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Trudny początek. 
Genewa, 19.1. 1931 r. 

Nie mam zamiaru pisać korespon- 

dencyj stąd o charakterze sprawo- 

zdawczym, ponieważ odległość Wilna 

od Genewy i warunki komunikacji 

pocztowej powodują znaczne opóźnie- 

nie informacyj, które zresztą czytelnik 

otrzymuje z depesz Pata lub innych 

agencyj. Posługiwanie się telegrafem 

jest nazbyt kosztowne, aby można by- 

ło z niego codziennie korzystać. To też 

dła wileńskiego dziennikarza w Gene- 

wie najbardziej racjonalną metodą 

pracy jest, zdaniem mojem, analiza 

przebiegu wypadków genewskich na 

podstawie bezpośredniej obserwacji i 

wielką wagę przywiązują te państwa 

do przebiegu rozpraw w tej sprawie 

widać z tego, że zjechało do Genewy 

22-ch ministrów spraw zagranicznych, 

podczas kiedy w Radzie Ligi zasiada 

z pośród nich tylko 5-ciu. 

Obecność tylu kierowników polity- 

ki zagranicznej na Komisji Studjów 

nie dowodzi jednak bynajmniej aby w 

stosunku do koncepcji Brianda pano- 

wały nastroje optymistyczne. Poprostu 

wiele państw obawia się poruczyć za 

stępstwo w tej delikatnej sprawie dyp- 

lomacie nieezłonkowi rządu, ogólnie 

bowiem wiadomo, że i tutaj można 

niespodzianek. oczekiwać różnych 

cji państwo europejskie i sięgnięto aż 

po Islandję, o której niepodległości 

państwowej niebardzo dotąd było sły- 

chać. O rewjonizmie Włoch i ich ry- 

walizacji prestiżowej z Francją trzeba 

zresztą napisać oddzielnie, oprócz bo- 

wiem stosunków polsko-niemieckich 

jest to bodaj najbardziej delikatne i 

wrażliwe miejsce na teoretycznym or- 

ganizmie europejskim. 

Kiedy przed kilku dniami wyjeź- 

dżałem z. kraju, centralnym punktem 

zainteresowań kół politycznych znacz- 

nej części Europy wydawał się być 

zapowiedziany atak niemiecki na Pol- 

skę na tle skarg Volksbundu i włas- 

  

z prawej strony od niego: 
Grandi i niemiecki min. spr. zagr. Curtius. 

wrażeń odniesionych w tem niezwykle 

mieszanem środowisku zawodowych 

połityków i dziennikarzy ze wszyst- 

kich części świata. 

Jest ich tutaj tym rażem nienoto- 

wana dołąd ilość! Wydawałoby się, że 

mają tu być rozstrzygane ostatecznie 

sprawy Światowej, a przynajmniej 

wszecheuropejskiej doniosłości. Myli 

się jednak ten, kto z dzisiejszego zjaz- 

du bierze asumpt do takiego wniosku. 

Niezawodnie w ciągu bieżącego tygod- 

nia zapadną decyzje dużej wagi, jed- 

nak żadna z nich napewno niczego 

ostatecznie nie załatwi i będzie stano- 

wić jedynie nowy etap w rozwoju sto- 

sunków międzynarodowych. Każda ze 

spraw, które będą przedmiotem obrad, 

będzie miała swój dalszy ciąg. 

Zainteresowanie ogólne koncen- 

truje się na trzech zagadnieniach. Są 

miemi: 1) dalsze losy briandowskiej 

Paneuropy, 2) stosunki polsko-nie- 

mieckie i 3) konferencja rozbrojenio 

wa. Stoi pozatem na porządku dzien- 

nym tygodnia bieżącego szereg spraw 

interesujących poszczególne państwa 

lub grupy państw, lecz nie posiadające 

bardziej ogólnego znaczenia, jak nprz. 

rokowanie polsko-litewskie w spra- 

wach granicznych, rozpoczęte 15.XII 

r. b. w Berlinie, skarga Gdańska na 

rozudowę Gdyni i t. p. 

Powodem niezwykle licznego zjaz- 

du przedstawicieli państw europej- 

skich jest sesja Komisji Studjów nad 

paneuropejskim projektem  Brianda. 

Zeszłoroczne _ Zgromadzenie Ligi 

wchłonęło w siebie tę, formalnie poza 

Ligą powstałą, inicjatywę i dalsze nad 

nią rozprawy odbywają się już pod 
egidą Ligi i przy technicznym współu- 

dziale Sekretarjatu Generalnego. Na- 

wiasem mówiąc rozmaite komentarze 

wywołuje fakt neobecności Sekretarza 

Generalnego, sir Erica Drummonda, 

który, nie bacząc na zapowiedziany od- 

dawna „wielki sezon* genewski w 
styczniu r. b., wyjechał do południowej 

Ameryki, gdzie wizytuje państwa na- 

łeżące do Ligi. Zasiada więc tym ra- 

zem po lewej ręce przewodniczącego 

Rady zastępca jego, Francuz p. Avenol, 

przez niektórych członków Ligi nie- 

zbyt miłe widziany. Komisja studjów 

mad projektem  Brianda obejmuje 

przedstawicieli 27 państw europej- 
skich t. zn. wszystkich, które wobec 

memorandum Brianda nie zajęły za- 

sadniczo negatywnego stanowiska. Jak 

Sesja Rady Ligi Narodów. 
W środku minister spraw zagranicznych Anglii i przewodniczący obecnej sesji p. Henderson (x). 

francuski min. 
Z lewej zaś strony: 

min. spr. zagr. Zaleski i delegat Japonii. 

Wielki tłum dziennikarzy, 

tutaj i pozostających w ciągłym kon- 

takcie zarówno między sobą jak też 

z delegacjami swoich państw, jest nie- 

zawodnym barometrem dła każdej 

ważniejszej sprawy. Wprawdzie dzien- 

nikarze również uprawiają własną dy- 

plomację i nie zawsze mówią to samo 

co myślą, jednakże procent szczerości 

jest w tych rozmowach o niebo wyższy 

niż w rozmowach urzędowych dyplo- 

maatów. 

Sceptycyzm względem koncepcji 

Brianda jest ogólny, jakkolwiek różne 

są zdania co do dalszego jej losu. Nikt 

bowiem nie wierzy, aby tak znakomity 

polityk jak Briand wyrwał się ze swo- 

im projektem jak Filip z konopi i po- 

zwolił go sobie bez śladu utopić. Coś 

się z tego gdzieś w Lidze zaczepi i 

będzie służyć. przedmiotem dyskusji 

pod takim lub innym sosem, oczeku- 

jąc lepszych czasów dla choćby cząst- 

kowej realizacji. Narazie Briandowi 

lecą kamienie pod nogi. 

zebranych 

Komisja Studjów rozpoczęła swe 

obrady w ub. piątek od dywersji Cur- 

tiusa i Grandi'ego, którzy zażądali nie- 

zwłocznego zaproszenia do Komisji 

Rosji Sow. i Turcji, nie będących 

członkami Ligi. Szczegóły tego wystą- 

pienia są czytelnikom znane z depesz. 

Przyjęta dziś przez podkomitet uchwa- 

ła jest połowicznem  załatwieniem 

Rosja, Turcja i Islandja mają być za- 

raz zaproszone, ale zarazem ograniczo- 

no ich udział jedynie do obrad nad 

kryzysem ekonomicznym „o ile on in- 

teresuje ogół państw europejskich'* 

Jest to jakgdyby zaproszenie częściowe 

i do odwołania. Grandi żądał, aby za- 

proszono te państwa do Komisji Stu- 

djów, a skończyło się na tem, że za- 

proszono je do obrad nad kryzysem 

ekonemicznym. Oczywiście, jest to du- 
ża różnica. 

Jaki sens miało żądanie Niemiec 

i Włoch? Próżnoby w niem doszuki- 

wać się cełów pozytywnych. Oba te 

państwa nie życzą sobie petryfikacji 

obecnego status gpo politycznego Eu- 

ropy, coby musiało pociągnąć za sobą 

każde zbliżenie państw europejskich 

choćby tylko na gruncie gospodar- 

czym. Nie chcą one jednak tylko same 

być rozbijaczami idei Paneuropy. Szu- 

kają pomocników, którzyby mniej byli 
skrępowani w tej robocie. Idealnym 
rozbijaczem jest właśnie Rosja Sow. 
Aby zachować pozory zrobiono z Tur- 

spr. zagranicznych Briand, włoski min. spr. zagr. 
sekretarz generelny Ligi Arend, 

nych dómarche rządu Rzeszy w Lidze 

z powodu przebiegu wyborów do Sej- 

mu połskiego w zachodniej Polsce. 

Niemiecka kampanja polityczna i pra- 
sowa czyniła wrażenie przygotowywa- 

nia opinji do walnej rozprawy polsko- 

niemieckiej w Genewie na tle żądań 

rewizjonistycnych. Zdawało się, że 

Niemcy posuną się. do zupełnie kon- 

kretnego postawienia sprawy rewizji 

na podstawie art. 19-go Paktu Ligi. 

Curtiusowi dawano do zrozumienia, że 

albo wróci jako zwycięzca z Genewy, 

albo będzie musiał ustąpić. Słabemu 

rządowi Rzeszy ulica dyktowała swoje 

żądania, narzucając czas i miejsce roz- 

prawy z Polską. 

Spokojna i bardzo zręczna taktycz- 

nie mowa min. Zaleskiego w Komisji 

Spr. Zagran. Sejmu uchylająca się od 

wszelkiej dyskusji na temat rewizji 

granie, uczyniła doskonałe wrażenie w 

Europie. Już podczas podróży do Ge- 

newy zauważyłem silne dmuchanie 

prasy na rozgorączkowane głowy nie- 

mieckie. W niemieckiej „prasie szwaj- 

carskiej ukazały się artykuły ostrzega- 

jące dr. Curtiusa przed mirażami suk- 

cesów politycznych podczas sesji Rady 

i potępiające pomieszanie sprawy O- 

chrony mniejszości z kwestjami wy- 

bitnie politycznemi. Niepodejrzany o 

sympatje propolskie p. W. Martin w 

„Journal de Gćnćve* wyraził już w 

sobotę kondolencje dr. 

powodu zawodu, jaki go w Radzie 

spotka w jego pilitycznym ataku na 

Polskę, pomimo słuszności niektórych 

skarg mniejszości niemieckiej, których 

załatwienie przez związanie ich z po- 

lityką Rzeszy stanie się niezmiernie 

trudnem. Prasa niemiecka również za- 

trąbiła na odwrót, widząc że ogólna 

sytuacja i błędy taktyczne Curtiusa, 

popychanego przez nacjonalistyczne 

sfery, nie sprzyjają osiągnięciu przez 

Niemcy za pośrednictwem  kwestji 

mniejszościowejj akichkolwiek sukce- 

sów politycznych wobec Polski. 

Curtiusowi z 

To też już dzisiaj w gmachu obrad - 
dało się zauważyć znaczne odprężenie 

na tle spraw polsko-niemieckich, a 
ogólne niemi zainteresowanie wyraźnie 

osłabło. Pojutrze (we środę) okaże się 

jaką dałszą taktykę zastosuje dr. Cur- 

tius, trudno jednak oczekiwać aby po- 

trafił on zupełnie uniezależnić się od 

ulicy niemieckiej, która mu nie daruje 

ani wycofania się z podjętej akcji, ani 

niepowodzenia w niej. Testis. 

  

Styczniowa sesja Rady Ligi Narodów. 
Dwie mowy ministra Curtiusa. 

GENEWA. 22.1. (Ate). Na popo- 
łudniowem posiedzeniu Rady Ligi 
Narodów dn. 21 b. m. dr. Curtius 
replikował na przemówienie min. 
Zaleskiego. 

Ogólną uwagę zwróciła ta oko- 
liczność, iż w przemówieniu pized- 
oe min. Curtius zachował 
ton spokojny, podczas, gdy przemó- 
wienie popołudniowe było wygło- 
szone w wielkiem zdenerwowaniu 
i zawierało dość ostre zwroty. W 
kołach politycznych tiomaczą zmia- 
nę w zachowaniu się min. Curtiusa 
tem, źe przemówienie jego wygło- 
szone na przedpołudniuwem  posie- 
dzeniu Rady Ligi, przetelefonowane 
niezwłocznie do Berlina, wywołało 
tam niekorzystne wrażenie. Br. Cur- 
tius otrzymał bezpośrednio z Berli- 

na telefoniczną wiadomość, iż uży- 
wą w stosunku do Polski, zbyt ła- 
godnego tonu. Pod wpływem tej 
wiadomości i instrukcyj, które o- 
trzymał z Berlina dr. Curtius wy- 
głosił drugie swe przemówiente, u- 
trzymane w bardzo euergicznym 
tonie. 

+» W kuluarach Ligi Narodów krą- 
ży dowcip, że pierwszą mowę dr. 
Curtius wygłosił dla Genewy, a dru- 
gą dla Berlina. 

Min. Zaleski w krótkiej odpo- 
wiedzi raz jeszcze odparł zarzuty, 
wypowiedziane przez dr. Curtiusa 
pod adresem Polski zaznaczając, że 
mniejszość niemiecka w Polsce ma 
pełną możność dochodzenia swych 
praw przed sądem najwyższym. 

Raport Quinones de Leona o stanie układów 
między Polską a Litwą. 

GENEWA 23.1. Pat. — W ezasie 
posiedzenia Rady w dniu 23 h. m. zo- 
stał m. in. wysłuchany raport Quino- 
nes de Leona o stanie układów między 
Litwą a Polską. Raport ten obejmuje 
w głównych zarysach raport komisji 
tranzytowo - komunikacyjnej, której 
powierzeno zbadanie przeszkód w wol 
ności tranzytu i komunikacji jakie wy 
nikły z obeenego stanu stosunków pol- 
sko-litewskieh. W raporcie podnie- 
siono są dwa zagadnienia, które były 
przedmiotem rozpatrywania komisji 
i kemitetu. Pierwszem jest przerwa- 
nie spławu drzewa na Niemnie dru- 
giem — przerwanie linji tranzytowo- 
komunikacyjnej Libawa—Romny na 
odcinku Landwarów—-Koszedary. Ko- 
misia dochodzi do wniosku, že wzno- 
wienie komunikaeji na obu tych lin- 
jach jest konieczne z punktu widze- 
nia zapewnienia swobody tranzytu. 
Komisja powołuje się na art. 23 paktu 
Ligi, w którym jest mowa 6 ebowią- 
zku członków Ligi do zabezpieczenia 
webieści komunikacji i stwierdza, że 
rzeczywisty stan rzeczy ne odpowiada 
temu zobowiązaniu. Komisja opowia- 
da się za wznowieniem przez Polskę 
spławu drzewa po Niemnie, jednakże 
z zastrzeżeniem, iż spław ten będzie 
się odbywać w warunkach wolności 
nawigaeyjnej. Omawiając sprawę 
wznowienia komunikacji na linji li- 
bawo—romneńskiej komisja jest zda- 
nia, że argument o utraceniu przez tę 
linję znaczenia handlowego jakim po- 
sługuje się rząd litewski przy odma- 
wianiu wznowienia komunikaeji, nie 

może być uważany za ważki. Raport 
sprawozdawcy omawia uwagi, które 
rządy litewski i połski przedstawiły 
juź w związku z raportem komisji 
tranzytowej. 

Po wysłuehaniu raportu przema- 
wiał mnister litewski Zaunius, który 
raz jeszezę szeroko się rozwodził nad 
sprawą kolei Libawa—Romny i sta- 
rał się dowieść, że linja ta od czasu 
wojny straciła znaczenie handłowe i 
mędzynarodowe, zdecydowanie prze- 
eiwstawiąe się w imieniu rządu litew- 
skiego wznowieniu tranzytu na tej li- 
nii. Następnie mówił min. Curtius, 
który nie podziela poglądu Zauniusa 
eo do tranzytu na kolei libawo-rom- 
neńskiej i opowiada się za odesłaniem 
sprawy z wykładni konwencji barce- 
lońskiej do Hagi. 

Min. Zaleski w krótkich słowach 
powiedział co następuje: Punkt wi- 
dzenia rządu polskiego w tej sprawie 
został już dostatecznie wyjaśniony z 
memworjałów, wysłanych do kemisji 
tranzytowej. Co sę zaś tyczy uwag 
ogółnych, które przedstawiciel litew- 
ski uważa za stosowne przytoczyć tu- 
taj w sprawie stosunków między Poł- 
ską a Litwą, to wydaje się, że punkt 
widzenia rządu polskego jest dosta- 
teeznie znany, ażebym miał potrzebę 
adpowiadać tutaj p. Zauniusowi. Po 
wysłuchaniu przemówień sprawozda- 
wea Quinones de Leon projektuje 
przygotowanie zapytań dla Trybuna- 
łu Haskiego, które będą. przedłożone 
na najbliższem pesiedzeniu Rady. 

Rozmowy w sprawie Śląska. 

GENEWA, 231. (Pat). Szwajcar- 
ska agencja telegraficzna podaje,że 
w piątek przed południem odbywa- 
y się różne rozmowy pomiędzy 
kierowniczymi mężami stanu, m. in. 

między Curtiusem i Hendersonem. 
Rozmowy te dotyczyły sprawy gór- 

nośląskiej. Briand zamierza odjechąć 
Zz Genewy w sobotę o godz. 14 do 
Paryża, ażeby być obecnyw przy 
rozwiązaniu kryzysu gabinetowego. 
Minister nie opuści jednak Genewy, 
dopóki sprawa górnośląska nie zo- 
stanie rozstrzygnięta. 

Manifestacje młodzieży uniwersyteckiej 
"w sprawie Brześcia. 

Demonstranci uszkodzili portret Pana Prezydenta. 
Feł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj na dziedzińcu uniwer 
sytetu warszawskiego wbrew  wy- 
raźnemu zakazowi rektora, odbył 
się wiec akademicki w sprawie Brze- 
ścia, zwołany przez młodzież wszech- 
polską. Zgromadziło się około 300 
osób. W pewnej chwili, gdy mówcy 
młodzieży endeckiej mówili w spo- 
sób prowokacyjny © obecnym rzą- 
dzie, nastąpiła bójka między mło- 
dzieżą, na laski i pięście, w trakcie 
której został ciężko ranny kastetem 
akademik Zagórski z Legjonu Mło 
dych. Karetka pogotowia odwiozła 
go do szpitala. Po przemówieniach 

młodzieży wszechpolskiej i młodzie- 
ży socjalistycznej wiec został roz- 
wiązany, poczem akademicy wyszli 
grupkami na miasto. Na ul. Jasnej 
wybili oni szyby w biurach wydaw 
nictwa prasy czerwonej, a przed 
dworcem głównym stłukli szybę z 
wywieszonym tam u fotograia por- 
tretem P. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. Przez cały czas demonstracij 
akademickich policja była Silnie 
skonsygnowana i nie dopuściła ni- 
gdzie do zaburzenia spokoju pu- 
blicznego. 

Porządek dzienny plenarnego posiedzenia 
Sejmu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 26 b. m. odbędzie się plenarne 
posiedzenie Sejmu o godz. 4 po poł. 
Na posiedzeniu tem rozpatrzone zosta- 
ną następujące sprawy: sprawozdanie 
komisji prawniczej o projekcie ustawy 
w sprawie zniesienia przepisów wyjąt- 
kowych, związanych z pochodzeniem, 

narodowością, językiem, rasą, lub reli- 
gja obywatela Rzeczypospolitej, spra- 
wozdanie komisji administracyjnej o 
wniosku posłów klubu ukraińskiego w 
sprawie pacyfikacji Małopolski Wscho- 
dniej, sprawozdanie kamisji regulami- 
nowej o wnioskach w sprawie zawie- 

szenia postępowania sądowego i uwol- 
nienia z więzienia szeregu posłów, 
sprawozdanie komisji prawniczej o 
wnioskach klubów Narodowego i Uk- 
raińskiego w sprawie Brześcia, spra- 
wozdanie kamisji spraw zagranicznych 
o ratyfikacji szeregu umów, sprawoz- 
danie komisji robót publicznych, 0 ų- 
stawie w- sprawie państwowego fundu- 
szu drogowego, oraz pierwsze czytanie 
projektu ustawy w' sprawie obszaru 
gruntów. podlegających rozparcelowa- 
niu w roku.1932. 

i9 (1961) 
  

Podziękowanie 
Marszałka Piłsudskiego. 
P. wojewoda Kirtiklis otrzymał z sekre- 

tarjatu osobistego P. Marszałka Piłsudskie- 
go następujące pismo: 

„Pan Marszałek Piłsudski polecił mi zło- 
żyć J. W. Panu Wojewodzie uprzejme pe- 
dziękowamie za nadesłane życzenia, prosząc 
o wyrażenie wdzięczności Pana Marszałka 
wszystkim osobom i instytucjom, które w cza 
sie świąt złożyły życzenia na ręce J. W. Pana 
Wojewody”. Podpiśano Kazimiera Hłakowi-" 
czówna, sekretarz osobisty. 

Spadek bezrobocia w Łodzi. 
Tel. od wł. kor. z 

Z Łodzi donoszą: w ciągu ostatnich 
10 dni zaznaczył się na terenie wojew. 
łódzkiego po raz pierwszy w ostatnim 
okresie spadek bezrobocia na terenie 
samej Łodzi. Liczba bezrobotnych spa- 
dła o 6.129 osób. 

Warszawy. 

Nowy tytuł w hierarchii 
urzędnicznej. 

Ostatnio rozporządzeniem Rady Mi- 
nistrów ustanowiony został nowy tytuł 
w hierarchji urzędniczej. Urzędnicy 
państwowi, sprawujący funkcje samo- 
dzielnych referentów w stopniu služ- 
bowym od VIII do XI otrzymują za- 
miast tytułu referentów — tytuł „ad- 
junktów administracyjnych*, w odróż- 
nieniu od urzędników kancelaryjnych. 
Tytuł ten otrzymują tylko urzędnicy, 
pełniący stałe funkcje referentów, nie 
zaś czasowo lub też w zastępstwie. 

W związku z powyższem, wszyst- 
kie ministersetwa wydadzą dotychcza- 
sewym referentom, którym przysługu- 
je nowy tytuł, nowe dekrety nominacyj 
ne z uwzględnieniem tytułu adjunkta 
administracyjnego. 

Przed wyborami prezydenta 
Fintandji. 

HELSINGFORS, 23.1. (Pat). Obli- 
czenia głosów zostały już zakończone. 
Socjal-demokraci otrzymali 90 manda- 
tów (w roku 1925 mieli 79, zyskali 
więc 11), partja zjednoczenia — 64 
(straciła 4), rolnicy 69 (zachowali do- 
tychczasowy stan. posiadania), postę- 
powey — 50 (zyskali 17), Szwedzi — 
25 (stracili 10), małorolni — 2 (zyskali 

` 

1). — Wobec powyższego, za kandy- . 
daturą prof. Stahlberga zostaną odda- 

ne głosy socjal-demokratów, postępo- 
wców i małorolnych, razem 142 głosy. 
Brakujących 9 głosów, potrzebnych do * 
uzyskania absolutnej większości, spo- 
dziewają się zwolennicy Stahlberga u- 
zyskać w gronie Szwedów i rolników. 
Organ lappowców „Ajansana* zamie- 
szcza artykuł, w którym wyraża pogląd 
iż parije mieszczańskie winny wysu- 
nąć kandydaturę obecnego prezydenta 
Relandera, który może z całą pewnoś- 
'cią rozliczać na poparcie Szwedów. 

Starcie strajkujących robotni- 
ków z łamistrajkami. 

BARROWFORD (Lankashire) 23.1. 
(Pat). Zgórą 1000 robotników tkac- 
kich oczekiwało przy wyjściu z fabryki 
na robotników, nie nałeżących do zwią 
zków zawodowych, pragnąc pobić ich 
za nieprzystąpienie do strajku. Policja 
szarżowała i rozpędziła tłum. 
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iiłocarnie, Keraty, Wialn 6 i Sieczkarnie 
róznej wielkości i systemów z pierwszo- 

rzędnych fabryk, poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna ll-a. Ceny niskie. 
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Handel niewolnikami w XX wieku  Fzać angielski 
W czasie posiedzenia Rady L. N. 

w dniu 22 b. m., referował min. Zaleski 
wyniki międzynarodowej Komisji an- 
kietowej w republice liberyjskiej, do- 
tyczące niewolnictwa. 

Tak wygłąda suchy komunikat 
Pat-icznej. Czytelnik gazet z pewnością 
się jednak zainteresuje tą sprawą bli- 
żej, gdyż chodzi tu przecie o jeden 
z hańbiących ludzkość procederów. o 
handel niewolnikami. 

Dziwnie brzmi dla współczesnego 
ucha wyraz „niewolnictwo”. Zdawało- 
by się, że to już tak zamierzchłe czasy, 

kiedy można było kupić i sprzedać 
człowieka, niby konia czy bochenek 
chleba. Tymczasem... „oto jak nas 
biednych ludzi rzeczywistość ze snu 
budzi — mówiąc stylem Boya. 

Rzecz się dzieje w republice liberyj- 
skiej. Liberja — to — dziwną ironją 
łosu — jedyne niezawisłe państwo na 
całym ołbrzymim obszarze Afryki za- 
chodniej. Państwo niewielkie zresztą, 
bo liczące tylko 95.400 kim. kw. po- 
wierzchni i 2 miljony ludności. Stolica 
Liberji Monrowja liczy zaledwie 6 tys. 
mieszkańców.- Coś więc w rodzaju 
Oszmiany czy Święcian. 

Przez ironję losu też nazywa się 
ta czarna republika Liberją (od łac. 
liber — wolny). Założona w 1822 r. 
przez wyzwoleńców murzyńskich z 
Ameryki Północnej, zamiast świecić 
innym krajom przykładem wolności 
i liberalizmu, uprawia w najlepsze nie- 
wolnietwo i to teraz w XX-m wieku, 
pod bokiem cywilizowanych sąsiadów 
(angielskiego Sierra Leone i francu- 
skiego Wybrzeża Kości Słoniowej). 
Ą na liberyjskiej tarczy herbowej wid- 
nieje szumna dewiza: „The love of li- 
berty brought us here' (Miłość wol- 
ności nas tu sprowadziła). Doprawdy, 
jakże niemiłosiernie drwi życie z pa- 
pierowych frazesów i etykiet! 

Jako się rzekło, powstała Liberja 
w 1822 r. Dawni, czarni niewolnicy 
z Ameryki Północnej tłumnie tu przy- 
bywali, by pracować samoistnie. Gos- 
podarczo Liberja, mimo swych przy- 
rodzonych bogactw, zależna była i jest 

"od Stanów Zj. Amer. Półn. Zwłasz- 
сга po wojnie światowej amerykańskie 
inwestycje tu wzrosły. Politycznie jed- 
nak Liberja miała istotnie swobodę 
działania. Od szeregu lat rządy spra- 
wował czarny parlajient i prezydent 
King. mający do pomocy wiceprezy- 
denta Yancy. Długi czas wszystko by- 
ło dobrze, aż tu raptem przed kilku 
tygodniami wybuchła bomba. Wykry- 
to, że sam czcigodny wiceprezydent 
Yancy stoi na czele szeroko rozgałę- 

zionej organizacji do handlu „czarnym 
towarem'' i ciągnie z tego wcale po- 
kaźne zyski. 

Jeżeli chodzi o Ścisłość, w Afryce 
handel niewolnikami istniał zawsze. 
Rzecz prosta, nie mógł się on odbywać 
legalnie, był ścigany i tępiony przez 
ustawodawstwo europejskich  mo- 
carstw, a jednak istniał. Walka z nie- 
wolnictwem była utrudniona ze wzglę- 
du na samych niewolników, którzy— 
mirabiłe dictu! — sami częstokroć u- 
krywali, że są niewolnikami. Dziwne 
to zjawisko tłumaczy się tem, że nie- 
wolników traktuje się w Afryce nader 
łagodnie, często wprost jak członków 
rodziny. Cóż więc szkodzi przeciętne- 
mu Negrowi zaprzedać się w niewolę, 
skoro jego rodzina ma z tego zysk do- 
raźny, a on — umiarkowaną pracę, 
łagodne traktowanie i byt zapewniony. 
Już za czasów rzymskich istniało po- 
wiedzenie: „Niewolnik śpi, a jego pan 
się troszczy”. Wychodząc z tego za- 
łożenia, niewolnikom afrykańskim 
często lepiej się dzieje niż naszym woł- 
nym, głodnym i zziębniętym bezrobot- 
nym. A godność ludzka? — powie ktoś” 
może. Proszę spróbować pomówić z 
Murzynem z głębi czarnego lądu o god- 
ności ludzkiej. Konia z rzędem temu, 
co wbije w twardy, wełnisty łeb mu- 
rzyński szlachetne pojęcie godności 
ludzkiej. Dla przeciętnego Murzyna— 
a zresztą nietylko dla Murzyna—droga 
do szczęścia prowadzi przez brzuch w 
pierwszym rzędzie. 

Tem się tłumaczą trudności walki 
z niewolnictwem. Wiceprezydent Yan- 
cy podał się do dymisji. Prezydent 
King także. Aemerykański sekretarz 
stanu wystosował pod adresem rządu 
liberyjskiego protest przeciwko hanieb- 
nemu procederowi. Członkowie Rady 
Ligi Narodów kiwają głowami nad wy- 
nikiem śledztwa Komisji międzynaro- 
dowej. I cóż z tego? Nad zatoką Gwi- 
nejską, na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
czy Wybrzeżu Palmowem, na wyspie 
Fernando-Po czy w Gwinei hiszpań- 
skiej wciąż się cichaczem będzie szmu- 
glowało czarnych niewolników, wciąż 
jacyś przedsiębiorcy w rodzaju wice- ' 
prezydenta Yancy'ego będą zarabiali 
po 3—9 funtów szterlingów „od sztu- 
ki“. Życie zrobi swoje. Zwłaszcza, że 
Liberja — podobnie jak świat cały — 
przeżywa obecnie ciężki kryzys gos- 
podarczy. Zbyt kawy czy orzechów 
kokosowych jest utrudniony, zarobki . 
robotników niskie, upadek rolnictwa 
powszechny, na ulicach Monrawji roś- 
nie trawa. | J. 

Po upadku gabinetu Steega. 
PARYŻ, 23.1. (Pat). Upadek gabi- 

metu Steega wytworzył sytuację niem- 
niej skomplikowaną, niż przy poprze- 
dnim kryzysie. W związku z kryzysem 
gabinetowym wymieniano już w pią- 
tek późno w nocy w kuluarach Izby na 
zwiska sen. Lavala i deputowanego 
Flandina, którego wystąpienie w Izbie 
przyczyniło się w znacznej mierze do 

Narady w sprawie 

PARYŻ, 23.1. (Pat). Prezydent Dou- 
mergue rozpoczął w dniu 23 b. m. 
rano narady w sprawie zażegnania kry 
zysu gabinetowego. Wychodząc z Pa- 
łacu Elizejskiego, dwaj przewodniczą- 
cy komisyj spraw zagranicznych $е- 
natu oraz Izby Deputowanych określili 
sytuację w następujących dwóch sło- 
wach: „Pojednanie, lub rozwiązanie. 

obalenia gabinetu. Kandydatura Tar- 
dieu uważana jest za przedwczesną. 

Dziennik „Echo de Paris“ oświad- 
cza jednak, że odpowiedzialność za rzą 
dzenie Francją aż do roku 1932 całko- 
wicie spada na większość, którą pow- 
szechne głosowanie wytworzyło pod 
sztandarem nazwisk Poincare'go i Tar- 
dieu. . 

zažegnania kryzysu. 

Grupy lewicy radykalnej i lewicy spo- 
łeczno-radykalnej Izby postanowiły 
podjąć usiłowania w kierunku porozu- 
mienia z republikami i nawiązać naty- 
chmiast rozmowy z grupami radyka- 
łów społecznych i republikanów lewi- 
cy w celu utworzenia szerokiej koali- 
cji republikańskiej. 

Bójka dziennikarza z deputowanym. 
PARYŻ, 23.I. (Pat). W. czasie przer- 

wy czwartkowego posiedzenia Izby je- 
den z deputowanych, przechodząc 
przez salę, spotkał dyrektora dziennika 
„Echos'*, któremu zaczął czynić zarzu- 
ty z powodu aluzyj, zamieszczonych w | 

Wkrótce wyj- 
dzie nowy 
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CENNIK NASION 
iry Zygmunt Nagrodzki — 
Chcący otrzymać takowy a niebędący klijentami Firmy raczą nadesłać Swój adres. 

  

tym dzienniku, o życiu prywatnem nie 
których członków parlamentu. Wy- 
wiązała się bójka, którą przerwał do- 
piero jeden ze strażników, biorąc w ob- 
ronę mocno poturbowanego dzienni- 
karza. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAA 

roślin pastewnych, 
3 ogrodowych i kwłatów 

WILNO, ZAWALNA 11-a 
Baranowicze, Senatorska 13 
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Teatr na Pohulance. 
Papz-Kawaler. Sztuka w 3-ch aktach i 7 obrazach 

Carpantier'a. 

"Bardzo być może, że admiratorzy 
„Przestępców'' nazwą to bujdą. ale na- 
wet i oni przyznać będą musieli, że... 
miła bujda. A że nie z samych kry- 
»ninałów składa się świat, i kompli- 
kacje życiowe jeden rozwiąże mordem 
i pożogą, a drugi uśmiechem i kare- 
sem. Brać życie zbyt lekko, to błąd, 
ale od zbyt ciężkiego ujmowania za- 
gadnień moralnych czy socjalnych, ni- 
komu lżej się nie stało, a i morał trud- 
niej się przyjmuje podany w niestraw- 
nej potrawie. Nawet obraz życia, prze- 
jaskrawiony w kierunku cieniów i po- 
nurych barw, chybia celu, bo nie wy- 
wołuje ufności w prawdę widzianego 
obrazu. A wreszcie, argument bardzo 
„buržujski“, ale nie pozbawiony pod- 
staw praktycznych: „Nie chodzę do 
teatru žeby się martwič i wšciekač, 
dość poza murami świątyni sztuki 
nam: kłopotów, niechże tu odetchnę 
za swoje pieniądze '. 

"Tak rzadko zresztą pisze ktoś sztu- 
ki traktujące poważnie problemy ży- 

   
ciowe lub artystyczne dla ich pogłę- 
bienhia, zrozumienia lub przedyskuto- 
wania... Zwykle pod płaszczykiem 
„problemów przemyca się najordy- 
narniejsza sensacja z t. zw. niezdro- 
wych. Ale dziś, po wojnie, przy zbru- 
talizowaniu psychiki ludzkiej i uwieł- 
bieniu muskulatury fizycznej, niezdro- 
we ponurości przeżyły się wraz z jej 
widmami. Pamiętam wznowienia kil- 
ku sztuk Przybyszewskiego na sce- 
nach polskich. Cóż za martwota!l Cóż 
za przestarzałe zmartwienia! Mówiło 
się na widowni: „A cóż to nas obcho- 
dzi... i czy warto o takie głupstwo, tyle 
czasu tracić? ' 

Tam gdzie niema problemów ogół- 
no-ludzkich, traktowanych: śmiało: i 
społecznie, tam niema : zainteresowa- 
nia. Dalekim jest od tych wiełkich ko- 
lubryn literackich lekki, pogodny, a 
jednak poruszający bardzo poważne 
zagadnienie nieślubnych. dzieci, utwór 
p. Carpentiera. Między Francją i Ame- 
ryką urodziły się te sceny ze starym 

      

'czńe ku publiczności. 

КОВ ТЕН Ww 

WIEDEŃ. 28.1. (Pat. „United 
Press* donosi z Delhi, że rząd an- 
gielski zamierza ogłosić amnestję 
więźniów politycznych i uwolnić 
Ghandiego i innych członków kon- 
gresu wszechindyjskiego, przebywa- 
jących w więzienia. 

I LE NS KI 

zamierza ogłosić amnestję 
w Indjach. 

NAGPUR. 23.l. /Pat). Zgodnie z 
instrukcjami rządu lokalnego w pro- 
wincjach centralnych zwolniono 163 
więźniów politycznych, którzy ska- 
zani zostali na więzienie przed dn. 
30 listopada roku ubiegłego. 

Jedenaście miljonów bezrobotnych w Europie. 
GENEWA. 28.I. (Pat). Według ob- 

liczeń Międzynarodowego Biura Pra- 
cy w Europie jest obecnie 11 miljo- 
nów bezrobotnych. 

Wizyta premiera litewskeigo w Rydze. 
KOWNO, 23. (Pat). W dniu 23 

b. m. opuścił Kowno, udając się do 

Rygi, premjer litewski p Tubelis, 

który przybywa z rewizytą do prem- 

jera i ministra spraw zagranicznych 

Łotwy p. Celminsza. Towarzyszą mu 

w podróży dyrektor departamentu 

wschodniego p. Dajlide i adjutant 

płk. Jodyszys. W czasie swego po- 

bytu w Rydze premier podpisze 

szereg konwencyj, między innemi 

konwencję o szkolnictwie. 

Budżet Min. Pracy i Opieki Społecznej. 
WARSZAWA, 23.1. (Pat). Na czwar- 

tkowem posiedzeniu wieczornem komi- 
sji budżetowej po dyskusji nad preli- 
minarzem budżetowym Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej minister 
Hubicki, odpowiadając na wysunięte 
pytania i zarzuty, oświadczył, iż rząd 
nie będzie dążył do zniżki płac. 

Zatarg w górnictwie jest załatwio- 
ny. W: hutach i na Górnym Śląsku 
wszystko pozostaje bez zmiany. 

Przechodząc do sprawy kas cho- 

rych, minister oświadczył, że były one 
małemi rzeczpospolitemi, rządzącemi 

się wedłe własnych norm i zasad. Dzię- 
ki reorganizacji będzie tyłko 60 zarzą- 
dów. Chodzi tu o zmniejszenie kosz- 
tów administracji i o ułatwienie kon- 
troli. W dalszym ciągu minister uzasa- 
dnia konieczność powstania centralne- 
go organu, który będzie rozwijać bu- 
downictwo kas chorych. Dotychczas 
projektowane przez kasy budowle by- 
ły nieracjonalne z punktu widzenia le- 

© karskiego. 
Na tem obrady po północy zakoń: 

czono. 

akg” 

Wszystkie posłanki są przeciwne złagodzeniu 
przepisów prohibicyjnych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie sej- 

mowej komisji skarbowej i komisji 

zdrowia publicznego, które wzbudziło 

duże zainteresowanie. Na porządku 

dziennym znajdował się projekt usta- 

wy 0 znowełirowaniu przepisów anty- 

alkoholowych. Wszystkie posłanki bez 

względu i różnicy klubów wypowie- 

działy się kategorycznie przeciw nowe- 
lizacji przepisów prohibicyjnych, rów- 

nież przeciw temu wypowiedziały się 

posłanki klubu B. B. W. R. 

Chadecja będzie głosowała przeciwko 
: budžetowi. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się posiedzienie 

klubu parlamentarnego Chrześcijań- 

skiej Demokracji, pod przewod- 

nictwem sen. Korfantego, przy udzia- 

łe 16 posłów i senatorów. Po wy- 

czerpującej dyskusji klub przyszedł 

do przekonania, że ze względu na 

zasady etyki chrześcijańskiej musi 

zająć w stosunku do rządu stanowi- 

sko opozycyjne. Klub Ch D. będzie 

głosował przeciwko budżetowi. | 

Sejmowa komisja budżetowa. 
Głosowanie nad poprawkami. 

" WARSZAWA, 23... (Pat). Sejmowa komi- 
sja budżetowa na posiedzeniu w dniu 23 przy- 
stąpiła do głosowania nad poprawkami do 
budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Przyjęto wszystkie poprawki referenta posła 
Dyboskiego. Między innemi w wydatkach 
nadzwyczajnych o skreślenie pół miłjona z 

,budowłi (gmach poselstwa w Sofjij. Wszyst- 
kie inne poprawki do tego. budżetu odrzucono. 
Mliędzy inemi poprawkę posła Zielińskiego o 
zmniejszenie taryfy opłat konsułarnych, po- 
prawkę posła Wyrzykowskiego, zmierzającą 
do zmniejszenia uposażenia 0: 15 proc. Przy 
tej pozycji poseł Czapiński oświadczył, że gło- 
sować będzie przeciwko tym wnioskom, gdyż 
obniżają uposażenie wszystkich urzędników. 
Głosowałby za niemi, gdyby zmniejszono tyl- 
ko uposażenie urzędników wyższych. Wresz- 
cie skreśłono poprawki posłów Wyrzykow- 
skiego (KI. Chł.) d Zielińskiego (Kl. Nar.), do- 
tyczące bądź skreślenia całego funduszu dys- 
pozycyjnego, bądź jego zmniejszenia. Wresz- 
cie odrzucono poprawkę posła Zielińskiego & * 
Czapińskiego o zmniejszenie funduszu propa- 
gandowego. 

Zkolei komisja przystąpiła do głosowańia 

nad poprawkami do preliminarza budżetowe- 
go Ministerstwa Rolnictwa. Odrzucono wszy- 
stkie poprawki o zmniejszenie uposażenia o 
16 proc. i obniżenie zapomóg. Na wniosek po- 
sła Połakiewicza zwiększono zasiłek na popie- 
ranie drobnego rołnictwą o 150 tys. złotych. 
Dalej zmniejszono zasiłek na popieranie meł- 
joracyj rolnych o 1300 złotych. Zwiększono 
zasiłek na zwiększenie hodowli o 100 tys. zł. 
Dalej przyjęto wnioski referenta co do redu- 

kcji różnych pozycyj budżetu, między innemi 
zasiłków i pożyczek na szkoły samorządowe o 
240 tys. złotych, zasiłku na oświatę pozaszkoł- 
ną o 300 tys. zł. W Lasach Państwowych 
zmniejszono wpływy o 4 miljony złotych. Ró- 
wnież zmniejszono w rozchodach wydatki go- 
spodarcze o 1 miljon i wydatki na uzupełnie- 
nie nieruchomości o 3 miljony. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad 
poprawkami do preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Reform Rolnych. W myśl wnio- 
sku sprawozdawcy zmniejszono szereg pozy- 
cyj, m. in. dopłaty skarbowe na fundusz ob- 
rotowy reform rolnych o 250 tys. złotych. 
Wszystkie inne poprawki odrzucono. 

Charakterystyka działalności M. S$. Wojsk. 
Zkołei komisja przystąpiła do obrad nad 

prełiminarzem budżetowym Ministerstwa Spr. 
Wojskowych. Pierwszy zabrał głos jako kiero-, 
wnik Ministerstwa Spraw Wojskowych pier- 
wszy wiceminister gen. Konarzewski. Wice- 
minister Konarzewski scharakteryzował dzia- 
łalność Ministerstwa w ostatniem 5-leciu, pod- 
kreślając, że cełem przystosowania składu i 
stanu etatewego sił zbrojnych do potrzeb wy- 
szkołeniowych i mobilizacyjnych oraz do ob- 
niżonego budżetu przystąpiono w roku 1926 
do reorganizacji. Reorganizację władz wojs- 
kowych oparto na wydatnej redukcji persone- 
łu administracy jaego na rzecz formacyj linjo- 
wych. Wyniki pracy nad wyszkołeniem woj- 

Sir Bazylim, jego mecenasem, (dzie: 
dzicznym), John Aschleyem, doktorem 
Francisem i rozsypaną po świecie pro- 
gieniturą. 

Jaki to by z tego dramat można wy- 
czynić... Bracia Karamazowy, gotowi! 
Na ten temat można by w każdym ak- 
cie dać kryminał, otrucie, uwiedzenie, 
it. p. Ale że autor rozwiązał sprawę 
słonecznie, z łacińską pogodą i logiką, 
tego mu przecie nikt chyba za złe nie 
weźmie? Bo i prawd gorzkich, wyję- 
tych z życia codziennego jest ile chcąc 
w tej miłej sztuce. Jak staremu arysto- 
kracie dzieci mówią że muszą pierwej 
go poznać, czy ież jest wart być ich 
ojcem naprawdę, wobec tego że nie 
chciał znać ani ich matek, ani ich, 

"od: urodzenia, jak przepyszna Tonny 
Flagg, z wyżyn 30 piętra New-Yorskic- 
go proletarjatu biurowego rzuca ojcu, 
że niema prawa nic jej zabraniać, (w 
tym wypadku chodzi o nie zdrożną 
bynajmniej chęć łatania w rekordzie). 
"to są prawdy, oskarżenia i programy 
społeczne, z wielką subtelnością arty- 
styczną przerzucone poza deski sceni- 

I nie zdaje mi 
się, by trzeba było walić tę publiczność 
maczugą w błocie unurzaną po głowie, 
z tem przekonaniem że inaczej nie zro- 
zumie i nie weźmie do serca konflik- 

ska w okresie lat 1926 — 1930 są dodatnie. 
Mówca przedstawia pracę nad usprawnieniem 

administracji, przyczem zatrzymuje się nad 
pólityką personalną. Przyrost stopni oraz a- 
normałna rozpiętość stopni przy tym samym 
wieku groziły zahamowaniem normalnego 
dopływu oficerów w stanie spoczynku. Wzglę- 
dy te skłoniły Ministerstwo Spraw Wojskow. 
do posunięć, mających na celu osiągnięcie ró- 
wnowagi w odpływie i przypływie oficerów 
w proporcjonałnych stopniach i wieku oraz 
umożliwienie normalnych awansów. W tym 
cełu część oficerów, nienadających się do słu- 
żby w linji, a przedstawiających cenny mate- 

  

rjał, wyeliminowano z broni i wciełono do ad- 

tów bohaterów. Autor Papy-kawałera 
nikogo po łbie nie łupi, tylko z uśmie- 
chem mówi: „Patrzcie, i tak można te 
rzeczy przeżywać, i tak rozwiązać, nie 
robiąc bliźniemu piekła”. 

W przemiły i dowcipny sposób. a 
zupełnie prawdziwy, ukazuje ak stary 
lowełas, Sir Bazyl, kawaler licznych 
włości, funtów i orderów, dręczony sa- 
motnością, (kobiety mu już zbrzydły), 
atretyzmem i nie wiedząc co z czasem 
i pieniędzmi robić, postanawia zado- 
wolnić jeszcze jeden kaprys więcej w 
życiu i obejrzeć sobie swoje dzieci, 
których... leż to ma? „Panie Asley, ile 
ja lam mam zapisanych przez ojca pań 
skiego dzieci, w rubryce rozchody? 
Tie tam matkom posyłam ?*. 

No, to jedź Pan i przywoź mi tę 
trójkę, jeśli więcej niema, jak szczenię- 
ta, niech się im przyjrzę, a będą nie 
miłe... to jak szczenięta, potopimy, po- 
topimy...*. 

I śmiejąc się z konceptu, jedzie so- 
bie stary egoista ryby łowić a „plenipo- 
tent* rusza w świat zbierać dzieci pryn 
cypała. 

Widzimy kolejno angielskie inte- 
rieur Trentów, Wenecką  loggiettę, 
śpiewaczek Credaro, wreszcie jakieś 
niebotyczne piętro New-Yorku, gdzie 

    

„na schodach siedząc dzika Tonny 

mibistracji, część zaś z powodu brakn kwałi- 
fikacji, łub dla braku etatów przeniesiono w 
stan spoczynku. Na podstawie noweli o skró- 
ceniu wieku prekłuzyjnego Ministerstwo w 
trosce o byt oficerów, zwolnionych z wojska 
a niemających pełnej emerytury, w porozumie 
niu z innymi reinistrami zapewniło stanowiska 
w służbie cywilnej państwowej. W przygo- 
towaniu jest pragmatyka dla oficerów i po- 
doficerów. Mówca scharakteryzował dałej ad- 
ministrację rezerw. Co się tyczy dziedziny in- 
żynierji, to osiągnięto znaczny postęp, przy- 
czem wzrosło pokrycie zapotrzebowania woj- 
ska przez przemysł krajowy. Materjał łącz- 
ności pokrył przemysł krajowy w roku 1926 
w 60 proc. Obecnie w 100 proc. W służbie sa- 
perskiej wprowadzono szereg nowych zdoby- 
czy, opartych na wynalazkach polskich. Fa- 
brykacja płatowców doprowadzona została do 
tego stadjaum rozwoju, że opanowano wszy- 
stkie konstrukcje zagraniczne i systemy fa- 
brykacji. Ponadto z własną konstrukcją przy- 
chodzimy na rynki międzynarodowe. Dziś lot- 
mictwo w zakresie fabrykacji jest uniezależ- 
nione od zagranicy. W dziedzinie intendentu- 
ry stwierdza mówca ogólną poprawę wyży- 
wienia dzięki gospodarce ryczałtowej. W. mi- 
nister omówił następnie kwestję umunduro- 
wawania. Stan zdrowotny stale się poprawia. 
Jedynie gruźlica trudna jest do opanowania. 
W dalszym ciągu swego przemówienia wice- 
minister poruszył kwestję remontu koni, oraz 
Ivwestję przemysłu wojennego, zaznaczając, 
że szerzone mniemania, jakoby wytwórnie 
przyniosły straty są nieuzasadnione. Kończąc 
swe przemówienie p. kierownik Ministerstwa 
Spraw Wojskowych złożył następujące о$- 
wiadczenie. 

Poza sprawami wyszkolenia, organizacji 
i uzbrojenia jest jeszcze jeden bardzo ważny 
czynni stan moralliy armji. Niestety, 
iz "wielką przykrością i jeszcze większem obu- 
rzemiem muszę skonstatować, że w t. zw. 
sprawie brzeskiej czynniki mieodpowie- 
działne pozwoliły sobie w pismach, nie тпа- 
jąc ku temu żadnych komkretnych danych, 

rłucać błotem na amnję i hańbić korpus о- 
ficerski i oficerów, którzy brali tam udział 
służbowo. Stoję zawsze na stanowisku, że ar- 
mja mie może brać żadnego udziału w poli- 
tykowaniu, a tak samo stojąc na gruncie ści- 
słej łączności armji ze społeczeństwem, by- 
łem faktem powyższym niezmiernie zmart- 
wiony. Stwierdzam, że każdy wojskowy, któ- 
ry pełnił służbę w Brześciu, pełnił ją pod 
kontrolą władz przełożonych oraz zgodnie 
2 obowiązującemi przepisami i regułaminami 
i że na ich postępowanie żadnych skarg nie 
otrzymałem. Panowie wiedzą, że zawsze w 
wypadku otrzymania  jakiegokołwiek zaża- 
lenia uarządzałem właściwe wyjaśnienia, 
«względnie dochodzenia. Wychodząc z za- 

Joženia, wbrew twierdzeniom księcia Czetwe- 
ryńskiego, że sprawa ta jest sprawą poli- 
tyczną, nie uważałem za wskazane na podsta- 
wie insynuacyj w pismach nieodpowiedzial- 
mych czynników wszczynać  jakichkołwiek 
dochodzeń. Uważam, że każdy oficer i sze- 
regowiec, jak wogóle każdy obywateł, do- 
póki mu nie udowodniono winy jest wojsko- 
wym pełnowartościowym i nie pozwolę, jaką 
zwierzchnik, by czyniono im jakiekołwiek 
zarzuty. Armja jest instrumentem nadzwyczaj 
delikatnym, o czem panowie wszyscy wiedzą. 
iKażdy żołnierz jest wrażliwy na punkcie 
honoru i bardzo ambitny. Żołnierz pozba- 
mwiony tej wrażliwości i ambicji mie może 
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byč:dobrym żołnierzem. Tykto żołnierz, któ- 
ry ma ambicję zachowaną w stu procentach ' 
może być tym żołnierzem, który w ciężkiej 

chwili społnia swe zadanie. Oficerowie, po- 
krzywdzani polemiką w pismach, zwrócił się 
do mnie r prośbą o pozwolenie im zażądania 

w drodze honorwej, względnie 
mogąc zgodzić się ma ich ргоб- 

sm rozkaz tajny, który „Gazeta 

* pozwoliła sabie opublikować. 
Zaznaczam, że gazeta ta świadomie pfzytem 
przekręciła treść rozkamm. Za ogłoszenie rot- 
kazu tajnago kazałem pismo to pociągnąć 
do odpowiedzialności karnej. Wobec powyż- 

m zmuszony podać do wia- 
| Komisji treść tego rozka- 
rtuje rozkaa). Jako czasowy 
perstwa Spraw Wojskowych 

korzystam obecnie z pierwszej sposobności, 
by moje stanowisko w tej sprawie wypowie- 

a, dzięki genjuszowi nasze- 
go, mietylko jest należy- 

   

  

       
    

   

    

   
bardzo w im poziomie i ręczyć mogę, że 
naród może na armję liczyć. Zarządzenia 
moje są podyktowane obowiązkiem żołnie- 
rza, jak również poczuciem obywatelskiem, 
Będąc zasadniczym przectwnikiem polemiki 
w pismach, korzystam z możliwości wypo- 
wiedzenia swego stanowiska wobec Wysokiej 
Komisji, jako czynnika reprezentującego О 
Ustawodawczą, przyczem oświadczam, że bę- 
dę i nada! zawsze bronić swych podwładnych: 
od niesłusznych zarzutów, jak mi to naka- 
zuje obowiązek żołnierski i sumienie obywa- 
telskie. Wypowiadając swoje zdanie, nie mam 
zamiaru wywołać dyskusji politycznej, któ- 
rej prowadzić nie będę, łecz chciałem tylko, 
żeby Wysoka Komisja, a przez nią i ogół. 
wiedziały, jakie jest niezachwiane stanowis- 
ko Mimisterstwa Spraw Wojskowych w tej 
sprawie. Od wszelkiej dałszej polemiki w tej 
sprawie się powstrzymuję i żadnej debaty 
ma ten temat prowadzić nie będę. 

    

    

Po przemówieniu kierownika  Minister- 
stwa Spraw Wojskowych gen. Konarzewskie- 
go zabrał głos referent budżetu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych pos. Perkowicz (BR). 
oświadczając, że prelimmanz jest miższy od 
źeszłorocznego i przewiduje w dochodach 
5.184.426 zł, w wydatkach 847.600 tysięcy 

Po zamalizowaniu poszczególnych działów 
złotych. Po odliczeniu dochodów od wydat- 
ków otrzymujemy krwołę 842.416.574 ał. 
preliminarza referent przechodzi do kwestji: 
wyżywienia, podając cyfry porównawcze w 
stosunku do innych państw. Nasiępnie mów- 
ca przechodzi do omówienia wydatków waj- 
Skowych państw zagranicznych. Wszystkie 
państwa, z wyjątkiem Polski i Jugosławji, 
wykazują stały wzrost wydatków na cełe 
wojskowe. Kończąc swoje. przemówienie re- 
ferent oświadcza, że czynniki wrogie, nie mó- 
wiąc już o wyraźnie i prowokacyjnie zdra- 
dzanych dążeniach do oderwania namcaęścń 
terytorjum, dokładają miezuziermych wysił- 
ików, by psychikę świata utrzymać nadał 
w stosunku do nas, jako czągoś pnzeszkadza- 
jącego i zachłannego. Gwarancję dobrego wy- 
ikonania budżetu stanowi dobrze przystoso- 
wany do warunków życia jego układ w u- 
stawie skarbowej, a co najważniejsza, kto 
obroną państwa kieruje. Z jego imieniem 
wwiązana jest mowa dumna tradycja wojska. 
polskiego, a mianowicie tradycja wiekopom- 
nego naszego zwycięstwa w roku 1920.. 

Głosowanie. 
Na popołudniowem posiedzeniu sejmowa 

ikomisja budżetowa przystąpiła do głosowa- 
nia. Najpierw głosowano nad budżetem Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. Przyjęto wszystkie 
poprawki referenta o obniżeniu wydatków, 
zarówno osobowych jak i rzeczowo-admini- 
stracyjnych w kancelarji cywilnej i gabinecie 
wojskowym na łączną sumę złotych 316 tys. 
Wszystkie inne poprawki odrzucono. 

Następnie głosowano nad: budżetem Pre- 
zydjim Rady Mińistrów. Tutaj również przy- 
jęto wszystkie poprawki sprawozdawcy, 
zmniejszające różne 'wydatki na łączną kwo- 
tę 56 tysięcy złotych. Przy Trybunale Ad- 

mimistracyjnym zmniejszono pozycję na po- 
mieszczenia o złotych 6 tysięcy. Pozycję na 
Trybunał Kompetencyjny zmnóejszono o zło- 
tych tysiąc. 

Z budżetu P. A. T. skreślomo łącznie zło- 
tych 17 tysięcy. 

Głosowanie nad budżetem Sejmu i Senatu 
odkłada się do załatwienia przy ustawie skar- 
bowej. S 

"W budżecie Ministerstwa Poczt i Telegra- 
fów przyjęto wszystkie poprawki sprawozda- 
wcy. Następnie komisja przystąpiła do dal- 
szej debaiy mad budżetem Ministerstwa. 
Spraw Wojskowych. 

Katastrofa kolejowa w Gdyni. 

# 

  

Parowóz pociągu Nr 127, ktėry stal się przypad- 
kowym sprawcą wielkiej katastrofy kolojowej. 

Flagg, żuje gumę i jeży się „jak 
zwierz” na uwodzicieli, marząc... na- 
turalnie o awionetce! Wszystko to bra- 
ctwo zostaje w całości odstawione do 
pałaców Sir Bazyła i dapiero zaczyna 
się zabawa. 

Stary gderacz i poczciwy na dnie 
miękkiego serca ex-donżuan i uwodzi- 
ciel, daje się zkolei uwieść przez swoje 
dzieci, zawojować, porwać bez reszty. 
Ale... w chwili kiedy stare jego, i dość 
jałowe jak dotąd serce, roztopniało du- 
mą, miłością i przywiązuje się coraz 
silniej, życie, nieubłaganie porywa mu 
dzieci, i on nie ma prawa żadnego rzu- 
cić im argumentu... 

"Nie powiem jak się kończy żeby 
Państwu nie psuć zabawy. A zabawa 
jest pyszna. Najprzód jest sensacja nie 
lada. P. Z. Bortkiewicz*Wyleżyńska w 
roli śpiewaczki Gredaro. Piękny i zaw- 
sze świeży głos naszej wileńskiej śpie- 
waczki jest aż nadto znany i ceniony, 
by. można coś o nim dodać; ale zdol- 
ności aktorskie objawiły się w sposób 
nieoczekiwany, z rutyną „starej'* ade- 
piki sztuki scenicznej. Śpiew solo i z p. 
Szurszewską, która uczerniona na có- 

  

„rę gorącego południa Ślicznie wygląda- 
ła, był okłaskiwany, bisowany, przy- 
czem debiutantka otrzymała trzy kosze 
kwiatów. 

Poza p. Wyleżyńską, bohaterem 
wieczoru był p. Wyrwicz, wytwornie, 
z subtelnem wzruszeniem i nieopisa- 
nym humorem grający Sir Bazyła. P. 
Wyrwicz nigdy się nie powtarza, zaw- 
sze umie nowy stworzyć typ i jakże ży- 
wy, jakże smakowity. P. Dejunowicz 
w roli kamerdynera i p. Łaciński w roli 
Dóktora, wiernie dotrzymali mu placu. 
P. Wyrzykowski miał rołę dość bez- 
barwną i ratował ją jak mógł giestami, 
ale zanadto się miotał, tego w charak- 
terze roli niema. P. Miłecki był sympa- 
tycznym chłopakiem, nic nie grał, był 
sobą, p. Pichelski swój epizod dobrze 
ujął, przemiłą była p. Niwińska, któ- 
rej rolę autor potraktował ze specjal- 

nem zamiłowaniem. To takie samo czy- 
ste dziewczę jak w Brodwayu, tylko pe 
wien stopień wyżej, Zła, hardą, śmiała. 
rzuca się do oczu jak kotka rżnie sta- 
remu Papie prawdę, aż skry się sypią. 
Kontrast jej wychowania i żargonu z 
otoczeniem to jeden temat humoru wię 
cej. Dekoracje p. Hawryłkiewicza jak 
zwykle gustowne, a za New-York dos- 
tał oklaski. Teatr był zapełniony i pe- 
wnie nie raz będzie. ( Hro.
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Rozwiązanie Rady 

„ fP. wojewoda wileński, decyzją z 
sdm. 17 stycznia 1931 r. rozwiązał 
obecną radę miejską w Nowej Wi- 
łejce, a p. starosta pow. wileńsko- 
trockiego zarządził przeprowadze- 
mie nowych wyborów. | 

Postępowanie wyborcze biegnie 

Miejskiej N. Wilejki. 
od daty zarządzenia wyborów, t. j. 
22 stycznia 1931 r. 

Ostateczny termin zgłoszeń list 
kandydatów na radnych upływa z 
dniem 9 lutego. 

Głosowanie odbędzie się w dn. 
22 lutego r. b. (x) 

Rozpacziiwa walka straży litewskiej z bandą 
przemytniczą. 

Wczoraj mad ranem płacówki KOP-u na 
posgraniezn polłsko-litewskiem w rejonie Ka- 
et zaakarmowane zostały odgłosami toczą- 
cej się walki, na co wskazywała ostra stnze- 
Fanine karabimowa i rewotwerowa. 

W wymiku lnstracji pogranicza usłałono, 
Bź wałka toczy się zaledwie w odległości kil: 
ikuset metrów od. granicy polskiej 
żą tterwską a bandą przemytnic 

  
    
    

Żołnienze polscy byli świadkami, jak je- 
den z rannych przemytników po przerwaniu 
się przez kordon straży litewskiej usiłował 
zbiec ma polskie terytorjum. Salwa karabi- 
mowa położyła zbiega trupem tuż koło wiech 
granicznych. 

Zabiłym został Józef Wasionek znany i 
poszukiwany przemytnik o bardzo ciemnej i 
'bogatej przeszłości kryminalnej. 

Ujęcie trzech techników Komunistycznych. 
Na pograniczu polłsko-sowieckim w rejo- 

mie odcinka granicznego. Domaniewo w ро- 
blia wsć Dokudniszki patrol KOP-u pod- 
«zas fustracj; pasa granicznego napotkał 
trzech podejrzanych osobników,( którzy po 
przekroczeniu granicy: usiłowali. niespostrze- 
beni ć się wgłąb teryłorjum pol- 
skiego, Osobnicy ci znienacka zaskoczeni 
przez żołnierzy usiłowali bronić się zapomo- 
są rewokwerów. lecz błyskawicznie zostali 

Walki partyzantów z 
WY łesie gran cenym położonym w pobli- 

xu m. Zasławia znaleziono onegdaj zasypane 
śniegiem zwłoki trzech żołnierzy sowieckich. 

  

   

rozbrojeni. 
Zatrzymanych odprowadzono do strażni- 

cy, gdzie już wstępne dochodzenie pozwoli- 
ło ustalić ponad wszelką wątpłiwość, iż są 
to technicy komunistyczni.  Przeprowadzo- 
ma m nich rewizja ujawniła ukryte w. obu- 
wiu i bieliźnie tajne instrukcje K. P. Z. B. 

Ze względu na obciążający wynik docho- 
dzenia, aresztowanych niezwłocznie przeka- 
zamo do dyspozycji: władz sądowo-ledczych. 

władzami sowieckiemi. 
Według uzyskanych informacyj żołnierze 

ci zostali napadnięci przez oddział partyzan- 
cki i zamordowani. 

  

AU EDO m 

BRASLAW 
+ Z życia Brasławia. Konieczność konso- 

keiącjh wazelkich dziedzin pracy w Polsce 
musza społeczeństwo do systematycznego 
koordynowania, możliwie wszystkich ośrod- 
ków tej pracy — z uwzględnieniem i uzgo- 
dnieniem ich charakterów i potrzeb. 

Mimo napotykanych w dużej mierze prze- 
najróżniejszych trudności, kwestja skoordy- 
nowacia sił, celem wspólnego i racjonalnego 
ich sużytkowania — ogólnie rozwija się i 
wykazuje korzyści zarówno pod względem 
ogólnego wychowania jak i fachowo-pogłę- 
Riającym, jeśli chodzi o szerzenie. jawiejkol- 
"wiek twórczej pracy. 

Dziś mie trzeba tego już udowadniać, gdyż 
jest to pewnik oparty na szeregu przeprowa 
dzonych eksperymentach oraz korzyściach, 
jakie konsolidacja i zaziębienie pracy twórczej 
w zespołe — dać może i musi. 

Ruądy pomajowe w dobie dzisiejszej rzu- 
<Ry myśl gruntownego skonsolidowania spo- 
Reczeństwa we wszystkich dziedzinach pracy. 
Mysi ta wśród części społeczeństwa brasław- 
<akiego zmalazła szczery i szeroki oddźwięk 
i już dziś powołi ukazują się rezultaty w po- 
staci tworzącej się jednomyślności. na niektó 
rych miwach pracy czy to zawodowej, czy 
też ogólmo-społecznej, jeśli chodzi o zasadni- 
czy zwrot w życiu ogólno-państwowem. 

W ślad za tam na niwie pracy społecz- 
mej w Brasławiu, grupa ludzi dobrej woli 
poszła w kierunku zamierzeń Rrządu, two- 
nząc aespolenie pracy twórczej w dziedzinie 
worwoju kierunku kułturalno-oświatowego, 

jąc do życia w dniu 10 marca 1930 ro- 
3 Komisję Porozumiewawczą Międzyorga- 
«mizacyjną + wyłonieniem sakcji kult.-arty- 
stycznej, mając w planie stopniowe wyłonie- 
mie dalszych — w miarę mnasuwających się 
potrzeb społecznych. 

W skład tej Komisji weszły dotąd następu- 
„jące organizacje: Powiatowy Związek Strzele- 
<ki w Brasławiu, Rodzina Policyjna w Bra- 
słewiu, Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Brasławiu, Federacja Zw. O. O. w Bra- 
„sławiu, Przysposobienie Wojskowe Kobiet. 
w Brasławiu i Przysposobienie Wojskowe 
ogólne w Brasławiu. 

Powstała Komisja po uzgodnieniu stosun- 

ków międzyorganizacyjnych rozpoczęła pracę 
ma tym pału b wzięła sobie za cel szerzenie 
'oświaty przez pogiębianie uczuć estetycz- 
mych ludności oraz przez odtwarzania dzieł 

mistrzów i obrazków z codziennego życia 

Wynikiem powstania tej Komisji, a ra- 
<zej jej pierwszej sekcji, jest stosunkowo 
skromny dorobek na polu szerzenia oświ. 
w majbardziej oddalonych zakątkach Polski 
— w aasiępującej postaci: sekcja odegrała w 
dmiu 19 marca 1950 roku w Brasławiu „Gwia- 
zdę Syberji“, mw dniu 6 sierpnia 1930 roku 

„Małżeństwo Loli", w dniu 4 października 
1930 roku „Spadkobiercę“ — Grzymaly-Sie- 
<dieckiego w Brasłrwiu, w dniu 29 paździer- 
mika 1930 roku znów ,„Spadkobiercę* — 

* Drui (Pogranicze z Łotwą), dalej w dniu 8 
fistopada 1930 roku „Spadkobiercę* po raz 
drugi w Brasławiu, w dniu 11 listopada 1930 

„dak Kapral Szczapa wykiwał śmierć” 
w Brasławiu. 

Niestety stwierdzono trudności w pracy 
międzyorganizacyjnej przy ustosunkowaniu 
się coraz uzałeżnieniu od sposobu i firmy zor- 
ganizowania się. 

Te wzgłędy spowodowały komieczność 
zwołania piemnm Komisji i szerszego ogółu 
sympatyków Komisji w dniu 18 listopada 
1950 roku, ma którem przedstawiony: spra- 
wozdazrie kasowo-rachunkowe dało nastepu- 

„jące wrymiki: suma przychodów za okres 
sprawozdawczy wyniosła 907.70 zł. suma o- 
gólna rozchodów — 422.42 24, saldo kaso- 
we na drień 18 listopada 1980 r. wyniosło 
391.10 ой, х tego w formie subsydjów ma rok 
1930 wypłacono: Związkowi Strzeleckiemu 
150 21, Związkowi Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet 160 22. 4 Kodzinie Policyjnej 150 zł. 

Po sprawozdaniu kasowem została omó- 
"wiona w szczegółach konieczność racjonalne- 
go ustosunkowania się Komisji do pracy w 
tej dziedzinie na terenie m. Brasławia, na- 

stępnie całego powiatu i poszczególnych or- 
ganizacji w poniższych formach: 

1) sekcja urządza w Brasławiu wszelkie 
«bchody narodowe, okolicznościowe i t. p. 
-w ogólnym uzgodnieniu z władzami admini- 
stracyjnemi i doraźnemi Komitetami. 

@) sekcja wyjeżdża na objazdy szerzyć 
fteatrzyki amatorskie po miasteczkach i 
wsiach powiatu, by tą drogą zjednywać dla 
ogólnych oaiów wychowawczych miejscową 
ludność. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych na- 
stąpił wybór Zarządu Komisji, w skład któ- 
rego weszk: z ramienia Związku pracy Oby. 
watelskiej Kobńet panie: Wanda Siła-Nowi- 
<ka i Genowefa Zacharewiczowa, Związku 
Strzeleckiego — Kasper Hercun, Rodziny Po- 
ticyjnej — Zofja Dymontowa, Federacji Z. 
O. 0. — p. Stanisław Bartel. Z ramienia Po- 
wiatowego Komitetu W. F. i P. W. — p. por. 
Bujaiski Kazimierz oraz z wyboru p. Wła- 
dysław Machnócki, jako skarbnik, pp. Ke- 
wałczyk Feliks ś Kucharski Jan, jako gospo- 

  

„W dalszym ciągu swej pracy Komisja sta- 
iR Się coraz hardziej ruchliwszą i wystawia w 
dniu 21 grudnia 1930 roku mw Brasławiu 
„Gobelin“ — W. Jastrząb-Zalewskiego, w 

„dniu 10 stycznia 1931 roku „Roztwór Pytla" 
— Brunona Winawera w Brasławiu, a w 
<dolach 17 i 18 stycznia b. r. wyjeżdża fur- 

mankami do Mior, oddalonych o 45 klm. od 
Brasławia, wie zrażona zawieją, niewygod- 
mą podróżą, gdzie daje dwa przedstawienia, 
a mianowicie: „Jak Kapral Szczapa wykiwał 
śmierć" i „Gobelin. 

iKrótki żywot istniejącej Komisji wyka- 
zał możliwość podniesienia poziomu poczy- 
mań (jak dotychczas w sekcji kuk.-art.) do 
dość poważnych wyżyn. Stwierdzić można 

szczere uznanie i zainteresowanie odległych 
i zaniedbanych (pod tym względem zakątków 
(jak Druja i Miory) dla członków zespołu 
amatorskiego Komisji — którzy w najpry- 
miływniejszych warunkach przy tysiącach 
przeszkód dali społeczności odrobinę polskie- 
go słowa i sztuki. 

Śmiało można liczyć, iż poziom ten się 
wzmoże, biorąc pod uwagę, że sekcja Komi- 
sji przystąpiła już do prac przygotowawczych 
wystawienia sztuk „Ponad śnieg* — Żerom- 
skiego, jako: wieczoru poświęconego Żerom- 
skiemu i „Wesela“ — Wyśpiańskiego. 

Nie možna nie podkreślić smutnych obja- 
wów bierności dość łicznej grupy miejscowe- 
go społeczeństwa, które, niestety, uważa ra 
obowiązek gmuśnieć 'w dalszym ciągu i nie- 
tylko, że nie udziela żadnej pomocy mater- 
jalnej, czy też moralnej, lecz nawet — może 
mieświadomie — rzuca kłody pod mogi gar- 
stce ludzi, rozumiejącej konieczność spo- 
łecznego zespolonego wysiłku. 

Wierzymy, że fundament tej placówki jest 
na tyle silny, że w żadnym wypadku nie wzru- 
szą go chwiłowe niepowodzenia, a raczej 
przeciwnie dodadzą nam bodźca do dalszej 
owocnej na tym polu pracy. B. B. 

LIBA 
+ Znowu zamach samobójezy. Dnia 21 

stycznia niejaka Anna Szapelówna, pocho- 
dząca ze wsi Powiaże pow. oszmiańskiego, 
służąca Kalmana Dubkozańskiego, zamieszka- 
łego w Lidzie przy ul. Szkłanej 17, tarznęła 
się na swe życie zażywając większą dozę e- 
sencji octowej. Szapełównę w ciężkim sta- 
mie przewieziono do szpitala żydowskiego w 
Lidzie. Powodem samobójstwa Szapelówny 
był zawód miłosny. 

+ Obwodowa Komisja Odwoławeza dla 
spraw Funduszu Bezrobocia w Lidzie. W 
dniu 20 stycznia odbyło się w Lidzie orga- 
zacyjne posiedzenie pracodawców  poszcze- 
gólnych gałęzi przemysłu pod przewodnic- 
twem p. starosty Bogatkowskiego. W posie- 
dzeniu tem wzięli również udział przybyłi 
z Wilna p. Konrad Jocz, naczelnik Wydzia- 
łu Pracy i Opieki Społecznej oraz p. Józef 
Baranowski, kierownik P. U. P. P. i prze- 
wodniczący Z. O. F. B. Na posiedzeniu po- 
stanowiono utworzyć w Lidzie Obwodową 
Komisję Odwoławczą dla spraw Funduszu 
Bezrobocia, na przewodniczącego której po- 
wołano p. Witolda Dziadowicza zastępcę 
starosty lidzkiego oraz wybrano p. Czerto- 
ka jako delegata i p. Rodziewicza jako zastę- 
pcę. Z Powiatowej Komisji Wodnej na dele- 
gata wybrano p. Milewskiego, zaś na zasdę- 
pcę p. inż. Papiermajstra. Delegat i jego za- 
stępca z ramienia klasy robotniczej mają być 
w najbliższych dniach wybrani 

Z POGRANICZA 
+ Wysiedlenia. W ubiegłej dekadzie z 

gramic Rosji sowieckiej wysiedlono 32 osoby 
w tej liczbie 8 osób narodowości polskiej. 

WETA TYSTOTEZOEDCOY POZA PRODIEBIENOZA 

LETIE 

# МОЛ 
24 stycznia 

FEBRUNWA SRO AOOBROTEE TER ZWZ ROEZTARZ 

Zmiana godzin handlu. 
Rząd, jak już donosiliśmy, opraco- 

wał projekt ustawy zmieniającej roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o godzinach handlu i godzinach 
otwarcia zakładów handlowych i nie- 
których przemysłowych. Według pro- 
jektu, uzgodnionego już pomiędzy za- 
interesowanemi ministerstwami, skle- 
py będą mogły być otwarte w ciągu 
10-ciu godzin na dobę, wędliniarnie, 
mleczarnie i sklepy z pieczywem — 
13 godzin na dobę, zaś owocarnie od 
godz. 9-ej do godz. 23-ej w okresie 
„letnim“ t. j. od 1-go czerwca do 30-go 
listopada i od godz. 9-ej do godz. 21-ej 
w pozostałych miesiącach roku. 

W myśl art. 6 projektu ustawy w 
niedziele i dni świąteczne jatki z mię- 
sem, mleczarnie, kwiaciarnie i zakłady 
fotograficzne będą mogły być otwarte 
od godz. 7-ej do godz. 10-ej rano. 

Pozatem ustawa przewiduje upo- 
ważnienie władz administracyjnych na 
wydawanie zezwoleń na otwieranie w 
niedziele i święta zakładów pogrzebo- 
wych oraz sprzedaż słodyczy, wyro- 
bów tytoniowych, dewocjonalij i pocz- 
tówek. (P. A. S.) 

  

Godzina 22.00 
Ben edykt Hertz 

„Konserwatyzm 
a mankiety”     

    

K U R J E R 

* 3 
Szał niszczenia. 

Jeszcze nie przebrzmiały echa  trzasku 

wałących się wiekowych sosen na ulicy Polo- 

wej, na Antokolu, wandalizmu, szczęśliwie. 

wkrótce po skardze tamtejszych mieszkań- 

ców i interwencji delegata Państwowej Ra- 

dy Ochrony Przyrody prof. Limanowskiego, 

zażegnanego, choć opłaconego utratą kilku 

— czy kilkunastu bardzo pięknych okazów, 

— kiedy dowiadujemy się o nowej dewasta- 

ch — przeprowadzanej tym razem przez wła- 

dze ikościelne. Oto na naszem drugiem co 

do piękności, wileńskiem Campa Santo, na 

omemiarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu 

dokonywane jest podobne dzieło zniszczenia. 

Kto kocha Wilno, ten niewątpliwie żywy 

sentyment czuje do Antokola, prawdziwej 

jego ozdoby. 

Wszędzie gdzieindziej ma zachodzie oto- 

czonoby taki teren najstaranniejszą opieką, 

u mas starannie się niszczy go. Jak grzyby 

po deszczu powyrastały tam różne mniej 

lub więcej obrzydliwe budy letniskowe, przed 

paru laty, że się tak wyrażę, „zwalono* 

tam olbrzymie a niezdarne, koszarowe gma- 

szyska z kołosalnym kominem fabrycznym, 

szkoły technicznej, jak gdyby w całem Wilnie 

brakowało na nie miejsca gdzieindziej. 

Teraz się wycina drzewa. Prześliczne sta- 

re sosny, które nadają Wilnu tak orygimal- 

me piętno. Zupełnie jeszcze zdrowe, naj- 

piękniejsze okazy niszczy się bezmyślnie i 

po barbarzyūsku. 

Wracajmy jednak do owego cmentarza. 
Okazuje się, że niszczenie sosen dokonywane 
jest przy okazji budowy nowego ogrodze- 
mia, notabene ohydnego betonowego muru, 
który niesłychanie szpeci to miejsce. W są- 
siedztwie takiego cudu, jak kościół św. Pio- 
tra i Pawła, coś podobnego! Apelujemy do 

p. iKonserwatora Lorentza o łaskawe wej- 

nzenie w tę sprawę. Przecież to wstyd wo- 

bec ikażdego obcego gościa takie zestawie- 

mie. Ściągamy zewsząd i z kraju i z zagra- 
micy turystów, co ma przecież ogromną wa- 
gę dla miasta, a pozwalamy na takie — po 
prostu przestępstwa estetyczne. 

Dowiadujemy się jeszcze, że wspomniane 
wycinanie sosen, dokonywane przy budowie 
płotu (zniszczono już sporo pięknych drzew), 
medle ikrążących po Antokolu pogłosek za- 
mierzone jest i wewnątrz cmentarza, Sło- 
wem dewastacja kompletna, gruntowne oszpe 
<enie tego czarującego zakątka. Apelujemy 

także do Wiłeńskiego Komitetu Państw. Rady 

Ochrony Przyr. z prof. Limanówskim na 
<zele, pozatem do wszystkich kochających 
Wilno, o wyrażenie jaknajostrzejszego pro- 
testu przeciwiko temu wandalizmowi i uda- 
remnienie go jaknajrychłej. Sylv. 

Z życia Stow. Kupców i Przemy- 
słowców (Chrześcijan w Wilnie. 
W grudniu ub. roku na posiedze- 

niu kupców Sekcji bławatno-galante- 
ryjnej Stowarzyszenia, na którem 
stwierdzono ciężką sytuację branży 
wskutek złej konjunktury i coraz bar- 
dziej wzrastającej dzikiej konkurencji, 
uchwalono zaproponować Wileńskie- 
mu Związkowi Kupców Żydowskich 
zwołanie wspólnej konferencji chrze- 
ścjańskich i żydowskich kupców bran- 
ży bławatno-galanteryjnej celem poro- 
zumienia się co do możliwości usta- 
lenia jednolitego cennika narazie przy- 
najmniej na artykuły zasadnicze. 

Za zwołaniem tej konferencji prze- 
mawiał, jak i w innych branżach, ten 
argument, że tylko współpraca wszyst: 
kich kupców danej branży bez różni- 
cy wyznania może przyczynić się do 
polepszenia sytuacji. 

Propozycja została przez Związek 
Żydowski przyjęta i w związku z tem 
przewodniczący i zastępcy przewod- 
niczących chrześcjańskiej i owskiej 
sekcji bławatnej i galanteryjnej odbyli 
dnia 15-go b. m. w lokalu Stowarzy- 
szenia przedwstępną konferencję, na 
której zgodzono się, iż współpraca ku- 
piectwa chrześcjańskiego i żydowskie- 
go jest pożądaną i że celem uzdrowie- 
nia stosunków, panujących w branży 
bławatno;galanteryjnej, konieczne jest 

  

porozumienie się cennikowe kupców. 
wileńskich oraz stabilizacja cen przez 
fabrykantów. 

Konferencja ta, będąc konferencją 
przedwstępną, nie uchwaliła jednak 
żadnych wniosków; uczyni to dopiero 
zebranie kupców, zwołane w szerszem 
gronie. 2 } 

Uchwalono, iż zebranie kupców 
branży bławatnej odbędzie się dnia 21 
b. m. w lokalu Stowarzyszenia, — 
branży galanteryjnej — 26 b. m. w lo- 
kalu Związku Kupców Żydowskich. 

Wśród kupców branży winno-spo- 
żywczej żywe zainteresowanie budzi 
sprawa t. zw. handlu maskowanego. 

- Jak stwierdzono, w Wilnie jest du- 
żo sklepów t. zw. owocarni, które, ko- 
rzystając z prawa dłuższego otwiera- 
nia sklepu, prowadzą też handel wszeł- 
kiemi innemi artykułami spożywczemi, 
stwarzając w ten sposób nieuczciwą 
konkurencję dla tych kupców branży 
winno-spożywczej, którzy obowiązani 
są zamykać sklepy wcześniej. Na proś- 
bę wino-spożywczej sekcji Stowarzy- 
szenia Starostwo Wileńskie ma powo- 
łać specjalną komisję celem przepro- 
wadzenia odpowiedniej lustracji i wy- 
dania zakazu dłuższego otwierania 
tych sklepów, które w myśl ustawy, 
z "uprawnienia tego korzystać nie 
mogą. 

Sprawą aktualną, wysuniętą przez 
Stowarzyszenie i obchodzącą сайу о- 
gół kupiectwa, jest też sprawa znoweli- 
zowania Statutu o opłatach szyldo- 
wych. Zarząd Stowarzysz. wysłał do 
Rady Miejskiej odpowiedni memorjał, 
w którym podając parę przykładów 
niejasności w przepisach o podatku 
szyldowym, zwrócił się z prośbą o wy- 
łonienie specjalnej komisji, któraby 
sprawę tę dokładnie zbadała i odpo- 
wiedni projekt nowelizacji opraco- 
wała. 

W_I LE Ń S K I 

Zatwierdzenie Wileńskiego Koła Regjonalnego 

W dniu 21 stycznia odbyło się w 
Warszawie posiedzenie . Wileńskiego 
Koła Regjonalnego Posłów i Senatorów 
B. B. W. R. z Województwa Wileńskie- 
go i okręgu Lidzkiego. Na zebraniu 
przewodniczył poseł p. Wędziagolski, 
sekretarzował poseł Krasicki. 

Na zebraniu uchwalono regulamin 
Koła oraz podział pracy. Na czele Ko- 
ła stoi prezydjum w składzie prezesa, 
wiceprezesa i sekretarza. 

Dokónano wyboru komisyj, a mia- 
nowicie: Samorządowej, Gospodarczej, 
Prawniczej, Oświaty, Wyznań i spraw 
narodowościowych, Pracy i Opieki 

Społecznej. 
W myśl regułaminu Koła każdy po- 

seł i senator winien należeć bezwzględ- 
nie do jednej z tych Komisyj. 

Komisje te uzupełnione będą w naj- 
bliższej przyszłości przez wejście do 
nich działaczy terenowych, a to celem 
silniejszego związania prac poselskich 
z zagadnieniami terenowemi. 

W sprawie zagadnienia ustrojowe- 
go uchwalono zwrócić się do pp. pos- 
łów i senatorów wchodzących w skład 
Komisji Prawniczej a należących do 
Koła z prośbą o wygłoszenie na Kole 
referatu o zmianie Konstytucji. 

Jak zostanie rozwiązane zagadnienie 
komunikacji autobusowej w Wilnie. 

Sprawą, która najbardziej absor- 
buje obecnie Magistrat jest zagadnie- 
nie dalszych losów komunikacji auto- 
busowej na terenie naszego miasta. Już 
kilkakrotnie pisaliśmy o złożeniu kil- 
ku ofert, między któremi najpoważ- 
niejszą wydaje się być oferta zagra- 
nicznej firmy szwajcarskiej „Sanicia“, 
proponującej założenie nowoczesnych 
jezdni w Wilnie w zamian za udziele- 
nie prawa na eksploatację ruchu auto- 
busowego na przeciąg lat 20. W spra- 
wie tej odbyło się już kilka posiedzeń 
Magistratu, a onegdaj specjalna narada 
z udziałem rzeczoznawców oraz prze- 
wodniczących radzieckich komisyj: 
technicznej i finansowej. Obrady kon- 
ferencyj poszły po inji rozważania za- 
gadnień: jaką formę ma przyjąć nor- 

malizacja ruchu autobusowego na te- 
renie naszego miasta. Rozważane były 
trzy koncepcje, a mianowicie: 1) eks- 
ploatacja ruchu autobusowego we wła- 
snym zakresie przez miasto, 2) utwo- 
rzenie w tym celu spółki akcyjnej o- 
raz 3) system koncesyjny. W wyniku 
kilkugodzinnej i bardzo ożywionej dy- 
skusji zebrani stanęli na stanowisku. 
że najbardziej korzystnym dła miasta 
w obecnych warunkach jest system 
koncesyjny. W związku z tem kon- 
cepcja udzielenia koncesji firmie Sani- 
cia na eksploatację w Wilnie auto- 
busów przybiera charakter coraz bar- 
dziej konkretny. 

Osłatecznie sprawa ta zostanie za- 
łatwiona na jednem z najbliższych po- 
siedzeń plenum Rady Miejsknej. 

Hochstapier w roli hrabiego i miljonera. 
Sensacyjne aresztowanie sprytnego aferzysty 

i jego przyjaciółki. 
Ostatnio do władz bezpieczeństwa wpły- 

nęło szereg skarg na oszusta podającego się 
za hr. Tarnowskiego który w Sposób bardzo 
sprytny „nabrał* szereg firm i właścieleli 
ziemskich. 

Na skutek policyjnego dochodzenia usta- 
lono następujące sensacyjne szczegóły jego 
występów oszukańczych. Podróżująe po kre- 
sach Wsehodnich Darecki podające się za 
hrabiego prowadził konferencje i załatwiał 
tranzakcje z przemysłowcami i ziemianami. 
Między innemi prowadził pertraktacje w spra 
wie utworzenia wielkiej spółki eksploataeyj- 
nej dła budowy tu tabryk i tartaków. 

Znając psychołągję zamożnych ziemian D. 
zaproponował pewnego razu świetny interes, 
a mianowicie: przystąpienie do budowy wiel- 
kiego kanału łączącego rzekę 156 ze Szczarą, 
przyczem zapewniał, że gotówki na to nie 
zabraknie, gdyż wój jego, który przed paru 
miesiącami zmarł w Chieago pozostawił mu 
w spadku 1 miljon 500 tysięcy dołarów, 
z których €zęść przeznaczył na inwestycje 
mające na celu podniesienie stann gospodar- 
czego Kresów Wschodnich. 

Aby nie powstało podejrzenie eo de praw- 
domówności jego oświadeżeń pokazywał na- 
wet, (naturałnie sfałszowane) dowody na pra- 
wo do spadku, który miał wkrótce otrzymać 
za pośrednietwem konsulatu Rz. P. w Ame- 
кусе. 

Jakoż nie zabrakło naiwnych, i wielu po- 
ważnych przemysłowców i kupców wręczyło 

mu większe sumy jako gwarancję ieh przy- 
stąpienia do tego luh owego „kokosowego 
interesu. Dla zachowania wszystkich pozorów 
Darecki, założył nawet w majątku p. B. biu- 
ro, chowiązki „sekretarki* powierzając swej 
przyjaciółce Marji Poleckiej, która załatwia- 
ła wszełką korenspodeneję i sprawy handlo- 
we. Ostatnio Darecki zamierzał nawet u- 
tworzyć koneern w cełu osuszenia błot połe- 
skich i w tym celu odbył szereg konierencyj 
z „miarodajnemi czynnikami*, 

W międzyeżasie zaś zdołał „naciągnąć 
szereg kupców i przemysłowców w powiatach 
pińskim, słonimskim i baranowiekim, ale ci 
poznali w nim wkrótec oszusta i donieśli 
o wszystkiem władzom bezpieczeństwa pub- 
licznego. 

Czująe, że „ziemia pod nim się pali“ D. 
opuszeza Baranowicze i udaje się do suwał- 
szczyzny. Tam znowu przeprowadza „tran- 
zakcje* handlowe, dla eksportu manataktu- 
ry do Z. S. S. R. Przy załatwianiu spraw do- 
wiaduje się, iż jest Ścigany przez listy goń- 
cze, opuszcza więc Białystok w którym wów- 
ezas przebywał i dociera do Stołpeów, gdzie 
spotyka się z oezekującą już na niego „se- 
kretarką* i... polieją. 

Tak się skończyła nie kinowa historja 
o „hr. Tarnowskim*. 40). Е 

Kierownik urzędu pocztowego zdefraudował 
` ‚ 17,300 zł. 

i sam oddał się w ręce władz sądowych. 
Wezoraj w godzinach przedpołudniowych 

do Dyrekcji Poezt i Telegrafów w, Wilnie 
zgłosił z dużym pakunkiem w rękaeh, kie- 
rownik urzędu pocztowego w Izabelinie Woł 
ski Józet i oświadezył, że ma pilną sprawę 
do prezesa Dyrekcji p. Żuchowicza. Gdy 
Wolski został przyjęty przez p. prezesa Żu- 
chowicza, oświadczył, iż przybył przyznać 
się do popełnionych przez niego nadużyć i 
oddać się w ręce sprawiedliwości za przy- 
właszezenię 17.400 złotych. 

Podczas badania wyjaśniło się, że Woł- 
ski popełnia nadużycia już od lipea ub. roku, 
przyczem w tak sprytny sposób, że kontroła 
mie mogła tego dotychczas wykryć. A robił 
to w ten sposób, iż część przekazów pienięż- 
nych adresowanych na P. K. O. nie wpisy- 
wał do ksiąg, pieniądze i przekazy ehowająe 
do kieszeni. Wobec tego, że żadnych rekla- 
macyj nikt nie wnosił o nadużyciach popeł 
nianych nie można było się dowiedzieć. 

Jak Wolski zeznał, w ostatnich czasach 

dręczyły go wyrzuty sumienia, wobec cze- 
go postanowił zamełdować o wszystkiem pre- 
zesowi Dyrekcji Poezt i Telegratów. 

Trzeba pozatem dodać, że pełnił on fun- 
kcje kierownika urzędu pocztowego w Izabe- 
linie od 1925 roku i cieszył się „opinją dobre 
go i sumiennego pracownika. 

Po odebraniu zeznań defraudanta przeka 
zamo do dyspozycji władz policyjnych. 

Zachodzi podejrzenie, iż Wolski przywta- 
szczył ostatnio pieniądze przesłane przez Ra- 
dę Gminną w Izabelinie i obawiając się zde- 
maskowania postanowił sam się oddać w 
ręce sprawiedliwości, spodziewając się wi- 

docznie, że to wpłynie na niższy wymiar 

Na zakończenie słów parę o owym intry- 
gujacym pakunku, z którym przybył Wolski 
do Dyrckeji. Otóż jak się okazało były w 
nim rozmaite artykuły żywnościowe, które 
Wolski przezornie zakupił, aby uprzyjemnić 
pierwsze dni pobytu w więzienin. te) 
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SEA Ziba L e. 16 m.07 
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w Wilnie z dnia 23.|--1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

Jutro: Nawrócenie św. Pawła 

  

  

Temperatura dnia — 13° С 

» najwyższa: — 10° С 

» najnižeza: — 210 С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pół pochmurno. 

MIEJSKA 

— Przyjazd do Wiina przedstawicieła Li- 
gi Narodów. W poniedziałek przybywa do 
Wilna przedstawiciel Ligi Narodów  Chiń- 
czyk dr. Fuan, który. zaznajomi się z działał 
nością miejskich zakładów higieny zapobie- 
gawczej, a pierwszym rzędzie przeprowadzi 
iustrację wzorowo prowadzonego w Wilnie 
Ośrodka Zdrowia. 

Podczas swego kilkudniowego pobytu w 
Wilnie dr. Fuan zamierza dokładmie zazna- 
jomić się u całokształtem akcji zdrowotnej 
ma. terenie naszego miasta. 

— Komitet zwalezania błoniey. W zwią- 
zku z mnożącymi się w Wilnie wypadkami 
zachorowań na błonicę powstała myśl zawią- 
zania specjałnego Komitetu, któryby za cel 
postawił akcję zwalczania błonicy. Onegdaj 
odbyło się konstytucyjne zebranie, na którem 
dokonano wyborów  prezydjum Komitetu. 
Na prezesa powołany został prof. Janowski. 

W Skład Komitetu wejdą również przed 
stawicielłe Magistratu i Kasy Chorych. 

— Nowe przepisy miejskie regulujące ruch 
autobusoby. Magistrat m. .Wilna opracował 
nowę pnzepisy nonmujące ruch autobusowy 

"Chór. Lekarz szkolny. 

w Wilnie. Przepisy te między innemi spra- 

wami będą przedmiotem obrad Wydz'ału 
'Wojewódzikiego w najbliższy poniedziałek w 
dniu 26 b. m. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Inauguracja nowego lokału Konserwa- 

torjum Muzycznego w Wilnie. W nadchodzą 
cą niedziełę dnia 25 b. m. o godz. 12 w poł. 
odbędzie się otwarcie mowego lokalu Kon- 
serwatorjum Wileńskiego, mieszczącego się 
przy ul Wielkiej 47 (wejście od ul. Końskiej). 

Wejście za zaproszeniami, które można 
otrzymać w sekretarjacie Konserwatorjum 
od g. 4—7 po poł. 

‚ — Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
, skiego przypomina, że termin podawania po 

dań o dopuszczenie do gimnazjalnego egza- 
minu dojrzałości dla eksternów upływa z 

dniem 20 stycznia 1931 r. 
— Kursy Koedukacyjne Wieczorowe, 

(Koncesjon. Kurator. O. S. W.) z programem 
gimnazjów państwowych im. Komisji Eduka- 
cji Narodowej, istnięjące pod protektoratem 
(Polskiej Macierzy Szkolnej do dnia 1 hitego 
1931 r. przyjmują wpisy: do kl. 2-3, 4, 6, 8. 
t. j. na kurs I, II, III, IV. 

Typ humanistyczny oraz matematyczno- 
przyrodniczy. Języki obce do wyboru. Doś- | 
wiadczalnia fizyczna. Samarząd. szkolny. —- 

Kancelarja: ul. Biskupia Nr. 12, m. 6, 0d 
godz. 5—8 po poł. + 

ja : 
podaje do publicznej wiadomości, że na pod- 
stawie zarządzenia Ministerstwa Komunikacji 
wagom jej komunikacji Wiłno— 
Łwów, kursujący dotychczas przez Lidę, Sar 
ny, Łuminiec, Zdołbunów z powodu małej 
frenkwencji podróżnych z dniem 1 lutego 
odwołuje się. 

Ostatni raz wagon ten odejdzie z Wilna 
31 stycznia, ze Lwowa w dniu 1 lutego, a z 
Lublina w dniu 2 lutego. 

Pozatem Dyrekcja Kolei Państwowych po 
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daje do wiadomości, że z dniam 20 stycznia 
r. b. na tinji Brześć—Baranowicze pomiędzy 
stacjami Orańczyce—Kartury Bereskie został 
otwarty przystanek Pawłowicze Poleskie dla 

ia i wsiadania podróżnych bez od- 
prawy bagażu z jednominutowym postojem, 
kursujących pociągów osobowych. 

WOJSKOWA. 
— Nowy Dowódca Brygady K. O. P. WB- 

no. We wtorek 27 b. m. przybywa do Wiina 
nowomianowany dowódca Brygady K. O. P. 
Wilno pułk. Kruk-Szuster, który obejmie u 
rzędowanie po ustąpąjącym dotychczasowym 

dowódcy pułk. Korewie. 
— Przedłużenie legitymacyj otieerów-eme 

rytów. Jak się dowiadujemy P. K. U. przy- 
stąpiło do przedłużania legitymacyj osobń- 
stych ma rok 1931 oficerów emerytów. 

Sprawy te załatwia referat wojskowy wła 
ściwego P. K. U. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
—- Z życia Towarzystwa Opieki nad zwie- 

rzętami w Wiłnie. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie podaje do wiadomó- 
ści, że zostało uruchomione ambulatorjum 
Towarzystwa pod kierownictwem D-ra Józe- 
fa Dowgiałły w Wilnie Pióromont 11 m 3 
godziny przyjąć codziennie od 4 do 5 po po- 
łudniu oraz w święta od; godiny 10 do 11 
rano. й 

'Osoby niezamożne otrzymują porady i de 
karstwo na warunkach ulgowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Połak pierwszym europejczykiem usi- 

łującym zdobyć górę Me. Kinley'a (najwyž- 
szy szczyt na kuli ziemskiej ponad: granicą 
wiecznych śniegów). 

O podróży 'po Ameryce Północnej opowie 
nam w sobotę dnia 24 stycznia o godz. 6-ej 
wieczorem w sali Śniadeckich 0. 5. В. - 
fan Jarosz, znakomity mówca i znany pre- 
legent, który podczas trzyletniego pobytu za 
oceanem zwiedził wspaniałe rezerwaty przy- 
rody w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie į 
Alasce, odbywając szereg wypraw naukowych 
mad morzem Lodowatem, Północnem, (Cie- 
śniną Berynga i Oceanem Spokojnym. 

Należy nadmienić, że p. Jarosz jest pier- 
wszym europejczykiem  usiłującym zdobyč 
górę Mc. Kinley'a na Alasce. Podczas wypra- 
wy ma ten szczyt spędził 22 dmi wśród tłodow 
ców, walcząc ze straszną burzą śnieżną, któ- 
ra zmusiła jego i. towarzysza do odwrotu. 

Licznei wspaniałe przezrocza, jako też 
ciekawe opowiadania o swym pobycie w oj- 
czyźśnie cowboyów i inne, złożą się na pro- 
gram interesującego wieczoru, z którego na- 
prawdę warto skorzystać. 

i pracowniczych. 

   

    

— Zebranie organizaey, 
W miedzielę dnia 25 b. m. o godz. 1 ppoł. w 
lokalu przy ml. Zawalnej 1-3 odbędzie się 
ogólne zebranie członków organizacyj pra- 
cowuiczych. Wstęp wolny. 

— Zebranie Zarządów Gospod. Zw. Zaw. 
W niedzielę dnia 25 b. m. o godz. 1 рро?. ® 
tokalu przy ul. Zawałnej 1-4 odbędzie się 
zebranie Zarządów Gospodarczych Związków 
Zawodowych. 

Stawienie się obowiązkowe dla wszystkich 
członków Zarządów. 

— Zebranie b. wojskowych. W niedzielę 
o godz. 12 w lokalu przy ul. Uniwersyteckiej 
6/8 odbędzie się ogólne zebranie byłych woj- 
skowych, na którym omówione będzie sta- 
mowisko opozycji do t. ww. „sprawy brze- 
skiej”. 

— Staraniem Komitetów Dziełnicowych 
B. B. W. R. odbędzie się szereg zebrań na 
których omawiana będzie sprawa stanowi- 

ska opozycji do t. zw. „sprawy brzeskiej”. 
Zebrania takie odbędą się: 
1) przy ul. Beliny 4-4 (Nowy Świat) w so- 

botę 24 b. m. o godz. 5 po poł. 
2) przy ul. Słowackiego 28 (tartak Epsztej 

ma) w sobotę 24 b. m. o godz. 5 po poł. 
- 8) przy. ul. Jegjonów 23 (Nowe Zabudo- 
wanie) w sobotę 24 b. m. o godz. 5 pp. 

4) przy ul. Tuskulańskiej 6 (Łosiówka) w 
sobotę 24 b. m. o godz. 5 pp. 

5) przy ul. Gedymina 39 (Zwierzyniec) w 
niedzielę 25 b. m. o godz. 1 ppoł. 

— Związek Praey Obywatełskiej Kobiet 
organizuje szereg zebrań, na których prele- 
gentki i prelegenci wygłoszą odczyty w zwię- 
zku z rocznicą powsłania Styczniowego oraz 
omówią sprawę stanowiska opozycji do t 
zw. „Sprawy brzeskiej". Zebrania takie od- 
będą się: A 

1) przy ul. Kalwaryjskiej 69 w sobotę dn. 
24 b. m.m o godz. 5 ppoł., 

2) przy ul. Subocz 75 w niedzielę dn. 25 
b. m. o godz. 3 ppoł. 

3) przy ml. Koszykowej 7 (Nowe Zabudo- 
wanie) w niedzielę dn. 25 b. m. o godz. 3 pp. 

4) przy ul. Fabrycznej 32 (Zwierzyniec) w 
niedzielę dn. 25 b. m. o godz. 5 ppoł. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Działalność Krajoznaweza w Białorus- 

kiem Towarzystwie Naukowem. W dniu 18 
b. m. odbyło się Zebranie członków biało- 
ruskiego Towarzystwa Naukowego oraz gości 
i sympatyków, poświęcone pracy krajoznaw- 
czej. 

Na zebraniu sekretatz Towarzystwa Dr. 
M. Iljaszewicz wygłosił odczyt p. t. „Krajo- 
znawstwo”, po którym odbyła się ożywiona 
dyskusja. - 

W końcu przystąpiono do spraw orga- 
nizacyjnych i postanowiono w celu prowa- 
dzemia systematyczności pracy krajoznaw- 
czej zorganizować przy Towarzystwie . „Se- 
kcję Krajoznawczo-Turystyczną*. Celem se- 
ikcji jest organizowanie, lekcyj oraz wyda- 
wamie czasopisma o zakresie krajoznawczym. 

Do zarządu Sekcji powołano: na prezesa— 
dr. M. Ijaszewicza, па sekretanza — Wł. 
Kozłowskiego oraz na członków: d-na J. Stan- 
kiewicza, J. Drozdowicza, A. Wojcika, J. 
Kepela i P. Szczasnego. 

— Naukowo-literackie czasopismo  bia- 
' goruskie. W dniu 21 b. m. odbyło się przy. 
„Centrosojuzie* Białoruskim zebranie w 
sprawie wydawania białoruskiego czasopisma 
literacko-naukowego. Na zebraniu szeroko 
była omówiona kwestja wydawania i reda- 
gowania czasopisma oraz zostało obrane gre- 
mjum redakcyjne w składzie następującym, 
F. Akińczyc, Wł. Kozłowski, E. Bartuj, M. 
Tulejka, St Stankiewicz i T. Iljaszewicz.. 
iNa redaktora odpowiedzialnego powołano W. 
Kozłowskiego. 

Czasopismo ma wychodzić raz na kwartał 
w rozmianze 160 str., pierwszy numer, któ- 
rego ma się ukazać w końcu luteg r. b. 
Tytuł czasopismo będzie mosić: „Na prad- 
miešni“. е a 

— Aresztowanie ezłonka Białoruskiego 
Związku Akademickiego. W czasie feryj 
świątecznych został aresztowany w powiecie 

Białoruskiego Związku 
Akademickiego Mikołaj Hryszkiewicz. Fakt 
ten wywar wielkie wrażenie w Białoruskim 
Związku Akademickim, w którym areszto- 
amy Hryszkiewicz uchodził ze jednego z 

7 ©$ najczystszych ideowców białoruskich. 
с .W,zwązku z tem Związek zamierza im- 
terwenjować u odpowiednich władz w spra- 
wie zaaresztowanego kolegi. 

  

RÓŻNE. 
— Qzas niewoli załiezony będzie do eme- 

rytury. Władze wojskowe 'wyjaśniły, iż ci 
z! urzędników państwowych, którzy w swoim | 

świadectwem dwóch znanych i 
nych świadków, że zosta wzięci do niewoli 
nie z własnej winy. pe 

Odnośne podania kierować należy do wła 
ściwego P. K. U.
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Oryginalny zwyczaj. 

+ 2     
  

W Szwecji oryginalny zwyczaj panuje 

W dzień ś Łucji (13 grudnia) podają mło- 
de dziewczęta członkom 10dziny kawę do 
łóżka, przyczem ubrane są w biel i mają 
ma głowach wieniec z palących się świe- 
czek. Dziewczęta nazywają się „narzeczone 

św. Łucji”. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o @. 

4 m. 30 ukaże się po ćenach zniżonych, pełna 
swojskiego unoku „Bótlejka Wileńska" Ro- 
mer-Ochenkowskiej. Z pówodu przypadają- 
e 25-lecia pracy autorki na niwie społecz- 
nej, literackiej, oraz filantropijnej, w czasie 
widowiska odbędzie się uroczyste wręczenie 
Autorce adresu. Niewątpimy, że społeczeń- 
stwo wileńskie da wyraz swego hołdu dla 
osoby tak cenionej i zasłużonej, stawiając 
się licznie na tę podniosłą uroczystość. 

— „Papa-kawaler*. Dziś o godz. 8 wiecz. 
po niz trzeci czarująca komedja Carpentie- 
ra „Papa-kawaler*, Która zapowiada śię ja- 
ko jeden z największych sukcesów w sezo 
nie. Froskliwa reżyserja Karola Wyrwicza- 
Wichrowskiego wydobyła cały wdzięk z do- 
wcipnych sytuacji i pełnego humoru dja- 
łogu. Artyści w osobach Wyrwicza-Wichrow 
skiego, Niwińskiej, Szurszewskiej, Mileckie- 
go, Wyrzykowskiego i innych, mieli doskona 

  

łe pole do popisu w rolach pełnych życia i 
temperamentu. 

Niemałą atrakcją widowiska są pieśni 
wi ie, w mistrzowskiem wykonaniu wy- 
stępującej gościnnie p. Zofji Wyleżyńskiej, 
oraz piosenki pp. Niwińskiej i Szurszęwskiej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się po raz drugi świetna ko- 
medja Francka i Hirszfelda „Interes z Ame- 
ryką", która odniosła niebywały sukces ma 
premjerze. 

Reżyserja R. Wasilewskiego oraz Świet- 
na gra Eichlerówny, Kamińskiej, Severinów 
ny, Ciecierskiego, Kreczmara,  Jaćkiewicza. 
oraz Wasilewskiego, wreszcie przepiękne de- 
ikoracje J. Hawryłkiewicza wywoływały na 
widowni burzę oklasków. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 25 stycz- 

nia po cenach zniżonych. 
W Teatrze na Pohulance ujrzymy o godz. 

3.30 pp. arcywesołą komedję Haseka „Dziel- 
ny wojak Szwejk”, z:L. Żurowskim w roli ty 
tułowej. 

W „Lutni* ukaże się o godz. 3.30 po poł. 
„Egzotyczna kuzynka” L. Verneuila. Obsa- 
dę stanowią: Eichlerówna, Lewicka, Bałce- 

rzak oraz Wyrwicz-Wichrowski. 

Ldk 

SOBOTA, dnia 24 stycznia 1931 roku 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny (pły 
ty). 15.25: Progr. dzienny. 15.30: „Mała skrzy 
neczka*. 16.50: Skrzymka pocztowa radjo- 
techniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 
16,46: Koncert. 17.15:,Wyprawy narciarskie 
"w Alpach' — odczyt. 17.45: Audycja i koncert 
dła dzieci. 18.15: Kom. Wil. Tow. Org. Kó- 
łek Rolniczych. 19.00: Progr na tydzień na- 
stępny. 19.25: Rezerwa. 19.4: Pras. dzienu. 
radj. 20.00: Od naszego korespondenta z Ge 
newy. 20.30: Muzyka lekka. 22..00: „Komser- 
watyzm a mankiety* — felj. 22.15: Koncert 
chopinowski. 22.60: Kom. i muzyka taneczna 

NIEDZIELA, dnia 26 stycznia 1931 r. 

10.15: Tr bicia dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyliki Wileńskiej. 11.40: Odczyt misyjny. 
11.58. Czas. 12.00: Bicie zegara i hejnał z wie 
žy katedralnej w Wilnie. 12.15: Poranek z 
Filharm. Warsz. 14.00: Obowiązki zrzeszo- 
mych rołników 'w 1931 r. — odczyt. 14.20: 
Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja 
dla dzieci. 16.10: „Co warszawiak powinien 
zobaczyć w Warszawie" — pogad. 17.10: 
(Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 17.25: 
Feljeton. 17.40: Próba chóru „Echo* na ante- 
mę. 19.05: „Co się dzieje w Wilnie'*? — pogad. 
19.25: Kwadrans literacki. 19.40: Program na 

poniedz. i rozm. 20.00: Pastorałki ze Lwowa. 
20.46: LIT niedziela kameralna. Muzyka kla- 
syczna. 20.15: Koncert solistki. 22.50: Kom. 
23.00: Tians. z tęatru „Wesoły wieczór” 

      

K UR JE R 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W mwiązku z umieszczoną w poczytnem 
pańskiem piśmie wzmianki z dnia 23 b. m. 
o „zagadkowem* mojem zatruciu się i wcią- 
gnięciem w tę sprawę nazwiska p. Deniso- 
wa, proszę o umieszczenie następującego 
oświadczenia: a) żadnego „zagadkowego” 
zatrucia się mie było, a nastąpiło ono wsku- 

tek omyłkowego zażycia pigułki sublimatu. 
Takie też oświadczenie złożyłem władzom 
policyjnym, b) mieszkanie, w którem się 
powyższy wypadek zdarzył, jest wyłączną 
moją własnością i p. Denisow nigdy w niem 
nie zamieszkiwał. 

Łączymy wyrazy szczerego poważania. 

Suchow Borys. 
Wilno, 23. I. 1931 r. 

—0— 

Sprostowanie. 
Wydział Opieki Społecznej prosi o umie- 

szczenie na łamach „Kurjera Wileńskiego" 
poniższego sprostowania. 

(W N-rze 17 z dnia 22 stycznia w notatce 
o zamachu na życie fabrykanta Kureca 
Grzegorza między innemi zaznaczono, że ja- 

koby Bejnarowicz Michał — zamachowiec— 
zatrudniony przez p. Grzegorza Kureca хо- 
stał skierowany przez Wydział Opieki Spo- 
łecznej Magistratu m. Wilna. 

Powyższa wzmianka nie odpowiada rze- 
czywistości, gdyż wspomniany Bejnarowicz 
Michał zatrudniony był w fabryce p. Kureca 
z polecenia Państwowego Urzędu Pośrednic- 
twa Ргасу 1 tąkowy na ewidencji Wydziału 
Opieki Społecznej nie figuruje. 

Ed. Majewski 

Kierownik W-łu Opieki Społ. 
Magistratu m. Wilna. 
Ło 

Taksa na chieb i bułki. 
Starosta Grodzki Wiłeński podaje do ogól- 

nej wiadomości, iż z dniem 25 stycznia 

1931 roku obowiązują następujące ceny na 

ehleb żytni oraz bułki pszenne: 

Chleb żytni pytlowany 70% za 1 kg. 37 gr. 

75% t. zw.szary za 1 kg. 32 „ 

razowy I gat. 80% za 1kg. 24 „ 

” ” » Н ва!.97%/,% „ „ 22 „ 

Kajzerki, rogalki, solanki i t. d. za 

1 kg. . i i a B 2 
Bułki pszenne t. zw. polskie I gat. 

” ” 

” Е 

SELEM © 100% 000 0) СО 

Bułki pszenne t. zw. polskie II gat. 

ZAIKg. «owe ao oo dzie Bra 

Franeuskie bułki za 1 kg. . + 1.05 „ 

Kim Hiejskie 
Wzruszający dramat 

przywódcy nieustraszon, 
skautów. Aktów 8. 

Od dnia 22 do 25 stycznia 
193! roku włącznie będzie 

wyświetlany film: SOKÓŁ PRERJI 

Ww LE Ń S_K I 

Sprawcy bestjalskiego mordu przed sądem. 
Trzej mordercy ś.p. Franciszki Kołodzinowej. 

  

Na pierwszem miejscu wnuk ofiary Bolesław Kołodzin. w środku Ignacy Michałowski, 
dalej zaś Ignacy Wiktorowicz, wspólnicy ukartowanej przez wyrodnego wnuka zbrodni. 

Wczoraj III-ci wydział karny sądu okrę- 
gowego rozpoóznaw: A 4 przed kilkų 
miesięcy sprawę bestjalskiego zabójstwa do- 
konanego w celach rabunkowych staruszki 
Franciszki Kołodzianowej przez jej wnuka i 
wychowanka Bolesława Kołodziana, liczące- 
go zaledwie 20 łat oraz jego towarzyszów, wie 
łokrotnie karanego za kradzieże 22-letniego 
Ignacego Wiktorowicza i 26-letniego Ignacego 
Michałowskiego. 

  

Nadto wraz z temi typami zasiadł na ła- 
„wie oskarżonych Oszer Chaim, jubiler, oskar- 
żony o paserstwo, ponieważ od Kołodziana 
kupił złote koperty od zegarków. 

Trzej pierwsi odpowiadali za zamordowa- 
nie przez. zatkanie ust chustką i doduszenie o- 
fiary swej Kołodzianowej, do której mieszka- 
nia przy ul. Popławskiej Nr. 28 dostali się 
przez okno w nocy z 27 na 28 września. Po 

dokonaniu okrutnej zbrodni mordercy rozbili 

   
   
  

Dziśl 

Potężny przebój 

KINO-TEATR 

Światowid erotyczny p. t. 

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

ST KRAUZE 
UL. Wileńska Nr. 32 m. 2, I piętro, telefon 15-51. 

—) Na sezon karnawałowy poleca ostatnie nowości. ( — 

Przyjmuje wszeikie obstaiunki po cenach dostępnych. 

kufer, skąd zrabowali pieniądze i biżuterję, 
którą następnie się podzielili. 

W ciągu dwóch dni Kołodzian i Wiktoro- 
wicz zostali ujęci, zaś zbiegły narazie Micha- 
łowski wpadł w ręce władz dopiero 12-go paź- 
dziernika. 

W: wyniku dochodzenia wszyscy oskarżeni 

znaleźli się przed sądem. 
Oskarżeni o morderstwo w celach zysku 

twierdzili iż nie mieli zamiaru popełnić mor- 
du a chcieli tyłko skraść oszczędności prze- 
chowywane przez Kołodzianową. 

Po przeprowadzonym przewodzie . sądo- 
wym z którego szczegółowe sprawozdanie za- 
mieścimy jutro, sąd zgodnie z wnioskiem 0s- 
karżyciela skazał Bolesława Kołodziana na ka- 
rę śmierci przez powieszenie, Wiktorowicza 
zaś i Michałowskiego na osadzenie w cięż- 
kiem więzieniu bezterminu. 

Podsądnego Chanina sąd uniewinnił. 
Kaer. 
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, zameldował, że” nieznani 

   

  

Nr. 19 (1961) 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
DWA POŻARY W WILNIE. 

Wezoraj w godałnach przedpołudniowyeł 
hł pożar w Urzędzie Probierczym. Za- 

paliła się podłoga w pobliżu pieca. Ogień 
szerzył się prędko i wkrótce objął ścianę 

Wezwana na miejsce wypadku straż ognie 
wa pożar zlikwidowała. 

Drugi pożar wybuchł wczoraj na ality Le 
gjonowej Nr. 2 w mieszkaniu porucznika 
Zaręby. 

Ogień zniszezył podłogę. 

Zlokałizowała pożar straż ogniowa. Steaty 
znaezne. 

W obu wypadkach przyczyną pożaru byt» 
wadliwa budowa pieców. te] 

OFIARA MROZU. 

Wczoraj wieczorem do pogotowia rażun- 
kowego przywieziono 18 letniego Stapowieza 
Witolda z gm. rudomińskiej, który idąc wcze 
raj w kierunku miasta odmroził sobie nogę. 

Ofiarę mrozu pogotowie ratunkowe do- 
starczyło do szpitala żydowskiego. te) 

KREW PODCZAS TARGU 

Lifszyc Herszel (Subocz 37) z ХВ ОФ 

— handlarz starzyzną doświadczył wczoraj 
co znaczy mumiętny kupie 

Na ulicy zatrzymał Lifszyca jakiś jego- 

mość i zaproponował mu mabycie starzyzay- 
Lifszyc chętnie zgodził się. Wywiązał się 
targ, podczas którego sprzedający tak roz- 
złości się, że chwycił Lifszyca zębami 7a pa- 
lec i tak głęboko go ugryzł, że bryznęła krew. 

'Litszyc zwrócił się do pogotowia ratunko- 
wego, gdzie nałożono mu opatrunek. tei 

KRADZIEŽE. 

— Studnicki Władysław, Senatorska 5, 
Sprawcy z. wiezam 

kniętego pokoju skradłi palto męskie, kolo- 
ru czannego wartości 300 zł. 

— Bramowicz Ignacy, Zawalna Nr. 5% 
zameldował © kradzieży obrączki złetej wne 
tości 05 zł. Dochodzeniem ustałono, że ira 
dzieży tej dokonała Niedźwiecka Wiktoria 
bez stałego miejsca zamieszkania, która zhie- 
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Humor zagraniczny. 

TEMU WOLNO... 

Dyrektor. — W tym miesiącu zgłasza się 

pan już trzeci raz po zaliczkę. 

Urzędnik. — Tak, panie dyrektorze, %0-— 

mie mojej potrzebne są bardzo pieniądze. 

Dyrektor. — Czy wołno zapytać na co? 

Urzędnik. — Panu wolno — mmie nie! 

(Tits-Bits). 

  

Wielkie W noc po zdradzie 
W roli głównej, jako córka generała rosyjskiego, prześliczna LYA DE PUTTY, w pozostałych rolach: ulubieniec 

kobiet Lars Hansen i Warwick Ward. 

arcydzieło 

dramatycane. 

  

  

SALA WIEJSKA W rolach głó h: Fred я Komedį 
CRA wok. | Thomson": Wary Cm — _ МАР PROGRAM Mistrz koguciej wagi „Z: | — Wienesiena s. 

Kasa czynna od godz. 3: min. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Robert i Bertrand. 

Dźwiękowy Dziś! Na pi iż d 60 gr. Pi ówi o polsku, fi! ‚ hšwiat j й w ERROR оан nA ewa aa zo REJ Bzeycawie Rat | |- NOWOŚÓT 400-600 PUPIGROSÓW 

„HELIOŚ” 
Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KINO 

„ММ 
al, A. Miokiemicsa 22. 

NAD PROGRAM: 

Dziś! Niebywały 
džwiekowo-spiewny 

przebój sezonu.   
Dźwiękowe Kino 

Szampańska komedja 

Kró! Jazz 

Wika Solskiego i Złączka wau TAJEMNIC 
Przepy. Kobieta na Marsie 
W rola 
Ander. 

sukces, — 

A LEKARZA 055: c: 
ch. Wystawa. Przepiękne kobiety. Rekordowy 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

ch głównych: Paul Whiterman, John Murray 
Son i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood* 

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 seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny miejsc popularne. Na pierwszy seans ceny miejsc zniżone od 60 gr. 

na godzinę wyrabia każdy na nowoczesnej pa- 
tentowanej maszynce do domowego użytku. 

Wymiar maszynki 37X12X18 em. 

CENA Z PRZESYŁKĄ 35 ZŁ. 

FR. BUDNICKI, W:rszawa, skrz. poczt. 279. 
Konto czek. Nr. 7580 w P. K. O.   
  

Mamy do wydzierżawienia 
większą ilość dobrych folwarków i majątków ziem- 

skich w województwie wiłeńskiem. Zgłoszenia: 

Ajencja „Polkres”—Wilno, Królewska 3, tel. 17 80 
3066 

CGIJING 
Dziśl Początek o e. 2 ej ® Potęžny 

Ezis Czarna gwardja ii 
W rol. gł ulub publ. Wiktor Mc Laglen i przep. Myrna Loy. Cudowne krajobrazy. Krwawe walki 

z anglikami. Romans cudnej Maharami. — NAD PROGRAM: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe — Poszukujemy kupna 

  

ul. Wielka Nr. 47 
RAPSODJA WĘGIERSKA w wyk. wszechśw. sł, pianisty Miszy Lewickiego oraz tyg. dźwięk. „Foxa”. 
  

  

  

  

  

® 

Kino Koiejowe Dziś i dni następnychi Wszechówiatowej sławy [ A й Wspaniały 

jej ” arcydzielo Dumasa na ekraniel Najlepszy film 1 LF (W! (la (Dima kamjjtwa) dramat 

į GN 15 KO Freda Niblo genjalnego twórcy „Ben-Hura” p. t. i L w 12 akt. 

> Historja życia pełnego blasku i piękności — dzieje bezgranicznej miłości i rezygnacji. E 

iebek dworca kolejow.) W rol. gł.: Znakom. artystka Norma Talmadge orsz jedyny następca Rudolfa Valentino — Gilbert Roland. 

+ wa Pocz. seans. o g. 5. włniedz. 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 LIEDTKE w wspania- 

ь łym dramacie 10-cioaktowym, ilustrującym życie a ° @ Rzecz dzieje się na 
64 | Arabów w ich egzotycznych pałacach oraz piękne Dziew | Cd Ż Kair Wschodzie w Ka- 

+ paryżanki w szumnych kabaretach. Montmartru irze, na Saharze, 

› oraz w nowoczesnym Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. 

= Noksmie fascynująca treść. Początek o godz.. 3-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

й © Rolę główną odtwarza król ekranu, 
ч Kino - Teatr ы Dziś! Najpotężniejszy 0 t t 1 rozkaz największy tragik świata 

L U X film doby obecnej. stai Emii Janninąs. 
22 

Prasa całego świata, a wraz z nią i publiczność przyjęła ten film z niebywałym entuzjazmem 

Miekiawicza 11, 46,62 Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o god>. |-ej. Ceny od 40 gr. Ceny od 40 gr. 

MISN (ON G. EBERHART. 3 

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Grondal wziął moją torbę i ruszył 
uroczyście przodem. Poszłam za nim, 
podziwiając orzechowe  futrowania, 
wysmukły, rzeźbiony słup, stanowiący 
oś kręconych schodów i szeroki, gruby 
dywan, zaściełający stopnie. Ale pod- 
ług. mnie. oświetlenie tej części domu 
było niedostateczne, gdyż składało się 
tyłkó z wiszącej łampy w hallu i ze 
świecy, wetkniętej w  staroświecką 
podpórkę w ścianie, u szczytu schodów 
Światło świecy chwiało się, migotało 
i rzucało na mnie wydłużony cień idą- 
cego przodem lokaja. Gruby dywan 
tłumił nasze kroki. Zdąwało mi się, 
że te schody nigdy. się nie skończą. 
Ale skończyły się i skręciliśmy na le- 
wo. Przed nami i za nami rozciągał się 
długi hal, wytapetowany i wyłożony 
dywanem. Wszystko w ciemnozielo- 
nym kałorze. W: ścianie widniał szereg 
pozamykanych solidnych drzwi z ja- 
kiegoś ciemnego, drzewa. W domu pa- 
nowała przygnębiająca cisza i chłodna, 

pm || AGMMIISTRACZM legtułuna A, Pedm SA. Grynze c4 god, 0-3 

   

zatęchła atmosfera, właściwa starym 
rezydencjom. Dałam krok naprzód i 
nastąpiłam na coś miękkiego, co zma- 
terjalizowało. się w postaci rozwrzesz- 
czanego żółtego wiru, który drapnął 
w głąb hallu, rozdzierając ciszę chrap- 

liwemi wrzaskami. 
— (o to? — krzyknęłam zaniepo- 

kojona. 
— Kot — odpowiedział jakby ze 

śmiechem Grondal. — Kot — nazywa 
się Genowefa. Musiała mu pani na- 
depnąć na ogon, a. on: ma honorowy 
ogon, jeżeli tak można powiedzieć. 

W głosie jego zabrzmiało zadowo- 
lenie z niewiadomego powodu, może 
w związku z kotem, a może ze mną. 
Otworzył drzwi do oświetlonego _po- 
koju i postawił torbę na krześle. 

— Tamte drzwi na lewo do łazien- 
„ki — rzekł. — Jakby co było potrzeba, 
ło pani będzie łaskawa zadzwonić. 

Wskazał pluszowy czerwony sznur, 
zakończony chwastem i wiszący koło 

utyżwa grzztwujo eż grńz. pak 
) PRNNUNERATO sienu s alma da Gema lab prancylkę paentavą 6 6 Zaprmóną 7 Ь 

— RÓB sh ca wiare irixztay, €jiowomio miasskaniawe=Mi gr m wyn Bo : 

4 Blydavaietwa „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp, 

drzwi, skłonił się lekko i cofnął tyłem, 
zamykając za sóbą drzwi. Widocznie 
dzięki dywanowi w hallu nie usłysza- 
łam jego kroków i owładnął mną ab- 
surdalny strach, że został za progiem 
i podsłuchuje, czy podpatruje. 

Dni zamożności Fererie'ch musiały 
poprzedzić epokę elektryczności i cen- 
tralnego ogrzewania, gdyż z* sufitu 
zwieszała się, między in. ozdobami, 
staroświecka lampa naftowa, zalewa- 
jąca pokój miłem lecz chwiejnem świa- 
tłem. Ciepło zaś pochodziło od małego, 
okrągłego żelaznego piecyka, którego 
boki były już rozżarzone do czerwono- 
ści. Kominek w rogu wyglądał tak, 
jakby w nim nie pałono przynajmniej 
od trzydziestu lat. Pokój był niewielki, 
zatłoczony ciężkiemi meblami z ciem- 
nego orzechow. drzewa. Sufit był wy- 
soki, okna — osłonięte zakurzonemi 

czerwonemi firankami, podłoga — po- 
kryta grubym dywanem. Na ścianach 
wisiały posępne szare drzeworyty w 
zaśniedziałych  złoconych ramach. 
Miała się dowiedzieć, że jeżeli Karol I 
i królowa Marja Szkocka stracili kie- 
dyś głowy w tym domu, to stracili 
je dwanaście razy. 

Ale nie miałam dużo czasu na roz- 
glądanie się po otoczeniu. W. ciągu 
kwadransa przebrałam się w suche u- 

   
   

  
mniejszych folwarków o obszarze do 50 ha z dobremi 

zabudowaniami w pobliżu Wilna. Zgłoszenia: 
Ajencjia „Poikres«— Wilno, Królewska 3, tel. 17 80 

3065 

Meble koszykowe 
w. Pohulanka 5 

W. SŁONICZ| 
TANIO! „„ NA RATY! | 
Nagrodzono złotym medalem 
na li-ch Targach Północnych. 

  

  
  

PIANINO 
sprzedaje się tanio, 

ul. Raduńska 4, m. 3 

P. Estko. 

  

Lokal suterecowy 
(4 pokoje) do wynajęcia: 
Zawalna Nr. 28/30. 3064 

Posiadamy 
pierwszorzędne lokale 
handlowe w centrum 

miasta. 
Wilenskie Biuro 

Komisowo Handiowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Absolwentka 
Szkoły Handl. z praktyką, 
mogąca złożyć kaucję po- 
szukuje posady. Łaskawe 
zgłoszenia do  Ajencji 

„Polkies”, Królewska 3 
30 

    

trzeżenie. Garnitur ob- 
stalowany przez p. Ja- 

na Greckiego dn. 15.VII. 
1930 r. w zakładzie kra- 
wieckim P. Bombla przy 
uł Św. Ignacego 3 m. 16, 
© ile do dn. 251. r b. nie 
zostanie odebrany, będzie 
sprzedany. 3063 

  

  

zo książ, wojsk. wyd. 
s przez P. K U. Świ 

ciany na imię Bohdana 
Daniela, unieważnia się. 

DR. MEDYCYNY RUTYNOWANY 

buchalter-bilansista 

  

  

Antoni Aoligiaai 
b. asystent Kliniki chorėb 
kobiecych i položniciwa 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 
godz. 9 do 12 oprócz świąt 

Zygmuntowska 20 — 6. 

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 13 8 
W.:Z P, 29. 911 

Akuszerka 

arja Brzezia 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4, W. Zdr. Nr 3093. 

Sprzedam 

DOM 
z powodu wyjazdu 
na Zwierzyńcu przy 
ulicy Dzielnej Nr. 40. 
— Bardzo tanio. — 
O warunkach dowie 
dzieć się: uł. LLwow- 

ska Nr. 12, m. 4. 

  

  

poszukuje pracy 

chociażby dorywczej 
(bilansy kontrołait.p.) 
Zwracać się: Pań- 
stwowa Szkoła Te- 
chniczna (ul. Holen- 
dernia) do wice-dy- 
rektora inż. Mersona.. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka.. 
Zgłoszenia do administr. 

dła W. K. 

Posznkuję posady 
gospodyni 
w majątku, chętnie 
na wyjazd. Łaskawe 
oferty proszę skła- 
dać do Administracji 
„Kurjera Wileńskie- 
go* pod Nr. 56478. 

poukuie posady bony,. 
posiadam dobre świad. 

Łaskawe oferty proszę: 
nadsyłać do Administracji: 
„Kuri: Wal. pod Nr 87987 

  

  

  

  

Popierajcia Ligę Morskąt 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

branie, zbadałam urządzenie łazienki. 
wypiłam gorący niesmaczny płyn, jaki 
mi przyniosłą March, i zeszłam na dół, 
ubrana w świeży biały. fartuch i na- 
krochmalony biały czepeczek, osłania- 
jący siwe pasmo w moich bujnych ru- 
dych włosach. 

W wielkim hallu nie było nikogo. 
Zatrzymałam się niezdecydowana, pa- 
trząc na rząd drzwi z portjerami i nie 

wiedząc w które wejść. 
Większość tych drzwi była ciemna, 

ale z jednych, za schodami, sączyło 

się światło i dochodził szmer głosów. 

Tam się też skierowałam. Nagle o u- 

szy moje odbił się głośny, niesympa- 
tyczny Śmiech męski 1 dźwięk wściek- 
łej: muzyki. 

Pierwszy raz usłyszałam wtedy tę 
szczególną, dziką, niesamowitą kom- 
pozycję i znienawidziłam ją z miej- 
sca rąz na zawsze. Słuchając jej, do- 
znawałam dreszczy, zaczynających się 
od łokci. 

Odciągnęłam portjerę, z której po- 
wiało. stęchlizną, i weszłam. do pokoju, 
wytapetowanego książkami. W _ głębi 
na kominku trzaskał wesoły ogień, a 
z boku wynurzał'się z cienia. ogromny, 
staroświecki koncertowy fortepian z 
pożółkłemi klawiszami. Przed. fortepi- 
anem siedział młody wysmukły brunet, 

L 

  

   

  

ubrany jak z igły. Na mój widok jego 

nerwowe palce znieruchomiały na kla- 

wiaturze, wąskie, czarne oczy spoj- 

rzały z zainteresowaniem, a wąskie 
usta rozszerzyły się w niemal okrut- 
nym uśmiechu. 

Poczem zerwał się lekko z tabo- 
retu, złożył przesadnie grzeczny ukłon 
i podszedł do mnie szybkiemi, ela- 
stycznemi kroczkami. 

— Jestem Eustachy Federie — 
rzekł, badając oczami zarysy mojej 
pełnej figury i stopy, obute w prak- 

tyczne czarne półboty. — Pani przy- 

jechała jako pielęgniarka... 
Zawahałam się z odpowiedzią, gdyż 

głos jego wydał mi się dziwnie zna- 

jomy i spróbowałam sobie przypom- 
nieć, gdzie go już mogłam plyszeč. 
On, nie czekając na odpowiedź, zwró- 
cił się z wdziękiem pantery w. stronę 
kominka, przed którym siedział. ktoś 
drugi. 3 

— Deke — rzekł zlekka drwiącym, 

jak się potem przekonałam, stale sobie 

właściwym. tonem — gdzieś ty się wy- 

chowywał, człowieku? | 
Z fotelu podniósł się z ociąganiem 

drugi młody człowiek, bardzo przystoj- 

ny blondyn. z trochę jeszcze chłopięcą 

gładko wygoloną twarzą i pięknemi 
niebieskiemi oczyma. Ale w tej chwili 

Ś-is Żeńska 1, Teirteu 3-49, 

  

    sd 

Redaktor odpowiedzialny Antent Wiszniewski 

uderzał w nim przedewszystkiem zły 
humor i. zasępienie. 

— Panna — zaczął Eustachy, Fe- 
derie, nie spuszczając ze mnie błysz- 
czących 'ezarnych oczu. 

— Keate — dopełniłam. 
— Pozwoli pani przedstawić sobie 

Deke'a Lonergana? 
Deke Lonergan skłonił się łekko 

z wyrazem niepochlebnej, obojętnej 
niechęci. Eustachy wybuchnął śmie- 
chem. 

— Niech mu pani daruje tę minę.. 
Doznał właśnie zawodu w sprawie le- 
żącej mu na sercu. Ale to dobry chło- 
pak. Dowiedziawszy się, że mój dzia- 
dek śmiertelnie zachorował, uparł się: 
przez uprzejmość towarzyszyć mi do 
tej tutaj morgi. 

— Och, cicho bądź! — warknął 
Lonergan, pakując zaciśnięte pięści do 
kieszeni bronzowej tweedowej kurt- 
ki, jakby w celu ukrycia tego dowodu 
swoich uczuć. Eustachy zaśmiał się: 
jak poprzednio. 

— Możeby mnie pan zaprowadził 
do dziadka, młody człowieku — rzek-- 
łam znienacka. 

(D. <. nj 
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