REAR EK DBKIS I 

żej, że uszkodzenia ciała, a w szczególno- 
ści wypadki śmierci na ringach amatorskich 
w historji boksu nie są notowane. Nie 
wiem, z jakich źródeł b. Kłoczkowski czer- 
pał dane historyczne o boksie, w každym 
bądź razie radzę Mu szczerze dopełnić bra- 
kujące wiadomości, bo ja, naprzykład, pomi- 
mo, że mam być ignorantem w sprawach 
bokserskich, mogę przytoczyć cały szereg 
wypadków śmiertelnych na ringach właśnie 
amatorskich, a nawet podczas treningów, 
nie mówiąc już o ringach zawodowych. W 
jednem tylko czasopiśmie, które mam pod 
teką, (Deutsche Zeitschrift fūr die Gesamte 
Gerichtliche Medizin) przy pobiežnem prze- 
glądaniu znałazłem dane o kilkudziesięciu 
wypadkach śmiertelnych, w Europie, nie li- 
cząc Anglji i pomijając Amerykę, Flint w 
swej książce „Das Boxen* (Grethlein u. Co 
Leipzig und Zjjrich) cytuje odnośnie samej 
tylko Anglji 124 (sto dwadzieścia cztery), 
wypadki śmiertelne od roku 1758 do okresu 
przed wojną światową. Jeżeli p. Kłoczkow- 
skiego interesuje ta strona boksu, mogę Mu 
służyć jeszcze wielu innemi zupełnie wiary- 
godnemi zródłami, w których znajdzie szcze 
gółowe, protokularnie stwierdzone dan 
setkach wypadków Śmiertelnych na 
nie mających nic wspólnego z chorobą ser- 
ca zawodników, tylko powstałych bezpo- 
średnio wskutek ciosów. Wobec powyższe- 
go. jakże wygląda zarzut p. Kłoczkowskie- 
go, że nie posiadam danych statystycznych, 
do wypowiadania sądu o boksie. Pana Kłocz 
kowskiego, jako starego sportowca, bawi 
moja „bujna wycbražnia“ o szkodliwości 
boksu, a mnie, towniež jako starego spor- 

a (bowiem od roku 1910 zacząłem u- 
"ać sport w postaci piłki nożnej, teni- 
piywania, wioślarstwa, narciarstwa i 

atłetyki, a swego czasu nosiłem 

          

  

zasmuca okoliczność, że kierownikami wy- 
chowania fizycznego młodzieży są ludzie, 
zbyt jednostronnie i powierzchownie obzna- 
jemieni ze sportem. 

Na poradnie sportowe, jako żywo , nie 
napadałem. lecz odwrotnie — w odnośnem 
mojem zdaniu mieści się obrona lekarzy 
przed mogącym powstać zarzutem, że nie 
odpowiadają swemu zadaniu. Proszę p. 
Kłoczkowskiego uważnie przeczytać to zda- 
me. 

Za stanowisko lekarza honorowego w 
w.O.Z.B. uprzejmie dziękuję Nie przyjmę 
„tczciwej propozycji". Dia wyrobienia  0- 
statecznego i prawidłowego sądu o boksie, 
jako bezwzględnie szkodliwym, i niebez- 

   KRO 
ujemnie «5 

: w. 
Dorpacie odznakę wszechstronnie rozwinięte i go sportowca), a szczególniej jako lekarza , 

  

Aresztowanie nowicjusza 
0. 0. Jezuitów w Albertynie 

PODEJRZANY JEST O MORD i DZIAŁALNOŚĆ 
ANTYPAŃSTWOWĄ 

Wczoraj z polecenia władz sądowych został aresztowany 

„w Albertynie pod Słonimem nowicjusz zakonu 9.0. Jezuitów Ml- 

chat Pokitko, lat 25, podejrzany © skrytobójczy mord, kolportaż 

bibuły wywrotowej i branie udziału w akcji terrcrystycznej 

ukraińskiej organizacji wojskowej na terenie Małopolski 

wschodniej. 

Pokitko przybył do klasztoru 0.0. Jezuitów w listopadzie r. 

ub. i niczem nie zdradzał swych antypaństwowych przekonań 

i dopiero śledztwo władz lwowskich ujawniło, że był en jednym 

z niebezpiecznych zamachowców działających w województwach 

stanistawowskiem i Iwowskiem. 

Aresztowanie Pokitki wywołało w Albertynie zrozumiałe 
poruszenie. 

Zamach na pociąg woiskowy 
NA LINJI NIEGOREŁOJE — MIŃSK 

Z za kordonu nadeszła wiadomość o zuchwałym zamachu bojowym na pociąg 
wojskowy idący z Niegorełoje do Mińska. Koło stacji Rudzica kilku nieznanych spraw- 
ców rzuciło kilka bomb na tor powodując wykolejenie pierwszych wagonów. W po- 
ścigu dwóch spra! jwców o nieznanych nazwiskach zastrzełono, pozostali zaś zbiłegłi. 

Rewizja pobliskich okolic ujawniła kilka bomb, ukrytych w pobliżu torów. 
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URZĘDOWA 

— Konierencje u p. wojewody. W dniu 
31 stycznia p. wojewoda Kirtiklis odbył kon 
terencję ze starostą mołodeckim p. Trame- 
сош*ет w sprawie trudności finansowych, 
jakie przeżywa w związku z obecnym kryzy 
sem pow. Mołodeczański. 

Koniiskaty. Sąd Okręgowy w Wilnie za 
twierdził areszt, nałożony przez. Wileńskie 
Starostwo Grodzkie na: 1) broszurę w ję- 
zykach litewskim i francuskim p. t.: „Sy- 
tuacją wyznaniowa na Wileńszczyźnie w 
świetle dokumentów" i 2) nakład czasopi- 
sma „Dziennik Wileński" z 31 XII 1930 r. 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJO- 
NARJUSZÓW WILEŃSKIEGO PRY- 
WATNEGO BANKU HANDLOWEGO. 

‚ № sobotę dnia 31 stycznią odbyło 
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów Wileńskiego Prywai- 
negć Banku Handlowego Sp. Akc. 

Zebranie zagaił, a następnie pro- 
wadził prezes Rady p. Stanisław Ko- 
gnowicki. S 

Ze zreferowanego przez Dyrektora 
p, Władysława Szmidta sprawozda- 
ala za 58-my rok pracy Banku na na- 
szym terenie wynika, że, pomimo trud- 
ne warunki pracy w 1930 roku, 
Bank zamknął bilans wynikiem zł. 
280.053.23 zysku, co pozwoliło Radzie 
zaprojektować j uzyskać zgodę Walne 
{0 Zgromadzenia na wypłacenie 65% 
dywidendy pp. Akcjonarjuszom, a po- 
zostałość zysku po statutowych i po- 
datkowych odpisach, przenieść na rok 
następny, przeznaczając jednocześnie 
do dyspozycji Rady sumę zł. 3.000 -— 
celem wydatkowania iej na cele spo- 
łeczne. Й 
W rezultacie dokonanych wyborów 

zostali powołani ponownie do Rady 
Banku, ustępujący jej członkowie: pp. 
Kazimierz Świątecki, Jan hr. Tyszkie- 
wicz i Karol Wagner, oraz do Komisji 
Rewizyjnej pp. Bronisław Chądzyń- 
ski, Józef Korolec, Leon Rómer, Wi- 
told ТигКий i Karol Zabko.- Potapo- 
wicz w charakterze członków, pp. Ka- 
zimierz Dmochowski i Władysław 
Osiecimski, jako ich zastępcy. 

EEA SMS SB DISKINIS 

piecznym rodzaju wałki, wystarczają mi w 
zupełności dane, zaczerpnięte z własnej oh- 
serwacji, oraz ze statystyki ściśle naukowej. 
W tem miejscu muszę wyrazić zdumienie, 
że bokserzy wileńscy są pozbawieni stałej 
opieki lekarskiej, jak wynika z propozycji 
p. Kłoczkowskiego, skierowanej pod moim 
udresem. Panu Kłoczkowskiemu chcę  od- 

ić się również uczciwą propozycją, 
cie: gotów jestem służyć Mu lite- 

raturą, z której będzie miał możność zapo- 
znania się ze szkodliwemi skutkami ciosów 
i nok-autów, co da mu materjał statystycz 
ny do rozstrzygnięcia kwestji, czy boks 
jest szkodliwy dla zdrowia * niebezpieczny 
dla życia. Sądzę, że p. Kłoczkowski , jako 
prawdziwy sportowiec, propozycję moją 
przyjmie. Dr. Br. Puchowski. 

* 

   

* * 

Zamieszczając głos p. Kłoczkowskiego i 
odpowiedź p. d-ra Br. Puchowskiego w 
sprawie, czy „Boks jest sportem” — ma- 
simy zamknąć polemikę w tej materji, + 
ważając, iż  kwestja jest wszechstronnie 
oświetlona, a wyciągnięcie wniosków pozo- 
stawiamy naszym czytelnikom. 

NIKA 
№. 290 za umieszczenie artykułu p. t. „Na 
kredyt". 

— Apteki. Ukazało się rozporządzenie o 
wydawaniu z aptek Środków lekarskich, u- 
stałające, że apteki powinny stale mieć na 
składzie dostateczną w stosunku do ich czyn 
ności, ilość wszystkich, objętych przez far- 
makopeę, środków i odczynników anality- 
cznych oraz te Środki, których trzymanie 
nakazane jest specjalnemi rozporządzeniami. 

Recepta powinna być napisana pismem 
czytelnem. W razie, gdyby podpis zapisują 
cego był nieczytelny, powinien on być po- 
wtórzony w nadruku, bądź ręcznie, cismem 
czyteinem. Każda recepta, na której podsta- 
wie środek leczniczy wydano, powinna być 
przez aptekę zatrzymana, podpisana przez 
wywana. Recept przyjętych przez aptekę do 
wykonywującego i w ciągu 3-ch lat przecho 
wykcnania nie wolno pokazywać nikomu, 
prócz osób, które je zapisały, chorych, któ- 
rym były wydane, ich pełnomocników oraz 
władz nadzorczych. 

į MIEJSKA 

— Pogotowie Ratunkowe bez sa- 
mochodów. Z powodu zepsucia się sa- 
mochodów Pogotowie Ratunkowe po 
zbawione zostało środków lokomocji. 

Wczoraj do nagłych wypadków 
lekarz Pogotowia wyjeżdżał taksówką. 

Na te anormalne stosunki znowu 
zwracamy uwagę Magistratu. 

— Kontrola sieci elektrycznej. Dla prze- 
prowadzenia ściślejszej kontroli działu sieci 
wewnętrznej elektrowni miejskiej dyrekcja 
ciektrowni powołała specjalna komisję. za- 
daniem komisji będzie kontrolowanie wszyst 
kich instałacyj i abonentów oraz sprawdza 
sie liczników i zapisów czynionych przez 
odczytywaczy. 

— Chodniki w opłakanym stanie. już raz 
zwracaliśmy uwagę na łamach naszego pis- 
ma o fatalnym stanie chodników naszych 
w czasie zimy obecnej. 

Odwilż powodnie to, że w przeciągu kil 
ku godzin chodnik staje się moczarem nie 
do pr zebycia, zaś w okresach mrozów pa 
nuje klęska gołołędzi. 
Tylko nieliczne arterje ulic sa jako tako przez 
dozerców „kenserwowane““,, ale już cho- 
ciażby taka W. Pohułanka od Cerkwi do 
słapów staje się  katastrofalnem ślizgowi- 
skiem, nastroszenym grudami Śniegu. 

Nietyłko domy prywatne i ich dozorcy 
winni myśleć o uporządkowaniu „swego” 
chodnika, obowiązek ten ciąży również i na 
posecjach rządowych, czy wojskowych. 

Niestety, jednak, tak nie jes, — odcinek 
WW. Pohułanki przy Okręgowym Urzędzie 
Ziemskim bodaj czy od początku zimy nie 
został uprzątnięty. 

Zwracamy faz jeszcze uwagę na chodni 
ki naszego miasta. gdyż zaniedbanie ich, 
uprzątania i posypywania piaskiem może się 
stać niejednokrotnie przyczyną kalectwa i 
nieszczęść ludzkich. Е 

— Stan chorób w Wiłnie. W ubiegłym 
tygodniu zanotowano -49 wypadków zacha- 
rzenia, w tem 9 wypadków śmierci; tyfus 
brzuszny 3 (1), plamisty 2, plonica 9 (1 
zgon), błonnica 3 (1 zgon), odry 4, róży 4, 

"1, gruźlicy 17 (6 zgonów). 

  

        

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburze 
niom w żołądku 1 kiszkach, zastoinie w wa- 
irobic i śłedzionie, bólom krzvža, zalecą 
se picie naturalne: wody gorzkiej „Franci- 
szka - Józefa* kilka razy dziennie. 

  

  

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów Seniorów. We wto- 

rek dnia 3 lutego r. b. o godz. 19 --**, 
dła członków i o godz. 19 m. 30 dla zapro- 
szonych gości, odbędzie się w lokalu przy 

ul. Przejazd 5 (Antokol) nadzwyczajne 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Na porządku dzienńvm sprawa nadużyć 
w Bratnieį Pomocy USB. 

PNIWENSYTECHĆ 

 —2Z Wydziału Humanistycznego USB. 
Stopień magistra filozofii uzvskały: w za- 
kresie nauk filozoficznych p. Aleksandra Zaj 
kowska, w zakresie fiłołogji klasycznej p. 
Racheła Cukiermanowa z Krongoldów, w 
zakresie filologji klasycznej p. Zofja Bier- 
nacka i w zakresie historii p. p. Teresa Za. 
wadzka i Janina Dziekońska. 

SZKOLNA 
— Komunikat. Dyrekcia Kursów Gimna- 

zjalnych ira. |. Kochanowskiego ogłasza wbi 
sy na nowe półrocze. Zapisy w. kancełarji 
Kursów przy uł. Mickiewicza 4 — ll-ge p. 
w dnie powszednie od godz. 1i do 13 i wie 
czoram od 17 do 19. Bliższe szczegóły w 
prospekcie Kursów. 

BATE I ZABAWY 
— Lisia Pan t '& Honorowych XI 

Balu Ogólnoakademickiego w dniu 2 lutego 
1931 roku. 
Białasowa Stanisławowa, Bossowska Fran 

ciszkowa, Donasowa Fełiksowa, Domańska 
Bolesławowa, Dmochowska Władysławowa, 

  

   

e VI DOROCZNY BAL CENTRALI OPIEK RODZICIELSKICH + 
odbędzie się 7-go lutego w Salonach Kasyna Garnizonowego zał 

Dworakowska Władysławowa, Engłowa 
Mieczysławowa, Głowińska Anto- 
niowa, Głazerowa Stefanowa, Głatmanowa 
Juljuszowa, Horoszkiewiczówna Walentyna, 
jasińska Zbigniewowa, Jakowicka Władysta 
wowa, Janicka Juljuszowa, januszkiewiczo- 
wa Aieksandrowa, Joczowa Konradowa, Juti- 
dziłłowa Zygmuntowa, Kiersnowska Tade- 
uszowa, Kubicka Benedyktowa, Kownacka 
Piotrowa, Kowalska Edmundowa, Korolco- 
wa Józefowa, Łok'ciejewska janowa, Mater 
ska ignacowa, Marcinowska - Kłemensowa, 
Michejdzina Kornelowa, Mienicka Aleksan- 
drowa, Moszyńska Janowa Okowa Janowa, 
Orłowska  Żenonowa,  Obiezierska  Mie- 
czysławowa, Otrębska Janowa, Opo- 
czyńska Kazimierzowa, Opoczyńska 
Tadeuszowa, Pigoniowa Stanisławowa, Pio- 
irowiczowa Wiktorowa, Pimonowewa Axrsea 
juszowa, Raczkiewiczowa Władysławowa, 
Reicherowa Michałowa, Safarewiczowa Aie- 
ksandrowa, Schiling-Sengalewiczowa Ser- 
soy, Srebrnowa Steianowa, Sztrallowa 

ołesławowa, Szmidtowa Władysławowa, 
Szumańska Władysławowa, Waśkow- 
ska Eugenjuszowa, Wróbłewska  Bronista- 
wowa, Zawadzka Adamowa, Zawadzka Wła 
dvsławowa, Zdarowiczowa Stanisławowa, 
Żuchowiczowa Karolowa. 

Pozostałe zapreszenia otrzymać jeszcze 
można w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wiel- 
ka 24) w niedzielę dnia i. Ii. 3ł-r. w godz. 
13 — 14i od 17 — 18, w poniędziałek zaś 
godz. 13 — 14. Karty wstępu na bal nie- 
sprzedane uprzejmie prosimy zwracać w 
godzinich wyżej wymienionych. » 

—- Bai Akademickiego Klubu Włóczę- 
gów odbędzie sie x dniu 7 buti w świeżo 
odremontowanych salonach Klubu Przem- 
Handlowego ul. Mickiewicza 33. Wstęp tył 
ko za zaproszeniami. Zaproszemia otrzymać 
można w Bratniej Pomocy wl. Wiełka 24. 
we wtorki od godz. 19 — 20 i w soboty od 
godz. 13 — 15 u koł. lanickiego, oraz u 
wszystkich członków kłubu. 

— Vi Doroczny Bal Centrali Opiex Ro- 
dGzicielskich na rzecz Bursy dla niezamoż- 
nych uczniów szkół średnich odbędzie się w 
sobotę dnia 7-go lutego 193ł roku w Sa- 
lonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
(uł. Mickiewicza nr. 13) Początek balu o 
godz. 22 Strój wieczorowy Cena — T zi. 
dla akademików 3 zł. Wstęp tyłko za zapro 
szeniami. Bilety do nabycia w sekretarjacie 
COJR Stowarzyszenie Techników, ul, Wi- 
leńska 33. 

-- Ostatni jeszcze raz — ' koniec kar- 
nawalu i wspomnienia złącza Was na IX 
Dorocznym Balu Koła Medyków, który od- 
będzie się pod protektoratem Jego Magnifi- 
cencji Rektora USB prof. Dr. Aleksandra 
januszkiewicza; dziekana Wydziału RE 
skiego prof. dr. Kazimierza Opoczyńskiego 
i kuratora Koła Medyków pri. dr. Stanisła- 
wa Władyczki w dniu 14 lutego br. w salo- 
nach. Kasyna Garnizonowego. 

Komitet Balowv przygotował już 
miłych niespodzianek. 

Przyjdźcie, przyjdzie Młodzi — bał to 
ostatni koniec karnawałul! 

Zaproszenia craz karty wstępu można 
nabywać w Kole Medyków ul. Wiełka 24, u 
kol kierownika Sekcji Towarzyskiej w po- 
niedziałki, środy i piątki w godz. 20 — 21. 

— Dn. 14 lutego 1931 roku w sałonach 
hoteiu Georges'a cdbedzie sie Doroczny Bał 
Kresowy. Początek o godz. 22. Dochód prze 
znacza się na dokarmianie uczącej się nie- 
zamożnej młodzieży. Cena biletów 7 zł., a- 
kademicki 4 zł. Strój balowy. Bitety można 
nabywać w Biurze Związku przy ul, Za- 
wałnej 1. 3 

Wejście za zaproszeniami. 

"NADESŁANE. 
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PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Bezrobocie w Wilnie. Stan bezrobocia 
w ostatnich dniach w Wilnie zwiększył się 
c 15 osób i wynosi obecnie 3116 mężczyzn 
i 880 kobiet, co stanowi razem 3996 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych. 

— Rekrutacja do Francji 18 lutego w 
scianach i 21 w Głębokiem odbędzie 

Się rekrutacja robotnic do Prancji. Wyjazd 
nastąpi 25 z Wilna. 

— Egzaminy rzermieśtnicze. Dowiaduje- 
my się, iż uproszczone egzaminy dla mi- 
strzów i.czeladników cechu rzemieślniczego 
zostały przedłużone do dnia 1 marca rb. 
włącznie. | ь 

— Likwidacja. W Święciańskiem zlikwi- 
dowano 9 zakłądów wyrobu wolłoków, 96 
robotników straciło pracę. 

RÓŻNE 
— Uwaga! Posiadacze broni i kart  ło- 

wieckich! Przypominamy posiadaczom bro 
ni, że termin składania podań o prołongatę 
na posiadanie prawa naszenia broni upły- 
wa na rok 1931 ostatecznie w. dniu 15 lu- 
tego. Termin ten jest nieprzekraczałny, a 
winni przekroczenia go bez odnowienia po- 
zwolłeń będą uważani za posiadaczy broni 
bez zezwolenia, oraz narażą się na grzyw- 
ny ew. utratę pozwolenia na broń. 

Posiadacze broni myśliwskiej i terenów 
Jowieckich winni pamiętać że dzień 15 
łutego jest również ostatecznym terminem 
do wznowienia kart łowieckich jednorocz- sych, е : 

— Pion KOP-u. W m. styczniu wil. bry- 
zada kur zatrzymała za nielegałne prze- 
kroczenie granicy z Litwy do Łotwy 212 e- 
sób, w tej liczbie 9 szpiegów, 11 zbiegów 
połtycznych i kryminałnych i 3 dezerterów. 

W tym samym czasie ujęto 154 przemyt 
ników z towarem wartości 58.500 zł. — 

— Dzisiaj loterja fantowa przy ul. Mi- 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-2! 
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Sprawa Rysia i 
będzie jeszcze 

TRZY LATA POD 

Wyrokiem sądu okręgowego w Wilnie z 
dnia HS een 1929 £ mieszkańcy pow. 
Święciańskiego: Antoni Ryś, Marja Sawiel- 
jewa. Piotr „Szałkowski, Fiefronja: Szałkow- 
ska, Zenobjusz jermołajew, Antoni Dubinow 
Safarz Całko oraz kilku jeszcze ich towa- 
rzyszów, uznani byli winnymi udziału w 
bandzie, utworzonej w celu dokonywania 
kradzieży i rozbojów, pozatem Ryś, Szałko- 

wski, Jermoiajew, Dubinow i Całko uznani 
byli winnymi dokonania w ciągu dwóch lat 
całego szeregu napadów bandyckich oraz 
zabójstw : rozbojów i skazani: Ryś i Szał 
kowski na karę śmierci, Jermołajew i Du- 
binow po 15 lat, Całko na 10 lat ciężkie- 
go więzienia. L L 

Sąd Apelacyjny w Wilnie 20 sierpnia 
1920 г. wyrok sądu okręgowego częściowo 
uchylił częściowo zmienił. Umewinniono Cał 
kę i Dubinowa, oraz zamieniono Rysiowi 
karę śmierci na bezterminowe ciężkie wię- 
ziemie. Karę Śmierci dla Szałkowskiego sąd 

Szałkowskiegoa 
rozpoznawana 
GROZĄ ŚMIERC! 

apelacyjny utrzymał. p Szałkow- 
ski, Szalkowska i Ryś złożyli kasację. 

Sąd najwyższy uchyli: zaskarżony wy- 
rok jedynie co do wymiaru kary Szałkow- 
skiemu, pozatem zaś kasację oddalił. 
Na I rozprawie dn. 24 kwietnia 

1930 r. sąd apełacvjny w Wilnie powtórnie 
skazał Szałkowskiego na śmierć. Szałkowski 
znowu zgłosił kasację. 

Sąd Najwyższy wyrok sądu apelacyjne- 
go z powodu obrazy art. 15 przep. przech. 
de K.K. przez błędną jego wykładnię, u- 
chylił i nakazł ponowne rozpoznanie sprawy 
co do wymiaru kary. 

Przy rozpoznawaniu sprawy po raz trze- 
ci sąd apelacyjny w Wilnie, nie bacząc na 
wiążącą go wykładnię sądu najwyższego, 
znów orzekł karę Śmierci. 

Sąd najwyższy, do którego sprawa prze- 
szła w drodze kasacji oskarżonego, wyrok 
*en uchylił i przekazał sprawę ponow- 
nego rozpoznania sądowi apelacyjnenu w 
Warszawie. 

ckiewicza 6 na rzecz biednych XX oddziału 
Tow Pań Miłosierdzia św. Winc. a Paulo. 
Los 50 zy. 

s POCZTOWA 
Nowa pocztowa. Dyrekcja AEC 

Poczt i RE zawładamia, że z dniem 
10 łutego r. b. uruchamia się agencję pocz- 
tową 4 w pow. drohiczyńskim woj. 
połeskiego. 

SPORTOWA 

Wil. T-wa Łyżwiarskiego u- 
rządza w miesiącu lutym na ślizgawce w 
Parku Spertowym EJ, Szkołnej im. 
p Żeligowskiego zawody TY RAA 

lug następującego programu: w dniu 1 lu- 
"s o godzinie 12 jazda figurowa — Pań i 
Panów członków FT-wa; 2 lutego o godz. 12 
międzyszkołne biegi i jazda tgurowa; 8 lu- 
tego — dła niestowarzyszonych biegi i ja- 
zda figurowa; 15 lutego o Mistrzostwo m. 
Wilna. 

do wiadomości je 
lutego o godz. 12 

Jednocześnie poda, 
członków, że w dniu 8 

" w biurze słizgawki odbędzie się doroczne 
' walne Zebranie członków T-wa. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr miejski na Pohułance. Dziś te- 

ci doi 

С 

atr na Pohułance będzie czynny dwukrotnie 
Po południu o godz.,3.30 po cenach zn 

żonych, premiera cfektownej bajki dla dzie- 
i h „Czupurek* Benedykta Hertza 

w reżyserji H. Zełwerowiczówny. Nowe de- 
koracje i kostjumy według projektów  H. 
Schramówny. Ilustracje muzyczne E. Dzie- 
wułskiego. Prołog specjalnie dla Wilna na- 
pisany wygłosi dyr. A. Zelwerowicz. Na 
pizedstawieniu obecny będzie autor, który 
obchodzi w roku bieżącym jubileusz 30-le- 
tniej pracy literacko - dziennikarskiej. 
Sen o godz. 8 ukaże się po raz 

Jl-ty ostatnia nowość repertuaru, doskona- 
łą komedja Carpentera „Papa - Kawaler", 
która-ze względu na swą interesującą treść 
i świetne wykonanie zdobyła sobie wiełkie 
powodzenie. Prawdziwą atrakcją jest  u- 
dział znanej śpiewaczki p. Zofji Wyleżyń- 
skiej, która wykona szereg pieśni włoskich. 
Celem podni: 1a efektów dźwiękowych 
zastosowano nową aparaturę dźwiękową 
firmy „Uniwersał”. 

W rolach głównych: Niwińska, Szurszew 
ska, Wyrzykowski, Milecki i Wyrwicz - 
Wichrowski, tworzą świetnie zgrany zespół. 
Reżyserja K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

— Widowiska poniedziałkowe w teatrze 
na Pohałance. W teatrze na Pohulance od- 
będą się jutro trzy widowiska. 

о godzinie 12 w poł. po raz drugi „Czu- 
purek* B. Hertza (ceny zniżone), o godz. 
3.30 pp. „Dzielny wojak Szwejk“ Haseka 
(ceny zniżone), wieczorem o godz. 8 w dal 

  

szym ciągu „Papa - kawaler" Carpentera, 
We wtorek o godz. 4.30 pp „Czupurek* 

B. Hertza. 
—Teatr miejski w Lutni. Dziś dwa przed 

stawienia. Po południu o godz. 3.30 po ce- 
nach zniżonych wytworna komedja Уегпенйа 
„Egzotyczna kuzynka” w obsadzie prem 

jerowej. 
Wieczorem o godz. 8 pełna humoru i za- 

tawrych sytuacyj. komedja Francka i Hir- 
szfelaa „Interes z Ameryką" z Eichlerówną, 
Kamińską, Severinówną, Ciecierskim, jaškie 
wiczem i Wasilewskim, który sztukę tę wy- 
reżyserował. 

— Przedstawienia poniedziałkowe w te- 
atrze Lutnia. jutro w poniedziałek odbęda 
się dwa widowiska: po południu wyjątkowo 
u godz. 4.30 po cenach zniżonych „Rewia 
karnawałowa" w wykonaniu całego zespołu 
artystycznego. Bogaty program składa się z 
piosenek, skaetchów i produkcyj tanecznych. 

Wieczorem o godz. 8 po raz 9-ty „Inte- 
tes z Ameryką". 

We wtorek z powodu przygotowań te- 
chnicznych do premjery przedstawienie za- 
wieszone. 

— Ordonówna. Zainteresowanie 
«występami ulubienicy Wilna H. Ordonówny 
—- olbrzymie. Znakomita ta artystka wystapi 
w teatrze Lutnia w środę 4-go i czwartek 
5-go lutego, z nowym programem, w otocze 
niu wybitnych sił stolicy: Iga Korczyń- 
Ska, . Snieżyński, L. Boruński i inni. 

Przy produkowaniu ulubionych piosenek 
H. Ordonówna zaprezentuje nowe, śliczne 
tuałety. 

Pozostałe bilety nabywać można  co- 
dziennie od 11 — 9 w. bez przerwy. 

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

strzełcy. 

lowy — Sprzedawczyni miłości 
anda — Przekleństwo krwi. 

Światowid —— Gra o kobietę. 
Ognisko -—— Trędowata. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. 
31 źakotos ino w SE wode 2 
w tem kradzieży 6, opiłstwa, 8, przekroczeń 
A 8. 

— Oma! nie katastrofa 
autobusowa. W dniu wel zoraj- 
szym autobus, który wyjechał z Nowo 
gródka do Nowojelni o godz. 9 mia. 
15 wieczorem na 8 kiłometrze od No- 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Vll-go rewiru, mieszkający w Wilnie przy 
vl. Połockiej nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza, iż w dn. 20 lutego 1931 
roku o godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Nie- 
mieckiej nr. 25 odbędzie się z zastosowa- 
niem art. 1070 UPC sprzedaż z licytacji pu- 
błicznej majątku ruchomego Spółdzielczego 
Banku dla Handlu i Rzemiosł w Wilnie 
skiadającego -się z. umebiowania i urządze- 
nia biurowego, oszacowanego na sumę 
7350 zł. na zaspokojenie pretensji Ligi ()- 
brony Powietrzn. i Przeciwgaz., Marji Wę- 
cławowiczowej i Kasy Chorych m. Wilna. 

Komomik Sądowy A. Uszyński. 

BB8B886G0L 

wogródka doznał złamania osi. Dzięki 
iedynie szczęśliwemu zbiegowi okolicz 
ności nie doszło de poważniejszej ka- 
tastrofy. Pasażerowie musieli piechotą 
wracać do Nowogródka, lub oczekiwać 
nadejścia nowego autobusu, którybv 
ich zabrał z powrotem. 

— Powody samobójstwa muzyka 
z „Bristołu”. List pozostawiony przez 
Leona Ałbama (Kalwaryjska 24) wy- 
jaśnił powody, które skłoniły go do 
przyjęcia trucizny. 

Na skutek osobistych animozij Al- 
ham był jakoby stale szykanowany 
przez jednego z kolegów z orkiestry 
rest. „Bristol*, której był członkiem. 

Onegdaj podczas podziału gaży zgi 
nęło 10 zł., które następnie znaleziono 
w kieszeni Albama. Twierdził on, że 
ktoś chcąc mu zrobić przykrość i skom 
promitować umyślnie podrzucił pienią 
dze, lecz nie dano temu wiary i wy- 
padek komentowano. 

Całe zajście tak deprymująco po- 
działało na wrażliwego muzyka, który 
czuł się niewinny, że po powrocie do 
domu, będąc jeszcze wzburzony do 
najwyższego stopnia zarzyt weronalu, 
napisawszy poprzednio list wyjaśnia- 

Icy. 
Gdy wieść o powodach samobój. 

stwa Ałbama doszła do kilku jego 
przyjaciół, ci natychmiast udali się do 
„Bristolu* i w obecności gości pobili 
pierwszego skrzypka, jako winnego, 
w ich mniemaniu szykanowania Alba- 
ma. Podczas bójki uległy uszkodzeniu 
instrumenty i pulpity. 

Awanturę zlikwidowała policja. 
— Kradzieże z przedpokoju. Lewinowi 

Boruchow! (Mostowa 27) skradziono futro 
wartości 400 zł. z przedpokoju jego mieszka 
nia. 

ł  — Podrzutek w Ostrej Bramie, W dn. 
20 b. m. Onasz Jan znalazł w Ostrej Bra- 
rie podrzutka płci żeńskiej w wieku oko- 
ło 2 tygodni. 

W tymże dniu przy ul. Zawalnej 54 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 6 miesięcy. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Duży pożar. We Świtaliniszki 
gm. Żukojnie pow. Święciany, spaliły się bu 
Aa stodały Romanowskiego. Straty 30 

ys. zł. ‚ 

  

   

wsi 

  

    

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób ś.p Jana hr. 

Moriconi ego składam 10 zł. na rzecz 13- 
go oddziału T-wa Pań Miłosierdzia (Aka- 
demiczek) Św. Wincentego a Paulo, w 
Wiłnie — Władysław Hołownia. 

  

KINO u dnia 0 stycznia do dnia 4 lutego I93l r. włącznie będzie wyświetlany film: 

MIEJSKIE | „„JAAMQUEŚ ОМ° Rycerz Madame D'amour 
SALA MIEJSKA P tężny superfilm z życia dworów króla Ludwika XV i cara Piotra III. 
Ostrobramska 3. W rolach głównych: Lane Haid, Agnes Esterhazy, Alfred Garaseh i Fritz Kortner 

Kasa cze na Л & m 30 ocząte: seansó - od g 4-2, Następuy program: „Arka Noego“ 

Dźwiękowy nut „HELIOS“ -! Ceny miejsc w obu kinach jednakowet | „CASINO“ 

Wileńska 38. *DZIŚ ŚWIĘTO FILMOWE! | Wielka 47. 

Triumf dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 
na tle genjałnego dzieła STEFANA ŻEROMSKIEGO 

WIATRoRORZA 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. W rol. gł. asy polskiego ekranu i sceny: 

Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ - STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO i inni 
"Zdjęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zamkach histor. na Helu, w porcie Gdyńskim, na pełnem morzu i na łodzi podwodnej 

Największy sukces doby obecnej! Ze względu na wysoką wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 2-je 4, 6, 8 i 10.15. Honorowe bilety nieważne. 

  

  

Dźwiękowe 
Kino 
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t) AK RAM Ai jp K) 

„BIAŁY TYDZIEŃ” 
TOWARY BIAŁE CE, 

OBRUSY NY pz 
SERWETY Kano 

ką Wę KAPY     RĘCZNIKI 
WYROBY FABRYK „SCHEIBLER i GROKMAR, „WIDZEWSKA MANUFAKTURA" 

i ŻYRARDOWSKIE bawełniane i Inlane 

D.-H. LEONARD PIKIEL : SY 
WILNO, UL. WIELKA 7. — TEL. 11-55 

1 M Oyt 
ŽK) UM A i 

Rządca 
(Ekonom) 

z wieioletnią praktyk: 
w Robraci "| kie: 
So'eczniki jako poino- 
cnik gospodarczy. Żo- 
naty z m-łą rodziną 
at 33, poszukuje po- 
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NORA WIE 
Trójka z wbud. 4 bieg. giośnikiem 

0 daje zagranicę bez anienv zewn. 
2) wyłącza stację lokalną 

   
   

  

      
Ё ia ® sady na dynarję. 3) czysty, wierny odbiór. už 

ŻĄDAJCIE DEMONSTRANCJI— ч CBR 
PRZEKONAJCIE SiĘ! Šš X Stelmach- 

em A Stolarz 

17 INTA 
V RAE war 
nem i reni ia- Firma Zarybek Oszczędności dectwami  peszukuje 

Wielka 6j KAP PILA syole ог i dolary posady do | majątku. 
в pochodzący od torla- ulokuj na wysokie Poczta i majątęk Gie- 

rozpoczęła z dniem 31. L r. b. ków pierwszorzędnych Oprocentowanie. Go- ranony. Mickiewicz. 

  

wka tw. i zabe- 
gatunków, wyhodowa- OAS A. je) a 
ny w nowo aložony.h ZPISCZONa Z.0'em, Srė- brem i drogiemi Ка 

Rządca rolny 

    

soroczw BJĄŁY TYDZIEŃ   stawach, wolnych od. LOMBARD Plac £ ukończoną szkołą 
i si Sei wszelkich - zarazkėw, UiIMi: LOMBARD Plac rolniczą, 18 lat prakty- Płótna, kapy, ręczniki 1 bielizna pościelowa jest do sprzedania. w Kztedralny, Biskupia 12 zj” poszukuje posady w 2 я --4ą Wydaje pożyczki 

lęnacy zastaw: złoła, srebra, 
Y brylantów, futer, me- 

Wielki wybór. pod Ceny fabryczne. maj Czerwiaki od 1 kwietnia. Chlnbne 
Chocieńczyce 
Borowski, 

    

  

  

  

   

"Dzznć Gapa BA Piani Sal S. J. do „Siowa“. —; Pianina i Fortepiany| Nauka UV“ ad 2 
o światowej stawie Pieyel, Bechsteiu etc,, = = š 
takož Aruold Fibigier, kerntop! i Syn, Paa S Mea u m wyjeza da 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez naj rybitniejszych fachowe 
ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 18291. i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), 

nach. L 
Orzeszkowej 11, m. 16 Najłatwiejsza 

i najprędsza metoda 
nauczania się języ 
ków obcych „Lingua 

starszych dzieci. Ma 
iadectwa. uł. Wielka 

Pa    
    

        

Kreju 
   

  

       
  

  

phone“. Wilno, ul.Nie- a RA 
х WILNO i modelowania krawie- miecka 3, m. 

X. DĄSROWSKA ul. Niemiecza 3, m, 6. SZEW damskiej uczę Rs = Ogrodnik 
SBC Em NYNAMRCW CENY FABR NE, owe T a PC na wieś. 

s stownie najnowszą, łaszać _ się: lica 

Ll. LL MA i « Handlowie Mich wicza 34, m. 1, 

  

od godz. 9—10 i 14—17 

= 

Fortepian 

szą, nikomu nieznaną władcjący język' em 
metodą, opatentowaną niemieckim, francuskim 
w październiku 193. r.i włoskimi, znający do- 
Szybki i dobry wynik kładnie księgowość, 
nauki ' gwarantowany piszący na maszynie, 
Zapisy Pryjmuje ak poszukuje  odpowied- 

strzyni iśniewska - niego zajęcia. Łaskawe 
FRANCISZKA FRLICZKI Dobrucka — odznaczo- głoszenia do  Admi- d> sprzedania za 800 zł. 

Zamkowa 9 tel. 6-45, na nagrodą: „Grandnstracji pod „Handlo- ul. 

"TI AAA EET Prix“ Złotemi medalami wiec”. —| m. 8. (Wejście 
i dyplomami. Warszawa ——————— dWÓTKA). 

LERARZEJ|Ouszerki LOKALE | 

Sprzedaję dom 

N:ecała 12. Na porto 
załyzać znaczek po- pą 

BKUSZERKA 

Dr. wolfson ŚMIAŁOWSKA Pokój w Wilnie oboz dworca 
Gabiuei Kosme qyży, słoneczny Z bal-na dogodnych warun- 

cztowy. 

choroby skórne, wene- * > 

KWIATY OZDOBNE, 
paseczek do sukni balowej, chusteczkę jedwabną czy 

torebkę balową w pięknych odmianach znajdzie Pan! 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

  

brym stanie okazyjnie 

z po- | 

  

  

NAJLEPSZY | 
WĘGIER 

górnośląski koncernu „Frzagresz'** oraz 

  

   
    

    

     

      

  

  

ryczne i moczopłciowe tytży, bzawa €ł konem do wynajęciakach, 3 pietrowy, 30 |] KOKS SZARE st jedne! touny 
Wileńska 7, od 9—-1kl..piegi, аТ: £ róg Mickiewicza, Cia- mieszkaniowy. z wygo- ją У szczelnie zamksię(ych : zaplombowa- 
4—3 w. tel. 10-67, brodawki, karzajk sna 3—10 dami i sutereny za do- & nych wozach dostarcza 

padauie włosów, Hs _ ša Ь # Przedsiębiorstwa Xandlewe- 
tiewiczę 46 Aa A i Przemysłowe wiczę 48. sięcy dolarów. red- * 

DOKTOR > 2 pokoje niciwo wykluczone. ln- 4 M. DEULL OB RE 
Zeldowicz ną poledyńcze do wyna-formacje w Admini- B] pogeońska 8, tel. 8I1. Sad A 

jęcia, Boufałowa I9—1. straj „Słowa* pod 8 kiego 27° Bala A 
chor. skórne,  wene- „V“. gadtiego 27, tel. 1446, 7% 

  ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—B wiecz. 

„i Mieszkanie 
RER do wynajęcia 4 poko- Mamy 

   ŁĄBAJCIE 
  

  

  

Ek GABINET jowe z  wygodami.qg sprzedania : 
DOKTOR Racjonainoj Kosme- Kalwaryjska 31. dužą pr domów we wszystkich aptekach i 

ZELDOWICZOWA tyki Leczniczej. 3 dochodowych składach splecznych zdanego 

KOBIECE, | WENE-Wllro, Mist-ewicce 1 POKÓJ — Wieńskie Biūro Ko. ES Sara sy Krėlew-  Misowo - Handlowe BYCZNE NARZĄDÓW dla samotnej. 

  

  

  

  

  
  

  

    

: * „Coś dla wszystkich* Najwięksi rozśmieszą nawet głazy swoją ostatni т2е- Dźwiękowe kino ulubieńcy starych i młodych Pat i Patachon bajeczną, MMO da ają kiętcję 
с $> dowcipna parodja Wilhelma Tella. Nad program: 2 dodatki dźwiękowo- 

„HOLLYWOOD jako STRZ ELCY śpiewne. Ceny miejsc na 1-szy seans od 60 gr. ° 
Mickiewicza 22. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. Dia młodzieży dozwolone 

KINO-TEATR Dzić ostatni dzień! Wielki przebój najnowszej produkcji 1931 г. 

Dramat obyczajowy w 12 akt. „PAN“ GRZESZNICA BEZ GRZECHU W rol. głównych ESTHER 
RALSTON | JAMES HALL. Wielki ten erotyczny dramat współczesny jest najnowszym triumfem w kinemato. rafji. 

WIELKA 42 Z tajemnic domu poprawy dla niemoralnych dziewcząt. Tragedja niedoświadczonej wieśniaczki. 
Nad program: Arcywesała komedja w 2 akt. 

KINO Jutro premjeral Wspaniały, pełen olsnicwających momentów film p. 1. Е 
Wzruszający dramat „Paw |PODWÓJNE ŻYCIE APASEA Nou"... 

Wielka 42, Bogata wystawa. Nadzwyczajna gra. nd momenty trzymają widza w napięciu od poczatku do końca, 
W rolach gł. piękny ulubieniec kobiet IVOR NOVELLO, wytworna ISAEL JEANS i milutka MABEL PAULTON. 

Początek o godz. 2-ej, 4, 6, * i 10.15. Ceny od 40 gr. 

Kino Kol. Tylko w niedzielę dnia 1. IL! Superfilm 
OGNISKO* produkcji krajowej p. t. Pieśń Miłości T D Lej w A T EE 

Ū Kolejowa 19. w 12 akt. według alaus) powieści Heleny Mniszek. Rzecz dzieje się w Głębowicech w ordyn. Michorowskich. 
AS kol.) W roli tyt., gwiazda połsk. ekr. JADWIGA SMISARSKA, w pozost.rol. najwyb. art. scen warsz. J. Węgrzyn, 

(obok B. Mierzejewski, P. Owerłło, M. Marcelio-Pallńska, M. Gorczyńska i t.p. Pocz. o g. 4 Kasa czyana od 330do 1 
  

      
    
    

  

   

      

     

  

Tylko z oryginalną etykletą i 
korkiem jest PRAWDZIWE 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

T 
uw ADZE magm | 

PRZEMYSŁOWCÓWi KONSUMENTÓW 
Najtańsze źródło zakupu 

pierwszorzędnego górnośląskiego 

WĘGLA 
Letzeica Stowarzyszenia Litewskiego 

POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, Е 

   
RP dziecinny, nerwowy, chirurgiczny, ginekologi- 

koncem „GIESCHE” al @ PORTER z a" sach Rak moczopłciowych 

66 i abinet Roentgena 
„Kresowe T-wo Węglowe / „ALE“ Elektro-ieczniczy 

(Wyłączna sprzedaż węgla 
konc, „Giesche'') 

WILNO, ui NIEMIECKA 22, tel. 293 
skład: ul. Ponarska 77, tel. 594. 

Dostawa od 1 tonny w zapiombowanych 
wozach 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt- 

ryczne wanny, elektryczny masaż. 

PRZYJĘCIA od 10 — 3, 

NARRATOR TEN CRC ERCHE 
soNABYCIA WSZĘDZIE 

DEPECZENTACIA: WILNO, » ZARZECZNA IAru.(JR © 

X 

  

sio NANA u d WO ring Dowie- Mickiewicza % m. 4, EB Pr ów. A. PAK A 
ia ro ę konserwne dzieć się od 2 do 5-ej. el. 152, 

ch je, Aoskouaii," edbwie 7 TAŃCE NAJMODNIEJSZE ul. Mickiawicza 24. tei sk 
tel, 277. "a kt: A KE 31 lub 2 pokoje FORTEPIAN Tango, Fox-trot, -Slow-fox i Walc An- 

twarzy i ciaśs (panie) do wynajęcia. Ofiarna krótki używany sprze- gielski wynczam w 12 lekcjach 
Dr. medycyny Sz uczne opoienie ce- 2 m. 16 daje się okazyjnie, || p, Borowski, ul. Trocka Nr. 2. Kurs 

  

oglądać w godzinach 
popołudniowych, ulica 
Jasna 24, m. 3. — 

rozpoczynam we wtorek 3-go lutego 
r. b.o g.8-ej wiecz, Opłata za kurs tylko 
10 zł. Zapisy przyjmuję. (Towarzystwa 

A. Cymbler > Wypsteoś wić” 
Choroby weneryczne, ugąhycze kozmetyki 7a- Pokój 

  

          

    

        

           

      

        
      

   

      

skórne i narządu mo- cjonatnej. łoneczny do wynaję- wyłącznie chrześcijańskie) 
ogł Mieklewicza Gećziennie odę. 10-—8, Sa, ze Ž RE Na pom 
12, 1 atarskiej przył- к P. 43 niem. Bouffałowa - zabezpie. zenia po 

mnje 9—2 i z } > ra 19, m. 4. —0 sań Po Fabryka i skład: mebii 
Tel. 15-54. gotówki w rėžnyci бетс Pak 7 wieczni. x  W- Wilenkin i S-ka 

Dr. Edward at Wileńskie Biuro Komi- Spółka z ogr. odp. 
poprawia, pieięgnajGgo wynajęcia dla so- sowo - Handlowe Wiine, ul Tatarska 20, dom własny, 

Suszyńsk i YI nia. UCZĄ: Mickiewicza 21 m. 4, Istnieje od 1848. 
ы © gpcyc anienek, mo- R: Jadalnie. Й 

. Метос ма ’ tei, 152. 1 Sypiałnie, salony, gabinety. 2 
sk m. mow Cedi6:: być z całodziennem łóżka niklowane i angielskie, kreden- || 
skórne. Przyjmuje od czej utrzymaniem.  Jakóba sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 

Dzierżawy 
—-° majątków ziemskich i 

folwarków załatwiamy 
poważnie i  wszech- 

stronnie. 

N E Wileńskie Biuro Ko- 

10—12.-0i 4—7. 4 Hryniewiczewej. Jasińskiego 10, m. 26 

U! „Mickiewicza 39. ml. WIELKA 28 76 m3, 
wg. 10-11 4-7 

DOKTOR 

Blumowi 2 CZ ТОГ ® ВЕНЕ Й ® 

we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

W. JUREWICZ 
były majster lirmy 

  

ZIS misowo - Handlowe Paweł Bure 
WIELKA 21 „KEVA“ (Paris) RA Mickiewicza 21, m. 4 |] połeca wielki wybór zegarów i bi» 

tel. 921, od 9—1 i 3—9 Mickiewicza 37, te. Domy ESEE tel, 152. žuterji oraz precyzyjna naprawa 
W Z. P. 2%. po cenach przystępnych 657, Od 11—1. jej. w cenie około 4 Wilno, A. Mickiewicza 4. ‚ А. Rogładzanie i odświe- tys. dolarów do sprze- Sprzedam 

D Ginsbe žanie twarzy. Leczenie dania, szczegóły w 
r. rg i „;„j, obrazy olejne, postu- Ghóróby: <KGTRE, we WARŁÓW. i pryszczy. sklepie Gołębiowskich ment czarny marm., 

ne:yczne i moczoplcio- Elektryzacja W.Z.P. 58 ul. Trocka 3. zegar šcienny. Mickie- 

  

1 

Pianina 
  

    

  

  

  

  

| 

świadectwa. Na żąda- | 
nie kaucja. Oferty pod 

gab. zagr. fiimy w do- | 

Nowogródzka 7, | 

   

| 

Wielkie- | 

  
  

    

we. Wileńska 8 od wicza 85, m. 17. najsłynniejszej 
вТ- К Т6 В tepi Potrzebne a so Be 
567, ar ep an są od 1-go kwietnia r.| Za 13.000 złotych my „ERARD* oraz 
OSA fir. Bekkera gabine-b.'2  lokale 5—7 po-| sprzedamy dom „BETTING"i 

DOKTOR towy w b. dobrym sta-kojowe dla Urzędów | drewniany o 2-ch „K.iA. FIBIGER" 
Szyrwindt nie do sprzedania. Po- Skarbowych. Warunki | mieszkaniach Zz pla- uznane za najlepsze w kraju 

średnictwo wykluczone według vmowy. Zgło-| cem 300 sążni kw. (na Targach Północnych nagrodzon“ 2 
choroby weneryczne, Piłsudskiego 34 — 5.szenia składać w Izbiel pom H.K. „Za- Wielkim Złotym Medałam) 
skórne i moczopłciowe Oglądać codzień o Skarbowej pokój 22 chęta"' Mickiewi sprzedaje па dogodnych warunkach 
+ 2 19, ad 9 do 1 godz. 9— 13. —%] cza 1, tel. 9 05. Kijowska 4 Akelow.       

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor adpowiedziałny Witeld "Woydyłło 
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& „Dmtkarnia Wydawnictwa „Siowo“ Zamkowa 

ik 2x э  


