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Czasopismo „Nasza Przyszłość”, 
„Wolna Trybuna* Zachowawczej My- 
Śli Państwowej spełnia swe zadanie, 
gdy stawia i rozpatruje najważniejsze 
problematy naszej polityki. Problema- 
ty te nałeży poddać pod dyskusję dla 
wszechstronnego oświetlenia. Często- 
kroć nawet myśli paradoksalne ujaw- 
nione w publicystyce posiadają zna- 
czenie, gdyż wypowiadają to co tkwi 
pod progiem świadomości wielu, 
wpływa na czyny. Otóż ujawnione i 
sformułowane jasno dają możność wy- 
sunięcia odpowiednich kontrargumen- 
tów i dania antydotum na to co szko- 
dzi narodowemu organizmowi i popy- 
cha naród do nieodpowiednich czynów 
Z tego względu jesteśmy radzi artyku- 
iowi p. dr. J. Bobrzyńskiego pod tyt. 
Klin klinem, jakkolwiek artyku ów słu 
żyć może za ważki argument w propa- 
gandzie niemieckiej antypolskiej. 

Pan dr. Bobrzyński wychodzi z za- 
iożenia, że „zdecydowana agresyw- 
ność ze strony naszego społeczeństwa 
zapewnić nam może dobre z Niemcami 
stosunki, podczas gdy ugodowość wo 
bec nich grozi nam niechybnie woj- 
ną“ „Na pretensje niemieckie 
do naszych ziemi zachodnich odpowia 
dać trzeba nietylko usprawiedliwieniem 
polskości tych ziem przed całym świa 
item, ile przedewszystkiem  Śmiałem, 
natarczywem żądaniem Gdańska i 
Prus Wschodnich". Zdaniem bowiem 
jego „między władaniem w Gdańsku i 
Królewcu. a Poznaniu zachodzi orga- 
niczny związek. Chcąc więc obronić 
Poznań, nie wystarczy roztoczyć koło 
niego defensywę, jak to dotąd się dzie 
le, ałe trzeba śmiało zaatakować 
Gdańsk i Królewiec”. 

W dałszym ciągu zgodnie z propa- 
$gowaną przez siebie agresywnością 
dr. J. Bobrzynski radzi na wypady 
Trewiranusów odpowiedzieć żądaniem 
granicy Odry. 

. „Pan dr. J. Bobrzyūski wyraźnie o- 
 świadcza, że nie pragnie wojny z 
Niemcami, że nie chce polityki, która 
groziłaby tą wojną. jest to punkt sty- 
czny między autorem niniejszego arty- 
kułu a p. Bobrzyńskim. Nie ulega bo- 
wiem wątpliwości, że przy stosunku sił 

_ polsko - niemieckich wojna z Niemca- 
„mi byłaby dła nas katasarofą. Stosu- 
nek sił nie zależy wyłącznie od ilości 
posiadanego wojska, ale od technicz- 

_ nego zaopatrzenia tego wojska, od chy 
żości mobilizacji i przerzucania wojska 
i tego wszystkiego co mu jest potrzeb 
ne z miejsca na miejsce. Trzykrotnie 
gęstsza sieć kolejowa wielokrotnie 
większa iłość aeroplanów i aut, prze- 

_ Szło 60 razy większy przemysł chemicz 
ny i 24 razy znaczniejszy przemysł ime 
chaniczny, oto czynniki przewagi nie- 
mieckiej. Pewność napadu ze strony 

„-Rosji w razie zaangażowania naszych 
sił na froncie zachodnim i problematy 
czna pomoc sprzymierzeńców dopełnia 
ją nasze krytyczne położenie w razie 
konfliktu zbrojnego z Niemcami. Nie 
mocarstwowa Polska wyszłaby z te- 
40 konfliktu, lecz pozbawiona Pomo- 

`гга i Śląska z jednej strony, . wszyst- 
_ kich ziem za Sanem i Bugiem — z dru- 
_giej. Pomniejszona, wciśnięta w niemo 
żliwe granice Polska de facto utraci- 
taby niepodległość. 

Pan dr. J. Bobrzyński oświadcza się 
Przeciwko polityce ugodowej wzglę- 
dem Niemiec. Nieświadomie dla siebie 
znajduje się on pod wpływem  suge- 
śtji wyrazu „ugoda”, jak był rozumia- 
Hy przed wojną. Ugoda względem Ro- 

З! lub Prus przed wojną znaczyło to 
?€ strony polskiej zrzeczenie się dążeń 

© własnego państwa za pewne kon- 
Cesje językowe i gospodarcze wzglę- 
diem żywiołu polskiego w tych pań- 
Mwach. Ugoda była to chęć pogodze- 

_ lilią państwa zaborczego z odrębnością 
| Iarodową Polaków obywateli tego 

_ Daństwa za zapewnienie lojalności 
Względem niego. Ugoda polsko - au- 
Strjacka proklamowana przez znaną 
mowę Adama Potockiego „przy tobie 
Panie stoimy i stać chcemy'* nosiła już 

_ Inny charakter. Było to proklamowanie 
Tzymierza narodu polskiego z dynast 

  
3 

  

      
   

| 

Habsburgów, przymierza mającego 
lą celi odzyskanie własnej państwoś- 
ści. Państwa samodzielne zawierają 
ugody. Traktat handlowy, traktat nie- 
agresji, . traktat Sprzymierzeńczy i t.p. 
3ą to różne formy ugody międzypań- 

_ Stwowej, Kto nie chce wojny z Niemca 
mi, musi pragnąć tej lub innej iormy 

_ Hfody z nimi dla zabezpieczenia się z 
Aamtej strony, a nawet dla Skorzysta- 

Bo z tego olbrzymiego źródła sił ja- 
_ kim są. Niemcy. 
EL Stosunek dwóch narodów. do sie- 

IE to olbrzymi kompleks psychologii 
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narodów, to instrument na którym gra- 
ją ludzie i fakty. 

Wiem dobrze, że Niemcy pod wzglę 
dem dążeń politycznych nie są jednoli 
te. Socjalna demokracja niemiecka jest 
naogół pokojową. „Vorwertz* przed 
paru laty pisał, że kwestja korytarza 
byłaby rozwiązaną gdyby granicę pol- 
sko - niemiecką uczynić niewidoczną. 
Prezes parlamentu niemieckiego Lobe 
wyrażał opinię, że Niemcy z Polską 
mogłyby dojść do zgody, gdy Polska 
poprze Anschluss, Byłoby to formą u- 
gody niesprzeciwiającą się bynajmniej 
naszym interesom. Część centrum nie- 
mieckiego a nawet konserwatystów 
niemieckich, mając dużą niechęć i nie 
uiność do Rosji Sowieckiej mogłaby 
pójść na ugodę z Połską na zasadzie 
status quo terytorjalnego. Gdybyśmy 
zaś poszli za wskazówką dr. J. Bo- 
hrzyńskiego tobyśmy dołewali oliwy 
do ognia stosunków polsko - niemiec 
kich i zmobilizowalibyśmy przeciwko 
Polsce tych, którzy są dziś pokojowo 
usposobieni. 

Ągitacja korytarzowa w Niemczech 
ma swe główne źródło w Prusach 
Wschodnich. Stamtąd rozchodzi się po 
Niemcach agitacja utrzymująca, że 
Polacy dążą do zaboru tej prowincji. 
Do niedawna podstawy tej agitacji by 
ły bardzo nikłe: broszura Stanisława 
Srokowskiego jak i przemówienie 
Głąbińskiego. Przed kilkoma miesiąca- 
mi wiece zaaranżowane przez ende- 
ków dały pewną podstawę agitacji nie 
mieckiej о zagrożonych Prusach 
Wschodnich. Stosunek narodu do pro- 
wincji jest analogiczny stosunkom 
'nężczyzny do kobiety. Miłość nadaje 
prawa posiadania. Niemcy kochają 
Prusy Wschodnie jako kolebkę pań- 
stwa pruskiego, ojczyznę wielu wiel- 
kich ludzi, którymi się szczycą Nienicy. 
Dla nas Prusy Wschodnie są obojęt- 
ne. My mamy uczuciowy stosunek do 
ziemi wileńskiej analogicznie do uczu- 
ciowego stosunku Niemców do Prus 
Wschodnich. Jeżeli do świadomości 
danego narodu przenika, że na ukocha 
nej przez niez prowincji pretenduje 
sąsiad, lecz będąc słabym, oczekuje 
tylko momentu krytycznego jaki może 
nań przyjść, rzecz naturalna rozwija 
sie niechęć do tego sąsiada i pragnie- 
uie jego zgniecenia. Oto momenty psy 
chołagiczne, które musiałyby być wy- 
wołane przez taktykę zalecaną przez 
D-ra Bobrzyńskiego i przyjętą przez 
nasze społeczeństwo. 

Jeżeli na każde wrogie oświadcze- 
nie przedstawiciela jednego narodu bę 
dzie się odpowiadało wrogiemi  de- 
monstracjami i oświadczeniami przed- 
stawicieli drugiego, ta atmosfera bę- 
dzie się zaostrzała i z konieczności do- 
prowadzi do konfliktu. 

Dla uniknięcia zaś konfliktu potrze 
bnem jest rozwinięcie współpracy go- 
spodarczej i wymiany intelektualnej 
między temi narodami. | 

Objawy agresji z naszej strony nie 
mogą przestraszyć Niemców i zmusić 
ich do niedopuszczania agitacji kory- 
farzowej. Niemcy są narodem umieją- 
cym liczbę, miarę i wagę stosować nie 
tylko do martwych brył i żywych na- 
rodów. Naszą współczesną słabość, na 
sze ciężkie położenie międzynarodowe, 

naszą wreszcie złą opinię w Świecie, 
niestety, znają, aż nadto dobrze znają. 

Władysław Studnicki. 

  

BILANS BANKU 
POLSKIEGO 

ZA Ill DEKADĘ STYCZNIA 
WARSZAWA. (PAT). — Biluans Banku 

Polskiego za trzecią dekadę stycznia br. wy 
kazuje zapas złota 562.483 tys. zł, to jest o 
90 tys. więcej, niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniadze i należności zagraniczne, zaliczo- 
ne do pokrycia, zwiększyły się 0 451 tys, 
zł. do sumy 232.358 tys., natomiast niezałi- 
czone do pokrycia zmniejszyły się 0 4045 
tys. do sum 122.433 tys. zł. Portfel weksło- 
wy wykazuje zmniejszenie o 4.720 tys. zł. 
i wynosi 622.880 tys. zł Pożyczki zastawo- 
we wzrosły o 9.489 tys. zł. do sumy 88.178 
tys zł. Inne aktywa zmniejszyły się o 5104 
tys. zł. i wynoszą 115.171 tys. zł. W pasy- 
wach pozycja natychmiast płatnych  zobo- 
wiązań zmniejszyła się o 124.164 tys. zł. 
(184.827 tys. zł.) Obieg biletów bankowych 
zwiększył się o 122900 tys. zł. (1276555 tys. 
złotych). Stosunek procentowy pokrycia о- 
biegu biletów i natychmiast płatnych zobo- 
wiązań Banku wyłącznie złotem wynosił 
33,49 proc. (8,49 proc.) ponad pokrycie sta 
tutowe) pokrycie  kruszcowo - walutowe 
56,44 proc. (16,44 proc. ponad pokrycie sta 
tutowe), wreszcie pokrycie złotem samego 
tylko obiegu biletów bankowych wynosi 
44,06 proc. Stopa dvskontowa Banku 7 i pół 
proc., stopa łombardowa 8 i pół proc. 
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REFERAT SPRAWOZDAWCY 
GENEWSKIEGO. 

WARSZAWA. (PAT). Na wczorajszem 
posiedzeniu łzby po załatwieniu spraw for- 
ma'nych przystąpieno do preliminarza bud- 
żetowego na rok 1931 32. 

Sprawozdawca generalny pos. Miedziń- 
ski zaznacza, że potrzebv państwa wyma- 
gałyby budżetu nieporównanie wyższego, 
nż wszystkie dotychczasowe. Tymczasem 
zniszczenia, które domagają się tak wielkich 
wydatków, zmniejszają zdolność płatniczą lu 
dności, z czego wypływa konieczność roz- 
łożenia wielu prac, szczególnie w dziedzi- 
nie cdbudowy i rozbudowy, na barki kilku 
pokoleń. Od szeregu lat okazuje się, że z 
warsztatu parlamentarnego wychodziły bud 
żety niezbyt  rózniące się od preliminarzy 
rządowych. To samo mamy i obecnie. 

Pomimo usiłowań komisji budżetowej, 
zmierzających do zaciśnięcia pasa, nie uda- 
lo się uzyskać pokaźniejszego wyniku w tej 
mierze. Osi: 6 zmniejszeńie dochodów, 
a zatem obciążenia ludności, zaledwie o 33 
miljony oraz zmniejszenia wydatków tylko o 
29 milionów. Opinia pubiiczna nieraz bywa 
w błąd wprowadzona co do charakteru go 
spodarki budżetowej. Słyszeliśmy tedy, że 
rząd ma tendencję do rozdmiichiwania bud- 
żetu. Był to jeden ze znanych argumentow 
wyborczych opozycji. Wyborca mógł być 
przekonany, że ci którzy tak oświadczają, 
potrafiliby zamknąć budżet w granicach je- 
dnego miljarda, może 2 miljardów, a wrogo- 
wie ludu nakładaja nań ten ciężar 3 miljar- 
dów". Tymczasem poprawki wszystkich 
stronnictw dotyczące budżetu zeszloroczne- 
go wyglądają tak, że gdyby uwzględnić je 
wszystkie, to wydatki nie spadłyby poniżej 
2 miljardów 900 kilkudziesięciu — miljonów. 
Ci więc, którzy krzyczą o klęsce sprowa- 
azonej na ludność przez budżet  trzymil- 
jardowy, sami byliby współtwórcami tego 
trzymiljardowego budżet:. й 

Mówca charakteryzuje następnie wnioski 
i taktykę stronnictw opozycji w komisji bud 
żetowej, podkreślając, że Ch. D. i NPR trzy 
mały się pracy Ściśle rzeczowej, odsuwając 
na drugi plan momenty polityczne. Stron- 
nictwa ludowe wysuwały stale tendencje 
pomniejszania płac urzędniczych o 15 proc. 
co wymagałoby naruszenia ram  ustawo- 
wych. W wyniku tego przyjęto poprawke. 
otwierającą rządowi możność zrobienia ре- 
wnego wyłomu w ramach: ustawowych, do- 
tyczących uposażen urzędników i możność 
zmniejszenia tych dodatków w całości lub 
częściowo. 

We wnioskach PPS nie widać było kon- 
strukcyjnej myśli. Godziły cne w pozycje 
budżetu, które ze względów politycznych 
były tej partji niemiłe. Głównie dążyły one 
60 obniżenia wydatków na obronę państwa, 

  

HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — 
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bądź przez obniżenie stanu armji, bądź 
rzez pomniejszenie rezerw zaopatrzenia. 
Kruk natomiast we wnioskach Stron 
nictwa Narodowego była taka, że przy ich 
analizie okazują się wnioski dętemi. 

Przechodząc do zagadnienia stabilizacji 
wydatków, mówca oświadcza, że  postu- 
laty nieraz już wysuwane dopiero teraz za- 
czynają wchodzić w życie. Natrafia się je- 
dnak w tej dziedzinie na przeszkody usta- 
wowe. Uczyniono już jednak wyłom przez 
uprawnienie rządu do uchylenia 15 proc. do- 
datku dla  funkcjonarjuszy państwowych. 
Dałszą możliwość zainicjewano przez zachę 
tę rządu do zawieszenia awansów automa- 
tycznych, które z roku na rok dają różni- 
cę, idą w kilkanaście miljonów. Należy wa- 
góle zastanowić się nad kwestją zniżki płac. 
"Ta konieczność w tej chwili jeszcze nie nastąpi 
ła. Ma ona zła stronę, że odbije się na kon- 
sumcji. Dalszą mozliwość ulg stanowi prze- 
rzucenie wydatków inwestycyjnych na o- 
peracje kredytowo - pożyczkowe. 

Następnie wywiązała się dyskusja. W dy- 
skusji pos. Rybarski (Klub Narodowy) wy- 
raża zdanię, iż wskutek odrzucenia wnio- 
sków, wykluczających  wirement na rzecz 
funduszów dyspozycyjnych, wogóle  bud- 
żet staje się w znacznym stopniu fundu- 
szem dyspożycyjnym. 

Następnie mówca zarzuca rządowi, że 
inaczej zachowuje się w Warszawie, a ina- 
czej w Genewie. Mówca dopatruje się bo- 
wiem: rozbieżności w oświadczeniach mini- 
strów spraw wewnętrznych Skladkowskiego 
1 spraw zagranicznych ŹZałeskitgo w  spra- 
wach, dotyczących mniejszości. Przechodząc 
w sprawie brzeskiej mówca złożył deklara- 
cję, w której stwierdza, iż zakwalifikowanie 
faktów, jakie zaszły w Brześciu, nie zależy 
zupełnie od tego, co je poprzedziło. 

Deklaracja kończy się słowami, że przez 
oświadczenie premiera sprawa brzeska nie 
została bynajmniej zakończona, lecz prze- 
niesiona na inny grunt, na którym musi się 
doczekać załatwienia, odpowiadającego kul 
turze i godności polskiego narodu. 

Pos. Wyrzykowski (Kł. Chłopski) oina- 
wia niesłychanie ciężkie położenie gospodar 
cze ludności, twierdząc, że do wzrostu cen 
przyczynia się sam rząd, zwiększając ceny 
artykułów monopołowych. 

„Minister spraw wewnętrznych Składkow- 
ski, zabierając głos, oświadczył: Poseł Ry- 
barski z trybuny sejmowej podjął się zaiste 
smutnej roli wykazania rzekcmych rozbież- 
ności między oświadczeniami rządowemi w 
kraju a oświadczeniami ministra Zaleskiego 
w (ienewie. Minister, nie chcąc charaktery- 
zować te] roli stwierdza kategorycznie, że 
mówiąc w sprawie wyborów, nie powiedział 
nic takiego o mniejszościach narodowych, 
coby stało w kolizji z tem, co powiedział p. 
minister Zaleski w Genewie. W obu izbach 

Blok Bezpartyjny wnosi projekt 
ustawy konstytucyjnej do Sejmu 

WARSZAWA. 5.ll (tel. wł. „Słowa*y. Na jutrzejszym posle- 
dzeniu Sejmu klub B. B. złoży projekt nowej ustawy konstytu- 
cyjnej, pedpisanej przez przepisaną liczbę 111 posłów tego kłubu 
i do swojego projektu dołxc'a następujące uzasadnienie: 

Pan Prezydent Rzeczy; o;politej w orędziu swojem otwiera- 
jącym Sejm obecny, wskazał na konieczność naprawy ustroju 
państwa, jako na jedno z naczelnych zadań Izb Ustawodaw- 
czych. 

Pragnąc przystąpić niezwłocznie do pracy nad wykonaniem 
tego zadania podpisani wnoszą projekt ustawy konstytucyjnej 
w tem samem brzmieniu, w jakim był on złożony przez Biok 
Bezpartyjny w poprzednim Sejmie, w przekonaniu, że biorąc za 
punkt wyjścia projekt znany i rozważany przyczynią się do 
przyspieszenia prac nad zmianą konstytucji. 

adajemy projektowi formę pełnej ustawy a nie poprawek 
do tekstu obowiązującej ustawy konstytucyjnej chcąc w ten 
sposób podkreślić, że przedmiotem rozważań i uchwał Sejmu 
ma być całokształt zagadnień związanych z ustrojem państwa. 

Podobnie jak przed dwoma laty wychodzimy z założenia: 
że obowiązująca ustawa konstytucyjna w swych zasadni- 

czych zrębach nie zapewnie 
ustro/u; 

Państwu trwałych podstaw 

Że w szczególności zagadnienia zakresu uprawnień władzy 
wykonawczej i jej stosunku do władzy ustawodawczej nie zo- 
stało rozwiązane w Konstytucji z dn. 17-go marca 1921 r. w spo- 
sób zadawalniający; 

Że zwłaszcza zachodzi potrzeba wzmocnienia władzy Prezy- 
denta Rzeczypospolitej aby zapewnić Państwu trwałą I silną 
władzę wykonawczą zdolną do twórczej pracy oraz wolną od 
zmiennych wpływów ugrupowań partyjnych. 

- Prof. Krzyżanowski złożył mandat 
WARSZAWA. 51I (tel. wł. „Słowa*). Profesor 

nowski z B. B. złożył mandat poselski. 
mandatu z tk. zw. sprawą brzeską. 

pos. Adam Krzyża- 
Prasa opozycyjna łączy złożenie 

  

Wyrok w sprawie nowoczesnego alchemika 
BERLIN. Pat. W sensacyjnym procesie przeciwko rzekome- 

mu alchemikowi Tausendowi, oskarżonemu 0 Szereg oszukań- 
czych manipulacyj pod pozorem sztucznego wytwarzania złota, 
sąd ławniczy w Monachjum wydał w dn. 5 b. m. wyrok, skazu- 
jący Tausenda na 3 lata i 8 miesięcy więzienia z zaliczeniem 
11 trzy czwarte roku więzienia śledczego. 

Nowe trzęsienie ziemi w Hastings 
WELLINGTON. PAT. Hastings zostało nawiedzone ponownem trzęsieniem ziemi. 

Wdniu 5 bm. ogłoszono stan wojenny w. celu 

Po ulicach rozstawiono posterunki wojskowe. 
zapobieżenia powtórzeniu się  plądrowań. 

  

BARANOWICZE -— ut. Szeptyckiego — 
DUKSZTY — Briet Kotejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W Wiodzimierow. 

GRODNO — Ksiegarnia T-w2 „Ruch“, 

LIDA — wi, Suwaiska 13 — 5. Mateski, 

<sięgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. _ 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. į 

  

A. Łaszuk. 

K. Smarzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. SWIECIANY — księgarnia P-we u 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. №: 
1ANSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 

    

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Kuch. 

  

| Przeciw błędnym wskazaniom Budżet na r. 1931-32 na plenum Sejmu 
minister wykazał wyraźnie stanowisko rządu 
wobec mniejszości narodowych, jako stan 
prawny w stosunku do obywatela połskie- 
go. Kończąc minister stwierdza, że to, co 
powiedział poseł Rybarski, musi uważać za 
świadome operowanie fałszywemi / datami. 

Po przerwie obiadowej Izba przystąpiła do 
aalszej dyskusji budżetowej. и 

Pos. Chądzyński (NPR) twierdzi, że w 
budżecie obecnym nie osiągnięto realnej ró 
wnowagi budżetowej. 

Pos. Arciszewski (PPS) zaznacza, że 
rząd przychodzi z budżetem, przekraczają- 
cym znacznie możliwości gospodarcze Spo 
łeczeństwa. W zakończeniu przemówienia 
pos. Arciszewski oświadczył, że bezkarność 
sprawców Brześcia i pacyfikacji Małopolski 
/schodniej musiałaby się odbić fatalnie na 

społeczeństwie i dlatego sprawa brzeska nie 
może być inaczej załatwiona jak przez uka- 
ranie wszystkich sprawców. Nie mając za- 
ufania do rządu p. premiera Sławka, klub 
PPS nie będzie głosował: za budżetem. 

Pcs. Franz w imieniu Klubu Niemieckiego 
oświadcza, że ponieważ rząd nie zdobył so- 
bie zaufania oraz, że skargi lud ności nie- 
mieckiej nie, zdobyły posłuchu u władz rzą- 
dowych, mówca nie może głosować za 
budżetem. 

Pos. Zahajkiewicz z Klubu Ukraińskiego 
w dłuższem przemówieniu krytykuje polity- 
kę rządu w stosunku do ludności ukraińskiej 
i oświadcza się przeciw budżetowi. 

Pos. Lewin skarży się na zły stan kupiec- 
twa : przemysłu żydowskiego i apeluje do 
redukcji miejsc sprzedaży, gdyż wskutek te- 
go wiele rodzin pozbawionych zostało egzy- 
stencji. 

Po przemówieniu posła Lewina zabrał 
głos komunista Rożek, poczem przemawiaii 
jeszcze sprawozdawca pos. Miedzinski i pos. 

barski. — Po tych przemówieniach przy 
stąpiono do rozprawy szczegółowej. 

Pos. Hutien Czapski zrelerowal budżet 
Pana Prezydenta RP zręduko- 
wany na życzenie p. ydenta o 315 tys. 
zł. pos, Czuma preliminarz budżetowy Sej- 
mu i Senatu. Komisja przyjeła jak wiado- 
mo wniosek referenta o redukcji diet posłów 
i senatorów o 15 [e Głos w. związku z 
1а sprawą zabierali pos. Pobożny i pos. 
Sanojca (BB). Następnie pos. Czuma zrefe 
rował budżet NIK, zaś pos. Hutten - Czap- 
ski — preliminarz budżetowy. Pada 
Rady. Ministrów. M.m. mówiąc o PAT, re 
ferent zaznaczył, że administracja jej wyka- 
zuje poprawę. jednvm z powodów deficytu 
tą rozmaite poruszone czynności ze strony 
urzędów. Może dałoby się uniknąć deficytu 
gdyby Pat została przekształcona na spół- 
kę akcyjną. Rząd nad tem zastanawia się. 

Na tem porządek RY obrad wyczer- 
pano. Wicemarszałek Polakiewicz zamknął 
osiedzenie, wyznaczając następne na jutro 

o godzinie 10 rano. 

KOWNO PROSI © ODWOŁANIE 
NUNCJUSZA 

KOWNO. (PAT). — Rząd litewski 
wysłał do Watykanu notę,. zawierają- 
cą ustęp w którym mówi się, że do- 
tychczasowy nuncjusz papieski Barto- 
loni, który przed kilku dniami opuścił 
Kowno, nie odegrał bynajmniej roli pa 
cyfikacyjnej, biorąc udział w rozma- 
itych kongresach organizacyj  polity- 
cznych. W końcu swej noty rząd litew- 
ski prosi.o odwołanie fsgr. Bartoloni. 

GROŹBA KRYZYSU MINISTE- 
RJALNEGO W KOWNIE 

RYGA, Pat. „Rigasche Rundschau* 
donosi z Kowna, iż spodziewany jest 
tam kryzys gabinetowy. Prezes naro- 
dowców Łapenas zażądał dymisji mi- 
nistra rołnictwa Aleksy, wobec tego, 
iż ten ostatni nie należy do partji i 
dąży do dykiatury gospodarczej, na 
czele której chciałby stanąć. Możliwe 
jest również ustąpienie ministra spra- 
wiedliwości Żylinskasą wobec tego, 
iż uchyla się od od wykonywania 
zarządzeń gabinetu ministrów. 

  

ZUCHWAŁY NAPAD w POCIĄGU 
, BERLIN. Pat.  Ubiegłej nocy w 

międzynarodowym pociągu pośpiesz- 
nym dokonano zuchwałego napadu. 
Na znajdującego się w jednym z 
przedziałów obywatela czechosłowac- 

kiego Jarosława Dudeka napadł w 
pobliżu Muhlacker niejaki _ Kallous, 
również obywatel czechosłowacki, 
strzelając dwukrotnie z rewolweru. 
Dudek ranny został ciężko w głowę. 

Na krzyk rannego zbiegli się inni 
pasażerowie. Sprawca wySkoczył 2 
pędzącego pociągu,  Zaalarmowane 
posterunki  żandarmerji _ zarządziły 
pościg, w wyniku którego Kallous 
został ujęty nad ranem w pobliżu 
Muhłacker. Ofiarę napadu odstawio- 
no w ciężkim stanie do szpitala. Na- 
pad miał prawdopodobnie charakter 
rabunkowy. 
  

  

150.266 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
Hu 25-lecia Walki o Szkołę Polska 

ST. $WIĘCIANY — uł. Rynek ® — 

| WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczewska, 
| WARSZAWĄ — [-wo Ksieg. Kal, „Ruch“. s 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 25 

Gene 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Kori 

jecznych oraz z prowincji o 23 proc. dsożej. 

erminy druku mogą być przez Admioistrcię 41m) 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej — — 

| 
N, Taiusiejski. "eż 

RZE 

  

    

  

Na gruzach iieimwehry 
STARHEMBERG ZŁOŻY MANDAT? 

W kierownictwie Heimwehry  po- 
wstały poważne spory, które były do 
przewidzenia jeszcze w okresie wybor 
czym, a które są odzwierciedleniem na 
strojów, panujących wśród. najszer- 
szych warstw społeczeństwa. Z chwilą 
gdy Heimwehra przetworzyła się w 
partję polityczną, straciła zaufanie kud- 
ności, bowiem obóz obywatelski, któ- 
ry dotychczas widział w niej swego 
sprzymierzeńca, począł uważać ruch 
heimwehrowski za konkurencyjny, a 
nawet wrogi, i niewiele brakowało, 
aby organizacja tą odpadła podczas 
wyborów do parlamentu. Po wyborach 
proces rozkładu ciągnął się dalej. Sta- 
rzy członkowie dopatrują się przyczyn 
upadku w zbytniem angażowaniu się 
pizywoaców w ruchu politycznym i do 
magają się, aby Starhemberg złożył 
mandat poselski i poświęcił się całko- 
wicie pracy organizacyjnej, któraby 
mogła przywrócić Heimwehrze jej da- 
wną siłę. Takie uchwały powzięto w 
oddziałach wspomnianej organizacji w 
Burgenlandzie, Tyrolu i Voralbergu. 
Starhemberg, odrzuca jednakowoż to 
stanowisko i nsunął d-ra Steidla i je- 
go zwolenników z przewodnictwa orga 
nizacji Spór zakończył się secesja 
tych ostatnich i we środę wieczorem 
Heimwehra rozpadła się ną dwa obozy 
Maior Pabst opuścił w tych dniach 
Austrję. Widząc upadek Heimwehry, 
Starhemberg skłonny jest złożyć swój 
mandat. 

  

0 ROZWIĄZANIE SEJMU PRU- | 
SKIEGO 

BERLIN. (PAT). — Zarząd naczeł- 
ny Stahlhelmu zwróch się do pruskie- 
goa ministra spr. wewnętrznych Seve- 
ringa z memorjałem, uzasadniającym 
wniosek o rozpisanie plebiscytu w spra 
wie rozwiązania sejmu pruskiego i a- 
głoszenia nowych wyborów. W-g in- 
formacyj prasy, niemiecko - narodowi 
* hitlerowcy, mimo wezwania skiero- 
wanego do nick nie mogli się zdecydo- 
wąć na poparcie tego wniosku. 

SOWIECKIE PRZYGOTOWANIA 
WOJENNE 

MOSKWA. (PAT). —. W ogłoszo- 
siem sprawozdaniu o stanie prac czer- 

' wonej armji jest kilka charakterysty- 
cznych momentów, świadczących do- 
bitnie o przygotowaniu się Sowietów 
do nowej wojny. W . sprawozdaniu 
'em czytamy między inneni, że armja 
czerwona przedstawia obecnie potęż- 
па $. . 

W armji czerwonej wprowadzono 
szereg nowych ustaw i programów, 0- 
partych na doświadczeniach wojny 
światowej i domowej. Szeroko stosuje 
się — głosi sprawozdanie — system 
organizacji armji na zasadach terytor 
jalna - milicyjnych, co pozwoli objąć 

      

nauką wojskowości wielką liczbę „ra- =. 
botników i chłopów bez rozszerzania 
cddzialėw kadrowych czerwonej armji. 
W armji czerwonej 58 proc. stanowią 
zobctnicy, 29 proc. chłopi a 2 proc. u- 
rzędnicy. Z dowódców wojskowych 
przeszło 82 proc. rekrutuje się z po- 
> byłych uczestników wojny domo- 

wej. 
  

PRZEMYSŁOWCY SZWAJCARSCY 
w WARSZAWIE 

„ WARSZAWA. (PAT). — Wyciecz 
ka przemysłowców szwajcarskich zwie 
dziła wczoraj gmach M-stwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
szkołę im. Stefana Batorego oraz sze- 
eg robót budowlanych, prowadzonych | 
przez Ministerstwo Robót Publicznych 
Q godzinie 4.30 odbyło się konferencja 
informacyjna w Ministerstwie Komuni- 
kacji, na której goście szwajcarscy za- | 
poznali się z planami rozbudowy węz- 
ła warszawskiego oraz projektami no- 
wych dróg komunikacyjnych w Pol- 
sce. Wieczorem, w sałonach Rady Mi- 
nistrów odbyło się zebranie towarzy- 
skie z udziałem przedstawicieli rządu, 
samorządu, świata przemysłowego о- 
az stolicy. 

WICY W ŁODZI 
ŁÓDŹ (PAT) — Pisma łódzkie do | 

noszą, że śledztwo w sprawie areszto- 
wania członków PPS lewicy prowa- | 
dzi prokurator Jan Małkowski i sę- 
dzia śledczy Delnich. Po spisaniu toż- | 
samości i dokonaniu zdjęcia totograli- | 
cznego całej gripy osadzono areszto- 
wanych w areszcie. 

Na podstawie skonfiskowanych do 
kumentów wynika, że aresztowani u- 
prawiali działalnośc  antypaństwową. 
Wszystkim oskarżonym grozi kara Z | 
art. 101 i 102 KK. Dzienniki zamie- 
szczają liste nazwisk osób areszto- | 
wanych. Wśród nich znajduje się 26 
znanych działaczy. 

s
s
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"sza kto, — chociażby komuniści! 

0 „BRATNIAKU” 
Zdarzeniem może największem, a 

napewno  najbołeśniejszem w życiu 
W'lna ostatniej doby są nadużycia w 
Bratniej Pomocy Studentów USB. 

Młodzież akademicka oburzyła się: 
. przeraziła; „starsze społeczeństwo '* 
iównież się przeraziło, lecz patrzy 
głębiejj szuka istotnych  pizyczyn 
nadużyć, sięga praźródeł i nawet... w 
piersi się bije... 

Mea cułpa, mea maxima culpa! 
Ale to nie jest rozwiązaniem kwe- 

stji: Niezawodnie za czyny dzieci od- 
powiedzialność w znacznym stopniu 
tlecz nie wyłącznie!) ponosić imuszą 
ujcowie, ale to nie zwalnia mło- 
dzieży od konieczności przestrzegania 
zasad etyki i od obowiązku znajomo- 
ści przepisów prawnych. 

, Jest coś, co sprzyja panoszeniu się 
nadużyć wśród akademików, czyli ele 
mentu w każdym narodzie i w każdej 
epoce najbardziej wrażliwego na ha - 
sła ideowe i najmniej zdoinego do 
brudnych przestępstw. 

Dzisiejsi akademicy jednak nie są 
spadkobiercami idei nietylko filoma- 
tów i filaretów, ałe stoją rozpacznie 
niżej od poziomu swych ojców i star- 
szych braci, dawnych studentów ob- 
cych uniwersytetów. 

O brauk ideowości wśród współ- 
czesnej młodzieży polskiej mówi się i 
pisze. wicie; krzyczą o tem sami aka- 
demicy, ale na takich westchnieniach, 
okrzykach oburzenia, lub zatamywaniu 
1ąk zwykle się kończy. 

Młodzież akademicka nie ma żad- 
"ej większej idei, któraby jednoczyra 
i de czynu porywała ludzi najbardziej 
szlachetnych, energicznych, ofiarnych 

Młodzież sennie i bezwładnie wciąż 
przeżuwa hasła partyjne, które na 
chwilę roznamiętniają wiecujące tłumy 
łecz ktore nle zapładniają mózgu, nie 
uszlachetniają dnszy. 

Ale bezideowość, lub tak charakte- 
rystyczne dia współczesnych akademi- 
ków — nieuctwo,, niekoniecznie się 
maja łączyć z nieuczciwością. 

Bezideowošč i nieuctwo sprzyjają 
rozwojowi partyjnictwa, partyjnictwo 
zaś skutecznie się przyczynia do po- 
wszechi ego ogłupiania sie. 

Błędne kuo. Perpetuum mobile.. 
W stosunku młodzieży  aka- 

mickiej do bołesnych nadużyć w Brat- 
niej Pomocy mamy ten przykład bru- 
kowego partyjnictwa. 

Endeki  „wpadli”, „a więc" -— 
wszyscy endecy są złodziejami, „a 
wicc“ —- każdy nie-endek jest anio- 
łem!... 

„Znamy, znatny ten piekny sposób 
rozumowania!.. „Polska przeżywa kry 
zys, „a więc* — zawinili „sanatorzy”, 
„a więc” —- jeżeli do tek ministerjal- 
nych dorwą się nie-endeki, mniej- 

'ozpocznie się złota era w dziejach ko 
chanej Ojczyzny! 3 

Są ludzie, którzy święcie wierzą 
w zbawienność haseł partyjnych i są 
ci -— „trzeci“, którzy korzystają Z 
roznamiętnienia partyjnego... 

Zastosowywanie miary partyjnej 
do nadużyć bratniackich ośmieliło ko- 
goś trzeciego do zabrania głosu. 

Anónimowa „Lewica Akademicka' 
<eprezentująca „proletarjat akademi- 
zki”, rozrzuca odezwy do „towarzy- 
szy i kolegów", których wzywa do 
walki klasowej. 

„Proletarjat akademicki — mówi 
odezwa: —- musi zrozumieć, że nie- 
"ma spraw wyłącznie i oderwanie aka- 
demickich, że niema  apolityczności''. 
1 wskutek tego wzywa „Lewica* 
zwalczania „bogojczyźnianych haseł 
zbankrutowanej endecji* i do walki z 
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ginaina argentyńska. 

` NOWOCZESNE EFEKTY ŚWiETLNE. , 

„iaszystowsko - sanacyjnemi* organi- 
zacjami akademickiemi... 

A wkońcu żąda: zniesienia wszel- 
kich opłat, zwiększenia stypendjów, 
hezpłatnych mieszkań, bezpłatnych o- 
biadów etc. etc. 

Stara to piosnka!.. 
Hasła partyjne ułatwią akademi- 

kom przeprowadzenie wyborów do no 
wego zarządu Bratniaka, ale nie wyjaś 
nią genezy nadużyć i nie zlikwidują 
raz na zawsze możliwości podobnych 
«wypadków. 

Nadużycia w Bratniaku, niestety, 
nie są przywilejem endeków, jak nie 
są ziawiskiem, całkowicie nowem. 

Datują się od dłuższego czasu, są 
prawie chroniczne. Nie znaczy to by- 
najmniej, że przybierały tak jaskra- 
wą formę, jak dziś, że nie były w pore 
hkwidowane, — ale istniały i sprawia 
sy kłopot prawie każdemu zarządowi, 
zmuszonemu do wykrywania, lub ukry 
wania pewnych, niezręcznych posu 
nięć kolegów. 

I kogo nie było wśród tych ,roz- 
'argnionych",  „łekkomyślnych* lub 
„łatwowiernych* kolegów? Byli tam 
przedstawiciele różnych odłamów poli 
tycznych, korporanci, czołowi działa- 
cze „ideowi*, „dzicy” i t. d. 

Czy należy z tego wnioskować 0 
kompletnym upadku moralnym uito- 
uzieży akademickiej? — Nie! Są bo- 
vdem przyczyny, ułatwiające naduży 
cia i uniemożliwiające prowadzenie 
wzorowej gospodarki. 

Wymieńmy je wciąż jednak pamię- 
tając o niskim poziomie intelektualnym 
młodzieży akademickiej i braku nale- 
żytego wychowania, którego nie dają 
współczesne rodziny. 

-1) Brak wzajemnej znajomości i 

<życia się braterskiego wśród akade- 
mików. 

Studenci naogół wzajemnie się nie 

znają. ` 
Za dużo ich jest i zanadto są różni 

To nie czasy filomackie, kiedy akade- 
micy pochodzili prawie wyłącznie ze 
szlachty, a więc bez trudu mogli zna- 
leźć wspólne znajomości tub nawet po 

krewieństwo. Dziś nietylko nie wia- 
zacz?*. 

Najściślejsze obcowanie akademi- 
ków wytwarza się chyba tylko w kor- 

poracjach, ale i tam nie wszystko jest 
w porządku. Zapytajmy się dwóch ser 

decznych przyjaciół - korporantów, 
czy ich rodzice również się znają, od- 
powiedzią na to prawie napewno bę- 
dzie zdziwione snojrzenie: niby co ma 
roćzina do korporacji? Zdarzają się w 

korporacjach dziwne wypadki. Przy- 
pominam fakt, kiedy na ultymatywne 
żądanie korporanta, - członka zarządu 

Bratniej Pomocy, kierownictwo Mensy 

zosfało powierzone jego kołedze 
również  korporantowi, a gdy nowy 
kierownik nieco „przeskrobał*, okaza- 
ło się, że... nie iest on wcale studen- 
teta!... Głośno się przed paru laty mó 
wiłe osinnym korporancie -— plutono- 
wy:n rezerwy, który mianował siebie 
porucznikiem * ozdobił wielu krzyża- 
mi!.. 

Jeżeli więc nawet kornoranci 
znają się nałeżycie, cóż mówić 
szerszych masach akademików? 

Kogoż wybierają akademicy do za 
rządu Bratniaka? a) Należących do 
narsilniejszego w danej chwili ugrupo 
wania politycziego, b) młodzieńców, 
pięknie wyglądających, i c) — ładnie 
inówiących. 

Tym się powierza naczelne stano- 
wiska; na podrzędne daje się byle ko- 
go. 

nie 
о 

2. Brak doświadczenia i fachowo- 
ści. 

Przeminął i nie wróci pierwszy о- 

510. © 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
HOKEJOWE w KRYNICY 

MECZ KANADA—POLSKA 
KRYNICA. (PAT). — W czwartek rano odbył się w Krynicy mecz finałowy o imi 

strzostwo świata pomiędzy dorychczasowegy mistrza Kacady 

ik ostateczny — 3:0 (w tercjach 3:0, 0:0, 

a Polski, Wy- 

0:0) 

Zespół kanadyjski posiadai nieznaczną przewagę nad Połakaini, jednak, dzięki 

oiiarnej pobronłe, nie potrafił zaznaczyć swej suprerniacji w wyższym stosunku cyiro- 

wyin. Odrazu po rozpoczęciu gry Materski strzelił ze spałonego nieznaną przez sę- 

dziego bramkę. Drużynę połską wyprowauza fen incydent 2 1ównowagi i pozwała ona 

strzelić zespołowi Kanadyjczyków trzy bramki w įedacmiuutowych odstępach czasu. 

W jednastej minucie pierwszą bramkę zdobywa również ze spalonego Hill, w 12-ej — 
%Villiamson, w 13-tej — Morris. Następne dwie tercje meczu upływają pod znakiem 

gry zupełnie otwartej. 

W pewnym siomnecie Kulej, po przeprowadzeniu -га 
z bliska, jednak bramkarz kanadylski Putie 

  

   a przez całe pole, strzeła 

cajym spokojem unicestwiałąc w 

  

uon: z 

ten sposób najkorzystniejsze szanse dła zdobycia przez Połskę honorowego punktu, W 
drużynie poiskiej na wyróżnienie zasługuje świetny bramkarz oraz Kulej i Sokołowski. 

W świetnym, jak zwykle, zespole Kanadyjczyków wyróżnili sie Watson i Morris, 

Sędziował p. Rosac (Czechosłowacja). 

(Przypomnieć nałeży, że w środowym uieczu tinałowym drużyna polska odniosta 
zwycięstwo nad SCzwecją w stosunku 2:0 ) 

Jednocześnie z meczem Kanada — Połska odbyło stę na bocznem boisku spotkanie 
Węgier z Rumiunją o puhar ministra spraw zagranicznych Zaleskiego. 

Mecz przyniósł spodziewane zwycięstwo Węgrom w stosunku 9:1 (w tercjach 

4% 3:0, 2:1). 

W czwartek po południu odbył się w Krynicy niecz finałowy Stany Zjednoczone—- 
Szwecja o mistrzostwo hokejowe świata. Wynik ogóny 3:0 (w tercjach 2:0, 0:0, 1:0) 

odpowiada ustosunkowaniu sił. 

W pierwszej tercji Stany Zejdnoczone uzyskują znaczną przewagę : strzełają dwie 

bramki — w czwartej minucie z dalekiego strzału Smitha oraz w 11-ej minucie po за- 
modzielnym przeboju Ramsey*'a. Druga i trzecła tercja upływają pod znakiem zażartej 

walki, która chwiłami przechodzi w grę faul, W trzeciej minucie ostatniej tercji najlep- 
szy gracz drużyny amerykańskiej Ramecy 

Sędziował p. Loicą (Belgja). 
zdobywa ostatnia bramkę dla swych barw. 

Na meczu obecny był min. ambasador Starów Złednoczonych w Połsce p. Willys, 

  

Lotnicy polscy 
WARSZAWA. (PAT). — Lotnicy 

o: ali niespodziew: 

rozpoczęli raid 
i por. obserwator inż. Mar kpt. pilot Skarżyński 

ке anie w e Ah o pe 12 min 40 z Krakown 
daiszego lotu, pomimo bardzo niesprzyjającyci: warunków atmosierycznych. W du, 5 

bm. nadeszła od nich władomość z miejscowości Goyonia na Węgrzech, pole wylądo- 
wali 4bm.o godzinie 16 min. 30 z powodu spóźnionej pory i panującej mgły. Goyomn 

Białogrodu. leży o 230 klm. od 

  

kres życią odrodzonego uniwersytetu, 
kiedy wszyscy studenci mieli poza so- 
bą służbę wojskową, doświadczenie 
życiowe, często — fach i kiedy stu- 
dent, dźwigający czwarty krzyżyk, był 
„zjawiskiem pospolitem, gdyż spotyka 
ło się studentów z przekroczoną szesć 
dziesiątka!.. 

Dziš wplywa do Uniwersytetu noi- 
malny element akademicki: młodzież, 
mająca koło dwudziestki. Czy można 
od młodzieńca lub panienki, stawiają- 
cych pierwsze kroki w życiu samo- 
dzielnem, wymagać przygotowania i 
zdolności do umiejętnego prowadzenia 
różnych agend Bratniaka, do rozum- 
nej i oszczędnej gospodarki finanso- 
wej? 

jeżeli „ojcowie miasta”, ludzie do- 
rośli, doświadczeni i wykwalifikowa- 
ni; mający do pomocy szereg fachow- 
ców i zgrany aparat administracyjny, 
— jeżełi nawet oni popełniają błędv 

i trwonią grosz publiczny, o wieleż 
łatwiej o fałszywy krok wczorajszych 
maturzystów! : 

3. Częste ziniany na stanowiskach 
kierowniczych. 
Zarząd Bratniaka wybiera się na rok. 

Po roku(zwykle zmarnowanym dla siu 
djów!) większość członków z we- 
stchnieniem ulgi wycofuje się z za- 
rządu. Rok rocznie zachodzą zmiany 
na stanowiskach najbardziej odpowie- 
dzialnych, wymagających skupionej 
uwagi, konsekwentnego planu, stałej 
pracy. Sprobujmy w jakimś banku, 
przedsiębiorstwie handlowem, fabry- 
ce — zmieniać każdego roku cały per- 
soneł kierowniczy —- rezultat łatwo 
przewidzieć. 

4, Brak stałej kontroli. Działalność 
zarządu bywa kontrołowana przez Ko 
misję Rewizyjną, zbierającą się raz 
do roku przed walnem  zebraniem i 
składającą się przeważnie z członków 
boprzedniego zarządu, jako „fachow- 
ców. 

Dobrze, jeżeli poglądy polityczne 
członków Kom. Rewiz. różnią się od 
przekonań członków zarządu: wów- 
czas nieszkodliiwa i bezbarwna Konii- 
sja nabiera energji, aby... „dąć im!" 

Zwykle jednak kończy się na ela- 
boracie: „aczkolwiek to a to nie jest 
w porządku, jednak“... 

Kom. Rew. nie ma i nie może po- 
siadać należytej powagi, bo właści- 
wie niewiele ma do powiedzenia. 

5. Mała władza Kuratora. Kurator 
z ramienia Senatu U.S.B. ma w sto- 
sunku do Bratoiej Pomocy taką wła- 
dzę, jak każdy kurator każdej akade- 
mickiej organizacji. 
Wskutek tego ogranicza się zwykle 

do bywania na walnych zebraniach, 
jakichś balach czy herbatkach. 

  

  

Nadużycia w Bratniaku, tak nie- 
smacznie rozdmuchane i wyniesione 
na ulicę przez samych akademików, 
trzeba zlikwidować. Winnych należy 
ukarać w sposób bezwzgłędny. e 
jednocześnie trzeba się zastanowić 
nad podłożem tych nadużyć. jeżeli 
'ch przyczyną jest brak etyki wśród 
studentów, pozostanie tylko bezrad- 
nie załamać ręce. Jeżeli zaś wyrastają 
mie na gruncie wadliwej organizacji 
całej gospodarki Bratniaka. trzeba ten 
Bratniak przebudować! w. Ch. 

  

  

  

de Wytwornego Cafe -Dancingu, Coctail - Baru, Ogrodu Zimowego 
KAWIARNIA DZIENNA Z OGRODEM ZIMO WYM: stale orkiestra, w czytełni około 100 dzienników i pism ilustrowanych polskich i zapranicznych. 

NAJWIĘKSZA I NAJWYTWORNIEJSZA SALA DANCINGOWA STOLICY w podziemiach nowego, luksusowego gmachu: stale przygrywają dwie orkiestry, w tem jedna ory 
TRZY BARY: bezalkoholowy, coctailowy i szampański. Codziennie o godz. 5 po poł. familijne pod wieczorki taneczne z pierwszorzędnemi atrakcjami. 

Codziennie © godz. 11.30 w nocy w dancingu początek urozmaiconego programu artystycznego. : 
ы Ogrzewanie 1 mechaniczna wentylacja zapewniają stalą, intensywną wymianę powietrza, 

UWAAGA: POMIMO PRZEPYCHU I WYTWORNOŚCI CENY PRZYSTĘPNE, OGÓLNIE PRZYJĘTE, 
 SEREWREKEEA ASC TEZY ZERO DGAOR. OKA DRZE ZZOIK SEK RAZBA EA . 

  

Teatr Lutnia 
WYSTĘPY HANKI ORDONÓWNY 

Wieczór Ordonówny zgromadził 
olbrzymią iłość publiczności. Znać ar- 
ivstka nasza posiada jak i gdziein- 
dziej wielki mir u nas w Wilnie i słusz 
nie. Przychodzi się do teatru dla niej. 
Wychodzi się rozśpiewanym, umuzy- 
kalnionym w dwójnasób. Pojawia się 
poiem dałej jako pamięć wieczoru 
twarzyczka błada, dziecinna, mówiąca 
dziwnie i śpiewająca dziwnie.  Poza- 
tem pojawia się owa mowa rąk. Mo- 
wa ta związana jest z duszą samą, z 
najwyższą Psyche. Na scenie nie oglą 
damy tkatnsztu. Niema maestrji for- 

j, czegoś wypracowanego, pre- 

torskiego. U  Ordonówny jest 
nieskończenie więcej nad sprawność 

' fizyczne zręczności. Duszą przede- 

wszystkiem przemawia i ona.to (to 
jest dusza) podnosi naszą aktorkę w 
specjalny trans, czyniąc z niej zjawi- 

sko niezwykłe, wprost fenomenalne. 

Jest coś z Grety Garbo, ale nie na 
*ilmie. Coś z upiorzycy, czy wampi- 
rzycy, zarazem bardzo współczesne i 
bardzo tragiczne. Głos dziecinny po- 
trafi przejść w tonacje głębokie, sono- 
ryczne, dźwięczne i o serce trącające 
jak głęboki głos,  najpełniejszych 
skrzypiec. Głos ten pomnożony jest o 
"est. przedziwnie uzupełniony plastycz 

    

nie. Bezpośrednio działa na nas, jakprzed sobą. Niewidzialne elementale 1 ten cudowny, nagle spiętrzony patos, 
muzyka. Co jest najdziwniejsze, to 
samotność, niemal tragiczna naszej 
artystki na scenie w chwili twórczo- 
ści. Unosi się przed nami choć wier- 
my. że fizycznie stoi jak i my na pa- 
dole, którym rządzą jedne i te same 
prawa. Jest jak ćma. Przez chwilę trze* 
poce, potem krąży dokoła kwiatu bla- 
dego, który rozkwita. "Dziwna 
Oenotera, do której leci, którą wid 
którą ma przed sobą, nad sobą. Gdy- 
by nie to oderwanie i wzlecenie w 
niezwykłą aurę, zjawioną jak tajemni- 
cze powietrze na scenie, byłaby Or- 
donówna aktorką w teatrze, miałaby 
te swoje kontakty z partnerem. Znać 
jednak wypróbowała siebie. Znać od- 
kryła, że tylko sama, samotna, tragicz 
nie odłączona od wszystkiego, może 
tworzyć, prawdziwie inkarnować. Ta 
jej wsobność natury jest jej cechą, wła 
ściwością artystyczną. «Ma tylko kon- 
takty z czemś niewidzialnem, napraw- 
de z duchami na scenie. Zatem jest 
sama, samiuteńka, nawet skulona z 
obawy przestrzeni. Z tego stanu, jak 
w improwizacji Mickiewicza „samot- 
ność”, rodzą się te jej improwizacje 
mówione czy śpiewane, prawdziwe 
'quzyki z głosu i gestu, które zadzi- 

wiają nas wszystkich, pociągają, 
życiem, obdarzają. Te jej piosenki nie 
są wypowiadane. Są one rodzone w 
naszych oczach. Rozwiera te swoje 
oczy Ordonówna i szuka partnerów 

- ona medjum, przez który 

   

  

nnożą się przed nią, są obecne, my 
obecność ich wyczuwamy. Są, czekają 
"a ten jej zew, aby tchnąć w nią 
impulsy. Ordon6wna w naszych 
oczach staje się na scenie instruimen- 
tem, który objawia nam te zjawy. jest 

przepływa 
nagle świat głosów i ruchów. l to, co 
jest tragiczne, i to co jest do końca 

„ czułe w sercu, wszystko aż do obła- 
kania i mełancholji, staje się żywe, 
realne, do końca precyzyjne, wprost 
'asowe. Widać jak wielka artystka z 
pasją przysuwa się do tvch postaci 
niewidomych. Rodzi się kontakt jakiś 
bez reszty, z duszą wszechświata. Ona, 
ta niepokażna prawie, blada, zda się 
chorobliwie bezkrwista, przedzieržga 
się w nieoglądane postacie. Drżymy, 
bo te gesty i ta mowa cała z nas 
zkolei teraz czynią odbiornik, jak w 
iadjo, który sygnalizuje objawienie 
najdziwniejszych fal na ziemi. 

Piosenki tworzone, komponowane, 
i:duchowione, bo to jest wyraz i te:- 
min najbardziej odpowiedni, są tea- 
trem Ordonównv. Taka piosenka o 
Żydzie grajku. Czyż nam te ręce gra- 
jące na skrzynkach nie  rozwierają 
nagie serce, ludzkie serce wezbrane, 
jak to serce Ordonówny, w tej chwili 
święte. Albo ta piosnka o lotniku. Te 
iej ręce przytem nad morzem lecące i 
te jej ręce potem nagle łamane, z gry- 
masem na twarzy. którą trzeba zakryć. 

najwyższy, najbardziej rzetelny i arty- 
styczny, oraz prawda prawd wielkiej, 
nieugaszonej, nieśmiertelnej, w najwyż 
szej spiętrzonej poezji. Albo ten. książę 
i ten walc. Z tego samego Ordonówna 
czerpie, z czego kiedyś Czajkowski 
czerpał komponując Damę  Pikową, 
Księżnę d'Alecoń. Echo echa serca, 
które przeżyło tyle; jest jak Feniks, 
który zmartwychwstaje. Ordonówna 
rozwiera te swoje serce. Zdaje się bia 

ła, ogromna, dziwna, niemał upiorna 
magnolja. Teraz daje ona ten walc 
cała swoją istota uduchowioną, ofiar- 
ną, czystą bez zastrzeżeń oddając się 
temu wspomnieniu, jak upiór głodne- 
inu. Ten jej książę, ten jej Żydek z 
Będzina, ten jej epitet. nad grobem 
łótnika, arcydzieła króciutkie, dotych- 
czas nieoglądane na świecie. Także 
ta jej Marjanna. Przecież to  Senta, 
odwieczna Senta z Latającego Holen- 
dra, która tu nagle jest na scenie, ale 
w edycji nie Wagnera, ale w edycji 
Ordonówny, która idzie w zawody z 
Wagnerem i płastycznie ucieleśnia tę 
Marjannę i tego marynarza, a raczej 
coś więcej. wiecej, bo miłość samą, 
wieczyste ślubowanie, dozgonne zapa- 
trzenie w to jedno, jedyne, bez czego 
jest zimno, pusto, okropnie. 

Każda z piosenek  Ordonówny 
nasycić może poetę. Każda z jej pio- 
snek może dać natchnienie artystom. 
Każda równocześnie karmi. odmładza 

   

ECHA KRAJOWE 
0 PRZYSZOŁŚĆ NASZEJ MŁODZIEŻY 

Ii 
Często czytamy w różnych pismach lub 

słyszymy opowiadania o awanturach, spowe 
dowanych przez młodzież i najrozmaitszych 
ekscesach, w których nasza kształcąca się 
młodzież bierze czynny udział, dyskredytu- 
jąc w ten sposób opinię o dobrem ułożenimn 
i wychowaniu młodzieży. £ przykrością na- 
leży stwierdzić, że w poszczególnych wy- 
padkach niejednokrotnie winę ponoszą za- 
kłady naukowe, w których młodzież nie jest 
wychowywana odpowiednio. Powyższy stan 
rzeczy wynika z iaktu, że na stanowiskach 
kierowników, względnie kierowniczek  róż- 
nych zakładów naukowych spotyka się je- 
szcze ludzi, nie mających ani praktyki nau- 
czyciełskiej, ani nawet wogóle nic wspólna- 
go ze szkolnictwem. Ludzie ci przy organi- 
zuwaniu szkolnictwa polskiego znaleźli się w 
niem jedynie, aby zapewnić sobie byt. Spo- 
tykamy więc nauczycieli, a nawet kierow- 
mków i kierowniczki szkół , wychowanych 
w różnych zaborach w duchu wrogim wszel 
kim objawom polskości, którzy — jeśli na- 
wet wyjątkowo mają dobre chęci — nie sa 
«w stanie nagiąć się do obecnego kierunku 
wychowania, nie rozumieją duszy polskiego 
dziecka, a wszelkie szłachetne nakazy cen- 
tralnych władz spełniają jedynie jako przy- 
krą, niezrozumiałą dla siebie konieczność. 
Ludzie ci, często mimowoli nie rozumiejąc 
duszy polskiego dziecka,  zaszczepiają ob- 
cą naszej kulturę. Wspomnimy tutaj nara- 
zie jeden typ tego rodzaju „przypadkowych * 
nauczycieli - wychowawców. 

A więc nauczyciel, czy kierownik, przy- 
bysz gdzieś z krańców Wschodniej Europy, 
wychowany na obcych nam pod każdym 
względem wschodnich wzorach. Nie  dziw- 
my się zbytmo, jeśli w zakładzie naukowym, 
kierowanym przez tego rodzaju typ nauczy 
cieła, panuje bezład wychowawczy, rozwi- 
ja sie duch nehilistyczny, pijaństwo, rozpu- 
sta i t. d. Dla najgorszych nawet postęp- 
ków młodzieży kierownicy tacy znajdują u—- 
sprawiedliwienie, tłumacząc, że ont podob- 
nie, jako uczniowie, postępowali, a jednak 
wyrośli na porządnych ludzi, czego najlep- 
szym dowodem jest, że są dyrektorami czy 
dvrektorkami szkół. Twierdzą oni również. 

GRÓDEK 
(Kolo Motodeczna) 

— śmiejmy się, može šwiat potrwa ty! 
ko dwa tygodnie. W każdym prawie nu- 
merze czytam, że ktoś się z jakiem powo- 
dzeniem chwałi, lub — co częściej się zda- 
rza — na jakieś bolączki narzeka.. Chociaż 
myślę, że „głos rozpaczy” nie podnosi du 
cha i nie budzi energji, że niedobrze jest 
wciąż utyskiwać i lamentować, jednak mam 
chęć i z naszego kata zapadłego się ode- 
zwać. 

Mrožno, wietrzno, pusto —- siedzimy oto 
śniegiem zawiani, zgnębieni troską dnia po- 
wszedniego, cały wysiłek myśli skierowując 
na wytworzenie możności spłaty, czy Odsu- 
nięcia nadchodzących terminów i ratówek. 

Wtem mała rozmaitość — nadjeżdża 
furmaneczka — wsuwa się otulona postać 
© dobrodusznem, wesołem obliczu. 

-— „Sekwestrator, niestety. — przed- 
stawia się skromnie. Dawno niewidziany 

ć(, pomimo naszych grzechów niewypła 
calności. 

Omawiamy sprawę przymusowej likwida 
cji zaległości i tu napada nas istny „Galgen- 

  

humor" — bo czyż nie na wesoło można 
traktować urzędnika, wysłanego przez Sei- 
mik -— instytucję poważną, stworzoną dla 5 TURMONT 
podniesienia lokalnego dobrobvtu, który o- -— Odczyt w Ognisku kołełowem. Dnia. 
cenia rezułtaty pracy i kilkołetnich zabiegów 29 — I. staraniem Ogniska i kolejowego 
rołnika w taki sposób. 

Krowy wagi 400 kg. każda —po 100 24. 
Byczki dwuletnie — po 75 zł. 
Karmniki rasowe roczne — po 60 zł. 
Zyto 1 kg. — po 8 gr. 

it. d. ?t. d. Nie dziwię się, że pewien krew- 
ki szlachciura, rozpaczą porwany, wypadł 
nań z toporem, nie umiał się, biedak, zdo- 
być na filozoficzny pogłąd pisarza francu- 
skiego: „Śmiejmy się, może świat potrwa 
tylko dwa tygodnie" -— bał się, że po upły 
wie dwóch tygodni jego chudoba przejdzie 
w ręce przygodnego handlarza po cenie sza 
cunkowej. 

Czy to jest poważne traktowanie  ze- 
wszechstron zagrożonych spraw posiadłości 
ziemiańskich? 

A czy słuszne są pobory sejmikowe? 
Taki, naprzykład, podatek „od 'djacen- 

tów", który — nota bene — opłaca podob 
no tylko nasz powiat? Z sum tych można- 
bv już mieć szosę i imosty. chyba, a nie 
grzęznąć w błocie i glinie, systematycznie z 
rowów na drogę wyrzucanych pod pilnem 

A 
Moniuszki 

widownię. Oczy stają się dobre, sły- 
chać głosy serc. Bezpośredniość mu- 
zyki głosu i gestów, taneczna pulsa- 
cja, odwieczna i jedyna w swoim ro- 
dzaju, robi swoje. Ordonówna czaru- 
je. Tu powie, tam sonorycznie zagra, 
teraz rzuci ręką, albo sama w wir się 
'zuci taneczny, Ma coś z dziwożony. 
z celtyckiej fei, Blada jak upiorzyca, 
w miarę swej pieśni i tańca napełnia 
się krwią. Skąd bierze tę krew? Jej 
iajemnica, jej czarnoksięzkość znajdu- 
je tę krew, bierze w siebie, obraca w 
sobie, zamienia w ciepło, światło. Twa 
rzyczka: promienieje teraz aurą, i tyl- 
ko te usta wampirowe dają znać o 
krzykach serca, które pracuje i ze 
wszystkich stron bierze w siebie ię 
krew, którą udziela głosowi, gestom, 
całemu życiu postaci, aurom Psyche, 
która teraz czując, że jest jej godzina, 
iozwiera się bez reszty. Za każdym 
iazem, kiedy kończy naszą artystka 
jakąś kreację, te jej oczy rozszerzone 
nadmiernie badają w tych  ukłonach, 
czy podziękowaniach za oklaski, za- 
hypnotyzowaną widownie. Ordonówna 
zapuszcza te oczy w widownię, ma z 
Palas Ateny ten sowi błvsk oczu cu- 
downych, które chcą wiedzieć, czy je- 
steśmy wyrwani z niebytu, pociągnię- 
ci w ruch, w plas najwyższy, jak ona 
sama, w tej chwili życiem wypełniona 
po same brzegi. 

Nie mogę inaczej naszej pieśniarki 
określić jak terminem Ta ъ 

   

że młodzieży nie naležy „krępowač“.! Dziś, 
gdy władze szkolne kładą specjalny nacisk 
na to, aby zakłady naukowe miety:ko mło- 
dzież kształciły, ałe i wychowywaty na 
dzielnych i świadomych obywateli — dyrek 
torzy (dyrektorki) tacy o azjatyckiej duszy 
nietylko nie idą po myśli władz i społeczeń- 
stwa, a wprost przeciwnie — przyczyniają 
się do wychowywania warchołów, pijaków, 
a co najwyżej karierowiczów, gdyż nie mo- 
ga zrozumieć, a tembardziej wciełać w ży- 
£ie nowych prądów w wychowaniń i natr- 
czaniu, opartych o czynny stosunek młodzie 
zy. Trudne nasze warunki komunikacyjne, i 
konieczność liczenia się z wydatkami unie 
możliwiają często władzom wniknięcie w 
atmosierę tego rodzaju zakładów w odles- 
lych miejscowościach na prowincji. Kontro 
la taka wyjaśniłaby, skąd biorą się owe kad 
ry rozhukanej młodzieży. Wniknięcie w sto 
sunki na miejscu wykazałoby nagą prawde 
„Aziatalnošci“ takich kierowników (kierowni 
czek), których jedyną zaletą jest , że po- 
trafią sprytnie zabiegać, gdy chodzi o ich 
stanowisko i karjerę. 

Stwierdzając, że podporządkowane tego 
rodzaju kierownikom nauczycielstwo, mając | 
najlepsze chęci — nie jest w stanie przeciw- 
działać skutecznie „działalności” podobnych 
szkodliwych kierowników i kierowniczek, 
góyż spotyka się zawsze — w wypadkach 
rzeczowych sprzeciwów i wyjaśnień — z 
ostrą naganą, grozbą zepsucia opinji, wzgięd 
ne zwolnienia — zwracamy się tą drogą 
do kompetentnych czynników i władz, któ- 
rym leży na sercu przyszłość naszej młodzie 
ży, z usilną prośbą o wniknięcie, stwierdze- 
nie powyższego stanu rzeczy w niektórycii 
zakładach naukowych i zaradzenie złemu 
dziś, — kiedy całe uświadomione społeczeń- 
stwo z ufnością patrzy w jasną przyszłość 
Państwa, dziś, kiedy podobne, godne naj- 
ostrzejszego napiętnowania wypadki są już 
rzadkiemi wyjątkami, łatwemi do usunięcia, 
Zaznaczamy też, że w miarę potrzeby do 
tematu tego powrocimy, podając już nagie 
fakty. Wierzymy jednak, że z różnych wzgię 
dów niepożądane poruszanie tego rodzaju 
spraw w prasie nie będzie już konieczne 

Obywatel. 
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okiem drogomistrzów przed każdym przeja- 
zdem dygnitarzy. 

Nie wiątpiąc, że bardzo ruchliwe, czyn- 
ne i zapobiegliwe władze nasze, dla dob- 
rvch chęci których jesteśmy z całem uzna- 
niem, doprowadzą z czasem wszystkie bra 
ki do należytego stanu, chcę jeszcze pod- 
kreślić miły objaw budzenia się wsi. pod 
wpływem starań młodego nauczvcieła w jed 
nej z naszych szkół powszechnych. 

Po długołetnim przedstawicieliu najstar- 
szego: systemu zobojętniania i lekceważenia 
nauki, nowy nauczyciel gorąco wziął się do 

pracy; dzieci, przedtem znudzone, — z 
chęcią i zaciekawieniem biegną do szkoły, 
a starsza młodzież dała się namówić w cza- 
sie świątecznym na przyjęcie udziału w tea- 
trze amatorskim. 

| Nie bacząc na- bardzo słabą znajomość 
języka i dziewiczość umysłową amatorów, | 
odegrana 3-aktówka „Šwit“ i szereg odśpie- 
wanych piosnek chóralnych były zupełnie 
zadowalające. 

7 radością witamy te poczynania, za” 
chęcające do dałszei pracy i niezrażania się 
przeciwnościami, 5. 

przysposobienia wojskowego studenci USB. 
wygłosili: p. Downarowicz — krótki referat 
rat o znaczeniu przysposobienia wojskowe- 
10 kraju, p. Trentowski — dłuższy оф 
czyt, w doskonałem ujęciu, o znaczeniu imo 
rza dla Połski. W przerwie między jednym 
odczytem a drugim chór i orkiestra kołejo- 
wego przysposobienia wojskowego wykona” 
ły szereg utworów, zaś p. p. Trentowski i 
Downarowicz wygłosili kilka dowcipów Z 
życia studenckiego. Całość wypadła bardzo 
dobrze, wywołując ogólne uznanie przepeł< 
rionej sali. Należy mieć nadzieję, że zarząd 
kolejowego przysposobienia wojskowego z€ 
względu na ogólne zainteresowanie i brak | 
jakichkolwiek rozrywek w Turmoncie podob 
ne imprezy będzie urządzał częściej., tem- 
bardziej, że chór i orkiestra, zawdzięczająć | 
energii p. p. Cybulskiego, Rutkowskiego i 
Bogdanowicza wykazują stały postęp, a 
przeta część koncertowa może być zawsze 
6 nowym programie,. co tem większe wzbte 

„Ek: dzi zainteresowanie. 

-(Nowy gmach) 
"Er 

nie swój przedzierzga w duchowe 

10 

c«manacje. Widać .wprost chwilami, 
iak to przedzierżganie fenomenalne; 
tiezwykie, niedające się chwycić w 
ękę, następuje. W jednej ze swoich 
piosnek nagle kopnie w powietrze: 
Ale to kopnięcie jest wyrazem kipie- 
nia sił W tem jej rzuceniu nog4 
ruchu nieoczekiwanym mieści się taka 
sama iracjonalność, jak u Betowena 
kiedy w pełni ioczących się konsė“ 
kwentnych akordów rzuca nagle ude” 
rzenie lub dudnienie, które nie było 
przewidziane i teraz iracjonalnie zja” 
wia się, ale równocześnie staje się ce 
lowe, dziwnie mądre, nieodzowne, ko” 

nieczne. 
Bezpośredniość każe Ordonównie 

rzeczy czynić, o których napewno nie 
vie. Właśnie dlatego, że są iracjonał- 
ne, należą do niezwykłych rzeczy W 
tej muzyce, takiej dziwnej na świecie 
Co zaś jest zdumiewające, że są to 
rzeczy konieczne, artystyczne, upaja” 
jące w jednej chwili wzrok najgł 
Szy. Są one jak zjawy w tej jej zja 
wionych kreacjach, przez to madzjawą | 
którą upajać się mogą artyści. Ordo” 
nówna nie powtórzy tych swoich pio” 
senek. Mogą być co wieczór niby te 
same. Są jak w kameleonowej suicić 
barw cziciowych wielkiego muzyk%) 
który ma niby nuty, te same co książ .. 
ka, a przecież coraz inne, jeśli chodź 
o życie gry na fortepianie. 

Jest jedna piosenka z gazetą, któtż 

   
    

    

  

     

   

    

  

    

   

    

  



in (aspodarrzy 
- Haadel wytworami 

Rosją i 
(2.ROSJA. 

Warunki polityczne wpłynęły rów- 
nież na rozmiary handlu rolniczego z 

ogólnym obrocie handlowym Polski, 

jem Wschodnich 
rolnemi z Litwą, 
Łotwą 
mie odegrywa większej roli. W okresie 
łat 1924/25 —- 1928/29 saldo przy- 
wozi, wywozu kształtowało się nastę- 

  

ZS5.R., skutkiem czego handeł ten w pująco: 

  

" import z Posji 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 

ogółem w 1000 zł. 17461 10793 88631. 42330 36112 
We S 05 08 3.6 13 11 

w tem im wytworów 
> rolnych Pw 1000 Ars tli18 5251 78578 - 15645 7979 

м % .. 63.7 48.7 88.7 37.0 221 

"Eksport z Rosji 
ogółem w 1000 zł. . . 35103 39886 58843 32964 59917 

WOW. 7476 1.6 19 24 13 23 

w tem eksport wytworów 
rolnych w 1000 zł: RA 22751 837 2082 503 2613 

w% . 64.8 е& 3.5 66 44 
  

W roku 1924/25 eksport przewyž- 
szał import o 17542 tysięcy zł., w tem 
wariość nadwyżki w odniesieniu do 
płodów rolnych wynosiła 11633 tys. 
zi. W następnym roku ogólne 
obretów zamyka się dodatnią cyfrą 
2083 tys. zł, ujemną natomiast w 
wysokości 4914 tys. zi. dla wytworów 
rołrych. W roku 1926/27 ogólna łącz- 
na nadwyżka in:portu nad eksportem 
wytosiła 29788 tys. zł. w odniesieniu 
zaś do wytworów rolnych 76496 tys. 
zł. W roku 1927/28 miało miejsce ana 

logiczne kształtowanie się sałda z cy- 

sałdo w 

irami 9366 i 15442 tys. zł. Wreszcie 
w r. 1928/29 ogólny bilans obrotów 
handlowych był czynny, natomiast po- 
został bierny dla wytworów rolnych 

wysokości 5356 tys. zł. 
Wśród innych krajów, z któremi 

Polska prowadzi handel, Rosja zajmu- 
je piąte miejsce w przywozie z prze- 
ciętną cyfrą za 5-lecie 23714 tys. zł. i 
13-te miejsce w wywozie  (przecięt- 
nie 5597 tys. zł.). . 

Według poszczególnych grup рго- 
duktów obrót handlowy przedstawiał 
się następująco (w 1000 zł.): 

  

  
  

tys. zł. 

leżeli chodzi © tonnaž, to pod 

AKL KEANE ENEA 

TAJEMNICZA LOŻA 
TRZYDZIESTU 

Piotki nie są wyłącznym przywilejem sta 
rych ciotek i dziennikarzy. Plotki posiadają 
swoisty czar nowości, wzbudzają dreszcz 
zaciekawienia i przedsmak skandalu. Nic 
więc dztwnego, że warszawianie są zaintry 
gowani wieściami i jakimś wspaniałym „pa- 
łacu zabaw”. Wtajemniczeni opowiadają, że 
mattnurowa sala dancingowa jest oświetlo- 
na miłjonem lamp, artystyczne zasłony zdo- 
bia wejścia de trzech coctail - barów, któ- 
rych sam widok działa upajająco. W pała- 
cu zabaw znajduje się ogród zimowy, kak- 
tusy uginają się pod ciężarem owoców, 
ptaki w szczebieczą, grzejąc się w pro 
miemiach południowego słońca. Najcenniej- 
szą ozdobą pałacu jest „złota loża trzydzie- 
stu“. > której można podziwiać interesujące 
popisy mistrzów dowcipu i tańca przy dzwię 
tach najlepszej muzyki. Pierwszym wartin- 
kiem małeżenia do „Złotej loży” jest odna- 
Kzierie zaczarowanego pałacu, O którym 
marzą wielbtciele prawdziwego piękna. Ża- 
intrvgowani tą wicdomością niechaj po przy 
byciu do Stolicy dobrze poszukają, a Znaj- 
dą nowowybudowany gmach w centrum sto 
licy, gdzie wkrótce otworzy swe podwoje 
najwytworniejszy cafe - dancing, coctail - 
bar i EK ogród zimowy Warszawy 
ps „Adria* (Moniuszki 10). 

a. Przywóz 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1828/29 

Ł Wytwory roślinne w 
1000 #2 ЗН 724 998 67917 4769 3008 

w% 6.5 19.0 86.4 30.5 37.7 

HM. Zwierzęta i wytwory 
zwierzęce w 1000 zł. . 9477 4073 7092 8911 2519 

WSK EZR 85.2 77.8 9.0 57.0 31.6 

IN. Wyiwory przemysłu rolnego 
= 100% Ło URE OS = 565 178 3569 1965 1658 

w % SW 5.1 3,4 4.6 12.5 20.8 

IV. Drzewo surowe i nawpół 
obrobione w 000 zł. 352 1 — - 791 

M as 32 00 — 0.0 9.9 

b. Wywóz 1924/26 1925/26 1926/27 1927/28 1928/20 
L Wytwory reślinne 

w16007077774 919 50 565 22 62 
w % 4.0 14.8 27.1 10.5 24 

li. Zwierzęta i wytwory 
zwierzęce w 1000 24. 37 2Ti 67 7 39 

w % Ё 02 818 32244 15 
z HL Wytworv przemysłu rolne: o 3 

, м 1807 7644 +.% 21790 = 1442 174 2188 
м % ZEL 9.8 69.3 85.6 9:.2 

FV. Drzewo surowe i nawpół 
obrobione w 1000 zł. ‚ 5 18 8 0 24 

w % 00 3.9 04 0.0 0.9 

Przeciętnie za 5 lat mieliśmy salda «ym wzgłędem przywóz wyrazał sių 
ujemne w obrocie wytworami roślin- w następujących liczbach 
nemi w wysokości 15159 tys. zł, w Rok Przywóz Wywóz 
obrocie zwierzętami i wytworami zwie 1925/26 ża 23918 
rzęcemi -— 6329 tys. zł. i w obrocie 549 

drzewem --- 210 tys. zł. W obrocie NOZE a 0 
«%ytworamf przemysłu rolnego, mieliś- 1928,29 22291 3140 

my saldo dodatnie w wysokości 3591 Niezależnie od tego miał miejsce 
przywóz zwierząt w sztukach, miano- 
wicie 322643 sztuk w r. 1924/25 i w 
następnych czterech latach: 37194. 
273717, 287475 i 111207 sztuk, oraz 
wywóz zwierząt — 5 sztuk w r. 1925 
— 1927. H—ski. 

(D. C. N.) 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 5 krtego 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,90 i trzy czwarte — 8,92 i trzy 
czwarte — 8,88 i trzy czwarte. Holandja 
358,65 —- 358,55 — 357,75. Londyn 43,36 
— 41,47 —- 43,25, Nowy Yorx 8,916 — 8,936 
— 8,306. Nowy York kabel 8,925 — 8,946 —- 
4,905. Paryż 45,90 — 35,08 — 34,91. Pra- 
ga 2640 i pół. — 2647 — 26,34. Szwaj- 
carja 17240 — 172,83 — 171,97. Wiedeń 
ZE = CH 125,09. Włochy 46,73-- 

„85 — 46,61. Berli b 1 prywat- nych 212,25: in w obrotach prywat: 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyczka budowlana 50: 4 proc. 

inwest:ycyjna 93,50. 5 proc, konwersyjna 
47,50 6 proc. dolarowa 68,75 — 70. 10 
proc. kolejowa 103,50. 8 proc. LZ BGK i BR, 
al. BGK 94X te same 7 proc. 83,25 4,5 
proc. LZ ziemskie 52,50 — 52,25. 5 proc. 
warszawskie 75. 8 proc. warszawskie 71,75 
— 72 — 71,85. 8 proc. Częstochowy 52. 
® proc. Łodzi 68.25. 8 proc: Piotrkowa 62. 
40 proc. ST 10 proc Radomia 71. 
£ proc obi. poź konw. m. W i um. 40,50. 6 em. 51,50 52 Sd 

sLowoa 

ZJAZD ZIEMIANEK WOJ. NOWOGRÓDZKIEGO 
Przedwczoraj o godzinie 6 wieczo 

rem rozpoczął się w Nieświeżu Woje- 
wódzki Zjazd Zjednoczonych Ziemia- 
nek. Zjazd ten odbywa się w sali ratu 
szowej przy udziale około 60 przed- 
stawicielek poszczególnych kół powia 
iowych, reprezentujących wszystkie 
powiaty woj. nowogródzkiego. 

Na Zjazd przybyła przewodnicząca 
Rady Naczelnej Ziemianek z Warsza- 
wy p. Eleonora Czarnocka. Do pre- 
zydjum Zjazdu weszły panie: Róża 
Czetwertyńska z pow. lidzkiego, Za- 
moyska Władysława, Alma Strawińska 
i Wojniłowiczowa Hanna. 

Powitalne przemówienie wygłosiła 
p. Róża Czetwertyńska, witając przy 
byłe delegatki i gości oraz przedstawi- 
ciela rządu i samorządu p. starostę 
Czarnockiego.ł Po przemówieniu powi 
talnem zabrał głos starosta powiatowy 
witając zjazd i podkreślając wagę pra- 
cy Kobiety - Połki wobec ciężkich i 
trudnych warunków przeżywanych w 
związku z kryzysem ekonomicznym 

  

Tajemniczy bagaż sowiecki 
EE 

dniach przez Stołpce z Rosji Sowieckiej wy 
vsłezlono do Berlina znaczniejszą ilość złota. 

Po zbadaniu tej pogłoski okazało się, że 
trzej sowieccy d: wieźli 5 worków 
z bagażem dypłomatycznym. W istocie jak 
twierdzą tragarze, każdy worek miał conaj- 
mniej 5 pudów wagi, chociaż niewielkie] był 
objętości. 

Przypwszczenia te potwierdzają iakt, że 

  

Państwa. Wzniecenie zapału do przetr 
wania tego kryzysu, zachowanie pol- 
skiego posiadania na kresach, oraz 
łączenie najszerszych warstw ludności, 
która będżie ideową w pracy ku mo- 
carstwowošci Polski, winno być na- 
czelnem zadaniem Związku. 

W imieniu Okr. T-wa Org. i Kółek 
Roln. powitał zjazd p. Olgierd Świda. 
Następnie wyglosiły sprawozdanie z 
terenów i pow. baranowickiego p. !re 
na Rdułtowska, z pow. nowogródzkie- 
go p. Alina Strawińska, z pow. nie- 
świeskiego p. Hanna Wojniłłowiczo- 
wa, z lidzkiego p. Róża Czetwertyń- 
ska i ze słonimskiego p. Rapacka. 

Po sprawozdaniu, krótkie przemó 
wienie wygłosiła p. .Eleonora Czarnoc- 
ka wzywając Ziemianki do dalszej 0- 
wocnej pracy dla dobra Rzeczypospo- 
litej. 

Po zakończeniu Zjazdu odbyła się 
wspólna herbata w sali ratuszowej. 

Dzisiaj obradv Zjazdu odbywać 
się będą na Zamku ks. Radziwiłła. 

w Stofncach 
wiozący owe worśi i — okazywali 
wielk; pieczołowitość o swój bagaż, nie od- 
stępując go ani na krok, oraz że równocześ- 
nie z dypłomatami, jechało 9 innych oby- 
watełi sowieckich, okazujących pewną zwar 
tość organizacyjną i nie spuszczających z 
oka bagazu. W owych 3-u podróżnyci: do- 
myślaćby się można konwoju skarbów, sła- 
nowicie czekistów. 
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Osobiste. Dyrektor Kolei Państwowych 

AKN EDS TBT KOTA TIA DIN ZORRO DE TDZ ZZOZ AEK OPORZE 2 Falkowski wyjechał w sprawach służ- 

rozrywa nas jak dynamit. Jest w niej 
serce, przedelikatne serce, czułe, wra- 
żliwe, mimozowate, zarazem '/ pełne, 
straszliwie mocarne. Ordonówna bie- 
rze za gazete, jak ćma leci w stronę 
białej płachty. Notatka o desperatce i 
notatka o okradzionym wywołują bu- 
rzę w naszych sercach z kołei. Z za- 
partym oddechem słuchamy w nas 
samych tego głosu, który na scenie 
dobywa ze siebie artystka. My teraz 
z kolei falujemy i my teraz tem na- 
szem sercem wodzimy jak owad w po- 
wietrzu te swoje macki, badające tra- 
$edję.Jest przehudzony w nas instynkt 
człowieczy. To jest esencja gry Ordo- 

- fównp, wielki sens jej działania przez 
sztukę. Apeluje do serca. 

Nawet i ta piosenka o fabrycznej 
syrenie, 'jakżesz bardzo świadczy 
obok muzykalnych inwencyj o senty- 
mentach, więcej o sercu dla tych mas. 
Leci jakieś stacało z kół czy transmi- 
syj, lecą spięcia i zgrzyty, * zarazeni 
rytm maszyn poruszonych szeroko, a 
ównocześnie ani na chwilę nie znika 
z widnokręgu naszego, serce, serce 
ludzkie, serce pracujące, serce ufają- 
ce, cierpiące, wierzące, 

W ten sposób jak Ordonówna cza- 
wować zawsze może tylko prawdziwy 
astysta. Jesteśmy upici jej sztuką, 
przez to muzykalnie pomnożeni. Udzie 
lila nam nowei siły biorąc z kosmosu 
w transie tę siłę. Bierze nas w posia- 
danie, bo teraz oczy mamy z powro- 

    

tem otworzone na rzeczy , które ko- 
sztują, jak wszystko, co jest piękne 
na świecie i tragiczne l wszystko to 
czyni ta jej twarzyczka mała, te oczy 
rozszerzone w transie, te jej gesty rąk, 
oddające niemal westchnienie, nawet 
grozę Śmierci. Mowa, taniec, ruch jej 
dobywa słońce, odnajduje słońce. 7 
jakichże ciemności wyłania się Ordo- 
nówna, kiedy tak w sztuce zmuszona 
jest szukać za najwyższem słońcem? 
Żyje tem słońcem, przestaje być Oe- 
othera czy szalejem. Wizyjnie wscho 
dzą w niej awatary, całe kawały prze- 
żyć ciężkich i ogromnych. 

Ordonówna ma duszę i tem odbie- 
ga od wszystkich kabaretowych akto- 
rek, które tylko bawią, nawet arty- 
stycznie ekscytują, ale nie sięgają do 
stóp, stópek naszej pieśniarki, która 
na tę swoją harię i kolor hyacyntu, 
idący w najwyższe. Nie chciałbym za- 
kończyć bez uwagi krytycznej. Tyczy 
się ona repertuaru, epizodu w tym 
iepertuarze. Chciałbym tę moją uwa- 
gę owinąć w liść aloesu, aby nie była 
bolesną. Chcę mówić o piosence na 
samym początku, przedewszystkiem 0 
tem „Chciałabym*! Z naturą sztuki 
Ordonówny stoi ta piosenka w sprzecz 
ności. Trzeba zostawić ją dziwom pod- 
szędnym, które poza dwuznaćzno- 
sciami seksualnemi nie wychyłlają się 
ani o jeden milimetr w prawdziwy 
świat sztuki. Mieczysław Lintanowski. 

nowych do Białegostoku. 

< NABOŻEŃSTWA 

— (k) W dniu imienin JE Arcybikuspa 
Romualda Jałbrzykowskiego metropolity wi- 
leńskiego w sobotę 7 lutego JE ks. biskup 
Kazimierz Michalkiewicz odprawi w. katedrze 
© godz. 9.30 uroczyste nabożeństwo. Na za- 
kończenie będzie odśpiewane „Te Deum 
laudamus“. 

URZEDOWA 
podatkowe dia kupcėw tytonio- 

wych. Min. Skarbu nakazało bo Śkarbo- 
wym stosowanie ulg względem kupców ty- 

-toniowych przy wymiarze podatku przemy- 
słowego. Ponadto ministerstwo wyjaśniło, 

„że  specjałne zezwolenie na prowadzenie 
fillj hurtowni tytoniowych, które mogą być 
prowadzone po wykupieniu świadectwa prze 
mystowego III kategorji, nie są obecnie wy- 
magane. 

— za rdžne przewinienia. Starosta 
Grodzki Wileński ukarał następujące osoby: 
Abramowicza Chaima ul. Wiłkomierska nr. 
42 za skierowywanie nieczystości z dołu u- 
stępowego do nieużywanej piwnicy, grzyw- 
ną w kwocie 100 zł. z zamianą wrazie nie- 
ściągalności na 7 dni aresztu. Charmaca Bo 
rucha, zam. w Wilnie przy ul. Lipówka nr. 
22 za wprowadzanie po raz czwarty w ob- 
rót riestemplowanego mięsa: aresztem bez- 
względnym przez dni siedem. Kamińskiego 
Jana dorożkarza za ukazanie się w miejscu 
publicznem w stanie nietrzeżwym i uprawia- 
nie procederu dorożkarskiego też w Stanie 
nietrzeźwym ares: e: Umi ay. ztem bezwzględnym przez 

MIEJSKA 
— Prace nad budżetem m. Wilna. Nie- 

zbędnym warunkiem normalnego funkcjono- 
wania gospodarki miejskiej jest m. in. za- 
twierdzenie w terminie przepsowym budże- 
tu. lak się dowiadujemy prace specjalnej 
komisji powołanej do y Z odnoś- 
nym wydziałem Magistratu są już daleko 

NIKA 
posunięte, co pozwała przypuszczać, że bu 
dżet zostanie na czas opracowany i prze- 
kazany władzom wojewódzkim do zatwier- 
dzenia. 

O ile budżet ten zostanie zatwierdzony 
przed 1 kwietnia rb. gospodarka m. Wilna 
będzie mogła być prowadzona normalnie 
t.4. celowo. 

— Termin wyborów Rady Mie jw 
N. Wilejce. jak już o tem Pisaliśmy Kada 
Miejska Nowej Wilejki została rozwiązana 
Obecnie dowiadujemy się, że głosowanie od- 
będzie się w dniu 22 bm. Przewodniczącym 
komisji wyborczej mianowany został sędzia 
grodzki w Wilnie p. Krukowski. 

_ — Konferencja w sprawie autobusowej. 
W dniu dzisiejszym odbędzie się w Magi- 
stracie specialna  konferencia poświęcona 
sprawie udzielenia firmie „Arbon”* konces ji 
na uruchomienie miejskiej komunikacji auto 
busowej. 

Z ramienia władz wojewódzkich —- jak 
nas informuja — weźmie w niej udział inż. 
Krukowski kierownik referatu zajmującego 
się sprawami .ruchu pojazdów mechanicz- 
nych 

Rzecz jasna, že na konferencji wspo- 
mnianej nie może zapaść decyzja, a jedy- 
uie zwołana ona została dla bliższego za- 
znajomienia się z całokształtem całej sprawy. 

— O skr pozycję ua szkolnictwo 
żydowskie. W sferach żydowskich lansowa- 
ra jest jako pewnik , wiadomość, że skre- 
Śślone z budżetu miejskiego 20 tys. zł. na 
szkolnictwo żydowskie zostanie obecnie 
przez województwo przyznane przez anulo- 
wanie poprzedniej decyzji. 

— О mową elektrownię dla Wilna. Magi 
strat wyznaczył specjalną komisję, która 
przeprowadzi badania i wypowie się jaka е- 
lektrownia najbardziej Wilnu odpowiada, 
howiem są projektowane: hydroełektrownia 
elektrownia na torfowiskach, wreszcie rozbu 
dowa obecnej elektrowni. 

— Oświetienie ulic. Na ul. Kijowskiej 
Nowogródzkiej i Ponarskiej zostaną zainsta- 
lowane dodatkowe lampy elektryczne w ta 
kiej ilości by oświetienie tych ulic było cał- 
kowite. 

— Powrotna grypa. W Wilnie zanoto- 
wano w ostatnich dniach dość liczne wy- 
padki zasłabnięcia na powrotną grypę. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W niedzielę dn. 8 lu- 

tego br. o godzinie 18 w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu dr. Wacław Tokarz, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi od- 
czyt p.t. „Nadzieje i zawody przywódców 
powstania listopadowego". Wstęp wolny dla 
wszystkich. 

AKADEMICKA 

— Koło prawników. W najbliższych dn. 
odbędą sie następujące imprezy w lokalu 
koła prawników (Zamkowa 11). Dn. 6. II. 
o godz. 8.20 wycieczka do sądu okręgowego 
Na wokandzie rozprawa o komunizm, uszko 
dzenie ciała i t.d. 

Ln. 6. Il. o godz. 20 Sekcja zagadnień 
prawno - ustrojowych. Na porządku dzien- 
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Prace akademików w kato- 

iickiej akcji dobroczynnej 

Paryża 

Kilkomilj a stolica Francji Paryž ro- 
pieje z wielu ran społecznych, jak każde ol 
brzymie środowisko ludzkie. Rany te leczą 
skutecznie w swoim zakresie  konierencje 
św. Wincentego a Paulo, założone w Pary- 
żu w r. 1833 przez akademika Ozanama przy 
Sorbonie. Pracują one nieprzerwanie do dn. 
dzisiejszega, wykazując swoją żywotność i 
niespożystość jako też i poświęcenie mło- 
dzieży, która dostarcza głownego kontyn- 
gentu pracowników. Na konierencyj męs 
kich, jakie w roku 1929 liczył Paryż, až 
166 konferencyj składa się wyłącznie z mło 
dzieży, a w tej Kczbie znowu 40 konferen- 
cyj tworzą sami akademicy najwyższych u- 
czelni. 

Działają oni wiełe a nawet najwięcej po 
przedmieściach Paryża. 100 akademików np. 
zobowiązało się odwiedzać w dniach woł- 
nych od nauki przedmieścia 1 wyszukiwać 
w socjalistycznych przeważnie rodzinach > 
puszczone pod wzgłędem religijnym dzieci, 
a więc: niechrzczone, niepouczone całkowi- 
cie o rzeczach wiary i kształcić je i dopro- 
wadzić później do kościoła. Inni akademicy © 
odwiedzają znowu w niedziele i święta opu- 
szczonych starców i staruszki, urządzają 
przedstawienia, pouczenia lub różne impre- 
zy, odciągając ludzi od pijatyki po szynkach 
i różnych podłych lokałach  zabawowych. 
Jeszcze inni akademicy w dniach „wolnych 
od nauki, udziełają porad i pouczeń w do- 
sach gminnych lub różnego rodzaju biu 
-rach porad, które pozakładali w odległych 
zaułkach Paryża. | 

W czasie wakacyj znowu zgłaszają się 
akademicy do dyspozycji towarzystw opieki 
nad młodzieżą, która potrzebuje opieki, wy 
poczynku i odświeżenia sił i w tym celu 
prowadzą towarzyskie zabawy, urządzają 
wycieczki po kraju nie cofając się nawet 
przed ofiarami z własnej kieszeni, o iłe im 
na to pozwała ica stanowisko. 

Tak pogłębiają życie katolickie Paryża 
akademickie konferencje młodzieży. Czy w 
"Witrie nie mamy tych samych ran i braków 
społecznych, któreby można załagodzić lub 
nawet usunąć? X. Rz. 
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nym: sprawy samopomocowe. Dałszy ciąg 

dyskusji. - 
Dn. 8. II. o godz. 17. Nadzwyczajne ze- 

branie sekcji zagadnień prawno - 
wych. Na porządku dziennym statut Sądu 
Koleżeńskiego przy USB. : 2 

Dn. 9.11. o g. 19 min. 15 zebranie sekcji 
retorycznej. Na porządku dziennym: Przygo 
towanie do pokazu rozprawy sądowej. 

SZKOLNA 
—. Dyrekcja gimnazjum im. j. 1. Kra- 

szewskiego podaje do wiadomości, że poda 
wia o przyjęcie do klas IV, V i VI przyjmu- 
je kancelarja gimnazjum (ul. Ostrobram- 

ska 27) codziennie w godz. od 9 — 13. 

— Komunikat. Dyrekcja Kursów Gimna- 
zjalnych im. Kochanowskiego ogłasza wpi 

sy na nowe półrocze. Zapisy w kancełarji 
e przy ul. Mickiewicza 4 — ll-gie 

piętro w dnie powszednie od godz. I do 13 
i wieczorami od 17 do 19. Bliższe szcze- 
góły w prospekcie Kursów. 

— Egzamira dła eksternów. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego wyznaczyło 
termin egzaminów dła eksternów Wyższego 
Kursu Nauczycielskiego na dzień 23go lu- 
tego 1931 roku. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Kolo Witenskie Polskiego T-wa Fi- 

lołogicznego podaje do wiadomości, że w 
sobctę, dn. 7 lutego r. b. o godz. 6 wiecz 
w sali gimnazjum im. |. Słowackiego (Dn- 
minikańska 3) p. prof. dr. J. Rybicki wygło- 
si odczyt p. t. „Zasadv ustalenia tekstu”. 
Wstep dla członków Koła i wprowadzonych 
przez nich gości bezpłatny. 

ROŻNE 
— Gen. Konarzewski i ks. prof. Żongo- 

łowicz bawią w Wilnie. Wczoraj przybyli do 
Wilna pociągiem pośniesznym kierownik Mi- 
nisterstwa Spr. Wojskowych gen. Daniel 
Konarzewski, wiceminister WR i OP ks. 
prof. Bronisław Żengoółłowicz oraz b. mar- 
Szałek Senatu. prof. Szymański. 

— Czytelnia pism. Zarząd Stowarzysze- 
nia Kobiet z wyższem wvkszłałceniem poda 
je de wiadomości swych członkiń, iż czy- 
zelnia pism jest już uruchomiona i jest czyn- 
na w saboty od godz. 18 —- 20, w miesz- 
kaniu przewodniczącej Stowarzyszenia: Por- 
towa 3 m. 4. с 

— Nowe pisma Htewskie. Ukazał się w 
Wilnie pierwszy numer tygodnika litewskie- 
go p.t. „Jauniws Braugas" poświęcone . mło 
dzieży i miesięcznik katolicko - postępowy 
(jak to zaznaczone jest w pierwszym arty- 
kułe) p.t. „Wiłniaus Warpas“. 

U dorastającej młodzieży stosuje się ra- 
na szklaneczkę naturałnej wody gorzkiej 
„Pranciszka-Józefa* i przy użyciu takowej, 
jej czyszczące działanie na krew i naprawa 
iunkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chłop 
ców, daje zbawienny skutek. żądać w apte- 
kach i drogerjach. 

POCZTOWA 
— Wieczory towarzyskie u 'wców. s pocztowców. 

Stareniem zarządów świetlicy pocztowej i 

Okręgowego Zwiazku niższych Funkcjonar- 
juszy Pocztowych w Wiłnie odbyły się 31.1. 
dwa wieczory towarzyskie dła pocztowców 
i zaproszonych gości, urozmaicone boga 
tym działem koncertowym oraz odegraniem 
sztuki „dziesiąty pawilon* przez zespół a- 
matorski Zwiazku Niższych Funkc. Oba wie 
czory przeszły w miłym nastroju i zakoń- 
czone zostałv tancami przy dźwiękach or- 
kŁiestry. Na wieczorach tych był również о- 
becny prezes dyrekcji inż. Żuchowicz oraz 
urzednicy Dyrekcji. 

° BALE I ZABAWY 
— VI Bal Centrali Opiek Ro- 

dzicielskich na rzecz Bursy dla niezamoż- 
nych uczniów szkół średnich odbędzie się 
w sobotę dnia 7-70 lutego 1931 roku w Sa- 
lonach Oficerskiego Ra Garnizonowego 
(ul. Mickiewicza nr. 13). Początek balu o 
godz. 22. Strój wieczorowy. Cena — 7 zł, 

pi Żuchowicz, 
wych w Wilnie inż. Szemioth, prezes izby — 

dła akademików 3 zł. Wstęp tylko za zapro- 
szemiami. Biłety do nabycia w sekretarjacie 
CUR (Stowarzyszenie Techników, ul. Wi- 
lenska 341. 

— Dancing towarzyski W dn. 
£ bm, zarząd Stow. Opieka Połska Nad Ro- 
dakami ma Obczyźnie” organizuje w nowej 
sali cukierni Zielonego Sztralla (Mickiewi- 
cza 22) dancing towarzyski na cełe kultu- 
ralno - oświatowe towarzystwa. Początek 
© godz. 22. Wstęp 2 zł. za zaproszeniami. 

Stroje dowotne. 

UR] BA LZĘM 

— Teatr miejski na Pohułance, Dziś o g- 
8 w. „Papa  kawaler* Carpentera | 

— Teatr miejski w Lutni Dziś o godzi- 
nie 8 w. ukaże sę komedja współczesna 
Francka + Hirszielda „łnieres z Atseryką*. 

— „Czupurek“ ykta Hertza W s0- 
E RZ 8 godz. 4.30 pp. erax s 
niedzielę dnia 8-go bm. o godz; 44 w poł. 
odbędą się w teatrze na BA dwa 
pizedstawienia po cenach zniżonych. Dan 
tędzie „Czupurek“ Henedykta Hertza w wy 
konaniu czołowych sił zespołu>-Kostjumy i 
dekoracje projektu H. Schramówny. Кейу- 
serja H. Zeiwerowiczówny. ilustracja muzy 
ппа kompozycji KK. Dziewulskiego. 

— Niedziełne przedstawienia 
v.e. W nadchodzacą niedzielę @та 8-go bm 
w obu teatrach miejskich odbędą się przed 
stawienia popołudniowe po cenach zniżo- 
nych. '-. 

W teatrze na Pohulance ukaże się o g. 
8.30 pp. „Dzielny woejak Szwejk". 

W teatrze Lutnia ujrzymy o godz. 3.30 
pp. wytworną kcmedję Vernouila „Ezgoty- 
czną kuzynkę“. у 

— akademicka. We wtorek dn. 
10, środę 1i oraz czwartek 12 bm. o 
8 odbędą się w teatrze Lutnia trzy przedsta 
wienia arcyzabawnej Szopki Akademickiej. 
Widowisko dzieli się na część tradycyjną, 
oraz aktualną, w której ujrzymy szereg po- 
pularnych w Wilnie postaci. 2 

— Najbliższe premiery. Zespół teatrów 
miejskich do pracy nad przygoto- 
„aniem następnych premier. W teatrze na 
Pohułance ujrzymy dwie Świetne współcze 
sne jednoaktówki Mołnara — , *-0- 
raz „Raz, dwa, trzy”. i 

Najbliższą premierą w Lutni- będzie naj- 
nowska komedja Krzywosze! „Noc 
Sylwestrowa”. 

   £ 

CO GRAJĄ W KINACH: 

Kino miejskie — Arka Noego. — * 
Hollywood — Taniec wśród serc. 
Heljos — Wiatr od morza. 
Casino — Latarnia morska. 
Światowid — Koenigsmaik. 
Pan — W sidłach kłamstwa. 
Ognisko — Trędowata. 

SPORTOWA 

pažins, GRS Wojskowego 
mitet Honorowy Tygodnia WF i PW ukon- 
stytuowal się w 6b ni : woje- 
woda wileński an S ana ai biskup 
Władysław Bandurski, inspektor Ari ga 
dyw. Stefan Dąb - Biemacki, dowódca 
szaru o Wilno płk. Pakosz, prezy- 
dent miasta Wilna |ózef Folejewski, rektor 
USB prof. Januszkiewicz, starosta 
Wacław Iszora, kurator Okręgu szkolne 
Kazimierz Szelągowski, prezes 
Strzeleckiego płk. Dobaczewski, komendant 
wojewódzki P.P. Inspektor Ludwikowski, Na 
czełnik w urzędzie wojewódzkim mjr. Wi- 
śniewski, prezes Sądu Apelacyj Bzow- 
ski, prezes. wileński Dyrekcji K Pań- 

st inż. Falkowski, prezes 
i tełegrarów inż. wilk iej dyrekcji Poczt 

prezes dyrekcji Lasów Państwo 

Skarhowej Edward Ratyński, ; 
Okregowej Kontroli Państwowej jan Pietra- 
szewski, prezes (kręgowego Urzędu Ziem 
s<iego w Wilnie Łączyński, dyrektor Połskie 
go Radja w Wilnie Witołd Hulewica. 

— Tor staneczkowy na Górze  Trzy- 
krzyskiej. Tor saneczkowy na Górze Trz 
krzyskiej, który w czasie ostatnich 2 i 
świątecznych wielce ucierpiał dzięki wzmo- 
żonemu wi saneczkarzy, został 
specjalnie przez Magistrat m. Wilna przy- 
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prowadzony do należytego stanu i po paru | 
dniowej przerwie oddany do użytku publi- 
cznego. Wyrównano wyboje, 
no wiraże i t.d., tak iż tor odpowiada obec- 
nie wszelkim wymogom sportowym. 

Na miejscu niogą być wynajmowane san 
ki, a saneczkarze mogą ogrzewać się w 
specjalnie zbudowanym. opałanym baraku. 

L NIBIRU 
Wa 

| DO NABYCIA 
Wt WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SLOWA“ || 
KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Cena5zł, 

——— Ar AEK ROE RIA IAE 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— W wc . Od 4 do 3 
bm. zdan A A 30, w 

4,  przekroczeń tem kradzieży 5, opi 
administracyjnych 12. 

— Pożar w więzieniu an 
iokolskiem. W  kancełarji wię- 

    

zienia wojskowego na Antokołu zapałi | 
Ia się ubiegłej nocy ściana. 

Pożar ugasiia straż ogniowa dość 
szybko, tak że nie wyrządził on poważ 
niejszych strat. Żadnych niepokojów z 
więźniami nie było. 

ita — Usiłowała popełnić samobójstwo 
Margolis (Niemiecka 20) przez wypscie roz 
tworu sublimatu. 

— Zaczadzenie. Wczoraj w nocy 
zatruciu czadem |. Łowkieł (Obozowa 34) 
i G. Oscigo (Połocka 5). 

— Zatrzymanie oszusta. W Lidzie ujęto 
poon strażaka Kazimierza Dojłitkę, któ 
ty, P miesiącem oszukal kilka firm wi- 
łcńskich (Ziaikowicz, Aksetrod) , nabywajac 
towar na sfałszowane weksle wójta martin- 
kańskiego. 

— Kradzieże. Brejha Marji (Ostrobram- 
ska 16) nieznani sprawcy z 
cy mieszczącej się w tymże domu artykułów 
żywnościowych na . W czasie wyno- 
szenia artykułów złodzieje zostałi spłoszenł 
zbiegł miezdoławszy nic ы 
dzenłem ustałono, iż byli to zawodowi zło- 

(datszy ciąg kroniki na str. tei) 

              

   
   

  



   
   

  

dzieje Niszkinis Stefan, Swierkowa nr. 5 i 
Kozakiewicz Kazimierz, Połocka 4. Spraw- 
oów nieudanego złodziejstwa zatrzymano. 

_Swirskiemu Michałowi zam. przy ul. Ba- 
a skradziono z wozu mięsa na 120 

Imperowicza Jana, zaść. Grybiszki za- 
trzymano p= sprawcę tej kradzieży. 

— Falszerze 50-cio groszówek 
Pod Oszrwianą policja ujawniła fabrykę 50- 
cio act: ze SO 
przyrządy wyro szywych monet. 
osoby zostały aresztowane. 

$ Ujęcie koniokradów, w 
ace nieto bandę koniokra- 

grasujących w okolicy od pewnego cza 
su. Koniokradzi zbywali skradzione konie 
na rynkach w różnych miasteczkach fabry- 
kując fałszywe paszporty. 

OFIARY 
skie Adeła dla inteligentnej rodzi- 

ny zi. 5, 
Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. Włady 

sławe Hermana I Doboszyńska 5 zł. dla 
biednej, inteligentnej rodziny, 

ши Vi yborowe 85 

Nasiona | 

iispekiowe 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

EEG. no, ul. Zawalna 9. BEM 

SPORT 
NARCIARSTWO 

|. W ramach tygodnia Woj. Kon. Wych. 
Fiz. i P.W. odbędą się w dniach 6, 7 : 8 
a: narciarskie okręgu Wi- 

pskiego Wszyscy narciarze nadzwyczaj su 
miennie przygotowywali się do tej mistrzo- 
wskiej batalji, więc walki zapowiadają się 
nadzwy! Wszyscy  miłosnicy 

  

    

   

о czaj Ccrekawie. 
śniegu i słońca tumnie stawić się powinni 
na starcie i mecic, aby podziwiac i dopin- 
gować swych pupilkow i faworytow. Naležy 
się spodziewać nadzwyczaj zażartej  waiki 
'w biegach między Łabuciem, Niecieckim, 

> z „Ogniska”* a Stankiewiczem z 
AZS-u, ta czwórka bezwzględnie wyłoni z 
siebie mistrza naprawdę godnego nosić ten 
tytuł. W niedzielę rano rozgrywany będzie 
konkurs skoków, na którym będą bawiły się 
myszy pod nieobecność kota, bowiem Cie- 
chanowicz stuprocentowy faworyt na zwy- 
cięzcę nie może startować jako uczeń do za- 
wodow ze „starszymi“ notabene od o wiele 
gorszymi. Czas już skończyć z temi niezdro- 
wem. stosunkami, że uczniowie mogą skakać NOW“ 

urencji, a nie woino im zato *k w swojej 
tego samego robić w konkurencji  klubo- 
wej. Trzeba wreszcie zdecydować się na je- 
dno albo zakazać im tego ćwiczenia jako szko 
dliwego i nie nadającego się do uprawiania 
w wieku szkolnym albo pozwolić im wyka- 
zywać swoją wyższość nad starszymi kłubo- 
wymi rywalami, pozwolić im zwyciężyć i 
zdobywać la — albo kazać im patrzeć 
tylko i „m tem ciekaw ROR to 
Fowiedzą oćpowiednie władze szkolne, bo 
chyba czas położyć kres temu bczhołowiu. 

„znowuż mistrzostwa w kombinacji 
18 Skok jesi wielką niewiadomą, naj- 
więcej jednak tu mają do powiedzenia Ła- 

buć 1 Zajewski i zdaje się, że spokojnie mo- 
£ą piłnować siebie nawzajem, bo chyba nikt 
mie odważy <ię ich SE 

Tylu byłoby z lokalnej konkurencji pre- 
tendentów do tytułu mistrza niewiadotno 
je czy nie zaćmią blasku ich sławy goś 
Se podhałańscy, którzy przyobiecai swój 
bdział. Kto przyjedzie i czy wogóle przyje- 
dzie o za >, a ec COREY i 
rezerwujemy sobie czas na te n jakie 

—— widowiska. Gia 
Bow * 

12112 Intego odbyły się w Zakopanem 
mistrzostwa Podhala, okręgu, w którym 
uarciarstwo jest najdawniej uprawiane i 
który może być uważany za kolebkę tego 
cudownego sportu. Ze wzgłędu na bardzo 
= i pay Sat, zawodników, irapre 

zę tę należy uważać za największą, obok 
mistrzostw  Połski, w dodatku, 2 apa 
Czech Br. | Szostak K. zawróceni z drogi 

Lia iai ii o 
SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
Tommy Veston nie mogła mieć, są- 

dząc z wyglądu, więcej niż siedemnaś- 
cie, — osiemnaście lat. Ciemne o złota 
wym połysku włosy okalały piękny 1 
delikatny ował twarzy. Miała na s0- 
bie skromną, szarą suknię, ale w za- 

_ chowaniu jej była taka duma i god- 
ność, że wzbudzała ogólny szacunek. 
"Podczas gdy Anglik obserwował 
swoją sąsiadkę i w myśli robił uwagi 

_ o niej, do sali weszło czterech nowych 
gości. Na przedzie szedł tęgi, wielki 
mężczyzna, którego cała postać tchnę 

_ ła pewnością siebie i zarozumiałością, 
_ w rękach miał grube cygaro, którego 

nie wyjmował; w całem jego zachowa 
niu było coś wyzywającego.  Jego- 
mość ten obejrzał się po sali i z wi- 
docznem zadowoleniem przygląda? się 

_ szaro ubranej panience. Tommy Ve- 
_ ston nie podniosła oczu z nad talerza, 

ale King poznał po drganiu jej rzęs 
Że zauważyła wrażenie, jakie wywaria 
na nieznajomym. King mimowoli uczuł 
niechęć do tego ordynarnego człowie 
ka, połączoną z jakiemś niewyraźnem 
poczuciem własnej słabości i młodości 
Ktoś za jego plecami szepnął, że to 
słynny miljoner Wortington Mills. Aha, 
-— pomyślał King, — to ten, o którym 
mówił Curtis Like! 

Głos miljonera rozlegał się po sa- 
*: mówił z widocznem zadowoieniem 
i z wyraźnym zamiarem imponowania 

+ obecnym. Sąsiedzi zamilkli rzeczywiś- 
_ cie, przysłuchujac się jego słowom. 

— Tak, — mówił on głosem tubal- 
nym, — to jest fakt. Przed wyjazdem 
do Afryki, udałem się do Rivingtona 

Birminham. Czy pan widział go kie- 
dy? Taki zabawny, mały karzeł: Przy 

- pemnna raczej jakiegoś skrybę niż wiel 
kiego fabrykanta broni. Odrazu zrozu 
miałem, że musiał o mnie słyszeć: „Zu 

_ pełnie słusznie, mister Milis—rzekł-- 
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Zarząd Spółdzielni 
„SIŁA” 

powiadamia, iż dn. 15 b. m. o godzinie 17 
odbędzie się walne zgromadzenie członków 

w lokalu Spółdziełni, 

B986882908888 

do jugosławii i z powodu braku śniegu, 
zgłosili swój udział. Oboko wyżej wymienio 
nych zawodników wybije się na pierwszy 

an Marusarz St. — nasza polska 16-letnia 
chluba. 

Wyniki techniczne. Bie: zjazdowy: 
Marusarz St. -— 11 m. 44 sek. 
Marusarz St 11 m. 44 sek 18 km. Br. 

Czech 1 g. 29 m 13 s przed Motyką Zdzi- 
sławam 1 g. 31 m. 39 sek. 

Bieg pań: Polankowa Brońcia 9 m 03 s. 
Brońcia po wyleczeniu zwichniętej ręki jest 
już w wyśmienitej formie, 

HOKEJ 
ŁOTWA — POLSKA. 

Mecz reprezentacyj robotniczych zakoń- 
czył się zwycięstwem gości w stosunku 
4 : 2. Poziom gry dość niski. 

‚ Zwyciężyła drużyna bardziej zgrana, a 
nie oparta jedynie na indywidualnych zagra 
ulach, co miało miejsce w połskiej drużynie 
i co walnie przyczyniło się do naszej klęski. 

Do reprezentacji Polska uchwaliła _gra- 
s. Skry i Marymontu. Sędzia — p .Czap- 
ic! г 

SUKCESY POLAKA W AMERYCE 

Znakomity bokser zawodowy Polak Ed- 
ward Ran Święci nielada triumfy na ringach 
nowojorskich Ostatnio znockautował w Ma- 
dison Square Garden Per Yarrelita w 6-ej 
rundzie. W kilka dni potem wakczył w St. 
Louis 10 rund bez rezultatu z pretendentem 
do mistrzostwa świata Tommy Greganem. 

NIEMCY WYGRYWAJĄ BOBSLEJOWE Mi 
STRZOSTWA EUROPY. 

W bobsłejowem mistrzostwie Europy ro- 
segranem w Oberhof, wygrał zespół  nie- 
miecki przed austrjackim, szwajcarskim, 
francuskim i angielskim. › 

WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO KO- 
LEGJUM SĘDZIÓW. 

W poniedziałek 2 lutego odbyło się w 
Warszawie doroczne walne zebranie polskie 
no kolegjum sędziów pod przewodnictwem 
kpt. Usarza. Prezesem P.K.S.-u wybrano p- 
inż Przeworskiego, v-prez. por. Decewskie- 

NOWE WŁADZE PIŁKARZY. 

Wałne zebranie Wil. OZPN-u po przy- 
jęciu złożonych sprawozdań i udzieleniu 
absolutorjum ustępującemu zarządowi, wy- 
łoniłe nowe władze okręgu. Prezes ppłk. 
dypł. Wenda, wiceprezesi Katz i Frank, se- 
kretarz por. Malec. z-ca sekretarza Antokol- 
ski, skarbnik Brojt; członkowie: Różewicz, 
Kisiel, Lepiarski, Kapitan związkowy —- Wa- 
silewski. 

Wydział (iier 1 Dyscypliny — przewod- 
niczacy — Frank, członkowie: Gotlieb, Za- 
mejć. Room, Baniak. Delegaci na walne ze- 
branie PZPN-u pplk. Wenda i Wasilewski. 

808956436523583 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Antoni Maciejowski, zamieszkały w Wilnie 
przy uł. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 
1030 UPC ogłasza, że w dniu 6 lutego 1931 
roku od godz. M) rano w maj. Grzegorzewo 
pow. wiłeńsko - trockiego odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego  ruchio- 
mości, należących do Grzegorza Kureca i 
składających się z 15.000 kłg. tektury, osza- 
cowanych na suinę zł. 

Komornik 
(—) A. Maciejowski 

najlepszy strzelec świata powinien 
sieć najlepszą strzelbę. — powtarzam 
to dosłownie. Oczywiście bardzo miło 
było to słyszeć, ale ja wprost zapyta- 
Jem: „Ie“? Prędko zakończyliśmy 
sprawę. Kosztowało mnie to czterysta 
gwin eil 

Spojrzał wyzywająco i tryumfują- 
co na sąsiadów, Traders spuścił oczy 
* odwrócił się szybko. 

—Tak, — mówił dalej miljoner, 
zoraz głośniej, — przyjechałem sobie 
tutaj na odpoczynek i mam zamiar po- 
kazać tutejszym  kolonistom co to 
znaczy być dobrym strzelcem! 

Zy pan zamierza pozostać tutaj 
dłużej? —- zapytał jeden z jego są- 
siadów. 

— Nie wiem jeszcze, ze trzy mie- 
siące, chyba... Słyszałem że ma tu przy 
jechać młody książę, a towarzyszyć 
mu będzie ten sławny Like. Myślę 
więc, że trudno będzie znaleźć prze- 
wodników i tragarzy. Ale mam na- 
dzieję, że pieniądze wszystko tutaj u- 
łatwią. В 

— Gdzie się pan uczył strzelać, 
Mr. Mills? — zapytał ktoś z obecnych, 

— Wszędzie potrochę, ale głównie 
w Meksyku i w Ameryce Południowej. 
Byłem przez pewien czas inżynierem 
górnikiem, a pracując z temi przeklęte- 
mi metysamii trzeba się ciągle mieć na 
baczności. Śmiem twierdzić, że pod 
względem umiejętności trzymania tych 
ludzi niewielu mogło się ze mną rów- 
nać! $ 

Znów obrzucił obecnych wyzywają- 
cemi spojrzeniami i zatrzymał swe о- 
czy na panience w szarej sukni. Pa- 
ra jasnych, szafirowych oczu przyję- 
ra to wyzywające spojrzenie i była w 
nich taka siła, że spuścił wzrok. 

Siedzący: obok miljonera nerwowy i 
niespokojny człowieczek, rzekł: 

— Polowanie wychowuje człowie- 
ka i wyrabia w nim odwagę i męstwo! 

— Wychowuje, naturalnie że wy- 
chowuje.... Ale wogóle męstwo i odwa 

SŁ U WO 

RADJO WILEŃSKIE 

"PIĄTEK, dn. 6 LUTEGO 1831 r. 

9.30 — 9,55 iransm. z Krynicy rozgry- 
wcuk finałowych Mistrzostw świata w tok 
na lodzie. 

11.58 — 12.00 Sygnał czasu i hejnał kra 
kowski. 

12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty 
1310 — Kom. meteor. 
14.30 — 14.45 Tr. z Krynicy międzynar. 

zawodów hokejowych. 
15.50 —16 10 Lekcja francuskiego z War. 
16.25 — 16.30 Program dzienny 
15.30 — 17.15 Koncert życzeń (Piyty) 
17.15 — 17.40 ‚О koralach i rafach kora 

fowych" -— odczyt z Warszawy wygł. |. 
Frydrychiewicz. 

17.45 18.45 Koncert z Warsz. 
18.45 — 19.69 Kom. LOPP-u 
19.00 —. 19.20 Pogad. akżtualna z okazji 

tygodnia WF i PW 
19.20 — 19.30 Progr. na sobotę i rozm. 
19.30 — 19.40 Rezerwa 
1940 — 19.55 Pras. dzien. radį, z War. 
20.00 -- 20.15 Pogad. muzyczna z War- 

  

szawy. 
21,15 -- Koncert symfoniczny z Warsza- 

wy W przerwie „Przegląd filmowy' ze stu- 
dja RW Po koncercie do godz. 23.00 komiu- 
nikaty z Warszawy. 

23.00 — 23.45 Retransm. stacyj zagr. nie 
będzie z powodu próby avdycji literackiej. 

23.45 — 24.00 Komunikaty z międz. za- 
wodów hokejowych w Krynicy. 

SOBOTA, in. 7 ŁUTEGO 31 1. 

11.30 — 1.55 Tr. Krynicy rozgrywek fi- 
aałowych mistrzostw świata w hokeju na 
lodzie. 

11.58 — Czas. 
1205 — 12.50 „Muzyka lekka (płyty) 

13.10 Kom. meteor. 
sty dzieci omówi ciocia Hała 

15.30 —- 15.55 „Mala skrzyneczka“ li- 
wodów hokejowych w Krynicy. 

15.55 — 16.15. Koncert życzeń (płyty) 

16.35 --- 17.00 „Ile lat ma ziemia" — od- 
czyt z Krakowa. 

17.00 — 18.00 Nabożeństwo z Ostrej Bra 

my w Wilnie Tr. na całą Polskę. 

18.00 — 19.00 Audycja i koncert dla 

dzieci z Warsz ‹ 

19.00 -— 19.15 Kom. Wil Tew. Org. i Kół. 
Roln. 

19,15 — 19.40 Progr. na tydzień nast. 

19.40 — 13.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20,00 — 20,15 „Panienka z Nieba" — 

ielj z Warsz. wygł. C. Jellenta. 
20.15 — 20.30 „Pogadanka radjotechni: 

czna” — wygł. Mieczysław Galski. 
20.30 — 21.45 Muzyka lekka z Warsz. 

21.45 — 22.00 Feljeton z Krynicy. 
22.00 — 22.15 „Dzieje afisza" — felį z 

Warszawy wygł. Sokoliński. 
22.15 — 22.40 Koncert chopinowski z 

*Warszawy 
22.55 — 23.05 Kom. z Warsz 
23.05 —- 23.45 Aud. literacka. Fragmenty 

<« komedj: Moliera, z udziałem znakomitej 
artystki Ireny Solskiej. 1) Słowo wstępne— 
prof. S. Glixellego, dziek. wydz. hum. USB ° 
2) „Mizantrop” 3) „Szkoła żon* — wyk. 

art. dram. 

23.45 -— 24.00 Krmunikaty z międz. 7a- 
wod6y Iokejowych | Krynicy. 

Naležy zapamię- SŁO WA“ 

tać že, do Г 

Nekrologi, komunikaty zabawowe, 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grahowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 
Kosztorysy na każde żądanie 

Go MARONAGTRZONAKARERĘNOWOWERACEH ©° 
OC uprzywi.ejowanej odstąp € Gu 

zaraz baidzo dobrze prospervją y 
sklep winn i wódek z kompletnem 

urządzeniem : konce ią na stałe 
Zgłos. enia-Ajencja „POLKRES* Wiłno, 

ul. Krójews:a 3, tel. 17-80. 

  “ 

  

ga musza być wrodzone. Albo ktoś od 
urodzenia te cechy posiada, albo ich 
mieć nigdy nie będzie! 

—Nie zgadzam się z tem. jestem 
przekonany, że odwagę można w so- 
bie wyrobić tak samo, jak każdą inną 
cechę charakteru. Ale można też stra- 
cić ją. у 
— Być może, — przyznał się miljo- 

ner, — ale nie spotykałem się z takie- 
mi wypadkami. Bywałem ja w rozma- 
«tych opałach, ale nigdy nie wiedzia- 
iem co to są nerwy. Raz już ktoś ma 
inocne nerwy, to już się na nich nie 
zawiedzie. Przy każdej nowej próbie 
stają się silniejsze. 

—Czyžby pan był pewien, że nic 
go nie przestraszy, nie zaniepokoi? 

— Nic i nikt, jeśli chodzi o ludzi 
i zwierzęta. Dajcie mnie rewolwer, 
albo fuzję, a jeśli znajdzie się czło- 
wiek, lub ludzie, którzy doprowadzą 
mnie do utraty panowania nad sobą... 
to podaruję temu śmiałkowi nową 
strzelbę... daję wam słowo honoru! 

Znów. oczy jego spotkały się ze spoj 
rzeniem dziewczyny i w szafirowych 
oczach przemknął wesoły ognik. 

— Ja nie żartuję, — oznajmił je- 
szcze głośniej miljoner, czując dziwne 
rozdrażnienie. — Państwo nie wiedzą 
jeszcze, jak ja strzelam ale proszę się 
przekonać. Jutro o ósmej rano będę na 
plaży i, jeśli kto zechce widzieć pra- 
wdziwego strzelca przy robocie, prosz? 
przyjść się przekonąć! Czułbym się ba: 
dzo zaszczyconymi obecnością dam, 
gdyby nerwy ich były dostatecznie sil 
ne. by znieść odgłos wystrzałów. 

Uśmiechnął się ironicznie do miss 
Veston, ukazując swe złote zęby. 
Dziewczyna odpowiedziała spokojnie: 

— Dziękuję panu. Przyjdę. Mamy 
iu bardzo mało rozrywek 

Z chłodnym ukłonem wstała od 
stołu i odeszła, pozostawiając  nie- 
szczęsnego Traversa Kinga wielce przy 
gnębionego i zmieszanego. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

gry_i reżyserji. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 4 do dnia 8 lutego I94izr. włącznie będzie wyświetlany najp stężniej 

„ARKA ROEGO** 
Costelio. 2.000 000 dolarów kosztował ten film, oszołamiający potęgą treści, wi ik: 

K-sa czynna o g. 3.30. с›ч1ек sean Ów 

Dramat. miłości współczesnej | п 
W rolach głównych: Gecrys 

4 4. Nastepiv r 

Baikon 30 gr. 
s+y Him świata: 
ości—legendy. Aktów 20 
Brien | Dolores 

ą inscenizacji,  artyzmem 
oytom: „Wale naddwnajski" 

     

  

   

  

KINO-TEATR 
„KHELIOS“ 
ai. WIŁEŃSKA 33. 

ua tle genjałnego d'ieła 
STEFANA <EROMSKIEGO 

Film domonstruje się tylko w kinie „Helios“ Na I-szy Seans ceny zniżone 
Triumf dźwiękowego Filmu Poiskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 

WIATR o RORZA Dramat miłości, grozy i bołuder- 
stwa W rol. gł. 

  

  

Tel. 926. Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO 
й Najwiękkzy sukces bież, sezonu Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

° : Dziś! Wzruszający dramat miodych serc! Wielki film współczesny z życia młodziezy sludenckiej p. t. 
Uówiękowe kina bz 

‚ W rol. rnych 4 naj sze ś W rolach główny wi 
„KDLLYWOCGO „„UARIEC WŚRÓB SERC # gwiazdy ekranu 

Airiwańeza Э7   Seansy 

Joan Graford, Anite Pzge, Rod la Rocque, Douglas Falrbanks Ir. Nad program: Wesoła komedja dźwiękowa 
w 2 akt. Ceny miejsc 1a |-szy seens od 60 gr. o godz. 4, 6, 8 i 10. 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielki przebój dźwiękowy 

PREMJERA! LaTARNIA AKORZĘĄ 
Wspaniały wstr/ąsarący dramat życiowo-eroyczny. W roi. gł. trzy gwiasdy: kus? ca, powabna 
Imogena Raboraan. przystojny Join Mac Brown ' tajemniczy Robert Ellis. Świetne ełekty 
dźwiękowe. Nad program rewelacyjne doda ki dźwiękowe. Na peraszy Scans ceny zaiżone 

  

  

  

  

  

WwiELRA 47, į Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015 

S Lzišl Rewelacyjny pizebėj! i š S ała ат 

KINO Ulabienie Lan či i mistrz Emil Jannings w wzruszającyt dramacie p 

= go 4 w pozostałych rolach gł*wnyck 
ps s : 49 ŚfBŁACH BŁARSTWA Esther Ralston | Gary Cooper 

BA. Początek o godz. 3-ej, w dnie Świąt. o g. 1-ej. Cėny od 40 gr. 

Kino-Tezt Dziś! Monumenutalny epokowy szlagier najnowszej produkcji 1931 г wg. głośnej i Są powieści 
0-Teair 

Edgara Rice ё : £ * RB G 

„STYŁOWY" | Burocguay. URKRZAĄŃ WŁADCA BDZURGEI 
WIELKA 36, potężny dramat w I4 akt. Treść i wykonanie, to triumi nowoczesuej kinematografji, to zaczarowany raj z 1001 mecy. 

W rol. gł. Nataija Kingstón I Trank Merrill. 
Uwagał Dyrekcja gwarantuje ka 

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie niniej- 

szem ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w okresie 
-go kwietnia 1932 

roku robót asenizacyjnych i kominiarskich w budynkach po- 
od dnia l-go kwietnia 1931 roku do dnia 

łożonych: 
1) w obrębie m. Wilna i 
2) na Oddziałach Dyrekcji KP Wilno, 

"Grodno, Białystok, Lida, 

w Wydziale Drogowym Dyrekcji Okręgowej 
Słowackiego 2, ił piętro, pokój nr. 3, w dnie urzędowe w godz. 
od łi-ej do 13-2j. 

Zainteresowani mogą nabyć pełnv komniet danych, co do 
przetargu po wpłaceniu do kasy dyrekcyjnej 15 zł 

Wysyłanie pocztą niaterjałów, dotyczących przetargu Dy- 
rekcją nie obowiazuje. 

Wadjum w wysokości 5 proc. od zaoferowanej sumy ro- 
cznego wynagrodzenia za wyżej wspcmniane roboty winne 
być złożone sposobem i6tałonym przez Ministerstwo Skarbu 

otówce lub papierach war- 
SKO na rachunek Dyrekcji,. 

Przy składaniu wadjum w papierach wartościowych, należy 
ao ofert dołączyć nie same walory, lecz pokwnowanie kasy 
dyrekcyinej za przyjęte papiery. Oferty wine bvć nadesłane 
łub złożone do specjalnej skrzynki, znajdującej się w pre 
zydjum Dyrekcji, pox. nr. 27, Il piętro do godz. 12-ej, dnia 2 

w kasie dyrekcyjnej w Wilnie w 
tościowych, albo przekazane do 

marca 1931 roku 

      

  

  

ołkowysk, Brześć i Baranowicze. © 
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można otrzymać 

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH 
W WILNIE 

ETER 

  

żdeinu, zwrotem kosztu biletu, że jest to najnowsze arcydzieło, które wyświeiła 
się pierwszy raz w Wilnie 

LUK1OK 

Zeldowicz 
cher. skórne,  wene- 
ryczne, narządów о- 
czowych, od 9—do 1, 

wiecz. 

    

Królewszczyzna, о—3 

KP w Wilnie, ul. 

  

Bv. madycyny 

A. Cymbie 
Choroby tryczn 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Taterskiej przyj» 

maje 9--3 1 5—8, 
Tel. 15-64. 

UUK104 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 

       

E З 5 i BEA skórne i moczopłciowe 
т * i 19, od 9 do 1 KOMISARJAT RZĄDU : ES ais e 

m. st, Warszawy Warszawa, dnia 29 stycznia 1931 r. = a 

Władysław Leon 2- im. Hakmacher, ur. 4 czerwca 1895 r. Dr Ginsberg 
w Warszawie, syn Jamuela i Marjem z Zalchargów, PAGE w ok: e: 
prośbę o zmianę nazwiska rodoweyo Hakmacher na nazwisko w. Wliańska $. od 
Hakowski, Halicki, Hałmirski, Halński lub Hałski. : 

Komisarjat Rządu m. st. Warszawy podaje powyższą proś- 
bę do powszechnej wiadomości z nadmieniem, że w myśl art. 

24 pażdziernika 1919 r. (Dz. URP nr. 88 poz. 
no przeciw jej uwzględniemu zgłosić do Komisarjatu 

które podać należy w ciągu dni 90 od dnia 
ogłoszenia w Monitorze Połskim, które równocześnie się za- 

Rządu (—) T. TARNOWSKI 
Wydziału Administrac 

ИНЕ РОИ НЕНЕ НЕНЕ AHA eini Е 

4. Цз!а\п'у z dnia 
478) wol 
Rządu sprzeciwy, 

rządza. 9 : 
Za Komisarza 

Naczełniit 

Rządca rolny 
z ukończoną Szk łą 
rolnic-ą, 18 lat prakty- 

cdl kwietnia. Chluhned:je się 

  

W Mombassie wszyscy wstają bar 
dzo wcześnie, chcąc skorzystać z zi- 
mniejszych godzin porannych, zanim 
słońce rozpali ziemię. Zaledwie Travers 
King wszedł na tarasę, spotkał miss 
Veston i Curtisa Like. Mijając go, pa- 
nienka uśmiechnęła się i rzekła: 

— Niech pan idzie z nami. Spie- 
szymy właśnie na to przedstawienie na 

plaży. 
Travers przyjął zaproszenie z u- 

niżenym pośpiechem, tak różnym od 
jego wyczorajszego tonu. We troje iu 
szyli w dalszą drogę. Miss Veston mia 
ła na sobie spódniczkę i błuzkę ko- 
loru khaki. Wyglądała w tem ubraniu 
jakoś inaczej i wydała się Traverso- 
wi jeszcze bardziej uroczą. W tem to- 
warzystwie czuł się nadzwyczaj onie- 
śmielony, mówił mało i uszczęśliwio- 
nw, że ta para starych przyjaciół przy 
jęła go do towarzystwa, z wdzięcz- 
nością przysłuchiwał się ich rozmo- 
wie. Nie miał prawie odwagi spoglą- 
dać na idącą obok panienkę, tylko od 
czasu do czasu spoglądał na nią zuko- 
sa i nieśmiało. Curtis Like był z cze- 
goś bardzo zadowolony i żartował ca- 
ły czas. * 

— Co ci się dziś stało, że jesteś 
w takim humorze, Curtis „— zapyta- 
Ja Tommy. 

‚ — Nie! — rozešmiai się Like. -— 
"Tylko zawsze, gdy widzę cię w tej su- 
kni khaki, przeczuwam jakąś zabaw- 
ną historję. 

— Nie mów 'takich głupstw! Jdzie- 
my przyjrzeć się umiejętnościom mr. 
Millsa, ale nie mam ochoty wdawać 
się z nim w rozmowę. 

— Chwała Bogu! Wyobrażam so- 
bie, co byś mu wczoraj odpowiedzia- 
ła, gdyby zwrócił się do ciebie bezpo- 
średnio ze swojemi przechwałkami! 

Tommy nie zdążyła mu nic odpo- 
wiedzieć. gdyż właśnie weszli na pla- 
żę i uwaga wszystkich pochłonęła po- 
stać miljonera i otaczaiacy go tłum 
ciekawych. Miłjoner był ubrany w ja- 

FORTEPIAN 
ki, poszukuje posady krótki używany sprze- 

okazyjna e, 
Świadectwa. Na żąda-oglądać w godzinach 
nie kaucja Oferty pod popołudniowych, ulica 
S. J. do „Stowa“. —įJasna 22, m. 3, —1 

z gotowaniem. 
gane Świadectwa. Zgła- 
szać się Wilno, Wileń- 
ska 28—2 od IU—l12-tej 

        
    

114 — 8. Tel, 

i 
i 

Pokój 
dła samotnej. Królew- 
ska 9, m. 4. , Dowie- 
dzieć się od 2 do S-ej. 

Ciepły, słoneczny 

pokój 
ze wszystkiemi wygo- 
dami wydaje się. An- 
tokol, Przejazd Nr. 6. 
(Giecewicz). 

Vinego. 

Potrzebna 
do mają ku 

ochmistrzyni 
wyma- 

  

sny kostjum PZ w zębach miał 
nieodstępne cygaro. Spoglądał dumnie 
na otaczające go z wyrazem poszano- 
wania i podziwu twarze. 

W pobliżu stał mały murzynek z 
koszykiem pustych butelek. Miljoner 
ujrzał nadchodzących i z zadowołoną 
miną zdjął swój hełm korkowy: | 

"—Dzieńdobry! Obecność pani jest 
la mnie wielką przyjemnością, ale 

proszę stanąć tam na prawo i nie pod 
chodzić blisko, bo pani wie, że rewol- 
wer to niebezpieczna zabawka! ; 

Wyda! rozkaz i maly murzynek po- 
rozstawiał Śpiesznie w kilku miejscach 
na plaży, puste butelki. Mills tymcza- 
sem wział skórzany futerał, wyjął zeń 
duży rewolwer z długą lufą, Obrzucił 
obecnych wyzywającem spojrzeniem i 
zabrał się do dzieła. Strzelał rzeczy- 
wiście dobrze j celnie. Travers King 
musiał to przyznać po pierwszych kil- 
ku strzałach. Butelki rozlatywały się 
na drobne kawałki. Wreszcie miljoner 
wybrał w koszyku flakon od perium i 
z uśmiechem podał go miss Veston. 

— Proszę podrzucić to w górę, ale 
niech się pani nie denerwuje. Proszę 
rzucić jaknajwyżej. 

Panienka rzuciła flakon wysoko. 
Curtis Like ścisnął ramię Traversa i 
szepnął z zachwytem: 

— Zaczyna się. Wiedziałem, że tak 
będzie. Za tysiąc funtów nie zgodził- 
bym się opuścić tę scenę. Niech pan 
uważa! Niech pan patrzy na Tommy! 

Travers nie rozumiał, o co chodzi 
ale wzburzenie myśliwego zaraziło go. 

King i Like przyglądali: się cieka- 
wie ruchom dziewczyny. Tommy pod- 
rzuciła wysoko flakon, miljoner wy- 
strzelił dwa razy, ale... nie trafił. Fla- 
kon spadł na piasek. Z okrzykiem nie- 
zadowolenia milioner podniósł go i po 
dał panience. 

— To mic... Proszę jeszcze raz, to 
dosyć tradna sztuka! 

Tommy nie odpowiedziała, ale Tra 
vers widział, że oczy jej błysnęły tri- 

  

LEKARZE akuszeria] RÓŻNE 
AKUSZERKA 

Sprzedają się 
= IRE młode szpice 

  

€zmy, ASAW£ zmMarszc2 Artyleryjska 1, m. 3. 
|, piegi, wągry, iapież — — — — — 

brodawki, kurzajki, wy- — 
sadanie wiosėw, Mic- 
iewicza 46. 

  

  

  

POSZUKUJEMY 
większych sum pie- 
niężnych na t-szy 

  

      

niumer hipoteki 
wielkich kamienic 

w Wilnie. 
Pom K.K. „Za- 

ch zła** Mickiewi- 
cza 1, teł. 9 08.     GABINET   

  

" Ratjonaine| Kosme- 
tyki Lecznic 

Wilno, Mickiewicza 
m 4. ! 

Urodė 4. E POSADY 
je, dozkonali, eóżwie- fig 

ia, msnwa jej skazy 

Ogrodnik 

  

  

   

  

ia, 
: braki, Masaż 

twarzy i ciała (panie) 

  

  

Sz aczne opalenie Ce potrzebny na wieś. 
y- Wypadanie wtosów Zyłaszać się: ulica 

i łmpież,  Najnows<e Mickiewicza 44, m il, 
adobycze kosmetyki ra- od godz. 9—40 i 14—7 | 

cjonainej. — 
Ledziennie cd g. 10-—8. 

w. ź. P. 43 

— Rządca- 
sea ekonom 

3 

ro żę jose „nergiczny 1 przedsię- 
uje, Bagkorali, tsueie: biorczy z długoetnią 
ta usirwe braki isżazy, praktyką, poszukuje 
Gašinet s a posady od L IV. B. r. 
(esmetyki Gedi6 Posiadam  šwiad-ctwz. 
zesniczej Na ordynarję. Adres: 

.„ Hryniewiczowej, poczta n urzenjec maj. 
4. WIELKA 38.18 ża Lubań, Piotr Białywieki 

*rzyj.w g. 10-114-7 _ e 
W. Z. P. MM. Wykwalitiko- 

zę, .. Wańy agronem 
K h ka z kilkuletnią praktyką | 

uc ar rządową, poszukuje | 
z dobrem gotowaniem posady rządowej Imb 
od zaraz ra wieś (ko- do majątku, Oferty 
Ściół w miejscu) ucz- przesyłać pod о- 
ciwa, pracowita, Wia-nom* Wilno, Wilenska 
domość tylko d isiaį 28—2, 
6. il. Bernardyńska 2 
pensjonat. 

    

    

  

  

umfująco. Curtis Like z trudnością po- 
wstrzymywał się od wybuchu zachwy 
tu i wesołości. 

— Dobrze! — mrmczał podnieco- 
ny i uszczęśliwiony. — Bardzo mi 
pana žal, mr. Mills, ale za dwie mi- 
nuty dostanie pan porządną nauczkę! 

Curtis Like miał rację. Travers King 
obserwując całą scenę, oniemiał ze 
zdumienia: równie siłnym i pewnym 
ruchem, Tommy podrzuciła flakon wy- 
soko w górę. 

Miljoner wystrzelił śpiesznie raz, 
dwa... i flakon wrócił nietknięty na 
miękki piasek. Ale za chwilę znów 
wyleciał w powietrze, rozłegł się wy- 
strzał i flakon rozprysnął się na drod- 
ne kawałeczki... Oszołomiony  Milis 
patrzał osłupiały na młodą dziewczyne 
Odsunięte połv żakietu odsłaniały 
dwie skórzane pochwy rewoiwerowe. 
W prawej ręce filigranowej panienki. 
widniał duży rewolwer. Pałającemi 
triumfem oczyma patrzała na miłjone- 
ra: 

— Najlepszy strzelec! — zaśmia- 
ia się drwiąco, — trzeciorzędny by- 
toby zbyt pochlebnem okreśłeniem dła 
pana. Pan wyobraża sobie, że mając 
pełne kieszenie, może pan bezkarnie 
obrażać nieznajomych? To są maipie 
sztuczki! Ja tu zaraz pokażę takie mał 
pie sztuczki, które oduczą pana 06 s1- 
mochwalstwa. Patrzcief 

Wsunęła rewołwer za pas i z bły- 
skawiczną szybkością wyrzuciła dwie 
butelki z koszyka. jednocześnie pra“ 
'vie wyciągnęła z za pasa dwa rewol- 
wery i wystrzeliła dwoma rękami jed 
nocześnie, odcinając szyjki butelek. 
poczem dwoma  wystrzałami rozbiła 
je. 

— To się nazywa strzelaniem, pa- 
nie Wortington Milis! Umiałam takie 
sztuczki, mając dwanaście lat. Prosze 
15 sobie dobrze zapamiętać i nie prze- 
chwałać się podczas obiadów w restait 
racjach. 

  

  
* sdawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 | 

    

 


