
Э
А
 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem, 

  

Rok Vili. 

Przyszła Nada 
W Nr. $ z dn. 15 b. m. „Kurjera 

Wileńskiego" w artykule p. t. „Przed 

wyborami do Rady Miejskiej* omó- 

wiliśmy pokrótce jakie były 2 dotych- 

czasowe (w odrodzonej Polsce) Rady 

Miejskie Wilna. Dzisiaj przystąpimy 

do określenia zadań 3-ej Rady Miej- 

Skiej i do ustalenia jaką ona powinna 

byłaby być. W związku z tem należy 

przedewszystkiem zastanowić się nad 

rołą i znaczeniem naszego miasta. 

P. K. Leczycki na łamach „Stowa“ 

podnosi, że Wilno musi „wyspecjali- 

zować się”, mieć swe własne imię 

wśród wiełkich miast Rzeczypospoli- 

tej. Wiłno, twierdzi p. Leczycki, winno 

stąć się podobnym do Krakowa ośrod- 

kiem nauki, miastem uniwersyteckiem. 

Prócz tego, Wilno może wykorzystać 

swoją małowniczą sytuację i zabytki 

<dła turyzmu. 

Zgadzamy się w zupełności. o ile 

ehodzi 6 znaczenie dla Wilna jego 

Wszechnicy — że jest ono pierwszo- 

rzędne: uniwersytet był i będzie po- 

tężnym  bastjonem polskości na 

wschodzie i kuźnią umysłów, charakte- 

rów, a więc i idei, których taki brak 

odczuwa się w II Rzeczypospolitej. 

Na znacznie dalszem miejscu umieści- 

libyśmy jednak sprawę turyzmu, któ- 

ry tylko bardzo powoli-i w stosunko- 

wo mniejszej skali może u nas roz- 
winąć się. Cudzoziemca, jadącego do 

Wilna, będzie zawsze przerażało owe 

„cent kilometres de. rien", dzielące 

Wilno od innych większych ośrodków 

życia miejskiego. 

  

* "Pierwszorzędaą rolę pówinno Wi 

mo odegrač w życiu politycznem kraju. 

-W pięknem przemówieniu, wygłoszo- 

mem na bankiecie ku uczczeniu po- 

wrotu do Wilna ministra Staniewicza, 

prof. Limanowski uwypuklił znaczenie 

Wiłna jako ośrodka, jakbyśmy powie- 

dziełi, dyspozycji politycznej (Uwaga: 

Podany do druku w „Kurjerze” tekst 

przemówienia prof. Limanowskiego, 
jest tylko, niestety, skrótem i to nie- 
zbyt szczęśliwym —— przemówienia). 

Warszawa — to centrum Polski etno- 

graficznej, Połski jednolitej pod wzglę- 

dem kulturalnym i narodowościowym. 

Wilno — to drugie polskie centrum, 

skupiające różne narodowości, kultu- 

ry, godzące sprzeczne częstokroć inte- 

resy. Wiłno jest kluczem do wielko- 

mocarstwowego programu Polski. 

To przeświadczenie, słabe i chwiej- 

ne jeszcze w okresie Litwy Środkowej, 
wzmaga się i potężnieje dzisiaj coraz 

bardziej. W roku 1920 wielką połitycz- 
mą rolę Wilna przewidywał tylko Mar: 
szałek Piłsudski i czołowi reprezen- 
tanei Litwy Środkowej z gen. Żeligow- 
skim na czełe. Dziś świadomość tego 
zaczyna opanowywać społeczeństwo, 
Umacnia się przekonanie, że Wilno, 
a nie nacjonalistyczne Kowno lub ści- 
śle podporządkowany Moskwie Mińsk 

hędzie centrum politycznem wszyst- 

kich ziem byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. ; 

Zrealizowanie politycznych dążeń 

Wilna jednocześnie otworzy przed na- 

szem miastem szerokie możliwości go- 

spodarcze, Rozstrzygnięcie sporu z Lit- 

wą Kowieńską utorowałoby dostęp do 
morza i umożliwiłoby hande!ł na szer- 

szą skalę. Uregulowanie w dalszej 

przyszłości zagadnienia białoruskiego 

a może nawet ukraińskiego — otwo- 

rzyłoby. możliwości dla szerokiej eks- 
pansji Wilna na południowo-wschod- 
mie rynki. Wzrosiaby wytwórczość lo- 

kalna, handel, podniosłoby się wobec 
fepszych możliwości zbytu — rolnic- 

two. Nastąpiłby rozkwit gospodarczy 
miasta i kraju. 

Zaznaczymy w nawiasach, że za- 

gadnienia gospodarcze stanowią o wa- 
rumkach życia Europy Wschodniej, 
„do której należy zaliczać ziemie b. 

Wielkiego Księstwa, zjawiska wtórne 
w stosunku do kwestyj politycznych. 
"Fa część Europy nie jest jeszcze do- 
statecznie „uzachodowiona”, i różni 
się w tem od Europy zachodniej, gdzie 

  

    
iejska Wilna. 
czynnik polityczny jest coraz bardziej 

podporządkowywany czynnikowi go- 

spodarczemu. 

Wobec skreślonych powyżej uwag, 

dotyczących najważniejszych cech, 

charakteryzujących znaczenie i rolę 

naszego miasta, można wymienić, ty- 

tułem przykładu, najbliższe zadania 

leżące przed 3-cią Radą Miejską. Jak 

już to podnosiliśmy w naszym po- 

przednim artykule, 1-sza Rada miała 

dźwignąć miasto z ruin, czego wyło- 

niony przez nią Magistrat w znacznej 

mierze dokonał. Druga Rada i Ma- 

gistrat przebudowały urządzenia miej- 

skie, jak to: elektrownię, wodociągi 

i kanalizację, zakłady zdrowia i hi- 

gjeny, gmachy szkół powszchnych i 

t. p. 3-cia Rada, zaś głównie wybrany 

przez nią Magistrat, poza kontynuowa- 

niem rozpoczętych już na całym pra- 

wie municypalnym froncie prac, poza 

ratowaniem z ciężkich opresyj finan- 

sów miasta, za ideę przewodnią swych 

poczynań musiałby wziąć sprawy Wil- 

na — jako miasta ekspansji Кийига!- 

nej i społecznej, gospodarczej i poli- 

tycznej. Miasto nasze było dotychczas 

„czynnikiem biernym w dziedzinie 

spraw natury ogólnej, mających jed- 

nak dlań znaczenie największej wagi. 

Jako drobny tylko przykład podamy, 

że na konferencji przedstawicieli Wi- 

leńszczyzny i Nowogródczyzny na 

Zamku w Warszawie — roła repre- 

zentantów miasta była li tylko bierna. 

A przecieź hasło konieczności wyjąt- 

kowej pomocy dlą naszych upadają- 

oyeh =gesftodarezo+aśrodków.- wśród: 

których Wilno pierwsze miejsce zaj- 

muje, najbliżej nasz zarząd miejski 

musi obchodzić. 

Do konkretnych zadań przyszłej 

Rady Miejskiej natury ogólnej należy 

przedewszystkiem dążenie do zapew- 

nienia miastu należnego mu miejsca 

pod słońcem. Nasza municypalnošč 

musi między innemi wykorzystać do- 

skonałą pozycję Wilna jako natural- 

nego centrum dla wszelkich zjazdów 

i konferencyj bałtyckich. Okazją po 

temu mogłyby się stać należycie zorga- 

nizowane i dobrze przeprowadzone 

"Targi Północne. 

Jak dotychczas — Targi te były 

wyłącznie wewnętrzno-krajowym po- 

kazem, zakrojonym na skalę prowin- 

cjonalną o pewnych w dodatku bra- 

kach organizacyjnych. Nastawienie 

Targów należałoby radykalnie zrefor- 

mować, czyniąc z nich ośrodek zain- 

teresowania państw bałtyckich. Byłby 

to pierwszy krok na drodze do ekspan- 

sji gospodarczej Wilna, a jego powo- 

dzenie zależy od inicjatywy władz 

miejskich. Miasto łeż winno byłoby 

wysłąpić z inicjatywą zjazdów przed- 

stawicieli miast bałtyckich, utworzyć 

związek takich miast, dążyć do za- 

cieśnienia z niemi stosunków. Rów- 

nież miasto mogłoby zainicjować kul- 
turalne zbliżenie organizacyj społecz- 

nych i kulturalnych Wilna z pokrew- 

nemi organizacjami miast bałtyckich. 

W tej dziedzinie, jak również w dzie- 

dzinie zbliżenia na tle sportowem tak 

mało dotychczas dokonano, a tak wiele 

jest do zrobienia. Środki po temu w 
Wilnie istnieją. Wystarczy wspomnieć 
taki rezerwuar sił, jakim jest nasz 
Uniwersytet i ti wszyscy, którzy koło 

niego się kupią. W dobie obecnej Wi- 
leński Uniwersytet może i powinien 

odgrywać rolę pochodną, jak w 1-ej 

połowie ubiegłego stulecia. Należy tyl- 
ko jego energję połencjalną wykorzy- 

stać. 

Mówiąc o zadaniach Wilna w wy- 

konaniu jego programu ekspansji, roz- 

poczęliśmy od spraw o skali bardzo 

ważkiej. Podkreślamy, że jesteśmy 

zdania że tylko zasadnicze rozstrzyg- 

nięcia w tej właśnie płaszczyźnie mogą 

miastu i ziemiom doń ciążącym za- 

pewnić należyty rozwój i dobrobyt. * 

Wracając do spraw bardziej lokal- 
nych, dodamy, że Wilnu przypada w 
udziale roła organizatora ludności 

  

  

Wręczenie nagrody pokojowej 

     
Obrazek przedstawia chwilę, gdy b. ame- 
rykański sekretarz stanu Ftank B. Kellog 
wśród wielkich uroczystości otrzyrauje dy- 
plom i medał nagrody pokojowej Nobla 

w instytucie Nobla w Oslo. 

Przyjazd Pana Prezydenta 
do Wisły. 

WARSZAWA, 22,1. (Pat), Wczo. 
raj o godz. 9 rano brzybył Pan Pre- 
zydent z synem radcą Michałem 
Mościckim specjalnym pociągiem do 
Wieły na Śląsku Cieszyńskim. 

Kandydaci na członków 
Trybunału Stanu. 

WARSZAWA, 22.1. (Pat). Na czwar- 
tkowem posiedzeniu komisji konstytu- 
cyjnej Sejmu ustalono, że według sy- 
stemu d'Hondta przypada B. B. W. R. 
6 kandydatów na członków Trybunału 
Słanu, Klubowi Narodowemu — 1, 
Klubowi Parlamentarnemu Posłów i 
Senatorów Chłopskich —— 1, 

Następnie zakomunikowano, że B.B. 
sławia następujące kandydatury: Mie- 
czysław Ettinger z Warszawy, Marjan 
Strumiłło z Wilna, mec. Wacław Rem- 
bertowicz z Warszawy, dr. Modrzewski 
z Lublina, inż. Jendrzej Moraczewski 
oraz Wacław Sieroszewski, Klub Na- 
rodowy — p. Bieławskiego, zaś Klub 
Chłopski wyznaczy kandydata w naj- 
bliższej przyszłości. 

Przyjęcie 
konwencji polsko-belgijskiej. 

BRUKSELA, 221. (Pat). lzba 
przyjęła bez dyskusji projekt ustawy, 
aprobującej konwencję konsularną 
polsko-belgijeką. 

Uniewinienie redaktora. 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 
Przed sądem w Katowicach od- 

była się rozprawa przeciw redakto- 
rowi „Gazety Robotniczej” organu 
śląskiego P. P. S. o zamieszczenie 
artykułów w sprawie brzeskiej. Sąd 
uwolnił redaktora gazety ad winy i 
katy, 

Bezrobocie w Łotwie, 
RYGA, 22.1. (Pat). Liczba bezrobo- tnych na Łotwie wynosi 17.665 osób. 

  

miejskiej nie tylko samego miasta, lecz 
również miasł i nawet miasteczek pro- 
winejonalnych. Zainteresowania władz 
miejskich nie pówinny się zamknąć 
na terenach między Ponarami i Po- 
śpieszką, Kuprjaniszkami a Kalwarją. 
Wilno musi skoordynować działanie 
ludności miejskiej całego swego „Hin- 
terlandu*", tej ludności, która jest na 
naszych ziemiach czynnikiem znacznie 
bardziej postępowym i oświeconym 
od mas ludności wiejskiej. Poparte 
autorytetem zgodnej opinji wszystkich 
miast ziem północno-wschodnich, Wil- 
no będzie mogło tem energiczniej upo- 
minać się o należne mu prawa stolicy 
ziem byłego Wielkiego Księstwa. 

Na tem byśmy zakończyli nasze z 
konieczności fragmentarystyczne roz- 
ważania. Wypracowanie planu dzia- 
łań — należy do przyszłej Rady. Nam 
pozostaje tylko zaznaczyć, że koniecz- 
nem jest, by nowa Rada była zdolna 
do wytknięcia sobie programu. ekspan- 
sji By tak się stało, musi się ona skła- 
dać z ludzi miejscowych, znających 
nasze miasto i dłań pracujących, z 
ludzi młodych, może nie zawsze wie-' 
kiem, lecz przedewszystkiem młodych 
duchem. 
o? T. Nagurski. 

Wiino, Piątek 23 Stycznia 1931 г. 

   

  

Cena 20 groszy. 

    

  

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
RAT ONE NIC IIS TAKSI NES 
  

W czwartą bolesną rocznicę śmierci 

s» KAZIMIERZA WIMBORA 
w sobotę 24 stycznia o godz. B-ej rano odbędzie się nabożeństwo żałobne 
w kościele św. Jakóba. 

   
Q czem zawiadamiają żona i dzieci. 

Kryzys gabinetowy we Francji. 
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Gabinet Steega został obalony. 
PARYŻ. 22.1. (Pat). Gabinet Steega został obalony 293 głosami prze- 

ciwko 283. Powodem była interpelacja deputowanego Boyota, którą wy- 
wołała polityka w kwestji zbożowej ministra rolnictwa. 

W lzbie Deputowanych panowało wielkie niezadowolenie z powodu 
" zachowania się ministra rolnictwa, który dążył do podniesienia oticjal- 
nych kursów na zboże. Ze 160 ir. cena zboža podskoczyła do 175 fr. 
Wobec tego, że zamiar ministra został zakomunikowany niektórym 0so- 
bom prywatnym, spekułanci zakupili znaczne ilości zboża po cenach Zzni- 
żonych i sprzedawali je, gdy podniesienie cen na zboże stało się wiadome. 
Wywołało to wielkie niezadowolenie, którego wyrazem była czwartkowa 
interpelacja. 

Oprócz głównego interpelanta interpelował również dep. Flandin, 
kyły minister handlu w poprzednim gabinecie. W obecnej chwili minis- 
trowie zebrali się na naradę dla zredagowania swej dymisji, którą nieba 
wem wręczą prezydentowi republiki. 

Wniosek posłów BBWR o zmniejszeniu diet 
poselskich i senatorskich © 15 proc. 

Fel, od wł. kor. z Wąarszawy. ‚ 

W komisji budżetowej Sejmu przy 
rozpatrywaniu budżetu Sejmu i Sena- 
tu poseł Czuma zgłosił wniosek o 
zmniejszenie diet poselskich i senator- 
skich, wraz z dodatkami dla marszał- 
ków i wice marszałków o 15%, co 
w Tezułtacie wyniesie o 190 zł. mniej 
dla posła i senatora. Zmiana ta da się 
przeprowadzić bez zmiany regulaminu 
sejmowego do tego odpowiednich prze- 
pisów ustawy skarbowej. Wniosek p. 
Czumy postawiony jest w porozumie- 
niu z marszałkami obu izb i znajduje 
swę uzasadnienie w tem, że wobec 
prersilenia « gospodarczego  społeczeń- 
stwo musi być oszczędne i gotowe do 
ofiar, 

Ofiara posłów i senałorów ważna 
jest nie tyle może ze względu na ko- 
rzyści w budżecie, iłe z tego względu, 
że jest demonstracją ze strony posłów 
i senatorów wyrażającą połączenie się 
z całem społeczeństwem w obecnej cię. 
żkiej chwili. 

W dyskusji, jaka się następnie roz- 
winęła, poseł Czapiński P. P. S uwa- 
ża, że propozycja zmniejszenia diet 
poselskich i senatorskich o 15'/, by- 
łaby słuszna wtedy, gdyby we wszyst- 
kich jednocześnie urzędach przeprowa- 
dzono taką samą redukcję płac urzęd- 
ników tej samej kategoji. Iaczej wy- 
glądałoby to na demagogję. P. Cza- 
piński zwrócił uwagę, że posłowie ma- 
JĄ duże wydatki. Poseł Kornecki (Kłub 

Narodowy) oświadczył, że będzie gło- 
sował za zmniejszeniem diet... Jedno- 
cześnie jednak zapowiedział, że zgłosi, 
przy ustawie skarbowej, wniosek, aby 
obniżyć tak samo pensję ministrów 
i wiceministrów i tych dyrektorów in- 
stytucyj państwowych, którzy pobie- 
rają więcej niż ministrowie. Poseł Po- 
Makiewicz (B. B. W. R.): „tę drugą 
część wniosku poprzemy. Co do mini- 
strów i wiceministrów, to przecież ma- 
ją omi więcej roboty niż posłowie”. 
Poseł Wyrzykowski (Wyzwolenie) wy- 
raził pogłąd, że zasadniczą oszczćdno- 
ścią byłoby zmniejszenie_Q.. 
sażeń urzędniczych, wszystko inne jest 
łataniną. 

Poseł Polakiewicz (B. B. W. R.) 
oświadczył, że wniosek posła Czumy 
ma poparcie całego kłubu B. B. W. R. 
Uzasadnienie przytoczone przez refe- 
renta nie powinno wywoływać żad- 
nych komentarzy, a sprawy nie po- 
winno się przenosić na inny teren jako 
konieczność pokazania tendencyj osz- 
czędnościowych. Referenci wszystkich 
budżetów poczynili maksimum wysił- 
ków co do kompresji wydatków tak, 
że ogólne obniżenie budżetu dochodzi 
do 60 mil. zł: Ciało, które ten budżet 
układa, powinno ograniczyć i siebie 
Głosowanie nad wnioskiem nad 
zmniejszeniem diet odłożono do na- 
stępnego posiedzenia komisji budże- 
towej. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu—w poniedziałek. 
Tel. od' wł. kor. z Warszawy. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu od- 
będzie się w poniedziałek po po- 
ładniu. Porządek dzienny nie został 
jeszcze ustalony. Dowiadujemy się 
jednak, że posiedzenie to poświę- 
cone będzie załatwieniu szeregu 
spraw rozpatrzonych ostatnio przez 

komisje sejmowe. Między innemi, 
jak się dowiadujemy pod obrady 
ma przejść sprawozdanie komisji 
prawniczej w sprawie wniosku Klu- 
bu Narodowego, domagającego się 
zbadania sprawy brzeskiej. 

Komunikacja lotnicza między Warszawą 
a Wilnem. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Sprawa komunikacji iotniczej 

między Warszawą a Wilnem ma być 
"w tym roku ostatecznie załatwiona. 
Prawdopodobnie samoloty pasażer- 

skie na tym szlaku powietrznym 
rozpoczną kursować już w miesią- 
cach letnich. 

Gwałtowny orkan przeszedł nad Palestyną. 
Na Bałkanach szaleje śnieżyca. 

WIEDEŃ. 22.1. Pat. — Dzienniki wiedeń 
skie d že w Palestynie szalał gwałtow 
ny orkan, który wyrządził wiełkie szkody w 
zbiorach. W Tel-Awiwie zmajduje się 6 ulie 
pod wodą. W pustyni Sinaj panuje gwalto 
wny orkam piasezysty, wskutek którego połą 
czenia kolejowe między Palestyną I Egiptem 
Są przerwane. Znaczna liezba parowców nie 
maże dotrzeć do portu Jaffa. 

Pozatem donoszą, że w całej Greeji i na 
morzu Egejskem panuje śnieżyca. Stacja rad 
jowa w Pireus przychwyciła liezne sygnały 
S. 0. S. Również z Bułgarji donoszą, iż sza- 
leje tam śnieżyca. Większość linji kołejowych 
została zasypana śniegiem. Pod Warną utknął 
poeiąg w śniegu. Połączenia telegraficzne i 
telefoniezne są przerwane, 

Trzęsienie ziemi na Jawie. 
BATAWIA. 22.1. Pał. — Onegdajsze trzę- 

Jawie trwa w dalszym ciągu. Według dotych- 
18 osób.. 40 osób zostało rannyeh, z czego 
15 ciężka. Setki domów zostało zburzonyeh. 

BATAVIA 22.1. Pat. — Trzęsienie ziemi na 

jawie trwa w dałszym ciągu. Według dotych- czasowych informaeyj, jest 18 zabityeh i 40 
rannyeh, w tej liczbie 15 ciężko. Szkody obli- 
czają na 100 tysięcy florenów. 

ALP YA A M A i 

Od godz. 9.ej 
wiecz. 

— DOSKONAŁA KUCHNIA — 

RESTAURACJA „POLONJA” mckiewicza 11 
CZYNNA OD GODZINY 3-ej WIECZ. DO GODZINY 4-ej RANO. 

DANCING — KABARE 
Е OBFITY BUFET — CENY ZNIŻONE — 

AAA O i NOK) 

od goda. 11-ej 
wiecz. 
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Ńr. 18 (1960) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DZIŚ ROZWAŻANIE KWESTJI LITEWSKO- 

POŁSKIEJ W LIDZE NARODÓW. 
Według otrzymanych w Kownie wiado- 

mości, dziś w Lidze Narodów będzie rozwa- 
żana kwestja litewsko-polska. Kwestję bę- 
dzie referował Quinones de Leon. 

Sprawę iKłajpedy zreferuje norweski mi- 
nister spraw zagranicznych Mevinkel. Litwa 
przedłoży swe uwagi co do tego, referatu. 

Panuje przekonanie, że Litwa, jak i po- 
przednio, mie będzie się sprzeciwiała spła- 
wowi drzewa Niemnem, nie zgodzi się jod- 
nak na inny rodzaj komunikacji tranzytowej, 

Przedstawiciele Litwy i Polski przedłoży- 
li Radzie Ligi Narodów ogólne sprawozda- 
nie w- sprawie: uregułowamia ineydentów na 
linji administracyjnej. W sprawozdaniu term 
przedstawione jest stanowisko obu państw, 
którego, jak wiadomo, nie udało się uzgod- 
nić. 

Min. spraw zagr. Zaumius otrzymał w 
Genewie szereg listów od Litwinów. amery- 
kańskich, którzy domagają się Wilna dla 
Litwy i żądają, aby Litwa nie szła na ustę- 
pstwa i w kwestji Kłajpedzkiej. 

„KONSULOWIE PAŃSTWA PAPIESKIEGO*. 
Jak podaje „Diena”, niektórzy księża ut- 

'worzenie państwa papieskiego zrozumień w bardzo swoisty sposób: 
: Oto ošwiadezają oni policji i organom ad- ministracyjnym: „Niezapomnijcie panowie, iż jesteśmy nietylko proboszczami, lecz i konsu- 

lami państwa papieskiego, dlatego też może- my korzystać z prawa eksterytorjalności na równi z innymi dyplomatami. 

REJESTRACJA ORGANIZACYJ 
POLITYCZNYCH. i 

W tych dniach Naczelnik miasta i powia- tu kowieńskiego rozesłał okólnik do wszysi- kich zarządów politycznych organizacyj z prośbą o dostarczenie mu statystycznych da- mych o ilości swych członków. Okólniki takie już 'otrzymały zarządy Związku Łudowców 5 Związku Socjaldemokratów. z ' 
ULASKAWIENIA, ' 

Prezydent Smetona ułaskawił znanego działącza socjal-iemokratów litewskich Ga- Minisa, zamieniając mu karę śmierci na do- żywotnie ciężkie więzienie. Jednocześnie 

SPRAWA FILMU 
»NA, ZACHODZIE BEZ ZMIAN%, i 

Prezes dyrektorjatu kłajpedzkiego  Bóe- tcher Zwrócił się do komendanta dhęż: kłaj: ZA z prośbą o wydanie Zarządzenša, 
aauającego wyświetlania filmu `а e a „„Na za: 

KŁAJPEDĘ. ; 
Tranzyt drzewa sowieckiego przez Kłaj. 

Pedę zawiódł pokładane nadzieje, bowiam 
DRE Pa? ładunku w ślości 100 

wagonów iennie Przybyło za minio- 
my okres zaledwie 400 i, 

<yjnym w Worniach, ogłosiki głodówkę, żą- dając polepszenia strawy oraz ludzkiego chodzenia się ż mimi ze strony władz e 

WYKRYCIE BIBUŁY 
KOMUNISTYCZNEJ, 

bały poanie policja wykryła duży skłgą 

PARCELACJA W LITWIE, 
„Liet. Aidas“ podaje, iż iegłym 

Je, iż w rok: rozparcelowano w Litwie T Ebieki SME tary ziemi, z której 14,559 ha przypadło gos- Podarstwom rolnym.. Utworzono 2.403 no- a oddzielnych gospodarstw o rozmaitych ooszarach w granicach od 2 do 20 ha. Naj większa ilość gospodarstw zawiera od 8 a. 
s rozparcelowa- e zi wym i sam wym instytucjom, lub do użytku Asy, jak to: szkołom, przytułkom, pod budowę A m Szpitali, pod ogrody itp. r. do 1930 włączni no 509.551 ha, z czego n: aóbodecie, ROX a gospod. przypadło 420.802 ha. w a pas) A stalo 65.345 nowych gospodarstw. 

LIGA PRZECIWGAZOWA. 
W Kownie odbyło się izacyj branii e ligi obrony dodzyaści azot pun trującemi podczas wojny. 
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Walka o len i przemysł Iniarski. 
Pod powyższym skróconym tu 

mieco tytułem został opracowany 
przez Towarzystwo Lniarskie w „Wilk 
nie memorjał wszechstronnie oświe- 
tlający nasze bolączki z dziedziny 
iniarstwa. Memorjał ten wręczony 
przedstawicielom rządu i miarodaj- 
nym czynnikom, zostanie wydrukowa 
my w kwartalniku „Przegląd Lniar- 
ski“. A 

Wobec tego, że sprawami związa- 
memi z lniarstwem na naszych zie- 
miach interesuje się szeroki ogół rol- 
ników, podajemy poniżej krótkie stre 
szczenie poszczególnych momentów te 
go memorjału. 

W I-szej części memorjału, która 
nosi tytuł: „Len jako jeden z czynni- 
ków samowystarczalnošci gospodar- 
czej państwa Połskiego*, znajdujemy 
dane dotyczące obszaru pod uprawę 
Inu w Polsce, w porównaniu z innemi 
krajami Europy. 

W pierwszej części widzimy jak 
wielkie znaczenie posiada len jako 
główny krajowy surowiec włókienni- 
czy i najbardziej rozpowszechniona 
roślina oleista. ь : 

Specjalnie dużo miejsca poświęco- 
mo w memorjałe na zobrazowanie zna 
czenia uprawy Inu w północno-wscho 
dniej częśc naszego kraju, co w zna- 

' cznym stopniu podkreśla załączona 
do memorjału mapa ,łniarskości* po- 

szczególnych powiatów Rzeczypospo- 
litej. 

Specjałne znaczenie posiada len, 
ma wypadek niedostarczenia innych 
surowców włókienniczych i oleistych. 
Memorjał podkreśla znaczenie Inu 
dła obrony państwowej. 

Druga część memorjału została po 
święcona omówieniu warunków zby- 
tu produktów łniarstwa na rynku kra 
jowym i zagranicznym. W tej części 
memorjału został uwypuklony tra- 
gizm naszego Iniarstwa, połegający 
ma prawe całkowitem uzależnieniu je- 
go od przędzalnictwa zachodnio-euro- 
pejskiego. : 

Niezwykle słabo rozwinięty krajo- 
wy przemysł przędzalniczy lniarski 
(na 1000 ha pod inem, mamy 155 
wrzecion), a równieź niezrozumała 
śdla mas polityka Żyrardowa, są tego 
przyczyną. ! 

Mówąc o przędzałnictwie i tkac- 
twie, memorjał porusza sprawę prze- 
'mysłu ludowego, przez który w chwi- 
di obecnej używa się około 2/3 produ- 
Xowanego włókna Inianego. 

Ze względu na niedostateczną pro- 
dukcję nasienia łńianego, znaczne i- 
łości nasićńia łnu są sprowadzane do 
Polski. Memorjał podkreśla, że sytu- 
acja z nasieniem jest odmienną niż 
#6 mem, i że z punktu widzenia tego 
przemysłu obszar pod lnem winien 

" być nawet zwiększony. 
W trzeciej części memorjału zaty- 

tułowenej „Kryzys Iniarski i skutki 
jego dla całokształtu gospodarstwa 
krajowego, po analizie przyczyn 
«kryzysu, zwrócono uwagę na konku- 
rencję surowców włókenniczych ko- 
Tonjalnych juty, bawełny i innych. W 

tym rozdziełe podkreśla się, że upra- 
wa Inu na skutek kryzysu międzyna- 
rodowego została zagrożoną i wywo- 
Tala zwiększenie obszaru pod zbożami, 
zwiększenie importu nasion oleistych 
pozbawienie rolniczej ludności ziem 
północno-wschodnich jedynej rośliny 
przemysłowej, doprowadzającej do 
rolnika gotówkę potrzebną do opę- 
dzenia  najprymitywniejszych  po- 
trzeb i opłacenia podatków. 

Zanik uprawy lnu pozbawi mas 
całkowicie własnego surowca włó- 
ikienniczego i w zupełności uzależni 
od zagranicy, dokąd za surowce włó- 
kniste, roślinne i zwierzęce z Polski 
idą rocznie olbrzymie sumy (około 
800 miłjonów złotych rocznie.). 

Wobec tego uprawa Inu raczej 
winna być rozszerzaną dla pokrycia 
deficytu nasion oleistych, a przede- 
wszystkiem, celem zastąpienia cho- 
ciażby części importowanych surow- 
ców włókienniczych, włóknem wy- 
twarzanem przez własne rolnictwo. 

Rozdział czwarty memorjału oma- 
wia: „Drogi opanowania kryzysu. 0- 
raz możliwości stworzenia racjonalnie 
„zorganizowanej branży Iniarskiej*, — 
'wysuwając ma plan pierwszy koniecz- 
ność międzynarodowego porozumie- 
nia i wprowadzenia ceł ochronnych 
przed dumpingiem sowieckim; —ułat- 
wienia zbytu włókna lnianego wew- 
nątrz kraju, — zorganizowanie bran- 
ży Iniarskiej, celem umożliwienia pra- 
'widłowej kalkulacji wyrobów łnia- 
mych, — popieranie powstawania w 
kraju przędzalni i tkalni typu fabry- 
cznego, oraz rozwoju tkactwa chału- 
pniczego, zagwarantowanie zbytu tka 
min Inianych dla potrzeb wojska, ko- 
lei, salin, szpitali, przemysłów nawo- 
zowych, przedsiębiorstw państwo- 
wych i samorządowych. 

„ Po szczegółowem omówieniu tych 
wszystkich środków, memorjał koń- 
czą |poniżej przytoczone winioski: — 
Stwierdzić naležy, že len, jako rośli- 
na włóknista i oleista odegrywa pier- 
wszorzędną rolę w życu | gospodar- 
czem Polski i posiada ważne znacze- 
mie ze względu na obronę państwa, — 
Wobec tego winien być zapewniony 
dalszy rozwój płantacyj Inianych w 
Połsce, zaś jedyną drogę ku temu jest 
zagwarantowanie zbytu produktów 
Iniarstwa. 

W związku z kryzysem na ogólno 
światowym rynku lnianym winna być 
zwrócona główna uwaga nie na eks- 
port zagranicę, lecz na uporządkowa- 
nie i pogłębienie wewnętrznego rynku 
zbytu tkanin łnianych. Len posiada 
"właściwości umożliwiające konkuren- 
cję z wyrobami bawełnianymi i juto- 
wymi, należy tylko znieść. faktyczny 
monopol Zakładów Żyrardowskich, 
powołać do życia mowe przędzalnie 
Iniarskie i wprowadzić tem samem 
prawidłową kalkulację wyrobów ze 
Inu, oraz zastąpić w wojsku, na kole- 
jach, w salinach i szpitalach konsum- 
cję tkanin bawełnianych i jutowych 
narazie przynajmniej częściowo płót- 
nem Inianem. J. 

к Awantury na tle bezrobocia. 
14 NOWY YORK, 221 (Pat). Kilka- 
našcie osėb adnioslo rany, a wiele 
zostało aresztowanych, przy starciu 
policji z bezrobotnymi. Policja chcia- 
ła przeszkodzić bezrobotnym w od- 

byciu wiecu, skutkiem czego doszło 
do starcia, w czasie. którego po- 
licjanci, obrzuceni kamieniami, zmu- 
szeni byli do użycia pałek gumo- 
wych. Rz 

Zatonięcie statku. 
ATENY 22.1 Pat. — Węgierski statek ..Pa- 

tra“ zatonął w pobliżu wyspy- Teriphos. 
6 łudzi załogi utonęło. 

Silne lotniotwo to potęga Państwał 

Włoski raid transatlantycki. 
Rozreklamowany przez prasę fa- 

szystowską włoski raid lotniczy za- 
kończył się stosunkowo pomyślnie, bo 
kosztem „tylko 5 ofiar łudzkich i 
paru zniszczonych hydroplanėow. 

Jedenaście wodnopłatowców z wło- 
skim ministrem łotnictwa gen. Balbo 
na czele przybyło do stolicy brazylij- 
skiej Rio-de-Janeiro z wielką pompą 
w asyście okrętów, które — na wszelki 
wypadek — lotnikom przez cały czas 
podróży towarzyszyły. 

W specjalnym pawilonie, udekoro- 
wanym barwami włoskiemi i brazy- 
lijskiemi zasiadł prezydent Brazylji 
Vargas. nuncjusz apostolski, ambasa- 
dor włoski. członkowie rządu i korpu- 
su dypłomatycznego i liczne osobisto- 
ści z brazylijskiego świata towarzy- 
skiego. Pawiłon otaczali członkowie 
tamtejszej kolonji włoskiej, no i og- 
romny, bo liczący ponoć do miljona 
głów ludzkich tłum publiczności wszel- 
kich kondycyj i profesyj. Wszystko co 
żyło, zbiegło się oglądać gości zamor- 
sskich. Dla patrzącego. przez” okulary 
faszystowskie widza wydawać by się 
śnadnie mogło, że od czasów odkrycia 
Ameryki przez Kolumba świat więk- 
szej sensacji nie przeżywał. Ba! Furda 
Kolumb, w porównaniu z p. Balbo, 
włoskim ministrem awjacji! Omal nie 
wypsnęło się to Mussoliniemu, przy 
wystosowywaniu, z okazji lotu rozkazu 
dziennego uczestników raidu. 

" _ A teraz sam przebieg lotu, skreślo- 
ny przez ministra awjacji po szczęśli- 

- wem wylądowaniu eskadry wodnopła- 
towców w porcie brazylijskim Natal. 
„Jak się okazuje, hydropłany włoskie 

gotowe były do startu już od 1 stycz- 
nia. Jednak długi czas nie sprzyjały 
faszystom warunki atmosferyczne. Na- 
reszcie upragniona chwila nadeszła i 
eskadra wzbiła się — pewnej pięknej, 
księżycowej nocy — w powietrze. 
Wodą płynęły tymczasem towarzysące 
lotnikom okręty. Miejscem startu był 
port Bolama. Startujące aparaty zabra- 
ły ze sobą jedynie rzeczy niezbędne, 
pozostawiając resztę w Bolama. Do 
przedmiotów niezbędnych należało m. 
in. instrumenty nawigacyjne i kotwice. 
Chodziło o jaknajmniejsze obciążenie 
hydroplanów, w celu zabrania możli- 
wie dużego zapasu materjałów pęd- 
nych. Mimo to, obciążenie każdego 
wodnopłatowca wyniosło 4.600 kg., 
przekraczając niemal o */, obciążenie 
używanych do lotów dawniejszych 
1000-konnych: hydroplanów. 

Wszyscy awiatorży ubrani byli w 
symboliczne czarne koszule. Bez tego 
się obejść widocznie było trudno, bo 
nużby ktoś pomyślał, że lotnicy w ko- 
szulach powiedzmy niebieskich nie są 
prawowiernymi faszystami. 

Przed samym startem minister Bał- 
bo zezwolił dwom pomocniczym wod- 
nopłatowcom, które według pierwotne- 
go planu miały pozostać w Bolamie, 
na wzięcie udziału w locie. 

Start odbył się normalnie, acz w 
zupełnej ciemności (księżyc jak na 
złość schował się w chmurach). Orjen- 
towano się jedynie przy pomocy znaj- 
dujących się w hydroplanach przyrzą- 
dów orjentacyjnych. Pierwszy wodno- 
płatowiec, wzbiwszy się w powietrze, 
nie mógł. już „obserwować, startu pła- 

K UAB ER. 

Cenne nóżki. 

  

  

  
Powyżej widzimy śpiewaczkę amerykańską 
miss Fay Marbe, która ubezpieczyla swe 
piękne nóżki na sumę | miljona dolarów. 
Czyżby miss Fay Marbe niżej cenila swój 

głos? 

  

Podkomisja organizacyjna 
komisji paneuropejskiej. 
GENEWA, 22.I. (Pat). Na wczo- 

rajszem ostatniem posiedzieniu ko- 
misji stucjów nad unją europelską 
Duńczyk Munch zaproponował utwo- 
rzenie komisji organizacyjnej, której 
zadaniem bałoby ustalenie programu 
prac i regulaminu wewnętrznego ko- 
misji. Komisja propozycję tę przy- 
jęła, ustalając równocześnie skład 
komisji organizacyjnej, do której 
wejdą przedstawiciele Anślji, Nie- 
miec, Francji, Włoch, Hiszpanii, 
Szwajcarji, Jugosławii, Grecji, Danii, 
Polski, Portugalji 1 Finlandji. 

Stały Trybunał 
Sprawiedliwości Międzynar. 
HAGA, 221. (Pat). Na trzeciem 

posiedzeniu poufnem Stałego Trybu- 
nału Sprawiedliwości Międzynarodo- 
wej nastąpił wybór przewodniczą- 
cego Trybunału. Został nim Guer- 
rero, były minister spraw zagranicz- 
mych Salvadoru. Na temże posie- 
dzeniu Trybunał dokonał wyboru 
członków izby do spraw pracy, izby 

o spraw komunikacji tranzytu i 
izby procedury uproszczonej. 20 b. 
m. odbyło się pierwsze uroczyste 
publiczne posiedzenie Trybunału w 
nowym składzie, na którem obecni 
byli różni dyplomaci i wysokie oso- 
bistości urzędow. : 

Łotewskie stronnictwo naro- 
dowe wycofało się z koalicji 

. rządowej. ; 
TALLIN, 22.1. (Pat). Wobec nie- 

wykonania przez rząd zobowiązań w 
stosunku do rolników, stronnictwo na- 
ródowe oświadczyło, iż wycofuje się z 
koalicji, odwołując jednocześnie mini- 
stra rolnictwa p. Kerema. Naczelnik 
państwa Strandman dymisję przyjął. 

Radca Janikowski uiegł 
wypadkowi samochodowemu. 

RZYM, 22.1. (Pat). Radca ambasa- 
dy polskiej przy Watykanie p. Janiko- 
wski uległ wypadkowi, mianowicie w 

drodze powrptnej z nabożeństwa w ka- 
plicy Sykstyńskiej za duszę papieża 
Benedykta XV samochód, którym je- 
chał radca Janikowski, zderzył się z 
innym samochodem, przyczem p. Ja- 
nikowski odniósł rany głowy i rąk. Po 
opatrunku p. Janikowski powrócił do 
domu. Robią nadzieję, że w ciągu ty- 
godnia powróci on całkowicie do zdro- 

towców następnych. Potem się jedynie 
dowiedziano, że łotnik Valle startując 
zaczepił skrzydłem o jakąś przeszko- 
dę i w rezultacie musiał się pozbyć 
dodatkowego zapasu. benzyny. Zajęło 
mu to aż 1'/, godziny. Jednak dzielny 
faszysta nie upadł na duchu i dogonił 
brawurowym łotem swych towarzyszy 
już wpobliżu wybrzeży brazylijskich. 

W ciągu pierwszych 6 godzin lotu 
było tak ciemno, że nikt z eskadry nie 
dostrzegł ani razu nawet małego skra- 
wka jasnego nieba. Mimo to, lof odby- 
wał się pomyślnie. Pogoda jednak za- 
częła się psuć już w odległości 90 klm. 
od Bolama. Ocean stał się niespokojny, 
dął silny wiatr, a na horyzoncie zebra- 
ły się gęste chmury. Oczywiście nikt 
nie myślał o wycofaniu się z dalszej 
podróży. Kości już były rzucone i 
należało dolecieć do cełu lub zginąć. 
Tego wymagał faszystowski honor. 

Zaczynało świtać. Lotnicy. mogli 
już wzajemnie się dostrzegać. acz jesz- 
cze z dużą trudnością, gdyż obserwację 
utrudniały chmury. Dła zorjentowania 
się czy wszystko w porządku, dokonał 

„gen. Balbo, lecący na czołowym apa- 
racie, apelu radjowego, na który odpo- 
wiedziało 10 aparatów. Znajdowały się 
one w stanie najzupełniejszej sprawno- 
ści. Motory nie wykazywały żadnego 
defektu. Lotnicy również czuli się do- 
skonałe. W Bolama pozostały jedynie 
dwa hydropłany, które uległy nieszczę- 
śliwemu wypadkowi. Pierwszy z nich 
wzniósł się pomyślnie w powietrze, lecz 
z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn 
musiał nagle zmniejszyć szybkość i 
opuścić się na morze, przyczem nastą- 
pił częściowy wybich benzyny, która 
się zapaliła, niszcząc doszczętnie jedną 
z łodzi. Maszynista postradał przytem 
życie. Reszta załogi zdołała się nato- 
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Z komisji budżetowej. 
Budżet Prezydenta Rzplitej, dodatkowe kredyty na rok 

1928—29, budżety Sejmu i Senatu. 

WARSZAWA, 22.1. (Pat). Sejmo- 
wa komisja budżetowa przystąpiła na 
posiedzeniu w dn. 22 b. m. do obrad 
nad preliminarzem budżetowym Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, który refe- 
rowal pos. Hutten-Czapski 7 B. B., 
wnosząc szereg poprawek redukcyj- 
nych. Na życzenie Pana Prezydenta 
wynoszą one sumię 300 tysięcy złotych. 
Referent podkreśla, że twierdzenie. że 
budżet ten jest wyższy, niż w innych 
państwach, oparte jest na nieporozu- 
mieniu, gdyż w innych państwach wie- 
ie pozycyj, które figurują w budżecie 
prezydenta państwa, umieszczone są w 
innych resortach. 

Zkolei komisja przystąpiła do rzą- 
dowego projektu ustawy w sprawie 
zatwierdzenia dodatkowych kredytów 
na rok 1928-29. Sprawozdawca pos. 
Rzóska z B. B. oświadcza, że kredyty 
ustalone w budżecie załączonym do u- 
stawy skarbowej za okres od 1 kwiet- 
nia 1928 roku do 31 marca 1929 roku 
podwyższa się o kwotę 11.154.349 zł, 
w wydatkach osobowych wskutek 
przyznania funkejonarjuszom państ- 
wowyin i emerytom podwyższonego do 
datku mieszkaniowego. Wydatki, jakie 
faktycznie miały miejsce, znałazły cał- 
kowite pokrycie, a nadto rok ten za- 
kończył się wydatną rezerwą skarbo- 
wą. Pos. Rymar kwestjonuje uzasadnie 
nie rządowe co do wydatków na sumę 
219 miljonów złotych, jakoby miały o- 
ne charakter konieczności państwowej 
Mówca stawia wniosek stwierdzający, 
że przekroczenie budżetu na rok 1928. 
1929 było naruszeniem ustawy skarbo- 
wej, że przekroczenia te nie miały 
przeważnie charakteru nagłości i ko- 
nieczności i że dalsze powiększenie 

budżetu o kwotę 219 miljonów było 
błędem finansowo-gospodarczym. W 
końcu mówca zapowiada wnioski o 
nieuznanie różnych pozycyj. 

Zkolei zabrał głos. podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Skarbu Grodyń- 
ski, podkreślając, że w ustawach skar- 
bowych od roku 1923 do 1929-30 nie 
było żadnego przepisu, któryby regulo- 
wał możność wydatkowania poza Sej- 
mem i kończy oświadczeniem że sytu- 
acja została u nas zmieniona dopiero 
w roku 1929-50 w nowej ustawie skar- 
bowej, przedtem zaś rząd postępował 
nie contra legem lecz praeter legem. 
Sejm, zrozumiawszy tę sytuację, stwo- 
rzył art. 6 ustawy skarbowej na rok 
1929-30, co właśnie było stwierdze- 
niem, że poprzednio brakło takiego 
przepisu. 

W głosowaniu odrzucono poprawki 
i rezolucje posła Rymara en bloc. — 
Następnie przyjęto poprawki referenta 

Po załatwieniu sprawy dodatko- 
wych kredytów komisja przystąpiła do 
preliminarza budżetowego Sejmu i Se- 
natu. — Sprawozdawca pos. Czuma 
zaznacza na wstępie, że ogólna tenden- 
cja redukcji wydatków nie ominęła i 
tego budżetu. 

Suma ogólnych wydatków obu Izb, 
zwyczajnych i nadzwyczajnych wyno- 
siła według preliminarza 10 miljonów, 
a zgodnie z wnioskami referenta 
9.971.245 zł. W roku 1930-31 wydatki 
1е wynosiły łącznie 11.923.088 zł., we- 
dług zamknięć rachunkowych w roku 
1928-29 — 12.299.392. Propozycje re- 
ferenta redukują budżet parlamentar- 
ny w stosunku do roku 1930-31 prawie 
o dwa miljony. 

INS CEE 

Uwaga min. Zaleskiego o Stahlhelmie 
oburzyła nacjonalistów niemieckich. 

BERLIN. 22.1. (Pat.) Na uwagę 
min. Zaleskiego, dotyczącą członkost- 
wa honorowego Stahlhelmu prezyden- 
ta Hindenburga nacjonalistyczna pra- 
sa niemiecka odpowiedziała obelgami 
i insynuacjami, oskarżającemi polskie- 
go ministra o rzekomy zamiar obrazy 
prezydenta Rzeszy. Głębokie oburzenie 
—ošwiadcza „Boersen Ztg.“ — budzić 
može w kolach niemieckich narodow- 
ców porównanie, między ową w każ- 
dym cału prawdziwie polską hordą— 
Związkiem Powstańców  Górnoślą- 
skich — a organizacją niemieckich 
żołnierzy frontowych. Członkowie 
"Stahlhelmu w uczciwej walce z kara- 
binami w ręku bronili swej ojczyzny 
przeciwko przemożnej siłe wrogiej, 
Związek Powstańców natomiast zdo- 
był sobie smutną sławę, prowadząc 

wojnę w czasie pokoju, dokonywując 
gwałtu na słabszych, mordując i plą- 
drując. 

Wręcz odmiennego zdania o Stahl- 
helmie jest socjalistyczny „Vorwa- 
erts*, który w artykule swego kóres- 
pondenta genewskiego stwierdza wyra- 
źnie, iż niezgodne z objektywizmem 
byłoby twierdzenie, jakoby. niedyplo- 
matyczne słowa min. Zaleskiego po- 
zostać miały zupełnie bez wrażenia w 
szerokich kołach genewskich.* O. le 
wchodzi w grę stanowisko Niemiec w 
świecie—pisze dalej pismo—to nawet 
w oczach najszczerszych przyjaciół na- 
szego narodu jest to punkt drażliwy, 
rzucający wątpliwe światło na proble- 
matyczność obecnych stosunków nie- 
mieckich. 

j Czem jest Liga Narodów. 
Komentarze prasy do debaty polsko-niemieckiej. 

GENEWA, 22.1. (Pat). Dziesiejszy 
„Journal de Geneve* komentuje wczo- 
rajszą debatę polsko-niemiecką i pisze 
m. in. co następuje: 

'Mówiono wówczas w kuluarach, że 
dr. Curtius mówił rano dla Genewy, 
a po południu dla Berlina. Bardzo mo- 
žliwe. Ale nawet w swojej drugiej in- 
terpelacji nie-przekroczył on granie 
kurtuazji. W innem miejscu dziennik 
pisze: Nie wiemy, co jeszcze wyniknie 
z tej dyskusji. Minister Zaleski, zga- 
dzając się w zasadzie na konkluzje 
Volksbundu, pozbawił dyskusję gory- 
czy. Trzeba mu być za to wdzięcznym. 
Należy też powinszować Volksbundo- 
wi, że postawił umiarkowane konklu- 

miast uratować. Drugi wodnopłato- 
wiec, mimo całej zręczności pilotów 
Boera i Barbicinti'ego również zmu- 
szony był z niewiadomych powodów 
przerwać rozpoczęty pomyślnie łot i 
opuścić się na morze. W rezultacie 
wybuchł zbiornik z benzyną, hydro- 
plan stanął w płomieniach i w chwilę 
potem zatonął. Wypadek ten pochłonął 
„tylko 3 ofiary w ludziach. Według 
przypuszczeń szefa awiacji, który do- 
wiedział się o tem wszystkiem w dro- 
dze przy pomocy depeszy radjowej, 
przyczyną nieszczęścia było krótkie 
spięcie. 

Przez cały ranek podróż odbywała 
się pomyślnie, mimo, ciężkich chmur 
deszczowych, które ciągle otaczały a- 
paraty, utrudniając lotnikom orjenta- 
cję i zasłaniając. ocean. Podróż trwała 
już 9 godzin. Jednostajny warkot dzie- 
sięciu motorów świadczył, że wszystko 
było w porządku. Wtem hydroplan 
ministra Balbo zaalarmowany został 
sygnałami 5. O. Ś., co oznaczało, iż 
któremuś z hydroplanów groziło nie- 
szczęście. Sygnalizował płatowiec ka- 
pitana Baistrocchi. Okazało się, że a- 
parat Baistrocchi'ego doznał uszkodze- 
nia radjatora i zmuszony był do ópusz- 
czenia się na morze. Na szczęście, nie 
było to czemś tragicznem, gdyż Balbo, 
otrzymawszy sygnały alarmowe, zwró- 
cił się natychmiast drogą radjową do 
towarzyszącej eskadry okrętów, okreś- 
lając miejsce wypadku. Okręty nie- 
zwłocznie pośpieszyły we wskazanym 
kierunku i wydobyły z wody zarówno 
kapitana Baistrocchi'ego, jak też jego 
aparat. 

Leciano dałej. Znowu czas jakiś 
monotonnie warczały motory 9 hydro- 
planów. Jednak djabeł nie śpi. W od- 
ległości mniej więcej 600 klm. od po- 

zje, które są do przyjęcia przez Polskę 
Postępując w ten sposób, Vołksbund 
ułatwił sytuację zarówno Lidze Naro- 
dów, jak Polsce i rządowi niemieckie- 
mu. W ten sposób cała sprawa, koło 
której prasa niemiecka robiła tyle ha- 
łasu, została sprowadzona do tego, 
czem powinna była zostać, to jest do 
sprawy mniejszościowej. Czemby się 
ona stała bez Genewy — z przeraże- 
niem się myśli. Może przyczyną woj- 
ny, a z pewnością wiecznych preten- 
syj. Tymczasem po wymianie oświad- 
czeń ze strony Curtiusa i Zaleskiego, 
dokonanej z otwartością i stanowczo- 
ścią, z szacunkiem i lojalnością, skoń- 
czyło się rozbrojeniem. 

łożonej przy wschodnich rubieżach 
brazylijskich wyspy Noronha, minister 
Balbo znów został zaalarmowany roz- 
paczliwem wołaniem o ratunek. To 
sygnalizował kapitan Donadelli, które- 
mu również się coś w aparacie popsuło 
i który również zmuszony był do o- 
puszczenia się na morze. 

I tego też uratowały okręty eskor- 
tujące. 

Większa część drogi była już prze- 
byta. Eskadra powietrzna, licząca te- 
raz zaledwie 8 aparatów, leciała już 12 
godzin. Liczba wypadków ograniczyła 
się na szczęście do wymienionych 4-ch 
hydroplanów. Z otuchą w sercu pę- 
dziły „czarne koszule naprzód. Apan- 
ti! Avanti! к 

Tymczasem wiatr się wzmagał. 
Co gorsza, zmieniał kierunek z po- 
czątkowego zachodniego, na zachod- 
nio-południowy, w wysokim stopniu 
lot utrudniając. Niech ta okoliczność 
będzie poczytana za tem większą za- 
sługę dzielnej eskadry „orłów Musso- 
liniego“. 

Piętnaście godzin lotu. Na pokła- 
dach hydropłanów wszystko w porząd- 
ku. Już się jednak wyczuwa zmęcze- 
nie. Naprężone i podniecone przez tyle 
czasu nerwy lotników dają już znać 
o sobie. „Czarne koszule* zaciskają 
mimo to zęby i lecą dalej. Faszystow- 
ski honor tego wymaga. Mussolini i 
Europa patrzą. 

W oddali majaczą zarysy jakiejś 
wyspy. To Noronha. Lotnikom zaczy- 
na spadać kamień z serca. Więc to już 
niedaleko ?Odwagi więc i wciąż avanti. 

Osiemnaście godzin lotu. Widać już 
rozległą ciemną linję w dole. To wy- 
brzeże Brazylji — cel podróży dzielnej 
eskadry. į 
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jest jak wiadomo plagą synów Albjonu, 
gdyż ogromnie utrudnia komunikację W 
związku z tem zapala się na ulicach Lon- 
dynu lampy neftowe, które ułatwiają prze- 

chodniom orjentację. 

2 К      W 

|. Józefuoweczka 
„i ciuocia Albinowa. 

Byłoby skandalem na całe Wilno, gdyby 

śię te dwie zacne damy pokłóciły na Łukisz- 
kach w oczach całego miasta, a mode to sna- 
dnie nastąpić ile że mężczyzna okazuje swoje 
preferencje, a wiadomo, babi ród „zazdro- 
sny!* jest do siwych włosów ć dalej. Żart na- 
stronę: Trzeba tę sprawę jakoś rozjaśnić. 
Gdy wyczytałam w programach. radjowych, 
że „berło” czy „lutnię” po mojej Józefuowecz 
ce objęła Ciotka Albinowa, przyjęłam to zu- 
pełnie życzliwie. Lubię tutejszą gwarę, i widać 
ma ona swój urok, jeśli się przyjęła w lite- 
raturze miejscowej, bawi przybyszów i daje 
dobre efekty humorystyczne. Używanie „me- 
jej” stróżówki w Szopce Akademickiej rów- 
nież miało swoje uzasadnienie. Jednak, je- 
stem tego zdania, że takich rzeczy nie mo- 
żna nadużywać. Sama odmawiałem od dłuż- 
szego czasu pisania w tym rodzaju, bo do- 
brze od czasu do czasu, ale nie za wiele, ina- 
czej nuży, nudzi, i autorowi brak konceptu. 

Raziły mię w przemówieniach C. Albino- 
wej zbyt obfite rusycyzmy, można ich jako 
tako unikać, po za tem, zgadzam się z p. Char 

kiewiczem, 2е nie odpowiednie. są pewne 
uliczne nałeciałości, choć by się je spotykało 
właśnie na ulicy. Ale ile i w jakim stopniu 
tego używać, to jest recepta, (którą umiem 
tylko sobie zapisać, jedynie sądze, że traci na 
efekcie komicznym zbyt częste stosowanie 
tej mowy, iktóra nie jest gwarą w sensie na- 
ukowym, ale jest etnograficzną i. lingeristycz- 
mą ciekawością. (Przy tem uważam, że do 
transmisji na całą Polskę, bardzo starannie 
trzeba wybićrać (treść i fonmę rzeczy tutej- 
szych, a pod tym: względem, monolog Msi 
rocznicę 3 lecia Radja, szwankował. Po pro- 
stu miało się wrażenie, że Giotuni mubrakło 
konceptu, „cosz zrobisz,. ś Ciuocióka mie 
maszyna... 

A przecież babska ambicja ' właśnie nia 
tem musi połegać, by ze swego móasta da- 

_ wać rzeczy starannie opracowane. BL Rom.     
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'Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

  

Powietrzna — flotylla  zatoczyla 
wdzięczny łuk i osiadła lekko na mo- 
rzu u wejścia do portu Natal, o godzi- 
nie punkt. 19 min. 30 (według czasu 
Greenwich). 

Natal jest sporem, bo liczącem 30 
tys. ludności miastem, a przytem sto- 
licą prowincji brazylijskiej, wabiącej 
się dźwięcznie Rio Grando deł Norte. 
Tem niemniej odkąd Natal istnieje, nie 
widział on z pewnością takiego zbie- 
gowiska ludzkiego, jak w dniu 15-go 
stycznia roku pańskiego 1931, a faszy- 
stowskiego — 9-go, o godzinie 7 min. 
30. Olbrzymi tłum, złożony z Brazylij- 
czyków, Indjan, Włochów, Murzynów 
i innych Kreolów machał kapełusza- 
mi, ryczał i tłoczył się nad brzegiem 
morskim na widok „czarnych koszul”, 
co zdobyły ocean. 

Prasa włoska nie posiada się z ra- 
dości. „Giornale d'Italia" pisze, iż moż- 
liwości lotnictwa uległy odtąd rady- 
kalnej zmianie, przed pilołami otwie- 
rają się szerokie horyzonty i „zmusza- 
ja polityków i techników do zasta- 
nowienia“. Dziennik „Popolo di Ro- 
ma“ posuwa się jeszcze dalej, nazy- 
wając wyczyn lotników włoskich po- 
litycznym triumfem Mussoliniego i fa- 
szyzmu. 

Tu, jak się zdaje, wyłazi szydła 
z worka. Bodaj że cały ten roztrąbio- 
ny przez faszystowską prasę łot był 
raczej obliczoną na efekt reklamą fa- 
szyzmu i Mussoliniego, demonstracją 
polityczno-militarną, kosztownym — 
pięć ofiar ludzkich! — fajerwerkiem, 
aniżeli czynem istotnie sportowyfn, 
bezinteresownym, dobro ludzkości ma- 
jącym na celu. Uporczywie się nasuwa 

"analogja z osławionym lotem Nobilego. 

d.
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Olbrzymie polowanie na terenie województwa 

wileńskiego. 
W usłatnim tygodniu z iniejatywy T-wa 

„Fransapoł* z Warszawy zorganizowane z0- 
sisio na szeroką skalę połowanie na terenie 
„powiałów wilejskiego, dziśnieńskiego i bra- 
sławskiego. Polowanie to trwało 6 dni. Brali 
w niem udział wybitni przedstawieiele świata 
naukowego, kilku gości zagranicznych, jak 
również b. prezydent Rzeczypospoliiej St. 

Wojciechowski. 
W wyniku połowania zabito 3 wilków, 

6 lisów, moe piactwa i zajęcy. 

Wszyscy nezęstniey połowania urządzili 
jednocześnie wycieczkę krajoznawczą po zie 
miach półnoeno-wschodnich, które, jak wia 
domo, budzą duże zainteresowanie. 

Tragiczny wypadek podzas piłowania drzewa 
We wsi Ojcienowo, gm. Iwieniekiej mic- 

«zkaniee tej wsi Józef Dudziel ze swym sy- 

mem Janem poszli do lasu piłować drzewo. 
Czy śle podpiłowali drzewo, czy też stali nie 
m tej strony, dość, że w pewnej chwiłi drze- 
wa magle zachwiało się i runęło przygnia- 

Oszuści 
We wsi Kowale gm. smorgońskiej zjawił 

się pewien jegomość, który x miejsca zgło- 
i a tej wsi Zygmunta Ho- 

pena się jako agent ubez- 

gieczeniowy i zaproponował Hopenowi ubez 

pieczenia ma bardzo dogodnych warunkach. 

Hepen po namyśle zgodził się wpłacić pe- 

  

     
    „ przedstawiając 

  

tająe obu traczy. Jan Dudziel chociaż sil- 
nie potrącony i zraniony wydostał się z pod 
drzewa, a nie mogąe wydobyć ojca zaczął 
wołać © pomoc, lecz zanim przybyła po- 

moc Dudziel. zmarł. 

grasują. 
wną kwotę i otrzymał polisę, nie wiedząc 

o tem, że polisa jest fałszywa i tranzakcja 
ubezpieczeniowa jest wogóle mic nie warta. 

Zaalarmowana policja aresztowała „ajen- 
ta”, który się okazał znanym oszustem Major 
kiewiczem. 

Zawaienie się 15 metrowego komina. 
Dnia 20 b. m. w miasteczku Ziembinie 

«kregu mińskiego nastąpiła katastrofa w fa- 
bryee szkła, gdzie poraz pierwszy uruchomio 

mo mowy piec. 
Z niewyjaśnionych przyczyn powstały ga- 

sy, które spowodowały wybuch pietća, a w 

«hwilę później zawałenie się 16 metrowego 

kemina. Z pod gruzów komina wyciągnięto 
tanino 

» 

QSZMIANA 
+ Uroczystość w Żeńskiej Szkołe Rolni- 

<zej. Dnia 11 stycznia w niedzielę odbyło się 
* Worokomszczyźnie podniosła uroczystość. 
W dniu tym zakończony został kurs nawk w 
Państwowej Ruchomej kiej Szkole Rol- 
miczej, który prowadzony był od pierwszych 
-dni pażdziernika r. ub. 

Należy cofnąć się mieco w stecz, aby do- 
Mkładnie zobrazować cały ruch oświatowo- 
rolmiczy, jaki rozwijał się w Worokomszczy- 
źnie i okolicznych wsiach. : 

Zawdzięczając wytężonej pracy oświato- 
«wo-społecznej p. J. Świstka, nauczyciela ze 
«wsi (Kowale oraz jego współtowarzyszy już 
od kilku łat daje się zauważyć pozytywne wy 

miki tej pracy. Mianowicie, przeprowadzone 
były konkursy rolnicze w tamtejszym rejonie, 
zorganizowane były odczyty i pogadanki, za 
łażone Kółko Rolmicze.. Działacze tamtejsi 
poszń dalej — spowodowali, że na teren ich 
pracy zjechała Ruchoma Żeńska Szkoła Rol 
micza, aby tą drogą oświecić tamiejszą lud- 
mość. Zjechały dwie nauczyciełki, które przy 
miozly »e sobą cały szereg pomocy nauko- 
wych, a ponadto niezlicząną ilość naczyń, 
które przydały się przy nauczaniu gotowania. 

й się do szkoły 18 dziewcząt z o- 

kolicznych wsi ż fołwarków. Lekcje gotowa- 

mia, szycia, kroju, haftu, gospodarstwa do- 
nowego, higieny i hodowii ptactwa naucza- 
ły stałe nauczycielki, zaś przedmioty rolni- 
«cze były wykładane pnzez personel agrono- 
aniczny Wileńskiego Towarzystwa Organiza- 
cyji Kółek Rolniczych. Na wykłady rolnicze 
pomimo stałych uczenie zbierali się tłumnie 

gospodarze z sąsiednich wsi. 
Dnia ił odbyło sę zakończeme tego kur- 

su, na godzinę 14 zebrali się rodzice uczenic, 
mwaproszeni goście oraz personel agronomi- 
cezny powiatu. Starostę reprezentował p. Ku 
czyński — kierownik Biura Wydziału Powia 
towego. 

Urcczystość rozpoczęto przemówieniem kie 
sownionki szkoły skierowanem do uczenie — 
podkreśleniem, że idłą teraz do własnych chat, 
aby nabytą wiedzą promieniować nazewnątrz, 
alby wiedzę nabytą na kursie zastosować w 
tycia 

      

W śmóeniu p. starosty przemawiał p. Ku- 
«zyński, dziękując tut. nauczycielstwu za ini 

6 robotników zabitych i 10 ciężko rannych. 
Wskutek zawalenia się komina fabryka 

została unieruchomiona. 300 robotników stra 
«iło praeę. 

W związku z tą katastrofą G. P. U. are- 
sztowało kilkanaście oosób z pośród persone- 
lu fabrycznego podejrzanych o spowodowa- 
nie katastrofy. 

cjatywę, personełowi szkoły za pracę, a od 
absolwentek spodziewa się pracy pod własną 
strzechą.  Pomadto wygłoszono szereg in- 
mych okolicznościowych przemówień. | 

Dziewczynki w prostych słowach dzięko- 
wały kierownictwu szkoły oraz poprosiły wy 
słać podziękowanie nieobecnym p. naczelni- 
kowi W. Szaniawskiemu i mizytatorce p. 
M. Mrozowiczowej za sprowadzenie szkoły. 

Po odśpiewaniu kilku piosenek i deklama 
cjach goście zwiedzili wystawę robót kobie- 
cych — haft, szycie i inne robótki ręczne — 
należy podkreślić gustowny dobór deseni i 
ładne wykończenie poczem wszyscy zasiedli 
do wspólnego obiadu, ugotowanego (przez sa- 
me uczenice. Wspaniałe smakołyki na trze- 
cie dowodziły, że sztukę kulinarną absol- 
wentki posiadły w zupełności. 

Skonstatowaliśmy, że tego rodzaju naucza 
mie jest bardzo dostępne Ń mamy nadzieję, 
że na teren powiatu szkoła zjedzie niejedno- 
krotnie. 

SOŁY 
+ W odpowiedzi „sąsiadowi*. W Nr. 3 

„Naszego Przyjaciela* z dnia 18 stycznia 1931 
roku zamieszczona została notatka o wypad 
ku samobójczym Malenczyka Aleksandra w 
Sołach. 

Mieszkańcy Sół zostali istotnie poruszeni 
wypadkiem, lecz nie z tego powodu, że uro- 
bił to Strzelec, ale że zrobił to człowiek. Ku 
cie gorącego żelaza z tego powodu, przez je- 
dnostki nieprzyjazne Związkowi Strzeleckie- 
mu, jest nzeczą niegodną, i ci co z tego po- 
rwodu wylewają łzy krokodyle, piszą, że nie 
podadzą przyczyn. Fakt niepodania przyczyn. 
samobójstwa, a jedynie komentowanie spra- 
wy ad hoc i to publicznie, wymaga napiętno 
mania. „Sąsiad jest sam chyba niemoralny, 
bo zarzuca braki w tej mierze dwom łu- 
dziom, znanym i szanowanym powszechnie, 
za ich pełną poświęcenia pracę społeczno- 
obywatelską. Pisząc w organie uczciwym, po 
pełnił tą niegrzeczność, iż napisał rzeczy nie 
zgodne z prawdą, co go stawia poza nawias 
ludzi naprawdę moralnych. Kłamstwo jest je 
ctynie powodem złej konkurencji w pracy, 
mad wychowaniem młodego pokolenia w mi 
łości wielkiej do Ojczyzny i do tego który ją 
wskrzesił, po. przeszło stuletniej niewoli, Mar 
szałka Piłsudskiego. Strzelec. 

w Preto EIK DNA BZ CD S NOT PN O KEEDWESE SYWEOEACTOESTEZO 

„Jubileuszowa Środa Literacka 
7 

poświęcona 25-leciu pracy pisarskiej p. Hel. Romer. 
Jubiłeuszowa Środa Literacka po- 

święcona 25-leciu pracy publicystycz- 
no-literackiej p. Heleny Romer, zgro- 
madziła w dostojnych murach poba- 
zyłjańskich całą elitę społeczeństwa 
"wileńskiego. Poza dziennikarzami i li- 
teratami naszego miasta na uroczys- 
tość przybyli liczni, goście, między in- 
nymi gen. Lucjan Żeligowski, J. E. Ks., 
Biskup Michalkiewicz i p. wojewoda 

Święto naszej Szanownej Kole- 
żanki zagał czcigodny prezes Związku 
Literatów  Wileńskich rektor prof. 
Zdziechowski. Przemówienie jego mia- 
ło charakter bardzo serdeczny, niemal 
osobisty. Pan rektor zaczął od włas- 
nych krakowskich wspomnień o p. He- 
lenie Romer z przed laty, małej, żywej, 
inteligentnej dziewczynce. „Zastana- 
wiałem się niejednokrotnie nad tem — 
mówił — co też wyrośnie z tej dziew- 
czynki i nigdybym nie przypuścił, że 
kiedyś, przy końcu swego doczesnego 
żywota będę przewodniczył na Jej ju-. 
bileuszu, jako już tak dostojnej pani*. 

„Czytałem niedawno — nową ksią- 
żkę p. Romer-Ochenkowskiej i dziwi- 
łem się, że wcześniej nie zauważyłem 
wielkich walorów Jej twórczości. Te- 
raz, gdy już tak znaczny okres czasu 

bez przerwy przebywam w Wilnie, 
czuję się coraz bardziej tutejszy. od- 
czuwam je €Oraz lepiej. 

Dziękując mówcy za jego serdecz- 
ne słowa wzruszona Solenizantka uca- 
towała czeigodnego profesora. 

Następnie przemawiali: red. ' St. 
Kodź w imieniu Syndykatu Dziennika- 
rzy Wileńskich, p. Michał Róuba w im. 
Tow. Artystów Plastyków i przedsta- 
wiciele Pen-clubu Żydowskiego, skła- 
dając Jubilatce gratulacje i szczere ży- 
czenia długiej jeszcze tak owocnej pra- 
ty. Po przemówieniach p. Hulewicz 
odczytał kilkadziesiąt depesz z życze- 
niami nadesłanych z różnych stron 
kraju i całej Polski, a nawet z zagra- 
micy, między innemi od Związków Li- 
terackich w Warszawie i Poznaniu, od 
min. Prystora, b. min. prof. Staniewi- 
cza, marszałka Senatu Wł. Raczkiewi- 

cza, wicemin. ks. Żongołłowicza, dyr. 
Depart. Sztuki i Kultury: Skoczylasa, 
Wacława Sieroszewskiego, Iłłakowi- 
czówny, dyr. Osterwy, Ludwika Sol- 
skiego i t. d. 

Zkolei p. Wanda Niedziałkowska- 
Dobaczewska wygłosiła referat o twór- 
czości p. Hel. Romer, w którym w spo- 
sób barwny nakreśliła przed słuchacza 
mi sylwetkę Dostojnej Jubilatki. / 

Po referacie p. Dobaczewskiej ze- 
brani na Środzie współpracownicy 
„Kurjera Wileńskiego, wręczyli swo- 
jej Koleżance adres, który odczytał p. 
Jurkiewicz. 

Na odczytaniu nieznanych jeszcze 
utworów p. Hel. Romer część oficjalna 
uroczystości została zakończona, po- 
czem w ściślejszem gronie przyjaciół 
odbył się bankiet, na którym przema- 
wiali: p. St. Romer w imieniu rodziny 
Romerów, Litwin p. Wałajtis i w imie- 
niu redakcji „Kurjera Wileńskiego* p. 
Jurkiewicz. Wszyscy mówcy składali 
Jubilatce serdeczne gratulacje i wyra- 
żali życzenia, by już tak bardżo zasłu- 
żonem piórem Swem mogła jeszcze 
długo pracować dla dobra kraju, któ- 
ry, tak bardzo umiłowała. 

Po licznych toastach zapanował 
wśród zebranych nastrój miłej kole- 
żeńskiej poufałości, tak że ochoczo ba- 
wiono się długo bo aż do godziny 4-ej 
rano. , 
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KAŻDY B. UCZESTNIK 

WALK O WILNO 
powinien przeczytać 

WILNO WYZWOLONE 
BOGATO ILUSTROWANĄ JE- 
DNODNIÓWKĘ NA ZJAZD 
B. UCZESTNIKÓW WALK 

O WILNO 
DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 

  

K UR JE R 

Ž. Podziękowanie. 
Nie mogąc, narazie przynajmniej, 

podziękować osobiście wszystkim, któ- 
rzy z tak niezmiernie żywą przyjaźnią 
odnieśli się do obchodu mego 25-lecia 
pracy pisarskiej i społecznej, tą drogą 
zasyłam najserdeczniejsze podzięko- 
wania. Najwyższą radością może czło- 
wieka zapełnić poczucie, że został zro- 
zumiany przez swoje społeczeństwo, 
a ten dowód dały mi te liczne depesze, 
listy z wiejskich zakątków, z parafij, 
ze stolic europejskich, z miast polskich 
i obcych, te artykuły przemówienia, 
tak życzliwe, bezpośrednie, te wresz- 
cie upominki i cudne kwiaty, które 
zapełniły moje mieszkanie. 

Ćwierć wieku pracy, to nie lekki 
rachunek sumienia. To bilans ciężkich 
walk na wielu frontach. Niechże bło- 
gosławieni będą ci, co mi w nich byli 
pomócą, zachowuję ich we wdzięcznej 
pamięci, a takie chwiłe jak obecne, 
wiążą mię jeszcze silniej z niemi i z 
mem ukochanem Wilnem. 

Nie mogąc wymienić wszystkich, 
którzy się przyczynili do obchodu, po- 
zwalam sobie jedynie na wyrazy głę- 
bokiej wdzięczności Czcigodnemu Bi- 
skupowi Bandurskiemu za mszę na 
moją intencję. ; 

Dziękuję Wam z całego serca! 

Helena Romer-Ochenkowska 

Konkurs muzyczny 
im Marszałka Piłsudskiego. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego ogłosiło kon 
kurs muzyczny, im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego dla kwartetów smyczko- 
wych. Celem konkursu jest pobudze- 
nie zamiłowania do muzyki zespo- 
łowej. 

Nagrodę konkursu im. Marszał- 
ka Piłsudskiego stanowią cztery in- 
strumenty staropolskiego wyrobu, 
ofiarowane na ten cel, jako dar woj- 
ska polskiego przez gen. dyw. Stani- 

sława Wróblewskiego. 
Kwartety, które staną do konkur- 

su winny wykonać przed sądami re- 
gjonałnemi, ewentualnie sądem sto- 
łecznym konkursu trzy kwartety smy 
czkowe: jeden z epoki klasycznej 
(Heidna, Motzarta i Beethovena), dru- 
gi kwartet współczesny, oraz trzeci 
kwartet kompozytora polskiego bez 
względu na epokę. 

Konkursy regjonalne odbędą się 
(po raz pierwszy w styczniu 1932 roku, 
zaś konkurs stołeczny w marcu tegoż 
roku. 

Kwiatki podatkowe. 
Do czego dochodzą absurda fiskalne na- 

szego aparatu podatkowego doskonale cha- 
rakteryzuje, kiłka powyższych faktów, za- 
krawających raczej na humoreskę. 

Oto w dniu 22 b. m. do niejakiego Ka- 
szera (Trakt Batorego 20) zgłosił się sekwe- 
strator z żądaniem uiszczenia kosztów za 
zwłokę z tytułu podatku lokalowego na łącz- 
ną sumę 2 (wyraźnie dwóch) gfoszy. Skon- 
sternowany i niemniej zdziwiony płatnik, 
mie pozbawiony widocznie humoru, zwrócił 
się do sekwestratora z prośbą rozłożenia 
należności na dwie równe raty, przyczem wy- 
raził nawet gotowość uiszczenia pierwszej ra- 
ty w wysokości I grosza natychmiast..W wy 
niku jednak dłuższych pertraktacyj osiągnię- 
to porozumienie, na mocy którego zaleg- 
łość została uregulowama odrazu, na co Ka- 
szer otnzymał kwit za Nr. 5453. 

Drugi podobny wypadek miał miejsce w 
Jerozolimce. I tu również sek'westrator zażą 
dał uiszczenia należności podatkowej w wyso 
Ikości 1 grosza (dosłownie jeden grosz). 

'Kropka. Resztę czytelnik sobie sam dopo- 
wie... 

KINA I FILMY 

SFILMOWANY I SFOTOGRAFOWANY 
TEATR. 

(Helios). 

2 założonej w Paryży potężnej filji ame- 
rykańskiej „Paramountu*, wytwórni filmów 
mówionych w większości języków europej- 
skich, nareszcie doszedł do nas pierwszy film. 
Jest to wyświetlany obecnie (i „wyglaszany“) 
w Heliosie dramat „Tajemnica lekarza”, 
który mie jest niczem innem, tylko rekrano- 
wo-głośnikową reprodukcją teatru. To samo 
tworzywo, wszystkie zupełnie te same akceso 
rja, znaczne ograniczenie terenu akcji, jed- 
mem słowem sztuka teatralna jakich wiele. 
Zrobiona zresztą bardzo zręcznie, dobrze za- 
wiązana akcja, interesujące, zo pomysło 
we komplikacje, konflikty d: tyczne, cie- 
kawe sytuacje etc. 

Wykonanie aktorskie całkowicie polskie 
(reż. Ordyński) jest na bardzo wysokim po 
ziomie. Solski, Stąpowski, pozatem Gorcyń- 
ska, Bruczówna, Owerło i Sawam. Obsada 
świetna. Przoduje oczywiście. Solski wycie- 
miowany do maksimum, niezmiernie prosty 
i maturalny, w myśl założeń postaci, którą 
odtwarza — szlachetny wielce i dystyngo- 
wany. Reszta wykonawców wypełniła swoje 
zadania naogół bez zastrzeżeń. Mała dziew: 
czynka w scenach z Sawanem — trochę sztu 
czna. 

Osobno należałoby powiedzieć też o Stę- 
powskim. Wielki ten, niewątpliwie „aktor, o 
cechach prawdziwego artysty, posiada jednak 
pewną dozę maniery, „sztampy* w tonie. w 

brzmieniu mowy, która psuje nieco wrażenia, 
wywierane przez niego ze sceny. Ów właśnie 

pewien nienaturalny odcień wyczuwało się i 
w omawianym dramacie w wielu powiedze- 
niach Stępowskiego. 

A teraz to, co stanowi największą pointę 
dla recenzenta w danej sytuacji — oto porów- 
nanie tej foto i fonograficznej reprodukcji 
z prawdziwym, żywym teatrem. Otóż choćby 
ze względów czysto technicznych. w tym wy- 
padku teatr może się nie obawać wcale konku 
rencji. Daleko tym niewyraźnym, metalicz- 
nym, gramofonowo-nosowym głosom, do sub- 
telnych odcieni żywego słowa. Ponadto kwe- 
stja odpowiedniego skoordynowania głosu 
z ruchami ust dużo jeszcze pozostawia do ży- 
czenia. Trzeba jednak odrobiny dobrej woli 
i wyobraźni aby połączyć ściśle te dwa czyn- 

niki, 1 jeszcze jedno: zamiast pomagać og- 
romaie przeszkadzały ł. zw. zbliżemia zu- 
pełnie tu niewłaściwe, bo przy nich traciło 
się z oczu inne osoby, co uniemożliwiało 
obserwowanie wrażenia, wywieranego na nim 
(niej) przez słowa postaci zbliżonej. Ogrom- 
nie to rozpraszało uwagę widza i w wielu 

wypadkach psuło cały efek artystyczny. 
Drugą część programu wypełnia pstra, 

technicolorowa farsa, obficie naszpikowana 
wstawkami rewjowemi. (sk) 

WD LE NS KSK 

Złodziej w szafie. 
Ujęcie nieuchwytnego opryszka i włamywacza. 

Wezorajszej nocy władze połieyjne arc- 
szłowały oddawna poszukiwanego opryszka, 
złodzieja i włamywacza Łukjanowa Aleksego 
przezwiskiem „Wilk*. Łukjanow, chociaż 
jeszcze młody, zrobił wielką karjerę złodziej 
ską i „pochubić* się może wyczynami, które 

zróbiły mu rozgłos wśród Świata przestępcze 
go. 

Osadzony przed dwoma laty w więzieniu 
Łukiskiem, zbiegł z więzienia i przez dłuż- 
szy czas wszelki Ślad po nim zaginął. Póź- 
niej wcielony do wojska zdezerterował i do- 
konał w Wilnie całego szeregu kradzieży. 
Aresztowany dwukrotnie przez żandarmerję 
wojskową i tym razem zbiegł z aresztu aby 
przez jakiś czas bezkarnie grasować w mie 
ście i okolicy. Aresztowany jeszeze raz nie 
na długo pozbawiony został wolności, gdyż 
zbiegł podczas odprowadzania go do aresz- 
tu centralnego. 

Zagadkowe 
Wczoraj o godz. 6-ej rano do łokału po- 

gotowia ratunkowego wpadła elegancko ub- 
rana dama z krzykiem „Panowie ratujcie 
człowiek się zatruł. 

Okazało się, że zatruciu uległ malarz kina 
„Casino* Borys Suchow 33 lat, zamieszkały 
przy ul. Dominikańskiej 16. 

Lekarz pogotowia ustalił, że Suchow za- 
truł się alkoholem i sublimatem, wobec czego 
przewieziono go do szpitala Żydowskiego. Do- 
dać należy, że okoliczności, przy których Su- 
chow uległ zatruciu są dość zagadkowe. Kry- 
tycznego wieczoru Suchow wraz z zamiesz- 
kującym z nim w jednem mieszkaniu Deni- 
sowym i panią N. bawili się przez całą noc 

  

  

Wezoraj w nocy agenci wydziału śledcze 
go zauważyli Łukjanowa, gdy wychodził z 
łupem ziodzieįskim z jednej z bram przy 
uliey Wileńskiej. Cheąe wyśledzić jego kry- 
jówkę, policjanci nie zatrzymując go podą 
żyłi w ślad pilnie obserwując. Poszedł na ul. 

Jatkową i wszedł do jednego z mieszkań 
domu Nr. 4. 

W parę chwił do tego mieszkania wkro- 
czyła policja. Lecz Łukjanowa narazie nie 
znaleziono. Dopiero po dłuższej rewizji znałe 
ziono w szafie ukrytego pod ubraniem. 

Zakutego w kajdany groźnego włamywa- 
exa przewieziono do więzienia Łukiskiego. 
Podczas rewizji w mieszkaniu Łukjanowa 
znaleziono rozmaite rzeczy, pochodząee z kra 
dzieży, pozatem na podstawie różnyeh da- 
nych ustalono, że stał on na czełe bandy 
złodziejskiej. (e) 

zatrucie się. 
w jakiejś podmiejskiej restauracji. Powrócili 
zrana w stanie bardzo podchmielonym, Szcze- 
gólnie „wstawionym* był Suchow, który we- 
dług zeznania dozorcy nie mógł chodzić o 
własnych siłach, tak że z wielkim trudem 
udało mu się odprowadzić Suchowa do miesz- 
kania. W pół godziny później zatrutego Sub- 
limatem Suchowa pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło do szpitala Żydowskiego. 

Okoliczności, przy jakich nastąpiło zatru- 
cie nie są narazie wyjaśnione. Nie ustalono 

również czy popełnił Suchow zamach samo- 
bójczy, czy też zatruł się przypadkowo. Do- 
chodzenie prowadzi policja. (c) 

   

    

  

KRONIKA 
| Piątek 

| Wschód słońca—g. 7 m. 30. 

SPA b zatkastój szedgno 0 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 22 |—1831 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 775 

Temperatura średnia — 129 C 
najwyższa: — В° С 

‚ najnižsza: — 16° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: cisza. 

'Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: zrana pochmurno, potem pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki w Wilnie ukarał: 

1) dorożkarza Pawła. Wysockiego, Mejsza- 
golska 19 za ukazanie. się w miejscu pubłicz- 
nem w stanie nietrzeźwym i uprawianie pro- 
cederu dorożkarskiego też w stanie nietrzeź- 

wym—-aresztem bezwzględnym na dni siedem. 

2) Dorożkarza Władysława Wirpsza, Trocka 

30, za ukazanie się w miejscu publicznem 

w stanie nietrzeźwym, a także za uprawianie 

procederu dorożkarskiega także w stanie nie- 
trzeźwym aresztem: bezwzględnym przez dni 
siedem. 3) Dorożkarza Bolesława Bereśniewi- 
cza, Równe Pole 1, który kierując wozem 
będąc'w stanie pijanym wjechał w okno wy- 
stawowe — aresztem bezwzględnym przez 
dni pięć. 4) Woźnicę Stanisława Binkuńskie- 

go, Trakt Bałorego Nr. 61, za nadmiernie 

  Dziś: Rajmunda. 

Jutro: Tymoteusza. 

  

  

tem bezwzględnym przez dni pięć. 5) Wož- 
nicę Józefa Szostaka, Pokój Nr. 43, za nie- 
ostrożną jazdę wozem ciężarowym, skutkiem 
czego najechał na dorożkę — aresztem bez- 

względnym przez dni trzy. 6) Dorożkarza Sta- 

nisława Traka, Kalwaryjska 116 i dorożkarza 
Wojciecha Stankiewicza, Kalwaryjska 115, za 

ukazanie się w miejscu pubłicznem (na po- 

stoju dorożek) w stanie nietrzeźwym i nie- 
właściwe zachowanie się aresztem bezwzględ- 
nym po pięć dni każdego. 7) Ignacego Lewic- 
kiego, Śniegowa Nr. 30 za wprowadzenie po- 
raz drugi w obrót kiełbas niezaopatrzonych 
w plomby grzywną w kwocie 100 zł. z za- 
mianą wrazie nieściągalności aresztem przez 
dni czternaście. 8) Lejbę Aronowicza, zam. w 
Landwarowie, Kolejowa Nr. 11, za wprowa- 
dzenie w obrót po raz drugi mięsa nie- 
stemplłowanego grzywną w kwocie 100 zł. 
z zamianą w razie nieściągalności aresztem 
przez dni siedem. 9) Mowszę Bazyljana, żam. 
w m. Turgielach, pow. wileńsko-trockiego za 
wprowadzenie w Wilnie po raz drugi mięsa 
niestemplowanego grzywną w kwocie 100 zł. 
z zamianą w razie nieściągalności aresziem 
przez dni siedem, 10) Josela Paca, Ludwisar- 

ska 4—19 za wprowadzenie po raz dwunasty 

w obrót mięsa niestemplowanego grzywną w 

kwocie 200 zł. z zamianą w razie nieściągal- 

ności aresztem przez. dni dwadzieścia osiem. 

MIEJSKA 

— Budżet opieki społecznej Magistratu m. 
Wiłna. Onegdaj odbyło się posiedzenie ra- 
dzieckiej Komisji Opieki Społecznej, na któ- 
rem rozpatrzono projekt preliminarza bud- 
żetowego Wydziału Op. Sp. Magistratu na 
rok 1931-32. ` 

Budżet ten zostanie wkrótce rozpatrzony 
przez Magistrat, poczem wpłynie pod obrady 
Komisji Finansowej. 

_ SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Solenny Konwent Kt„Cresovii*. Aka- 

demicka korporacja „Cresovia* organizuje w 
najbliższą niedzielę, 25 b. m. o godz. 12.30 
w sali Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 
13 w Wilnie) „Sołenny Konwent“, na К- 
rym nastąpi nadanie godności Filistrów ho- 
noris causa tej korporacji JE ks. biskupowi 
dr. Bandurskiemu i p. mjr. Jerzemu Dąb- 
rowskiemu. у 

Uroczystość ta odbędzie się z zachowa- 
niem całego tradycyjnego ceremonjału kor- 
poracji, z wielką uroczystością przy udziale 
zaproszonych gości, przedstawicieli władz 
państwowych, cywilnych i wojskowych, sa- 
marządowych, organizacyj społecznych, zwią- 
zków b. wojskowych, świata naukowego, Uni- 
wersytetu, słowem przedstawicieli całego spo- 

łeczeństwa. 
W czasie uroczystości przygrywać będzie 

orkiestra 1 p. p. Leg. i dokonane będą zdjęcia 
fotograficzne, a ewentualnie nawet filmowe. 

Wieczorem tego dnia odbędzie się na kwa- 
terze korporacji komers. 

— Legjon Młodych a Przysposobienie Woj 
skowe. Sekcja Przysposobienia Wojskowe- 
go i Wychowania Fizycznego Akademickiego 
Związku Pracy dla Państwa „Legjonu Mło- 
dych* rozpoczęła swą pracę na zebraniu w 
gmachu głównym U. S. B. w dniu 20 stycznia 
b. r, na którem wygłosił odczyt kpt. dyplo- 
mowany Galinat p. t. „Zadania, Młodzieży 
Akademickiej w powszechnej akcji P. W.". 
Zebranie otworzył przewodniczący Sekcji kol. 
Gawroński Mieczysław, który wskazując na 
konieczność konsolidacji młodzieży akade- 
miekiej dla pracy P. W. oraz poddania rewizji 
dotychczasowego stosunku akademika do za- 
gadnień wojennych, który jest dość obojętny 
i jednocześnie zakreślił ramy, w których pra- 
ca będzie się posuwać a mianowicie sekcja 

dążyć będzie do wprowadzenia obowiązku 
moralnego i formalnego brania udziału w 
pracy P. W. dla każdego zdolnego do służby 
wojskowej akademika, który nie odbył P. W. 
w szkołach średnich, do wprowadzenia czyn- 
nika ideowego jako podstawy udziału w pra- 
cach P. W. na Uniwersytecie i do popierania 
każdej akcji jaknajwydatniej na Uniwersyte- 
cie, zmierzającej do realizacji idei P. W. 
Po przemówieniu kol. Gawrońskiego wygłosił 
odczyt kpt. dypł. Galinat, w którem jako 
tachowiec oświetlił cele i zadania akcji przy- 
sposobienia wojskowego na tle doświadczeń, 
zdobytych w wojnie światowej (1914—1918) 
oraz omówił kierunki pracy P. W. zagranicą, 
wyrażając wkońcu życzenie, iż w społeczeń- 
stwie naszem nie powinno zabraknąć nikogo, 
w tej pracy, a szczególnie w społeczeństwie 
akademickiem. W.K. 

* HARCERSKA. 
— Kulig „Czwartaków*. Hucznie i z nie- 

cierpliwością przygotowała się 4 Wil. Druż. 
Harcerska do pierwszego w swych dziejach 
'kutigu. Niedługo trwało przygotowanie, ale 
to tylko dzięki łaskawej pomocy Koła Przy- 
jaciół 1 P. A. P. Leg., które od chwili powsta 
nia czułą opieką otacza swych „harcerzy- 
ków*. 

11 stycznia. rankiem, 8 раг sań, wypełnio 
nych po brzegi 36 harcerzami, ruszyło kłu- 
„sem z miejsca zbiórki przy ul. Pióromont. 

Trasa kuligu: most Zielony—ul. Mickiewf 
cza i innemi na trakt landwarowski w stronę 

Grzegorzewa, jako celu kuligu. 
Smagani ostrym wiatrem zimowym — peł 

mi harcerskiego humoru fprzejechałiśmy szyb 
ko: 16 km.Dla wzmożenia. humoru. przygoto 
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szybką i nicostrożną jazdę wozem — aresz- | wana była w Grzegorzewie przez .P. ne 

spodzianka z gorącego litewskiego bigosu, któ 
rego- smak „godzien był Mickiewiczowskiego 
rymu z Pana Tadeusza. i 

Na miejscu zwiedzono miejscową fabrykę 
tektury, poczem o godz. 15 ruszono zpowro 
tem. Jazda emocjonowała chłopców, to też 
nie dziwnego, że prawie gwałtem. trzeba by- 
ło ich ściągać z sań po skończonym kuligu. 
Pełni wdzięczności dla K. P. H. z okrzykiem: 
„Czuj”j „Czuj”! „Czuwaj”! chłopcy rozeszłi 
się do domów. - Cz. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Nowy łokal Konserwatorjum. W. nie- 

dzielę dnia 25 b. m. w południe odbędzie się 
w. Wilnie poświęcenie i inauguracja nowego 
własnego lokalu  Konserwatorjum Muzycz- 
mego przy ul. Wielkiej Nr. 47 (wejście od: ul. 

iKońskiej). 9 
— Przewodniczący Komisji Egzaminacyj- 

nej podaje do wiadomości, że egzamin spe- 
cjalny, którego złożenie z wynikiem pomyśl 
mym może uprawniać do odbycia skróconej 
czynnej służby wojskowej, odbędzie się w 
m-cach lutym i marcu b. r. w państw. gim 
mazjum im. J. Lelewela w Wilnie (ul. Ad. 
Mickiewicza 38). 

Początek egzaminów piśmiennych dnia 
23 lutego b. r. 

Załączniki do podania: 1) życiorys z do- 
kładnem wskazaniem, gdzie kandydat się 
uczył, ikiedy i jakie składał egzaminy, oraz 
jak przygotował się do egzaminu, 2) metry- 
ika urodzenia, 3) świadectwa szkolne, o ile 
je posiada, 4) wykaz lektury z jęz. polskiego, 
5) kwit z wpłaconych za in 50 zł. na 
konto czekowe P. K. O. Nr. 30110 Centralnej 
Kasy. Państwowej, 6) dwie nienaklejone fo- 

tograf je,. zaopatrzone własnoręcznym podpi- 
sem, umieszczonym na, podobiźnie, 7) świa- 
dectwo moralności, wystawione przez wła- 
ściwe władze admimistracji ogólnej. 

W podaniu należy zaznaczyć, z którego 
z.3 języków obcych nowożytnych - (fran., 
miem., ang.) kandydat życzy być egzamino- 
wany. 

Podania przyjmuje do dnia 20 iutego b. 
r. oraz bliższych infonmacyj udziela Dy- 
rekcja państw. gimn. im, J. Lelewela w Wil- 
mie. 

  

Z POCZTY. 
— Nowa ageneja. Z dniem 28 stycznia r. 

b. zostanie uruchomiona agencja pocztowa 
w Obonowie w pow. ii wojew. nowogródzkiem 

GOSPODARCZA 

— Skutki kryzysu gospodarczego. Z dniem 
każdym wzrasta w Wilnie bezrobocie z powo 
du zwijania przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych. Nie upływa dnia aby wiado- 
mość o zawieszeniu pracy nie dotarła do pu- 
blicznej wiadomości. Oto i teraz jest do za- 
motowania kilka tego rodzaju wypadków: 
tartak Chwolesa ma Pióromoncie zawiesił 
pracę, tartak Kurensztala (Popławska. 30) 
od 1-520 lutego również wymawia pracę swo 
im robotnikom, a zakład introligatorski But- 
kowa (Dziśnieński 4) zredukował 11 robot- 

ników. W rezultacie zaś około 50-ciu nowych 
bezrobotnych. 

— Zamach przedsiębiorców na płace ro- 
botników. Zakłady przemysłowe w Wilnie 
przeżywają obecnie bardzo ciężki kryzys 
gospodarczy. W związku z tem przemysłowcy 
mają zamiar obniżenia płac robotnikom, za 
czynając od 10 proc. wzwyż. Narazie z kon- 
kretnemi zniżkami wystąpiły już garbarnie 
wileńskie w liczbie 8 oraz huta szklana przy 
ul. Krakowskiej. Właściciele garbarni chcą 
obniżyć płacę o 10 proc. zaś huta szklana, 
która dołychczas była mieczyna i obecnie 
wznawia prace nie ustałiła jeszcze procentu, 

3 

chce jednak płacić robotnikom znacznie 
mniej, niż płaciła poprzednio. 

Kwestja ta była przedmiotem obrad 
dwóch z rzędu konferencyj w Inspektoracie 
Pracy. Porozumienia jednak nie osiągnięte 
ue względu ma nieprzejednane stanowisko ro 
botników. Przedsiębiorcy jednak z zamiarów 
swych nie zrezygnowali i zamierzają odbyć 
jeszcze konferencję. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
Ze związku Pań Domu. Komitet orzani 
y Wileńskiego Oddziału Związku' Pań 

Domu składa se czne podziękowanie: 
Prof. Zdziechowskiemu, Prezesowi Zwią- 

zku iLiteratów za udzielenie łaskawej gościny 
w ich Jokalu. 

Polskiemu Radjo, na ręce Dyrektora Roz- 
głośni Wileńskiej p. Romana Pikiela, za tran 
smitowanie otwarcia Związku Pań Domu. 

Profesorow. dynandowi Ruszczycowi 
za wygłoszony referat „O pięknie Wilna i zie 
mi wileńskiej". 

Dyrektorowi Szkoły Ogrodniczej p. Ro- 
mamowi Krausemu za piękne, udekorowanie 
saili jak również firmie Moczulak i Weler. 

Komitet zarazem donosi, że w krótkim cza 
wie odbędzie się zebranie zainteresowanych 
i zapisanych na liście osób, oraz wybór Za- 
rządu. 

    

   

    

   

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
- Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 

w Wilnie powiadamia, że w niedzielę dnia. 
25 nia r. b. o godz. I po poł. -w sali 

. Domu Ludowego przy ul. Metropoh 
talnej 1 — odbędzie się odazyt. p. t.: „Kapi- 
talizm a moralność chrześcijańska na pod- 
stawie encykliki Rerum Novarum'*, który wy 
głosi p. Henryk Dembiński. Wstęp, wolny. 

-- Klab włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 23 b. .m o godz. 19 rozpocznie się w ło- 
kalu przy ul. Przejazd 5 (Antokol), VL ze- 
branie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Goście mile widziani. 
Na porządku dziennym referat Dyr. Wa- 

cława Studnickiego o walce duchowieństwa 
z rządem na Litwie, oraz sprawy bieżące. 

— Posiedzenie naukowe Wydziału L T. 
'W sobotę dnia 24 stycznia b. r. o 

godz. 8 wiecz. odbędzie się w Sak Dziekanatu 
«nie naukowe Wydziału I Tow. 

Przyjaciół Nauk. : 
Na porządku referaty: 

Otrębski J.: Zapożyczanie słowiańskie w 
Jitewskim dialekcie twereckim, 

Cywiński St: Filjacje literackie w mło- 
dzieńczych utworach Norwida, 

Pigoń St: Orzeł i kruk w improwizacji 
Konrada. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Konferencja Pen-Clubów żydowskieh 

w Wilnie. Z inicjatywy żydowskiego Pen-Cłu 
bu wileńskiego odbędzie się dziś w Wilnie 
konferencja wszystkich żydowskich Pen-Cla 
bów w Polsce. Na konferencję przybędzie 
szereg (pisarzy i poetów żydowskich z War- 
szawy, Łodzi, Krakowa, Iiwowa i innych 
miejscowości: Rzeczypospolitej. Omawiane bę 
dą sprawy związane z rozwojem książki i ję 
zyka. żydowskiego. 

„Związek Literatów i Dziennikarzy Żydow 
skich w Wilnie wydaje na cześć gości uro- 
czysty bankiet. < (— 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Uruchomienie fabryki konserw. Od 

dłuższego już czasu nieczynna fabryka kon- 
a ih przy ul. Nikodemskiej 2 wzno 

wii ie pracę, zatrudniając nararie 11 
robotników. 

Obecnie więc czynne są w Wilnie 3 fa- 
bryki konserw, które ogółem zatrudniają a 
górą 40 robotników. 

  

  

  

  

   

    

  

RÓŻNE. 
—  Unormowanie stosunków służbowych 

pracowników zakładów apłekarskich. Urząd 
Wojewódzki w Wilnie otrzymał 2 Mi 
stwa Spraw Wewnętrznych о. reje- 
stracy jne, które będą musieli wypełnić oso- 
biście pracownicy fachowi aptek i zakładów 
aptecznych na teremie województwa Wźleń- 

Dane te potrzebne są do ustałenia ilości 

szczególnych aptekach oraz unormowania ich 
stosunków służbowych. 

nosi KOŁNIERZYK 
zfczerwoną nitką, która 
zapobiega niszczeniu 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś po 

mentu komedja Carpentiera  „Papa-kawa 
ler“, iktėra zdabyla ma premjerze kolosalne 
powodzenie.  Reżyserja. Wyrwicz-Wichrow 

koracje J. Hawryłkiewicza, oraz ślustrac je 
muzyczne Е. Dziewulskiego stawiają to wido 
wisko w rżędzie najbardziej udanych w tym 

Prawdziwą atrakcją są rówmież piosenki 

„odśpiewane przez sp. Zofję Wyležyūską, wy- 
stępującą gościnnie w roli divy operowej, 

przez pp. Niwińską i Szurszewską wywołały 
na premjerze gorącą owację. 

— Teatr Miejski w „Łatni*, Dziś o godz. 

jera zapowiedzianej oddawna doskonałej ko 
medji Francka i Hirszfelda „Interes z Ame- 
ryką* w reżyserji R.. Wasilewskiego, w ob- 

Zaiimteresowanie premjerą ogromne, 

— „Betlejka Wiłeńska*. W: sobotę dnia 
24 b. m. ukaże się w Teatrze na Pohulance 

„Betlejka Wileńska* H. Romer-Ocheńkow 
skiej. W związku z przypadającym jubile- 
uszem 25 letniej pracy społecznej, literac- 

przedstawienia odbędzie się uroczyste wrę- 
czenie Jej adresu. 

INiewątpliwie wszyścy wielbiciele talentu 

tłumnie na tą podniosłą uroczystość. + 

— Niedzielne przedstawienia popotudnio- 
we. W miedzielę dnia 25 b. m, W Teatrze na 

„Dzielny wojak Szwejk* J. Hasćka 
W Teatrze „Lutnia* ukaże się o godz. 3 m. 

30 po poł. „Egzotyczna kuzynka” Li. Verneu 

skiego, w wykonaniu Ejchlerówny, Lewickiej, 
Balcerzaka i Wyrwicza-Wichrowskiego. 

— Messal w Wilnie. Nielada atrakcją dla: 

stęp ułubienicy warszawskiej, świetnej arty- 
stki p. Lucy Mesal. Ujrzymy tę wielką ar- 
tystką w miedzielę o godz. 8 m. 30 na scenie 

„Pod Messalką“. 
„Bilety już są do mabycia w kasie zama- 

wiań od godz. 11—9 wiecz. к 

personelu fachowego zatrudnionego w po- 
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3050 kawałów. 99 Pl 

raz drugi ukaże się pełna humoru i senty- 

skiego, świetna gra zespołu, pomysłowe de 

sezonie. : 

Blanki Credaro. Również piosenki wykonane 

8 w. odbędzie się w Teatrze „p ja“ prem 

sadzie złożonej z czołowych sił zespołu. - 

» godz. 4 m. 30 po poł. po cenach zmiżonych 

kiej, oraz filantropijnej autorki, podczas 

i osoby tak cenionej i poważanej przybędą 

'Pohulance o godz. 3 m. 30 po poł. ukaże się 

ila, w opracowaniu reż, żem R. Wasiłew 

maszego miasta stanie się miewątpliwie wy- 

Teatru „Lułnia* w arcywesołej rewji p. t. 

„Czupurek* Benedykta Hertza. Najbiiż- 
szą premjerą będzie za bajka dla dzieci 
Benedykta Hertza „ “Ww opracowa- 
miu reżyserskim H. „w wy- 
ikonaniu czołowych sił zespołu. ie dia. o zk Specjałnie 
Wilna napisany prolog wypowie dyr. Zetwe- 
rowicz. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 

Styczniowa sesja Rady Ligi Narodów. 
Ogólne odprężenie polityczne. 

GENEWA, 22.1. (Pat). Cały dzień 
22 b. m. poświęcony był sprawom Ra- 
dy na dwóch posiedzeniach tajnych i 
dwóch publicznych. Daje się odczuwać 
agółne odprężenie polityczne, jednak- 
że głównym tematem rozmów są prze- 
widziane kwestje kontrowersji polsko- 
niemieckiej oraz podjęta na nowo spra 
wa daty i miejsca oraz osoby przewo- 
dniczącego przyszłej międzynarodowej 
konferencji rozbrojeniowej. 

W czasie poisedzenia Rady minister 
Zaleski referował wyniki międzynaro- 

dowej komisji ankietowej w republice 
liberyjskiej, dotyczące niewolnictwa. 
Obecnie minister Zaleski przedłożył ra- 
port i wnioski w tej sprawie. 

Wieczorem od godziny .5 m. 30 do 
7 m. 30 Rada debatowała w gabinecie 
sekretarza Generalnego Ligi Narodów 
nad sprawą konferencji rozbrojenio- 
wej, jednakże do żadnych postanowień 
Rady nie doszło. To też debaty na ten 
temat zostaną wznowione jeszcze w 
piątek. 

Śniadanie na cześć min. Zaleskiego. 
GENEWA 22.1. Pat. — Obeeni fi dzien- 

nikarze angio-amerykańsey z Paryża wydali 
w czwartek Śniadanie na cześć p. min. Zales- 
kiego. Obeenych było kilkunastu przedstawi- 
<ieli największych organów prasowych Ame- 
wyki i Wielkiej Brytanji. Min. Załeskicemu 
iewarzyszył naczełnik wydziału prasowego 
M. S. Z. p. Leon Chrzanowski. Poza dzienni- 
karzanii anglo-amerykańskimi zaproszony 

był również przedstawieiei P. A. T.w Gene- 
wie. Pod koniee Śniadania przewodnieząey 
paryskiego stowarzyszenia prasy anglo-ame- 
rykańskiej wygłosił okolicznościowe przemó- 
wienie, dziękując min. Załeskiemu za przyby- 
cie na ieh zebranie. W odpowiedzi min. Za- 
leski podnióst znaczenie prasy światowej, w 
szczególności wiełktej prasy angłosaskiej. 

Obecna sesja zostanie zakończona w sobotę. 
GENEWA, 22.1. (Pat). Panuje powszechne 

przekonanie, że obecna sesja Rady zostanie 
zakończona w sobotę po południu. Przekona- 

nie te zostało utwierdzone przez wyrażenie w 
tym sensie życzenia Hendersona w czasie 
czwartkowego posiedzenia Rady. 

O rewizję procedury mniejszościowej. 
BERLIN, 22.I. (Pat). Według infor- 

macyj Telegraphen Union z Genewy, 
miarodajne koła niemieckie komentują 
oświadczenie min. Curtiusa o koniecz- 
ności rewizji procedury mniejszościo- 
wej w ten sposób, iż niemiecki minis- 
ter spraw zagranicznych pragnie sobie 

zapewnić możliwość wysunięcia spra- 
wy tej na majowej, względnie wrześ- 
niowej sesji Rady Ligi. Obecnie stawia 
nie:tej sprawy na porządku dziennym 
byłoby niecelowe, ponieważ mogłaby 
odwrócić uwagę od spraw górnośląs- 
kich. 

Uznanie prasy francuskiej dla min. Zaleskiego. 
PARYŻ. 22.I. (Pat.) Prasa dzisiej- 

sza przepełniona jest obszernemi spra- 
wozdaniami o wczorajszem posiedze- 

ANT TI AT D ARITE. USD 

Od dnia 22 do 25 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

niu Rady Ligi Narodów. Sprawozdania 
te, które zawierają wyczerpującą ana- 
lizę przemówień ministrów Curtiusa i 

КОВ ТЕ R 

Zaleskiego, zaopatrzone są w krótkie 
komentarze, podkreślające spokojny i 
zrównoważony ton przemówienia min. 
Zaleskiego, wszechstronne i wysokie 
objektywne przedstawienie całej spra- 
wy mniejszości narodowej, co daje mu 
wyraźną przewagę nad swym przeciw- 
nikiem. 

ceny 

Przed wyborami prezydenta 
Finlandji. 

HELSINGFORS. 22.1. (Pat). W 
I$tu okręgach wyborczych zakoń- 
czono obliczanie głosów. W  okrę- 
gach tych ogółem oddano 822 059 
głosów, z czego socjaldemokraci zdo- 
byli 251.241 głosów i 83 elektorów, 
postępowcy — 153.511 i 48 elekto- 
rów, rolnicy— 161.608 i 50 elketorów, 
Szwedzi — 74690 i 25 elektorów, 
partja zjednoczen'a — 176 124 1 57 
elektorów. Wyniki z pozostałych 
trzech okręgów nie wprowadzą ra- 
dykalnych zmian. Wobec tego, iż 
socjaldemokraci nie zdobyli absolut- 
nej większości, oddadzą oni swoje 
głosy za kandydaturą Stahlberga na 
prezydenta państwa Głosy Szwedów 
odegiają decydującą rolę, dotych- 
czas jednak Szwedzi nie wypowie- 
dzieli się. 

2 

Wiec protestacyjny Polaków 
gdańskich. 

GDAŃSK, 22.1 (Pat). We wtorek 
wieczorem w sali stoczni gdańskiej 
odbył się wielki wiec protestacyjny, 
zwołany przez gminę polską w celu 
zamanifestowania jedności Polaków, 
obywateli gdańskich, wobec nie- 
słabnącego i w ostatnich czasach 
przybierającego ostre formy prześla- 
dowania polskiego na terenie wol- 
nego miasta. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

Wzruszający dramat 
przywódcy nieustraszon. 

W I LE Ń S.K I 

Brzydota uleczalna. 
W Paryżu odbył się niedawno jeden z 

kongresów tak. znamiennych dła doby współ- 
czesnej, a mianowicie kongres „chirurgów 
estetycznych', którzy wiedzę swą i doświad- 
czenie poświęcili wyłącznie naprawianiu błę- 
dów i niedokładności natury w dziedzinie 

urody ludzkiej. Chirurgja estetyczna, najmłod- 
Sza latorośl tej dziedziny medycyny, ma za 
zadanie walkę z brzydotą, a także zacieranie 
zewnętrznych śladów, jakie nielitościwa dłoń 

€zasu rzeźbi na twarzy ludzkiej. Na zjazd ten 
przybyli przedstaw le całego światła: Niem- 
cy, Anglicy, Belgowie, Amerykanie, Włosi, 
Grecy, Hiszpanie, Japończycy i t. d. 

Ta nowa specjalność chirurgji pozwala 
„podstarzalym pieknošciom“ na usuwanie Śla- 
dów starości bez zaprzedawania duszy djabłu, 
żądając od nich w zamian za to tylko grub- 
szej sumy pieniędzy i trochę wytrzymałości 
na ból. Chirurgja płastyczna stara się do- 
pomagać także tym, którzy naskutek nie- 
szczęśliwego wypadku zostali zeszpeceni na 
całe życie, lub też pasierbom losu, których 
natura przez złośliwy kaprys, już w kolebce 
naznaczyła jakiemś odrażającem piętnem. 
Śmieszny lub brzydki nos mógł uczynić z 
młodej dziewczyny nieszczęsną starą pannę, 
pozbawić ją domowego ogniska i macierzyń- 

szczęście jednak dr. Dartigues, naj- 
jszy „chirurg Kkorektor* posiada moc 

sposobów, aby najbrzydszą karykaturę nosa 

uksztaitowač według pięknego greckiego wzo- 
ru. Wiceprezes obecnego kongresu, dr. Aubert, 
nawołuje wszystkich, na podstawie nauki pra- 
cujących chirurgów estetycznych, do usta- 
lania wspólnych metod działania i do zrze- 
szenia się w walce przeciwko szarlatanom, 
prowadzącym „salony kosmetyczne”. Praw- 
dziwa sztuka lekarska daje tak zdumiewające 
rezutaty, że wprowadzenie nowej katedry chi- 
rurgji estetycznej na uniwersytetach jest kwe- 
stją najbliższej przyszłości. 

Królestwo Brooksa. 
Zdawałoby się, że czasy wędrówki ludów 

minęły juź bezpowrotnie, ale fakty dowodzą, 
że tak nie jest. Ostatnio całe społeczeństwo 
w. Ameryce przeniosło się na inne terytorjum. 
Nie chodzi tu jednak o którąś z republik po- 
łudniowo-amerykańskich, odznaczających się 
wielką niestałością wewnętrzną. Mowa o „kró- 
lestwie Franka Brooksa*, który zająwszy wy- 
spę niezamieszkałą na rzece Snako, ogłosił 
się jej królem. 

Wyspa, leżąca pośrodku granicznej rzeki, 
nie była zaznaczona na mapie w czasie, gdy 
przeprowadzono granicę między stanami Mon- 
tana i Oregon, to też Brooks: — przez nikogo 
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nie niespokojony — mieszkał na wyspie przez 
szereg łat, wraz z kilkoma rodzinami, które 
obdarzył zieraią, wzamian za pewien podatek 
w naturze. Brooks sprawował władzę absolut- 
ną, ale, ponieważ był rozsądny i sprawiedli- 

„poddani“ jego byłi zadowołeni, a wy- 
spa znajdowałą się w kwitnącym stanie. 

Dopiero ostatnio, gdy dla celów ełektry- 
fikacyjnych, stany Oregon i Montana, chcąc 
zmienić ten odcinek rzeki w jezioro, podzieli- 

ię wyspą, przeznaczoną obecnie na zato- 
pienie, Brooks, zawiadomiony o tej decyzji, 
oświadczył, że wyszuka dla siebie i swych 
„poddanych" inną, bezpańską wyspę, nie 
chcąc żyć na terytorjum Stanów Zjednoczo- 
nych, których prawa nie odpowiadają jego 
poglądom. Tak się też stało, i obecnie „kr6- 
lestwo Brooksa" zostało przeniesione na inną 
wyspę, również nie zaznaczoną na mapie, 
a leżącą o 200 klm. dalej na zachód od po- 
*rzedniej. AL. Br. 

EABJO 
EK, dnia 23 stycznia 1930 roku. 

a6. 12.05: Koncert popułarny (pły- 
.10: m meteor. 15.30: Lekcja fran- 

. 16.25: Progr. dzienny. 16.30: Kon- 
cert życzeń (płyty). 17.15: „O nieznajomości 
języ! Prawa* odczyt. 17.45: Audycja mu- 
zyczna. 18.45: Komunikat L. O. P. P-u. 19.08: 
Program na sobotę i rozmaitości. 19.15: Kom. 
„Sokola“. 19.30: Rezerwa. 19.49: Prasowy 
dzien. radj. 20.00: Telefon od naszego ge- 
newskiego korespondenta. 20.15: Koncert 
symfoniczny z Warszawy. 23.00: „Spacer de- 
tektorowy po Europie“. 

SOBOTA, dnia 24 stye: 

    

   

   
   

  

   

    

  

ia 1931 roku 

rt popukurny (pły 
gr. dzienny. 15.30: „Mała skrzy 

15.50: Skrzynka pocztowa radjo- 
techniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 
16.45: Koncert. 17.15:,Wyprawy narciarskie 
w Alpach" — odczyt. 17.45: Audycja i koncert 
Ha dzieci. 18.15: Kom. Wil. Tow. Org. Kó- 
łek Rolniczych. 19.00: Progr na tydzień na- 

p ; Rezerwa. 19.4: Pras. dzienn. 
zego korespondenta z Ge 

at: lekika. 22..00: „Konser- 
watyzm a mankiety" — felj. 22.15: Koncert 
chopinowski. 22.50: Kom. i muzyka taneczna 

NOWIRKI RADJOWE. 
; JĘZYK PRAWA 

Nie do wszystkich przemawia wymowa 
prawa. Jeszcze mniejszy procent przecięinych 
śmiertelników rozumie język prawa, swoisty 
i odrębny. Znakomity znawca procesu kar- 
nego prof. Stefan Glaser wygłosi dziś o godz. 
17.15 odczyt „O nieznajomości języka pra- 

    

       

  

  

  

  

Nr. 18 (1960) 

wa“. Odezyt zapowiada się ciekawie, jako re- 
zultat studjow i osobistych doświadczeń pre- 
legenta. 

KEQNCERT SYMFONICZNY. 

W. dzisiejszym koncercie symioniczaym 
oprócz orkiestry pod. dyr. p. Mateusza Gliń- 
skiego wystąpi, jako sołistka p. Poraj-Wer- 
mińska (sopran). W programie sę m. in. 
pieśni Mahlera. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANA MASÓWKA KOMUNISTYCZNA. 

We środę wicezorem, jake w dzień. 
święta komunistycznego trzech L.  fLenim,. 
Luksemburg t Libknecht) przy rhiegu ulic' 
Newogródzkiej i Makowej zebrała się gra- 
pa komsomoleów, którzy urządziłi na uliey 
wiee, podczas którego rozrzucano młotki ke-- 
munistyezne. 

Za parę chwil na miejscu zajścia nka- 
zała się policja, na widok której zeżranił 
rzueil się do ueieezki. 

Policja aresztowała kilku podejrzanych о-- 
sobników, a wśród niech niejakiego L. Sap- 
firsztejna. 

Aresztoawnych osadzono w areszcie ceni 
ralnym. Porozrzacane ua ulicy ułotki skoafil 
skowano. (ch 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY UL. 
WILKOMIERSKIEJ. 

Wezoraj wieczorem dozorczyni domu Ne 
24 przy ul. Wiikomiemskiej Osaczowa Izabel 
la, wychodząc ze sklepu, pośliznęła się i u- 
padła tak fatalnie, że roztrzaskała sobie 
czaszkę © róg schodów. W stanie eigžiim 
przewieziono ją do szpitala żydowskiego. (e]> 

ŚMIERTELNY CZAD. W. PRALNI. 

'Wkzoraj w godzinach popołudniowych: 
pogotowie ratunkowe zawezwane zostało na 
ulicę Słow: tego Nr. 27 gdzie ulegia zacza— 

dzeniu praczka Antonina Kozłowska ram 
przy ul. Szkaplernej Nr. 69. 

Po dłuższych zabiegach Komłowską ura- 
towano. Ustalono, że czad w prałni powsta 
na skutek przedwczesnego zamknięcia napa— 
lonego węglem kamiennym piecyka. (ck 

PORZUCONE DZIECKO. 

— Wołodźko Witokd, posterunkowy P.P. 
znalazł w bramie domu Nr. 6 przy ui. Wi- 
leńskiej podrzutka płei męskiej w wieka oko 
ło tygodnia. Podrzutka umieszczono w przy-- 
tałku Dzieciątka Jezus. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

— Od 21 do 22 b. m. zanotowano wypad 
ków 35, w tem kradzieży 5, opilstwa 2 prze 
kroczeń administracyjnych 19. 

   

  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA. 

P MI    SOKÓŁ PRERJI wyświetlany film: skautów. Aktów В. 
Kim Miejskie 

  

  

MIEJSKA W rolach głównych: Fred PR i Komedja P.p. Inżynierowie-przedsięb. budowlani I Stolarze! ‚ = oz 3 « €óliobramska 5. Thomson i Mary Carr. | RE SORAM Mistrz koguciej wagi w 2 akt. Otwarty został Polski Skład sprzedaży ‚ КОВЗЕК WILEŃSKI Ёі[п Ёшшп а Kasa czynna od godz. 3 min, 30, Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Robert i Bertrand. z ; 5 ` Spółka z ogranier. odpowiedz. ” | dykt 03% m/m do 29 wie. i TOPRIETÓW ul. Królewska 3. 2 / Aš Ы у х ы ы d 3 m/m do 20 m/m i е Dźwiękowy Dziś! Na pierwszy seans ceny zniżone od 68 gr. P; olsku, fi! echświatowej = PORANA MITROLGATORNA SĄ 2 Ki KINO-TEATR wytwórni amerykańskaj „Paramount* z Gdziałośi BE Aisė arai San a Ua Marji Gorczyńskiej, Ka- PO CENACH FABRYCZNYCH. | ; R Sakai zur TAJEMNICA LEKARZA "3:25: wi y awai z życia współcz. 
NAD PROGRAM: Przepych. Wystawa. Przepiękne kobiety. Rekordowy 
Srampanska komedja Kobieta na Marsie sukces. — Poezątek seansėw'o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś! Niebywały 

Anderson i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood* 

r 
dźwiękowo-spiewny K I j 

przebój sezonu. ro azz Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Dla młodzieży dozwolone. Dla uniknięcia natło- 

ku prosimy Sz. Publiczność o przybywanie na początek seansów. Początek ecansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny miejsc popularne. Na pierwszy scans ceny miejsc zniżone od 60 gr. 

Wilno, Niemiecka 31, w podwórzu 

K. ANDRZEJEWSKI 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie zn. 
30 obiadów — 25 złotych, 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłeiowe 

Wileńska 3 

„HELIOS” 
Wrońska 33, teł. 9-26 

"BŹZWIĘKOWE KINO 

„OLLYWOO 
al, A. Mickiewicza 22. 

ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEŁ.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, satnorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 

  

  W rolach głównych: Paul Whiterman, John Murray 
  

NOWOŚĆ! 400-600 PAPIEROSÓW 
na godzinę wyrabia każdy na nowoczesnej pa- 
tentowanej maszynce do domowego użytku. 

  š
i
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indo Wymiar maszynki 37X12X18 em. szenia, afisze i wezel- BA koda BZ 4 CG 
Dźwiękowe Kino Dziśl Uroczysty program! e Potężny CENA Z PRZESYŁKĄ 85 ZŁ. z: ET ės 

Po raz pierwszy w Wilniel ( : zarna war a "5 FR. BUDNIGKI, Warszawa, skrz. poczt. 279. AS : С į Wielki przeb. dźwiękowył dźwięk. Konto czek. Nr. 7580 w P. K. O. ii ® ® W rol. gl. ulub. publ. Wiktor Mc Laglen i przep. Myrna Loy. Cudowne krajobrazy. Krwawe walki PUNKTUALNIE — TANIO — S0LIDAIE Poszu kujemy ul. Wielka Nr. 47 z anglikami. Romans cudnej Maharami. — NAD PROGRAM: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe — różne sumy 
RAPSODJA WĘGIERSKA w wyk. wszechśw. sł. pianisty Młszy Lewickiego orax tyg. dźwięk. „Foxa”. 
  

  

  

Kino Kolejowe Dziś i dni następaychi Wszechświatowej eławy [t SS $ W spaniały 
: J arcydzieło Dumasa na ekranie! Najlepszy film | (Dama k Meljdwa) dramat 

0GA 15 KO Freda Niblo genjalnego twórcy „Ben-Hura“ p. t. м 12 akt. 

. Historja życia pełnego blasku i piękności — dzieje bezgranicznej miłości i rezygnacji. 
(obek dworea kole! low.) W rol. gł.: Znakom. artystka Norma Tałmadge orar jedyny następca Rudolfa Valentino — Gilbert Roland. 

c jow. Pocz. seans. o g. 5, winiedz. i św. o g. 4. Nast. progr.: Pieśń miłeści (Trędowata) z ulub. Jadwigą Smosarską, 

KINO-TEATR Dziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej piękńości HARRY NX wspania- 
łym dramacie 10-cioaktowym, ilustrującym życie ° а * тест zieje się na 

6 | Arabów w ich egzotycznych pałacach oraz piękne Dziewica Z Kair Wschodzie w Ka- 
” paryżanki w szumnych kabaretach Montmartru irze, na Saharze, 

- oraz w nowoczesnym Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyezaje i zwyczaje arabskie. 
WIELKA 42 Niebywale fascynująca treść. Początek o godz.. 3-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Ceny ód 40 gr. 

KINO -TEATR Dziś! Monumentalny epokowy arcyfilm po raz pierwszy w Wilnie. Wszyscy do kina „Stylowego“ oglądać 

STYLOWY 
ułtea Wielka 36. 

MIGNON G. EBERHART. 

wynalazki zastosują! 
Ujrzymy w najnow- 
szem arcydziele p. t. 

‚ 1 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

W chwili gdy przechodziłam przez 
mały mostek na strumieniu, płyną- 
cym przez zalesioną dołinkę, stała się 
rzecz, która odebrała mi spokój na 
wiełe dni i nocy. 

Zmęczona dźwiganiem ciężkiej tor- 
by, postawiłam ją na mostku, aby ją 
przełożyć do drugiej ręki. Nagle o kil- 

„ka. kroków ode mnie rozłegł się wy- 
raźny głos: 

© -— Nie mogę! Nie chcę! Boję się! 
Był to młody głos kobiecy, w. któ- 

rym 'wibrowała jeżeli nie trwoga to 
odraza. ; 4 

,. Wyprostowałam się i rozejrzałam 
naokoło. Zaraz za mostkiem ścieżka 
skręcała z małą gęstwinę cedrów i 
stamtąd właśnie musiał mnie dolecieć 
ełektryzujący głos. 

— Nie bądź niemądra! — zabrz- 
miał'w odpowiedzi głos męski, leniwy 
łecz natarczywy i arogancki. — Mu- 
sisz to zrobić, March! Doktór obawia 
się, że on może umrzeć lada godzina. 
Boisz się! Nonsens. Jesteś przecież z 
rodu Federie'ch! — zaśmiał się jakby 
szyderczo. — Ręka każdego członka te- 
go rodu jest stworzona do rewolweru. 

— Ale to — zająknął głos kobiecy 

H--—7T--——ų kępełukkia © Tekdza ©. Giynno ed gain. 5-0 prd, Marssiny oniuktes prnyfunje «4 gedo, Bo gpał Rudukter dniaćn 

  

   

  

PRENOMERNTU  miastysnia 
(1400 M ca sim misbcyjny, 

  

i urwał. > 
— Trzeba brać rzecz rozsądnie. 

Gdyby nie był tak groźnie chory — 
ale jest! Niema czasu do stracenia. 
To musi się stać jeszcze dziś. Wszyst- 
ko zależy od tego —- dokończył naglą- 
cym tonem, poczem zapadło krótkie 
milczenie. 

Byłabym się zdradziła ze swoją o- 
becnością, gdyby nie to (bądźmy szcze- 
rzy), że ta nadzwyczajna rozmowa za- 
intrygowała mnie do żywego, a w ta- 
kich razach niewiele sobie robię z te- 
go, ce nie wypada. 

— Dobrze więc — odpowiedział 
nagle z nieopisaną niechęcią drugi 
głos. — Zrobię to, chociaż uważam, 
że można było znaleźć inne wyjście. 

— To jest jedyne wyjście. Możesz 
to przeprowadzić, March, i nikt się nie 
dowie. Dziś to zrobisz? 

= Taki 
— Dobre dziecko! Wiedziałem, że 

się na tobie nie zawiodę. . Więc jeszcze 
dziś. Uważaj, żeby cię kto nie zoba- 
czył. 

— Dobrze. 
— Dobre dziecko — powtórzył. 

Rozległ się nieomylny szmer pocałun- 

i podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do której szykują się nasi wrogowie. Jakie piekielne 

Uiebezpieczeństwo przyszłości (niate gay) 
NAD PROGRAM: Humor! Satyra! Śmiechi WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA! Komedja w 2 aktach. 

Arcypotężny dram. w 10 akt. 
W rolach głównych: Hans 
Stueve i Any Ondra. 

ku, stłumiony odgłos kroków i szelest 
gałęzi, rozpychanych przez dwa ciała. 

Podniosłam swoją torbę, zeszłam z 
mostku i tuż na zakręcie spotkałam 
się oko w oko z młodą dziewczyną, 
która zwróciła na mnie przestraszóną 
bladą twarz. : 

Pomimo zmierzchu dostrzeglam, že 
była uderzająco ładna. Nie mogłam 
stwierdzić, czy była szczupła, gdyż 
ciężkie fałdy „długiego granatowego 
płaszcza maskowały całą jej postać. 
Ale wyglądała na szczupłą. Kapucyń- 
ski kaptur płaszcza, spadający na ple- 
cy, uderzał szkarłatną podszewką. Nie- 
osłonięta ciemna główka, pokryta krót- 
kiemi miękkiemi lokami, błyszczała 
brylantami skroplonej mgły. Prosty a- 
rogancki nosek dopełniał się z upartą 
bródką i trochę dumnemi ustami, któ- 
rych szkarłat pozostał nietknięty, cho- 
ciaż twarz pokryła się ha mój widok 
mgłą bladością. Ale najbardziej po- 
rywającym rysem tej ślicznej twarzy 
były oczy. Bardzo ciemnoniebieskie, 
prawie granatowe, patrzyły na świat 
z pomiędzy bujnych, czarnych rzęs, 
którym odpowiadały bardzo czarne, 
proste, również bujne brwi. Oczy te 
spojrzały na mnie nie tyle z gniewem, 
ile z niezadowoleniem. 

— Czy mogłaby mi pani powie- 
dzieć, którędy się idzie do domu pań- 
stwa Federiech ?—zapytałam pośpiesz- 
nie, zmieszana świadomością podsłu- 
chanej rozmowy i jej czułego zakoń- 
czenia. 

Żądajcie wszędzie! 
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1120 Wył. wyro- 
bu fabr.     „Nektar“. 

    

do ałokowania na pierw=- 
szorzędne hipoteki 
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Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew' I-go, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Sawicz Nr. 16, na za- 
sadzie art. 1030 U. P. €. ogłasza, że w dn. 29 stycznia 
1931 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Nie- 
mieckiej Nr. 5, w sklepie futer, odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego, ruchomości, należących do 
Leona Dika, składających się z futer, oszacowanych 
na sumę 7420 złotych, 
2950/V1 

  

Zmierzyła mnie uważnie swemi' 
niewiarogodnie niebieskiemi oczyma i 
po chwili odpowiedziała: 

— Owszem. Ja jestem March Fe- 
derie. Pani jest pielęgniarką, prawda? 
—-Przysłał panią dr. Jay? 

— Tak jest. Nazywam się Sara Ke- 
ate. Czy to pani ojciec jest chory? 

— Mój dziadek. 
Nie spuszczała ze mnie oczu. Zro- 

biło. mi się poprostu nieprzyjemnie. 
— Moja taksówka rozbiła się na 

drodze — zaczęłam się tłumaczyć i 
momentalnie podejrzliwość wnuczki 
domu zamieniła się w gościnną trosk- 
liwość. 

— Och, doprawdy! Biedna pani! 
Czy pani kawał szła pieszo? Od drogi 
aufengartnerskiej? Chodźmy prędko 
do domu. Musi pani przebrać się w su- 
che ubranie i napić czegoś gorącego. 

Przy tych słowach twarzyczka jej 
zajaśniała wdzięcznym rumieńcem. 
Ruszyłyśmy prędko mokrą ścieżką. 
March umilkła i sposępniała. Było już 
prawie ciemno i otaczające przedmioty 
zlewały się w niewyraźne plamy. Nag- 
le znalazłyśmy się przed furtką w mu- 
rze, otaczającym dom. Zdenerwowana 
przemoczonemi nogami i newralgicz- 
nem strzykaniem w prawym łokciu, 
nie zwróciłam prawie uwagi na og- 
romny ciemny gmach, przeświecający 
tu i ówdzie szparami okiennic. Piękna 
dziewczyna zaprowadziła mnie przez 
zapuszczony ogród z pozarastanemi 
ścieżkami, naokoło południowo-zacho- 

Komornik Wł. Matuchniak. 

  

SKŁAD MEBLI, wyrobów 
stolarskich i tapicerskich 
B. Łokuciewski, Wilno, 
Wileńska Nr. 23, poleca: 
jadalnie, sypialnie, gabine- 
ty oraz w, wybór mebli wy- 
śeiełanych i giętych. Ceny 
umiarkowane. 
warunki spłaty. 

Mickiewicza 21, tel. 152 
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dniej wieży, do dużych drzwi, bez por- 
tyku, tylko ze schodami. Nad. drzwia- 
mi widniał szkaradny półokrągły, ko- 
lorowy witrażyk, przez który sączyło 
się słabe światło, zabarwione na zie- 
łono, czerwono i purpurowo. 

Wihodząc „na stopnie, upuścłam 
parasol. Schyliłam się, aby go pod- 
nieść i w tej chwili rozległ się tupot 
nóg, stłumione warknięcie i ostry głos 
March Federie. 

— Pójdzies, Konrad! 
Podniosłam parasol i odwróciłam 

się. O parę kroków ode mnie stał og- 
romny chudy niemiecki pies owczar- 
ski, jakby zahamowany w ataku. Łeb 
miał spuszczony, uszy położone po so- 
bie. Z otwartej paszczy wydobywało 
się głuche warczenie. 

— To pies Eustachego — objaśniła 
dziewczyna. — Spuszcza go się na noc, 
Mieszkamy na takiem pustkowiu..-— 
urwała i dokończyła: — Eustachy to 
mój kuzyn. 

Otworzyła kluczem ciężkie drzwi 
z których polała się na mroczny ogród 
smuga światła, i wprowadziła mnie do 
dużego hallu. Zamrugałam powiekami, 
choć światło nie było silne i wzrok mój 
zatrzymał się na człowieku, stojącym 
na drabinie i gładzącym gołą ręką о- 
rzechowe lamperje ścian. Było to zaiste 
szczególne zajęcie. 

— Grondal! — zawołała March 
prawie takim samym tonem, jakim 
zgromiła psa. f 

Człowiek ów albo musiał być tro- 

  

chę głuchy, albo też tak pochłonięty 
swoją dziwną robotą, że nawet nie za- 
uważył naszego wejścia. Na głos dziew- 
czyny odwrócił twarz, ńa której od-- 
malowało się coś w rodzaju konster- 
nacji i zeszedł powoli z drabiny. 

—- Trzeba te lamperje nawosko- 
wać, panienko -— rzekł. 

Człowiek może być odpowiędział- 
ny za swój sposób bycia, lecz nie za 
twarz. Manjery Grondala nie pozosta- 
wiały nic do życzenia, zato nigdy w ży- 
ciu nie widziałam bardziej łotrowskiej: 
fizjognomji, na którą składały sięc- 
ciemna Śniada cera, rzadka siwawa 
czupryna, małe oczka, ledwie widocz- 
ne z pod krzaczastych brwi, grube ry-- 
sy, szeroka, purpurowa blizna, bieg- 
nąca naukos przez całą twarz, i okrut- 
ne usta. Jeżeli kto miał kiedy wypisa- 
ne na twarzy, że jest bandytą i nicpo-- 
niem, to ów Grondal. To też chociaż 
nie odznaczam się żywością wyobraźni, 
na widok zbliżającego się draba za- 
cisnęłam  mimowoli rękę na rączce- 
torby. 

March spojrzała przełotnie na gład-. 
kie orzechowe lamperje. 

— Mogą poczekać — rzekła su- 
cho. —' Czy napaliłeś w pokoju pie-- 
lęgniarki? 

— Tak, panienko. 
— To dobrze. Zaprowadzisz panią 

—rozkazała lakonicznie i zwracając 
się do mnie, dodała: — Przyślę panb. 
zaraz coś gorącego do picia. 

: (D. c. n.) 
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