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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

    

Rok WIII. 
  

Wilno, Czwartek 15 Stycznia 1931 r. 

NIEZALEŻNY ORGAKN DEMOKRATYCZNY 

Pokojowa praca Polski 
(Na marginesie exposć ministra spraw zagr. 

Zaleskiego). 

Zrządzeniem losu z przyczyny po- 

łożenia geograficznego, Rzeczpospoli- 

la nigdy nie zaznawała dobrodziejst- 

wa dłagotrwałego pokoju. Polska po- 

lityka zagraniczna była zawsze skom- 

plikowaną sztuką poszukiwania bez- 

pieczeństwa czy sojuszników przeciw, 

z jednej strony najazdom wschodnim: 

turecko - tatarsko - kozacko - moskie- 

wskim, a z drugiej półnoeno-zachod- 

nim, krzyżacko - pruskim. zatem sztu- 

ką nieustannej czujności wobec sąsia- 

dów, zdradzających wzrastającą z wie- 

kami dążność do podania sobie ręki 

nad Wisłą. 

- Te trudności w poszukiwaniu opar- 

cia dla pokoju, oczywiście trwałego 

pokoju, zostały w znakomity sposób 

skompłikowane w naszej dobie, przez 

polityczne skutki kryzysów ekonomi- 

cznych, wyrosłych w burzy wielkiej 

wojny. 

Podezas gdy Il-cia międzynaro- 

dówka nie rezygnuje z propagandy na 

rzecz rewolucji socjalnej, czyniąc od- 

powiedzialnym za kryzys ustrój kapi- 

talistyczny i burżuazję, nacjonalizm 

niemiecki żąda obalenia traktatów po- 

kojowych i nowych podbojów. gdy za- 

tem koncepcja solidaryzmu proletarja- 

tów kroczy obok ideału egoizmów na- 

rodowych. znacząc swój pochód res- 

trykcjami emigracyjnemi, celnemi i tp. 

—-zaiste trudno marzyć o atmosferze 

rozwagi, spokoju i zaufania, na któ- 

rych to czynnikach opiera się przecież 

pokój. 

Pobieżny nawet rzut oka na Europę 

dzisiejszą pozwołi dostrzec, iż jest ona 

  

  

rozbitą na dwa obozy. Jakkolwiek o- 

hydwa zdają się być zgodne w dekla- 

mowaniu swoich tendencyj poko- 

jowych, co do treści, jeden z nich tylko 

pracuje realnie nad jego utrwaleniem. 

Obóz ten stanowi grupa państw, które 

słoją twardo na gruncie istniejących 

traktatów pokojowych i ustałonego 

przez nie nowego statutu terytorjalne- 

go, wychodząc z założenia, że wszelkie 

próby rewidowania ich, zanim zdążyły 

okrzepnąć a ludzkość wyleczyć się z 

ran poniesionych nad ich ustalaniem, 

muszą prowadzić nieuclronnie do no- 

wych komplikacyj wojennych, do no- 

wych burz i pożarów, których pastwą 

staćby się mógł cały dorobek kultural- 

ny wieków. 

Grupa druga, to państwa, które — 

przegrawszy wojnę — pragną się łu- 

dzić, iż przyczyną przeżywanego przez 

nie kryzysu ekonomicznego są skutki 

klęski i wierzyć, że usunięcie tych 

skutków, a więc rozdarcie traktatów 

pokojowych stałoby się dła nich źród- 

łem dobrobytu. Hasło odwetu, wypi- 

sąne na sztandarach nacjonalizmu nie- 

mieckiego — oto droga aspiracyj, któ- 

ra nie prowadzi w żadnym razie do po- 

koju, ani tem więcej do pracy nad u- 

trwaleniem go w psychice mas i w u- 

  

  

  

  

rządzeniach. 

Polska zajmuje widoczne i poważne 

miejsce w pierwszym obozie. Minister 

Zaleski wyraził uczucia całego narodu, 

stwierdzając w swem exposć wygłoszo- 

nem przed komisją spraw zagranicz- 

nych Sejmu, że „cechą charaktery- 

styczną polskiej polityki zagranicznej 

jest pokojowość, gdyż jest ona wyni- 

kiem głęboko odczutych ideałów i po- 

trzeb narodu*. 

Zaiste, jeśli jest coś pwnego na 

świecie, to chyba ten fakt przedewszy- 

stkiem, że naród polski nie żywi agre- 

sywnych uczuć względem swoich są- 

siadów, że pragnie on pracować nad 

rozbudową ekonomiczną swego pań- 

stwa i że z najwyższym niepokojem 

wysłuchuje buńczucznych pogróżek 

wojennych, rozlegających się po świe- 

cie, a zwłaszcza w zagrodach sąsia- 

dów. 

Minister Zaleski z wielką umiejęt- 

nością i siłą przekonania odmałował 

jasno obraz wysiłków rządu polskiego 

nad stopniowem usuwaniem atmosfe- 

ry niepokoju i rozszerzaniem organicz- 

nych podstaw pokoju. 

Wytężona działalność Rzeczypo- 

spolitej nad odbudową zaufania wza- 

jemnego narodów, zwłaszcza przez 

najżywszy udział w pracach Ligi Na- 

rodów oraz system układów arbitrażo- 

wych i rozbudowa — jak już rzekli- 

śmy — organicznych podstaw pokoju, 

a to przez współpracę nad zwalcza- 

niem kryzysu ekonomicznego, norma- 

lizację wymiany produktów, umowy 

komunikacyjne, regulację zobowiązań 

finansowych i t. d. — oto konsekwent- 

na linja polskiej polityki zagranicznej, 

której nie zdoła zamącić żadna złośli- 

wa propaganda, usiłująca zniekształ- 

cić pacyfistyczne oblicze Rzeczypospo- 

litej. 

System sojuszów Polski. w którym 

punktem centralnym jest „rozwijający 

się coraz lepiej” — jak to stwierdził 

minister Zaleski — sojusz z Francją, 

żyje w imię obrony pokoju i tylko ten 

jeden przyświeca mu cel szlachetny. 

Polska jest zawsze gotowa na wszeł- 

kie godziwe ustępstwa w słosunkach z 

sąsiadami, za cenę porozumienia i ło- 

jalnego współżycia. Rząd polski nie 

zaniecha żadnej okazji dojścia do po- 

rozumienia we wszystkich sprawach 

z Niemcami. Nie jest zaiste jego winą, 

jeśli dotychczas nie we wszystkich 

punktach porozumienie to nastąpiło. 

Możemy również wskazać na dobre 

stosunki z Sowietami, jako owoc kon- 

sekwenłtnej polityki polskiej. 

Oczywiście — horyzonty polityczne 

Europy są pokryte chmurami. Lecz 

pracując nad ich usunięciem, Polska 

składa najlepszy dowód swego poko- 

jowego usposobienia. Nie jest jej wi- 

ną, że te wysiłki natrafiają na opór 

i złą wołę ze strony tych, co wciąż 

   

marzą o odwecie. 

Habdank. 

    

  

   R 

   

   
   

  

Mickiewicza I 
Telefon 5-93. 

Uwaga! 

NA WZÓR STOCŁECZNYCH PIERWSZORZĘDNYCH LOKALI 

od dnia 20-go b. m. prowadzona będzie 

ed godz. 8-ej wieczór do godz. 4-€j rano. 0 

L M Ade i о 2 Koneerly, Kabaret:: .. Dancing 
J Wykwintna kuchnia — Obtity bufet — Zasobna piwnica 

zaspokoją najwybredniejsze wymagania. 
W przygotowaniu 
nowość w Wilnie 

  

  

   

  

Americain Bar. 

Obrady grupy robotniczej klubu BBWR. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj toczyły się pod przewodni- 
ctwem posła Jędrzejewicza, prezesa kt, 
B.B.W.R.. obrady poselsko - senackiej 
grupy robotniczej w składzie 32 pos- 
łów i senatorów nad obecnem położe- 
niem świata pracy. W dyskusji poru- 
szono szereg spraw związanych z bcz- 
robociem, niedomaganiem ustawodaw- 
stwa społecznego, brakiem ustawy o u- 
bezpieczeniu na starość, przedewszyst- 

kiem zaś nad polożeniem robotników 
wskułk rozproszkowania ruchu zawo- 
dowego. Grupa robotnicza postanowi- 

:ła uznać w zakresie spraw organizacyj- 

nych sprawę zjednoczenia robolnicze- 
gą ruchu zawodowego, na gruncie pań 
stwowym. jako najpilniejszą. Celem 
przeprowadzenia szeregu zagadnień 
dotyczących świata pracy, powołano 
do życia prezydjum. 

  

   

   

      
   
     

   
    

    

Zastępca prezesa Rady 
Ministrów 

MNE ннчсадх 

    

  

japoński minister spraw zewnętrznych Szi- 
dehara, który w czasie choroby prezesa Rady 
Ministrów Hameguchi był jego zastępcą. 

Herbatka towarzyska 
u p. Marszałkowej Piłsudskiej. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych odbyła się u p. Marszałkowej 
Piłsudskiej tradycyjna herbatka towa- 
rzyska. Wzięli w niej udział m. in. pre- 
mjer Sławek, marszałek Senatu, przed- 

stawiciele korpusu dyplomatycznego, 
wyżsi oficerowie, genereławie Kona- 
rzewski, Wróblewski, Krużewski; puł- 
kownicy: _ Wieniawa - Długoszowski, 
Gąsiorowski, Kostek Biernacki i Karcz 

Poseł Witos działa. 
Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Od dwóch dni sylwetką, jaką czę- 
sto spotkać można w kuluarach sejmo- 
wych jest postać p. Witosa, który, po 
złożeniu ślubowań—na ostatniem po- 
siedzeniu Sejmu, przebywa: w gma- 
chach sejmowych odbywając różne 
konferencje i narady ze swymi przyja- 
ciółmi politycznymi. Jak utrzymują 
wśród jego kolegów klubowych, Wi- 
los napisał pamiętniki ze swego poby- 

lu w Brześciu. 

Bilans handlu zagranicznego 
Polski. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Rok 1930 w obrotach towarowych 

Polski z zagranicą zamknięty został 
sałdem dodatniem. Według tymczaso- 
wych obliczeń biłans z handłu zagrani- 
cznego Połski razem z Gdańskiem za 
1930 r. przedstawia się następująco: 
przywieziono towarów wartości 2 mil- 
jardy 245.973 tys. zł., wywieziono to- 
warów wartości 2.438.244 tys. zł., sal- 
do dodatnie wynosiło więc 187.271 tys. 
zł. Bilans handlowy za grudzień r. ub. 
zamknięty został saldem dodatniem w 
wysokości 24.271 tys. zł. 

Zażegnany strajk. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj o godz. 10 rano w gazow- 
ni warszawskiej, rozpoczął się strajk 
wyznaczony przez związki P. P. 5. fra- 
kcji rewołucyjnej. Stanęły wsz; 
działy nie wymagające ciągłości pracy 
Strajk miał charakter demonstracyjny 
i ograniczył się do t. zw. włoskiej tor- 
my. W południe rozpoczęły się roko- 
wania między przedstawicielami dyre- 
kcji gazowni i pracownikami, którzy 
domagali się cofnięcia potrąceń nadpła 
conych wiosną, nadwyżek statystycz- 
nych. Po godzinnej naradzie obie stro- 
ny zgodziły się na oddanie zatargu ko- 
misji arbitrażowej w Ministerstwie Pra 
cy. Wyrok komisji arbitrażowej bę- 
dzie obowiązujący dla obu stron Strajk 
został wobec tego odwołany i uchylo- 
ne zostało również widmo strajku w 
innych przedsiębiorstwach miejskich. 

Amy Johnson w Warszawie. 
WARSZAWA 14.1. Pat. — W dn. 14 b. m. 

o godzinie 21 min. 10 pociągiem pośpiesz- 

przyjechała z Moskwy lotniczka angietska 

Amy Johnsen. 

Z Gdyni do Nowego Yorku. 
GDYNIA, 14.1. (Pat). We wtorek 

statek polski Pułaski”, transatlantyc- 
kiego towarzystwa okrętowego, wyru- 

   

   

   

    

szył z portu gdyńskiego do Nowego. 
Yorku. Około, 200 pa 
ważnie obywateli amer 
rzy bawiłi w czasie świąt Bc 
dzenia w Pol 
do Stanów Zjednoczonych. 

Ambasadorowie Niemiec 
i Z.S.S.R. u Brianda. 

PARYŻ, 14.1. (Pat). Minister spraw 

zagranicznych Briand przyjął w dniu 
14 b. m. kołejno ambasadorów Rzeszy 
Niemieckiej i Z. S. S. R. 

   

  

  

go Naro- 
:e, wraca tynr statkiem 
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Kursy Koedukacyjne Wieczorowe 
(Koncesjon. Kurator. O. $. W.) z programem gimnazjów państwowych 

im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
istniejące pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej 

do dnia I-go lutego 193! roku 

przyjmują wpisy do kl. 2-3, -4, 
Typ humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy. — 

Samorząd szkolny. — Doświadczalnia fizyczna. — 

-6, -8, t. j. na kurs I, II, III, IV. 
Języki obce do wyboru. 

Chór. — Lekarz szkolny. 

Kancelarja: ul. Biskupia Nr. 12, m. 6, od godz. 5—8 po poł. 

  

Konferencja biskupów w Kownie. 
KOWNO 14:1. Pat. — Koutereneja 

biskupów otwarta w dnia 13 b. m. 
w Kewnie nosi charakter konfiden- 
cjałny. Prezydjum konfereneji wysła- 
ło zaproszenie do delegata rządu, rząd 
jednak pozostawił zaproszenie bez od- 

Protest rządu 
KOWNO, 14.i (Pat). 

przez nuncjusza papieskiego msgr. 
testu do Watykanu. | 

powiedzi. Arcybiskup Skwireckas nie 
udzielił swego placet na rezołucje po- 
wzięte przez zjazd duchowieństwa li- 
tewskiego, ponieważ noszą one cha- 
rakter polityczny i rozpowszechnianie 
ich wywołałoby niepożądane skutki. 

kowieńskiego. 
Wobec wzięcia udziału w konierencji biskupów 

Barteloniego rząd wysłał notę pro- 

Deportacja b. min. finansów Karwelisa. 
Zatrzymanie b. premiera Bistrasa przez policję kryminalną. 

KOWNO 14.I. Pat. — Były prem- 
jėr Bistras, kilku redakt. „Rytasa“ 
oraz działaczy partji chrześcijańskiej 
demokracji zostali w dniu 13 b. m. 
zatrzymani i przesłuchani przez urzę- 
dników policji kryminałnej. 

Powodem wystąpienia tego było 

    

urządzenie przez nich wrogiej demon- 
stracji antyrządowej na dworcu ko- 
lejowym w Kownie w chwili depor- 
taeji byłego ministra finansów Kar- 
welisa do obozu koncentracyjnego w 
Worniach. 

Pochód na Kowno. 
KOWNO, 14-1. (Pat). Wobec wytworzonej sytuacji w kołach 

Ch.D. projektowany jest pochód na Kowno, w którym mają wziąć 

udział organizacje chadeckie i księża. Obecnie są już w toku przy- 

gotowania. 

Przed sesją Rady. Ligi Narodów. 
Przygotewawcze rozmowy. 

PARYŻ. 14.1. (Pat.) Agencja Havasa do- 
nosi, że wedle informacyj dziennika „Le Ja 
urnal* wtorkowe rozmowy Brianda 7 amba- 
sadorem von Hoeschem, a następnie z mi- 
nistrem Zaleskim, były rozmowami przygo- 
towawczemi do obrad genewskich. Wśród 
kwestyj drażliwych znajduje się spór nie- 
miecko-polski, co do którego — pisze dzien- 

  

  

    

ak wia 

  

    nik — należy utrzy y 
i tutu mmiejszościowego Należy też 

wić manewr, zmierzający poza wyj- 
ście poza ramy traktatów. Pod tym względem 
współpraca francusko-polska jest zapewniona. 
Należy też dać wyczuć Niemcom ryzyko, jakie 
pociągnie za sobą wszelka niebezpieczna ini- 
ejatywa. 

   

Stanowiske delegacji niemieckiej. 
BERLIN. 14.1. (Pat.) Biuro Conti donosi, 

że gabinet Rzeszy nie powziął na posiedzeniu 
w dniu 13 b. m. żadnych wiążących uchwał 
co do stanowiska delegacji niemieckiej w Ge- 
newie. Stanowisko delegacji niemieckiej w 

Min. Zaleski jest 
GENEWA. 14.1. (Pat.) Przybył tu w dniu 

14 b. m. minister Spraw Zagranicznych Zale- 
ski w towarzystwie dyrektora gabinetu p. 
Szumlakowskiego i sekretarza Kraskowicza. 
Minister zamieszkał, jak zwykłe, w hotełu de 

czasie rozważania zażaleń rządu. Rzeszy prze- 
ciwko Polsce zależeć będzie od tego, jak za- 
żalenia te potraktowane będą przez Radę 

Ligi. 

już w Genewie. 
Berges. Jednocześnie przybyli naczelnik wy- 
działu traktatowego M. S. Z. p. Juljan Ma- 
kowski i zastępca naczelnika wydziału wscho- 
dniego p. Raczyński. 

Konferencja min. Zaleskiego z min. Mironescu. 
GENEWA 14.1. Pat. — We Środę po po- 

łudniu minister Zaleski odbył dłuższą kon- 
ferencję z obecnym tu ministrem spraw zagra- 
nicznych Rumunji Mironescu. 

Zamordowanie dwóch Macedończyków. 
- Dzienniki wiedeń- 

skie donsszą z Sofji, że w dniu 13 b. m. 
o godz. 5 rano zostali zastrzelemi przez nie- 
znanych sprawców dwaj Macedończycy. Spa- 
sow i Butkow. Morderstwo to dokonane zo- 
stało w kabarecie „Moułin Rouge“. Zamor- 
dowani należeli do grupw Protogorowa. Za- 

    
  WIEDEŃ 14.1. Pat 

   

  

chodziło podejrzenie, że dokonali oni zama- 
chu ma jednego z członków grupy Michaj- 
łowa. Z tego też powodu zostali w swoim 
czasie aresztowani i na dwa dni przed mor- 
derstwem wypuszczeni na wolną stopę z a- 
resztu Sledazego. 

Nowe ciężary podatkowe w Rosji sow. 
MOSKWA, 14.1. (Pat). Centralny 

komitet wykonawczy Z. S. R. R. wpro- 
wadził nowy jednorazowy podatek na 
rozbudowę instytucyj gospodarczych i 
kulturalnych w miastach i osadach. 
Podatek ten będą piacić wszyscy oby- 
wałełe sowieccy bez wzgłędu na to, 
czy wynagrodzenie swoje otrzymują 
ze skarbu państwa „czy też żyją z wła- 
snych funduszów. Od podatku zwol- 
nieni zostali tylko członkowie czerwo- 
nej armji, kawalerowie sowieckich or- 

Wielkie mrozy w 
RYGA. 14-1. (ATE). — Wskutek niebywa- 

łych mrozów komunikacja kolejewa na ca- 
łym szercgu odeinków ZSSR. została przerwa 
na. W Syberji od kiłku uni szaleje huragan 
Śnieżny a temperatura dochodzi do 60 С. ро- 
niżej zera. Na kolei Tomskiej ruch poeią- 
gów ustał niemal całkowicie. W Turkiestanie 
sowieckim burza Śnieżna połączona z ołbrzy- 

miemi maszmi piasku w kiłku miejscach za- 
sypała tor kolejowy kolei turkiestańsko-sy- 
bery jskiej. Mrozy dochodzą do 50 C. Przerwa 
no również ruch pociągów na kołci środkowo 

Trzęsienie ziemi i 

  

  

derów, emeryci i stypendyści. Dla wla- 
ścicieli przedsiębiorstw przemysłow. i 
handlowych, dla wolnych zawodów i 
osób, nieposiadających prawa wybor- 
czego nowy podatek równać się bę- 
dzie rocznej sumie podatku dochodo- 
wego, nie może jednak wynosić mniej 
niż 200 rubli. Podatek ma być całko- 
wieie ściągnięty do dnia 1-go marca, a 
z niektórych kategoryj płatników do 
dnia 10 lutego. 

Rosji sowieckiej. 
azjatyckiej. Wskutek zamieci Śnieżnej ugrzę- 
zły na tej Knji w polu 74 pociągi. Na kolei 
Samara Zlatoust ugrzęzło w śniegach 35 po- 
ciągów osobowych i towarowych. Na Ukra- 
inie południowej dezorganizacja transporfu 
kołejowego wskutek Śnieżycy przybrała nie- 
pokojące rozmiary. Według komunikatu u- 
rzędowego dowóz surowców do ośrodków 
przemysłowych oraz artykułów żywnościo- 
wych de Moskwy i Leningradu odbywa się 
z niezwykłemi trudnościami. 

wybuch wulkanu 
w Argentynie. 

NOWY YORK 14.4. Pat. — Donoszą z Po- 
ma (Argentyna) o trzykrotnem wybuchu po- 
bliskiego wulkanu, po którym nastąpiło trzę- 
sienie ziemi. Miasteczko zostało zniszezone, 
przyczem 35 mieszkańców poniosło śmierć. 
W  północno-zachodniej części Argentyny 
również odezuto trzęsienie ziemi. W/g otrzy- 
manych wiadomości, w miejseawości Kobrez 

są Hezne ofiary w ludziach. Istnieje obawa, 
że Hezha ofiar-powiekszy się. Trzęsieniu zie- 
mi towarzyszył ogłuszający łoskot. Mieszkań- 
cy wyrzuceni z łóżek wypadl na ulice, gdzie 
zetknęł się z deszczem rozpalonyeh kamieni 
i strumieniami wrzącej wody. Wiełe domów 
runęło w gruzy. 

Cena 20 groszy. 

  

Fr. Il (1953) 

  

Najpotężniejszym mężem w Maroku nie jest, 
jakby można sądzić — sułtan, lecz pasza 
Marrakeszu, Si Hadż Thami Gławie, nazy- 

wany fabrykantem królów Maroku, widziany 
na naszym obrazie na prawo. Pasza potrafił 
zgromadzić olbrzymi majątek, składający się 
z pałaców, ogrodów, dóbr ziemskich i ko- 

ч palū. 

UL LLA LLA LSI 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KARY NA DUCHOWIEŃSTWO I DZIAŁA- 

CZY CH. DEMOKRACJI. 

Za podburzanie społeczeństwa przeciwko 
istniejącemu porządkowi i rządowi ks. M. 
iKrupa' us został internowamy na cały czas 
trwania stanu wojennego w parafji Godlew- 
skiej. 

Zarządzeniem komendanta m. Kowna z0- 
stali wydaleni do obozu koncentracyjnego 
w Womniach ma przeciąg pół roku studenci 
Atejtinincy S. Rumbinas, J. Meszkauskas i J. 
Sztapas. 

Komendant m. Taurog ukarał działacza 
partji chr. - demokratycznej K. Sawickisa 
grzywną w kwocie 150 It. z zamianą na trzy 
tygodnie więzienia za przemówienie wygło- 
szene na zjeździe ochotników w Taurogach. 
wobec odmowy Sarwickisa opłacenia grzywny 
osadzono go w więzieniu. 

WYJAZD IAŁACZY KŁAJPEDZKICH 

„Let. Żinios* podaje ze źródeł wiarogod” 
mych wiadomość z Kłajpedy, iż członkowie 
Sejmiku iKraju Kraus i Gubba oraz prezes 
„Lamdwirdschafipartei* Konrad dn. 6 b. m. 
udali się do Tylży w celu spotkania z nie- 
imieckim prezesem ministrów Briiningiem. 

UMORZENIE SPRAWY ZAMACHU NA 
WOLDEMARASA. 

Sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi 
p. Nówiekis w tych dmiach formalnie umo- 
nrzył sprawę zamachu na, Woldemarasa х dm, 
5 maja 1929 r. 

NAJWYŻSZY ORDER BELGIJSKI DLA 
PREZYDENTA PAŃSTWA. 

12 b. m. belgijski minister w Litwie ba- 
rom Selys de Fanson w imieniu króla bel- 
gijskiego wręczył Prezydentowi Republiki A. 
Smetonie list ółewski wraz z najwyższą 
odznaką Belgji — orderem Leopolda. 

GRZMOTY I BŁYSKAWICE W LITWIE. 

W tygodniu ubiegłym mieszkańcy zacho- 
dmiej Litwy, a w szczególności kraju Kłaj- 

  

  

  

  

   

    

pedzkiegó byli świadkami niezwykłych wy- 
bryków natury. Oto nad pokrytym śniegiem 
krajobrazem ukazały się błyskawice i dał się” 
słyszeć grzmot. Burza ta trwała dość długo, 
a uderzenia piorunu uszkodziły przewody! 
telefoniczne Kłajpeda — Szwarcort. 
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Gieda warszawska 2 dn. 14.1. t.r. 

WAŁUTY 1 DEWIZY: 

    

Polary... «.«.. . .8,91-8,03—8.809 
BRB: 0053 124,37 —3 24,68 — 194.06 

Bukareszt. . . . . . - 5.30—5,31'4 - 5.267, 
Holandja . . . . . . 359,05—359,96—358,16 
Kopenhaga - . . . . 23850—239,10—237,90 
Londyn - . . . . . . . 45,32—43,43—43,31 
Nowy Vork . ©. « ., 8.915—8,936—8,895 
Nowy York kabel . . 8.924—5,444—8.904 
Oslo . «+ « « . s; . 23855—230,15—234,95 
Paryż. . « « . . . . 34,99—35,08— 34,90 
Ргвив. . . . . . . . 26,41/,—26,48—26,35 
Stokholm . . . . . . 238,98—239,55—238,35 
Szwajcarja . . . . . !/2,30—173.23—172,30 
Wiedsń . . . . . . . 125,45—115,76—125,14 
Włochy. -. - . . . . . 40,72 —46,51—46,60 
ВетПп и обг; ргуж. . . . . - .. . 21204 

PAPIERY PROCENTOWE: 

      

Pežyezka inwestyc. -. . . . « . . . . 91,75 
5% Premjowa dołarowa . . . . . 46,50 
5% Konwersyjna . -. . . « . . . *« . 48,00 
109/, Kalejowa . . . « . . . . . « 102, 
8% L. Z. B.G. K.i B. R., obl. B G.K. 04,0 
POBEMB 705 a S 
1% ziemskie Leik SE rie 16 Aika A 
431,00, ziemskie: >: «aan i «a SB 
8% ziemskie dolarowe . . -. . . . . 89,00 
10 ziemskte dolarowe . . . .. .. 96.50 
4'/,% warszawskie . . . . . . « . . 53,25 
5% warszawskie . - « . « . - « . „17,75. 
8% warszawskie . . . .. . . 71,75—71,: 
50. Kalista saus eis as 
2097 DADRAKY 0001 41031 ODB 
59 BGB 6 „00% 06601 07. «. 07:78 
8% rRiejiowg "230 6505 1:79 0 20BK 
10% AisdlnS > ims o aa a IBA 
3% budowlana. . . . . . .. . . « 50,00 

AKCJE: 

Bank Palski S ans as i A 
Bańk Z4C%OWM . . 2 2,0 - 5 20. 70,00 
Sole Pvtasowe. . . . . « . « . . . 8000 

kilpop ESTE BYS Z a S 26 00 
v,00 Modrzejów.. » - « « + « « «00a 0 0 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
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Nowe šrodki do zwalczania kryzysu 
gospodarczego. 

Ostatnie posiedzenie Komitetu E- 

konomicznego Ministrów poświęcone 

było dyskusji nad dalszemi środkami 

wałki z kryzysem gospodarczym. Ko- 

anitet Ekonomiczny zastanawiał się 

mad zagadnieniem podjęcia akcji ob- 

miženia cen artykułów  przemysło- 

wych i dostosowania ich do cen, pła- 
conych producentowi. 

Dotychczas wałka z kryzysem go0- 

spodarczym szła w kierunku poparcia 

imteresów przedewszystkiem rolnic- 

twa z uwagi na wybitny charakter rol- 

miczy gospodarstwa narodowego. W 

ciągu ubiegłego roku wydano w tym 

kierunku szereg zarządzeń, zmierza- 

jących do przyjścia z pomocą rołni- 

ctwu. Wymienić tu przedewszystkiem 

mależy premje eksportowe, które w r. 

1929-30 dały rolnictwu 31.5 miljonów 

złotych, w bieżącym zaś roku budżeto 

wym dadzą przypuszczalnie ponad 

50 miljonów złotych. Niemałą rolę tak 

że odegrało zwolnienia od podatku ob 

rotowego od tranzakcyj eksportowych 

ma zboże, wreszcie zakupy interwen- 

cyjne dla państwowych zakładów 
przemysłowc-zbożowych, oraz akcja 

kredytowa za pośrednictw em banków 
paž: twowych i Banku Polskiego (w 
roku ub. Bank Polski przeznaczył 50 
miljonów złotych na rejestrowy za- 

staw zbożowy). Nie bez znaczenia dla 
rolnictwa jest wre e ochrona celna 
i podwyższenie jej na cały szereg 
zbóż, oraz na inne artykuły produkcji 
rolnej (tłuszcze, smałec i t. d.) Rów- 

nież akcja międzynarodowa, jak od- 

mowienie umowy żytniej polsko-nie- 
mieckiej, miała na celu przyjście rol- 
mietwu z pomocą. Główny nacisk w 
walce z kryzysem gospodarczym poło 
żony był dotychczas ma rolnictwo. 

Na odcinku przemysłowym państwo 
przychodziło z pomocą w postaci usku 
teczniania, przyšpieszania i rozsze- 
rzamia zamówień rządowych w prze- 
myśle krajowym, oraz podniesienia 
ochrony celnej na cały szereg artyku- 
łów przemysłowych. 

Obok tych środków, wysunięto na 
Komitecie Ekonomicznym, koniecz- 
mość zastosowania w walce z kryzy- 
sem gospodarczym dalszego Środka, 
a mianowic cji podniesienia wew- 
nętrznej siły konsumcyjnej, co da się 
aż jedy nie w drodze dostosowa- 

        

   

  

mia cen artykułów pierwszej potrze- 
by do obecnej zdolności konsumcyj- 
nej, zmniejszonej skutkiem kryzysu. 

Faktem jest, że ceny artykułów 
przemysłowych w Połsce, w okresie 
powszechnego spadku cen we wszy- 
stkich państwach wykazały stosunko 
wo spodek nieznaczny. Tak np. w 
okresie od października 1929 roku 
do października 1930 roku wskaźnik 
cen hurtowych i przemysłowych w 
Anglji spadł o 17,3 proc, we Francji 
o 16 proc, w Gzechosłowacji o 14 proc. 
w Polsce o 11,8 proc. Tekstylja spad- 
ły: w Niemczech o 31,8 proc., we Fran 
cji o 28,7 proc., w Stanach Zjednoczo- 
mych o 26,6 proc., w Polsce o 18,5 pr. 
Metale spadły: w Niemczech o 35,8 
porc., w Stanach Zjednoczon. o 16,4 
jproc., w Polsce o 12,7 proc. Jeszcze 

wydatniej przedstawia się stosunek 
spadku cen detalicznych. I tak odzież 
zdrożała w Polsce w tym czasie o 0,8 
proc., w Niemczech spadła o 9,03 pr., 
ceny chleba spadły w Polsce o 4,3 pr., 
w Niemczech o 10 proc, w Czechosło- 
wacji o 19,2 proc. 

Jak mas informują, rząd nie za- 
mierza przeprowadzić tego nowego 
środka walki z kryzysem, mianowicie 
obniżenia cen, w drodze administra- 
cyjnej, Opracowanie planu akcji w 
tym kierunku powierzone zostało mi- 
nistrowi przemysłu i handlu, który 
‘ро odbyciu konferencyj z zaintereso- 
"wanemi czynnikami ustali środki i 
metody akcji w szczegółach. Przepro- 
wadzenie nowego środka walki z kry- 
zysem gospodarczym, obok stosowa- 
mia w całej rozciągłości i w dotychcza 
sowych rozmiarach środków dawniej 
szych, winno okazać się skuteczne, 
tem bardziej, że nie powinno wywo- 
łać żadnych wstrząsów, gdyż nie jest 
zamierzonem przeprowadzenie obniż- 
ki płac, jak to ma miejsce w innych 

państwach. 

Niezależnie od akcji obniżenia cen, 
poszczególne ministerstwa otrzymały 
polecenia przyśpieszenia wszelkich ro 
bót publicznych i przystąpienia do 
nich już w połowie marca b. r. Na 
cele budownictwa mieszkaniowego 
przeznaczona będzie suma 70 milj. zł. 
ogółem zaś na budownictwo i roboty 
gabliczne paręset miljonów złotych. 

S RD A S I PTS IIA! 

  

„Rok lėkė e00 napięcia" w Rosji Sow. 
MOSKWA, (CEPS). Rozpoczynają- 

cy się trzeci rok t. zw. „piatiletki* w 
ZSSR. jest nazwany „rokiem najwięk- 
szego napięcia, a to dlatego, że wed- 
ług sowieckich ekonomistów i czynni- 
ków politycznych rok ten ma być prze 
łomowym w gospodarczem i politycz- 
nem życiu, albo też wykaże, że plan 
„pięcioletni* zupełnie się nie powiódł. 

Jeden z wybitnych pomocników 
Stałina, Kaganowicz oświadczył, że 
trzeci rok „piatiłetki* wymaga napię- 

ich sił w państwie. Jedna- 
kowoż napięcie to sztucznie wywołane 
przez Politbiuro moskiewskie, musi 
być zupełnie przekształcone w całem 
aparacie państwowym. Z tego wynika, 
że Sowiety zostały znacznie w tyle za 
żądaniami partji komunistycznej. Ka- 
ganowicz, wysuwając nowe hasło: re- 
organizacja Sowietów, domaga się usu- 
nięcia biurokratyzmu i ponownego 0- 
czyszczenia partji z niepożądanych, о- 

  

portunistycznych elementów. Nowi 
pracownicy powinni być przesiąknięci 
ideologją Stalina i bezwzględnie wier- 
ni t. zw. generalnej linji, t .j. kierun- 
kowi, zdążającemu do przeprowadze- 
nia pięcioletniego planu uprzemysło- 
wienia i kolektywizacji Zjednoczenia 
Sowieckiego. 

W dalszym ciągu swego referatu, 
wyświetlał Kaganowicz, dlaczego usu- 
nięto Rykowa, ze stanowiska prezesa 
Sownarkomu. Według jego zdania, 
Rykow popełnił ten błąd, że na posie- 
dzeniu Sownarkomu powiedział: „Pra- 
cowałem ile mogłem w myśl generalnej 
linji partji*. Mówca twierdzi, że komu- 
mistyczna partja nie może być zadowo 
loną z takiego prezesa Sownarkomu, 
który powiada, że pracował, „jak mógł 
i ile mógł”. Stanowisko Rykowa objął 
młody Mołotow, który wspólnie ze Sta- 
iłnem, chce w roku bieżącym zakoń- 
czyć „rok największego napięcia”, 

Losy samolotu „Tradewind” są nieznane. 
LIZBONA 14.1. Pat. — Według wiadomoś- 

ci, otrzymanych przez tutejszą stację radjo- 
telegraficzną, pogłoska. jakoby hydroplan 
„Tradewind* opadł na morze na wysokości 
przylądka Mosteiros, jest podobno nieścisła. 

Rakieta, wypuszczona w zatoce pnzez раго- 
"wiec. angielski, skłoniła mieszkańców wyspy 
św. Michała do mniemania, iż widzieli łe- 
cący hydroplan. 

K Ua KERS LM I 

Mnich jako kapeimistrz 

  

nie jest z pewnością zjawiskiem codzien- 
nem. Berlińczycy widzieli niedawno to zja- 
wisko. Franciszkanin Bartel, dyrektor wiel- 
kiej włościańskiej orkiestry w Tyrolu, wy- 
stąpił niedawno w Berlinie z koncertami, 
na które publiczność tłumnie uczęszczała. 
Na obrazie widzimy Ojca Bartla ne miejscu 

kapelmistrza. 

WERE. RORETTĘŃ PRZOD ACSYYW ZYKA PYSKA хс 

Bankructwo wielkich firm 
włoskich. 

RZYM, (GEPS). Kryzys gospodar- 
czy we wszystkich krajach pociągnął 
za sobą znaczne ofiary. W pierwszym 
rzędzie ucierpiały banki we Włoszech. 
W prowincji weneckiej wstrzymały 
wypłaty trzy banki, a to: Credito We- 
neto, Credito Polesano i Banca Wene- 
ta. Długi tej ostatniej wynoszą 12 mil- 
jonów lirów. Ponieważ bank ten finan 
sował w znacznej części rołnietwo is- 
tryjskie, upadek spowodował katastro- 
falne następstwa w tej gałęzi życia go- 
spodarczego. Wiełu robotników i pian- 

* tatorów buraków, popadło w bankruc- 
two. 

W związku z tem, senator Silvia 

Crespi, dymisjonował ze stanowiska 
dyrektora wielkiej instytucji finanso- 
wej „Banca Comerciale*. Jego dwie 
wielkie przędzalnie ogłosiy również 
upadek. 

Bezrobocie w Austrįi, 
WIEDEŃ, 14.1. (Pat). Wedle urzę- 

dowej statystyki liczba robotników 
bez pracy w Austrji w końcu grudnia 
r. b. wynosiła 294.845 osób. W samym 
Wiedniu znajdowało się 105.935 robot 
ników bez pracy. 

Amerykański eksport 
bezrobotnych. 

NOWY YORK, (CEPS). Na konfe- 
rencji z zastępcami państw europej- 
skich, obradującej w Nowym Yorku 
na temat ruchu emigracy jaego, oświad 
czył przewodniczący amerykańskiej ko 
misji Johnson, że Ameryka zmuszona 
będzie w odpowiedniej chwili, nietylko 
wstrzymać napływ emigrantów, ale na- 
wet zamierza zorganizować planowy 
wywóz swych bezrobotnych. Wobec 
takiego oświadczenia, dalsze obrady 
były zbyteczne i konferencja zakończy 
ła się zupełnem fiaskiem. Czy rokowa- 
nia w tej sprawie będą podjęte, nie- 
wiadomo. W każdym razie kwestję tę 
rozstrzygnie niebawem specjałnie w 
tym cełu utworzona komisja Kongre- 
su Amerykańskiego. 

„Wyrok w sprawie bandy 
złodziei kolejowych. 

LWÓW, 14.1. (Pat). W dniu 13-g0 
b. m. przd tutejszym sądm zakończyła 
się rozprawa przeciwko szajce niebez- 
piecznych złodziei kolejowych, którzy 
narazili skarb państwa na straty, idą- 
ce w setki tys. złotych. Główni człon- 
kowie tej szajki skazani zostali na pół- 
tora roku ciężkiego więzienia, kiłku in- 
nych na mniejsze kary. 

L BN sie“ 

Pod hasłem oszczędności. 
Stanowisko klubu BBWR w rozprawach budżetowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na porządku dziennym piątkowego 

posiedzenia Sejmu, które rozpocznie 

się o godz. 4 pp. stoi szereg pierwszych 

czytań projektów ustaw, zgłoszonych 

przez rząd, z których wyróżnić należy: 

ustawę o poborze rekruta w roku 1931, 

o ograniczeniach sprzedaży i spoży- 

cia napojów 

państwowym 

alkohołowych. oraz © 

funduszu drogowym. 

Ponadto również na porządku dzien- 

nym znajduje się sprawozdanie komi- 

sji skarbowej, o rządowych projektach 

ustaw, o monopolu zapałczanym i za- 

ciągnięciu pożyczki zagranicznej. 

Wczorajsze posiedzenie komisji bu- 

dżetowej wypełniła całkowicie dysku- 

sja nad budżetem Ministrstwa W. R. 

i O. P. Dyskusja ta toczyła się w 

płaszczyźnie wyłącznie działalności 0- 

światowej ministerstwa na te przed- 

łożonego budżetu. Wszyscy mówcy 

wypowiadali się za koniecznością 

zmniejszenia wydatków ze względu na 

sytuację w kraju. Jednocześnie pod- 

kreślali konieczność utrzymania wszy- 

stkich tych wydatków, które koniecz- 

ne są dla rozwoju oświaty. 

W miarę zagłębiania się komisji 

budżetowej w rozprawę nad budżetem 

na rok przyszły można ustalić sobie 

stanowisko klubu B. B. W. R., które 

połega na zdążaniu do kompresji wy- 

Budżet Min. 
WARSZAWA. 14.1. (Pat.) Sejmowa komi- 

sja budżetowa przystąpiła na posiedzeniu dzi- 
siejszem do prełiminarza budżetowego Mini- 
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Na wstępie przemówił minister 
Czerwiński, który bronił stałe trzech zasad: 

-1) ażeby potrzeby oświaty i kultury, mimo 
ciężkiej sytuacji, nie były spychane na koniec, 
2) ażeby procentowy udział Ministerstwa O- 
światy w ogólnym budżecie nie zmniejszył się 

i był utrzymany podobnie, jak w latach po- 
przednich na wysokości 15 proce: nt, ażeby żad- 
ne poważne instytucje kulturalne nie były po- 
zbawione pomocy i nie przestały istnieć, 
3) ażeby oświatę powszechną posunąć na- 
przód i móc przyjąć do szkół powszechnych 
większą iłość dzieci, co jest możliwe wobec 
zwiększenia etatów nauczycielskich. 

Z porównania sum globalnych, przezna- 
czonych na oświatę w latach ubiegłych i 
obecnym roku wynika różnica 24 miljonów 
ua niekorzyść roku przyszłego. Za najboleś- 
niejszą uważa minister pozycję miljona zło- 
tych na budowę szkół powszechnych. Minister 

skarbu był skłonny proponować udział więk- 
szy, ale minister Czerwiński oświadczył, że 
jeżeli w ramach budżetu szkolnictwa powsze- 

  

  

  

chnego wybierać ma między pozycją na bu- - 
dowę szkół, a pozycją na etaty nauczycielskie, 
to ta druga w dzisiejszej chwili jest, jego zda- 
niem, niezwykle ważna. Jeśliby można było 
wydać jeszcze więcej, to rząd napewno w każ- 
dej chwili wystąpiłby z kredytami na ten cel. 

Zkolei sprawozdawca preliminarza budże- 
towego pos. Zdzisław Stroński oświadcza, że 
preliminarz ten cechuje oszczędność, posunięta 
bardzo daleko. Referent omawia sprawę bu- 
downictwa szkół, wskazując, że w latach 

1920—30 wybudowano koło 1000 budynków 
szkolnych o przeszło 9.729 izbach szkołnych. 
W dziedzinie budownictwa koniec 1930 roku 
stał się krytyczny. Nie można było użyć tych 
sum, jakich wymagała rozpoczęta już budowa 
szkół powszechnych. Zkołei referent omawiał 
sprawę etatów szkolnych, przytaczając Szereg 
cyfr. Kończąc, referent w porozumieniu z rzą- 
dem proponuje szereg poprawek zmniejszają- 
cych wydatki. 

W dyskusji, jaka się wywiązała, przema- 

wiał poseł Ponikowski (Ch. D.;, który uważa 

WEW TAKE NSO IA SRS 

Koszule frakowe, 

datków. Powstaje jednak zagadnienie 

w jakich działach można poczynić 

oszczędności. Jeżeli chodzi o pobory 

urzędników, o czem tak często w o- 

statnich czasach ałarmuje prasa opozy- 

cyjna, to pozycje związane z temi wy- 

datkami nie mogą ulec w żadnym wy- 

padku jakiemukolwiek obniżeniu, już 

choćby dlatego, że niezgodnemby to 

było z polityką rządu, który dąży 

wszelkiemi siłami do zwiększenia siły 

nabywczej w społeczeństwie. Inne gru- 

py wydatków rzeczowych również nie 

są łatwe do ograniczeń, gdyż prelimi- 

narz złożony przez rząd był opracowa- 

ny pod kątem widzenia oszczędnościo- 

wym. Z konieczności więc, wnioski 

zmierzające do zmniejszenia wydat- 

ków dotyczyć mogą tylko tych dzia- 

łów, gdzie zmniejszenie nie wpłynie na 

całokształi budżetu, a więc przede- 

wszystkiem w działach związanych z 

urzędowaniem kancelaryjnem, z wy- 

datkami na podróże służbowe i t. p. 

Jeśli chodzi o projekt zmniejszenia 

diet posełskich, o czem już donosili- 

śmy, to taki projekt w łonie B. B. W. R. 

istnieje i jest obecnie opracowywany. 

Ma to być przykładem dla społeczeń- 

stwa, który ma je zachęcić do oszczę- 

dzania. 

W. R. i 0. P. 
budżet za nierealny i poseł Kornecki (KL Na- 
rodowy), który wniósł o skreślenie szeregu 
pozycyj m. in. 4 miłj. z funduszu na w. f. 
i całego funduszu reprezentacyjnego ministra. 

Po przerwie w dalszej dyskusji w komisji 
budżetowej Sejmu nad preliminarzem budżetu 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego pos. Czapiński stawia wnioski, 
aby kwotę na budowę szkół podnieść do 20 
miłjonów z jednoczesnem skreśleniem 25 mil. 
z funduszu policyjnego, podnieść kwotę na 
oświatę pozaszkołną do półtora miljona, t. j. 
do tej kwoty, jaka była poprzednio, prze- 
znaczyć kwoię 130 tys. zł. na zapoczątkowa- 
nie prac odresłaurowania uniwersytetu ukra- 
ińskiego we Lwowie. Następnie przemawiali 
pos. Rzóska (BB), posłanka Rudnicka (Kl. 
Ukr.), która oświadczyła, że stanowisko Klu- 
bu Ukraińskiego w stosunku do budżetu bę- 
dzie negatywne. Dalej przemawiali pos. Waw- 
rzynowski z BB, pos. Jeremicz z Klubu Bia- 
łoruskiego, posłowie Bogusławski i Wyrzy- 
kowski z Wyzwolenia i posłanka Jaworska 
(BB), która wskazuje na plusy w działalności 
Ministerstwa. 

Wiceminister ks. Żongołłowicz w odpo- 
wiedzi na zarzuty posłanki Rudnickiej od- 
piera zarzut jakoby siosunki między rządem a 
kurją grecko-katolicką zepsuły się. 

Następnie zabrał głos p. minister Wyznań 
Rel. i Ośw. Pubł. Czerwiński, mówiąc o spra- 
wąch. poruszonych w dyskusji. Omawiając 
zagadnienie realizacji nauczania powszechne- 
go na podstawie danych statystycznych, p. mi- 
nister wykazuje, że w tej dziedzinie widoczny 
jest postęp. Pan minister przeciwstawia się 
anyśli posła Komneckiego o zmianie programu 
i obniżeniu liczby lat nauczania. Minister 
między innemi mówi, że chciałby być mi- 
nistrem do otwierania szkół, a nie od za- 
mykania i dłatego z ciężkiem sercem zgodził 
się na zamknięcie trzech gimnazjów ukraiń 
skich. Jeżeli jednak ukraińska inteligencja 
uważa, że usposobienie młodzieży ukraińskiej 
przychylne czy lojalne do państwa jest kwad- 
raturą koła, to oczywiście do porozumienia 
dojść nie może. 

Po przemówieniu referenta posła Zdzisła- 
wa: Stroūskiego, jako ostatni zabrał głos ks. 
Szydełski, poczem posiedzenie zamknięto. 
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Pożyteczne wydawnictwo. 
Po 10-ciu latach funkejonowania 

Ligi Narodów, wydany został przez 
Sekretarjat Generalny Ligi gruby tom 
w języku francuskim (a zapewne i w 
angielskim) p. t. „Dir ans de coopera- 
tion internationale". (Dziesięć lat współ 
pracy międzynarodowej), zawierający 
dość szczegółowy i wyczerpujący prze- 
gląd całej dotychczasowej działalności 
Ligi Narodów we wszystkich, licznych 

przez nią objętych dziedzinach. 
Książka ta, jak stwierdza w przed- 

mowie Sekretarz Generalny Ligi Na- 
rodów, p. Eric Drummond. nie rości 

pretensyj do drobiazgowej historji 
prac Ligi, lecz chce służyć za podręcz- 
ne compedium dla każdego obywatela 
Europy i innych części świata, intere- 
sującego się tą najbardziej wszech- 
stronną instytucją międzynarodową. 
Zwięzłość treści książki, pomimo że za- 
wiera ona 648stron druku, jest też jej 
zaletą dła wszystkich tych którzy nie 
mają możności kompletowania całoś- 
ci dokumentów i publikacyj, odnoszą- 
cych się do działalności Ligi i szpera- 
nia w nich. Zwłaszcza dla połityka i 
dziennikarza omawiana książka stano- 
wi, obok wydawanego corocznie rocz- 
nika Ligi, bardzo cenne źródło dla or- 
jentowania się w toku prac Ligi, w jej 
metodach i procedurze. 

„Dziesięć lat współpracy między- 
narodowej nie zajmuje się badaniem 
lub oceną dekonanej przez Ligę pracy, 
lecz rejestruje tylko systematycznie 
fakty w najbardziej objektywnej for- 
mie. Książka dzieli się na czternaście 
rozdziałów, ułożonych podług najróż- 
niejszych dziedzin działalności Ligi. 
Poprzedza ją dłuższy wstęp, a kończy 
indeks alfabetyczny i 3 aneksy zawie- 
rające tekst Paktu Ligi oraz wykaz bi- 
bljograficzny. 

Książka powyższa powinna się zna- 
leźć w każdej bibljotece, zwłaszcza 
przeznaczonej do użytku publicznego. 
aby każdy czytelnik gazet, polityk, lub 
uezony mógł czerpać z niej niezbędny 
materjał dla zrozumienia faktów, o 
których się dowiaduje z depesz i arty- 
kułów. 

Dla większego spopularyzowania 
prac Ligi nalżałoby jedynie życzyć, 
aby wydawnictwo tego rodzaju ukazy- 
wało się również w innych bardziej 
rozpowszechnionych językach, w tej 
liczbie i w języku polskim, bowiem 
książka w jężyku francuskim lub an- 
gielskim do szerszych kół czytelników 
u nas dotrzeć nie może. 

    

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. połskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-; Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. +- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

Konferencja sionistyczna. 

LE CAP, 14.1. (Pat). 13-ta połud- 
niowo-afryk. konferencja  siomisty- 
czna rozpoczęła swe prace. Ze wszyst- 
kich stron świata nadeszły życznia po- 
wodzenia dla konferencji. Konferencja 
uchwaliła rzolucję, wyrażającą życze- 
nie, aby administracja Palestyny prze- 
niesiona została do ministerstwa spr. 
zagranicznych. Minister Smuts oświad- 
czył, iż rok 1930 był rokiem wielkiego 
niepokoju dla sionizmu. Chociaż nie- 
bezpieczeństwo jeszcze nie minęło — 
mówił minister — mam wrażenie, iż 
kryzys został zakończony. Polityka, 
zmiierzająca do stworznia żydowskiej 
ojczyzny narodowej, oparta jest na 
trwalszych podstawach obecnie, niż w 
szeregu lat ostatnich. 

  

  

Okrwawiony strzep historii. 
(Tom wspomnień Tadeusza Hotówki *). 

Cóż to był za potężny wstrząs, co 
za dramat niepojęty, ta Wiełka Wojna 
narodów, -—— jakże straszliwie głęboko 
wryła się ona w odczucia i wyobraź- 
nię ludzką, że po latach tyłu, ciągle, po 
dzień dzisiejszy, nią żyjemy, w jej at- 
mosferze przebywamy, pod jej suge- 
stją pozostajemy, — że się wyrwać z 
pod tragicznego czarodziejstwa jej uro- 
ku nie możemy. 

Jeszcze w roku ubiegłym, w dwa- 
naście lat po zawarciu pokoju, rekord 
popułarności w światowej literaturze 
pięknej pobiła prosta, skromna książ- 
ka nieznanego dotychczas nikomu pi- 
sarza niemieckiego, małująca styłem 
pamiętnikarskim, wołnym od wszeł- 
kich literackości, przeżycia żołnierzy w 
okopach zachodniego froniu. 

Wokół filmów, poświęconych woj- 
nie, chwytających fragmenty tego dra- 
matu na gorącym uczynku, rozpalają 
się płomienie najgorętszych, najżyw- 
szych uczuć miljonów widzów, rozpę- 
tują się walki. Kapitalista, któremu u- 
dało się uwiecznić na taśmie złudzenie 
prawdy potworności wojennej, zbiera 
miljony i wdzięczność miljonów spek- 
tatorów. 

Ludzkość jeszcze nie opłakała naj- 
większego może dramatu dzisiejszego. 
Jeszcze jej wezbrane bólem i przera- 
żeniem serce — nie znalazło ukojenia. 
Jak nieszczęsna matka na grób dziec- 
Ка — powraca ona ciągłe do wspom- 

*) Tadeusz Hołówko — „Przez dwa fron- 
ły”. Ze wspomnień emisarjusza politycznego 
z 1918 r. Z Warszawy do Kijowa. Str. 276. 
VIII. Wydaw. Dom Książki Polskiej S. A. 
Warszawa 1931. 

nień i daje się porwać niepohamowa- 
nym, zaiste wspaniałym w potwornoś- 
ci, wzruszeniom. 

Cóż to był za wstrząs, co za dra- 
mat niepojęty, ta Wielka Wojna na- 
rodów! 

Jego refleksy pozostaną nazawsze 
w złudzie życia filmowej projekcji na 
kwadracie srebrnego ekranu, w głębo- 
kim patosie literatury pięknej, w suro- 
wych kształtach żałobnych pomników 
lecz najtrwalej uwiecznia je patos sa- 
mego dramatu, zawarty w objektyw- 
nej relacji z przeżyć jego uczestników 
i aktorów, w literaturze pamiętnikars- 
kiej. 

Jest to już dzisiaj literatura tak po- 
tężna i mnoży się tak szybko a nieu- 
stannie w niekończące się szeregi ty- 
sięcy tomów, że wymaga pewnego roz- 
klasyfikowania. 

Narazie wystarczy podkreślić naj- 
bardziej widoczny podział jej na dwie 
grupy. Do pierwszej należą pamiętni- 
ki polityków, którzy w mniejszym lub 
większym stopniu kierowali polityką 
swych państw czy narodów w okresie 
wojny. Do drugiej relacje z przeżyć 
własnych i zjawisk obserwowanych . 
własnemi oczyma żołnierzy, w mundu- 
rach i cywilnych kurtkach. 

Pierwsza grupa przeważnie nie 
może apelować do zaufania publiczno- 
Ści. Są to bowiem najczęściej obrony 
wobec dnia dzisiejszego i historji mę- 
żów stanu i polityków którzy — z naj- 
zupełniej zrozumiałych i nawet uspra- 
wiedliwionych pobudek — przemil- 
czają własne błędy, lub przynajmniej 
podejmują ich obronę, zmieniając mi- 

mowolnie kształt zdarzeń, oczywiście 
na swoją korzyść. Cała ta dziedzina 
pamiętnikarskiej literatury wymaga 
surowj weryfikacji przez historyków, 
dla których jest niewątpliwie cennym 
matrjałem studjów. 

Grupa druga, — rełacyj żołnierzy 
i uczestników dramatu, w takich lub 
innych jego fragmentach i przejawach 
jest dokumentem epoki, tem cenniej- 
szym, im bardziej pozbawionym sub- 
jektywizmu piszącego i pretensjonal- 
ności pod względem formy. 

"Ta druga grupa polskiego działu 
wojennej literatury pamiętnikarskiej 
wzbogacona została w ostatnich dn. 
nader cennym  przybytkiem tomu 
wspomnień Tadeusza Hołówki, nie te- 
go, jakim znamy go dzisiaj, poważne- 
go i statecznego szefa dwustukiłkudzie- 
sięciu osobowego klubu sejmowego, 
czy wczoraj jeszcze — kierownika po- 
lityki wschodniej Rzeczypospolitej i 
jej dyplomatycznego przedstawiciela 
na konferencjach międzynarodowych, 
lecz Hołówki z przed łat trzynastu, za- 
wszyscy — przedwcześnie w klimacie 
ideowej pracy dojrzałego młodzieńca, 
żołnierza — jak my wszyscy wówczas 
—tulacze, wałczącego słowem, co było 
czynem, i czynem, co było zawsze ©- 
fiarą, za przewodem Komendanta o 
Wolność, o narodu swego Niepodleg- 
łość. 

Leży oto przedemną teq tom, jesz- 
cze ciepły od pośpiesznego ucisku ma- 
szyny drukarskiej. Patrzę nań okiem 
rozpalonem jego porywającą treścią --- 
serce bije mi mocno od nawału wzru- 
szeń, obudzonem w niem przez te kart- 
ki, tak napozór zwykłe a tak pełne 
treści, i widzę przed sobą nie tom pa- 
pieru, drukiem pokryty i nie pracują- 
cego nad ułożeniem go autora — lecz 

całe w tym łomie zawarte widzę realne 
życie. 

Widzę czupurnego; pełnego nieda- 
jącego się ukryć ognia wewnętrznego, 
porywczego Hołówkę, prześlizgującego 
się w styczniowy dzień 1918-go roku 
przez front bojowy na Ukrainę i tra- 
wionego gorączką wizji, że oto już 
tworzy wielką armję polską, już ją wi- 
dzi zadającą straszliwy cios armjom 
państw centralnych i uwalniającą Pol- 
skę od ich okupacji, wywieszającą 
sztandar wolności na wieży Zamku 
królewskiego w Warszawie wśród en- 
tuzjazmu i pojednania całego narodu, 
i blask szczęścia widzi w oczach Ko- 
mendanta... 

Widzę go ja, jakbym istotę jego na- 
wskroś spojrzeniem przenikał, jak mu 
ta wizja przeogromna barwi różowo 
całe otoczenie, — ziemię ukraińską ży- 
zną i cierpliwą, — i rozsiadających się 
na jej, wczoraj bogatych, zagonach, 
panią nędzę i szatana zniszczenia, — 
i ludzi albo zalęknionych albo rozbest- 
wionych, cienie i potworne karykatu- 
ry ludzi, jak nieczuły na niebezpie- 
czeństwa i przykrości i niewygody 
rwie naprzód, tropiąc ślady wojska 
polskiego, któremu niesie wezwanie u- 
dręczonej Ojczyzny... 

Widzę go na pierwszych zebra- 
niach w Płoskirowie — gorączkę z ser- 
ca płynących słów i pierwszy powiew 
chłodu, pierwszy sygnał ostrzegawczy 
zbliżającgo się rozczarowania. Lecz 
on go nie widzi. W ten płonący stos u- 
czucia pada jak iskra wieść o przejś- 
ciu na stronę rosyjską II Brygady. 
Jest Haller, są Legjony, jest wojsko— 
cud się iści. 

Więc go widzę kołaczącego u ko- 
misarzy bolszwickich 0 prawa gošciny 
dla Brygady—kto wie czy nie on właś- 
nie uratował ją przed rozbrojeniem i 

rozwiązaniem a może rozgromem. Gna 
go wizja wojska polskiego, wielkiej ar- 
mji narodowej. O posunięciach Dow- 
bora-Muśnickiego dochodzą go naj- 
niepomyślniejsze wieści. jedzie zatem 
do szefa II korpusu, gen. Michaelisa. 
Szukał wodza, znalazł masło. Styka się 
z oficerami korpusu — nie znajduje w 
nich ducha polskiego. Główne ich za- 
danie, — obrona polskich dworów 
przed chłopami, spycha całe wojsko 
na grunt narodowych i klasowych 
walk — sprawy Ojczyzny toną w tym 
konflikcie. 

Lecz Hołówko nie draci nadziei. 
Uparcie w swojem cywilnem pałcie— 
prowokującem tłuszczę zdemoralizo- 
wanego żołnierstwa i chłopstwa symbo 
lem burżujstwa, goni do Sorok, do III 
korpusu i staje przed gen. Stankiewi- 
czem. Cóż za parodja wodza? Stary 
manekin, figurant bez znaczenia i bez 
woli. I wreszcie rozczarowanie ostat- 
nie: Haller. Mały, niemądry człowiek, 
pełen naiwnej pychy i animozji—stra- 

cona pozycja. 
Gdzie wódz? Gdzie mąż ducha 

wspaniałego i myśli szłachetnej, coby 
sztandar narodowej sprawy w tej za- 
wierusze straszliwej podźwignął i 
światu widocznym uczynił? Wódz w 
dalekim zamknięty Magdeburgu, a nie- 
masz tu, ktoby go zastąpił. 

Tymczasem układ polityczny sce- 
ny ukraińskiej zmienia się radykalnie, 
zalewa ją okupacyjna armja niemiecko- 
austrjacka, — żegnajcie piękne na- 
dzieje. Polski żołnierz-tułacz raz jesz- 
cze pójdzie szukać szczęścia. 

Więc widzę jeszcze Hołówkę, jak 
już troską przygaszony, choć wciąż 
wiary pełen, robi w Kijowie wraz z 
Miedzińskim, Lisem-Kulą i Schaetz- 
lem rachunek szans i możliwości, z 
którego wyrasta nowy szłak wędrów- 

ki — na Moskwę, wiodący przez nowy 
front bojowy: ukraińsko-rosyjski, 

W tym miejscu swych pamiętni- 
ków stawia Hołówko kropkę, a ja spo- 
strzegam się, żem właściwie, choć 0- 
czywiście bardzo pobieżnie, opowie- 
dział w kiłku zdaniach ich treść. Więc 
pozostaje mi tylko dodać, że pisane 
są językiem barwnym, pełnym tempe- 
ramentu, chwiłami porywającym, i że 
ich wdziękiem największym jest szcze-- 
rość i siła uczucia, sprawiająca, iż 
„Przez dwa fronty czyta się jak pię- 
kny epos o okrwawionym strzępie hi- 
storji wielkich dni dla naszego narodu 
i dla ludzkości całej. 

Pisząc o swej wędrówce po Rosji, 
Hołówko porównuje się z liściem wieł- 
kiego dębu, zaniesionym przez wich- 
ry na wschód. Góż za dziwy działy się 
wówczas z liśćmi dębu polskiego. Je- 
go zaniosły, wichry na wschód, do Ki- 
jowa i Moskwy. A ja, w tym samym 
czasie należałem do garści liści zamie- 
cionych przez burzę na zachód, gdzieś 
w zapadły kąt Brandeburgji, do ponu- 
rego Havelbergu, za wysokie parkany 
i ostre druty karnego obozu jeńców. 
On z Miedzińskim, Lisem-Kulą, Scha- 
etzłem i wielu innymi tworzyli P.O.W. 
i wojsko polskie w Rosji, a my słucha- 
liśmy cierpliwie pouczeń regulaminu 
więziennego: „„Każdy żołnierz niemiec- 
ki jest twoim przełożonym"... 

Oni nam szykowali odsiecz, a myś- 
my o tem nie wiedzieli. 

Jakże dziwnie toczyło się koło ło- 
sów naszych. Zaiste, trzeba wielu pa- 
miętników, Hołówki wspomnieniom 
podobnych, by kręte drogi tego koła 
odzyskały wierny rysunek i były wi- 
doczne dla przyszłych pokołeń. 

dci 
oce konw
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Zamknięcie oddziałów T-wa św. Kazimierza 

w pow. Święciańskim. 
Na mocy zarządzenia władz woje- 

wódzkich w powiecie Święciańskim zo 
stały samknięte dwa oddziały litew- 
skiego Towarzystwa św. Kazimierza. 

Zamknięcie nastąpiło z powodu upra- 
„wiania przez ezłonków tych oddzia- 
łów działalności antypaństwowej. 

Zuchwały napad rabunkowy na przejeżdża- 
iących kupców. 

Ujęcie 2 sprawców napadu. 
Przedwezoraj na terenie gminy masłow- 

skiej między wsią Ustamiszki a zaściankiem 
Doxołówką dokonano niezwykle zuchwałego 
марабп rahunkowego na przejeżdżających 
kupców Margolca i Daleckiego. 

W ehkwiki gdy wymienieni kupcy przejeż- 
dżałi koło gęstych zarośli, znienacka wysko- 
<qzyio z za krzaków trzech uzbrojonych ban- 
dytów, kiórzy z okrzykiem „ręce do góry* 

zatrzymali jadących. Pod groźbą lut wymie- 
wacnych, sżeroryzowaui kupcy wydali napa- 
stnikom wszystkie posiadane. kosztowności 
arty 648 złotych w gotówet. 

Po deżemaniu rabunku bandyci połecili 
kupecm ałeźć z wozu i położyć się na śniegu, 

jednocześnie założyli im przepaski na oczy, 

nakazująe nie ruszać się z miejsca. 
Gdy po paru minutach steroryzowane о- 

tiary oŚmiełiły podnieść się z ziemi, bandy- 
tów już nie było. 

Powiadomione © napadzie władze hezpie- 
czeństwa wszezęły niezwłocznie pościg, któ- 
ry doprowadził do ujęcia dwóch sprawców 
napadu. Są to niejacy: Dawidow i Kuźma, 
którzy, jak stwierdziło pierwiastkowe docho- 
dzenie, mają za sobą bogatą przeszłość kry- 
minalną. 

Trzeci z bandytów zdołał zbiec. Pościg za 
nim trwa. 

Powody zamachu na komendanta posterunku 
w Turgielach 

narazie nie zostały wyjaśnione. 
We węaorajszym namerze „Kurjera Wi- 

qeńskiego* donosiliśmy © zagadkowym zama- 
ahu dokonanym ubiegłej niedzieli na komien- 
dania posterunku policji w Turgieiach — 
Czyż 

Wypadek ten staje się tem bardziej cie- 
Kawy, Że aresztowany zamachowiec, Stani- 

Samosąd nad 
Weęzoaj w nocy zamożny gospodarz wsi 

Werckańee (pow. dziśnieński) Sokołowski, 
dochodzący od strony stajni jakiś 

podejrzany szmer. 
Gdy wyszedł na podwórko, aby przekonać 

się co zaszło, zobaczył, że drzwi od stajni 
sioją otworem, przyczem jakiś nieznany osob 

mik wyprowadza najlepszego konia. 
Spostrzegłszy gospodarza, koniokrad za- 

miast uciekać podbiegł do Sokołowskiego i 
wbił mu w piersi nóż. Na szczęście kożuch, w 

który był uhrany Sokołowski, zmniejszył si- 
de uderzenia i rana nie była głęboką, €o u- 
możliwiłe S. obałenie napastnika na ziemię 

sław Krzemień z Rudomina odmawia udzie- 
lenia jakichkolwiekbądź wyjaśnień €o do po- 
wodów dokonanego przez niego zamachu. 

Przypuszczenie, że zamach miał tło po- 
lityezne narazie nie znalazło potwierdzenia. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa. 

(e) 

koniokradem. 
i wszezęcie alarmu. 

Na krzyk S. zbiegli sie sąsiedzi, którzy 
widząe eo zaszłe uzbroili się w kije i zaczęli 

bić koniokrada, przyczem bili go tak nie- 
miłosiernie, iż utracił przytomność. 

Tymezasem zwabieni krzykami podnieco- 
nego tłumu przybyli z poblizkiego poste- 
runku połiejanei, którzy wyrwali go z rąk 
oprawców i tem uratowali życie. 

W stanie ciężkim przewieziono koniokra 
da do szpitała w Dziśnie. 

Wobec nieednalezienia przy nim żadnych 
dokumentów, tożsamości jego narazie nie u- 
stałono. (e) 

O9SZMIANA 
. + Bal strzeleeki w Oszmianie. W dniu 

10-ge stycznia r. b. staramiem Zarz. Związku 
Strzeleckiego w Oszmianie odbył się doroczny 
bał strzelecki. Bal zaszczycili swoją obecnoś- 
cią vice prezes Z. S. p. ppłk. Dobaczewski i p. 

%pt. Ptaszyński Kom. Podokręgu Z. 5. Wilno. 

TURMONT 
- й życia Związku. Strzeleckiego. Jako 

obserwator przejawów "go życia spo- 
łecznego, mie będzie prz. gdy piszę, że 
Oddział Związku Strzeleckiego w Turmoncie 
jest bezwzględnie jedną z najlepiej zorga- 

i j ma terenie tutej- 
wydatnej i pełnej 

) jego pracy Zarządu 
Oddziału, na czele z jej prezesem ob. Konstam 
tym Bylińskim. komendantem oddziału ob. 
Albinem Jarmoncem i członkami Zarządu: 

ob. Kazimierzem Kinclem. Józefem Śliwą i 
Stanisławem Łączyńskim. 

    

          

  

  

gie został założony w roku 1927 i w tak krót. 
kim czasie, zawdzięczając zdobyciu zaufania 
mu maszej ludmrości przeważnie rolniczej, zdołał 
zorganizować orkiestrę dętą zakupując wła- 
ane instmamenta, wartość których sięga 3000 
złotych, ostainio założył orkiestrę strunną, 
a ma gwiazdkę dla rodziny strzeleckiej za- 
kupił i sprowadził 4-rolampowy  radjo-od- 
biornik fimmy .„Polski Marconi, tak, że strzel 
cy oraz członkowie ich rodzin mieli możność 
-Słuchamia, podczas świat, żywego słowa, a w 
dnia 6 b. m. podziwiać głos naszego znako- 
amitego tenora Jana Kiepury. 

W dniu 11 stycznia r. b. Koło amatorskie 
tego Związku odegrało 2 sztuczki sceniczne 
p. £ „Zagłoba swatem* — H. Sienkiewicza 
i „Swaika“ Jana Gella, gra amatorów wy- 
padła nadspodziewanie dobrze, a ma szczegól 
me wyróżnienie w miej bezwzględnie zasługu- 
ją: panie: Helena Sliwowa i Marja Kinclówna 
oraz pp. Jan Kowalczyk, Leon i Mieczysław 
Bejnarowie, to też zebrani goście rzęsiście 
oklaskiwalė tak świetnie dobrany i zorgani- 
zewamy zespół. Dobrze również wywiązały 
się ze swych ról strzelczynie: p. Cabajówna i 
iKucewiozówna. 

Na zakończenie powyższego opisu nale- 
ży tylko życzyć Związkowi Stnzeleckiemu 
dalszego rozwoju i owocnej pracy. 

Obserwator. 

  

  

-SMORGONIE 
+ Z życia Średniej Szkoły Handlowej Za- 

wsze ruchliwa Dyrekcja Średniej Skoły 
Handlowej w Smorgoniach zorganizowała w 
dniu 11 b. m. populamny wykład dla tut. spo- 
deczeństwa ma aktualny temat „Walka z gru 
Kea“, ktėry wygłosił p. dr. Aksan. W -szczel 
uie przepełnionej sali P. W. i W. F. wykład 
zagaił p. dyrekior Malicki, poczem prelegent 
w sposób jasny i przystępny zobrazoweł tę 
«straszną chorobę, pochłani ą setki tysięcy 
tudzi. Zebrami lieznemi oklaskami wyrażali 
swą wdzięczność za te wiadomości. Dyrek- 
tor Maliaki zapowiedział nowy wykład z cyk 
iu przygotowanych przez Radę Pedagogiczną 
5. 5. Н. па temat historyczny. 

  

* 
Bratnia Pemoc uczniów Średniej Szkoły 

Haadłowej w Sinorgoniach urządziła w dniu 
11 Ъ. m. bardzo miły wieczór, który zebra- 
mym przyniósł moc niespodzianek. Na pro- 
gram złożyły się: koncert własnej orkiestry 
symfonicznej, komedyjka w jednym akcie 
pod tytałem „Zaślubiny z przeszkodami”, 
iNałeży podkreślić, że powyższy wieczór wy- 
konała sama młodzież bez współudziału na- 
uczyciejstwa, który naprawdę był imponu- 
„jacy. 

* 

Komitet Rodzicielski przy Średniej Szko- 
ie Handtowej w Smorgoniach wraz z Radą 
iPedagogiczmą i Bratnią Pomocą zorganizo- 
wały dla dziatwy szkolnej tejże szkoły tra- 
tradycyjną choinkę w dniu 10 b. m. W uczcie 
wzięli udział dzieci, rodzice i grono nauczy- 
-cielskie. Nastrój był nadzwyczaj miły. 

BARANOWICZE 
-— Różności z baranowiekiego bruku. Po 

dłuższej przerwie spowodowanej mieobecno- 
ścią moją w Baranowiczach wznawiam swoje 
pogadanki © tutejszem życiu. 

"Otóż po wyborach w mieście zaczęła się 
twórcza praca. Otworzono bardzo uroczyście 
z całym spłemdorem spółdzielczym, pierwszą 
mnechamiczną spółdzielnię „Jedność*. Obda- 
©owano pnzy tej okazji chlebem z pierwszego 
wypieku a racjonalnie wypieczonym, wszy- 
stkie schroniska i przytułki dla sierót i star- 
<ów, bez różnicy narodowości, a więc zarów 

mo żydowskie, jak i chrześcijańskie. Sporzą- 
dzono piękny, w archaiczną formę stylu 
mjęty uroczysty protokół. Zastępca burmi- 
strza inżynier Winników, wytrwałemi stara- 
miami, zdobył kredyt potrzebny 2 „Banku 

Gospodarswa Krajowego”, na dokończenie bu 
dującej się od dłuższego czasu rzeźni miej- 
skiej. Część tych kredytów jest już złożoną 
w Kasie Komunalnej w Baranowiczach. Rada 
Miejska radzi obecnie, nad budżetem elektro- 
wni miejskiej, którą zamierza sobie pobudo- 
wać, bo dotąd miasto korzysta z elektrowni 
kolejowej, a dąży do posiadania własnej. 

Niezadługo zapewne zjedzie do Barano- 
wicz nowy: burmistrz p. inżynier Sępowski, 
były burmistrz miasta Radziejowa na Woły- 
niu. Wybrano go ma jednem z posiedzeń Ra- 
dy Miejskiej. Opozycja w osobach P, P. S.. 
Bundu i Poalejsionu wstrzymały się od gło- 
sowania. 

Miasto masze dzięki grzecznej zimie, bo 
śnieżnej i niezbyt mroźnej, ma wygląd 0 kil- 
(kanaście procent milszy. Otulone w śnieżny 
całun, straciło dużo z swej brzydoty. Sane- 
czki, które tutaj w przeciwieństwie do obdra 

panych dorożek są bardzo porządne, kształ- 
tne i ciepłemi fartuchami opatrzone, zwija- 
ją się raźno po mieście. Dziatwa saneczku- 
je również, wojsko martuje, młodziaż uży- 
wa ślizgawki, Jednem słowem używamy zimy 
w zdrowy miekosztowny sposób. 

Stefanja Bojarska. 

GŁĘBOKIE 
+- Opłatek strzelecki. Wzorem lat ubieg- 

łych odbył się w dniu 5 stycznia r. b. stara- 
niem Koła Sympatyków Strzelca w Głębo- 
kiem tradycyjny opłatek w Świetlicy miejsco- 
wego Oddziału Związku Strzeleckiego. 

Sala z trudem mieściła obecnych gości, 
gospodarzy i szarą brać strzelecką, której 
tchnące weselem oblicza magrodziły ofiar- 
mość i trudy orgamizatorów tej uroczystości. 

Uczestników wieczoru powitał z życzenia 
mi Prezes Zarządu Głębockiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego insp. Kanafoyski z ramienia or- 
gamizacji zaś przedstawiciel pułku K. O. P. 
Głębokie kpt. Bajerlejn wystąpił z apelem do 
strzelców. 

Przebieg wieczoru, który zaszczycił obec- 
mością: p. Starosta M. Jamkowski cechował 
swojski — rodzinny nastrój. 

WILEJKA 
-+ Ujęcie koniokradów. Onegdaj koło wsi 

Bohd. na terenie powiatu wilejskiego, 
fumikcjomarjusze policji śledczej zatrzymań 
dwóch komiokradów oddawna poszukiwa- 
mych: Jana Świerko i Piotra Adamowskiego. 

Aresztowanych przekazano do dyspozycji 
władz ślerczych dla ujawnienia wszystkich 
kradzieży przez nich w swoim czasie popeł- 
nionych. 

-+ Polowanie na wiłki. Z inicjatywy ofi- 
cerów IK. O. P. w powiecie wilejskim odbyło 
się onegdaj polowanie na wilki. W polowa- 
miu wzięli udział oficerowie miejscowego 
baonu oraz okoliczni ziemianie. Polowanie 
dało nadspodziewanie bogaty plon, gdyż za- 
bito 7 wilków oraz kilkanaście zajęcy. 

HOLSZANY. 
+ Podpalenie. Przed kilku dniami w 

fotwanku Hrehorowszczyzna (gmina Holszań 
ska) wybuchł pożar, którego pastwą padło 
kilka zabudowań. Straty wymoszą zgórą 
20.000 zł. 

Jak zdołano ustalić pożar wybuchł nasku- 
tek zbrodniczego podpalenia przez miesz- 
ikańca okolicznej wioski Ambrożego Janie- 
'wicza, którego aresztowamo. Badany w po- 
sterunku policyjnym Janiewicz zeznał, iż 
podpalenia dokonał na tle osobistych рога- 
chunków. 

HODUCISZKI 
+ Za niedozwolone zbieranie ofiar. Sędzia 

pokoju w Hoduciszkach ukarał pięciu miesz- 
kańców okolicznych wiosek narodowości li- 
tewskiej za zbieranie ofiar bez zezwolenia na 
rzecz skazanych przez sądy polskie Litwinek, 
które w roku ubiegłym podczas procesji koś- 
cielnej w Hoduciszkach urządziły awanturę 
na tle sporów o język w nabożeństwie dodat- 
kowem. 

  

Godzina 21.15 

J. Słowacki 

15, stycznia „Balladyna“ 

MITA RITA SACZ EKORRCOTZÓH 

      

KUBĘ CER 

Z życia spółdzielczości 
na prowincji. 

BIENIAKONIE. Miejscowa Spółdzielnia 
Spożywców „Zorza istnieje już 12 lat i czyni 
zmaczne postępy w swym rozwoju.. W roku 
ub. nabyła na własność trzeci plac w Bienia- 
koniach przy torze kolejowym, na którym 
ustawiła drugi zbiornik naftowy, pojemności 
60.000 iklg. mafty; pierwszy będzie zużyty ma 
«zbiornik ropy do maszyn rolnie W Bie- 
miakomiach Spółdzielnia „Zorza” posiada du- 
ży dom własny, w którym mieszczą się: 
sklep, magazyny spółdzielni, mi ie kie- 
rownika, sala odczytowa wmieszczająca do 
300 csób, oraz lokal wydzierżawiony dla Koła 
Gospodyń Wiejskich. W oddzielnym budyn- 
ku miszczą się składy wagonowych ładun- 
ków (wapna, nawozów sztucznych). W roku 
ub. sprzedała spółdzielnia „Zorza* nawozów 
sztucznych za 46.034 wł., a towarów spożyw- 
czych za 142.031 razem za 182.065 zł., 
со przeciętnie miesięcznie wynosi towarów 
spoż. 11.800 zł., a łącznie z nawozami — 
15.160 zł. W porównaniu do obrotu z roku 
1929 — obroty w roku 1930 artykułami spo- 
Żywczemi wzrosły 500 zł., a zaś nawozami 
sztucznemi podw. się. Wpływ powszech- 
nego kryzysu gospodarczego dał się odczuć 
dopiero pod koniec roku 1930, t. j. w listo- 
padzie i grudniu; do tego czasu obroty art. 
spoż. w roku 1930 górowały nad. obrotami 
2 roku 1929, a w listopadzie i grudniu r. ub. 
obroty gwałtownie spadły — o 40 proc. Za- 
kupy przedświęteczne ludność ograniczyła do 
minimum. 

Rok 1930 spółdzielnia „Zorza“ zamknęła 
czystą madwyżką (zyskiem) w sumie zł. 
7.196. Nadwyżka brutto w stosunku do ob- 
rotu, w r. ub. wynosiła 7,5 proc, koszty 

handlowe 4,7 proc. 
Na 1 stycznia roku bież. bilans spółdziel 

mi wykazuje: kapitału udziałowego zł. 4.379, 
funduszu zasobowego i spec. 23.851 zł., ra- 
«zem 28.230 zł.; w ruchomościach i nierucho- 

umo: ich ulokowano 21.998 zł., reszta w ob- 
rocie. Spółdzielnia „Zorza** w Bieniakoniach 
jest najbogatszą spółdzielnią wiejską na te- 
renie województw wileńskiego i nowogródz- 
kiego. Do spółdzielni należy 643 członków. 

Obecnie spółdzielnia „Zorza“ ma terenie 
gminy bieniakońskiej jest najpoważniejszym 
detalistą. Do powodzenia w rozwoju spółdziel 
mik p. Stefan Szabunio i członkowie Rady 
mi przyczynili się jej obecny świetny kierow- 
ma czele z prezesem p. Feliksem Żylińskim. 
Spółdzielnia cieszy się z popacia wieśniaków 
jak i dworów. 

Do sali odczytowej, która stale jest dostę- 
pna dla publiczności, sprowadza spółdzielnia 
dwa dzienniki, dwa tygodniki i jeden 
dwutygodnik. Rzadki to wypadek ale praw- 
dzirwy. 

WIELKIE SOLECZNIKI. Istniejąca tu 
spółdzielnia spożywców zamknęła rok ubieg- 
ły następującemi wynikami. Obrót towaro- 
wy, t. j, sprzedaż towarów w sklepie spół- 
dzielni, w roku ub. wyniósł zł. 84.510, czyli 
przeciętnie miesięcznie zł. 7.040; w porówna- 
mu do obrotu z roku 1929 obrót w roku 1930 
wzrósł o zł. 5.542. Z obrotu rocznego osią- 
gięto nadwyżki brutto zł.7.432, t. j. 8,8 proc. 
w stosunku do obrotu, koszty handlowe wy- 
miosty 6,6 iproc, czysta nadwyżka (zysk) sta- 
mowi zł. 1.947. 

Fundusze własne spółdzielni stanowią: u- 
działy zł. 2.140, fundusze zasobowy i specj: 
my — zł. 7.054, razem zł. 9.199, co w zupeł- 
mości wystarcza spółdzielni dla jej obrotów. 
Zadłużenie spółdzielni wynosi zł. 2.686, a 
to z powodu stosowania kredytu kupującym, 
suma iktórego na 1 stycznia r. bież. przekro- 
czyła zł. 4.000. 

Liczba członków w roku ub. zwiększyła 
się o 26 osób; obecnie do spółdzielni należy 
136 członków. 

Kryzys gospodarczy częściowo odbił się 
ma tempie rozwoju spółdzielni, lecz — mimo 
kryzysu — spółdzielnia powiększyła w- r. ub. 
swój stan  posiadamia. Zawdzięcza to sp 
dzielnia poparciu ze strony swych członków, 
jak i miejscowej ludności, oraz administracji 
sklepu spółdzielni w osobie kierownika Ale- 
ksamdra Słuki i prezesa Rady Feliksa Żyłiń- 
skiego rzetelnie i z poświęceniem wykony- 
wnującego swe obowiązkń, 

W projekcie planu pracy ma rok 1931 
przewidziane jest założenie sklepu filjalne- 

    

    
  

  

   

   

        

   

    

go w Małych Solecznikach. E. B: 

Prawda © katastrofie, której 
nie było. 

Ministerstwo komunikacji nadesłało na- 
stępujący komunikat: — Dnia 10 b. m. po- 
jawiła się w niektórych dziennikach m. in. 
i w „Ekspresie Wileńskim* wiadomość o ka- 
tastrofie na wąskotorowej kolejce Ostki — 
Tupik, w której rannych zostało 60 osób. 
Katastrofa miała miejsce rzekomo pod Wil- 
nem. 

Po sprawdzeniu w dyrekeji radomskiej, 
w której obrębie znajduje się ta kolejka, 
będąca własnością Towarzystwa Przemysłu 
Leśnego Ostki, okazało się, że notatka do- 
tyczyła wypadku, jaki miał miejsce nie dnia 
9-go b. m., a 5 sierpnia 1930 roku. Oprócz 
tej nieścisłości zawierała ona przesadzone 
dane co do ilości ofiar. 

Towarzystwo Ostki uruchomiło pociąg 
nadzwyczajny, złożony z parowozu i wagonu 
dla przewiezienia sekwestratora skarbowego 
do Zakładów Towarzystwa Ostki. Oprócz Se- 
kwestratora znajdowało się w pociągu 5 osób. 
Z winy maszynisty, który był w stanie nie- 
trzeźwym, parowóz najechał na wagoniki, 
ciągnione przez konie. Nastąpiło wykołejenie 
pociągu osobowego, wskutek czego dwie oso- 
by z personelu Towarzystwa zostały ranne. 
Jedną z nich ze złamaną nogą przewieziono 
do szpitala, (Iskra). 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE NA ODZNAKĘ 

P. Z. N. 
W niedzielę dn. 18 stycznia o godz 10-ej 

na Belmoncie odbędą się zawody narciarskie 
na Odznakę P. Z. N. ' 

Zawody powyższe mają charakter propa- 
gandy, to też w zawodach mogą brać udział 
wszyscy narciarze pragnący uzyskać za spraw- 
ność narciarską Odznakę P Z. N. 

Pragnący brać udział w zawodach winni 
madesłać zgłoszenia wraz z kartą zdrowia i 0- 
płatą wpisowego w wysokości 1 zł. do Poli- 
cyjnego Klubu Sportowego ul. Mostowa 9, do 
dnia 17 stycznia godz. 14-ta. 

Zbiórka organizacyjna, losowanie nume- 
rów i badanie lekarskie niestowarzyszonych 
w Okr. Ośrodku W F. ul Ludwisarska 4 II p. 
dn. 17 stycznia o 16-ej. 

„Program zawodów ustalony został nastę- 
pująco: 

1) Bieg 4 klm. — dła młodzieży męskiej 
12—15 lat i żeńskiej 14—17 lat. 

2) Bieg 8 klm. — dla pań od 17 lat wzwyż. 
3) Bieg 9 kłm. — dla junjorów 15—18 lat. 
4) Bieg 12 klm. — dla senjorów od 18 

lat wzwyż. 

WIADOMOŚCI PIĘŚCIARSKIE. 
Skład reprezentacji Lwowa na mecz z Wil- 
nem ustalony został następująco: Waga mu- 
sza — Szpineter, kogucia Marks, piórkowa 
Trojan, lekka Kołodziej, półśrednia Moskwa, 
średnia Brołik, ciężka Gross. Skład reprezen- 
tacji wiłeńskiej podamy w jutrzejszym nume- 
rze. 

KURS ŁYŻWIARSKI W KATOWICACH. 
„Na instruktorski kurs łyżwiarski w Kato- 

wicach wyjechał z Wilna tylko p E. Olszew- 
ski natomiast drugi kandydat p. Bolbot z przy- 
czyn służbowych wyjechać nie mógł. 

ww. L E7N ART 

Komunizująca P.P.S.-Lewica przed sądem 
Radny analfabeta Dzidziul i jego 22 ofiary odpowiadają 

za akcję wywrotową. 
I znowu na wokamdzie Sądu Okręgowego 

sprawa wywrotowców. 
Wczoraj LI wydział karny pod przewo- 

dnictwem p. sędziego Cz. Sienkiewicza oraz 
przy udziale pp. sędziów K. Bobrowskiego 
(referenta) i W. Brzozowskiego przystąpił 
do rozpoznawania procesu przeciwko grupie 
antypaństwowców, knujących spisek na nasz 
ustrój państwowy i społeczny. 

Tym razem na ławach podsądnych zna- 
leźli się „działacze* prawnie załegalizowa- 
mej onganizacji p. n. „PPS lewica". 

Jako główny oskarżony zasiada osławiony 
już w Wilnie ze swych demagogicznych a 
utopijnych wystąpień Aleksander Dzidziu, 
analfabeta, szewc z zawodu, radny m. Wi 

Obok miego zasiada jeszcze 22 smarkac. 
i smarkatek, zebranych z pośród uczącej si 
młodzieży lub oderwanych od warsztatów pra 
cy. 

IPrzed rokiem wywrotowcy z pod znaku 
PPS — lewicy wykorzystał: on. jednego 
z członków B. Wł. Rob. „Hromady*, Juchny 
i obrządek pogrzebowy zamienili na mani- 
festację, a na cmentarzu poczęli popisywać 
się antypaństwowemi przemówieniami. 

To zniewoliło władze bezpieczeństwa do 
wystąpienia przeciwko demonstrantom i а- 
resztowamia z pośród nich biorących aktyw- 
niejszy udział w zajściu. 

Zarządzone mastępnie rewizje w miesz- 
kamiach zatrzymanych ujawniły bogaty ma- 
terjał, świadczący o ich zbrodniczej działal- 
ności, co posłużyło urzędowi prokuratorskie- 
mu do sformułowania obszernego aktu oskar- 

  

    

  

      

   

  

   

  

Dziś: Pawła I-go pustelnika. 

Jutro: Marcela p. 

  

    
Wschód słońca—g. 7 m. 28. 

Zachód „ —g. 15 m. 52. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii В. 5. В. 

w Wilnie z dnia 14 |—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Styczeń 
  

Temperatura średnia — 27 C 

» najwyższa: — 1° С 

z najniższa: — 5” C. 

Opad w milimetrach: ślad. 
Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

OSOBISTE. 

— Powrół Wojewody Kirtiklisa. W dniu 
15 b. m. powraca z Warszawy p. wojewoda 
Stefan Kirtiklis i obejmuje urzędowanie. 

— Wyjazd do Genewy. Redaktor naczelny 
naszego pisma p. Kazimierz. Okulicz w. hał 
w dniu wczorajszym do Genewy aby oświe- 
tłać przebieg rozpoczynającej się w dniu 19 
b. m. sesji Rady Ligi Narodów na podstawie 
bezpośrednich informacyj. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Opłaty za karty osiedlenia dla endzo- 
ziemeów. Na podstawie zarządzenia władz 
administracyjnych, cudzoziemcy obowiązani 
są do uiszczania opłat za karty osiedlenia w 

wysokości 50 złotych, jeżeli przybyli do Pol- 
ski po dniu 31 grudnia 1926 roku, lub nawet 
gdy przybyli wcześniej, lecz wnieśli prośbę o 
osiedlenie po wyznaczonym terminie, oraz w 
wysokości 3 złotych, jeżeli przebywają w Pol- 
sce conajmniej od 31 grudnia 1926 roku i 

wnieśli w oznaczonym terminie prośbę o osie- 

dlenie. Opłaty te należy nalepiać w znaczkach 

stemplowych na karcie osiedlenia. 
Ubodzy cudzoziemcy mają być w drodze 

wyjątku zwalniani od tych opłat przez mini. 
sterstwo spraw wewnętrznych. 

     

  

MIEJSKA 

— W myśl ustawy o ewidencji i ruchu 
ludności, Magistrat wydawał dotąd dowody 

osobiste wszystkim osobom, zamieszkałym i 
zamełdowanym w Wilnie. Obecnie, z chwi- 
lą, kiedy będzie przeprowadzony w księgach 
ludności m. Wilna podział mieszkańców na 
stałych i niestałych, dowody osobiste będą 
wydawane tylko mieszkańcom stałym. 

Biuro dowodów osobistych przy Magistra- 
cie egzystuje od 5 kwietnia 1930 roku i od 
tego czasu do 1 stycznia 1931 roku wydało 
ikoło 3.000 dowodów osobistych. Sprawa wy- 
dawania dowodów osobistych załatwia się 
w ciągu paru dni. (x) 

— Przesunięcia personaine w Magistracie. 
Kierownik referatu wojskowego Magistratu 
p. Wacław Kowalewicz został mianowany kie 
rownikiem Centralnego Biura Meldunkowe- 
go ma miejsce p. Kazimierza Wąchalskiego, 
który został referentem tegoż biura. Stano- 
wisko kierownika referatu wojskowego objął 
p. Bohdan: Karpiński, dotychczasowy kierow 
nik biura dowodów osobistych Magistratu. (x) 

— Uruchomienie referatu budżetowego w 
Magistracie. Ostatnio w Magistracie urucho- 
miony został referat budżetowy, który przy- 
stąpił już do prac związanych z układaniem 
preliminanza budżetowego m. Wilna na rok 
1931-32. Poszczególne sekcje Magistratu zło- 
żyły już do referatu projekty swoich bud 
żetów. 

Kierownictwo nad referatem budżetowym 
objął p. Teodor Nagurski. * 

— Miejskie ogrodnictwo działkowe. Jak 
się dowiadujemy, Magistrat m. Wilna proje- 
iktuje rozszerzyć iłość ogródków działkowych, 
które obecnie koncentrują się przeważnie na 
Zwierzyńcu. Obecnie ogródki działkowe mają 
być założone również i w innych dzielnicach 
miasta. W związku z tem Magistrat ma za- 
miar zaangażowania wytrawnego ogrodnika 
dla powierzenia mu dozoru mad całem ogro- 
dnictwem działkowem, 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy wstępne na kurs ełektro- 
techniczny. Dnia 19 stycznia b. r. odbędą 
się sprawdzające egzaminy z języka polskie- 
go, matematyki i elektrotechniki dla chcą- 
cych wstąpić na Kursy uzupełniające Elektro 
techniczne Twa Kursów Technicznych w 
Wilnie. Zapisy jeszcze się przyjmują. Wykła 
dy rozpoczną się dnia 20 b. m. o godz. 17-ej 
w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 
w Wilnie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Prawników Stud. U. S. B. Za- 
rząd Koła Prawników Stud. U. S. B. podaje 
do wiadomości, że dnia 16 stycznia 1931 r: 
w Sali Śniadeckich U. S. B. o godz. 19-ej w 
pierwszym terminie i o godz. 20-ej w dru- 
gim odbędzie się Doroczne Walme Zebranie 
Stud. U. S. B. z następującym porządkiem 
dziennym: 1) Zagajenie, 2) Wybór Prezyd- 
jum, 3) Sprawozdanie Zarządu, 4) Sprawozda 
nie Komisji Rewizyjnej, 5) Dyskusja nad obu 
sprawozdaniami, 6) Wnioski ustępującego Za 
rządu, 7) Zmiany statutu, 8) Zatwierdzenie 
budżetu, 9) Wybór Władz, 10) Wybór Kura- 
tora. 

  

żenia. 
W wyniku przed sądem stanęli: wspom- 

niamy już Aleksander Dzidziuł, jego „narze- 
czona* Weronika Bociówna oraz nieletni: 
Bronisław Herman, Stanisława Turkiewiczó- 
wna, Sergjusz Skórko, Aleksander i Jan Pota- 
powiczowie, Aleksander Ihnatowicz, - Grze- 
gorz Pilecki, Lejba Łapidus, Elka Derczań- 
Ska, Hirsz i Benjamin Gurwiczowie, Lejba 
Bank, Hirsz Fejgielmam, Chackiel Futerman, 
Fania Zonówna, Busia Żylinówna, Zumdel 
Zelik Aron, Henoch Knel, Szmul Maszelnik, 
Elkin i Nachama Żukówna, licząca zaledwie 
lat 15. 

Wszyscy podsądni odpowiadają z. wię- 
zienia. 

Oskarża wice-prokurator p. Al. Zdanowicz. 
Do obrony zgłosiło się kilku aplikantów 

oraz adw. Czernichow. 
Niemal wszyscy oskarżeni podali się za 

sznaniowców, jed: kilku młodych 
vi Żydówek oświadczyło, że są wyz- 
mojżeszowego. 

yśród oskarżonych są nie- 
4 ajnošė obrad, pozosta- 

c jedynie majbliższą rodzinę oskarżo- 

  

   

   

  

    

    

     
nych. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia podsądni 
składali swe wyjaśnienia. Nikt z nich do winy 
się mie poczuwa. z 

Z pośród kilkudziesięciu świadków о5- 
ikarżenia, sąd przesłuchał jednego, a miano- 
wicie, Jamna Królikowskiego, funkcjonarju- 

  

  

sza policji. 
Proces zanosi się na 3— dni. 

    

KA 
Z KOLEL 

— Eksport i import towarów w obrębie 
Wii. Dyrekeji Kolejowej. W ciągu ostatniej 
dekady przez graniczne stacje położone w ob- 
rębie Wiileńskiej Dyrekcji Kolejowej prze- 
wieziono ogółem 245 wag. różnych tow. prze- 
ważnie manufaktury, skur, futer, kaloszy, 
węgla i t. p. Do Łotwy w omawianym cza- 
sie przewieziono 30 wagonów węgla i do 
Prus Wschodnich przez stację graniczną Ra- 
czki 10 wagonów. 

Naogół eksport i import towarowy w 05- 
tatniej dekadzie uległ nieznacznej zniżce. 

WOJSKOWA. 
— Spisy poborowych. Dziś, dnia 15 stycz- 

mia, upływa ostatni termin do przejrzenia 
przez zainteresowanych spisów poborowych 
rocznika 1910 i składania reklamacyj na nie- 
właściwy lub mylny zapis (x) 

‚ Z KASY CHORYCH. 
— Komisarz rewizyżjny w Kasie Chorych. 

Jak się dowiadujemy, w związku z reorgani- 
zacją Kas Chorych — poszczególne Kasy о- 
trzymają zamiast dotychczasowych komisyj 
rewizyjnych — komisarzy re ; 
rządzenie to dotyczy również 
Kasy Chorych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Walne zebranie Zrzeszenia b. uczenie 

gimn. E. Orzeszkowej. W sobotę dnia 17-go 
stycznia o godz. 6-ej po poł. w sali gimna- 
zjum im. E. Orzeszkowej odbędzie się walne 
zebranie: Zrzeszenia b. uczenie tego gimna- 
zjum. ząd Zrzeszenia prosi wszystkie ko- 
leżanki o jak majliczniejsze przybycie. 

— Podziękowanie. Zarząd Patronatu Wię 
ziennego majserdecznej dziękuje wszystkim, 
którzy się przyczynili do towarzyskiego i fi- 
mnansowego powodzenia III Dorocznego Balu 
Patronatu, 'w szczególności Paniom Gospo- 

dyniom i p. Wełerowej za prześliczną deko- 
rację kwitową sal. Czysty dochód wyniósł 
1808, zł. 85 gr. 

/ ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Qdezyt pułk. Osmėlskiego. W sobotę 
dnia 17 b. m. o godzinie 19-ej w Auli Kołum- 
mowej Umiwersytetu odbędzie się staraniem 
Komisji Wychowania Fizycznego U. S. B. 
odczyt pułk. d-ra Władysława Osmólskiego, 
Dyrektora Centralnego Instytutu Wychowa- 
mia Fizycznego p. t. „Wiedza i sztuka wycho 
wania fizycznego*. Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
— Karty legitymacyjne dla komiwojaże- 

rów. W roku bieżącym karty dla komiwo- 
jażerów ma wydawać Izba Rzemieślniczo- 
Handlowa. 

Dzięki temu zarządzeniu unormowany @0 

   

  

   

  

    
   
   

i wileńskiej 

  

  

stanie wyjazd komiwojażerów zagranicę, co 

„przyczyni się do racjonalnego mawiązania 
stosunków handlówych z zagranicą. 

— Zamykanie sklepów. W myśl ustawy 
przemysłowej o każdem otwarciu lub zlikwi- 
dowaniu sklepu zaliczonego w ustawie do ka- 
tegorji uprawiającego przemysł, należy nie- 
zwłocznie zawiadomić o tem wydział prze- 
mysłowy Magistratu. O ile przedsiębiorcy 0- 
twierając nowe sklepy, przeważnie o tem pa 
miętają, o tyle likwidujący sklepy przepisu 
tego mie przestrzegają, nie wiedząc, że grozi 
im to z jednej strony poważną karą, a z dru- 
giej nie ustają przez to obowiązki, wynika- 
jące z faktu prowadzenia przemysłu. Kara ta 
sięgać może 1000 złotych, względnie 14 dni 
aresztu, albo też może być nakładana — kara: 
grzywny i aresztu łącznie, stosowana w 
drodze administracyjnej. 

ZABAWY. 
— Ostatnia zabawa karnawałowa. Komi- 

tet Domu św. Antoniego zawiadamia, że wzo- 
rem lat ubiegłych odbędzie się tradycyjna za- 
bawa w ostatni wtorek karnawału dnia 17 
lutego b. r. w sali Georges'a od godziny 8-ej 
wiecz. do północy, a wtedy tradycyjny śledź 
i poważny dźwięk gongu zakończy zabawę. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiej- 

szy Koneerł A. Braiłowskiego. Dziś wystąpi 
światowej słarwy pianista Aleksander Braiło- 
wski. ity artysta podozas występów 
w iKraju i zagramicą odmiósł wielki triumf 
artystyczny. 

Program nad wyraz bogaty zawiera warto 
ściowe kompozycje, Scarlattiego Schumanna, 
Chopina, Debussy'ego, Skriabina i Liszta. 

iKomcert dzisiejszy  orgamizowany przez 
Wil. Tow. Filharmoniczne, wywołał żywe 
zainteresowanie. 

Początek punktualnie o godz. 8 w. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

9 wiecz..po cenach zniżonych ukaże się we- 
soła „Rewja karnawałowa”, w wykonaniu ca- 
łego zespołu, składająca się z różnorodnych 
produkcyj, piosenek, tańców ewolucyj i skae- 
tchów. = 

„Rewja“ niebawem schodzi z naru. 
— „Noc listopadowa* dla młodzieży szkol 

nej. Jutro w piątek o godz, 4 po poł. uka- 
że się w Teatrze na Pohulance po cenach 
majniższych „Nos listopadowa” S. Wyspiań- 
skiego, widowisko to przeznacza się specjal- 
mie dla młodzieży szkolnej. 

— Przedsławienie popołudniowe w Teat- 
rze na Pohułance. Niedzielne przedstawie- 
nie popołudniowe po cenach zniżonych wy- 
pełni „Noc listopadowa” S. Wyspiańskiego. 

Początek o godz. 3-ej po poł. 

RABJO 
'PRZYLECIE ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ 

CZWARTEK, dnia 15 stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 12. oncert szkolny z Fil- 
harmonji warszawskiej. 14.30: Kącik dła pań. 
15.30: „Kapliczka śląska” — odczyt. 16.10: 
Program dzienny. 16.15: „Z najułubieńszych 
płyt”. 17..00: Audycja dla młodzieżży, 17.15: 
„Wiarszawa w łatach 1840-42, jako tło pier- 
wszych wystąpień Norwida** — odczyt. 17.45: 
Koncert muzyki lekkiej. 18.45: Feljeton we- 
soły w wykonaniu Karola Wyrwicz-Wichrow 
skiego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 
19.20: Kom. Akad. Koła yi 

a piątek i rozmaitości. 19.40: Pras. dz. 
. 20.00: Ciotka Albinowa mówi! 20.15: 

ja Wilenskiego“ — felj. 20.85: 
gen. Lucjana Żeligowskiego. 

rnia wileńska* z cykłu „Repoc- 
prowincjonalne". 20.55: Recital prof. 

Sołomonowa 21.16: Amd. literacka 
„Balladyn. Koncert. 22.55: Kom 
i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 16 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popułarny (płyty). 13.10: Komunikat 

meteorologiczny. Lekcja francuskiego. 
16.35: Program dzienny. 16.50: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.15: „Święta Bożego Narodze- 
nia w Śziuce* odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 
18.45: Komunikat L. O. P. P. 19.00: Program 

sobotę i rozmaitości. 19.10: Komunikat rol- 
r. 19.20: „Duma“ feljeton. 19.35: Rezerwa. 

1940: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna 20.15: Koncert symfoni- 
czny. W przerwie Przegląd filmowy ze Stu- 
dja Rozgł. Wil. Po koncercie komunikaty z 
Warszaw 23.00: Spacer detektorowy pe 
Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
TRZY LATA RADJA WILEŃSKIEGO. 

Trzy łata minęły od chwili, kiedy pierw- 
sza audycja popłynęła ma fali wileńskiej w 
świat. Przez tem czas zmieniło się wiełe cze- 
czy. Radjo wileńskie wyszło z okresu niemo- 
więctwa i zaczęło szukać własnych dróg. Trzy 

j Radjostacji Wileńskiej omówi 
jej programowy dyr. Witold Hu- 
lewicz dziś o godz. 20.15. 

GEN. ŻELIGOWSKI MÓWI. 

W czasach spokojnych i sytych łatwo się 
zapomina o krwawym trudzie o żmudnem 
bohaterstwie, z j; "m trzeba było walczyć 
o nowe warunki bytu. Dobrze jest posłuchać 
silnych słów żołnierskich, szczególmiej jeśli 
pochodzą z ust, oswobodziciela Wilna gen. 
Lucjana: Żeligowskiego. 

MIKROFON CHODZI WŁASNEMI DROGAMI 

Nie znosi zaduchu studjo, ant czujnej dło- 
mi speakera. Zgubić się gdzieś w tłumie, przy 

kucnąć w kącie kawiarni choć ma dwadzie- 
ścia minut, mimowoli podsłuchać rozmowy 
głupie i inteligentne, zapamnieć o wiecznej 
służbie i odliczonym czasie — oto jego marze 
mie. Nie bez pewnego udziału p. Antoniego 
Bohdziewicza dziś podobno ma się udać 
ucieczka mikrofonu do kawiarni. Posłucha- 
my, posłuchamy! 

, „BALLADYNA* w RADJO. 

Z dzieł Słowackiego „Balladyna* ma może 
majwięcej tej m żytej siły dynamicznej, 
wiecznie gotowej działać ma psychikę słucha- 
cza, czy czytelnika. Radjofomizacją nie 
zmniejsza, ale przez wydobycie wiele mówią 
cych efektów dźwiękowych jeszcze pogłębia 
siłę utworu. Zespół współtwórców i wyko- 
nawców audycji, stoi na całej Hnji na wyso- 
kości zadania. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
DWA WYPADKI SAMOBÓJSTWA Z PO- 

'WODU BEZROBOCIA. 

Wezoraj zanotowano dwa wypadki usiło- 
wania samobójstwa spowodowane brakiem 

praey. e 
Pierwszy wypadek miał miejsce na Zwie- 

rzyńcu, gdzie znaleziono młodego mężezyznę 
z silnemi objawami zatrucia się eseneją oe- 
tową, Przewieziono go do szpitała żyd., gdzie 
ustalono, że jest to niejaki Bordiłowski Mi- 
ehał — bezrobotny bez stałego miejsca za- 
mieszkania. 

Drugi wypadek miał miejsce przy uł. Po- 
narskiej Nr. 1, gdzie otruła się również esen- 
eją octową 30-letnia Stanisława Gobis, rów- 
nież pozbawiona od dłuższego ezasu praey. 

Przewieziono ją w stanie ciężkim do szpł 
tala Sawicz. te) 

  

    
   

    

   

          

   

        

   

  

      

    

   

       

    

    

    

  

   

      

   
   

OSZUSTWO PRZY DOSTAWIE SIEMIENIA 
LNIANEGO. 

W tych dniach do Sądu Okręgowego w 
Wilnie wpłynęła skarga kupca ryskiego p. 
Bałoszera, oskarżającego wiłeńskiego kupca 
B. o oszustwo. 

Sprawa przedstawia się następująco: 
Przed kilku tygodniami przybył z Rygi 

Wilna kupiec A. Bałoszer, z zamiarem zaka- 
pienia w Wilnie większej iłości siemienia 
Inianego. Po przybycu Bałoszera do Wilna 
zgłosiło się do niego kilku kupców miejseo- 
wych z propozycją nabycia od nich większej 
ilości siemienia lnianego. W liczbie składają- 
cych oferiy znałazł się również kupiec Ja- 
kób B., który przedstawił najdogodniejsze dla 
Bałoszera warunki. 
W związku z tem pomiędzy Bałoszerem, a Ja 
kóbem B. zawarta została umowa, na mocy 
której B. zobowiązał się dostarczyć Bałosze- 
rowi 30.000 kilogramów siemienia Inianego. 

Należność swoją B. miał wedłag umowy 
otrzymać w Wilnie natychmiast po nałado- 
waniu towarów do wagonów od miejseowe- 
go kupca Chaima Gutmana. 

W oznaczonym terminie B. zgłosił się do 
Gutmana i przedstawił mu zaświadezenie © 
naładowaniu do wagonów 30.000 klg. siemie- 
mia. Na zasadzie tego zaświadczenia Gutmam 
wypłacił należność, lecz po kiłku dniach ot- 
rzymał wiademość „iż towar przybył według 
przeznaczenia, lecz w wagonach było nie 
30.0600, lecz 18.000 kig. siemienia. 

Wobec powyższego Gutman posłanowił 
zbadać tę sprawę i w rezultacie ustalił, że B. 
popełnił oszustwo, podrabiając zaświadezenie 
kolejowe. 

Ponieważ B. dobrowolnie nie zwrócił pod 
jętych pieniędzy, Bałoszer, któremu Gutman 

A o całej sprawie, zaskarżył B. do są- 

"Sprawa ta wywołała wśród sier - 
wa duże wrażenie. =" 

KRADZIEŻE. 
Maszyn Leja (Kwaszelna 15) zameldowala 

o kradzieży z jej mieszkania garderoby mę- 
skiej i damskiej, ogólnej wartości 1050 zł | 

Masiewicz Wincentyna i Łojko Henryk w 
dniu 13 b. m. skradłi na szkodę Karolewiczo- 
wej Weroniki (Kalwaryjska 125) 300 złotych 
gotównką. Sprawcy kradzieży zbiegli. 

Bohdanówna Emilja (Subocz 105) skradła 
na szkodę Urbanowicz Szłomy (Wielka 49) 
różne naczynia stołowe wartości 200 złotych. 
W czasie rewizji naczynia u Bohdanówny 
odnaleziono. 

Andukowicz Stefanja (Lipówka 12) zamel- 
dowała o kradzieży gotówki w sumie 80 zło- 
tych. Dochodzeniem ustałono że kradzieży do- 
konał Rymkiewicz Kazimierz zamieszkały 
tamże. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 
Od 13 do 14 b. m. zanotowano wypad- 

ków 40. W tem kradzieży 6, opilstwa 11, prze- 
kroczeń administracyjnych 12.       
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Konferencja socjal - demokratów 
litewskich zagranicą. 

Otrzymujemy ciekawe sprawozda- 
nie z odbytej w ostatnich dniach gru- 
dnia ub. r. w Berlinie III konferencji 
litewskiej. socjal-demokracji. 

Na konferencji reprezentowani byli 
socjal-demokraci litewscy przebywa- 
jący wskutek prześladowań na emigra- 
cji. Delegaci zgłosili, iż przybywają z 
Wilna, Rygi, Królewca, Sosnowca, Ło- 
dzi, Będzina i Grodna. Pozatem repre- 
zentowany był ośrodek socjalistów li- 

  

2) Walka rewołucyjna przeciwko 
ciemięzcom litewskich mas robotni- 
czych wymaga nietylko poświęcenia i 
aktywności, lecz i całkowitej reorgani- 
zacji w dziedzinie gospodarczej, oraz 
ustroju państwowego (radykalna re- 
forma rolna, kontrola handlu zagrani- 
cznego i przemysłu, wcielenie w życie 
zasad kultury socjalistycznej) ; 

3) Najważniejszym środkiem tej 
walki będzie stworzenie jednolitego 
frontu różnorakich mas robotniczych 
drogą tworzenia legalnych i nielegal- 
nych organizacyj wśród tych wszyst- 

ZR E BR 

dzanie komorników, niebranie udziału 
w publicznych przetargach, samoobro- 
na przeciwko szpiegom i prowokato- 
rom faszystowskim, tworzenie tajnych 
organizacyj rewolucyjnych po wsiach 
i miasteczkach. 

Po uchwaleniu tych bojowych h2- 
seł przeciwko obecnemu ustrojowi Li- 
twy, dokonano wyboru członków ko- 
mitetu, do którego wesżli: Ancewicz, 

Buraczas, Januszkis, Kasperas, Kaune- 
ckas, Poplauskas i Pumputis. 

Sekretarzem dla spraw emigracji 
litewskiej w Polsce wybrany został 

MIB.RRAE:. —° 

ka wiedzy tajemnej i zależnie od honorar jum 
jakie pobiera od swych owieczek. Prefektura 
policji paryskiej posiada szczegółowe dane 
o działalności chiromantów, okóltystów etc. i 
wykonywa dość ścisłą kontrolę przez swych 
zaufanych, mających stosunki w tych koiach. 

Jak się okazuje z raportów prefektury po- 
licji paryskiej za rok 1930, gabinety wiedzy 
tajemnej dają wcale ładne dochody swyin wła 
ścicielom. Przeciętnie 200.000 franków dzien- 
nie wydają paryżanie i paryżanki na kosul- 
tacje u naśladowców M-me de Thebes. Ilość 
gabinetów wiedzy tajemnej w Paryżu jest 
wprost fantastyczna — zarejestrowano ich 
34.000! 

Na ogłoszeniach jasnowidzów, magów, fa- 
kirów zarabiają miesięcznie niektóre wielkie 
dzienniki i tygodniki ilustrowane do 300.000 

    

      

dziewczątko, tak bohaterskie przytem w swo- 
jem cierpieniu, na jakąś ponurą tragedję. Szko 
da byłoby również i poczciwych, jej bliskich, 
mianowicie starowinki ojca i tak już w czasie 
akcji filmu tknietego ślepotą, (odtwarza go 
niezupełnie nadający się do tej postaci ,zmar 
ły niedawno Rudolf Śchildkraut), albo do- 
brego, dzielnego chłopca — jakim jest jej na- 
rzeczony (Charles Morton). Naturalnie surowo 

ukarany musi być zły wampir, czarny charak- 
ter, odtworzony trochę teatralnie przez Lucy 
Doraine. Domyślamy się jednak tego tylko, 
bo nawet pokrzywdzony srodze przez nią Ja- 
nek mówi: „Bóg niech przebaczy złym lu- 
dziom, ale teraz j stko dobrze. 

Prosto z „Kry — ma ciężkie, niemie- 
ckie dramidło do , „Hollywood“, dobrze zro- 
bione aktorsko, ale moeno przenaturalizowane 

    

       
  

    

1! (1953) 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 2 tygodnika „Kobieła Współeze=- 

sna* przynosi nam cały szereg aktuałnychj: 
artykułów. Na wstępie artykuł Janiny Ryng- 
manowej p. t. „praca zarobkowa kobiet cię- 
žarnych“ — poświęcony jednemu z najbar< 
dziej zasadniczych zagadnień  specjałnego 
ustawodastwa ochronnego pracy kobiet. 

w. SE e służby powszschnej obywa- 
- ‹‘1‹11‹…1‹/4_.'1 ie artykumi Ь 

ie j. 

i mieńska artykułem „Z ponn- 
rych kart * rozpoczyna cały cykl arty= 

kułów, omawiający poszczególne punkty pras - 
gramu Kongresu dla zwalczania hamdlu ko- 

  

   

          

Vastępnie czytamy: Heleny Boguszewskiej 
  

   

    

  

tewskich w Berlinie, oraz emigracyjne HC, a SZDOMOCA walki rewolu- Ancewicz. ki» Z franków. Ro. z brutalnemi St ami, wstrętnemi typami etc. Ka klų świat „Po „niewidomemu”, piękny 

środowisko socjal-demokratów litew. cyjnej dążą do usunięcia panowania S Że też ci Niemcy nie mogą się obejść bez ta- wierz K. Hłakowiczówny — „List Babuleń- 
SKO SOCJa atów 1IIEW- y zyskiwaczy faszystowskich; Powodzenie spirytystów, chi- KINA I FILM т kich incydentów jak rzucanie o ziemię kobie- ki w Wi notyhowej „Salon Li- 
skich w Granseo. ы Taiki Z i i tami przez nadto podejrzliwych, zakochanych Dr. M. Zduiarskiej- 4) Należy wprowadzić radykalną romantów i okultystėw -—————— p adto podejrzliwych, zakochanyc skiej. 

Jako goście w konferencji uczestni- ralke ideów: NORSE 1 y. A bohaterów i t. p. Strona dźwiękowa wcale lekarza bataljonu“, 
| : ; walkę ideową z litewską partją komu- ru I ÓWDZIE. niezła. ciowy p. t. „Bohaterka w prze- czyli: przedstawiciel międzynarodówki 

socjalistycznej, delegat niemieckich so- 
cjalistów, pos. Crispien, oraz przedsta- 
wiciel socjal-demokracji rosyjskiej, p. 

nistyczną, która spekulując na ban- 
kructwie demokracji burżuazyjnej i 
rzucając puste hasła prowadzi ruch ro- 
botniczy na manowce; 

  

w Paryżu. 
Ostatnie stronice wiełu ilustrowanych ty- 

godników wychodzących w Paryżu, a także 
stronice ogłoszeniowe wielkich dzienników pa- 
ryskich bulwarowych ierają z reguły bar- 

     

    

y tydzień filmowy rozpocząłem już 
w niedzielę, w kinie „Pan'*, „Krystyną*, ogro- 

mnie miłym, prostym, mimo zawiłych pery- 
petyj bohaterów, filmem, o fabułe nader zrę- 

  

  

Zato następny film „Heliosu* jest zupełnie 
w miarę dramatyczny, w miarę pogodny i 
dzo bohaterski z Ramonem Novarro, k 

azuje tu cudów z: 

   

        

   
teatrów i 

Ę 

3 У y k „M6j Dona“ 
za ia a koresponiikta je z Paryża Claude La 

przegl 

  

K. Woyde, 
ód Książek” p 

  

   

  

  

   
     

  

Abramowicz. zi 7 a > p, й dzo liczne ogłoszenia chiromantów (ek), oku- cznie opracowanej, doskonałych, niekiedy, miłości. Rzecz się dz verriere, na temat nowych pomysłów mody. 
ok o kobfórckcia saaa os s w alczy cz terorem faszystow- Itystów (tek), wróżbiarzy (rek) etc. etc. Ogło- momentach dramatycznych, Akcja rozgrywa _ Napoleona, a : owa omawia wciąż otwar 

Liačis lit READ RPA skim należ) wszelkiemi metodami l szenia te, zredagowane w stylu emfatyczno- się na tle tulipanowych łanów i u stóp wiel- Dobre wy lą kwestję służby domowej > prowincja 
racji litewskiej przyjęła następujące środkami; w obecnym okresie najbar-  humatnitarno-handlowym, przynoszą spory kich wiatraków, w małej nadmorskiej wiosce, oprawa, i Higjena sezonu zimowego” Dr. I. Śmiarow- 

  

  

  

    

  

erja kwalifikują ten film stanowczo 

         

   

  
skiej i przepisy 

  

rezolucje: „w sprawie walki z ustro- dziej celowemi mogą być następujące dochód wydawnictwom, w których ukazują _ malowniczej Holandji. Główną postać dramatu : kuchenne. | 
jem faszystowskim na Litwie. Środk : propaganda strajków ekono- się codzień, a jeszcze większy zysk ich nada-  odtwarzaJanet Gaynor. Artystka ta ma jakiś ег Strona dźwiękowa dobra nao- (W. dodatku tabliczka kroju na domowe 

> и ы 29 Ža > Niuės SB > p 8: S J wcom, których szeroka klijenteła rekrutuje rzewny, naiwny „ niezmiernie dużo pro gół, technicznie, pozatem ładna i pomysłow suknie, wraz z objaśnieniami. 
1) Budzić świadomość robotni-  micznych i politycznych, przygotowa- się ystkich sfer — zarówno z pośród  stoty we wszystkiem co czyni, sprawiając, że i z wyjątkiem scen p. kowych nie rażąca 

czych mas przeciwko dyktaturze, wcią- nie gruntu do strajku powszechnego,  midinetek, kelnerów, szoferów, jak i dam z _ nawet świadomy w całej pełni fikcji kinowej / nadmierną „operow. Pewnym f 
gać je do walki rewolucyjnej i dążyć 
do przywrócenia na Litwie ustroju de- 
mokratycznego, opartego na najszer- 
szych masach ludowo-robotniczych; 

  

Od dnia 13 do 15 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

propaganda rewolucyjna w koszarach, 
propaganda bojkotu dyktatury faszys- 
towskiej przez niepłacenie podatków, 
opór przeciwko sekwestrom, wypę- 

t zw: towarzystwa, finansistów drugiej i trze- 
, graczy wyścigowych, specjalistów 

od ruletki, baccarat i t. p. 
Klijentela segreguje 

dzielnicy, w której rezydu 

  

    sama, zależnie od 
e adept lub adept- 

  

  

Według powieści 

Zane Grey'a. 

  

widz odczuwa łosy odtwarzanej 
>czną Janet postaci, bardzo żywo. 

„BADPY end“ nie razi, prze- 

kryt 

  

   

  

    

  

   histor; nym stylem jest śpiew gwardj 
nającej Napoleona na dziedzińcu w Font. 
bleau. Zresztą wszystko jest dosyć nastrojowe, 
a piosenki uwodzicielskiego Ramona wielce 
wdzięczne. (sk). 

    

  

    

  

  

      

   

  

  

d roku 1843 i 
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Klu Miejskie 
SAŁA MIEJSKA 

Grobramska 5. 

ZŁOTO PUSTYNI 
W rolach AR rr Masson, Neil Hamilton i Wiiliam Poweil. 

Kasa czynna od godz. 3 min. Następny program: N A s Y B į R Początek seansów od godz. 4- = 

wyświetlany film Dramat w 9 aktach 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

kupuje się towary gwarantowanej dobroci u 

GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy tweedy na ko- 
stjumy i suknie, flanelety w pięknych dese- 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

Dziśl 

bożyszcza tłumów 

Ramona Novarro 

Największy sukces bieżącego sezonu! 

Porucznik Armand 
Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. Ceny na |-szy seans zniżone. Początek seans. o g. 4,6,Bi 10.15 

Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja 

Śpiewno-dźwiękowy 

dramat miłosny. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„НЙ 
mi. A. Mickiewicza 22. 

Dziś! Ulubie- 
niec publiczności 

     _ Buster Keaton 
"z Anite Page w arcywesołej ko- 

medji dźwięk. p. t. impresarjo 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne: u. dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — — Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka Nr. 47 

Sensacja dla Wilna! 
Niezrównany król 

humoru i śmiechu 

swojem pierwszem Harold Lloyd Li.:::::: 
Rozkosze niebezpieczeństw 

Szalone przygody ulub. publiczności. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
Pocz. seans. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Kino Kolejowe 

0GNIS KO 
Film z życia 

londyńskich! 

Wielka sensacja! Nowość! 
apaszów 

8 aktowy dramat sensacyjno-życiowy o silnem napięciu. 
oraz pełna temperamentu Fay Wray i uwodzicielsko kusząca Olga Baktanowa. 

(ilica grzechu (Tragedja przestępcy) 
W rolach ggłównych: Genjalny tregik Emii Jannings, 

  

  

(arok dworea kolejow.) | Pocz. seans. o g.5. w niedz. i św. og. 4. Nast. progr.: Golgota uczciwej kobiety z |. Możżuchinem i Ł. Dagower. 
Ceny na wszystkie miejsca od dnia dzisiejszego znacznie zniżone. 

KINO-TEATR Ostatnie dzień! Po raz pierwszy w Wilnie! 4 potęgi ekranu, bohaterka „Siódmego Nieba", „Anioła Ulicy“ 
ъ а i „4 djabłów* JANET GAYNOR, najpiękn. amant Charles Marton, największy tragik św. Rudolf Schlidkraut, 

kusząca, piękna i czar. „PAN'*|czyseaee KRYSTYNA (Córka rybaka) ren: с › 
WIELKA 42 najpiękniejszej miłości p. t. > poemat mił. w 10 akt. Ceny od 40 gr. 

Anoas! Od jutra G G b 14 ке 
w filmie ” et... Greta Garbo -* Zar miłości 

KINO -TEATR Największy superszlagier 1931 r. 

STYLOWY 
alica Wielka 36. 

Wielkie arcydz. erotyczne p. t. CUDZA NARZECZONA 
Potężny dramat obyczajowo-erotyczny w 10 aktach. W rolach głównych: Eliza Tamara i Willi Fritsz. 

NAD PROGRAM: Wielki erotyczny film MIŁOŚĆ MURZYŃSKA (Ssora czarny bohater) 
  

  

- Teatr 

SS= 
Niskiowicza 11, t.15-62 

  

MARJA MILKIEWICZOWA. 

Dziś! Cudowna gwiazda ekranu 

LAURA LA PLANTE oczaruje 

widzów w swej doskonałej kreacji 

1) 

ZGUBIONY KORAL. 
Tymczasem mała, dusząc się w za- 

pachu brudnych mydlin, całemi dniami 
wygłądała tylko zmroku, o którym mal 
ka kończyła swój mozolny dzień. Za- 
ledwie ostatnie blaski słoneczne speł- 
zły z podłogi — Margaryta biegła do 
matki: о 

— Mamo, dosyč 
chodž. 

Wówczas praczka zgarniała z rąk 
brudne mydliny, wycierała spocone 
czoło wierzchem dłoni i szła myć się 
pod zlew. 

- Pranie, to jednak brudna robota 
myślała niezmiennie. Po chwili była 
gotowa, brała córeczkę za rękę i os- 
trożnie schodziła z wąskich, ciemnych 
schodów. Gdy małą ogarniała ta głu- 
cha ciemność—robiło się jej nagle tak 
jakby wyczuwała, że od rzeczy złych 
do dobrych wiedzie droga przez naj- 
gorsze. Wreszcie kończyło się wszyst- 

chodziły na ułicę. 
Już od progu domu witało je wie- 

czorne życie placu. Był on skąpo oświe 
tlony, więc drzewa symetrycznie na 
nim zasadzone rzucały długie, tajemni- 
cze cienie. W głębi placu stało kino. 
Była to drewniana, nieestet na buda, 
na której piętrzyły się wrzaskliwe, re- 
klamowe afisze, przedstawiające pra- 

prać. Chodź. No 

    

  

          

wie zawsze mord. 0 rozpoczęciu Sen- 

sacyjnego przedstawienia oznajmiał 
świszczący. przeciągły dzwonek. W 
skośnym równoległoboku Światła, ja- 
kie padało z fasady kinowej — męż- 
czyźni grali w kule. Mieli błyszczące 
oczy i czapki naciągnięte na czoła: 

Margaryta tuliła się do ręki mat- 

czynej i patrzała na praczkę prawie 
błagalmym wzrokiem: 

—- Mamo — szeptała — chodźmy 
stąd. 

Szły przez wąskie uliczki, ciemne i, 

zda się, bez końca. Wreszcie ukazywał 
się przed niemi port. Bogate fasady e- 
leganckich sklepów pławiły się w żół- 
tem świetle mnóstwa elektrycznych 

lamp, od których migotała nawet wo- 
da laguny. Nad przepełnionemi tarasa- 
mi kawiarni unosił się poszum różno ję- 
zycznych mów, mięszał się z dźwięka- 

sstry i z chóralnym śpiewem 
at siedzących nad laguną. Ko- 

łysały się wolno w rytm swojej piosen- 
ki. by v młode. miały jaskrawe, bar- 
dzo krótkie suknie. 

Margaryta patrzała wokół siebie, 
a źrenice jej rozszerzały się, oczy nabie 
rały błasku. Powoli szły z matką 
wzdłuż molo. Im dalej od centrum por- 
tu. tem było ciszej i ciemniej. U stóp 
latarni morskiej zdawał się Slitryjać 
jakiś inny świat. Olbrzym latarni zasła 
niał widok portu i otwierał widok na 
szeroki horyzont zatoki. Wzdłuż jej 
brzegów lśnił się równy rząd świateł, 
woda falowała miarowo —— niby pierś 
uśpionej kobiety, otoczona kolją ze 
wspaniałych djamentów. Odgłosy por- 
tu mieszały się z poszumem wodnym 
i unosiły w ciszę nadmorskiej nocy. 

Takie to było miejsce krótkiego wy- 
tchnienia praczki po długim dniu ro- 
boczym. Osuwała się na kamienne sto- 
pnie latarni morskiej, sadzała córecz- 
kę na rozposli wtej spódnicy. i czuła, 
jak ogarnia ją powoli wiełki, błogosła- 

  

   

        

Statek komedjantów 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT. 
czarnych i t. d. Wszędzie ten film odniósł kołos. powodzenie. Pocz. o g. 4 w dnie świąteczne o g. |. Ceny od 40 gr. 

Całe rzeszy statystów białych, 

wiony spokój. Może to była sugestja 
morza, albo też dobroczynny wpływ 
nocy, a może było to poprostu zwykłe 
otępienie nerwowe? 

Margaryta tuliła się do rąk matki. 
Do tych szorstkich rąk wiecznie nasią- 

_ kłych zapachem mydła. 
— Mamo — prosiła przymilnie — 

mamo, opowiedz bajkę. 
—- O czem? — niezmiennie zapy- 

tywała praczka, a dziewczynka niez- 
miennie odpowiadała: 

— O Brawadzie. A 
Wówczas kobieta zaczynała mono- 

tonnym głosem: .„„Każdego roku, w ma- 
ju, wszyscy nasi mężczyźni i chłopcy 
kładą piękny mundur biało-czerwono- 
niebieski, biorą chorągwie i idą na 
plac. Tam zaczyna się strzelanie. Strze- 
lają w powietrze, albo do ziemi, niby, 
że to do siebie, bo jedni przedstawiają 
naszych, a drudzy —- hiszpańskich 
zbójników. Ksiądz mówi, że tak kie- 
dyś było naprawdę i. że zbójników od- 

  

gonił święty Tropez, więc to jest jego. 
święto. 

— Och mamo, 
cie zobaczę? 

- Już w tym roku. Masz siedem 
lat, jesteś duża. rozsądna dziewczynka, 
nie będziesz się bała strzałów. 

— Nie. nie, mamo — gorąco 
lała Margaryta. I czuła jak sere 
pęcznieje z wielkiej dumy i 
Bajka miała się ziścić. 

Od morza powiał chłodny wiatr 
niosący słonawą wilgoć. Kobieta wsta- 
ła ze stopni kamiennych, Margaryta 
podniosła się też. Przeszły port, pełen 
świateł i harmideru, ale tym razem je- 
go błyskotliwe wystawy już mniej nę- 
ciły wzrok Margaryty. Czemże były 
wszelkie widziane w spaniał wobec 
przepychu jej dziecinnej fantazji rozko 

kiedy ja to naresz- 
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radości. 

  

  

  

  

  

   

   

  
    

  

|KAŻDY PRZEMYSŁOWIEC: 
KUPIEC, FINANSISTA, ROLNIK it.p. 

posiada na biurku 

„Przewodnik Przemysłu 
° i Handlu Polskiego" 

ROCZNIK IV-ty 
do którego z prawdziwą przyjemnością zagląda 

w celach informacyjnych. 
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Warszawa, Św. Krzyska 15, tel. 637-98. 

RZYEAREEWTEOZKEKEROWRACASAYCNOY CEAT 

OGŁOSZENIE Nr. Z-3194/30. 
Przewodniczący Wydziału I Cywilnego Sądu Okrę- 

iż w dniu 
28 stycznia 1931 r. o godzinie I2-ej w tymże Sądzie 
bedze wokpożnkwana ipnioka Nasiadzkiczo ŻycKŃE 

(Spr. Nr. Z-3194/30). 
ŃWazyscy wierzyciele wsporinicgo Nesrodzkiuki 

Zygmunta mogą przybyć na rozprawę, celem udzie- 

gowego w Wilnie ninicjszem ogłasza, 

© udzielenie odroczenia wypłat. 

lenia Sądowi wyjaśnień. 
Przewodniczący Wydziału 

(Podpis nieczytełny). 
St. Sekretarz 

(Podpis nieczytelny). 2911/V1-2979 

2056-1 

niach, materjały mundurkowe. 

Uwaga — WILEŃSKA 27. 

Najkorzystniej | 

i | 
  

wiru, zamieszkały w Wilnie, 
14 m. 3 zgodnie z art. 

  

w Wilnie przy ul. Kalwaryjsk 

  

lrmy Zingera, sk 

2912/V1 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

przy ul, 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż 

w dniu 23-go stycznia 193] roku, o godz. 
GA 

się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego 
ającego się z umeblowania i urzą” 

dzenia mieszkania, oszacowanego na sumę 3220 złot. 1173 
na zaspokojenie pretensji Powszechn. Banku Związk, kr 
w Polsce i innych wierzycieli z zast. art. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

jadalne, sypialne i ga- 

  

binetowe, kredensy, 

| stoły, szafy, łóżka lt.d. 

„VIE re- | | Wykwintne, Mocne, 
Połockiej    NIEDROGOQ, 

{ na dogodnych waramzach 
| INA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 

R 
| 
|Mebie 
| 

10-ej rano 
| m. 2, odbędzie 

   

  

1070 U.P.C. 

  

ru, zamieszkały w Wilnie 

ul. Kalwaryjskiej Nr. | m. 

2913/V1 
L) 

WEGIEL 
górnośląski opałowy 
i kowalsk, KOKS, 

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VI rewiru 

Jan Lepieszo, zam, w Wilnie przy uł. Zamkowej 15, 
obwieszcza, iż 

w dniu 20 stycznia 1931 roku o godz. 0 rano w Wilaie 
przy ul. Wileńskiej Nr. 18, odbędzie się sprzedaż z li- 
eytaeji publicznej ruchomości, należącej do dłużniczki 
Szejny Cwik, składającej się z urządzenia mieszka- 
niowego, oszacowanej dła licytacji na sumę 730 zło- 
tych na zaspokojenie pretensji Izaaka Azguda. Na 

1070 U. P. C. część ruchomości może 

m. 2, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 

zasadzie art. 
być spszedana poniżej oszacowania. 

2911/V1-2980 Komornik Sądowy 1. Lepieszo. 

DRZEWO szczapowe 
irąbane. Dostawa nie- 
zwłoczna w zamyka- 

nvch wozach. 

D.-H. „Wiiopał* 
Styczniowa 3, tel. 1817 

DR. MEDYCYNY 

Anioni Keligoni 
b. asystent Kliniki chorób 
kobiecych i położnictwa 
Akademii Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 

  

nie 
  

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
„AIA OE OOOO I TTT ION EI KO OOOO 

lysanej cudowną obietnicą szybkiego 
ziszczenia się przebajecznej bajki? 

Minęły wąską, ciemną uliczkę i do- 
szły do kościoła. Był otwarty. Nęcił mi 
gotliwem światłem gromnic i ich ży- 
wieznym zapachem. W bocznej nawie 
pysznił się święty Tropez. Cały złoty, 
czerwony, Śliczny. U stóp popiers 
klęczał jakiś rybak. 

"Tatuś! — zawołała Margaryta. 
Rybak wolno podniósł się z klę: 

czek. 
— Przyszedłem podziękować pa- 

tronowi, znów tanio kupiłem kokainę 

— obrzucił żonę wyzywającem spoj- 
rzeniem. Praczka nie nie odpowie- 
działa. 

Po chwili, miłcząca trójka wcho- 
dziła do ciemnej sieni domu. Jego wą- 
ską, szarą fasadę zdobił jeden balkon, 
Margaryta przypadkowo uniosła swój 
wzrok i wyraźnie zobaczyła, zamiast 

balkonu, czarną, rozdziawioną paszczę 
w której sterczały rzadkie pionki zę- 
bów. Na przebłysk chwili twarz dziec- 
ka zastygła. ścięta lodowatym stra- 
chem, ale ani matka, ani ojciec nie za- 
uważyłi łego. 

    

  

  

    

   

LL. 
Wreszcie nadszedł tak upragniony 

dzień. Dzień wytęskniony przez cała 
ludność portowej mieściny, dzień, któ. 
ry był osią jej życia i, jego główną ra- 
cją bytu: dzień święta lokalnego, dzień 
patrona, dzień Brawady. 

W białej, sztywno nakrochmalonej 
sukience -— Margaryta szła dumna i 
promieniejąca u boku matki. Praczka 
przybrała również wygląd odświętny: 
miała suknię z różowej satyny, wyso- 
kie, żółte buciki. kapelusz pokryty 
sztucznemi kwiatami. a nawet, niciane, 

szare rękawiczki. Jakże piękną wyda- 
wała się Margarycie w tem wszystkiem 

  

    

   

godz. 9 do 12 oprócz świąt 
Zygmuntowska 20 — 6. 

2805—6     
Obie — zarówno matka, jak i cór. 

ka — miały jednako świąteczną ra- 
dość w sobie, a może — jednaką dzie- 
cinną. Bo też to było coś ze spełnio- 
nych marzeń, gdy wreszcie naprawdę 
nadchodził ów barwny dzień, oczeki- 
wany przez tyle długich, szarych mie- 
sięcy. 

Margaryta chłonęła wszystko roz- 
płomiennym wzrokiem. Przez tę je- 
dną noc miasteczko zmieniło się nie do 
poznania: zamiast bielizny — wpo- 
przek ulic wisiały barwne lampjony i 
zielone wieńce. Szło się, nie trotuarem, 

a samym środkiem jezdni, wymiecio- 
nej tak równo i czysto, że zdawała się 
być białym kobiercem. Zalegały ją 
Читу znajomych dzieci i kobiet, tak 
samo ubranych odświętnie jak Marga- 
ryta i jej matka i, zachowujących się 
tak samo obco i godnie. Docierali do 
ratuszowego placu. Wszystkim serca 
biły z pośpiechu, lecz nikt nie przyś- 
pieszył kroku. 

Plac był jeszcze zupełnie pusty. Za- 

  

  

    

legały go dopiero tłumy chorągwi: 
trójkolorowe sztandary francuskie, 
chorągwie różnych religijnych konfra- 
teryj, bogato haftowane jaskrawemi 
barwami, na tle jedwabi jaskrawych i 
Iśniących, wreszcie: sztandar patrona 
miasta: olbrzymi, ozdobny w łódź, za- 
wierającą święte zwłoki, strzeżone 
przez wiłka i koguta. 

Sztandary — starzy znajoini z ko- 
ścioła — nie były atrakcją. Całkowitą 
uwagę gromadki pochłaniay natomiast 
ratuszowe drzwi. Tamtędy lada chwi- 
la, miał w orszak brawadjerów. o 
barwności których Margaryta słuchała 
odkąd mogła zrozumieć, co mówiono 
do niej. 

Wreszcie ukazali się, a pośród nich 
оп — jej ojciec. Mała nie mogła oder- 

  

   

  

   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewi- 

przy uł. Połockiej 14 m. 3 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieezcza, 
23 stycznia 1931 roku o godz. 10 rano w Wilnie przy 

I, odbędzie się 
z licytacji publicznej majątku ruchomego Lipy Zinge- 

ra, składającego się z umeblowania i urządzenia mie- 
szkania, oszacowanego na sumę 4000 zł. na zaspoko- 
jenie pretensji Powszechnego Banku Związkowego w 
Połsce i innych wierzycieli z zast. art. 

Komornik Sądowy A. uszyński. 

  

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wiełka Ir. 21, 
| tel. 9-21, 
WZ. P. 29. 

L Keni gsberg 
Choroby (806 

weQery czne 
i moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9=121 4—8.' 

Okazyj- 

bardzo tanio futro dam- 
skie, modne źrebakowe— 
ul. Św. Nikodema la, m. 2 

„ wažnem, niebylem poprostu 

KAWIARNIA 

„KIÓJEWIGNI 
ul. Królewska S. 

Wydaje šo:adanla, obiady 
i kolaeje — zdrowė, tanio 
t obficie. Zimne i gorące. 
zakąski, Piwo. Gabinety.. 
Dla stołujących się mie- 

sięeznie zniżka. 

ВОН НН 

Kwal.f, krawcowa 
poszukuje pracy do mie- 
szkania lub prywatnie. 
zgadza się na wyjazd zm 
przystępne wynagrodzenie 
Dow. się w Biurze Ogł. 
E. Sobola -- Wiłeńska 22.. 

iż w dniu 

sprzedaż 

1070005POC- 

0d .9—! i.35-8 911 gub. książ. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Wioc- 

Jawek na im. Stefana Ko- 
Jaduwwkiczu: Juda. kia 
  

Z: dowód osob. wyd. 
przez Star. Grodzkie 

w Wilnie, na imię Anto- 
niego Bujko, uniew. się. 

Akuszerka 

Dara Brzezia 
przyjmuje od 9 rano do- 
7 wiecz. uł. Mickiewicza 30» 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

  

sprzedaje gię   
wać oczu od rybaka. Jakże się jej wy-- 
dał niedostępny, wielki, wspaniały, 
jak podskoczyło w jej piersiach ma- 
leńkie serce z radości, jak wypełniło 
się po brzegi dumą ogromną. 

Oczy praczki również promieniały.. 
Wszak łen oto cudowny rycerz, prze- 
brany w mundur trójkolorowy, toć to- 
był jej własny mąż, jej własna, marna 
doła. Ale teraz nie myśłała o żadnej ze 
złych chwil: wszystko, cała smutna 
przeszłość stawała się czemś tak śmie- 
sznie, tak niewspółmiernie małem, nie-- 

— wobec 
radosnej rzeczywistości, tego radosne- 

go świata. 
Barwny orszak stanął w szeregu. 

Zagrała muzyka, padły pierwsze strza- 
ły. Wówczas Margarycie zrobiło się 
tak, jakby nagle stanął przed nią Tom- 
cio Paluch, Kot w Butach, albo Cudo- 
wny Królewicz. Bajka słyszana tyle: 
razy, materjalizowała się coraz pew- 
niej 

Niespodzianki mnożyły się jedna. 
po drugiej: po salwie, na plac wkro- 
czyła procesja. Na czele jej chwiał się: 
pod kolorowym baldachimem, koloro- 
wy święty Tropez. Mare garyta posłała 
mu całą swoją dziecinną rados 
ną dziękczynienia, całą bezgraniczną 
wdzięczność ża ten cud cudownego» 
święta. Oczy małej skrzyły się łzami. 

„W nocy, Margaryta spała niespo- 
kojnie. Śniło się jej, że popiersie Tro- 

peza ma rysy ojca, a równocześnie - 
że święty przebrał się w mundur DE 
wadjera i niesie ją na ręku przez ulice: 
miasta. Potem wszystko znikło: była 
sama w kościele i łatała pod jego skle- 
pieniem. Czyniła to bez pomocy skrzy- 
deł, a przecież z taką łatwością, że tru-- 
dniejszem, we śnie. zdawało się nawet 
chodzenie. (D. e. n.) 
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