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Opłata pocztowa ulszczana ryczałtem

Kok XVI

DZIENNI
Wilno, Sobota 30-go stycznia 1932 r.   
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z, wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

z Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu, które trwało

do północy obszerniejszą dyskusję wywołała Sprawa ułatwienia

spłat w rolnictwie.
Chodziło o sprawę uzyskania środków na opłatę zaległości z ty-

tułu podatków oraz uciążliwych długów właściciele nieruchomości
ziemskich będą upoważnieni do przeprowadżania parcelacji na od-
dłużenie, na podstawie zaświadczeń, stwierdżających potrzebę parce-

lacji, W związku z tem wskazane jest zawieszenie działalności pe-

wnych artykułów ustawy o reformie rolnej. Zawieszeniegto działałoby
na czas trwania kryzysu gospodarczego. 3

Po przemówieniach posłów Mikołajczyka (St. Lud.), Fijałkow-
skiego (Str. Nar) i Nowickiego (P.P.S) przyjęto projekt w brzmieniu
komisyjnem odrzucając poprawki opozycji.

Podczas omawiania przedłożeń rządowych 0 nadaniu Minister-

stwu Przemysłu i Handlu prawa dokonywania zamiany gruntów pań:

stwowych w Gdyni, pos. Bień (P'P.S) wygłosił ostre przemówienie

oświadczając, że robotnicy Zagłębia nie zgodzą się na arbitraż,

że pozostaje im jako jedyna broń strajk.
Następnie rozpatrzono dwie sprawy związane z Brześciem.

W pierwszej chodziło o raporty policji, na których opierał się

Sąd wydając decyzję o przeniesieniu procesu „Gazety Bydgoskiej

do Torunia. Aczkolwiek mówcy opozycyjni wykazali, Iž raporty

te żadnych podstaw nie miały głosami BB zgłoszony w tej spra-

wie wniosek został odrzucony.
Również głosami BB odrzucono wniosek Centrolewu © wy-

borze nadzwyczajnej komisji celem zbadania sprawy znęcania

się nad więźniami brzaskimi. :

Szereg mówców przypomniał, że dotychczas sprawa ta nie zo-

stała zbadana, chociaż szkodzi ona Polsce w opinji zagranicznej.

Pos. Terlikowski BB oświadczył, że dla niego wystarczającem

jest oświadczenie Sławka, który w Sejmie powiedział, że nie było

żadnego znęcania się.
Przed przemówieniem posła Winiarskiego (Str. Nar.) któ-

ry był zapisany do głosu, zamknięto dyskusję gilotyzując jego

mowę.

Przyśpieszenie tempa prac Sejmu nad
budżetem.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Marszałek Switalski zaproponował, by od dn. 2 lu-
tego począwszy rozpatrywanie budżetu odbywało się codziennie
aż do dn. 19-go łutego.

Rano odbywałoby się posiedzenie komisyjne, zaś plenum trwa-
łoby od g. 4-ej do północy.

Z komisji oświatowej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na wczorejszem posiedzeniu komisji oświatowej
ponownie rozpatrywano sprawę ustroju szkolnictwa.

Przedstawiciele Stronnictwa Narodowego, P.P.S. i ukraińców żą-
dali odroczenia dyskusji w celu porozumienia się z klubami, jednakże
przewodnicząca, pos. Jaworska, nie zgodzila się.

Po przemówieniach referenta pos. Smolikowskiego (B. B.) i mi-
nistra Jędrzejewicza posiedzenie odroczono, przyczem pos. Jawor-
ska chciała odbyć posiedzenie juz w sobotę, a kiedy nie zgodzono
się, proponowała poniedziałek, a wreszcie wyznaczyła na środę.

Czystka w Chadecji.
д (Telefonem od wlasnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ks. Szydelski wystąpjł z Chrześcijańskiej Demo-
kracji. Należał on do t. zw. grupy lwowskiej, z którą Centralny Za-
rząd Ch. D. zetwał stosunki z powodu łączności tej grupy z sanacją.

Tułaczka emigrantów polskich.
BRUKSELA (Pat). Krytyczna ców jest tu wykluczone. Ostatnio

Telefon Redakcji:

sytuacja emigrantów polskich spo-
wodowała, iż opuszczają oni Fran-
cję, kierując się w poszukiwaniu
pracy do Belgji. W] związku z tem,
iż obecny kryzys daje się również
Belgji bardzo silnie we znaki, zna-
lezienie pracy przez cudzoziem-

zawiązano w Brukseli komitet po-
mocy bezrobotnym. Udziela on
doraźnej pomocy, która jednak
jest bardzo skromna, ponieważ
środki czerpane przez komitet po-
chodzą ze składek i darów.

Miry konflikt pomiędzy Kownem I Kłajqodą.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

KRÓLEWIEC. 29.1. Z Kowna donoszą: Zatarg pomiędzy Kownem

i Kłajpedą wchodzi w okres przełomowy. Gubernator okręgu kłaj-
pedzkiego, Merkis, wystosował do prezesa Dyrektorjum—

Betchera żądanie podania się do dymisji wraz z całym Dyre-

ktorjum. Betcher odnowiedział odmownie i oświadczył, że

cofnie się tylko przed siłą. Żądania Merkisa nie zakomunikuje

członkom  Dyrektorjum. Stojąc na straży konwencji kłajpedzkiej

będzie bronił jej wszelkimi dostępnymi środkami.

"Wobec tego oświadczenia,

instrukcje do Kowna.

gubernator Merkis zwrócił się po

Ww kołach rządowych kowieńskich rozważana jest możli-

wość albo mianowania drugiego Dyrektorjum, albo uwięzienia

prezesa Dyrektorjum Betchera.

DZIŠ! Golija Sceniczna Klon M. SK. i 0 WP
urządza D Z I Ś 30-1-32 r.

WIELKĄ ZABAWĘ № Poźegnanie Karnawału.
Muzyka Jazz-band. — Bufet. — Wstęp za zaproszeniami,
które otrzymać można codziennie w Sekretarjacie Klubu

DZI Šš { Orzeszkowej 11 od c SKAwiecz. RER 8 10.

 

[Trzecia zniżka cen
Polski Skład Konfekcji,

Koła. twarde od 0,70
Koszule frakowe „ 8,20

1

W. NOWICKI

wszystko na karnawał: koszule frakowe I į
kołnierzyki słyn, fabr. „O P U S* poleca

Galanterji i Trykotaży
Skarpet. jedwabne 2,20

30 Koszule jedwabne 12,50
Krawaty jedwabne 1,00 Koszule zefirowe €,20

Swetry, dakożary „ 12,00 Wilno, Wielka Kalesony z dymki 3,50
10, RABAT ŚWIĄTECZNY 10. 48—3r
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zagranicą 8 zł.

VILENJKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80157.

po 28 gr. Ogłoszenia
a o 28 proc. drożej. Terminy

  

Szanghaj w ogniu dział japońskich..
Działania wojenne, echa za oceanem i w Lidze Narodów.

BOMBARDOWANIE SZANG-

HAJU.

SZANGHAJ (Pat). Głównodo-

wodzący wojsk japońskich wydał

o godz. 4.25 rano (godz. 22-ga cza-

su środkowo - europejskiego) roz-

kaz bombardowania z aeroplanów

przedmieścia Sza - Pei. Panika

trwa. Pół miljona mieszkańców

Chińczyków Sza-Pei zabarykado-

wało się w swoich mieszkaniach.

Ogień karabinów maszynowych

japońskich kosi wszystkie ulice
dzielnicy.

JAPOŃCZYCY ZAJMUJĄ

PRZEDMIEŚCIE SZA-PEL

SZANGHAJ (Pat). Japońscy
strzelcy morscy rozpoczęli wkra-

czanie na samochodach pancer-

nych na przedmieście Sza-Pei
o godz. 23.15. Słychać bezustan-

nie karabiny maszynowe i salwy
karabinowe w dzielnicy Hong-

Kew, w której znajdują się silne

oddziały japońskich strzelców

morskich, oraz aut pancernych.

Japończycy obsadzili prawie

całkowicie przedmieście Sza-Pei i

w północnej części tego przed-

mieścia napierają na Chińczyków,

stawiających silny opór i wycofu-

jących się w kierunku koncesji
międzynarodowej. Dotychczas od-

wieziono 13 rannych Japończyków
do szpitali polowych. Po stronie

Chińczyków są ciężkie straty. Ja-
pończycy wzięli około 50 jeńców.

* Auto pancerne japońskie, któ-
re chciało przedostać się przez

koncesję angielską na terytorjum

chińskie, zawróciło wobec odmo-

wy przepuszczenia go przez ochot-

ników brytyjskich.

AKCJA SAMOLOTÓW.
POŻARY, ATAKI I KONTR-

ATAKL
SZANGHAJ (Pat). Eskadra

aeroplanów japońskich o 4 godz.

rano rozpoczęła bombardowanie

Sza-Pei. Bombardowanie trwało
do wschodu słońca. W regularnych

odstępach słychać było straszne
eksplozje. Japończyli zajęli głów-

ną chińską kwaterę wojskową w

Sza-Pei, ale Chińczykom udało się

odebrać zpowrotem dworzec, któ-

ry utracili. Atak chiński był
wzmocniony przez pociągi pancer-

ne w chwili, gdy siły japońskie zo-

stały osłabione przez skierowanie

części wojsk, okupujących dwo-

rzec, w kilku zagrożonych kierun-

kach. 3

SPODZIEWANE PRZYBYCIE
FLOTY JAPOŃSKIEJ. — BOM-
BY W DZIELNICY „MIEDZY-

NARODOWEJ.

SZANGHAJ (Pat). Samoloty

iapońskie w dalszym ciągu bom-

bardują Sza-Pei, gdzie szerzy się

śwałtowny pożar. W chwili obec-

nej walka nieco osłabła, gdyż obie

strony usiłują wzmocnić swe po-

zycje. Japończycy oczekują przy-

bycia 12 pancerników. Część 19-ej

armji kantońskiej z rejonu Nanki-

nu oraz trzecia dywizja gwardji

narodowej skierowane zostały do

Szanghaju. Bomba, rzucona z sa-

molołu japońskiego, spadła na jed-

nej z ulic w dzielnicy międzynaro-
dowej, wyrządzając znaczne szko-

dy.

ZAWIESZENIE BRONI.

WASZYNGTON (Pat). W/g do-
niesień agencji Reutera, Japoń-

czycy i Chińczycy zawarli układ,

wstrzymujący walki w Szanghaju,

począwszy od dnia 30 b. m. o go-
dzinie 12-ej, w/g czasu Greenwich.

Wiadomość tę potwierdzają oli-
cjalnie w Londynie,

STRATY STRON.

NANKIN (Pat). Wczoraj w

czasie walk w dzielnicy Sza-Pei w

Szanghaju wojska chińskie miały

zdobyć 4 japońskie samochody

pancerne. W wyniku walk zginęło

lub odniosło rany około 300 Chiń-

czyków.

POGOTOWIE FLOTY AMERY-
KAŃSKIEJ.

MANILLA (Pat). 4 kontrtor-

pedowce amerykańskie otrzyma-

ły rozkaz trzymania się w pogoto-

wiu w przewidywaniu udania się

do Szanghaju.

PRZYGNĘBIENIE
W LIDZE NARODÓW.

GENEWA (Pat). Szwajcarska

Agencja Telegraficzna podaje:

Ostatnie wiadomości, jakie nade-

szły z Szanghaju, wywołały w ko-

łach Ligi Narodów przygnębiające

wrażenie. Oburzenie na brutalne

postępowanie Japończyków wzra-

sta z dnia na dzień. Z zadowole-
niem witają naogół wzmiankowa-

ne koła fakt, że chińska delegacja

zdecydowała się wreszcie powo-

laė na art 15 statutu Ligi, który

umożliwia Radzie Ligi Narodów

energiczne wystąpienie przeciwko

Japonji W piątek przed połu-

dniem przewodniczący Rady Paul-

Boncour odbył naradę z lordem

Cecitem, dełegatami-- Niemiec i

Italji w celu rozważenia stano-
wiska, jakie należy zająć wobec

położenia w Azji Wschodniej. Na

posiedzeniu Rady, które ma się

odbyć w piątek po południu Paul

Boncour złoży odpowiednie о-

świadczenie w tej sprawie.

„BEZCZYNNOŚĆ i BEZSILNOŚĆ!*
GENEWA (Pat). Przedstawi-

ciel Kuomintangu w Europie ogło-
sił deklarację, podkreślającą po-

ważny charakter „konfliktu chiń-
*sko-japońskiego, bezczynność oraz
bezsilność Rady Ligi Narodów i

wyrażającą wreszcie życzenie, by

Rada zajęła bardziej stanowcze

i energiczne stanowisko.

RADA LIGI W „NOWEJ SYTU-
ACJI* ROZPORZĄDZA STARE-

MI „PARAGRAFAMI.

GENEWA (Pat) Sytuacja w
sprawie konfliktu chińsko-japoń-

skiego uległa w dniu dzisiejszym

radykalnej zmianie naskutek za-

jęcia Szanghaju oraz otrzymania
nowych instrukcyj przez delegację

chińską. Wystosowała ona do se-

kretarza generalnego Ligi notę, w

której stwierdza, że konflikt do-

szedł do punktu, w którym może

nastąpić natychmiastowe zerwa-

nie między Chinami a Japonią i

domaga się formalnego zastosowa-
nia do tego konfliktu art. 10 i 15

paktu Ligi W myśl pierwszego z

tych artykułów Rada Ligi Naro-
dów ma wskazać środki w celu

ochrony integralności terytorjalnej
członków Ligi przed napaścia ze-

wnętrzną. Art. 15 przewiduje, że

dla decyzji Rady Ligi Narodów,

powziętej w myśl tego artykułu,

nie potrzeba zgody stron. Dotych-
czas, jak wiadomo, Rada Ligi Na-

rodów, opierając się na art 11, po-

trzebowała dla każdej decyzji zgo-

dy obu państw zainteresowanych.
W/g ogólnego przekonania. panu-

jącego w kuluarach Ligi, projekt

deklaracji, mozolnie wypracowa-

ny w ciągu ostatnich dni, stał się
bezprzedmiotowy i należy już do

przeszłości Rada Ligi Narodów

znajduje się obecnie w całkowicie

nowej sytuacji, jeszcze trudniejszej
niż dotychczasowa.

STANOWISKO ANGLJI I STA-
NÓW ZJEDNOCZONYCH.

LONDYN (Pat). W kołach rzą-
dowych Wielkiej Brytanji uważać
mają zasadniczo myśl Ameryki za-

jęcia się całokształtem sytuacji w

Chinach za słuszną, ale uważają,

że problem ten nie może być trak-

towany pod kątem widzenia akcji

przeciwjapońskiej, lecz tylko pod

kątem widzenia kooperacji z Ja-

ponją. Biorąc przedewszystkiem

za punkt wyjścia w danej chwili

traktaty, dotyczące specjalnie Da-

lekiego Wschodu, mianowicie kon-

wencję waszyngtońską, rząd bry-

tyjski zaproponował w piątek po

południu przez swego ambasadora

w Waszyngtonie rządowi amery-

kańskiemu, aby narazie jako

pierwszy i najbardziej przez chwi-

lę wskazany, krok wystąpić wspól-

nie w ramach konwencji waszyn$g-

tońskiej, ostrzegając Japonję przed

działaniem na własną rękę w

obrębie dzielnicy międzynarodo-

wej w Szanghaju oraz przed blo-

kowaniem wolnego dostępu stat-

ków do rzeki Yang-Tse. Propo-

zycja ta obecnie jest rozważana w

Białym Domu, gdzie odbywają się

narady pod przewodnictwem pre-

zydenta Hoovera. W związku z

sytuacją wynikłą w tej sprawie

minister spraw zagranicznych Si-
mon odłożył swój odjszd do Ge-

newy.

RADA LIGI NARODÓW
WCIĄŻ RADZI

‚ GENEWA (Pat). Popołudnio-

we posiedzenie Rady poprzedzone

było obradami komitetu dwunastu,

wskutek czego rozpoczęło się z

godzinnem opóźnieniem. Na wstę-

pie Paul-Boncour streścił uzgod-

nioną w dniach ostatnich dekla-

rację, podkreślając, że obecnie

straciła ona znaczenie wobec no-
wych wydarzeń. Następnie wy-

głosili przemówienia przedstawi-

ciele stron. Z ich deklaracyj wy-

nika przedewszystkiem, że istnieją

dwie zupełnie rozbieżne wersje co

do przebiegu wydarzeń w Szang-

haju. Zdaniem przedstawiciela

Chin przyczyną walk było wylądo-

wanie marynarzy japońskich, na-

tomiast w/g reprezentanta Japonii

wylądowanie było zgodne z de-

cyzją, powziętą przez komendan-

tów flot zagranicznych. którzy po-

dzielili pomiędzy sobą zadanie

utrzymania porządku. Pozatem de-

legat Japonji kwestjonował słusz-

ność odwołania się Chin do art. 15

paktu oraz wysunął tezę, że roz-

poczęcie procedury z art. 15 anu-

luje wszystko, co Rada dotąd u-
czyniła na podstawie innych arty-

kułów. Teza ta jednak nie została

uznana przez przewodniczącego,
który wykazał, że Rada nie może

się uchylić od zastosowania arty-

kułu 15, gdy jeden z członków Ligi

tego żąda oraz że obie procedury

mogą być równoczesne. Rada na-

stępnie uznała, że "należy rozpo-

cząć procedurę, przewidzianą z

art. 15, w/g którego sekretarz ge-

neralny zarządza aktami w danej

sprawie i przyjęła do wiadomości

oświadczenie sekretarza general-

nego, że postara się uzyskać in-

formacje na miejscu. Sekretarz
generalny wyraził pozatem na-

dzieję, że obie strony złożą mu

swe uwagi i zapowiedział przed-

stawienie konkretnych propozycyj.
W zakończeniu Paul-Boncour we-

zwał przedstawicieli stron, bv za-

telegrafowali do swych rządów,

przedstawiając zaniepokojenie

Rady.

Sprawy polsko-gdańskie w Radzie
Ligi Narodów.

GENEWA. (Pat). — Rada Ligi
Narodów załatwiła na piątkowem
posiedzeniu sprawy gdańskie przy-
jęciem raportu i rezolucji, przed-
stawionych przez reprezentanta
Wielkiej Brytanji.
W sprawie port d'attache re-

zulacja, wydana po przyjęciu
opinji Trybunału Haskiego, stwier-
dza: „Rada sądzi, że wobec
tego, że punkty prawne, co
do których istniały różnice
zdań pomiędzy stronami, są
obecnie wyjaśnione przez o-
pinię Trybunału, kwestje prak-
tyczne, poruszone w nocie
rządu polskiego z 25 stycznia
1932 r., powinny być załatwio-
ne bezpośrednio przez strony.

Rada z zadowoleniem przyj-
muje deklarację, uczynioną w tej
sprawie przez prezydenta Senatu
wolnego miasta w nocie z 28
stycznia 1932 r. oraz deklarację,
uczynioną przez przedstawicieła
Polski w nocie z tej samej daty.
Rada cieszy się, że może stwier-
dzić, że w ten sposób sprawa

znajdzie się definitywnie rozwią-
zana. Należy podkreślić gotowość
Senatu przyznania okrętom wo-
jennym polskim pewnych specjal-
oych ułatwień, przystosowanych
do okoliczności lokalnych.
W sprawie używania portu

gdyńskiego przez Polskę raport
przedstawiciela Wielkiej Brytanji
streszcza dzieje tej sprawy, przy-
pominając, że zdaniem rządu pol-
skiego żądania zgłoszone przez
Senat gdański w roku 1930 nie
mogą stanowić sporu między Pol-
ską a w. m. Gdańskiem, gdyż sta-
nowią one zamach na suwerenność
polityczną i gospodarczą państwa
polskiego i na jego prawa do swo-
bodnego rozwoju.

Nowe kwestje prawne, które
wysunęły się w tej sprawie na-
skutek odwołania się obu stron od
decyzji wysokiego komisarza, ma-
ją być dodatkowo przestudjowa-
ne przez komitet prawników, by
sprawa mogła być rozpatrzona na
sesji majowej Rady Ligi.

Buresch na czele nowego gabinetu
austrjackieso. |

WIEDEŃ (Pat). Nowy gebinet
ukonstytuował się w dn. 29 bm.
o godz. 19 m. 30 złożył ślubo-
wanie w ręce prezydenta związ-
kowego Miklasa. Skład nowego
gabinetu jest następujący: kan-
clerstwo i sprawy zagraniczne —
Buresch, wicekanclerstwo i spra-
wy wewnętrzne—Winckler, skarb

— Weidenhofer, oświata — Czer-
mak, sądownictwo — Schusch-
nigg, rojnictwo—Dolfus,
Heinl, sprawy wojskowe—Vaugoin,
opieka społeczna — Reisch. Przy-
znane związkowi chłopskiemu
stanowisko ministra bez teki
będzie obsadzone w terminie
późniejszy m.

Żadnej nadziei na odnalezienie łodzi „M. 2".
LONDYN (Pat) Admiralicja podaje, iż niema obecnie żad-

nej nadziei na uratowanie załogi łodzi podwodnej „M. 2".

Zajścia antyżydowskie w Wiedniu.
WIEDEŃ (Pat). Na wszechnicy

handlowej wydarzyły się w pią-
tek krwawe awantury pomiędzy
studentami narodowo-socjalistycz-

nymi a studentami żydowskimi.
Trzech studentów żydów i jeden
narodowy socjalista zostali do-
tkliwie pobici.

 

U. S. B. i
Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą młodzieży akademickiej

chcesz wesoło spędzić czas — przyjdź na XIII B AL Ogólnoakademicki w dniu 1-go lutego 1932 r. w Salonach
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego.

hadel— |

   

<
4

d
o

 



2

Z NOTATNIKA
SEJMOWEGO.

Warszawa, 28 stycznia.

Powtarze się na naszych o-

czach prawdziwość starego przy-

słowia: „kiedy trwoga do Boga :

Kłopotów mamy podostatkiem.

Trudności w ich pokonaniu są nie-

ustanne Zdaje się, że zamiast się

zmniejszać, kłopoty te stale rosną

i stają się corazuciążliwsze.

Kiedy były lata „tłuste”, to sa-

nacja przypisywala powodzenie

wyłącznie sobie. Buńczuczniebra-

ła na siebie odpowiedzialność za

kraj, a przedewszystkiem starała

się przekonać społeczeństwo, A

suggestjonować je, że , wszys ko

dzieje się tylko dzięki niej i jei

rządom. Ale teraz, gdy są trud-

nošci — odzywają z. z tamtej

s inne zgoła głosy. 4

S iar da każdego już

zmiana tonu 'prasy noworocznej.

Wtedy to bowiem uderzono w ton

pojednawczy, zaczęto m

ciężkiem położeniu 1 potrzebie sku

pienia wszystkich sił || 3

Ale nie tylko w prasie oczy”

wały się podobne tony. Także na

posiedzeniach komisji budżetowej

niejednokrotnie JR
C

strony BB. potrzebę współ ze

nia wszystkich. O tym powszec s

nym wysiłku społeczeństwa wspo

minał nawet minister skarbu.

Były to nuty w polityce, sana-

cyjnej nowe. Dotąd przecie zawsze

nie znano społeczeństwa, nie

chciano też współdziałania innych.

Ale to były czasy powodzenia —

a faktycznie dobrej konjunktury.-

I kiedy w tym czasie ze strony

zwłaszcza Klubu Na po-

jawiły się głosy ostrzeżeń, nawo”

rei = oszczędności, | kiedy

zgłaszano z tej strony długie sze-

regi wniosków szczegółowo opra-

cowanych i starano się budżet

zmniejszyć, zwracano uwaśę na

konieczność reformy podatkowej,

domagano się przebudowy syste-

mu finansowego — wtedyze stro-

ny prasy sanacyjnej i z kółposel-

skich padały pod adresem wnio-

skodawców słowa bardzo uszczy-

pliwe i bardzo przepojone zgryźli-

wością i ironją. Na politykę oszczę

dnościową przeszła następniele-

wica, która w całej rozciągłości

stanęła na stanowisku Klubu Na-

rodowego. :

Aż konjunktura się skończyła

i zaczęły się lata chude. Oszczęd-

ności, o które posłowie Klubu Na-

rodowego wołali —musiały na-

stąpić same. Życie zniewoliło kie-

rowników rządu do coraz więk-

szych ścieśnień i coraz ostrzej-

szych zarządzeń, zmierzających

do ratowania równowagi budże-

towej.

W początku pracy nad tego-

K budžetem Klub Narodo-

wy złożył oświadczenie, zapowia-

dające, iż zmienia swą dotychcza-

sową taktykę i nie będzie zgła-

szał pozytywnych wniosków, o-

graniczając się jedynie do krytyki

i kontroli. Za jego przykładem po-

szła lewica, zająwszy analogiczne

stanowisko. 2

Wtedy ze strony sanacjipod-

jęto atak na opozycję. Dwukrotnie

pos. Polakiewicz, który z ramienia

BB. kieruje taktyką BB. w komisji

budżetowej, wspominał o taktyce

opozycji i zwracał się do niej, a

personalnie do prof. Rybarskiego

z wezwaniem, by udzielił wska-.

zań, jak należy postępować, ażeby

wyjść z matni.
Odpowiedział mu z całą szcze-

rością pos. Czetwertyński: przy-
pomniał odrzucanie -a limine wszel
kich poprawek, stawianych daw-
niej przez Klub Narodowy i za-
rzucanie mu przez sanację niepo-
ważnego ustosunkowania się do
prac budżetowych, jakkolwiek
potem, z momentem pogorszenia
się konjunktury sanacja weszła na
drogę, wskazywaną przez Klub
Narodowy; a najważniejsza pod-
niósł, że opozycja nie może się
nigdy zgodzić na traktowanie bud-
żetu przez sanację: albowiem pra-
ca nad budżetem okazuje się fikcyj
na i bezcelowa gdy ustala się
pewne pozycje, których następnie
rząd nie wykonywa, gdy się udzie-
la rządowi faktycznych pełno-
mocnictw do wykonywania bud-
żetu, jak on zechce. Sanacja tedy
faktycznie rezygnuje z podstawo-
wego prawa parlamentarnego go-
spodarki budżetowej.

I podobnie, jak zeszłego roku,
kiedy min. Matuszewski wbrew
pierwotnym zapowiedziom, do-
piero w senacie tuż przed ostatecz
nem uchwaleniem budżetu, o-
świadczył, że budżet jest niereal-
ny — tak teraz pos. Polakiewicz
zupełnie otwarcie, a minister

. nach, wyrazili swe wątpliwości co
skarbu w  najsubtelniejszych to-
do realności budżetu.

Dlatego to w dobie obecnego
przesilenia i trudności tak często
słychać odwoływania się sanacji
do współpracy i apele o pomoc.

Ale zapominają, że podstawą
esencjonalną zmiany jest odbudo-
wanie zaufania społeczeństwa. To
może nastąpić po usunięciu się
sanacji. H. Ww.
O.LUIAAŁ„ŻLE

Zjazd wojewodów.
WARSZAWA (Pat) — W dniu

dzisiejszym odbywa się wWar-
szawie zjazd wojewodów z całej
Rzeczypospolitej pod przewod-
nictwem p. ministra spraw we-
„wnętrznych Pierackiego.

 

DZIENNTE., WT LESZKA

2 prasy.
Jak prasa sanacyjna „współpra-

cuje'' z rządem.

Coraz głośniejszy protest prze-
ciwko interwencjonizmowi pań-
stwa, przeciwko etatyzmowi i mo-

*nopolizacji podnosi się na łamach
prasy prorządowej. м

Znany sanacyjny ekonomista

prof. Krzyżanowski pisze w „Ga-
zecie Handlowej:

,„„„Z punktu widzenia gospodarczego

każda interwencja państwa jest mniej lub

więcej szkodliwa. Państwo interwenjując

dyryguje tylko już istniejącym kapitałem

w pewnym kierunku, nie może bowiem

bezpośrednio wytwarzać nowych dóbr

przy pomocy swych zarządzeń. Jeżeli

państwo skierowuje kapitał do gałęzi

wytwórczości najrentowniejszych, wów-

czas działalność jego jest zbędna, jeżeli

natomiast wskutek interwencji państwa

kapitały zostają użyte w sposób mniej

rentowny, interwencja jest szkodliwa.
Naturalnie im mniej rentowne są działy
produkcji, do których państwo prze-
rzuca kapitały, tem szkodliwsza jest in-
terwencja. W tym wypadku interwencja
musi też znacznie głębiej sięgać, Do in
terwencji skłaniają niekiedy względy po-
zagospodarcze, Ž punktu widzenia poli-
tycznego może ona nawet być koniecz-

nością. Nie uważam natomiast by wzglę-
dy gospodarcze mogły uzasadniać inter-
wencjonizm. Stojąc na gruncie wyłącz-
nie gospodarczym, muszę powiedzieć, że
interwencjonizm stosowany w wypad-
kach wyjątkowych, jest mniej szkodliwy,
gdy jednak staje się niemal regułą,
zmniejsza bardzo poważnie dochód spo-
łeczny i tem samem godzi w cele poli-
tyczne, które chciano interwencjonizmem
osiągnąć. Utrzymanie ingerencji pań-
stwa w ograniczonym zakresie jest bar-
dzo trudne, gdyż każde zarządzenie re-
glamentacyjne pociąga za sobą zmiany
w układzie stosunków gospodarczych,
nieprzewidziane przez inicjatorów, które
dają pole do nowych żądań i nowych
ograniczeń swobody gospodarowania..."

To głos teoretyka. A teraz

posłuchajmy co o naszych fak-
tycznych stosunkach pisze sana-

cyjny „Il. Kurj. Codzienny”:
IaBakcyl monopolowy w Polsce ma

ostatnio wzmożoną żywotność. — Na
prawo i lewo tworzą się monopole i wy-
łączności. Teoretycy tego ruchu mówią
o powstawaniu nie monopolów prawnych,
ale faktycznych. Broń Boże — powiada
się — nikt nie myśli o tworzeniu mono-

polów prawnych — to wszystko, co pra-
sa o tem mówi — to kłamstwo. A że
powstają monopole faktyczne, to cóż
można na to poradzić?

A więc n. p. wydaje się instrukcje,
by kajety szkolne zakupywane były we-
dle pewnego wzoru, którego wytwarzanie
zastrzegła sobie pewna tylko firma. Jest
to oczywiście monopol faktyczny — ale
cóż na to — powiada się — można po-
radzić.

Robi się umowę z jedną firmą auto-
mobilową, która jest tak skonstruowaną,
iż żadna inna firma nie będzie mogła
z nią w Polsce konkurować. Oczywiście,
jest to znów tylko monopol faktyczny,
który sam przez się w ustawie nie jest
zagwarantowany, ale którego przesłanki
opierają się już na ustawie, wzgl. na roz-
porządzeniach w okólnikach.

Chce się utworzyć Centralę Kas Cho-
rych — i znów szereg wyłączności han-
dlowych wiąże się z tą koncepcją.

Iworzy się szereg zakazów i uaka-
zów, od których zwalnia pozwolenie 1e-
sortowego ministra. Ten system po+wo-
leń rozpowszechnia się niepokojąco..:”

Dodajmy jeszcze, że obydwa
powyższe artykuły przedrukował
sanacyjny „Dziennik Poznański”,
solidaryzując się z niemi w nastę-
pującym redakcyjnym przypisku:

„I powstaje błędne koto... Aby prze-

Z Li
Napisy w kinach wyłącznie w ję-

zyku litewskim.

Litewskie ministerstwo spraw
wewnętrznych opracowało nowy
projękt ustawy o kinach, które ma
ją służyć propagandzie litewskiej.

Komisja ma prawo żądać zmia-
ny napisów na filmach. Napisy
mają być jedynie w języku litew-
skim. Do każdego programu po-
winna być dołączona kronika li-
tewska. Długość filmu kroniki ma
być nie mniejsza niż 300 m.
B. teatr Montwiłła w Poniewieżu
przejdzie na własność szaulisów.

Pisma litewskie podają, że mi-
nisterstwo oświaty zamierza od-
kupić od spadkobierców Montwił-
ła budynek w Poniewieżu, w któ-

 

 

trwać krvzys, jednostki słabsze gospodar-
czo żądają pomocy państwa. Każdy zaś
krok interwencyjny rządu na korzyść
przedsiębiorstwa A pogarsza siłą rzeczy
warunki konkurencyjne firmy B, która
dotąd samodzielnie zmagała się z kry-
zysem. W ten sposób wątpliwa pomoc
powoduje niewątpliwą szkodę. Kto znaj-
dzie wyjście z tego chaosu?“

Głosy działaczów sanacyjnych
i prasy sanacyjnej nie dziwią nas
wcale. Są prawdy tak oczywiste,
które w końcu wymową faktów

- przemówić muszą do najbardziej
zakutych łbów.

Dziwi nas tylko absolutna nie-
zależność rządu od tych kół, które
są dlań najbliższe, które nazwały
się ,„Blokiem Współpracy z Rzą-
dem".

Mila wspėlpraca: „ten do Sasa,
tamten do lasa...“, albo tež: „dja-
bel swoje, a baba swoje“.

Kiedy prasa narodowa przed
laty już pisała kubek w kubek to
samo, było to oczywiście „,partyj-
nictwo”, jakże wobec tego nazwać
należy wystąpienie prof. Krzyża-
nowskiego, albo li tež „IL. Kurjera“
i „Dziennika Poznańskiego"? Czy
to czasem nie „endecka' zaraza?

Chimera w szkole,

„Czas“ nazywa „chimerą'” pro-
jekt rządowy 0 ustroju szkolni-
ctwa, wprowadzający zasadę 7-
klasowej szkoły powszechnei.

Tak pisze organ sanacyjny o
projekcie rządowym.

uNa korzyść tej chimery — pisze —
ma ulec okrojeniu rzecz realna, możliwa
i pożyteczna, jaką jest obecnie gimna-
zjum ośmioletnie. Nasuwa to bardzo wiel-
kie obawy. Jeśli wcielenie ustawy w ży-
cie 1ozpocznie się od skrócenia nauki w
szkole średniej o dwa lata, to przy nie-
możności równoczesnego rozbudowania
szkoły powszechnej — (a nie będzie
jej można rozbudować ani dziś, ani jutro)
młodzież kształcona w nierozbudowanych
należycie szkołach powszechnych i prze-
chodząca z nich do 4-klasowego gimna-
zjum, oraz 2-klasowego liceum, względ-
nie do szkoły zawodowej — wyjdzie z
nich dużo gorzej wykształcona, niż po
obecnej „maturze”. Jest to najsilniejszy
zarzut, jaki można projektowi postawić,
że burzy to co jest, nie dając żadnych
gwarancyj, iż postawi fundamenta, na któ
rych możnaby już teraz budować należy-
cie szkolnictwo średnie”.

O tempora! o mores!

Tragedja rolnicza.

W związku z przemówieniem
p. ministra rolnictwa Janta-Pol-
czyńskiego, oraz dyskusją, która
wywiązała się w komisji sejmowej,
pisze „Głos Narodu* pod powyż-
szym nagłówkiem:

„Masowe licytacje, rujnujące war-
sztaty rolne, lekceważenie interesów rol-
nictwa w różnych spółkach eksporto-
wych, katastrofalne zubożenie, wyraża-
jące się choćby .w spadku nawozów
sztucznych o 70 proc., rozpętanie walk
polityczno-partyjnych, zniszczenie do-
robku Centralnego Towarzystwa Rolni-
czego oraz innych organizacyj rolniczych,
które zunifikowane pod' presją rządu
straciły wszelkie znaczenie i dziś tkwią
w beznadziejnym marazmie — oto po-
szczególne fragmenty dyskusji nad bud-
żetem urzędu, stojącego na czele najważ-
niejszej w Polsce gałęzi życia gospodar-
czego”.

rym niegdyś mięścił się teatr pol-
ski. Dom ma być przekazany miej
scowemu oddziałowi Związku
Strzelców.

Nota posła niemieckiego w spra-
wie zajścia w niemieckiej księ-

garni w Kownie,

Poseł niemiecki w Kownie
Morath złożył w ministerstwie
spraw zagranicznych notę protestu
z powodu zasmarowania dzieg-
ciem okien księgarni niemieckiej.
W nocie podkreśla się, że omawia-
ny wypadek jest zamachem na
niemiecką instytucję  kultural-
ną, oraz wyraża się życzenie, by
winowajcy zamachu zostali ujęci
i odpowiednio ukarani.

 

«$okółb w
DYNEBURG (Pat). Powstaje tu

nowa organizacja polska, a miano-
wicie towarzystwo gimnastyczne

Dyneburgu.
„Sokół”*. Otwarcie tej placówki
spodziewane jest w połowie lu-
tego b. r.

Przesilenie gabinetowe w Estonii.
Jak donoszą z Tallina. rząd

estoński postanowił podać się do
dymisji. Tło przesilenia gabineto-
wego jest następujące:

Pomiędzy estońską partją ludo-
wą i partją pracy nastąpiło za-
sadnicze porozumienie w sprawie
zjednoczenia się tych partyj. Pis-
ma podają, że partia pracy nie-
mal całkowicie odstąpiła od swego
programu, przyjmując program
partji ludowej. Nowa partja obrała
sobie nazwe — „,partji umiarkowa-
nych socjalistėw“.

Pomiędzy zw. gospodarzy i
Gsiedleńcami również doszło do

porozumienia. Zjednoczenie to jest
motywowane estońskiemi intere-
sami państwowemi i narodowemi
oraz sanacją życia państwowego.
Nowy związek gospodarzy i frak-
cja osiedleńców są  nastrojone
przeciwko koalicji z socjalistami
i nowy rząd może być utworzony
bez socjalistów. Nowe związki
gospodarzy i frakcja osiedleńców
rozporządzają w parlamencie 38
głosami na 100. Na stanowisko
nowej głowy państwa  przewi-
dziana jest kandydatura obecnego
przewodniczącego parlamentu
Einbunda.

Sensacyjne maiwersacje w Tallinie.
Pisma donoszą, że w Tallinie

dokonano dwuch sensacyjnych a-
resztowań. Jednym z aresztowa-
nych jest kasjer kasy miejskiej,
który podjął przy pomocy wspól-
nika za fałszywym czekiem sumę
3.897 koron. Jak się okazało pod-
czas śledztwa, zorganizowana z0-
stała szajka aferzystów, którzy
zamierzali dokonać szeregu po-
ważnych oszustw w bankach

talińskich.
Druga aresztowaną osobą jest

dyrektor tallińskiej politechniki,
któremu zarzucono roztrwonienie
15.000 koron.

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
OŚWIADCZENIE PREZYDENTA

W SPRAWIE „ARBONU”,
Czwartkowe posiedzenie Rady

Miejskiej rozpoczęło się ze sto-
sunkowo  nieznacznem opėžnie-
niem przy dużej frekwencji rad-
nych, Przed rozpoczęciem posie-
dzenia prezydent Folejewski za-
proponował Radzie wybranie spe-
cjalnego przewodniczącego ponie-
waż zamierza złożyć oświadczenie
w sprawie osobistej. Rada Miejska
uznała za zbyteczne wybieranie
osobnego przewodniczącego. Pre-
zydent Folejewski odczytał wtedy
oświadczenie przedstawiające hi-
storję głośnej w Wilnie sprawy
wciągnięcia jego nazwiska na listę
członków Rady Nadzorczej T-wa
Miejskich i  Międzymiastowych
Komunikacji Autobusowych. We-
dług oświadczenia sprawia przed-
stawia się w sposób następujący.
Dnia 18 b. m. w „Głosie Wilna"
ukazała się wzmianka zarzucająca
prezydentowi Folejewskiemu u-
dział w „Arbonie”. Prezydent prze
słał do redakcji sprostowanie, któ-
re zostało umieszczone, Tymcza-
sem dnia 24 b. m. „Express Wileń-
ski“ umieścił wiadomość, że pre-
zydent Folejewski został wybrany
na członka Rady Nadzorczej To-
warzystwa. Jak się okazało z roz-
mowy telęfonicznej redakcja „Ex-
pressu' opierała swą informację
na akcie notarjalnym, Wytworzyła
się sytuacja, że prezydent Fole-
iewski musiał się bronić od narzu-
conego mu „zaszczytu”. Ogłosił
tedy, że wybór został dokonany
bez jego wiedzy i woli. To samo
stwierdziła później Dyrekcja To-
warzystwa. Wobec tego prezydent
Folejewski zwrócił się do Sądu Re
jestrowego w Warszawie z pro-
testem przeciwko samowolnemu
wpisaniu nazwiska jego na listę
członków Rady Nadzorczej i z
prośbą o skreślenie nazwiska z
urzędu przez sąd.

Na wniosek radnego Fedoro-
wicza Rada Miejska przyjęła o-
świadczenie p. prezydenta do wia-
domości.

P. CZERNICHOW O PRASIE

Następnie zabrał głos radny
Czernihow (Koło Żydowskie), któ-
ry-wypowiedział szereg uwag o
prasie. Z treścią tych uwag można-
by częściowo się zgodzić, gdyby
nie były one wypowiedziane we
właściwej temu mówcy i jego rasie
sposób arogancki i niesmaczny.
P. Czernichow zwracał się w kie-
runku stolika, przy którym zasia-
dują przedstawiciele prasy, oczy-
wiście nie mający możności odpo-
wiedzieć na zarzuty, i miotał obel-
& nie mając odwagi jednak wy-
mienić nazwy pism, do których się .
one odnosiły tak, że można było
zrozumieć jego wystąpienie jako
obrazę całej wogóle prasy.

PODATEK INWESTYCYJNY NA
BUDOWĘ DRÓG.

Następnie odczytano szereg
wniosków nagłych i interpelacji.
Bardzo poważną kwestję poruszy-
ła interpelacja zgłoszona przez
radnego Gołębiowskiego z Koła
Chrz. Narodowego. Chodzi o miej-
ski podatek inwestycyjny na bu-
dowę dróg. Płatnicy tego podatku
uiścili go już do dnia 1 kwietnia
roku 1931. Przy wykupywaniu pa-
tentów na rok 1932 został ten po-
datek ściągnięty przez Izbę Skar-
bową za cały rok 1932. Tymcza-
sem obecnie Magistrat rozesłał
nakazy wzywające płatników do
opłacenia tegoż podatku za cały
rok budżetowy 1931-1932, czyli za
czas od 1-go kwietnia 1931 do 1-go
kwietnia 1932 r. W ten sposób za
kwartał 1-szy roku 1932 podatek
byłby opłacony dwukrotnie, co
jest oczywiście sprzeczne z obo-
wiązkami płatników i krzywdzące
ich. Interpelacja została przyjęta i
Magistrat da na nią odpowiedź na
jednem z najbliższych posiedzeń
Rady Miejskiej Po odczytaniu
wniosków nagłych i interpelacji
przystąpiono do porządku dzien-
nego, który zawierał cały szereg
mniej lub więcej drobnych spraw
bieżących. We wszystkich spra-
wach wnioski Magistratu zostały
przyjęte przeważnie bez dyskusji.

HERB MIASTA WILNA.

Ze spraw poruszonych w porząd-
ku dziennym na podkreślenie za-
sługuje sprawa ustalenia herbu
miasta Wilna. Według obowiązu-
jącej ustawy miasta mają prawo
do używania w dokumentach urzę-
dowych swego herbu tylko wtedy,
jeżeli jest on historycznie uzasad-

niony. Wi myśl tej ustawy Magi-

strat miasta Wilna ma zwrócić się
do Ministerstwa Spraw Wewnę-
trznych w sprawie herbu miasta
Wilna i uzasadnienie praw histo-
rycznych przedstawia fotografję
pisma rajców miasta Wilna do raj-
ców miasta, Lwowa z 10 marca
1444. Pismo to jest opatrzone pie-
częcią miasta z herbem wyobra-
żającym św. Krzysztofa, znajduje
się on oobecnie w archiwum Magi-
stratu m. Lwowa.

RADA MIEJSKA WOBEC
FAKTU DOKONANEGO.

Ze spraw gospodarczych zńa-
czenie zasadnicze posiadała spra-
wa rozrachunku z firmą H. Pru-
dowski za budowę ośrodka zdro-
wia. Radny Fedorowicz podkre-
ślił, że budowa tego ośrodka zo-
stała zapoczątkowana przedtem
nim uzyskano na ten cel kredyty
budżetowe. Później z powodu bra-
ku środków budowa została zanie-
chana i dzisiaj miasto nie mając
ośrodka zdrowia musi płacić kil-
kadziesiąt tysięcy złotych, które
nie były przewidziane przez bud-
żet. Radny Fedorowicz zwraca
uwagę na niedopuszczalność. sta-
wiania Rady Miejskiej przez Magi-
strat wobec faktów dokonanych.

PROTEST PRZECIWKO PRO-
JEKTOWI USTAWY SAMORZĄ-

DOWEJ.

Po « wyczerpaniu porządku
dziennego przystąpiono do mery-
torycznego rozważania wniosków
nagłych, Dużą dyskusję wywołał
wniosek o wyrażenie protestu
przeciwko projektowi nowej usta-
wy samorządowej. W sprawie tej
były zgłoszone dwa wnioski przez
radnych-P. P. S. i Bundu. W imie-
niu Koła Chrz. Narodowego w
sprawie tej zabral gtos radny Fe-
dorowicz, który oświadczył, że
sprawa nowej ustawy samorządo-
wej żywo obchodzi samorząd wileń
ski i nie może być pominięta mil-
czeniem. Wobec tego wnosi o wy-
branie specjalnej komisji któraby
opracowała tekst wniosku w tej
sprawie. Przeciwko poruszaniu
tej sprawy wypowiedzieli się rad-
ni: Wygodzki (Koło Żydowskie) i
prof. Staniewicz (BB). P. Wygodz-
ki miał wątpliwości czy Rada
Miejska jest uprawniona do poru-
szania tej kwestji, p. prof. Stanie-
wicz oświadczył, że jest to sprawa
polityczna, której Rada Miejska
poruszać nie powinna, $dyż mogą
ją poruszyć reprezentacje odpo-
wiednich ugrupowań w Sejmie.
Słusznie odpowiedział na to radny
Stążewski, że obecny regulamin
sejmowy zamyka usta posłom o-
pozycyjnym. Dłuższe przemówie-
nie w tej sprawie wygłosił radny
Engiel wskazując, że strach przed
polityką propagowany przez kie-
runek rządowy jest błędem, że sa-
morząd musi zabrać głos jeżeli
grozi mu całkowite odjęcie jego
praw z pozostawieniem tylko po-
zorów samorządu. Tam, gdzie
chodzi o podstawowe prawa oby-
watelskie, nie może milczeć żaden
świadomy obywatel i nie może
milczeć ciało zbiorowe. Rada
Miejska ma prawo i obowiązek
w tej sprawie się wypowiedzieć.

Po przemówieniu p. Engla dr.
Wygodzki oświadczył, że p. En-
giel go przekonał, V nika dys-
kusji wybrano komisję redakcyjną,
składającą się z Radnych Engiela
(Koło Ch. .N., Dobrzańskiego
(P. P. S.) i Rafesa (Bund).

Po przerwie uchwalono wszyst-
kiemi głosami radnych oprócz 4-ch
głosów sanacyjnych uchwałę, o-
pracowaną przez Komisję Redak-
cyjną w brzmieniu następującem:

„Rada Miejska m. Wilna, wo-
bec wniesienia do Sejmu przez
rząd projektu nowej ustawy samo-
rządowej, po przeprowadzeniu
dyskusji o zasadniczych podsta-
wach pomienionego projektu oraz
zważywszy na skutki, jakie wy-
niknąć mogą dla życia samorzą-
dowego w wypadku wejścia w ży-
cie tego projektu: 1) protestuje
przeciwko podstawom nowej usta-
wy, mającej na celu unicestwienie
zasadniczych prac samorządu,

przedewszystkiem przez dotkliwe
ograniczenie.praw obywateli przy
wyborach do ciał samorządowych
i całkowite niemal podporządko-
wanie samorządu władzom admi-
nistracyjnym; 2) Rada Miejska
m. Wilna wzywa Zarząd Związ-
ku Miast Polskich do niezwłocz-
nego zwołania nadzwyczajnego
zjazdu walnego w celu uświado-
mienia szerokiego ogółu, co do
istotnego charakteru nowej usta-
wy oraz domagania się jej wycoła-
nia z ciał ustawodawczych.*

KOMUNIKACJA AUTO-

BUSOWA.

Następnie wywiązała się dys-
kusja nad wnioskiem nagłym w
sprawie miejskiej komunikacji au-
tobusowej, Radni różnych ugrupo-
wań przedstawili usterki komuni-
kacji, znanej już zresztą z głosów
prasy, W»wyniku dyskusji wybra-
no komisję, składającą się z 6 rad-
nych dla zbadania sprawy funkcjo-
nowania miejskiej komunikacji
autobusowej i kwestji w jakim
stopniu firma prowadząca komu-
nikację wykonuje zobowiązania,
wynikające z jej umowy, zawartej
z miastem.

O godzinie 12 m. 30 posiedze-
nie zostało zamknięte,

SĄD NAJWYŻSZY PRZYZNAŁ
WIELKIE DOBRA ŚWISŁOCZ
RODZINIE HR. TYSZKIEWI-

CZÓW.

We wtorek dnia 26. b. m za-
kończył się od sześciu lat trwają- |
cy proces spadkobierców Ś. p. gen.
Tadeusza hr. Tyszkiewicza prze-
ciwko skarbowi państwa. Przed-
miot sporu 23.000 ha lasu w pow.
wołkowyskim, obejmuje trzy nad-
leśnictwa: Świsłockie, Zamojskie
i Oszczepskie i przedstawia wielo-
miljonową wartość.

Dobra gen. Tyszkiewicza były
trzykrotnie konfiskowane przez
władze rosyjskie. Po raz pierwszy
w r. 1794, gdy Tadeusz hr. Tyszkie
wicz, uczestnik powstania Košciu-
szkowskiego, ranny przy obronie
Pragi, dostał się w ręce Moskali.
W jakiś czas później udało się u-
chylić konfiskatę 40 majątków, o-
bejmujących 50.000 dziesięcin i no-
szących wspólną nazwę dóbr Świ-
słocz. Druga konfiskata nastąpiła
w r. 1813. Płk. Tyszkiewicz, który
odbył całą kampanję napoleońską
i własnym sumptem ufundował
pułk jazdy, osłaniał odwrót zdzie-
siątkowanej armji Napoleona z pod
Moskwy. Pod Miedynem skłuty
lancami kozaków, dostał się do
niewoli. Po pewnym czasie udało
się i tę konfiskatę uchylić. Trzecia
konfiskata, tym razem ostatnia, na-
stąpiła w r. 1831. Tadeusz hr. Ty-
szkiewicz stał na czele rządu tym-
czasowego na Litwie, gdzie razem
z gen. Chłapowskim kierował po- |
wstaniem. Po upadku powstania,
gen. Tyszkiewicz musiał opuścić
kraj i zamieszkał w Paryżu, gdzie
zmarł w r. 1852,

Spadkobiercy jego, prawnuko-
wie wystąpili z początkiem r. 1926
ze skargą sądową o zwrot skonfi-
skowanych przez Moskali mająt-
ków, będących obecnie w posia-
daniu Państwa Polskiego.

Sprawa przeszła przez wszyst-
kie inst=ncje. Sąd okręgowy i ape-
lacyjny przyznały dobra spadko-
biercom. W dniu dziesiejszym Sąd
Najwyższy orzeczenie to zatwier-
dził.

Należy to zaznaczyć, że spad-
kobiercami gen. Tyszkiewicza jest
z jednej strony rodzina zmarłej cór
ki, Wodzińskiej.
W imieniu rodziny ś. p. Łempic-

kiej występowali adwokaci Szysz-
kowski i Rymowicz, w imieniu ro-
dziny ś. p. Wodzińskiej adw. Wł.
Nadratowski.

am

KONFISKATA ULOTKI
Młodzieży Wszechpolskiej.

Jak wiadomo, wileńskie Koło
Młodzieży W zechpolskiej prowa-
dzi już od dłuższego czasu ener-
giczną akcję popierania handlu
i przemysłu polskiego. M. in.
akcja ta po ega na wydawaniu
i rozpowszechnianiu zielonych
ulotek propagandowych.

Właśnie wczoraj władze skon-
fiskowaiy ostatnią ulotkę.

Konfiskata nastąpiła w kilka
godzin po ukazaniu się ulotki
tak, że znaczna część nakładu
uległa rozpowszechnieniu.

Jakiego mianowicie przestęp-
stwa dopatrzyło się Starostwo
Grodzkie we wspomnianej ulotce,
jeszcze nie wiemy, domyśleć się
zaś nie możemy, bo nie mozemy
w treści ulotki dopatrzeć się
cech przestępstwa.
TST TA]

Z Białorusi

sowieckiej.
Podpalenie kolektywu

„Lenindorf".

W poniedziałek dnia 25 bm.
spalił się niemiecki kolektyw
„Lenindorf” położony w miejsco-
wości Łużewo okręgu zasławskie-
go. Kolektyw liczy kilkanaście
mniejszych i większych budyn-
ków włościańskich narodowości
niemieckiej. (ratować z pożaru,
który trwał przeszło całą dobę
zdołano zaledwie 7 budynków.
Gaszenie pożaru było niezmier-
nie utrudnione, gdyż nieznani
sprawcy zasypali ziemią 14 studni,
zaś jedną artezyjską zniszczyli.
Z powyzszego wynika, iż zabu-
dowania kolektywu zostały pod-
palone. a

Z ostatniej chwili.
Po rozwiązaniu zakonu Jeznitów.
Wykonanie dekretu o roz-
wiązaniu Zakonu Jezuitów.

MADRYT. Pat. — Rozwiązanie
Zakonu Jezuitów zostało wyko-
nane w największym spokojui
porządku. Jezuici poczęli opusz-
czać swe siedziby, pizyczem ni-
gdzie nie zanotowano nawet naj-
drobniejszych incydentów. Nie-
którzy powrócili do swych rodzin
inni opu*cili Hiszpanję. Większość
udała się do Belgji.

Watykan wobec rozwiąza.

nia zakonu Jezuitów.

'RZYM. Pat. — „Giornale d'lta-

lia* stwierdza, iz pomimo rozwią-

zania zakonu Jezuitów w Hisz-

panji. Watykan nie zamierza wy-

ciągać z faktu tego dalekoidących

konsekwencyj. Stosunki dyploma-

tyczne są nadal utrzymaneinun-
cjusz pozostaje w Madrycie,
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KRONIKA.
Ulica Składowa ma otrzymać nazwę

bolszewickiego agitatora
Skandaliczne żądania radnych żydów.

W swoim czasie Rada Miejska
po długich i gorących debatach
powzięła uchwałę nadania którejś

z ulic wileńskich nazwy ul. im.
Hirsza Likierta. Komisja Gospo-
darcza, która z polecenia Rady

Miejskiej zajęła się tą sprawą, po

dłuższej dyskusji wybrała na prze-

mianowanie ul. Składową. Mimo

jednak upłynięcia kilku miesięcy

uchwała ta nie została w życie

wprowadzona i w związku z tem
ugrupowania żydowskie na terenie
Rady Miejskiej wszczęły obecnie
starania o jaknajszybszą realizację
tej uchwały.

Należy przypomnieć, że bolsze-
wicy po zajęciu Mińska niezwłocz-
nie przemianowali jednę z ulic na
ul. Likierta ku uczczeniu jego za-
sług w Wilnie dla komunistyczne-
go ruchu rewolucyjnego w 1905 r.
 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Posiedzenie Kapituły Me-

tropolitalnej. Na odbytem posie-

dzeniu Kapituły Metropolitalnej

pod przewodnictwem ks. prałata

J. Sadowskiego omawiano sprawę

remontu Bazyliki oraz realizacji

dawno powziętej uchwały sprowa-

dzenia do Wilna zwłok ś. p. ks.

Arcybiskupa Hryniewieckiego (s)

— Zmiany w duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J. E. ks.

Arcybiskupa-Metropolity Wileń-

skiego w składzie osobistym „du-

chowieństwa zassłę następujące

zmiany: ks. Antoni Szyszko z die-

cezji pińskiej zwolniony został ze

stanowiska wikarjusza w Sucho-

woli, a ks. Wacław Maciulewicz

z diecezji władywostockiej, wi-
karjusz w Dąbrowie, przeniesiony
został na wikarego do Suchowoli.
— Z Seminarjum Metropo

litalnego. Liczba alumnów, ma-
jących święcenia przedstawia się

tak: mających tonsurę— 1. czte-
ry miejsca święcenia — 31, dia:

konat — 21. Na ostatnim kursie

jest obecnie 24 a'umnów Nale

ży oczekiwać, że tyluż będ iemy
mieli nowych kanłanów. s

SPRAWY MIEJSKIE.

— Przygotowania do przyzna-

nia nagrody literackiej m. Wilna.

Wkrótce nastąpi przyznanie na-

grody literackiej miasta Wflna -za
rok 1932. W związku z tem po-

czynione zostały przygotowania do

skompletowania się Sądu Konkur-
sowego. Poza przedstawicielami

Związku Literatów w skład Sądu

wejdą m. in. przedstawiciele Rady
Miejskiej, która na stanowiskoto

desygnowała radnych: Iwaszkie-
wiczową i Młodkowskiego.
W roku poza przeszłym, jak

wiadomo, laureatką nagrody m.
Wilna została p. Kazimiera Iłła-
kowiczówna. (a)
— wilno na kartach mię-

dzynarodowej publikacji. B»wi
obecnie w Wlilrie sekretarz Mię-
dzynarodowego Związku Miast
p, Frankel, który w związku z
piątym kongresem Zwlązku, jaki
ma się odbyć w dniu 25 maja
r. b. w Londynie zbiera materjały
do wielkiego o międzynarodowym
charakterze dziela, traktującego

o wzystkich miastach wchodzą-
cych w skład Związku. Zarezer-
wowanie dla Wilna jednej strony
obciąży miasto kosztem 1300
złotych. (

P. Frapkeł w dniu dzisiejszym
opuszcza Wilno udając się do
Warszawy skąd wyjeżdża do Bru-
kseli, gzie mieści się siedziba
Międzynarodowego Związku =

a

Z MIASTA.
— „Co mają zwierzęta do

powiedzenia”. Film pod powyż-
szym tytułem będzie wyświetlany
staraniam T wa Ooieki nad zwie-
rzętami w Kinie Miejskiem w nie-
dzielę od g. 12 do 15 W ten
sposób Two zakończy swój ty-
dzień propagandowy
— Propaganda walki z bez-

robociem. Sekcja Propagendowa
Wojewódzkiego Komitetu do
Spraw Bezrobocia ogłosiła wśród
kompozytorów wileńskich konkurs
na motyw muzyczny, nadający się
do wykonywania w lokalach pu-
blicznych, jako hasło przypomi
nające społeczeństwu potrzebę
pomocy bezrobotnym. W wyniku
konkursu jury w osobach p. Dyr.
A. Weležynskiego, R Rubinsztej-
na, W. Hulewicza, A Markowa,
i K. Wyrwicz Wichrowskiego, wy-
różniło utwór znanego kompozy-
tor p. Eugenjusza Dziewulskiego.
W najbiższym czasie usiyszymy
tę pobudkę wwileńskich teatrach
kinach, kawiarniach i przez redjo.

Uchwałono dla jaknajsilniej-
szego  skoncentrowania uwagi
społeczeństwa na palącej kwestji
walki z bezro ociem, zorganizo-
weć w pierwszych dniach marca
„Dzień dla bezrobotnych”, w któ-
rym między innemi projektowane
jest urządzenie Wielsiej Loterji
Fantowej, Wieczoru Artystyczno-
Literackiego w formie żywej ga-
zetki oraz wydanie popularnej,
llustrowanej Jednodniówki Saty-
rycznej.

Współudział przyrzekły najwy-
bitniejsze siły litorackie i arty=
styczne Wi na.

POCZTA I TELEGRAF.
— Walka z niedustatecz

nemi opłatami pocztowemi.
W ostatnich czasach urzędy pocz
towe na skutek wzmożonej kon-
troli zaobserwowały wielką ilość
listów niedostatecznie  opłaco-
nych znaczkami pocztowemi.
W związku z tem, Dyrekcja

Poczt i Telegrafów w Wilnie ko-
munikuje, że w myśl obowiązu-

jącej ordynacji pocztowej listy i
wogóle wszelkiego rodzaju prze-

syłki pocztowe, niedostatecznie
albo wcale nieopłacone, obcią-
żane są dopłatą podwójnej wy-
sokcści brakującej taryfowej o-
płaty, którą w razie nieu'szczenia
przez adresata ściągną urzędy
pocztowe od nadawcy w tryvie
postępowania przymusowego w
administracji

Ponieważ koszta przymuso-
wego Ściąqania nawet drobnej
su'ny są dc ść znaczne (od 5 zło-
tych za egzekucję), Dyrekcja P.
i T w Wilnie przestrzega niniej-
szem nadawców przesyłek listo-
wych przed lekkomyślnem nie-
uiszczaniem opłat pocztowych,
gdyż masowe uchylanie się od
opłat pocztowych zmusza Dy-
rekcję do bezwzględnego egze-
kwowania nawet drobnych na-
ležncš-i
— Telegramy przez telefon.
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w

Wilnie komunikuje, iż nadchodzą-
ce do doręczenia telegr. mogą być
wydawane abonentom sieci telefo-
nicznej jako adresatom zapomocą
telefonu, a więc w sposób bez po-
równania prędszy i dogodniejszy,
niż przy doręczaniu telegramów
przez depeszowych.

Za odtelefonowanie telegramu
nie pobiera się żadnej opłaty do-
datkowej, a oryginał telegramu, na
danego przez telefon, doręcza się
następnie adresatowi pocztą, o ile
takową adresat posiada.

Na wyraźne żądanie adresata
odtelefonowany telegram może
być mu doręczony przez depeszo-
wego, lecz za opłatą taryfową w
wysokości 50 gr.

Telegram odtelefonowany uwa
ża się za doręczony. р

Abonenci, žyczący by nadcho-
dzące pod ich adresem telegramy
przekazywane były im przez tele-
fon, zechcą zgłosić swe życzenia
ja knajrychlej w miejscowym urzę-
dzie (agencji) pocztowo-telegrafi-
cznym.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Koedukacyjne-

go Gimnazjum Im. T Czackiego
w Wilnie zawiadamia, że egzami-
ny wstępne odłożone zostały i
rozpoczną się dnia 3 lutego o
godz. 5 po poł
— (Chrześcijański  Uniwer-

Sytet Robotniczy. W niedzielę
dnia 31 go b. m. o godz. 1-e
ks Prof. Dr Walerjan Meysztog
wlcz wygłosi w sali Chrz. Domu
Ludowego przy ul. Metropolital-
nej Nr. 1, odczyt p. t.: „Rodzina
na i Wychowanie. Wstęp wolny.
— Ulgi dla młodzieży szkol-

nej na koiejach. Ministerstwo
W R.iO.P. zawiadamia, że w
bieżącym roku szkolnym na czas
przerwy między pierwszema dru-
giem półroczem młodzież szkolna
korzysta z ulg taryfowych na ko-
lejach.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Akademickie Koło Ło-

dzian w Wilnie. W niedzielę
dnia 31 b. m. o godz. 12-ej w
lokalu Polskiej Macierzy Szkolnej
przy ul. Wileńskiej 23, m. 9 od-
będzie się poranek dyskusyjny
A. K. Ł. na temat „Zadaniei ce-
le wychowania*. Goście mile
widziani.
— Koło Matematyczno - Fi-

zyczne U. $. B. urządza trzeci
z kolei odezyt z cyklu hstorji
astronomii. Odczyt p. t.: Wiek
XVIII i XIX w Astronomiji wygłosi
mgr. Wilhelmina lwanowska, w
dniu 31 stycznia r. b. w sali
Seminarjum Matematycznego (ul.
Zamkowa 11). Początek 0 godz.
12ej, wstęp wolny, goście mile
widziani.
— Czwartek Akademicki Ко-

ła Zagłębian i Slązaków. Jak
się dowiadujemy na jednym z
„Czwartków* w najbliższym czasie
wystąpią Zagłębianie i Sjlązacy
z następującym programem: „Dą-
browa Górnicza w Czarnych
Skryptach" Kaden Bandrowskiego,
a w rzeczywisości „Psychika Ro-
botnika w Zagtębiu i na Sląsku*,
piosenki regjonalne, „Beryi Boj-
ki Sląskie"—w wykonaniu „Kar-
licków*—studjujących na U S. B.
— Z Koła Inflantczykow.

Akademickie Koło Inflantczyków
w Wilnłe urządza 31 b. m. w lo-
kalu Koła (ul. Uniwersytecka 6.
m. 8) zebranie dyskusyjne z od-
czytem p. Dr. Bara p. t. „Polsko-
Łotewskie stosunki w ostatnich
latach*. Początek o godz. 11.
— Rekolekcje w Czarnym

Borze dla Koleżanek, odbędą
się w dniach:12, 13 i 14 lutego
r. b. prowadzone przez ks. Mey-
sztowicza. Wyjazd nastąpi11-Il 32r.
rano. Zapisy do dnia 5-ll r. b.

° ° DZIENNIK MILENSKI

— Kasa Zapomogowa Me-
dyków Polaków Studentów
U. 5. B. w Wilnie niniejszem ko-
munikuje, że Zarząd Kasy obra-
ny w dniu 5XII. 1931 roku na
Walnem Zgromadzeniu, ukonsty-
tuował się w następujący sposób:
prezes kol. Siemaszko Włady-
sław, v-prezes kol Czesław, se-
kretarz kol. Dziewicka Irena,
skarbnik kol. Žmigrodzki Kazi-
mierz, ref. Kon. Naukow. kol.
Kwiatkowski Antoni.

Kasa Zapomogowa urzęduje
w pątki od godz. 20 — 21 przy
ul. Zamkowej 24 w lokalu To-
warzystwa Lekarskiego.

Z ŻYCIĄ STOWARZYSZEŃ.
— Sekcja propagandowo-

prasowa Akcji Katolickiej. Z ini-
cjatywy  Archidiecezjalnego  In-
stytutu Akcji Katolickiej w Wil-
nie odbyło się zebranie organi-
zacyjne literatów, dziennikarzy i
publicystów katolickich, dziala-
jacych na terenie wileńskim. Na
zebraniu byli obecni mędzy in--
nymi: pp. prof. Marjan Zdzie-
chowski, prof. dr. Stefan Glaser,
prof. dr. Stanisław Cywiński, pre-
zes Arch. Inst. Akcji Kat. dyr. Sta-
nisław Blałas i in. Referat progra-
mowy wygłosił p. prezes B ałas. W
wyniku dyskusji nad wymienionym
referatem, zorganizowano przy
Archidiec. Instytucji Akcji Kato
lickiej stałą sekcję propagando-
wo-prasową. з ;

— Stowarzyszenie „Opieka
Polska nad Rodakami na Ob-
czyžnie“ zaprasza wszystkie dzie-
ci wileńskie na Ostatnie przed-
stawienie „Zaczarowanej fujarki”
i „Zimy” we wtorek dnia 2 lute-
go rb. o godz. 12 w południe w.
Teatrze Miejskim „Lutnia“.
W roli Zimy wystąpi p. Rena

Dziewulska.
Ceny miejsc zniżone. Bilety

wcześniej do nabycia w Kasie
Teatru Miejskiego „Lutnia”.

— Do ogółu członków wo-
jewódzkiego Komitetu Pomocy
Polskiej Młodzieży Akademic-
kiej. Prezydjum Wojewódzki Ko-
mitetu Wileńskiego Pomocy Pol
skiej Młodzieży Akademickiej
zwraca się niniejszem do ogółu
członków Komitetu o ulatwie-
nie inkasentowi Komitetu ścią-
ganie zaległych i bieżących skła-
dek członkowskich i w tym celu
regulowanie możliwie bez zwłoki
wszelkich należności z tytułu
przynależności do Komitetu w
charakterze członka bądź zwy-
czajnego, bądź wspierającego.

Mając przeświadczenie, iż prze-
dewszystkiem tym, którzy zade-
klarowali stają pomoc niezamoż=
nej młodziezy akademickiej w
postaci opłacania na rzecz Komi
tetu miesięcznych bądź rocznych
składek członkowssich  najbar-
dziej leżą na sercu cieżkie wa-
runki bytowania niezamożnej
młodzieży akademickiej, — рге-
zydjum Komitetu ufne jest, iż
apel jego znajdzie szeroki po-
słuch wśród ogółu członków Ko-
mitetu.

Do inkasowania składek upo-
ważniony jest student (ISB. p.
Henryk Tomalczyk, zaopatrzony
w odnośne zaświadczenie.

— Doroczne zebranie wileń-
skiego T-wa wiošiarskiego.
Doroczne walne zgromadzenie
odbędzie się dnia 31 stycznia b. r.
o godz. 16-ej w lokalu wileńskie-
go T-wa wioślarskiego.

— Zebranie zwyczajne Ligi
Robotniczej odbędzie się jutro, w
niedzielę o godz. 12 i pół w lokalu
Klubu Narodowego przy placu
Orzeszkowej 11.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

—Zebranie piekarzy. W loka-
lu Centrali Chrz. Zw. Zawod. przy
ul. Metropolitalnej odbyło się wal-
ne zgromadzenie członków Chrz.
Związku Zawodowych Piekarzy
pod przewodnictwem p. W. Ost-
rowskiego.

Na wstępie sekretarz związku
szcześółowo zrelerował sprawozda
nie z całokształtu działalności”za-
rządu związku w roku ubiegłym.
Ze sprawozdania tego wynika, że
najważniejszem zadaniem zarządu
była walka o ośmiogodzinny dzień
pracy w piekarstwie. Dawniej gdy
robotnicy piekarniani pracowali po
12 — 14 godzin dziennie, bezrobo-
cie stale wzrastało, śdyż jedni mie
li pracy za duż,o a inni pozostali
bez pracy. W roku ubiegłym zaś
gdy został wprowadzony ośmiogo-
dzinny dzień pracy — bezrobo-
cie się zmniejszyło. Staraniem za-
rządu związku stosowano w ub.
roku i stosuje się obecnie t. zw.
„dni wychodne“. Każdy z pracu-
jących piekarzy ustępuje 1 dzień
w tygodniu na rzecz bezrobotnego
kolegi. Celem stałej walki z bez-
robociem, utworzona została ko-
misja piekarska, która ma za za-
danie zwalczanie bezrobocia w pie
karstwie.

Do komisji tej zostali wybrani
p. p. W. Ostrowski, J. Biretto i Ja-
nulewicz. (s)

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-

leńskiego" będziemy zmuszeni
bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Lutego

1932 roku.

  

    

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Dzisiejsza premjera „Mam lat 26”

na Pohulance. Dziś o godz. 8 wiecz. od-
będzie się premjera głośnej sztuki Istvana
Mihaly, cieszącej się ogromnem powodze-
niem na scenach europejskich — „Mam
lat 26“. Niezwykle oryginalną tę, poświę-
coną  najaktualniejszym zagadnieniom
współczesności sztukę wyreżyserował
Wacław Radulski. Obsadę stanowią pp.:
Ładosiówna, Malinowska, Molska, Lu-
bowska, Kamińska, Sławińska, Szurszew-
ska, Zielińska, Bielecki, Borski, Budzyń-
ski, Domański, Gliński, Jaśkiewicz, Loedl,
Wasilewski, Wyrzykowski, Wołłejko, Za-
strzeżyński i inni. Szereg numerów ta-
necznych w wykonaniu zespołu girls
ożywia akcję. Pomysłowe dekoracje W.
Makojnika, kostjumy z własnych pra-
cowni oraz układ tańców Z. Karpińskiego
stwarzają w sztuce tej atmosferę ultra-
nowoczesną, z wyraźnemi akcentami
społecznemi.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Mam lat 26".
Teatr w Lutni. Dziś o godz. 8 wiecz.

ukaże się po raz drugi komedja Hirsch-

felda „Ta której szukamy”.
Jutro o godz. 8 wiecz. „Ta, której

szukamy”.

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA
POPOŁUDNIOWE.

— Teatr na Pohulance. W niedzielę

o godz. 4 pp. ukaże się komedja „Burza
w szklance wody” w reżyserji dyr.
Szpakiewicza. Będzie to przedostatnie

przedstawienie tej  komedji, która

wkrótce schodzi z afisza. Ceny zniżone.
— Тпца: Lutni. W niedzielę =

rzymy © godz. 4-ej pp. po raz przed-

sai w sezonie farsę p. t. „Hulla di

Bulla“ w wykonaniu czolowych sił ze-
społu. Ceny zniżone.
— Poranek w kaj Nainiai, w

jedzielę o godz. 12 w poł. ukaże się fan-

tastyczna Gz Grimma „Królewna
Śnieżka” w reżyserji W. Radulskiego, po

cenach bardzo niskich.
— Doroczna Reduta Artystów Te-

atrów Miejskich. Doroczna RedutaAr-

tystów Teatrów Wileńskich odbędzie się

w poniedziałek 8 lutego br. w salach ka-
syna Garnizonowego. Niewątpliwie zaba-
wa ta, mająca opinję jednej z najwesel-

szych i najwytworniejszych imprez kar-

nawałowych, cieszyć się będzie i w tym

roku zasłużonem powodzeniem.
— 7 Konserwatorjum. Belgijskie

królewskie trio nadworne. Dziś odbędzie
się w sali Konserwatorjum wieczór mu-

zyki kameralnej w wykonaniu belgijskie-
go królewskiego tria nadwornego. W pro-

gramie: Brahms — Trio C-dur, Ravel —

Trio i Franck — Trio Fis-moll. Początek
o godz. 8 wiecz. Bilety nabywać można
od godz. 9 do 7 wiecz. w biurze podróży

„Orbis”, od godz. zaś 7-ej w sali Kon-
serwatorjum.
— Przedstawienie „Zaczarowana fu-

jarka“ i „Zima“, odegrane przez mło-
dzież ze szkół średnich i powszechnych
na rzecz Rodaków na Obczyźnie, będzie

dane we wtorek dnia 2 lutego r. b. o $go-
dzinie 12 w południe w Teatrze Miejskim

„Lutnia”, W roli „Zimy”* wystąpi p. Rena
Dziewulska. — Bilety już są do nabycia
w Kasie Teatru „Lutnia”, Mickiewicza 8.
Ceny miejsc najniższe.
— Z Wil T-wa Filharmonicznego.

Józef Turczyński w Wilnie. Po kilku-
letniej .przerwie będziemy mieli we
czwartek 4 lutego br. sposobność usły-
szenia słynnego pianisty Józefa Turczyń-
skiego, który po dłuższym pobycie za-
granicą da swój recital w sali Konser-
watorjum Muzycznego (ul. Końska 1).
W programie utwory Bacha-Busoniego,
Beethovena,  Dohnanyi, Władigerowa,
Chopina i in.

ZABAWY.
— Clou Karnawałowe Wilna. Z ust

do ust podawana jest wiadomość, że już
pojutrze, t. j. 1 lutego rb. w Salonach

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego od-
będzie się cieszący się zawsze ogrom-
nem powodzeniem XIII-ty Doroczny Bal
Ogólnoakademicki. Bal ten odbędzie się
od hasłem: „Niech żvje trzynastka”.
rok tego balu jest nieprzezwyciężony

i dlatego śpieszy tam elita: towarzyska,
finansowa, akademcika, wojskowa, in-
telektualna, urzędnicza i kryzysowa.
Akademik sam jest biedny, pomimo to
część dochodu przeznacza na rzecz
jeszcze biedniejszych bezrobotnych. Za-
proszenia są do nabycia B.PR: ospodyń
i w Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24).

— Wileńskie T-wo Wioślarskie zwy-
czajem lat poprzednich urządza bal w
dniu 6 lutego b. r. w salach hotelu
Georges'a.

Pełni humoru i werwy nasze wio-
ślarki i wioślarze wprowadzają u siebie
na balach miły, beztroski nastrój; spiesz-
cie więc tam wszyscy, kto chce się na-
prawdę zabawić. Do tańca przygrywać
będzie pierwszorzędna orkiestra.

—Dancing towarzyski odbędzie się
w dniu 30 b. m. o godz. 23-ej w cukierni
B. Sztralla (Mickiewicza 12) staraniem
Centrali Opiek Rodzicielskich Średnich
Zakładów Naukowych w Wilnie. Dochód
przeznacza się na Kolonje Letnie dla
chorych i niezamożnych uczni. Bufet na
miejscu. obficie zaopatrzony. Wstęp
2 zł, akademicki 1 zł.

— Zabawa towarzyska taneczna,
organizowana staraniem Komitetu Ro-
dzicielskiego Szkoły Powszechnej 1-szej
im. Szymona Konarskiego odbędzie się
w dniu 1 lutego w salonach Klubu Na-
Poonefo przy ul. Orzeszkowej Nr. 11.
Początek o godz. 21-ej.
— Czarna kawa 2-go lutego. Zapo-

wiadana przez Wojewódzki Komitet do
Spraw Bezrobocia „Czarna-kawa-bridge“,
która się odbędzie dnia 2 lutego, w gór-
nej sali hotelu Georges'a, wywołała, jak
należało się spodziewać, wielkie zainte-
resowanie :

Szereg atrakcyj artystycznych uroz-
maici występ doskonałego chóru Pocz-
towców, którzy również zadeklarowali
udział swej orkiestry.

Ponieważ ilość zaproszeń jest ogra-
niczona, trzeba zawczasu zwracać się
do Komitetu (Magdaleny Nr. 2, pok. 23)
po karty wstępu, pozostałe w niewielkiej
ilości. Wstęp tylko 3 zł. — akademicki
1 zł. 50 gr. Cały dochód na rzecz walki
z bezrobociem.
— Staraniem Komitetu Rodziciel-

skiego Szkoły Powszechnej Nr. 13 im. T.
Kościuszki dnia 30 b. m. odbędzie się
wielka zabawa karnawałowa w salonach
Ogniska Podoficerów Zawodowych przy
ul. Tatarskiej Nr. 5. Początek zabawy o
godz. 8-ej. Całkowity dochód przezna-
czony jest na dożywianie i odzież dla
biednych dzieci tut. szkoły.

NADESŁANE.
— AE Rodzicielska przy Pań-

stwowej Śzkole Rzem. łowej u-
rządza bal dn. 1 lutego w Klubie Han-
dlowo-Przemysłowym, ul. Mickiewicza
33. Spodziewana obecność Pana Woje-
wody z Panią Wojewodziną. Gospodarze
honorowi: Starosta Grodzki p. Kowalski,
Prezes Stowarzyszenia Techników Pol-
skich w Wilnie inż. Wł. Hajdukiewicz,
Naczelnik Wydziału Szkół Zawodowych
p Ludwik Kuczewski, Dowėdca 1 p. p.
eg. pułkownik Zygmunt Wenda, Inspek-
tor Policji Państw. w Wilnie p. Leon
lzydorczyk, pp. Władysławostwo Choj-
niccy, inż. Augustostwo Przygodzcy, Pre-
zydent Izby Rzemieślniczej p. Szymański,
Dyrektorostwo Janostwo Skawińscy, Re-
jentostwo Sewerynostwo Bohuszewiczo-
wie, p. Jeleńska,Dr. Sumorok. Początek
o godz. 22-ej. Wstęp 3 zł., dla pań i aka-
demików 2 zł. Stroje balowe nie obo-
wiązują. Dochód przeznaczony na nie-
zamożnych uczniów szkoły.
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Asfalt czy kostka
drzewna w Wilnie?

Onegdaj wieczorem w sali po-
siedzeń Rady Miejskiej odbyła się
zapowiadana od kilku już miesię-
cy konferencja rzeczoznawców z
udziałem zaproszonego z Warsza-
wy specjalisty w osobie inż. Hejne,
naczelnika wydziału drogowego w
Magistracie warszawskim. W kon-
ferencji wzięli pozatem udział
przedstawiciele Izby Przemysło-
wo - Handlowej, Stowarzyszenia
Techników Polskich, Dyrekcji ro-
bót Publicznych, naczelnicy z wy-
działów teżkojośiyck Magistratu.
wileńskiego z szefem sekcji wice-
raCzyżem na czele, Ze-
raniu przewodnicz ezydent

miasta mec. Fólejewski. Zadaniem
konferencji było ustalenie typu
nowoczesnej jezdni najbardziej od-
powiadającej charakterowi nasze-
$o miasta. Po zagajeniu zebrania
przez prezydenta Folejewskiego
wywiązała się ożywiona dyskusja.
Kolejno głos zabierali wiceprezy-
dent Czyż, naczelnik «mich
drogowego Magistratu m. Wilna
inż. Wątorski, rzeczoznawca war-
szawski, dyrektor Sila-Nowicki,
przedstawiciele Izby i S-nia Tech-
ników.

, Część mówców wypowiedziała
się za jezdnią z kostki drzewnej,
uważając, że w ten sposób da się
ożywić przemysł drzewny oraz za-
trudnić większą ilość bezrobot-

nych, przyczem najbardziej waż-
kim argumentem zwolenników
kostki był drzewostan Wileń-
szczyzny, który, jak twierdzili,
sprowadzany był przez Anglję do
wybrukowania jezdni w Londynie.
Przeciwko kostce wypowiedzieli
się rzeczoznawca warszawski inż.
Hejne, który zastrzegł się jednak,
że jego obserwacje pochodzą jedy-
nie z Warszawy, gdzie tego ro-
dzaju jezdnia okazała się mało
trwałą. Gość z Warszawy skłaniał
się raczej do nawierzchni asfalto-
wej. Wiceprezydent Czyż wypo-
wiedział się również za asfaltem
jako bardziej trwałym,i mniej ko-
sztownym rodzajem jezdni. Acz-
kolwiek zdania były podzielone
i dyskusja przybierała miejscami
charakter b. gorący, chociaż utrzy-
many zawsze w tonie rzeczowym,
z przebiegu konferencji dałoby się
wywnioskować, iż większość о-
becnych nie jest entuzjastką kost-
ki drzewnej.

Po sporządzeniu dokładnego
protokułu zebrania zostanie on
przedłożony na jednem z najbliż-
szych posiedzeń Magistratu, któ-
ry na podstawie tej konferencji
ma powziąć konkretną decyzię
co do wyboru t jezdni i wnios-
ki swoje przedłożyć Radzie Miej-
skiej dla ostatecznego zaakcepto-
wania. (a)

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 30 stycznia.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.

13.10. Kom. meteor.
13.40. Uniwersytet rolniczy z Warsz.
1435. Progr. dzienny.
14,40. Muzyka z płyt.
15.25. Przegl. Byd. perjod. z Warsz.
15.45. Muzyka z płyt.
16.20. Radjokronika z Warsz.

‚ 16.40. Codzienny odcinek powieš-
ciowy.

16.50. Muzyka z płyt.
"1710 „Rewolucja dawniej a dzi-

siaj” — odczyt wygł. prof. Marjan Zdzie-
chowski. Tr. na wszystkie polskie stacje.

17.35. Koncert i audycja dla dzieci -
z Warsz.

18.50. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln.
19.20. Kwadrans akademicki.
19.35. Progr. na niedzielę i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Na widnokręgu” — felj. z

Warsz.
20.15. Koncert muzyki lekkiej z

Warsz.
21.55. „Męki Tantala“ — felj. z

Warsz. wygł, W. Grabińska
22.10. Koncert Chopinowski z War-

szawy.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz.
23.00. „Akuku” — odcinek z docin-

kami. Redaktorowie Jerry i Teddy.
23.30. Muzyka tan. z płyt. gramof.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Prot. M. Zdziechowski o rewolucji.

Żyjemy w okresie wielkich katakliz-
mów gospodarczych i społecznych, w
których gubi się myśl człowieka. Dopie-
ro w perspektywie historycznej, w świe-
tle doświadczeń filozoficznych pozorna
chaotyczność dzisiejszego życia zbioro-
wego zaczyna rysować się iako łańcuch
przyczyn i skutków, formujących kształt
nowej rzeczywistości. W odczycie p. t.
„Rewolucja dawniej i dziś” (godz. 17,10)
prof. Marjan Zdziechowski z właściwą
sobie wnikliwością umysłu i plastyką
słowa naszkicuje radjosłuchaczom obraz
powojennych przewrotów socjalnych z
perspektywy dziejowej. (Transmisja na
wszystkie stacje.)

Utwory Chopina w radjo.

Na dzisiejszym koncercie, poświęco-
nym twórczości Chopina, wystąpi dosko-
nały pianista prof. Józef Turczyński, któ-
ry wykona „deszczowe” preludjum, ma-
zurka Cis-moll, nokturn Fis-dur i dwa
walce. Początek koncertu jak zwykle
o godz. 22,10,
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Z sali sądowej.
Tragiczne zajście w czasie libacji

weselnej.
W dniu 13 października we wsi

Ferma, gm trockiej, z okazji ślubu
"m mA uczta weselna w

u gospodarza miejscowi:
Pawła Bobrowicza. AE

„Jeden z uczestników uczty,
Wincenty Suchodolski, kiedy
wraz ze swą kompanję wysączył
przeznaczoną wódkę, zbliżył się
do stołu Izydora Kućki i bez po-
row =" stojącą tu butelkę
1 zawartością jej raczył si -freobliwie. a

Ta obcesowa manipulacja, po-
wtórzona Śwokrotuje, ala: a.
padła do smaku Kućce i jego to-
warzyszom, to też na tem tlepo-
wstała ostra scysja, którą jednak-
że załagodzono przez zmitygowa-
nie agresywnego Suchodolskiego.

Po pewnym czasie Kućko wy-
dalił się z izby na podwórze.
a za nim udał się Suchodolski. |

ak zeznają świadkowie, mię-
dzy obu powaśnionymi wynikła
po” sprzeczka, w trakcie
tórej Suchodolski uderzył w

twarz Kućkę. W odpowiedzipo-
krzywdzony „wyrwał drąg z płotu

ym wymierzył cios w głowę
napastnika.

Uderzenie to, jak się okazało,
było fatalne do tego stopnia, że
wskutek pęknięcia czaszki Sucho-
dolski po kilkugodzinnej agonii
zmarł.

Sprawca zabójstwa udał się do
najbliższego posterunku policji w
Landwarowie i zawiadomił o tra-
gicznem zajściu.

Kućkę przekazano władzom
wiwa, a wobec tego zasiadł on
przed IIl-cim wydziałem karnym
sądu okręgowego pod zarzutem
zabójstwa.
W wyniku przeprowadzonej

rozprawy, sąd w składzie: wice-
prezesa p. W. Brzozowskiego oraz
p. sędziów St. Milaszewicza i J

Buthaka, zmienił kwalifikację
prawną czynu, a uznając oskarżo-
nego Kućkę za glziałającego w
uniesieniu wskutek gwałtu na
jego osobie, dokonanego przez za-
bitego, skazał go na 3 lata domu
poprawy i zasądził od niego na
rzecz wdowy i dzieci po zabitym
6000 zł. Kos.

URZĘDOWE SPROSTOWANIE.

Od p. Prokuratora Sądu Okrę-

gowego w Wilnie otrzymujemy
pismo treści następującej: й

W związku z umieszczeniem
w nr. 20 z dnia 26 stycznia r. b.

„Dziennika Wileńskiego” artykułu
pod tytułem „Zwolnienie domnie-
manego zabójcy ś. p. Wacławskie-
go na mocy art. 21 Dekretu w

przedmiocie tymczasowych prze-
pisów prasowych z dnia 9 lutego
1919 r. przesyłam następujące
sprostowanie:

Nieprawdą jest, iż na naradzie
w Prokuraturze na wniosek pod-
prokuratora Janowicza „zdecydo-
wano się ostatecznie uwzględnić
kilkakrotnie ponawiane prośby
Rektora U. S. B.* i zwolnić stu-
denta Wulfina z więzienia za
kaucją, gdyż p. Rektor U. S. B.
żadnych próśb w sprawie Wulfina
bezpośrednio lub pośrednio w
Prokuraturze i u sędziego śled-
czego nie zgłaszał, oraz w sprawie
tej nie interwenjował.

Natomiast prawdą jest, iż zwol
nienie Wulfina z więzienia za
kaucją nastąpiło w myśl art. 173
Kodeksu Postępowania Karnego i
niezależnie od jakichkolwiek
próśb obrony lub rodziny zaaresz-
towanego, które to ad dla za-
stosowania tego lub innego nie-
zbędnego środka zapobiegawcze-
go uchylaniu się oskarżonego od
wymiaru sprawiedliwości oczy-
wiście znaczenia mieć nie mogą.

Prokurator W. Przybylski.
ипваств ORAZ ГНOBCYMMI.

— 0d Administracji. Do dzi-
siejszego numeru „Dzien. Wil.*

załączamy dla prenumera-

torów miejscowych nu-

merowane broszurki firmy „Ba-

ta" Posiadacze szczęśliwych nu-
merów, wylosowanych jawnie w

oknie wystawowem tejże firmy

dnia 2.1. o godz. 12-tej za przed-
łożeniem wylosowanych broszu-

rek otrzymają:

1) 1 para obuwia wartości 34,90

 

 

2)1 , # а 29,90
ILF, 5 * 14,90
4)1 , 2 = 10,90
b » » 6,90
Bliższe wyjaśnienia w oknie

wystawowem firmy „Bata” Wielka
Nr. 10.

Numery wylosowane ogłosimy

oraz wystawione będą w oknie
tejże firmy Wielka 10.

rininisUž KDE".WARDAZB SL RBP PARTET KSS

POD SKRZYNIAMI Z DROBIEM BIBULA KOMUNISTYCZNA.

Wczoraj na ul. Zawalnej przed
domem Żuka zatrzymał się samo-
chód ciężarowy z transportem
gęsi. W trakcie wyładowywania
transportu drobiu policja zauwa-
żyła podejrzane skrzynie. Zrewi-
dowano jedną ze skrzyń, w której
znaleziono wywrotową bibułę ko-
munistyczną. W dalszych skrzy-
niach ujawniono luksusowe wyda-
nia dzieł komunistycznych w bo-

śatych oprawach.
związku z tem opieczęto-

wano wszystkie skrzynie oraz za-
trzymano samochód wraz z szofe-
rem oraz pewną młodą kobietę,
która okazała się wybitną dzia-
łaczką komunistyczną.

Obecnie władze prowadzą do-
chodzenie, skąd transport ten nad-
szedł i kto go nadesłał. (a)

„
d
k

>
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Z KRAJU.
Katastrofa pociągu

wązkotorowej Iwacewicze — Swietawola.
W dniu wczorajszym na linji

wąskotorowej Iwacewicze—Swię-
tawola wydarzyła się katastrofa
pociągu mieszanego Nr. 3652 na
4 klm. od Iwaeewicz. Z nieusta-
lonej przyczyny na zakręcie po-
ciąg przechylił się na bok, wobec
czego dwa wagony naładowane
drzewem oraz wagon pocztowy
wykoleiły się. Wykolejone wa-
gony spadły do pobliskiego rowu.
Z przewróconego wagonu -pocz-
towego wydobyto urzędnika pocz-

towo-kolejowego Mcdzelewskiego,
który dzięki szczęśliwemu  zbie-
gowi okoliczności odniósł nie-
znaczne pokaleczenia. Z pasa-
źerów nikt nie odniósł ran. O wy-
padku powiadomiono władze ko-
lejowe. Po upływie pół godziny
na miejsce wypadku przybyła
komisja śledczo-kolejowa, która
„prowadzi dochodzenie w sprawie
ustalenia przyczyny wykolejenia
się wagonów. a

Wykrycie jaczejki I masówki Komunistycznej.

Władze bezpieczeństwa pu-
blicznego w pow. dziśnieńskim
ujawniły jaczejkę komunistyczną.
Aresztowano 6 osób.
W lesie w pobliżu wsi Osipo-

wicze, gm. janowskiej policja wy-
tropiła masówkę młodzieży ko-

munistycznej, która zebrała się
tam celem uczczenia rocznicy
zgonu przywódców komunistycz-
nych. Aresztowano 9 młodzień-
ców i jedną dziewczynę, przy
których znaleziono bibułę wywro-
tową. a

W Lidzie stanęła powtórnie fabryka „Ardal".

Z dniem 23 stycznia stanęła
powtórnie największa fabryka w
Lidzie t. zw. Przemysł Gumowy
„Ardal”, ze względu na brak ryn-

ku zbytu na wyprodukowany to-
war. Zostało pozbawionych pracy
45 mężczyzn i 135 kobiet. (PAT.)

Ceny żywności w Lidzie.

W dniu 28 stycznia komisja do
badania cen przy Starostwie w
Lidzie ustaliła nowe ceny na chleb
i mąkę, obowiązujące z dniem
29 stycznia:

mąka żytnia razowa za klg. w
hurcie 25 gr., w detalu 27 gr.; mą-
ka żytnia 65% za klg. w hurcie 35
gr., w detalu 37 gr.; chleb żytni ra-
zowy za klg. w detalu 27 gr.; chleb
żytni 650/06 za klg. w detalu 35 gr.

Pieczywo pszenne pozostaje w
cenie bez zmian. Zniżka cen na-
stąpiła ze względu na obniżenie
się ceny żyta do 21 i pół zł. za
100 klg.

Oprócz tego nastąpiła zniżka
cen na wyroby masarskie. Słonina
sucha solona pierwszego gatunku
1,70 za klg., świeża — 1,50, cie-
lęcina 65. Reszta wyrobów bez
zmian. — (PAT.)

Pożar wsi w gminie łyntupskiej.

W dniu 27 stycznia we wsi
Kaznodzieiszki, gminy łyntupskiej,
na skutek nieostrożnego obcho-
dzenia się z oghiem spłonął dom
mieszkalny wraz ze wszystkiemi
zabudowaniami gospod+rczemi, na-

leżący do Macieja Szyn.kowicza.
Jak ustaliło dochodzenie, Szymko-
wicz poniógł straty na sumę 3.500
zł. z własnej nieostrożności, gdyż
zaprószył ogień od papierosa w
stajni podczas doglądania konia.

Takiż wypadek nieostrożnego
obchodzenia się z ogniem miał
miejsce we wsi Łapuny gminy ko-
majskiej. Gdy właścicielka domu
Pauksztełowa, siedząc na piecu,
zajęła się szyciem i zasnęła, od
lampy naftowej zapalił się sufit,
wskutek czego powstał pożar.
Przy pomocy miejscowej ludności
pożar ugaszono. Pauksztełowa po-
niosła straty sięgające kwoty
600 zł. — (PAT.)

Choroby zakaźne wiWileńszczyźnie.

© Wydział Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego w ciągu ubiegłego
tygodnia na terenie Wileńszczy-
zny zanotował następujące cho-
roby zakaźne: tyfus brzuszny—9,
plamisty—13, czerwonka 1, pło-
nica—17, błonica—12 (3 zgony),
odra—50, róża—3, krztusiec—2,
gruźlica—30 (9 zgonów), jaglica—
61, ospa wietrzna—13, šwinka—5,

216 wypadków zasłabnięć na cho-
roby zakaźne, w tem 12 zgonów.

(zy płacięz stałą składkę
na Stromiciwo Narodowe?
Składki I ofiary przyjmuje Se-

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
W sprawie treku kolarskiego.
Wiemy że obecnie toczą się pertra-

ktacje co do asfaltowania ulic Wilna. Mo
że więc dałoby się przy tej sposobności
wylać również i trek kolarski.

Jest to moment, z którego radzimy
skorzystać Wil. T. C. :

Jeżeli będzie się wylewało 36 klm.
jezdni, to przecież można jeszcze wylać
400 — 500 mtr. i będzie nareszcie trek
kolarski, który da nietylko dużo uroz-
maicenia sportowego, ale również trek
może stać się inwestycją dochodową.

Należy więc zorganizować się i zain-
teresować odpowiednio pewne czynniki
miarodajne, które w danym wypadku
mogą przyjść z pomocą sportowi wileń-
skiemu.

Na skrzydłach samolotu.

"Dotychczas jakoś nic prawie nie by-
ło słychać o pracy i treningach naszych
lotników.

KORDJAŃ STRASZY... KUEN.
„Polonja“ katowicka w nume-

rze z 22 bm. w rubryce „Sanacja i
kultura“ podaje niezwykłą wiado-
mość. Oto magistrat m. Grodna,
niewiadomo na jakiej podstawie,
doszedł do przekonania, że jeden
х świeżo mianowanych generałów
mieszkał w Grodnie w latach
1925 — 1927 i hodował psy, od
których należałby się podatek
w kwocie 189 zł. 10 gr. Ponieważ
generał mieszka obecnie w War-
szawie, egzekutor magistratu war-
szawskiego na prośbę zarządu m.
Grodna, zajął niewyplacalnemu
podatnikowi meble. Na to generał
wystosował list do magistratu gro-
dzieńskiego, w którym przeczy, ja
koby w podanych latach mieszkał
w Grodnie, a tem samem utrzymy-
mywał w tym czasie psy i otrzymał
z magistratu nakazy płatnicze. Do-
tąd wszystko byłoby w porządku,
ale uwagę wzbudzić musi zakoń-
czenie listu:

„Wobec powyższego proszę
o bezzwłoczne uchylenie zarzą-
dzonej egzekucji, w przeciwnym
bowiem razie będą zmuszony
skierować niniejszą sprawę, do
wyższej władzy administracyjnej
względnie szukać obrony swoich
praw na innej drodze aż do 0-
bicia kijem sprawcy tego skan-
dalu włącznie.
Kij jako środek obrony prawnej

w ręku generała i to użyty jako coś
skuteczniejszego od wyższej instan
cji administracyjnej — to istotnie
nowość!

Jeden z dzienników sanacyj-
nych wysnuł z tego taki morał:
„Niewątpliwie ten krańcowy ton
listu niesłusznie szykanowanego
generała odniósł pożadany sku-
tek.' Jednakże jakież to zmiany
zaszły od stu lat! Wtedy przedli-
stopadowy Kordjan groził carowi
wyrokiem Baltazara, niesionym na
ostrzu bagnetu, dziś pomajowy Kor
djan straszy magistrat grodzień-

Jeżeli coś widzieliśmy, to tylko przy
padkowo. Gdzieś jakaś katastrofa, to
znów zabłąkanie się samolotu, ktoś
skrzydłem roztrzaskał komin, względnie
złapał się któryś z lotników na detektor
anteny słuchacza Polskiego Radja. Wia-
domości te dochodziły dość rzadko, ale w
każdym bądź razie dochodziły od czasu
do czasu wkradając się nie do kroniki
działu sportowego, ale do kroniki wiado-
mości sensacyjnych.

Obecny -zarząd „Aeroklubu“ posta-
nowił jednak zapoznać ogół społeczeń-
stwa z zasadniczą treścią życia wileń-
skich pilotów, obserwatorów i tych, któ-
rzy narazie uczą się smarować koła, ma-

rząc o przestworzach.
Ostatnio właśnie odbyła się w „Ae-

roklubie' konferencja prasowa, na której
poruszono cały szereg ciekawych za-
gadnień, a co najważniejsze, że postano-
wiono nawiązać ścisły kontakt z prasą.
Zaznaczyć musimy, że jest to pierwsza
organizacja sportowa w Wilnie, która, ro-
zumiejąc zadanie prasy, chce z nią wspól-
nie pracować dla dobra lotnictwa na Wi-
leńszczyźnie.

W przyszłości więc będziemy mogli
notować wszelkie objawy życia „„Aero-
klubu”, a nawet może któregoś dnia coś
się napisze o wrażeniach lotu nad Wil-
nem.

Dziś zawody szermiercze,

Rok rocznie odbywają się w Wilnie
zawody szermiercze o mistrzostwo dy-
wizji, które stale gromadzą na starcie
sporą ilość zawodników.

Mistrzostwa na rok 1932 rozpoczy-
nają się dzisiaj o godz. 10 w sali Ośrod-
ka W. F. Jutro zaś od rana odbywać się
będzie dalszy ciąg tych rzadkich, a jed-
nak tak ciekawych zawodów sportowych.

BOKS.
C. W. S. Warszawa — Wilno.
Wijeński Okręgowy Związek Bokser-

ski urządza w dniu 7 luiego rb. mecz
bokserski między drużyną Klubu Sporto-
wego Centralnych Warsztatów Samocho-
dowych w Warszawie, a reprezentacją
«okręgową Wilna.

Drużyna K. S. C W. S. posiada
wicemistrzostwo Okręgu Warszawskie-
go, oraz słynie z bokserów tej miary jak
Więczorek, Karpiński i Goss, który „nie-
dawno przeszedł z Polonii.

Pierwszy krok bokserski.

Okręgowy Ośrodek Wychowania Fi-
zycznego w Wilnie urządza w swoim lo-
kalu przy ul. Ludwisarskiej 4 w dniu
2 lutego 1932 roku eliminacyjne zawody
bokserskie tak zwany „pierwszy krok
bokserski”. Do tej konkurencji mogą
stawać wszyscy początkujący bokserzy
stowarzyszeni i niestowarzyszeni. Zgło-
szenia przyjmuje Ośrodek W. F. w go-
dzinach urzędowych, oraz podczas tre-
ningów.

Półfinały o godzinie 10 rano — fi-
nały o godz. 19 wieczór. Ja. Nie.

Nowe władze piłkarskie.

Obrany przed tygodniem nowy za-
rząd Wil Okr. Zw P. Nożnej przystę-
puje już do pracy organizacyjnej.
pierwszym rzędzie ogłoszono amnestję
sportową dla drużyny 78 pp. z Barano-
wicz, która miała spaść do klasy B,
i przyjęto jeszcze do klasy A drużynę
6 p. p. leg. (mistrza klasy B) i zespół
graczy K. S. „Drukarz“.

Ponadto powołano do życia pod-
okręg w Baranowiczach, zmieniając w ten
s ka system rozgrywek o mistrzostwo

ilna.
Ciekawi jesteśmy, czy i w tym se-

zonie nie będzie u nas ani jednego cie-
kawszego meczu, bo przecież mecze lo-
kalne największego entuzjastę piłki noż-
nej mogą doprowadzić czasami do wście-
kłości, zwłaszcza, że na boiskach całej

4 pogranicza.
Polepszenie się stanu bezpieczeństwa

na pograniczu.
Pogorszenie wewnątrz kraju.

Według rocznego sprawozda-
nia organów K. O.P. na poszcze-
gólnych odcinkach granicznych
województwa wileńskiego stan
bezpieczeństwa  polepszył się.
W porównaniu z rokiem ubie-
głym zanotowano znaczny spa-
dek napadów rabunkowych w pa-
sie granicznym, zmniejszenie się
liczby kradzieży, zupełny zanik

Niepomyślne

W ciągu ostatnich trzech dni,
na pograniczu polsko-litewskiem,
w rejonie Kołtynian, Kozaczyzny,
Oran, Druskienik, Łoździej i Wi-
zajn zatrzymano 11 przemytni-
ków, którym odebrano 70 klg.
tytoniu pochodzenia litewskiego,
25 klg. sacharyny, 3 zwoje jed-
wabiu, kilkaset sztuk harmonijek,

wystąpień band dywersyjnych itp.
Natomiast według rocznego spra-
wozdania Komendy P. P. wileń-
skiego, które jeszcze się opraco-
wuje, ilość wypadków przestęp-
czości na terenie całej Wileń-
szczyzny w porównaniu z rokiem
ubiegłym wzrosła o 2—4 proc.,
zwłaszcza zwiększyły się wypadki
kradzieży i podpaleń. a

dni dla przemytników. 3-dniowy bilans na
pograniczu polsko-litewskiem.

spirytusu skażonego oraz kropli
Hoffmana.

Na odcinku granicznym Lož-
dzieje i Kołtyniany postrzelono
dwóch przemytńików ko!o Koza-
czyzny, w trakcie ucieczki żoł-
nierze zastrzelili przemytnika,
w pobliżu Druskienik podczas
ucieczki utonął przemytnik. a

Patrol K. O. P. zabił staroobrędowca.

Patrol graniczny K. O. P. w
dniu 26 stycznia na drodze, wio-
dącej z Gawejkian do Janopola

ML DSTLKSIRN MRY NIKE VT
zon nadzwyczaj ciekawe zawody.

Nowoobrany zarząd musi więc w
pierwszym rzędzie postawić sobie za cel
zerwanie z abnegacją organizacyjną i raz
nareszcie przestać karmić tandetą spor-
tową ogół zwolenników piłki nożnej.

Trzeba pamiętać, że najlepszą pro-
pagandą sportu jest sam sport/wiec.

Kusociński najlepszym sportowcem
Polski.

Jedno z pism sportowych ogłosiło
wyniki plebiscytu o miano najlepszych
sportowców Polski.

Plebiscyt ten był przeprowadzany na
tych samych warunkach, co i w „Dzien-
niku Wileńskim" z tą tylko różnicą, że
myśmy ograniczyli się sportem wileń-
skim, gdy tymczasem plebiscyt „Prze-
glądu Sportowego” objął cały sport
Polski.

Najwięcej głosów, jak było do prze-
widzenia, otrzymał Janusz Kusociński.
Drugie miejsce zdobył Tłoczyński, 3-cie
Jędrzejowska, 4) Bocheński, 5) Mikrut,
6) Manteuflówna, 7) Konopacka, 8) Sto-
gowski, 9) Czech, 10) Arski.

Plebiscyt ten nie cieszył się jednak
zbyt wielkiem powodzeniem. bo oddano
z całej Polski tylko 3240 wypełnionych
kuponów, gdy tymczasem w lokalnym
konkursie „Dziennika Wileńskiego”
wrzucono do urn wyborczych przeszło
4.000 głosów.

Druga porażka Polski w Ameryce.
Hokejowa reprezentacja Polski roze-

grała drugi swój mecz w Ameryce. Prze-
ciwnikiem Polski była drużyna „Cres-
cent' z Nowego Jorku.

Mecz zakończył się, jak zresztą
przewidywaliśmy, przykrą porażką Pol-
ski, która przegrała w dosyć wysokim
stosunku bramek, bo aż 5 do 1.

Zawodom przyglądato sie kilkanaście
tysięcy osób.

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO
HOKEISTÓW POLSKICH.

NEW-HAVEN (Pat). Polska olim-
pijska drużyna hokejowa odniosła zwy-
cięstwo w meczu z drużyną New-Haven

napotkał jadącego wozem osobni-
ka, który na parokrotne wezwa-
nie do zatrzymania się nie reago-
wał i skręcając z drogi zamierzał
zbiec. Mimo oddania przez patrol
ostrzegawczych strzałów, jadący
nie zatrzymał się, wobec czego
patrol oddał strzały, któremi ja-
dący został zabity. Dochodzenie
ustaliło, że jest to Michał Szałkin,
lat 60, staroobrzędowiec.. Dalsze
dochodzenie w toku. — (PAT.)

GIEŁDA.

WARSZAWA (Pat.) 29. I. 1932 r.

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89 —8,91—8,87.
Holandja 359,60—360,50—358,70.
Londyn3',05—31,20 —30,90.
Nowy York8,917 - 8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Paryż 35,10—35,19--35,01.
Praga 26,40 —26,46 —26,34.
Szwajcarja 174,17—174,60—173,74.
% łochy 44,90—45,12—44,68
Berlin w obrotach nieoficjalnych 210,85.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:

3% rożyczka budowlana 32. Inwe-
stycyjna *3—83,40. Ta sama seryjna 90.
Konwersyjna40-40,25 49), dolarowa 44.
Stabilizacyjna 54,50—56,50—54,60. 8?|, L.
Z. B. G. K. I B. R., obligacje B. G. K 94.
Te same 7 |, 83,25. 8%, obligacje bud.
ВСК. 93. 4% L. Z. ziemskie 31,25. 4',%;,
ziemskie 41. 8%, warszawskie 64—62,50
—6% 5|, Częstochowy 42,25. 8%, Łodzi
60,50. 8%» Piotrkowa 55,50. 10%, Siedlec
6',25 Tendencjanieje inolita.

Akcje:

Bank Polski 101. Lilpop 13. Tenden-
cja utrzymana.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillónowska 53—53,50.  Stabilizacyjna
53,50 -54.

Dolar w obrotach prywatnych:
8,69 *, w płaceniu.

Rubel: 5,00-w płaceniu.

 

 

grypa—7. Razem zanotowano  kretarjat, Orzeszkowej 11 m.19 ski... kijem. „Nowe Życie” Polski odbywają się przez okrąglutki se- Athletic Club w stosunku 3:2.
|

|
ń !

Н кшъ'пі'п | | adi „Hrabia Cagliostro" aaa» niema No aPE:Reid: Zebranie AZ ZOP Pań- Chrześcijański Howootwarty Sklep Spożywczy |
Ostrobramska 5. seansów 4, 6, 8i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w. stwowej Sz oły echn cznej || [ l [ | I l Į l [ j [ V| [ l 0 | EJ

w Wilnie
  

swej ostatnieDziś! Greta Garbo "xuyyt"
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Holendernia 12. Obecność towarów kolonjalnych 1 artykułów spożywczych

wszystkich rodziców względnie opiekunów po cenach konkurencyjnych. 1

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„AH ELIOS*
ulica Wileńska 28, tel. 926.

    

 

jest obowiązująca. 72—1 RZ.

: w | DZIŚ! l Beko, = EEEKOETEIDOS
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a I polskiej według słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ ALAM A PRACA | A aidaike _ majątkowe p Z * wał

dostawą ZwierzynieckaPolska mowa! Polski śpiew! Polska muzyke! W rolach głównych KryStyna s=—=2——21

p.t. „CHAM
DZWIĘK. KINO- Dziś premjera! Gra zmysłów! Bunt << (Miłość Dzikuski) Czołowy film dźwiękowy awangardy francuskiej,

TERTR „EAR duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! „Cain

 

Ut. WIELKA 42.

seans ceny zniżone.

 

 

szczęścia na jednej z wysp zaginionych wśród oceanu. llustrację muzyczną wy
program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 4, w dnie świąt. o godz. 2ej.

Wkrėtce Mady Christlans w 100 proc. dźwiękowcu p. t: „Ciebie tylko kochałem*..
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wieść o białym człowieku, który opanowany żądzą czegoś nowego, szuka
egóie orkiestra Opery Paryskiej. Nad pracy w mieście—czy na wszelkich spraw_w Urzę-

wyjszd. Adres Wilno ul. dach i Sądach. Załatwia- DZTROZEWIEEKO STASZEK
my szybko, sumiennie i 7 w. Kasztanowa 7 m.5.
tanio. Ważne dla zamiej- Mieszkania WZP69
scowych. Biuro Zleceń 1 роко]е{— — ——
T. PieAkowsklego. W'ar- AKUSZERKA

Ankwicz I Mieczysław Cybulski.—-Nad program: Urozmaicone atrakcje
dźwiękowe. Ceny e w obu kinach jednakowe. Początek o godz. 4-ej

0.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej.

 

 

Służąca z szyciem po- maż
szukuje pracy. Może być

 

Zakrystjan młody lotOpo-
25 kawaler poszukuje Zalatwiamy,

Na I-szy
„ Antokolska 61—7.

8273—1

° przychodzącą. Tartaki z| RÓŻNE
m. 12. 8289

W WARSZAWIE.

8278—3 Okazyjnie do sprzeda- "/"S<ia +R 28
nia Foiwark 22 hektary Sa
ziemi I klasy aa: PPP,
waniami gmina Glerwiac-
ka kolonja Palestyna | Akuszerki |
pow. Wileisko = Trocki "iusios
wladomość na miejscu AKUSZERKA

doglądamy u właściciela Łukszy.8211—1 MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do

 

: Kupno
DŹWIĘKOWY 66 Dziś! Przebój dźwiękowy! Porywający dramat życio- W rolach głównych: Julja ! % szawa, Nowogrodzka 16 Pokój do wynajęcia ŚMIAŁOWSKA

KINO-1EATR „L U x wy an znakomitego taclib. de Milie'a D T N A M I T Faye | Conrad Nagel. „Mad Sprzedaż | m. 22 3387—1 światły, suchy =. z_ przeprowadziła się.
ul.„Miękiewicza Nr. 11 tel. 15-52 program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. -— na a przyzwoitem wejściem, Garbarska 1, m. 16 róg

OKAZYJNIE ZA 50 GR. Tatarska 5m.1. 8290—1 ul. Mickiewicza — Tam-
SER LITEWSKI tłusty Obiad z 3ch dań że gabinet kosmetyczny

DZWIĘ- j|Dziś tryumfalne zwycięstwo filmu polskie-
KOWE ŠWIATOWID Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe

ugenjusz Bodo, K Junosza-Stępowski i inni.MKINO Mickiewicza 9.
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J. S. FLETCHER.

lalowlai 0 dydi) nazviskad.
s (The Mazaroif Marder).

POWIEŚĆ

Przekład autoryzowany z angielskiego.

—Jak się panie stamtąd wydostały? — zapytał
Maythorne.
— Dziś wieczorem usłyszeliśmy nagle szmer za

drzwiami — odparła Sheila. — Klucz zgrzytnąl, ry-
giel zgrzytnął, dały się słyszeć szybko oddalajęce się
kroki. Wybiegłyśmy z pokoju, ale w całym domu pa-
nowała cisza i ciemność. Wybiegłyśmy na ulicę
szukać taksówki... Nawiasem mówiąc, gdybyśmy po-
zostały w tem więzieniu jeszcze jeden dizeń, tobyśmy
się udusiły z braku świeżego powietrza. Coprawda
potiukłam szyby w oknie, ale i to niewiele pomogło.
— Założę się przerwał z powstrzymanym uśmie-

chem Corkerdale — że panie nie spojrzały ani na nu-
mer domu, ani na nazwę uliczki, ani tej drugiej ulicy...
prawda?
— Nie, nie spojrzałyśmy — odparła Sheila. —

Pragnęłyśmy się wydostać jak najprędzej z tej okrop-
nej dzielnicy. Ale teraz...

 

Wiatr od Morza
miejsc nie podwyższone. Dla nłodzieży dozwolone.

Drzwi sypialni pani Elphinstone otworzyły się i
w szparze ukazała się głowa pielęgniarki.

Pani prosi do siebie pana i panienkę — rzekła.
PanFlphinstone zerwał się z krzesła.
— 0! idziemy — rzekł,

W, bawialni zostałem tylko ja, Maythorne i dwaj
sierżanci, Maythorne wstał z krzesła, wsunął -ręce
w kieszenie i spojrzał badawczym wzrokiem na
Corkerdale'a.
— No? —zapytał.
Sierżant - detektyw uśmiechnął się zagadkowo

i wskazał głową na drzwi, za któremi zniknęli Sheila
i jej ojczym.

— Nie wierzę w te bajdy — rzekł prawie po-
mgaidliwym tonem. Wszystko zmyślone od a
do zet. ;

Zerwalem się jak oparzony i wpadlem na niego
z prawdziwą furją. :
— Do stu tysięcy djabłów! — krzyknąłem. —

Więc pan kwestjonujesz zeznania panny Merchison?
Policjant spojrzał na mnie takim wzrokiem,

jakby on był poważnym, starszym człowiekiem, a ja
zuchwałym uczniakiem. Jego pogarda zapiekła mnie
jak ukąszenie osy. я

— Spokojnie kapitanie! — rzekł pojednawczo
Maythorne. — Sierżant nie chciał pana obrazić...
— Ja tylko myślę, że choć ta panienka mogła

powiedzieć prawdę — rzekł Corkerdale — i ja jej
bynajmniej nie zarzucam kłamstwa... Tylko mi się

podług nieśmiertel-ej powieści Ste-
fana Żeromskiego. W rol. gł: Marja

Pieśni marynarzy w wykonaniu chóru Dana.

na główki kilo 1,80 na
rozwagę kilo 2 zł.

poleca ZWIEDRYNSKI
Ceny Wileńska 28 tel. 1224.

8276—3

zdaje, że matka nie jest w porządku. Ona i ta Alicja
ukartowały wszystko między sobą i urządziły to
porwanie umyślnie, żeby Alicja zdążyła zwiać. Na-
turalnie Bownas natknął się na Alicję i ona zwabiła
$o w tę ciemną uliczkę i zabiła. To jest jasne, Ale
matka tej panienki należała do kabały — głowę dam,
że należała — i nie ruszymy się z tego hotelu — ani
ja ani kolega Manners, dopóki jej nie przepytamy.
Policja to policja, śledztwo to śledztwo, sąd to sąd.
Musi być porządek.

Kipiałem z wewnętrznej wściekłości, dziwiąc
się zupełnemu opanowaniu Maythorne'a, który po-
takiwał głową Corkerdale'owi. I właśnie otworzył
usta, aby mu coś powiedzieć, gdy rozlego się pukanie
do drzwi i wszedł kelner.
> Czytu jest pan Maythorne? — zapytał, roz-

glądając się po pokoju.
— Jestem — odparł Maythorne, wstając,
— To może pan będzie łaskaw do telefonu?

Prosi pan Cot... Cottingley.

ROZDZIAŁ XXIX.

Schwytana.

Maythorne wybiegł z pokoju, a ja ciągle jeszcze
okropnie wzburzony, zostałem z policjantami Po
pewnej chwili Corkerdale, który naradzał się szep-
tem z Mannersem, zwrócił się do mnie i zaczął
z jąkaniem: у

„— Ja rozumiem, že pan kapitan... tego... to jest...
chcialem powiedzieė... poczul się dotknięty mojemi

dostaniecie
w Stołówce Uczniow- elektrycznością do wy» Ś)'
skiej Wileńska 22 m. 28 najęcia

w podw. m. 19.

z chlebem Pokój z  oddzielnem poprawi Pe. SA
rodawki, kurzaiki i wą-wejściem umeblowany z 702—€ o

Mickiewicza 4i
8294

 

słowami — rzekł tonem dość uprzejmego przepro-
szenia. — Nie jestem ślepy i odrazu wykombino-
wałem sobie, że ta panienka wpadła panu kapitano-
wi w oko i dlatego...

_  — Ani słowa o panience! — krzyknąłem groź-
nie. — I proszę wogóle zostawić mnie i moje sprawy
w spokoju!
— Trudno będzie nie wspominać o panience, po

tem wszystkiem czegośmy się od niej dowiedzieli —
odpalił z chytrym uśmieche mCorkerdale. — Nie po-
wiem, żebym jej nie wierzył — co to, to nietvlko
dziwię się, że taka mądra i przebiegła dziewczyna
dała się nabrać jak dziecko. Bardzo się dziwię. Ale
choć ją nabrali, to matkę napewno nie. Matka uma-
czała w tem ręce. Dam za to głowę. To jest oczy-
wista rzecz!

| — Jak? — wykrzyknąłem, — Czy pan nie
słyszał...
|. (= Słyszałem. Wszyscy słyszeli —  odpowie-
dział,—Ale doszedłem do przekonania, że to
wszystko było ukartowane między matką a służącą
i że one oszukały panienkę do spółki. Myślę, że pani
Elphinstone pojechała tam z własnej woli i pozwo-
а się zamknąč па parę dni, przeciež nie brako-

walo jej niczego, nawet wina. Widocznie chodzilo
jej o to, žeby przytrzymač cėrkę, ktėra zaczęla sta-
wać się niebezpieczną, dopóki Alicja nie ucieknie.
I założyłbym się, że to Alicja zakatrupiła Bownasa.
Ciekawe, gdzie ona teraz jest.

(c. d. n.)
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