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Opłata pocztowa ulszczona ryczałiem.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

APOLINARA IŻYCKA-HERMANOWA
wdowa po Inżynierze

po długich I ciężkich cierpieniach zmarła dn. 9-1 w wieku lat 68
Eksportacja 3 domu že! by Zawalna 1|—3 do kościoła Ewengelicko-

Reformowanego odbęczie się we wtorek 121 o g Il-tej. Po nabożeń
stwie tegoż dnia nastapi pogrzeb na cmenterzu Ewangelickim.

O czem powiadamiają krewnych, przyjacicł I znajomych pegrążeni
w smutku

Córka, Syn, Synowa, Zięć | Wnuczki

Stefan Chodakowski
ziemianin z powiatu wołkewyskiego

urodzony w reku 1872 zmarł 8 stycznia b. r. w Wilnie i został pochowa-
ny na cmentarzu S. S Pistra I Pawła.

Zawiadamiają © tem krewnych I znajomych pogrążeni w smutku

Żona, Córka I Synowie.   

   
    

      

 

   
   

BOLESŁAW CIERPICKI
Ppułkownik W. P. w stanie spoczynku z

po krótkich, lecz ciężkich cle:pienisch zasnął w trad dnia 9 stycznia
1932 r., przeżywszy iat 60.

Msza żałobna zostanie odprawiona we wtorek dnia 12 b. m. o
godz, 8 rano w wojskowym kościele (po Tryntarskim) na Antokolu.

Wyprowsdzenie zwłok 7 tegoż kościełs na cmentarz wojskowy
na Antokolu nastąpi w tymże dniu o godz. 15 m. 30.

O czem zawiadamiają pogrąženi w smulkų
Żona, rórka | rodzina.

 

Towarzystwo Miejskich | Międzymiastowych Komunikac
Autobusowych S. A. Oddział w Wilnie. u

Podaje do wiad 'mości, że pozostawione przez passżerów w autobusach
rzecry pozostają w przechowalni Towarzystwa | mogą być odebrane w biurze
Dysekcji przy, ul. Jagielońsciej 8, m I w godz. 9-11. — Nieodebrane wprzeciągu 6 miesięcy przedmioty rozsprze lane zostanąnaorze u pubi'cznym.Żaż lenia na obsługę aut busów nalezy kierować na piśmie do Dyre-ci]
przy ul. Jagielońskiej 8, m. 15 z adnotacją na koparcie „zażalenie”

Z komisji budżetowej Sejmu.
Przemówienie posła Zielińskiego.

(Telefenem ed własnego kerespendenia.)

WARSZAWA. W poniedziałek rozpoczęły się obrady sejmowej
komisji budżetowej.

Przy rozpatrywaniu budżetu Min. Spraw. Zagranicznych wielkie
przemówienie wygłosił pos. Zieliński (z Kl. Narod.), w którym wy-
kazał niewłaściwości polityki personalnej, uprawianej przez to Mi-
nisterstwo.

„Okazuje się, że rugowano przedewszystkiem urzędników niž-
szych kategoryj, podczas gdy zostawiano urzędników wyższych.

Okołe jednej trzeciej urzędników bądź przeniesiono do centrali,
bądź w stan spoczynku, albo wreszcie zupełnie usunięto.

Polityka taka pochłania ogromBE Eo gromne sumy | utrudnia wyszkolenie

Komisja obradowała do
budżet Min. Sprawiedliwości.
i Charakterystyczne. przemówienie wygłosił pos. Rzóska (BB),
tóry domagał się zaostrzenia przepisów prasowych oraz stanąłw obronie opracowanego przez komisję kodyfikaaa? go p ję kodyfikacyjną projektu prawa

późna w nocy, rozpatrując następnie

Mowa min. Zaleskiego na bankiecie Klubu
Kerespondentów Zagranicznych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj w Resursie Kupieckiej odbył. i ia-
danie, wydane przez KlubKorespondentów Zagraniczacch, = ma.
"rem min. spraw zagranicznych p. Zaleski wygłosił dłuższe przemó-
wienie, dając przegląd polskiej polityki zagranicznej. Mówiąc o kon-
ferencji w Lozanniu p. Zaleski zaznaczył, że oświadczenie kanclerza
Brueninga czyni niemożliwem przewidzieć wyniki kanferencji.
W sprawia rokowań z Rosją, p. minister uważa, iż pakt o niea-

gresji jedynie wówczas jest możliwy, jeżeli uczęstniczyć w nim
będą wszystkie państwa graniczące z Rosją Sowiecką od Zachodu.

Zaprzeczenie pogłoskom.
elefonem od własnego korespondenta.)

_ WHARSZAWA, Agencja „Iskra*, wobec pogłosek, jakie ukazałsię w prasie, o projekcie zmniejszenia lat Blakis OCZ Praiiainych i o zmianie systemu nauczania w szkołach średnich, oświadczaże są one nieprawdziwe i nieuzasadnione. 8

Charakterystyczne stosunki w Prusach
Wschodnich.

Policja musi bronić urzędującego prokuratora.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

GDANSK. Do Jedwa' na, w Prusach Wschodnich dzi
miejsce napad na członków Związku Polakė by РО оу
PKae ASO ZIirzed Urzędem Gminnym, gdzie prokurato|

ao się p w ilości około 200Šio, mane a,
urzeni przez właściciela Jedwabna, niejakiego Otto, Niwybili szyby w gminie, zdemolowali pm biura i rozpędziii

_ W obronie prokuratora
szyła napastników, dając kilka

Na karnawał madne koszule frakowe oraz kołnierzyk

Kos Aijpólskim skfadzie Konfekcji, aiaekarii"1*yketaży
Koszule frak *, 8,20 | W. KOWICKI 1] $karpt. czarne frak. 2,50

Wilno, Wielka {

musiała wystąpić policja, która rozpro
salw w powietrze.

 

Kokardkitrekowe, 1,70 Koamie lalareva. 60
10, RABAT ŚWIĄTE 10° (601—-Br

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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.

Wilne, Wtorek 12-40 styeznia 1932 r.
—-—— A

(enaimčių 20 qi.
Nr. 8.
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Odjazd min, Ghiki.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W niedzielę o g. 5 minister Ghika opuścił War-
szawę, udając się de Bukaresztu w towarzystwie posła Rzeczypospo-
litej Szembeka. Na dworcu żegnali go/p. min. Zaleski, poseł rumuń-

ski w Warszawie Bilciuresco z małżonką, minister Schaetzel, dyr.
prof. Romer, szef gabinetu, min. Spraw Zagranicznych Szumlakowski,

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Żi. + gr %
zagramicą 8 zl.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 iamowe) 33 gr., 12
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane

Ogłoszenia
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80167.  

Premjer Lotwy o zamknięciu Związku
Polakėw.

 

członkowie poselstwa rumuńskiego
szych urzędników M. S Z.

| Warszawie oraz szereg wyż-

 

RYGA (Pat). Premjer S"uje- ocenia wytworzoną sytuację po

nieks udzielił korespondentowi ogłoszeniu osiainistų,wsżoty, Ar
: „  sprawie zamknięcia Związku Po-

PAT_w Rydze NoaPOJACEKO O laków, premjer odpowiedział" Od
wiadu; A и czasu istnienia niepodległej Ło-

Na zapytanie, jak p. premier twy wiele związków itp. organi-
a ZACyj zostało na Łotwie zamknię-

BANKRUCTWO NIEMIEC.
„CO WART JEST PODPIS NIEMIECKI?

SZANTAŻ CZY KPINY.

BERLIN (A. T. E.). W kołach
politycznych kursuje pogłoska, ja-
koby kanclerz Bruening na konie-

rencji w Lozannie miał przedsta-

wić projekt udzielenia Niemcom

6-cioletniego moratorjum dla spła-

ty odszkodowań wojennych. Po
upływie tego okresu miałoby, we-

dług projekiu kanclerza, nastąpić

poftownie zbadanie zdolności płat-
niczej Niemiec. Gdyby jednak

kancierzowi nie udało się przefor-
sować tego projektu w kołach
politycznych twierdzą, że Niemcy

ogloszą zawieszenie spłaty długów
prywatnych. »

 

MINISTER FLANDIN
O OŚWIADCZENIU BRUENINGA

PARYŻ, 10. 1. (Pat). Porusza-

jąc kwestję deklaracji, złożonej

przez Brueninga ambassdorowi
brytyjskiemu w Berlinie, w spra-

wie spłat odszkodowawczych —

minister Flandin oświadczył przed-

stawicielom prasy: „Jeżeli słowa,
przypisywane kanclerzowi, zosta-
ły przez niego istotnie wypowie-

dziane, oznaczałoby to, że Niem-
cy nie chcą wykonywać postano-

wień plaau Younga i traktatu wer-

salskicgo. Należy jednak, zazna-
czył minister, czekać na oficjalne
potwierdzenie vtrzymanej wersji.

_ W każdym razie jest rzeczą jasną,
że żaden Francuz nie mógłby przy-

jąć jednostronnego wypowiedzenia

umów dobrowolnie podpisanych,
wypowiedzenie takie bowiem by-
łoby równoznaczne z utrata u-

święconych praw do odszkodowań.
Francja — zaznaczył Flandin —

bada obecnie formuły mogące do-

prowadzić do porozumienia mię-

dzy wierzycielami i dłużnikami,
aby w ten sposćb zmniejszyć kry-

zys Jednakże nic nie zaostrzyło-

by bardziej kryzysu, jak kompli-

kowanie go przez nowe zamachy

na nienaruszalność umów. Gdyby

koaferencja lozańska miała być

poprzedzana przez tego rodzaju
oświadczenia, zwoływanie jej oka-

załoby się zbytecznem. Nie można

bowiem jednocześnie lekceważyć

sobie praw Francji i szukać jej

współpracy.

STANOWISKO MAC DONALDA.

LONDYN (Pat). Premjer Mac

Donald złożył dziś późnym wie-
czorem następujące wyjaśnienie

dla prasy:

„W związku z deklaracją kan-

clerza Brueninga, rząd brytyjski
poda do wiadomości swą politykę

i swe stanowisko tylko we właści-
wem miejscu i we właściwej chwi-

li. Narazie można jedynie stwier-

dzić, że wobec sytuacji gospodar-
czej, ujawnione, w raporcie bazy-

lejskim oraz w obliczu wewnętrz-

no politycznych zagadnień Nie-

miec, byłoby prawdopodobne, że

deklaracja tego rodzaju zostanie

złożona na konferencji lozańskiej.

Fakt, że deklaracja taka została

już obecnie złożona, uczynił zwo-

łanie konierencji międzynarodowej

jeszcze bardziej konieczne, aniżeli
przedtem, albowiem teraz widocz-
ge jest, że sytuacja obecaa stała
się niemożliwa do utrzymania.

Ponieważ dotychczasowa sytuacja
jest rezultatem międzynarodowych

porozumień, stało się konieczne

zająć się natychmiast tą sytuacją.

Mac Donald wyraża nadzieję, że

wszystkie zainteresowane rządy

zdają sobie sprawę z tego, że po-

prawa i uspokojenię stosunków

w Europie zależy od uświadomie-
nia sobie tych bardzo ciężkich
faktów.

FRANCJA NIE JEST CAŁKIEM
BEZBRONNĄ.

PARYŻ (Pat), Półurzędowo o-

znajmiają, iż rząd francuski nie
powziął jeszcze żadnej decyzji co

do stanowiska. jakie zajmie wo-

bec oświadczen'a kanclerza Brue-
ninga, iż Rzesze przestaje płacić

odszkodowania. Rada Ministrów
obradować bęczie nad tą sprawą

prawdopodobnie we wtorek Już

dzisiaj można powiedzieć, *e sfery

miarodajne nie mają zamiaru

uciec się do cizeczenia Miedzy-

narodowego Trybunału Rozjem-
czego w Hadze, przewidzianego na

wvoadek pogwałcenia zobowią-

zań jakiego dopuściłyby się Niem-

cy. Rzeczoznawcy zwracają uwa-
śę, iż Francja mie jest zupełnie
bezbronna, może ona bowiem
wprowadzić specjalna opiate na

artykuły, sprowadzane z Niemiec
i sumy otrzymane w ten sposób

zasiliłyby specjalny fundusz repa-
racyjny. Pozatem wiadomo, iż

rząd Lavala upoważnił Bank Fran-
cuski w czerwcu ub. r. do wzięcia

udziału w szerokiej akcji kredyto-

wej na korzyść Reichsbanku. U-

dzielenie pożyczki, odnawiane już
kilkakrotnie, upływa z końcem lu-
tego r. b. Rząd francusk. zasta-
nowi się wówczas, czy zajdzie po-

trzeba odnowienia jej.

Przesilenie francuskie.
Briand waha się.

PARYŻ (Pat). W najbližszem
otoczeniu Brianda zapewniają o
poprawieniu się jego stanu zdro-
wia o tyle, że będzie mógł pro-
wadzić dalej sprawy zagraniczne

Francji. Dodają również, że nie
złożył on swej dymisji, a tekę od-
dał premjerowi do dyspozycji na
wypadek dymisji całego gabinetu.

Rokowania Lavala,
PARYŻ (Pat). Dzisiaj premier

Laval ma rozpocząć decydujące
rozmowy w celu wyjaśnienia sy-
tuacji, powstałej w rządzie wsku-
tek śmierci Maginota

PARYŻ (Pat). Premjer Laval
przyjął w dn. 11 b. m. ambasadora
niemieckiego von Hoescha i odbył
z nim 45-minutową rozmowę.

Premjer Laval przyjął również
Tardieu, który po odbyciu rozmo-
wy z premjerem odmówił jednak
udzielenia. prasie oświadczenia,
wyraził jedynie przekonanie, że
jego zdaniem rozwiązanie sytuacji
gabinetowej nie nastąpi przed
środą.

RZEKOMA NIEDYSKRECJA
POLSKA.

BERLIN (Pat). W związku z
informacją dzisiejszego wieczar-

nego „Local Anzeiger", jakoby

wiadomość o treści rozmowy am-

basadora Rumboldta z kancle:zem

Brueningiem podana została do

Londynu za pośrednictwem posel-

stwa polskiego w Berlinie, P. A. T.
dowiaduje się, że ani poseł Wy-

socki, ani nikt z członków posel-

stwa polskiego w Berlinie nie
rozmawiali w tej sprawie ani

z ambasadorem Rumboldtem, ani

z którymkolwiek z członków am-
basady angielskiej w Berlinie, ani
też nie udzielali jakichkolwiek o

niei informacyj. Jeden z tutejszych

korespondentów zagranicznych o-

trzymał rzekomo wiadomość z

Auswaertiges Amt, że ambasador
Rumboldt poinformować miał o
swej rozmowie z kanclerzem jed-
nego z dyplomatów, a ten miał po-

wtórzyć ową rozmowę jakiejś bli-
żej wymienionej osobistości pol-
skiej. Zarówno” ambasadar Rum-

boldt, jak: i Pressestelle der
Reichsregierung zaprzeczają kate-

gorycznie owej wersji. Poseł Wy-

socki zwrócił się w kwestji wyżej

wspomnianej o informacji „Local
Anzeiger" do Pressestelle der
Reichsregierung, protestując prze-

ciwko mieszaniu poselstwa pol-

skiego do tej sprawy i prosząc

o wydanie redakcji „Local Anzei-

ger' polecenia zaprzeczenia nie-

prawdziwym wiadomościom

 

tych na mocy wyroków sądów
administracyjnych. Obecny wypa-
dek nie jest czemś nowem. Nie
mogę panu powiedzieć sciśle o
motywach wyroku, gdyż w tej
chwili nie posiadam ich. Wiem
jedynie, że sąd opierał się na mo-
tywach formalnych, bowiem statut
Związku, pomimo że został za-
twierdzony przez ministerstwo
spraw wewnętrznych, jest nie-
zóodny i sprzeczny z ustawami,
obowiązującemi na Łotwie. Poza-
tem sąd na smród materjału dowo-
dowego stwierdził przekroczenia
statutu.

Czy w/g p. premjera wyrok,
wydany w tej łormie, — zapytał
następnie korespondent — nie sta-
nie na przeszkodzie do utrzyma-
nia dolrysh stosunków między
Łotwą a Polską? — Nigdy nie do-
puszczałem myśli, — oświadczył
premjer — aby sprawa ta mogła
mieć jakiś wpłvw na kształtowa-
nie się stosunków między Polską
a Łotwą. W. imieniu nietylko
swojem, ale i rządu oświadczam
panu, że chciałbym utrzymać z
Po'ską jak najlepsze i najserdecz-
niejsze stosunki i nie dopuszczam
myśli, ażeby ta sprawa mogła te-
mu przeszkodzić.

ak należy rozumieć oświad-
czenie posła Grosswalda z dnia
24 grudnia w Warszawie? — pyta
daiej korespondent PAT. — Rząd
nie ma najmniejszych zamiarów
pozbawienia mniejszości polskiej
na Łotwie praw, z których ko-
rzystają ingp irniojosościmar$do

we. Obecne zarządzenia rządowe
które mają na celu w pierwszym
rzędzie oszczędności w wydatko-
waniu sum państwowych i które
dotknęły wszystkie mniejszości w
równym stopniu, dotkną i mniej-
szość polską. W myśl ustaw obo-
wiązujących Poiakom przysługuje
prawo złożenia podania z prośbą
o zezwolenie na otwarcie nowego
związku, w czem — zakończył
swój wywiad premjer — ze stro:
ny rządu nie będą czynione żadne
trudności.

Wojska japońskie przeszływielki
mur chiński i wtargnęły do Chin

właściwych.
MOSKWA. 10.1. Prasa sowiecka zajęcia Szanhajhuania uważa za

punkt zwrotny w rozweju stesunków na Dalekim Wschodzie. Miasto
Szanhajhuań leży w prowincji Chebej, która wchodzi w skład 18 pro-
wincji wewnętrznych Chin. W ten sposób wojska japeńskie zająwszy
to miasto wtargnęły do Chin właściwych, maszerujac z północy na
południe. Szankajhuań jest wielkim miastem i ważnym pumktem
przy linji kolejowej Bejipin—Mukden na połowie drogi między temi
miastami. Położony nad brzegiem zatoki Peczylijskiej w tym punkcie,
gdzie Wielki Mur Chiński i podnóża gór schodzą do samego morza,
tworzy w ten sposób naturalną granicę pomiędzy Mandżurją a Chi-
nami właściwemi.
giczne Szanhajhuania,
Chin Północnych..

Na tem właśnie polega wielkie znaczenie strate-
będącego bramą wypadową z Mandżurji do

 

Dramatyczne sceny przy zajęciu przez
„Japończyków Kupangtse.

Jeden z korespondentów. wo-
jennych opisuje szeroko zajęcie
przez wojska japońskie stacji Ku-
angtse, leżącej w odległości 20

kilometrów od Czing-Czou, które,
jak wiadomo również już jest w
rękach japończyków.
W przeddzień ataku samoloty

japońskie obrzuciły stację bomba-
mi, od których zginęło 6 ludzi.
Wskutek wybuchu bomb koło sta-
cji oe się kilkadziesiąt do-
łów o średnicy przeszło 6 metrów.

Przerażeni tym wstępem Chiń-
czycy w popłochu opuścili Ku-
pangtse. Dziesięć tysięcy żołnie-
rzy chińskich zajęło 12 pociągów
i po zniszczeniu połączeń telefo-
nicznych i telegraficznych odjecha
ło do Czing-Czou. Załoga ostatnie-
go pociągu podpaliła stację, która
wkrótce cała stanęła w ogniu.

Na wieść o ucieczce wojsk
«chińskich, na stację i osiedle kole-
jarskie napadły bandy rabusiów,
które w ciągu kilku odzin rozgra-
biły cały dobytek kolejarzy. Rabu-
sie rzucili się następnie na pasa-
żerów pociągów, stojących na sta-
cji, również dopuszczając się gwał
tów i grabieży. Z romu ocalał
jedynie tylko pociąg, w którym

znajdowali się korespondenci wo-
jenni. !

Gdy japońskie aeroplany wy-
wiadowcze spostrzegly gospodar-
kę rozbójników, znów przypuściły
szturm. Z samolotów runął na zie-
mię grad bomb, które poczyniły
straszne spustoszenie wśród rabu-
siów. Wielu bandytów szukało
ocalenia od śmierci pod pocią-
giem prasowym, wobec czego ja-
pończycy obrzucili bombami i ten
pociąg, nie czyniąc — na szczę-
ście — większej krzywdy nikomu.
W dwie godziny potem na sta-

cję Kupangtse, przedstawiającą
ruiny i zgliszcza, wkroczył oddział
japońskiej kawalerji. Bandy rabu-
siów naturalnie uciekły już wcze-
śniej, jedyną załogę stacji stano-
wili więc dziennikarze, którzy
powitali Japończyków — objekty-
wami aparatów fotodrasanewy
W ślad za kawalerją przybyła

japońska piechota oraz wojs
techniczne, które natychmiast
przystąpiły do naprawy torów ce-
lemumożliwienia pościgu za Chiń
czykami,

Ostatecznie nazajutrz Japoń-
czycy zajęli Czing-Czou...

4
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NiekansekYchCJe.
Rozmaite bywają polityki" mą-

dra i głupia, przewidująca i krót-

kowzroczna, reelna i nierealna —

za najszkodliwszą uważamy jed-

nak politykę niekonsekwentrą,

politykę z dnia na dzień, politykę

wahań ustawicznych, ustępstw i
korzyści doraźnych.

Politykę, którą zainiciowano

u zarania naszej niepodiegłości,

uważaliśmy za szkodliwą i nie-

realną — nie można jej przecie

było odmówić pewnej idei. Była

to idea wskrzeszenia Polski w

granicach przedrozbiorowych. Po-

nieważ zaś w takiej Polsce ele-

ment narodowy polski stanowiłby

mniejszość, miała być Polsiea pań-

stwem federacyjnem, ckładającem

się z właściwej Polski, w jej

najszczuplejszych etnograficznych

granicach, z Rusi i Białorusi ewent.

dawnego W. Ks. Litewskiego

W obecnej dobie tworzenia się

państw demokratycznych na zasa-

dach narodowych, uważaliśmy po-

dobny twór za anachronizm dzie-

jowy, za kiepską imitację smutnej

pamięci Austrji, której niesławny

koniec bynajmniej nie zachęcał do

naśladownictwa.
Przewidywania nasze spraw-

dziły się, koncepcja federacyjna

rozpadła się, zanim jeszcze zdo-

łano ją w czyn wprowadzić.

Uczestnicy kampanji kijowskiej

najlepiej chyba potrafią zaświad-

czyć, z jakiem sercem witał nas

„pobratymczy” !ud ukraiński.
Co się tyczy t. zw. białorusi-

nów, jest to mgławica, nieposia-

dająca nic z tego, co stanowi na-

ród we współczesnem słowa tego

znaczeniu: ani własnego języka,

ani kultury, ani piśmiennictwa, ani

nawet wspólnej religji.
Koncepcja wskrzeszenia Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego w ta-

kich lub innych granicach histo-

rycznych również okazała się ana-

chronizmem.
Drogo naród polski zapłacił za

te eksperymenty, zdawało się

jednak, że zostaliśmy radykalnie

uleczeni z mrzonek romantycz-

nych — tymczasem, zgoła niespo-

dzianie spada wiadomość, podobno

pochodząca z  autorytatywnych
ster. o niebywatych koncesjach na

rzecz Rusinów, które niebawem
mają być  poczylione i które

w konsekwencj: doprowadzić mu-
siałyby do autenomji Małopolski
Wschodniej.

Wiadomość ta, którą osobno

podajemy na innem miejscu dzi-

siejszego numeru, dopiero w zesła-

wieniu z szeregiem poprzedzają-

cych wypadków, ukazuje się nam

w całej swej niekonsekwencji.

Przypomnijmy sobie oną sławną
„pacyfikację Małopolski Wscho-

dniej', urządzoną podczas ostat-

nich wyborów. Słusznie pisze o

tem „Gazeta Bydgoska':
* „Potępialiśmy to postępowanie, uwa-

żamy bowiem gwałt i terror za środek

szkodliwy przedewszystkiem dla pań-

stwa. Siła i Polski muszą

zawsze wyrażać się w majestacie prawa

i sprawiedliwości, a jej zdolność asy-

miłicyjna powinna wynikać z kultury

i prężności społecznej narodu polskiego,

wspieranego przez organizacje państwo-

we. Tymczasem sanacja przerzuca się

z jednej skrajności do drugiej. Raz

głaszczą i obiecują, a drugi raz śwałcą

i terroryzują, aby znowu pod naciskiem

zewnętrznym ugiąć się i pójść na ustęp-

stwa, które mogą na Polskę sprowadzić
jak najgorsze następstwa."

Weźmy dalej takie fakty,
jak zabójstwo ś. p. Tad. Hołówki,

lub projekt autonomji Małopolski

Wschodniej, wniesiony do Sejmu

przez socjalistów i odrzuceny ol-

brzymią większością, przyczem

blok prorządowy BB głosował
przeciwko projektowi, który obec-

nie z pewnemi modyfikacjami ma
być wcielony w życie.

Weźmy wypadki dni ostat-
mich: projekt polsko-rosyfskiego

paktu o nieagresji, uroczyste wy-

rzeczenie się przez prasę pro-
rządową polityki federacyjnej i

dalszej ekspansji na wschód Zda-

wałoby się, że tworzenie podobne-

$o piemontu ukraińskiego w gra-

nicech Polski miałoby jakąś lo-
giczną rację bytu tylko na wy-

padek dalszego kontynuowania

polityki federacyjnej, w przeciw-
nym razie powinniśmy dążyć do

całkowitej asymilacji zespolenia
ziem kresowych w jedną, narodo-
wą Polskę.

Jak pogodzić te sprzeczności,
jak zrozumieć podobne niekonse-
kwencjeł

Fama głosi, iż ostatnia zmiana
kursu jest jakoby wynikiem po-

dróży min. Zaleskiego do Londynu.

powaga

Jaki będzie deficyt budżetowy?

„Naprzód* zajmuje się budże-
tem bieżącym.

„Rok budżetowy — pisze — kończy
się u nas 31 marca, ale znane są już w
grudniu wyniki 8-miesięcznego okresu
budżetowego: kwiecień — listopad 1931.
Wedle wykazów urzędowych ten ok:es
dał 1545 miljonów w dochodacł.. a 1672
milionów w wydatkach — deficyt wyrosi
więc 127 miljonów Czy maprawdę tyle
tylko? — Znawcy powiadają, że znacznie
więcej. Nietrudno skonstruować mniejszy
deficyt, jeżeli się do dochodów wstawia
pozycje o bardzo wątpliwej wartosci,
np. pożyczkę w Banku Polskim, wpłety
z kolei i przedsiębiorstw państwowych
itd. W tym dziale dzieją się prawdziwe
„cuda”. Każdy wie. że przedsiębiors*wa
za cały rok budżetowy 1930-31 dały 118
miljonów, a za 8 miesięcy 1931-22 mialy-
by dać — jak się wykazuje — 172 miljo-
nów? Wiadomo przecież, że w tym okre-
sie przedsiębiorstwa szły gorzej, t j.
przyniosły mniej, niż przedtem! Można
zresztą skonstruować dochód przez nie-
płacenie rachunków, ale kiedyś trzeba
będzie je zapłacić i wtedy dziura ukaże
się w całej pełni. To samo odnosi się do
kolei, które jako dochody wpłacają na-
wet — wpływy z pożyczek.

Zdaniem znawców, faktyczny defi-
cyt za ten 8-miesieczny okres wynosi ja-
kie 200 miljonów, jak więc będzie z
ostatniemi czterema miesiącami roku
budżetowego 1931-32?"

Kryzys w rolnictwie.

Konserwatywno - sanacyjny
„Dzień Polski“ tak charakteryzuje
położenie rolnictwa w Polsce w
roku szóstym ery pomajowej:

Kryzys w naszem rolnictwi- docho-
dzi już do końca pierwszego etapu swojej
niszczącej dzialalrošci — wkrcezylišmy
w >kres przewłaszczania poważnej ilości
majątków ziemskich. Przebieg t zw. dru-
gich licytacyj, uskutecznianych q'rzez to-
warzystwa kredytowe ziemskie wskazu-
je, że zmiana tytułu własności majątków
ziemskich odbywa się w warunkach bar-
dzo niekorzystnych nietylko dla dłużni-
ków ale również i dla wierzycieli, którzy
masowo „spadają” przy licytaciach. tra-
cąc bezpowrotnie swoje kapiteły. Nie
trzeba dowodzić jak dalece stan taki pod
waża fundamenty naszego ustroju $ospo-
darczego i finansowego. Nie wchodząc w
szczegóły omówienia zgubnych skutkow
finansowych, tem wyraźniej podkreślić
musimy niebezpieczeństwa z punktu wi-
dzenia społecznego i gospodarczego.

Ziemia w większości wypadków prze-
chodzi w ręce niepowołane, dalekie bar-
dzo pod względem wartości społecznej
od tego czynnika, jakie reprezentuje zie-
miaństwo. W ostatnich miesiącach pro-
ces parcelacji został niemal zupełnie
przerwany; majątki kupują często z licy-
tacyj ludzie, którym bynajmniej nie zale-
ży na podtrzymaniu ciągłości produkcyj-
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nej warsztatu—moment spekulacyjny gra
najważniejszą rołę. Nie będziemy udo-
wodniać jaki wpływ może to posiadać
na poziom naszej produkcji rolnej, na
rozwój stosunków społecznych wsi.

Żydowskie kapoty.

Żydów prócz zwykłych zmart-
wien, które wszyscy obywatele
Polski mają, gnębi jeszcze jedno:
sprawa „kapot”. Chodzi o to, czy
je nosić, czy zarzucić. „Unzet
Express' nawet ankietę na ten te-
mat rozpisał. Jeden z jego czytel-
ników pisze:

„Nie będę potępiał kapotv przeto,
że jest nieestetyczna, lub sprawia żydom
wstyd. Nie za to, że jest symbolem, iż ży-
dzi byli niegdyś narodem 0 odrębnem
życiu, zwyczajach i obyczajach...

Ale godne są potępienia owe „siery
chasydzkie”, jeżeli sądzą, że trzeba zwal-
czać „ubiór europejski" żyda świeckiego
(który może być pobożniejszy od nichi i
powiadają, że „takich”* nie należy wpro-
wadzać do bożnie, upośledzać ich ża
wygląd zewnętrzny. A gdy sobie pozwa-
lają na „brzydkie rzeczy” (np. okłamanie
kogoś etc.), to uważają, że kapota zasła-
nia i usprawiedliwia ich krzywdę i
grzech”. 2

Widocznie nie mają większego
zmartwienia.

Mandarynizm.

Sanacyjny „Kurjer Polski“ ta-
ką wcale trafną robi uwagę:

„w związku z konfliktem japońsko-
chińskim moda chińska zyskała znowu na
aktualności i zdobyła w Połsce licznych
zwolenków.

Jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech kultury chińskiej jest manda-
rynizm, t. j. kunsztowny system hierar-
chji i biurokracji, system, w którym uzy-
skanie wyższego stopnia zależne jest
zawsze od zdania odpowiedniej ilości
egzaminów. Chiński urzędnik właściwie
ustawicznie zdaje egzaminy i jest prze-
siewany, niby przez sito przez ich system.

Podobno ostatnio na wszystkich
szczeblach administracji państwowej w
Połsce system ten zyskał bardzo rozległe
zastosowanie. Nie bez racji, bo brak jest
istotnie urzędników, mających odpowied-
nie do zajmowanych przez nich stano-
wisk studja,

Gdybyż to miało decydować o sto-
sowaniu egzaminów! Ale o to podobno
wcale nie chodzi. Urzędnicy ciągle się
uczą i ciągle czekają na wynik egzami-
nów”.

Niestety od naszych mandary-
nów nie wymaga się wcale wiado-
mości fachowych, egzaminy które
muszą zdawać dotyczą wyłącznie
„prawomyšlnošci“ sanacyjnej.
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NOWY KURS WOBEC RUSINÓW.
Zasada odrębności. Nowe szkoły i gimnazja. Uniwersytet

Ruski w Stanisławowie.—Wicewojewoda— Rusin.

Do Gazety Warszawskiej” do-
noszą ze Lwowa:

W kołach politycznych Lwowa
rozeszły się sensacyjne wiadomo-
ści, dotyczące zasadniczych po-
ciągnięc rządu w sprawie polityki
ruskiej. Wiadomości te, ktore po-
chodzą ze źródeł oficjalnych, wy-
wołały w mieście olbrzymie wra-
żenie. .

Według tych źródeł w dniach
najbliższych pojawi się jako inau-
guracja nowego kursu enunciacja
polityczna, która złożona zostanie
przez reprezentanta rządu, praw-
dopodobnie przez min. spraw we-
wnętrznych. Podstawą nowej poli-
tyki będzie zasada odrębności
ruskiego życia społecznego, $ospo
darczego 1 kulturalno-oświatowe-
go. Wszystkie reiormy będą prze-
prowadzone nie drogą osobnych
ustaw, ale zapomocą rozporzą-
dzeń administracyjnych wojewo-
dów Małopolski / Wschodniej,
względnie wojew. lwowskiego.

W. zakresie szkolnictwa reakty-
wowanych zostanie około 1000
szkół ruskich. Stanie się to bądź
drogą plebiscytu, bądź też za po-
mocą zarządzeń władz szkolnych.
Równocześnie otwarte żostaną 3
państwowe gimnazja ruskie: w
Tarnopolu, Rohatynie i Drohoby-
czu.

Organizacje sportowo-wycho-
wawcze: „Łuh* i „Sokił* będą
reaktywowane. Instytucjom gospo
darczym ruskim zapewnione zo-
staną kredyty państwowe. Jedną
z naczelnych reform ma być spra-
wa samorządu w Małopolsce
Wschodniej. Dalszą pozycję stano-
wi sprawa uniwersytetu ruskiego
w Stanisławowie. Przygotowania
posunięte są już tak daleko, że
upatrzony już est organizatori
rektor tego uniwersytetu.

Pozatem projektowane są uzu-
pełnienia w administracji i innych

urzędach siłami ruskiemi. W pierw
szym rzędzie utworzony zostanie
w tym celu urząd drugiego wice-
wojewody łwowskiego, który ob-
sądzony zostanie przez rusina Na
stanowisko to upatrzony został je-
den z umiarkowanych działaczy
„ukraiūskich“.

Ze strony ruskiej czynniki mia-
rodajne nie będą żądały żadnej
deklaracji lojalności.

Cały plan obecnie ujawniony,
stanowić ma tyłko pierwszy etap
nowego kursu wobec rusinėw.
Przyczyna, dla których czynniki
miarodajne postanowiły przystą-
pić obecnie do realizacji nowych
podstaw w polityce ruskiej jest
międzynarodowa sytuacja Polski.
Nasi informatorzy wskazują na
ostatnią podróż min. Zaleskiego
do Londynu.

Dziś odbyło się we Lwowie
zebranie „prawicy narodowej”. Na
zebraniu tem b. wojew. Borkowski
wygłosił referat i zaproponował
rezolucję, by zagadnienie Mało-
olski Wischodniej rozpatrywane
yło przez wszystkie stronnictwa

polityczne, działające na tym te-
renie. Przeciwnicy tej rezolucji
oświadczyli, że stanowisko to u-
trudniłoby posunięcia oficjalnych
czynników w polityce wobec ru-
sinów. ) ^
VTRPOASEVSEESTSIT
PRACOWNIA Towarzystwa Pań Milo-
sierdzia św. Wincentego a Paulo.pod
nazwą „ŻRÓDŁO PRACY”, Trocka 19
podejmuje się wykonać prędko, do*
kładnie i po zmiżonych cenach wszyst-

kie roboty wchodzące w zakres bie

ližniarstwa, haftu, krawiecozyzny i tryko“

tarstwa. — Polecamy się przeto Szanow-

nej Publiczności, a zwłaszcza Insty-

tucjom Spełecznym, Klasztorom i zakła-

dom prywatnym, z któremi specjalną

umowę zawrzeć pragniemy, by rzetelnie

i tanio usłużyć. Zarząd.

Jeżeli tak jest istotnie, to zada-

niem dyplomaty naszego bylo
wyiaśnić mylnie poainformowaną

opinję angielską o istotnem polo-

żeniu i o tem, iż jest to typowa

robota „pour le roi de

Prusse“.

Nie potrzebujemy tu szeroko
rozpisywać się o tem, czem dla

Polski jest Małopolska Wschodnia.
Pomijamy fakty powszechrie zna-
ne, o przynależności \ @о Polski

od zarania niemal dziejów naszych

tych ziem, przepojonych krwią

rycerstwa naszego, odzyskanych

ostatnio bohaterstwem  „Orląt“
naszych. Przypominamy fetnak, że
Małopolska Wschodnia stanowi

pomost pomiędzy Polską a naszą

sojuszniczką — Rumunją, 2 co za

tem idzie — Morzem Czarnem.
Przypominamy, że tam 7
się oprócz innych bogadlw -

nych, obfite źródła nafty, co ma
olbrzymie wprost znaczenie mili-
tarne. Pozbawić Polskę nafty,

znaczyłoby to rozbroić ją laktycz-
nie i zaprzedać jej wrogom

Nie dziwimy się, iż polityka
niemiecka robi wszelkie wysiłki,

by nas pozbawić tej prowincji,

która obok Pomorza, Śląska, Wi-

leńszczyzny jest czwartym filarem,
na którym opiera się mocarstwo-

wa potęga Polski.

Anglja, źle orjentująca się w

sprawach wschodnich, nie po raz
pierwszy, ku własnej zresztą szko-

dzie. daje się użyć jako narzędzie

intryg niemieckich.
Tembardziej jednak nieprzystoi

nam, za cenę drobnych może ko-

rzyści doraźnych, iść na rękę od-
wiecznemu wrogowi naszemu, pra-

cującemu wytrwale nad naszą

źgubą.

КОАрб RJĄ
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Na sali
Warszawa, 11 stycznia.

Sprawa brzeska została za-
mknięta. Wyrok zapadnie dnia 13
stycznia w południe. Trzynastego.
Znów trzynastka! Niema w tym
szczególe żadnej pointy?...
W ostatniem swem słowie

oskarżony prof.Pragier wspomniał
o wielkiej odpowiedzialności sę-
dziów. Istotnie ich rola nie jest do
pozazdroszczenia. Słusznie Pra-
gier wtedy nadmienił, iż sędziowie
w swym wyroku powiedzą swoje
ostatnie słowo. Bo przed oskarży-
cielami i przed oskarżonymi pozo-
staje jeszcze droga apelacji Sę-
dziowie wydadzą wyrok, który
pozostanie nieodłącznie na zawsze
z ich nazwiskami.

Przewodniczył trybunałowi wi-
ceprezes sądu okręgowego Her-
manowski. Wysoki, szczupły po-
ciągłej twarzy, mający pod 50-tkę,
o małych oczach żywych, rudej
drobnej bródce i podkręconymi
rudymi wąsikami: coś jak z portre
tów szwedzkich. Po lewej stronie
miał sędziego Rykaczewskiego:
ten zagłębiał się zawsze w sobie;
robił wrażenie ascety; przenikli-
wym wzrokiem jakby chciał prze-
bić świadka; przed sobą miał sta-
le teczkę, na której notował szcze
góły lub też kreślił por! eciki i
esy-floresy; nieraz zadawał pyta-
nia, a wszystkie były „zawsze
bystre i wnikliwe. Trzecim sędzią
był Leszczyński. Siedział na pra-
wo od Hermanowskiego i wyglą-
dał w swej todze sędziowskiej, jak
jaki dostojnik duchowny: oczyma
błądził po sali, świadkach, oskar-
żonych, publiczności; owalnej
twarzy, niski, krępy, ogolony, po-

byłdobnie jak Rykaczewski,
sfinksem; czas rozprawy nie
przemówił ajże ani razu Cały
ciężar rozmów i prowadzenia spra
wy spoczywał na przewodnicza-
cym Hermanowskim, który miał
bardzo trudną pozycję: nie mógł
dopuścić do omawiania sprawy
Brześcia, a jakkolwiek zdecydo-
wanie się temu przeciwstawiał,
jednakże w gruncie rzeczy prze-
dostały się do sądu losy więźniów
brzeskich; musiał czuwać w tym
wielkim procesie politycznym nad
odpowiednim poziomem debat i
nieraz interwenjował. W rezulta-
cie odebrał głos oskarżonym
Mastkowi, Duboisowi i „ostatnie
słowo” Putkowi; oraz wydalił b.
pos. Mastka z posiedzenia. Obro-
nę skazał czterokrotnie na grzyw-
nę.

Jako obserwator siedział przy
s. Leszczyńskim sędzia Łukasie-
wicz, ale on tylko się obradom

przysłuchiwał i nigdy nie inter-
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rozpraw.
wenjował.

Na prawo od trybunału zajmo-
wali miejsca dwaj prokuratorzy:
bliżej ławy prasowej wiceproku-
rator Grabowski, opanowany, oraz
wicepr. Rauze, brunet, o rysach
ostrych, nieustannie zaaferowany
i zatroskany, ciągle śrzebiący w
aktach, materjałach i notatkach.
Za dwoma prokuratorami siedzia-
ło zawsze i stale kilka osób: czy
to byli nieolicjalni ich pomocnicy,
nie wiadomo: prokuratorzy często
rozmawiali z nimi, zwłaszcza że
prowadzili oni stale zapiski: by-
wało ich różnie — nieraz i czte-
rech, ale nie zasiadali w togach,
lecz po cywilnemu, podobnie jak
dwaj protokulanci, którzy siedzieli
vis a vis prokuratorów na prze-
ciwległej stronie stołu sędziow-
skiego, obok s. Łukasiewicza.

Oskarżeni zajmowali dwie ła-
wy: na przedzie pierwszej siedział
stale p. Liberman, a obok niego
uśmiechnięty dobrodusznie, prze-
pojony jakby radością życia p.
Mastek. Liberman przysłuchiwał
się zawsze pilnie. Jego pytania
były bardzo drastyczne, wnikliwe.
A cóż za mówca! Jego pierwsze
i ostatnie słowo — dominowały—
obok wstępnego słowa p. Witosa,
poaad innemi. Była to improwi-
zacja, wygłoszona przy 38 stop-
niach gorączki, Z tyłu za Liberma-
nem sied.ział Witos. To jedyny z
oskarżonych, który przesiedział
stale cały proces, nie opuściwszy
ani jednego posiedzenia. Zawsze
przychodził regularnie o tej godzi-
nie, na którą początek posiedzenia
wyznaczył przewodniczący. Obaj:
i Witos i Liberman otrzymywali
do sądu niemal codziennie ko-
reepondencję. Przy ławie oskar-
żonych stał zawsze policjant, bo
tego wymaga prawo. ь
A przed ławą cziery rzędy krze-

seł i ław obrończych. Rozpoczynał
je mec. Berenson: brunet, nieco si-
wizną przyproszony, o twarzy Me-
fista, siedzący ciągle nad dużym
notesem, w którym notował każde
go świadka i każdego świadka
portretował. Z boku miewał każde
go świadka i na każdego spadał
jak jastrząb ostremi pytaniami.

Obek mec. Berensona stał pul-
pit, przy którym zeznawali świad-
kowie, dalej zaś prasa, rozsiadła
na trzech czy czterech stołach i
zawsze scieśniona; przy niej siadał
na krześle —krół Zygmunt IV,
stynny Zygmunt Wilski, rezydują-
cy tu stale. Po procesie wieczo-
rem w Italji, gdy się zetknął z
znajomymi, opowiadał i
spostrzeżenia.

im swe

H.W.

 

Rocznik Prawniczy Wileński.

Dr. Henryk Zahorski

wpracy p.t. „Zasada bada-

nia konstytucyjności u-

staw przez sądownictwo

a konstytucja Rzeczpo-

spolitej Polskiej z dn. 17 mar-

ca 1921 r.“ porusza również za-

gadnienia konstytucyjne. We

wstępie do swej pracy autor ana-

lizuje pojęcie konstytucji, jako u-

stawy wyższej od ustaw zwykłych.

Powołując się na przykład Anglii i

Włoch, autor dowodzi, że państwo

może doskonale istnieć i rozwijać

się takiego uprzywilejowania usta-

wy konstytucyjnej. Ciała ustawo-

dawcze uchwalające konstytucję

nie mają, zdaniem autora, natury

odmiennej od ciał uchwalających

zwykłe ustawy.

W następnej cześci rozprawy,

dr. Zahorski rozważa sposoby

ochrony konstytucji rozumianej,

jako ustawa najwyższa w pań-

stwie od uchylenia jej postanowień

przez zwykłe ustawy z nią sprzecz

ne. Autor szczegółowo rozważa

amerykański system badania kon-

stytucyjności ustaw przez sądy,

kwestję gwarancji konstytucyj”

nych we Francji oraz działalność

unałów konstytucyjnych w

Anglji i Czechosłowacji. W kon-

kluzji autor wypowiada się za try-

bunałem konstytucyjnym, uważa-

jąc system badania konstytucyj-

ności ustaw przez specjalny trybu-

nał konstytucyjny za bardziej wła-

ściwy i celowy, niż system amery-

kański. *

W dalszym ciągu autor prze-
chodzi do głównego tematu swej
pracy — zagadnienia badania kon-

stytucyjności ustaw w Polsce.

Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie przewiduje organu zdol-
nego do orzeczenia 0 zgodności

ustaw z konstytucją. Wprawdzie

art 38 konstytucji stanowi, że

żadna ustawa nie może być

sprzeczna z konstytucją, nato-

miast art. 81 wyraźnie zakazuje

sądom badania konstytucyjności

ustaw. W konsekwencji sądy mu-

szą zgodnie z art. 81, a wbrew art.

38 stosować ustawy sprzeczne z

Z o ile tylko są one w

sposób właściwy ogłoszone.
Obniża to znacznie powagę

konstytucji. Sytuacja komplikuje

się jeszcze bardziej przez to, że
najwyższe w Polsce instancje są-
dowe Sąd Najwyższy i Najwyższy

Trybunał Administracyjny wypo-
wiedziały się w sposób odmienny,

co do ważności pe z
konstytucją ustaw wydanych
przed uchwaleniem konstytucji,

Dla wybrnięcia z tego para-
doksu prawnego i uporządkowa-
nia stosunków prawnych, dr. Za-
horski uważa za wskazaną refor-
mę w dwojakim kierunku. Z jed-
nej strony konstytucja powinna
zawierać jedynie przepisy zasad-
nicze, winna być bardziej lako-
uiczne, niż obecnie, z drugiej stro-
ny musi powstać system kontroli,
któryby / umożliwił usunięcie
wszystkiego co jest z konstytucją
sprzeczne. Urzeczywistnienie tego
systemu kontroli autor widzi w
utworzeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego, który byłby uprawniony
do badania wszystkich ustaw i
byłby powołany do wykładni kon-
stytucji.

Zarówno rozprawa dr. Michała
Króla, jak i dr. Henryka Zahor-
skiego stanowią cenne przyczynki
do toczącej się w Polsce w świe-
cie politycznym i prawniczym dy-
skusji konstytucyjnej.

Dalej znajdujemy w „Roczniku
Prawniczym Wileńskim". rozpra-
wę zastępcy profesora docenta dr.
Iwona Jaworskiego p.t.
„Studja nad ustrojem
miastnaprawie niemiec-
kiem w Wielkiem Księ-
stwie Litewskiem w do-
bie Jagiellońskiej": Autor
przedstawia historję szeregu miast
Wielkiego Księstwa zorganizowa-
nych według prawa magdebur-
skiego. Rozdział pierwszy poświę-
cony jest historji ustroju Wilna,
które otrzymało prawo magdebur-
skie w roku 1387. Dalsze etapy w
historji rozwoju samorządu  miej-
skiego stanowiły przywileje 7 ro-
ku 1432 i 1536, które autor szcze-
gółowo analizuje. z a u-
wagę zwrócił autor na obowiązki
miast wobec Wielkiego Księcia
oraz stosunkami pomiędzy patry-
cjatem miejskim a pospólstwem.
W dalszym siągu pracy dr. Jawor-
ski zajmuje się rozwojem ustroju
samorządów miejskich w Brześciu,
Łucon, Narwi i Dziśnie.
W wyniku studjów autor do-

chodzi do wniosków następują-
cych. Organizowanie miast na
prawie magdeburskiem — пафга о
na początku w Wielkiem Księstwie
Litewskiem na znaczne trudności.
Dlatego też organizacja samorzą-
dów miejskich rozwija się stopnio-
wo i powoli w ciągu dłuższego
czasu. Nadawanie miastom Wiel-
kiego Księstwa prawa magdebur-
skiego nie było objawem polityki
kolonizacyjnej, lecz było wyni-
kiem dążenia do przekształeenia
ustroju i prawa miejskiego,

 

SZKICE I OBRAZKI
TREFNA HISTORJA.

Po trzydniowych obradach ukończo-

no onegdaj w Warszawie zjazd rabinów,

których przybyło przeszło 300 z całej

Polski.

W zjeździe nie brali udzialu przed-

stawiciele rabinów postępowych, uczest-

niczyli w zjeździe jedynie rabini orto-

doksyjni.
Cóż to musiał być za niesłychany

rwetes?

Dworzec oblężony czarnymi tlumami

wiernych, dom obrad otoczony rozkrzy-

czaną ciżbą przypominał zamek

hoński, przez Judejczyków oblegany.

Jerv-

Clou zacnego zjazdu brodaczów i

patrjarchów żydowskich był sprawą

skandaliczną...

Co tam skandaliczną - cały ge-

wałt!...

Jest bowiem w Warszawie na Tło-

mackiej bar...

Fuj! te brzydkie słowo...

„Metropol“...

I żeby to bar z gęsiem, z rybkiem,

z pejsachówkiem.. nie — nie i jeszcze

raz nie!

Jest to bar utrzymywany przez

ateistyczną organizację „Bund..

A jakie menul...

Po samem przeczytaniu jadłospisu
należy się wykąpać w rytualnej taźni...

Dają tam rzeczy straszne i kary-
godne...

Golonkę z grochem, parówki, prosię

z chrzanem, omlet na szynce.. i fuj, ty

ganef.. flaki z bułeczką w maśle (h,

wątróbki gęsie w śmietanie (11...

Pomyśleć tylko: tak smaczna, tak
koszerna potrawa, jak wątróbki” gęsie,

w tak bezecny sposób strefiona przez tę

śmietanę!...

Włosy krucze i rude stają żydom ER"4

gdy się o czemś podobnem słucha..

A do tego grzech kusi i zgrzeszyć_

nie trudno...

Mądre rabiny pokiwali głowami i po-

stanowili:

Wykląć! wykląć!

Najpierw sam lokal, cały personel,

meble i statki kuchenne, dostawcow,

gości, plakaty, reklamę, wszystkich krew-

nych i znajomych gości strefionych..

L. „dy gance szwinskie łobuzer-

stwo”...

Ale to nie wszystko... Odtąd bowiem
prawowiernemu synowi Izraela nie wolno
nawet przechodzić po nieparzystej stro-
nie ulicy Tłomackiej, ani tembardziej za-

trzymywać się przed oknem baru, lub

(o zgrozo!) czytać wywieszony za szybą

jadłospis, od którego do koszernych ust
mogłaby napłynąć ślinka...

Nad lokalem „Metropolu” zawisła

groza zniszczenia i burza gradowa prze-

kleństw...

Bar jednak prosperuje świetnie i co-
raz więcej trefi okolice Tłomackiej, Na-
lewek i Bielańskiej..,

Co dnia zastępy wiernych, nie mo*

śących się oprzeć świńskim potrawom...

świni się!

M.Junosze.

Czarną listę lekarzy
sporządzają hitlerowcy.

BERLIN (Pat). „Montag-Mor-
gen“ donosi, że w ostatnim ty-
godniu umyslna komisja narodowo-
socjalistycznych lekarzy zwiedziła
szpitale berlińskie, układając czar-
ne listy lekarzy, którzy w chwili
objęcia władzy przez narodowych
socjalistów mają być usunieci.

CRT СОН ЛЕС EAST
Ustrój miast Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego i organizacji
władz miejskich są prawie w ca-
łości zapożyczone z miast pol-
skich. Wałka pospólstwa z patry-
cjatem daje się zauważyć w Wil-
nie W związku z tą walką w Wil-
nie można zauważyć jedynie na te-
renie Wielkiego Księstwa próby
oryginalności i samodzielności u-
stroju miejskiego.

Część poświęconą rozprawom
zamyka w „Roczniku Prawniczym
Wileńskim” obszerna praca dr.
Romana Kuratowskiego
p.t. „Sądownictwo polu-
bowne”. W rozprawie dr. Kura-
towskiego instytucja sądownictwa
polubownego została potraktowa-
na wszestronnie zarówno ze sta-
nowiska prawa obowiązującego,
jak też i „de lege ferenda". Szereg
przyczyn składa się na rozwój są-
downictwa polubownego we
wszystkich krajach. Jako główne
przyczyny wskazuje autor przede-
wszystkiem powszechne dążenie
do specjalizacji, sędziowie polu-
bowni moć+ być wybierani z po-
śród specjo stów w danej dziedzi-
nie życia. Następną przyczyną jest
powolność postępowania w <pra-
wach cywilnych przed sądami
powszechnemi, dalej oszczędność
na kosztach prowadzenia sprawy,
wreszcie podnoszone przez szereg
uczonych (Schiffer w Niemczech,
prof. Chełmoński i prof. Waśkow-
ski w Polsce) zjawisko kryzysu
sprawiedliwości urzędowej.

Poza rozprawami znajdujemy
w „Roczniku Prawniczym Wileń-
skim“ przegląd ustawodawstwa
polskiego w latach 1929 i 1930.

Przegląd ustawodawstwa w
dziedzinie prawa ogólnego i han-
dlowego opracował prof. dr. Adam
Chełmoński, ustawodawstwa kar-
nego — prof. dr. Stefan Glaser i
ustawodawstwa  administracyjne-
$0 — prof. dr. Jerzy Panejko. Da-
lej następuje przegląd orzęcznic-
twa Izby I Sądu Najwyższego pió-
rap. Lidisji Berśman.

Całość zamykają przegląd li-
teratury prawniczej i ekonomicz-
nej oraz kronika.

i St. Kodž.
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"KRONIKA.
Nadużycia przy spisie ludności w Wilnie.

Przy kontrolowaniu arkuszy
spisowych wyszło na jaw, iż je-
den ze spisywaczy, Michał Boże-
rianew, rosjanin i prawosławny
chciał „matuszce Rosji* i prawo-
sławju przysporzyć sporo dusz i
zwiększyć ilość Rosjan i prawo-
sławnych w „iskoni ruskom sie-
wiero - zapadnom kraje“. Pod-
jawszy się spisania w okręgu 893
przy ul. Legjonowej spis prze-
prowadził tendencyjnie naduży-
wając swego stanowiska i osoby,

będące katolikami i Polakami,
bez skrupułów powpisywal jako
Rosjan i prawosławnych. Nie
znamy bliżej w ilu wypadkach
P. Božerianow nadužyl zaufania
władz. Podobno aż 60 osób przy-
łączył do narodowości rosyjskiej
! prawosławja. Sledztwo prawdę
wykaże.

Najbardziel typową była spra-

wa rodziny polskiej pp. Stańczy-
ków, których wpisał jako Rosjan
i prawosławnych. Gdy mu zwró-
cono uwagę, że fakt nie odpo-
wiada rzeczywłstości gdyż przy-
padkowo w komisji spisowej zna-
no państwa Stańczyków, Boże-
rianow pośpiesznie przerobił listę
i sam głowę domu podpisał. Cha-
rakter pisma Bożerianowa odpo-
wiada całkowicie fikcyjnemu pod-
pisowi. Niezależnie od falszowa-
uia list spisowych na korzyść
Rosjan Bożerianow w  stosunka
do rodzin katolickich i polskich
zachowywał się arogancko, pod-
czas gdy w domach rosyjskich
uprzejmie i grzecznie.

Sprawa nadużyć popełnionych
przez Bożerianowa znajdzie nie-
wątpłiwie swój epilog w proku-
raturze.

 

Z MIASTA.
— Pierwsze wyniki spisu.

Według prowizorycznych obliczeń
Centralnego Biura Spisowego m.
Wilna liczba ludności stale za-
mieszkałej w Wilnie bez wojska
skoszarowanego wynosi: 194.878
osób, a liczba ludności faktycz-
nie obecnej o północy z dnia 8
na 9 grudnia 196.378 osób.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie likwidacyjne

pożyczki angielskiej. Wczoraj
wieczorem odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Kemisji do li-
kwidacji pożyczki angielskiej. Po-
siedzenie to zwołane zostało na
skutek reszczeń Britisch Over-
Seas Bank, który pośrednicząc
Pomiędzy wierzycielami a Magi-
stratem m. Wilna zażądał z te-
80 tytułu natychmiastowego wpła-
cenia 1777 funtów szterlingów.
Sprawa ta wywołała na posiedze-
niu wczorajszym długie debaty,
ostatecznie jednak wynalezione
zostało źródło pokrycia tego wy-
datku. a
— Prezydent Folejewski po-

wrócił z urlopu wypoczynkowe-
go i z dniem wczorajszym objął
urzędowanie. a

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— P. wojewoda Z. Bsczko-

wicz wyjechał dnia 10 b. m. na
kilka dni do Warszawy w spra-
Wach służbowych. Zastępuje p.
wojewodę p. naczelnik Włodzi-
mierz Hryhorowicz, gdyż p. wice-
wojewoda Jankowski bawi na
urlopie.

SPRAWY AKADEMICKIE,

— Koło Prawników St. U.
S. B. Dzisiaj w Kole Prawników
(Zamkowa 11) odbędzie się po-
siedzenie sekcji badawczo- na-
ukowej z referatem kol. Hipolita
Łuczyńskiego pt.: „Ustrój Rosji
Sowieckiej". РосгакеК о’ godz.
20-ej punktualnie. Wstęp wolny.
_ Kierownik sklepu skryptów
Koła Prawników urzęduje w po-
niedziałki i soboty od 13 do 14
godz. i we wtorki w godz. 18—19.
— Z Koła Polonistów. Ze-

branie S. P. O. dziś, o godz.
19 m. 15. Na porządku dzien-
nym referat Jerzego Zagórskiego
pt. Radjon sam pierze.

— Obiady ulgowe. Zarząd
Bratniej Pomocy Pol.  Młodz.
Akad. U, S. B. zawiadamia kol,
że podania o obiady ulgowe można
składać jeszcze w dniu 11 b. m.
do godz. 15 w Sekretarjacie Brat-
niej Pomocy.

— Podania o przyjmowanie do
Domu Akademi jo. Zarząd
Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akad
U.S. B. zawiadamia kol. ze star-
szych lat, że mogą składać poda-
nia o przyjęcie do Domu Akade-
mickiego jeszcze do dnia 13 b. m.

— Ruch w Mensie Akade-
mickiej. Po ukończeniu remontu
Mensy wydawane są codziennie
śniadania od godz. 7 do 10 rano,
obiady od godz. 12 min. 30 do
godz. 16 i kolacje od godz. 19 do
21 min. 45. Kwadrans akademicki
obowiązuje.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Jutrzejsza średa literac-

ka, pierwsza po przerwie świą-
tecznej, będzie swoistą atrakcją
muzyczną. Wespół z Oddziałem
Wileńskim. Pol. Towarzystwa Mu-

, zyki Współczesnej Związek Lite-
ratów organizuje wieczór muzyki
kameralnej w pierwszorzędnem
wykonaniu. Usłyszymu nieznane
w Wilnie dzieła: Tad. Jareckiego,
Makłakiewicza, Kodaly'ego, Hon-
neggera i Hindemitta. Poszcze-
gólne utwory omawiać będzie p.
Stanisław Węsławski.

Początek o godz. 8,30 wiecz.
w Lokalu ZZLP, Ostrobramska 9
wstęp dla członków zwyczajnych
i członków sympatyków bezpłat-
ny, 3 wprowadzonych gości

zł.
— Wlieńskie Towarzystwo

Lekarskie. | Posiedzenie Nau-
kowe odbędzie się we środę dnia
13 b. m. o gooz. 20ej w saii
własnaj przy ulicy Zamkowej
Nr. 24 z nestępującym porząd-
kiem dziennym: '

1) Odczytanie protokułu o-
statnieqo posiedzenia.

2) Prof. dr. K. Opoczyński:
Najnowsze poglądy na istotę raka.
— Odczyt mjr. Zauchy. Dnia

10 stycznia r. b. w lokalu Związku
Podoficerów Rezerwy przy ulicy
Zeligowskiego 4, p. mjr. Zaucha
Komendant P. W.i W.F. m. Wil-
na wygłosił odczy n. t. „Bitwa
pod Kirchholmem*. Odczyt ten
bardzo popularnie ujęty, zgroma-
dził licznie podoficerów rez., któ-
rzy owacyjnie dziękowali prele-
gentowi za jego trud mający na
celu przygotowanie wojskowe
członków O. Z. P. R. Pan mir.
Zaucha _ przyrzekł wygłoszenie
szeregu dalszych odczytów z dzie-
dziny wojskowej, o terminach
których nastąpią osobne powia-
domienia.

Po odczycie zebrani członko-
wie poruszyli i omówili szereg
spraw z dziedziny organizacyjnej
Związku.

—Połączenie się sanacyjnego
i socjalistycznego związku dozor-
ców domowych. W tych dniach
nastąpiło połączenie się związków
sanacyjnego Gospodarczego Związ
ku Zawodowego Dozorców Domo-
wych i socjalistycznego Związku
Zawodowego  Dozorców  Domo-
wych |

Połączenie odwiecznych wro-
$ów nastąpiło z powodu masowej
ucieczki dozorców zarówno z jed-
nego jak i z drugiego związku.

Metody stosowane w obu
związkach zbrzydły już trzeźwo
myślącym dozorcom, którzy po-
częli gremjalnie występować z
obu związków, a zapisywać się do
Chrześcijańskiego Zaca Zawo-
dowego Dozorców Domowych.

ODCZYTY.
— „Groby królewskie w Ba-

zylice wileńskiej". Staraniem
Wileńskiego Towarzystwa Arty-
stów Plastyków w Małej Sali
Miejskiej przy ul. Końskiej, od-
będzie się w dniu 16.1 1932 r.
punktualnie o godz. 17 minut 30,
odczyt dr. Stanisława Lorentza
p. t. „Groby królewskie w Bazy-
lice wileńskiej” (Dzieje Katedry
wileńskiej. Bazylika zagrożona.
Badania fundamentów i podzie-
mi. Odkrycie grobów królewskich.
Losy szczątków królewskich w
ciągu wieków. Insygnja krėlew-
skie i przedmioty znalezione w
krypcie. Inne odkrycia w Bazy-
lice wileńskiej).

Całkowity dochód przezna-
czony jest na rzecz Komitetu Ra-
towania Bazyliki Wileńskiej. Bile-
ty w cenie od 50 gr. do 3 zł.
nabywać można w księgarni Ge-
bethnera i Wolffa w Wilnie przy
ul. Mickiewicza 5, a w dzień od-
czytu od godz. 5-ej przy wejściu.

TEATR. MUZYKA I SZTUKA.
„ — Teatr Miejski w Lutni. Dziś o go-

dzinie 8 wiecz. przedstawienie Związ-
kowe.

— Teatr Miejski na Pohulance, —
Ostatnie przedstawienie Rewji Dziś
o godz. 8 m. 15 wiecz. ukaże sie po raz
ostatni Rewja EA: w wykonaniu
całego zespołu Teatrów Miejskich.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Burza w
szklance wody”, arcyzabawna sztuka B.
Franka, która wywołuje na widowni hu-
ragany śmiechu.
— Jutrzejsza pozie w Teatrze

Lutnia. Jutro o godz. 8 wiecz. odbędzie
się premjera arcyzabawnej farsv Arnolda
i Bacha „Hulla di Bulla". Pełna humoru
sztuka ta cieszy się rekordowem po-
wodzeniem w Posce oraz zagranicą.
Opracowana na scenę wileńską przez
reżysera K. Wyrwicza-Wichiuwskiego.
W rolach głównych: pp. Brenoczy Det-
kowska, Kamińska, Lubowska, Marecka,
Sławińska, Bielecwi, Brusikiewicz. Cie-
cierski, Dejunowicz, Domański, Jaśkie-
wicz, Skolimowski, Puchniewski, Wyr-
wicz-Wichrowski, Wyrzykowski, Wołtej-
ko oraz Zastrzeżyński. .

— Wileńskie Tow. Filharmoniczne.
Dziś a godz. 20.15 w sali Konserwato-
rjam Muzycznego (ul. Końska 1! świetny
zespół kwartetu warszawskiego, złożo-
nego z pierwszorzędnych, takich sił jak
Irena Dubiska, Zofja Adamska, M. Flie-
derbaum i T. Szaleski — da jedyny swój
koncert, na którego program składają
się kwartety Haydna, Respighiego i Schu-
berta. Bilety sprzedaje biuro „Orbis”,

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 12 stycznia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt gramof.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „W nowych osiedlach zagra-

nicą i u nas“ — odczyt z Warsz. wygłosi
J. Ginett- Wojnarowicz.

15.50. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. „O organizacji i postępach

ochrony przyrody w Polsce” — odczyt
z Warsz. wygł. prof. B. Hryniewiecki.

16.40. Codzienny odcinek powiesc.
16.50. Muzyka z płyt. Utwory Leun-

cavalla.
17.10. „Kultura ludowa, szlachecka,

proletarjacka i burżuazyjna” — odczyt
ze Lwowa, wygł. St. Żejmo-Żejmis. r

17.35. Koncert symfoniczny z Warsz.

DZIENNIK WILENS

Aresztowanie na dwercu wileńskim
specjalnego łącznika K. P. Z. B.

Aresztowany wywrotowiec połyka ważne instrukcje.
Władze bezpieczeństwa publicznego

aresztowały na dworcu kolejowym nad-

zwyczajnego łącznika K. P. Z. B., który
z ważnemi pelnomocnictwami i instruk-

cjami przybył do Wilna.

Podczas aresztowania komunista bły-

skawicznym ruchem sięgnął do kieszeni,

wydobył zwitek papieru i w oczach po-

licjantów połknął.

Agenta komunistycznego niezwłocz-
nie autem dostarczono do wydziału
śledczego, gdzie w ciągu godziny wy-
pompowywano mu żołądek w poszuki-
waniu poixniętych papierów. W walizie

agenta znaleziono cenne dokumenty. Wy-

wrotowca przekazano do dyspozycji

wladz śledczo-sądowych. (a)

Aresztowanie ucznia gimnazjum
litewskiego.

Wczoraj funkcjonariusze Policji

Państw. zaareszłowali 25-letniego

Władysława Błażysa, zam. w in-

ternacie litewskim przy ul. Fila-

reckiej 17, ucznia gimnazjum li-

tewskiego im. W. Ks. Witolda

W trakcie odprowadzania do
aresztu Błażys błyskawicznie wy-

jął coś z kieszeni i włożył do ust.
Eskortujący go posterunkowy

powiadomił swych zwierzchników
o swem spostrzeżeniu.

Błażysa odesłano na stację

Pogotowia Ratunkowego, gdzie
przepłukano mu żołądek, jednak
bez pozytywnego rezultatu. (s)

Niebywały wypadek.
Fura z towarami z wysokości 15 mtr. spadła do Wilenki.

Wczoraj w dzień naładowana

towarem fura, zdążająca z» m'yna

Kinkulkina do Wilna, na zakręcie

koło Belmontu spadła z wysokości

15 metrów do Wilenki.

Woźnica, Daniszewski, uległ b.

ciężkiemu por”nieniu. Również

poważnie poka!leczone zosiały ko-

nie. Wóz i towar uległy całkowi-
temu zniszczeniu.

Natomiast niemal cudem ura-

tował się jadący furą żyd. Miano-

wicie, spadając do rzeki, zawisł

on na wysokości 7 mtr. nad wodą

na gałęziach drzew i w ten sposób

nie odniósł najmniejszej rany. (D)

WYPADKI

— Zderzenie autobusu z
taksówką. W dniu 9 b. m. szo-
fer Bieikiewicz Antoni (Beliny 13),
prowadząc autobus firmy Arbon
Nr. 38466, na ulicy Sadowej oko-
ło domu Nr. 9 najechał na tak-
sówkę Nr. 38006, prowadzoną
przez szofera Podejkę Piotra (Je-
lenia 6). W autobusie została
uszkodzona latarnia i ochraniacz,
w taksówce-karoserja
— Skutki nieostrożnej jaz-

dy motocyklem. W dniu 9b. m.
Klott Olgierd (Wilkomierska 7),
prowadząc motocyk! Nr. 48325,
przy zbiegu ulic Trockiej i Za-
walnej najechał na przechodzą-
cego Drozdowskiego Juljana, iet
67 (Krakowska 57), który doznał
ogólnego potłuczenia ciała i zo-
stał odwieziony do szpitala Zy-
dowskiego w stanie niezagraża-
jącym życiu.

— Nie samobójstwo lecz przypadelc.
Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że Da-
niszewski Michał, instruktor rolny z
Oszmiany, nie usiłował popełnić samo-
bójstwa, lecz, przechodząc przez jezdnię,
znalazł się w takiej pozycji, iż nie zdą-
żył przejść przed przejeżdżającym auto-
busem na drugą stronę... Wobec tego
rzucił się na bruk wzdłuż jezdni, sądząc,
że spód karoserji sutobusu nie dosięgnie
go. Wskutek rzucenia się na bruk Da-
niszewski doznał ogólnego potłuczenia.
Daniszewskiego ulokowano w szpitalu
żydowskim.
— Śmierć amatora gołębi. 17-letni

Ignacy Stacino w zaśc. Zieloaka gm.
gierwiackiej, pow. wil.-trock., przybijając
klatkę dla gołębi u szczytu domu, spadł
z drabiny:i zabił się.
— Tragiczne skutki saneczkowania

się. 4-ro dzieci odniosło ciężkie pokale-
czenia. Wczoraj na wzgórzach w pobliżu
ul. Stolarskiej podczas  saneczkowania
zdarzył się nieszczęśliwy wypalek  Sa-
nie z dziećmi, zjeżdżające z góry, wpadły
na słup telefoniczny. Skutkiem zderze-
nia troje dzieci odniosło ciężkie obraże-
nia ciała, zaś czwarte dziecko. Halina
Rudawa, odniosła ciężkie pokaleczenia
i uległa wstrząsowi mózgu. W stanie
beznadziejnym odwieziono ją do szpitala
dziecięcego na Antokolu. (a)

_ WIADOMOŚCI POLICYJNE.
— Aresztowanie amatora cudzego

radjosprzętu. Z niezamknięteśo zakładu
akumulatorskiego Girdy Michała (Zam-
kowa 20) skradziono w dn. 7 b. m. ma-
nometr, słuchawki i lampy radjowe
łącznej wartości 300 zł. Dochodzenie
ustaliło, iż kradzieży dokonał Narkie-
wicz Aleksander (Garbarska 11)  Za-
trzymano go wraz ze skradzionemi
przedmiotami.

MEWRIZE©” 08 NIO SMK

18.50. Radjowa gazetka rzemieślni-

19.00. „Mickiewicz. odpolszcezony”
(o „Panu Tadeuszu”) — odczyt litewski
wygl: P. Karas.

19.20. „Ze świata
pogad. wygł. Alfred Daun.

19.45. Pras. dzien. radj. z Wa
20.00.

cza

radjowego" —

  

   

Skrzynka techniczna
20.15. Koncerl muzyki lekki
21.05. Recital śspiewaczy Hel

bowiczowej (sopran). Przy forte
Konstanty Gałkowski.

21.25. Słuchowisko:  „Nawróconv”,
nowela Bolesława Prusa w radjofonizacji
T. Byrskiego. i

22.10. D. c. koncertu muzyki lek-
kiej. Wyk. Zofja Plejewska (sopran)
i Marja Ciecierska (fortepian).

22,50. Kom. z. Warsz.
23.00. Koncert symfoniczny Ltwo-

ry Beethovena: 1. Symfonja N-8 f-dur.
2, Koncert fortepianowy N-5 es-dur (W.
Backhaus), Słowo wstępne Witolda Hu-
lewicza.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Humoreska Bolesława Prusa.

Doskonała humoreska Bolesława Pru-
sa p. t. „Nawrócony”, malująca niezwykłe
przygody skąpca na ziemi i w piekle,

  

   

została zradjofonizowana przez p. Ta-
deusza Byrskiego i nadana zostanie dzi-
siaj o godz. 21,25 w wykona espołu
dramatycznego Rozgłośni Wii iej.

Urozmaicony koncert wieczorny.

Solistkami wieczornego koncertu niu-
zyki popularnej będą panie ia Plejew-

 

ska (sopran) i Marja Ciecierska (forte-
pian). W programie: szereś ary z popu-
larnych operetek oraz cztery non
tańce w układzie koncerto:
stępnie gdy już zaspokojone \
czenia amatorów muzyki lekkiej, o godz.
23 dla miłośników muzyki poważnej na-
dany zostanie koncert symfoniczny z
pb i wykonane zostaną dwa arcydziela
eethovena: VIII symfonja i koncert for-

tepianowy Es-dur. Wykonanie tych
utworów poprzedzi słowo wstępne Wi-
tolda Hulewicza.

  

 

Z życia młodzieży
szkolnej.

jasełka w Gimn. J. Lelewela

 

   
lat ubiegłych zostały i

u odegrane również trady-
łka przez uczenice Seminarjum

ycielskiego im. Kr. Jadwigi i przez
uczniów Gimn. J. Lelewela.

Oba przedstawienia Jasełek cieszyły
się ogromnem powodzeniem nietelko naj-
mniejszych, ale również i osób starszych,
które poprzychodziły, by oglądać po-

Ine fragmenty Jasełek ' cieszyć
m z dziećmi śpiewaniem ładnych

   

 
się ra:
kolend.

Do najbardziej udanych scen należy
zaliczyć tańce: krakowiaków, kujawia-
ków, górali i mązurów.

Bardzo dobrze grał trudną rolę
Heroda — Prekier, który potrafił dosko-
nale nadać powagę własnym słowom
i odzwierciedlić grozę sytuacji.

Rolę Żydka grai K. Sielanko, który
niejednokrotnie już z zadania swego wy-
wiązywał się doskonale. Liczne brawa,
jakie zbierał Sielanko, były dowodem
uznania dla jego gry.

Przyznać jednak należy, że dużo do
życzenia pozostawiała dykcja młodocia-
nych artystów, a zwłaszcza aniołów.
Jedynie tyłko na uwagę zasługuje prócz
wymienionych Sielanki i Prekiera, Mazu-
rowicz, jako owczarek.

Orkiestra symfoniczna pod batutą
p. M. Telmaszewskiego odegrała cały
szereg melodyjnycn kolend.

Jasełka reżyserował p. prof. M. To-
maszewski.

Spodziewać się należy, iż dziatwa
szkolna wraz ze swymi opiekunami
16 i 17 stycznia pośpieszy do Gimn J.
Lelewela, by ujrzeć jeszcze raz Jasełka
i przyjść z pomocą najbiedniejszym ucze-
nicom i uczniom obu zakładów nauko-
wych. (№)

pompa

ba i przeciw Moon „Abs“,
Ukazanie się wozów „Arbonu'*

na ulicach naszego miasta powita-
ne zostało z żywem zadowole-
niem. Wygodne i estetyczne wozy
„Arbonu“  „zeuropeizowały* wy-
gląd zewnętrzny Wilna. Odbiło
się to przedewszystkiem na frek-
wencj,i która natychmiast wzrosła
znacznie w porównaniu z autobu-
sami „Spółdzielni*: Jest to naj-
lepszy dowód, że nowa komunika-
cja miejska przyjęta została z
sympatją i uznaniem.

Równocześnie jednak poczęto
dostrzegać usterki i braki. Otrzy-
maliśmy w tej sprawie list jedne-
$0 z obywateli miejskich, który
zwraca uwagę na gazy spalinowe,
zatruwające drogę przejazdu wo-
zów „Arbonu”, mówi o trudno-
ściach wsiadania i wysiadania bez
poręczy i o zbyt wysokich stop-
niach, wreszcie skarży się na dłu-
gie odstępy pomiędzy kursami
poszczególnych wozów. Są to nie-
wątpliwie duże zarzuty przeciw
wozom „Arbonu”.

Chcąc objektywnie ująć kwe-
stję zwróciliśmy się w tej sprawie
do Dyrekeji „Arbonu“.

Przedewszystkiem więc spra-
wa owych nieznośnych gazów
spalinowych.

Niemiły zapach, z którym prze-
chodnie nie oswoili się jeszcze
pochodzi ze specjalnego paliwa,
oleju gazowego, spalającego się w
motorze do 90 proc., gdy benzyna
wydzielając szkodliwe gazy dla
zdrowia pali się tylko w 70 proc.
Duża ilość gazów oleju gazowego
spala się w porze zimowej w pod-
wójnej ilości, niezbędnej do ogrze-
wania wozu. Latem ilość gazów
spalinowych znacznie się zmniej-
szy. W sprawie braku poręczy
Dyrekcja nam wyjaśnia, iż niewy-
goda ta zostanie wkrótce usunię-

Wozy zaopatrzone zostaną w
ki do wsiadania i wysiadania.

eż stopnie za wysokie na
nierównej jezdni wileńskiej zosta-
ną obniżone i dostosowane przez

   

  

    

 

inż  Panczakiewicza z Państw.
Zakładów |Inżynierji w Warsza-
wie.

Należy zaznaczyć, że poważną
trudność dla wozów „Arbonu“
przedstawia nierówny profil jezd-
ni, który w niektórych punktach
miasta wprost grozi poważnem

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI.

„Burza w szklance wody*
Komedja w 3-ch aktach Brunona

Franka.

Określić przynależność gatun-
kową sztuki Franka jest dość tru-
dno. Mam wrażenie, że autor pi-
sząc akt pierwszy nie wiedział, że
akt trzeci wyglądać będzie tak,
jakim go oglądaliśmy na sobotniej
premjerze. Akt ten rozrósł ponad
wszelką miarę i potrzebę, jako
przybudówka, zawierająca nię-
zbędny według recepty amerykań-
skiej, „happy end“.

o się w sztuce stać miało, to
się stało już w pierwszych dwuch
aktach. Zaczyna się wszystko
całkiem serjo, jakby sztuka z tezą
społeczną, a kończy się bezpre-
tensjonalnym bałaganikiem, z któ-
rym operetce mogłoby być zupeł-
nie do twarzy.

Jest tu więc coś nie w po-
rządku.

Może w Niemczech tyrady,
wyzłaszane na temat konieczności
okazywania większej ludzkosci
przy załatwianiu spraw urzędo-
wych, wydają się śmiałem aposto-
łowaniem niepopularnych haseł,
nas jednak poprostu dziwią swoją
naiwnością.

Przyciężki nieco autor „Pawła
i Anny', sztuki wystawianej w ze-
szłym sezonie, przeholował w sta-
raniach o komedjową lekkość
pióra, nie równoważąc dostatecz-
nie gatunkowego ciężaru porusza-
nych problemów i materiału,
z którego sztukę swą budował.
Wbrew zapewnieniom autora, w
sztuce jest znacznie więcej wody,
niż jedna szklanka.
W rezultacie cała ta burza

o pieska Dudusia, nieszczęśliwą
ofiarę biurokratycznej zawziętości,
mogłaby być zupełnie obojętną
i żadnego oddźwięku na sali nie
budzi, gdyby nie to, że, szczęściem
dla autora i naszego teatru, wszel-
kie dowcipy i złośliwości, wymie-
rzone w Magistraty, cieszą się
szczególnem powodzeniem. A
sztuka obfituje w wycieczki pod
tym adresem.

Рога!ет publiczność, wynu-
dziwszy się trochę na pierwszych
2 aktach, bawi się bez żenady
w ostatnim.

Do powodzenia sztuki przyczy-
nia się najbardziej p. Zielińska,
która z Voglowej zrobiła bardzo
zabawną i żywą postać sceniczną.

Miła była p. Szurszewska jako
Wiiktorja, p. Stanisławska z prze-
jęciem odegrała rolę impetycznej
osóbki, p. Wasilewski stopniowo
pozbywa się krępujacej go sztyw-
ności; z pozostałych zaś wyko-
nawców w epizodycznych rolach
wyróżnili się pp. Karpiński i
Borski.

Dekoracje p. Makojnika efek-
towne, a reżyserja niezupełnie
trafna, bo niepotrzebnie podkreś-
lająca niekonsekwencje i bezsty-
lowość sztuki.

Oddając każdemu to, co się
komu należy, nie mogę nie wspo-
mnieć o sprawcy tej „burzy w
szklance wody”, o piesku Dudu-
siu we własnej osobie. Wzbudził
on prawdziwy zachwyt pełną
gracji powagą, z jaką odegrał swą
odpowiedzialną rolę głównego bo-
hatera sztuki.

Wadwicz.
—

Życie katelickie.
CUDOWNE UZDROWIENIE

w LOURDES.

(Kap). Wśród licznych wypad-
ków cudownych uzdrowień w
Lourdes znów w ostatnim czasie
zanotowano jeden z  kategorji
szczególnie poważnych, wobec któ
rych medycyna staje się bezradną,
jeśli próbowałaby wytłumaczyć je
w sposób naturalny.
W danym wypadku idzie o cu-

downe uzdrowienie Antoniny Sie-
re z miejscowości Cruzy. Antoni-
na Siere cierpiała na nieuleczalną
chorobę żołądka, kiszek i nerek,
z czego nagle uzdrowiona została
w Lourdes w dniu 8 października
1930 r. Dr. Barral, lekarz specjali-
sta, który opiekował się chorą i,
już po jej cudownem uzdrowieniu,
poddał ją całorocznej ścisłej ob-
serwacji lekarskiej, wydał wresz-
cie orzeczenie, w którem stwier-
dza, że „pani Siere na podstawie
klinicznych i radjologicznych ba-
dań jest zupełnie zdrowa”, że „u-
zdrowienie, jakie nastąpiło nagle
w Lourdes w dniu 8. X. 1930 r jest
całkowite, przyczem choroba nie
wykazuje tendencyj do recydy-
wy " Dalej Dr. Barral stwierdza,
że uleczenie „nie jest możliwe do
wytłómaczenie w punktu widzenia
lekarskiego, ponieważ nastąpiło w
warunkach biologicznie anormal-
nych“. Podobnej treści orzecze-
nie wydał również Urząd badań
lekarskich w Lourdes.
iai a ika ооа оаааон

Sala do wynajecia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz. |

uszkodzeniem wozu.
W dniach najbliższych odbę-

dzie się niwelacja nierównego te-
renu i obniżenie stopni autobu-
sów. Polepszeniu ulegnie również
częstość kursowania wozów, gdyż
w pierwszych dniach lutego ilość
kursujących wozów zostanie znacz
nie powiększona,

Z sali sądowej.
ECHA ZAJŚĆ LISTOPADOWYCH
Oskarżony o bicie szyb został

uniewinniony.

Wczoraj III-ci wydział karny
sądu okręgowego rozpoznawał ko-
lejną sprawę o ekscesy uliczne,
wynikłe wskutek listopadowych
zamieszek na uniwersytecie Ste-
fana Batorego. й

Na ławie zasiadł 19-to-letni
Bronisław Basiul, z zawodu szewc,
oskarżony o to, że w dniu 10 listo-
pada ubr, r. brał udział w zbiego-
wisku publicznem i wybił szybę
wysławową w magazynie Jana
Kiczki przy ul. Wileńsktiej.

Zatrzymany przez policję, Ba-
siul przekazany został urzędowi
prokuratorskiemu, który postawił
50 w stan oskarżenia z art.
122k. k.

Sąd tworzyli: wiceprezes p.
Wacław Brzozowski (przewodni-
czący) oraz pp. sędziowie Czesław
Sienkiewicz i Mieczysław Szpa-
kowski.

Oskarżenie wnosił podproku-
rator p. Dowbor, zaś z obroną wy-
stąpił mec. Mieczysław Engiel

Oskarżony nie przyznał się do
winy, twierdząc, iż w ekscesach
żadnego udziału nie brał.

Obrona wskazała szereg świad-
ków odwodowych, prosząc o zba-
danie ich, do czego sąd przychylił
się
W czasie przewodu sądowego

zbadano cały szereg świadków z
pośród funkcjonarjuszów policji,
poszkodowanych właścicieli skle-
pów oraz odwodowych.

Podprokurator uzasadniał akt
oskarżenia, domagając się ukara-
nią podsądnego.

Obrońca oskarżonego, mec. En-
giel, analizując zeznania świad-
ków, dowodził, iż zatrzymany Ba-
siul jest niewinny.

Zajścia uliczne w dniu kry-
tycznym miały miejsce, jak ustalili
świadkowie i świadczy o tem pro-
tokół, o godz. 5-ej, a Basiui został
zatrzymany dopiero o godz. 8-ej
wiecz. Szereg świadków przytem
stwierdził, iż przez cały wieczór
Basiul przebywał w mieszkaniu,
a później w towarzystwie znajo-
mych przechodził przez ul. Wileń-
ską, lecz nie po stronie, gdzie wy-
bito szyby, a po przeciwnej.
Wreszcie Basiul, jak stwierdzono,
nie posiadał laski, którą mógłby
rozbić szybę.

«ad przychylił się całkowicie
do wywodów obrońcy i oskarżo-
nego Basiula od winy i kary
uwolnił. Kos.

o p

Tragiczny finał libacji w piwiarni.

Przed dwoma laty głośnem w
naszem mieście stało się krwawe
zajście w piwiarni Motela Beren-
sztajna, przy ul. Bazyljańskiej
Nr. 4.

Dnia 17 grudnia 1929 roku do
piwiarni Berensztajna przyszedł
Władysław Przychodzki w towa-
rzystwie swej przyjaciółki i zajął
osobny pokój.

Nieco później do tegoż lokalu
przybyło drugie intymne towa-
rzystwo, a mianowicie Jan Stan-
kiewicz i jego towarzyska i zajęło
z poprzednim wspólny gabinet.

Po pewnym czasie między
mężczyznami wynikła sprzeczka,
która niebawem przerodziła się
w bójkę.

Z trudem udało się Przychodz-
kiego wyrwać z objęć rozjuszo-
neśo Stankiewicza.

Wreszcie Stankiewiczą i jego
przyjaciółkę wypchnięto na ulicę.

>tankiewicz, jak się okazało,
nie poszedł, lecz stał tuż koło
wejścia, czekając na Przychodz-
kiego, który ochłonąwszy„z pierw-
szego wrażenia, chwycił za nóż
kuchenny i wybiegł na ulicę. Do-
strzegłszy Stankiewicza, rzucił się
na niego i zadał mu szereg ciosów.
Stankiewicz próbował ratować się
ucieczką i w tym celu wbiegł do
bramy sąsiednego domu Nr. 6,
lecz tu dopadł go ponownie Przy-
chodzki i pchnął go jeszcze kilka
razy nożem.

razami

 

Pa. gaz brocząc krwią,
Stankiewicz padł i wkrótce zmarł.

trzychodzki stanął niebawem
przed sądem pod zarzutem doko-
nania zabójstwa w afekcie, lecz
obrona wysunęła kwestję poczy-
talności oskarżonego, wobec czego
sąd zdecydował oddać go pod
obserwację psychjatryczną.

V/ wyniku badań lekarze orze-
kli, iż Przychodzki jest odpowie-
dzialny za swe czyny, aczkolwiek
poczytalność jego jest silnie ogra-
niczona.
Wczoraj więc Przychodzki stanęł
ponownie przed sądem. Po zbada-
niu świadków, wysłuchzeniu orze-
czeń biegłych lekarzy psychjatrów
dr. MalinowskiegoiPodwińskiego,

Sąd, po odbytej - naradzie,
uznał, iż oskarżony Przychodzki
winien jest zadania pod wpły-
wem silnego wzruszania ducho-
wego ciężkiego uszkodzenia ciała,
wskutek czego nastąpiła śmierć
Stankiewicza a wobec tego na
sasadzie art. 470 cz. 2 KK, ska-
zał go na 1 rok więzienia zamie-
niającago dom poprawy.

Kos.
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Czy jesteś członkiem

LOPP?  
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“ZKRAJU.
Wynik spisu ludności w Wileńszczyźnie.

Wojewódzki komisarz spisowy
podaja do wiadomości prowize-
ryczne dane, uzyskane z ogól-

rego podsumowania wyniku Il

powszechnego spisu ludności na

terenie województwa wileńskiego,
z wyjatkiem m. Wilna. Dane te

mogą jeszcze ulec pewnym zmia-

nom po ostatecznem podsumo-

waniu wyników spisu.
Cyfra ludności, zamieszkałej

na terenie województwa wileń-
skiego (z wyiątkiem m. Wilna),
wynosi 1.038.490 osób. Cyfra lud-
ności, obecnej na terenie woje-

wództwa wileńskiego (z wyjąt-
kiem m Wilna) w dniu spisu
wynosi 1.075.607 osób.

Wstrząsający wypadek na górze Stromej. Sanie z góry Sto-
czyły się do jeziora.

Nieszczęśliwy wypadek zda-
rzył się w ub egłą niedzielę pod-

czas sareczkowania na górze

Stromej połeżonej w pobliżu wsi

Faniszkl gm. zaleskiej. Podczas
zjeżdżania z tej góry sanie skrę-

ciły w bok i wpadły na lód je-
ziora Czeremcha  Niegruba tafla
lodu pod ciężarem sań załamała
się i czterej chłopcy wraz z sa-
niami wpedli do wody. Na po-
wstały krzyk tonących przybiegli

z pomocą dwaj żołnierze, którzy

przy pomocy dwóch chłopeów
wyciągnęli nieprzytomnych Anto-
niego Łapnickiego, mieszkańca
wsi Faniszki, Bolesława Turkawkę

z tejże wsi i Adama Ludwikow-
skiego z zaścianka Dubne. Czwar-
ty Stanisław Czaplński utonął
pod lodem i wydobyto go już
nieżywego. Nieprzytomnych i
zmarzniętych chłopców niezwłocz-
nie autem odwieziono do szpitala-

Konfiskata nielegalnie posiadanej broni.

W miesiącu grudniu na tere-

nie poszczególnych powiatów wo-
jewództwa Wileńskiego z rozpo-

rządzenia władz  administracyj-

nych przeprowadzono rewizjęi

konfiskatę broni pssiadanej i

przechowywanej nielegalnie przez
mieszkańców Wileńszczyzny.
Wwyniku rewizji skonfisko-

IISTAKASTED

wano 30 karabinów rosyjskich,
fiancuskich i niemieckich, 19 re-
wolwerów, 8 szabel, 17 dubeltó-
wek i strzelb myśliwskich, 24
bagnetów i mnóstwo naboi. Win-
nych posiadania nielegalnie bro-
ni pociągnięto do odpowiedzial
ności karno-administracyjnej. a

 

Z pogranicza.
Postrzelenie na granicy koniokradów - rabusiów.

Na odcinku granicznym Do-

maniewicze w nocy z 9 па 10

bm. patrol KOP zauważył dwóch

podejrzanych osobników, którzy

się na teren Rosji sowieckiej. Są
to zbiegli z aresztu aminnego
Rl-ks Marcinionek i Adam Su-
czyk.

 

Biitję jednej podróży.
Piszę tu o podróży jaką odby-

łem 7 b. m, autobusem daleko-
bieżnym z Zabłocia do Wilna —
105 klm. szosą grodzieńską. Otóż
przed godziną 8 rano wsiadło nas
czworo w Zabłociu do autobusu,
będącego własnością spółki gro-
dzieńskiej (Pl. Batorego 7). Osoby
piątej, należącej do naszego to-
warzystwa, konduktor (naturalnie
żyd), wziąć nie chciał, tłumacząc
się brakiem miejsc, wziął nato-
miast w parę minut później jakie-
śoś szajgieca, który ciągle ugnia-
tał nam nogi. Autobus fatalny —
rudera, nadająca się jedynie na
szmelc. Np. drzwiczki były bez
klamki, to też parokrotnie w cza-
sie jazdy otwierał je wiatr. Już
na 15 klm. stajemy — wadliwy

motor nadmiernie się rozgrzewa,
więc z pobliskiego rowu obsługa
autobusu nabiera wody do chłod-
nicy. Ale nie wystarcza to na
długo i odtąd co 2 — 3 minuty
stajemy przed każdą  kałużą.
Wreszcie stajemy na dobre, tym
razem na długo, bo zabrakło ben-
zyny... Tymczasem nadjeżdża tak-
sówka, wysiada z niej inżynier
drogowy p. Orlecki i drogomistrz
p. Orłowski — sprawdzają bilety,
wykrywają, że konduktor na kil-
kanaście złotych wydał kilku pa-
sażerom fałszywe, bo drugi raz
używane, bilety, przez co naraził
na stratę Skarb Państwa, gdyż
25 proc. od nich idzie na fundusz
drogowy. Prócz tego 8 pasażerów
było bez biletów (my byliśmy w
tej liczbie), gdyż im wcale nie pro-
ponowano nabycia ich, bo szofer
odrazu zwątpił w siły maszyny.
Z tem wszystkiem taksówka po-

życza nam benzyny, którą jednak

podjeżdżamy tylko jakieś pół

klm. Okazuje się, że wszystkiemu
winne zepsute łożysko, zapaso-

wego naturalnie niema, jak wogó-

K WiCENSEL

$P ORT.
Polacy jadą do Ameryki

Wczoraj z Warszawy wyjechała gru-
pa sportowców Polski do Ameryki na
iijAdų

žyna hokejowa zostala ustalona
w sposób paštepujacys Stogowski, Kry-
gier, Ludwiczak, Sachs, Maurer, Kowal-
ski, Nowak, Sabiński, Materski, Soko-
łowski i Marchewczyk.

RMEZONEZIONEKEJNNWA KS penscra

 

le niczego, chyba konduktorów,
bo tych jest aż trzech — wszyscy
żydzi. Jednego z nich szofer po-
słał z bańką po większą ilość ben-
zny do Radunia, gdy ten wreszcie
wrócił około pierwszej przyjecha-
liśmy do miasteczka. Tu nadszedł
autobus z Wilna, który pożyczył
nam zapasowe łożysko i jedziemy
dalej. Zatrzymujemy się aż w Ej-
szyszkach, gdzie konduktor żąda
od nas pieniędzy za jazdę do Wil-
na. Zgadza się na zwykłą cenę
6 zł, (dla jego współwyznawców
obowiązuje niższa), ale nie wyda-
je biletów, bo mu ich zabrakło...
Pięciu pasażerów po 6 zł. razem
30 zł., dać mu je bez biletów, t. zn.
okraść Skarb Państwa na 7 i pół
zł, — na to się zgodzić nie mogliś-
my. Wołamy posterunkowego, ten
jest bezradny, przychodzi komen-
dant posterunku, Żyd zmienia
ton, pokazuje taksę wojewódzką,
według której musimy płacić po
7 zł., ale biletów też nie chce wy-
dawać. Ostatecznie płacimy
wprawdzie według taksy, ale kon-
duktor ma nazajutrz przynieść na
Posterunek P. P. bilety na sumę
35 zł. Sprawa przez to zostaje
zlikwidowana, dalej już bez przy-
gód jedziemy doVilna, o godz.

4.30, t. zn. z 6 godzinnem opóźnie-
niem jesteśmy na placyku,

Te niezdrowe stosunki, jakie
panują w dalekobieżnej komuni-
kacji autobusowej stanowczo mu-

szą ulec zmianie, . С.

Widzimy więc, że w reprezentacji
Polski z niewiadomych zupełnie przy-
czyn zostali pominięci obaj Codlewscy
z Wilna.

Prócz hokeistów do Ameryki wyje-
chali również nailepsi nasi narciarze.
Skupień i Motyka startować będą w bie-
gu na 18 i 50 klm., a Marusarz Andrzej,
Marusarz Stanisław i Czech Bronek
wezmą udział w kombinacji i w kon-
kursie skoków.

Estończycy grali w Warszawie.

Jeden z najlepszych zespołów gier
sportowych w Europie, „Kaliv“ z Tallina,
rozegrał w Warszawie dwa mecze towa-
rzyskie. W. piłce koszykowej „Kaliv”
przegrałz Polonją 26:36, a w piłce
siatkowej drużyna A. Z. S, przegrała
z „Kalivem” w stosunku 30:16.

Szkoda wielka że drużyna Estonji,
przejeżdżając przez Wilno, nie rozegrała
1 u nas chociaż jednego meczu, zwłaszcza,
że w odpowiednim czasie „Kaliv“ pisał
do Wilna i proponował nawiązać z nami
bliższe stosunki.

Niedołężna jednak praca Wil. Okr.
Zw. Gier Sportowych nie umiała wyko-

rzystać nadarzającej się sposobności
i mecz nie doszedł, jak widzimy, do
skutku. W Wilnie wciąż trwa bezra-
dziejna martwota organizacyjna.

Połonja (Warszawa) zwycięża bokserów
wowa.

Ze względu na to, że w dniu 24
b. m. gościć u nas będzie drużyna bo-
kserska stołecznej Polonji, zainteresują
zapewne niejednego sportowca ostatnie
wyniki/ naszego przeciwnika.

biegłej niedzieli Polonja rozegrała
mecz z drużyną „Hasmonei”* ze Lwowa,
wyśrywając mecz w miażdżącym sto-
sunku 14:2.

Jedyne dwa punkty Hasmonea zdo-
była przez dyskwalifikację zawodnika
Polonii.

idzimy więc, że mistrz drużynowy
Warszawy znajduje się obecnie w niezłej
formie.

Nowe władze Wil, Okr Zw. L. A.

Ubiegłej niedzieli odbyło się walne
zebsanie Wil. Okr. Zw. L. A., na którem
wybrane zostały nowe władze.

Prezesem związku został wybrany
ponownie ppułk, Wenda, I w:ceprezes
kap  Herhold, II wiceprezes rank,
sekretarz por. Kobyliński, skarbnik

Z Litwy.
Wyroki sądowe na nauczyciel
I uczniów Polaków na Litwie.
W sądzie okręgowym w Wił-
SCI, rezpatrywane były o-

negdaj trzy sprawy nauczyci
Polaków. y „PAG A

Pierwsza sprawa dotyczyła na
uczyciela b. pelskiej szkoły Jan
Maślińskiego, który został” oskar-
żony e działalność szpiegowską
na rzecz Polski i wciąganie do
tej działalności młodzieży szkol-
nej. Sąd po dłuższej naradzie
uniewinnił Maślińskiego. Drugie
dwie sprawy dotyczyły nauczy-
cieli polskich szkół powszechnych
Marjana Puchalskiego i Zygmanta
Strzałki oskarżonych o sprowa-
dzenie z Polski drogą nielegalną
podręczników, map i literatury
beletrystycznej. Sąd po naradzie
wyniósł wyrok skazujący obu na-
uczycieli po 6 mies. więzienia z
ograniczeniem praw nauczyciel-
skich na przeciąg 5 lat. Również
dnia 5 bm. rozpatrywano sprawę
w sądzie olickim ucznia Antonie-
go Harasimowicza oskarżonego
o należenie do kółka nielegalne-
go młodzieży polskiej pew. olic-

kiego. Harasimowicza sąd skazał
na miesiąc więzienia, zabrania-
jąc mu jednocześnie w przeciągu
reku uczęszczać do szkoły. a

Nieciecki, członkowie zarządu: kaс ' ądu: kap.
Krajewski, por. Konarzewski, Veni
mowicz, Kudukis, Putrymowiczówna i

ackiewicz.
Do komisji rewizyjnej bi :

majora Jabłońskiego, kapitanabar
skiego i kap. Pilczewskiego.

Na zebraniu postanowiono domagać |
się w PPLA.wyznaczenia w Wilnie

mistrzostw Polski, ewentualnie jakichś
poważniejszych zawodów z udziałem za-
wodników zagranicznych.

Ja. Nie.
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nielegalnie usiłowali przedostać
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Ogłoszenie o przetargu.
Se<cja Pomccy Wileńskiego Wojewódzkie 10

Komitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaje
do wiadomości publicznej o przetargu ofertowym

į Ml W r ; Dzis! Najpiękniejsze 100 proc.
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| Akuszerki l- wynajęcia 3 pokoje

AKUSZERKA
iustnym na dostawę następujących artysułów MARJA LAKNEROWA

 

ej. — Ceny od 40 gr.
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przepiękny film z życia wojskowego W rel. gł. król
humeru Roda-Roda | Viasta Burjan. (Rozmowy | palta, futra,

N-d program: Po każdym seansie wysiępy zna”ych artystów Warszawskich z „Ban- buwie, pianina I wi le in-
£. K. Fałszywy Felimarszałekht:

romansów, monolegi, kuplety,

hiszpańskie. Następny program:

TITS SZYTA TSECZA"POCOAYA YERESET CZWCZNKCYCJNNKZK

lekarz tyjke dobry fa-
chowiec poszukiwą-

ny de miasta pewiatowe-
go jako pracewnik lub
wspólnik. Znajomość cu-
kiernictwa pożądana lecz
nie konieczna  Zgłosze-

Mieszkanie
przedpokój | kuchnia ul
Artyleryjska Nr. ! m. 4.
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spożywczych й

zę 1) Mąki żytniej (razowej) 3',750 kg. przyjmuje od godz. 9 do 3 POKOJE, przedpokój nia nedsyłać: Szczuczyn

2) Sieniny niesolonej średniej gru- 7 w. Kasztanowa 7 m. 5. į kuchnia do wynajęcia, K-Lidy Rynek „Pelsca

bości nieprzerastanej 1. b WZP suche i,ciepłe 50 gł Piekarnia". 23—2

3) Kaszy areczana| grube 1,860 „ —Z77Z7Zg7ZZZ7;——- mies, Kalwaryjska 52, Sa- —

2 Kaszy Iannianis) Dei) 1,860 „ AKUSZERKA raceński zauł. d. Nr 6. ZREDUKOWANA

5; Fasoli białej 1,860 „ šMIALOWSKA $111—2 w Starostwie maszyniste

przeprowadziła się. ka, bez sposobu do Ży
142 >

dostewą na skład.
terminowo do dnia

6) Tłuszczu rośllnnego
Produkty powyższe z

Sekcji P. mocy w Wilnie
20 stycznia 1932 r,

Osoby zlnteresowane w przetarau winy
złożyć cferty w z«laxowa ych kopertach do Sek

poprawia

gry.

Zamkowa 3 m. 3. — Tam-
że gabinet kosmetyczny

brodawki, kurzajki i wą-
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cia poszukuje posady w
mieście lub na wyjszd
do qospodars'wa domu
lub de dzieci. Oferty zgła
szać proszę +0 Adminl-
stracji Dziennika — pod

cerę usuwa

 

eji Pomocy, Zawełn» | do dnia 15 styczni» b r. oszukuje posady do go-

godz. 12 w poł oraz zgłosić się do przetargu Mieszkania kuodącwał ausi lite smi H. S gr 3

ustnego w niedzielę ania 17 stycznia br. o g cz. т !pokoje przy samotnych lub sa-

Piza motnym. Łaskawe ofeity EKONOM ze šwiadec-12 w poł
Wadjum wymagane w gotówce 500 zł,

weksle gvarant »are przez Bank muszą być
żone przy ustnym przetargu, 678 0o niuszki 19

lub Niedrogo

52)
J. S. FLETCHER.

Cioniok 0 dwóch nazwiskach
(The Mazaroži Murder).

POWIEŚĆ
Przekład autoryzowany z angielskiego.

—Dobrze — rzekł Maythorne. — Ale pan i

Parslave spotkaliście się na niższej?
— Tak — w odległości może jakichś stu kroków

nie zwrócił zbytniej uwagi na ten strzał. Przypuszcza-

Skał Reivera. Nie usłyszeliśmy krzyku. Żaden z nas

od Skał Reivera. —I— ciągnął doktór — jak już

mówiłem, rozmawialiśmy kilka minut. Noc była bar-

dzo ciemna, ale niebo gwiaździste. Skierowaliśmy

się właśnie w stronę High Cap Lodge, gdy huknął
strzał. Sądząc po echu, jakie odbiło się od skał. mu-

siał on paść bardzo niedaleko, przypuszczalnie u stóp

liśmy, że musiał strzelić gajowy. Potem rozmawiali-

śmy ze dwie minuty i ponieważ Parslave bał się spóź-
nić na pociąg, przeszliśmy na drugą ścieżkę, prowa-

„dzącą do drogi. I w tej chwili usłyszeliśmy kroki od

'Skał Reivera. W pobliżu rosły gęste krzaki. Nie

wiem dlaczego, ale cofnęliśmy się instyktownie w

ich cień. W minutę później przeszła szybkim krokiem
koło nas kobieta.

— Kobieta! |
Okrzyk ten wydarł się z ust Maythorne'a, któ-

ry słuchał opowiadania doktora z natężoną uwagą.

Jak zresztą mty wszyscy. Ostatnie rewelacyjne słowa
zrobiły na nim wielkie wrażenie.

" — Kobieta! — powtórzył spokojnie Ecclesha-
re, — Kobieta, wysoka i smukła. Przebiegła koło

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIEPZYŃSKI.
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ło- neczny z wygodami Mo- cji pod literami J. S.
twami, samotny,
kuje posady.

8131—1 zowska 24, m. 7.

pokój slo- nadsyłać do Administra-

m. 3. 18154

nas prawie pędem, jak ścigana sarna. Usłyszeliśmy
jej ciężki, przyśpieszony oddech.

— Dokąd biegła? — zapytał Maythorne.
— W kierunku Marrasdale — odpowiedział do-

któr.
— [I co dalej? — rzucił po krótkiej pauzie Mayt-

horne.
— Poszliśmy dalej, bo Parslave'owi śpieszyło się

na pociąg. Nie zobaczyliśmy i nie usłyszeliśmy nic

więcej, Minęliśmy chatę Cowie'go. Panowie mówią,

że on nas widział. Możliwe, chociaż myśmy go nie

widzieli. Doszliśmy szybko do drogi i rozstali się Ja

wróciłem do High Cap Lodge, a Parslave - - niech
on sam opowie.

Spojrzenia wszystkich skierowały się na służą-
cego, który siedział w dalszym ciągu na brzeżku
krzesła koło drzwi, wykręcając palce.

—Poszedłem prosto drogą na stację Petherby—
rzekł — i wsiadłem na ostatni pociąg, odchodzący
no Newcastle. Dziewiąta piętnaście. O dziesiątej
pięćdziesiąt przyjechałem do Newcastle i zanocowa-
łem w zajeździe koło stacji. Na drugi dzień ranc. po
śniadaniu, o dziesiątej, poszedłem do adwokata, pana
Grahama, potem przekąsiłem cośniecoś i o dwunastej
dziesięć wsiadłem na ekspres do Londynu. Przyje-
chałem około siódmej, przyszedłem tutaj i siedzę do
tej chwili.
— Pozwólcie, panowie, że zudam Parslave'owi

jedno pytanie póki pamiętam — odezwał się Crole—
Parslave, więc wyście nie wiedzieli o morderstwie w
Marrasdale? — naprzykład z gazet?
— Nie umiem czytać — proszę pana — odparł

Parslave. — Jestem nieuczony człowiek. Nie >nam
się ani na czytanem, ani na pisanem.
— Ale przecież przebywaliście ciągle z gospo-

dynią pana doktora — ciągnął Crole. — I ona wam

Drukarnia A. Zwie
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tańce charakterystyczne nych pozostałych z iicy-
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tanio Lombard, ul. Bisku-
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dziecka. Posiada dobre
rekomendacje. Aleje Róż pęjtówka myśliwska 16, wani

łużąca przychodząca
peszukuje posady.

Świadect +a,
daeje.
m. 17.

trzebna ed zaraz ZGUBIONĄ książke woj-

młoda dziewczyna Skową, ,wydaną przez
skromnych wymagań do Р., ®- U. m. Wilna na P
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19 m 6. 8149 zam. Okolica Blikany, p.
Oszmiańsk. — unieważ-
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restaurację skle
) Sprzedaż i Zz” RealSA „i in Kaj itała W Svistopol m Wilno

rok na imię Władysława " ty Więc ae: Spr2adgių SB08 no
815! walna Nr. 23, m. 20,Ejmonta un. się.

nie przeczytała z gazety, co się stało?

Parslave potrząsnął głową.
Nie, proszę pana — odpowiedział, — Ona

czyta rozmaite bajdy, ale nie widziałem, żeby miała

kiedy w ręku gazetę. `
Ale musicie chodziė do szynku na piwo —

nalegał Crole. — Czy nie słyszeliście, żeby o tem

mówiono?
— Nie, proszę pana — odrzekł uroczyście słu-

„żący. Nie słyszałem. Zawsze po obiedzie i po kolacji

jdę sobie na kufel piwa do szynku na tej ulicy, ale

nie wdaję się z nikim w pasa — nie rozumiem

tego miastowego gadania. I nie słyszałem, żeby kto
„gadał o morderstwie.

— Ręczę panu — wtrącił Eccleshare — że Pars-

lave dowiedział się o zabójstwie Mazaroffa dopiero

wczoraj wieczorem, po moim powrocie. Ja mu o tem

powiedziałem i przypomnieliśmy sobie, cośmy słysze-
li i widzieli tego wieczora koło Skał Reivera.

— Właśnie chciałbym panu zadać kilka pytań w

związku z tem zdarzeniem — rzekł Crole. — Mam

wrażenie, że zaczynamy docierać do dna tajemnicy.

Pan pozwoli, że będę pytał, że tak powiem bez ogró-
dek? i

— Może pan o wszystko pytać — odpowiedział

doktór.
— Był pan na śledztwie „Pod Słonką* — rzekł

Crole. — Złożył pan zeznanie...
— Wydałem tylko czysto lekarskie zaświadcze-

nie — przerwał Eccleshare.
— Właśnie: określił pan przyczynę śmierci —

potwierdził adwokat. — Ale nie o to idzie. Dlaczego
pan nie zeznał przed koronerem i sądem” przysię-

głych tego, co nam pan teraz powiedział ?

— I jeżeli mogę dodać słowo od siebie — wtrą-

cił szybko Manners — dlaczego pan nie zawiadomił

kiego, Mostowa 1.
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spółka Informacji ud:ie
la Stanisław Nowi< Szczu-
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lacyjna, ul. Mickiewicza 4 KATANAa, ul. Mie
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Dowiedzieć sięul. Z ZAPROSZENIA,

rzymiecka 35—2 Wilne. 1RÓŻNE KSIĄŻKI

folwarku SZER DO OPRAWY

WYKONYWA

drgodńych  waruncach, PUNK TUALNIE.
Zgłoszenie u właścicielki
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lub

nas — policji — że Parslave jest u pana? Wiedział
pan, żeśmy go poszukiwali? a
— Co się tyczy pańskiego pytania, sierżańcie, to

niewiele wiedziałem o nagance na Parslave'a — od-
parł doktór. — Prawie przez cały czas pobytu w Mar
rasdale polowałem na wrzozowiskach i nie spotyka-
łem się dużo z ludźmi, Co się zaś tyczy pańskiego
pytania, mecenasie, to prawdopodobnie popełniłem
omyłkę. Ale miałem powody, żeby milczeć i panowie
mnie zrozumieją. szak, osoba, która uciekła ze
Skał Reivera zaraz po strzale była kobietą.

Crole spojrzał na nas szybko i zwrócił się do do-
ktora:
— Proszę — rzekł — niech doktór zaniecha do-

„myślnikówi powie odrazu całą prawdę, choćby ona
z.p" Czy pan się domyśla, kim była la ko-
ieta

Eccleshare wykonał gest rezygnacji, pochylił gło-
wę i odpowiedział bez wahania: 1

Wiem!
— Więc kto to był?
— Pani Elphinstone!
— Czy pan jest tego pewny?  — Absolutnie. Proszę zapytać Parslavea
Adwokat zwrócił się szybko do służącego, który

podniósł głowę.
— Co mówicie, Parslave? Co to była za kobie- |

ta, którąście wtedy widzieli koło Skał
— Pani Elphinstone, proszę pana — nikt tylko

ona, Ani mi w głowie nie postało, żeby to mogła być
jaka inna.

Crole zwrócił się do doktora.
— Mówił pan, że wieczór był wtedy ciemny, ale

niebo gwiaździste. Jak ją pan poznał?

(c. d. n.)

Redakter odpowiedzialny: JAROSŁAWNIECIECKI.

eivera? |
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