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Jesteśmy w toku debaty polsko- 

niemieckiej, która do niedawna stano- 

wiła centralny punkt zainteresowań 

kół politycznych genewskich. Określe- 

nie „Koła polityczne genewskie'* jest 

zresztą o tyłe zwodnicze, że może wy- 

woływać nieporozumienie co do jego 

treści. Trzeba więc wyjaśnić, že opinji 

politycznej własnej Genewa właściwie 

nie posiada, a pozory istnienia tutaj 

owego „esprit de Góndve'', szeroko roz- 

reklamowanego, stwarzają ludzie krę- 

cący się stałe lub perjodycznie dokoła 

Ligi, oraz nieliczne jednostki z pośród 

miejscowych polityków i publicystów 

w rodzaju p. Williama Martin lub Ro- 

berta de Traz. Przeciętny genewczyk 

troszczy się przedewszystkiem o to, 

jakby eonajwięcej na Lidze i jej goś- 

ciach zarobić, zazdrośnie więc strzeże, 

aby wszełkie zjazdy i konferencje z 

ramienia Ligi odbywały się nie gdzie- 

indziej jak w Genewie. „Koła politycz- 

ne genewskie“ są to więc zsumowane 

sztaby delegacyj, zježdžające na kaž- 

dą sesję Rady i innych organów Ligi 

wraz z wielką ilością rozmaitych ob- 

serwałorów, dziennikarzy i interesan- 

tów. 

Skądinąd trzeba przyznać, że atmo- 

sfera „ligowa“ ma to do siebie, że 

wpływa hamująco na wszełkie rozpę- 

dy, z któremi to lub inne państwo tu 

się wybiera. Gromkie słowa i szumne 

gesty, kłóremi się szafuje u siebie w. 

domu, tracą tutaj zaraz swoje ostre 

kanty. „Ligowy* savoir vivre jest mo- 

notonny i wstrzemięźliwy w formach, 

a jednocześnie nonszalancki i wyro- 

zumiały. Trzeba niezwykłej odwagi, 

pewności siebie i poczucia niezależno- 

ści od innych, aby zdecydować się na 

zbrutalizowanie jakiemś silnem wy- 

stąpieniem tej psychologji, jaka się 

tutaj w ciągu dziewięciolecia wytwo- 

rzyła. Inna jest rzecz czy potencjał 

odporności Ligi i solidaryzmu więk- 

szości jej członków okazałby się dość 

wysoki, aby tego rodzaju wystąpieniu 
przeciwstawić się. Na to pytanie nie 

potrafiłbym dziś z pełnem przekona- 

niem odpowiedzieć. 

P. Curtius jechał do Genewy przy 

głośnym akompanjamencie żądań swo- 

ich kompatrjotów, aby wrócił nie ina- 

czej jak w roli zwycięzcy. Jakie miały 

być konkretne owoce tego zwycięstwa 

—nikt wprawdzie ściśle w Niemczech 

nie określił. Wyglądało jednak, że ba- 

talja zacznie się od kwestji mniejszo- 

ści niemieckiej w Połsce, a skończy się 

na oficjałnem postawieniu sprawy re- 

wizji granie polsko-niemieckich. Wy: 

raźnem było, że skargi mniejszościowe 

niemieckie pod kątem rewizjonistycz- 

mych celów sformułowane zostały. Za- 

mim wszakże dojechał dr. Curtius do 
Genewy, już wylano mu z różnych 

stron na te zamiary spory kubeł zim- 

nej wody. Prasa szwajearska wszyst- 

kich języków zgodnym chórem odnio- 

sła się nieżyczliwie łub sceptycznie do 
takiego połączenia kwestji wybitnie 

politycznej, jak rewizja granic, z kwe- 

stją ochrony mniejszości, którą tutaj 
nikt nie chce inaczej traktować, jak 

tylko jako zagadnienie prawno-mię- 
dzynarodowe. Prawdziwą sensację wy- 
wołał wczoraj artykuł „Manchester 

Guardian" — dziennika znanego ze 
swych antypolskich tendencyj — któ- 

ry wyraził wątpliwość, aby p. Curtiis 
mógł z powodzeniem atakować Polskę 

na tle sytuacji mniejszości niemieckiej, 
mając za sobą wielce niepomyślny stań 

mniejszości polskiej w Rzeszy. 

Okazało się, że połączenie sprawy 

mniejszościowej z kwestją rewizji gra- 

nic nie wyszło p. Curtiusowi na dobre. 

, Taktykę taką narzuciły mu. nastroje 
"wewnętrzne niemieckie a rząd Brūnin- 

ga, usiłując napróżno pogodzić poli- 
tykę Stresemanna wobec Ligi z akty- 

wizacją rewizjonizmu przez wzmocnio- 

ną prawicę niemiecką, sam sobie u- 

trudnił każde z tych zadań. Rozsąd- 

niejsze elementy w Niemczech zrozu- 

miały same ten błąd i rozpoczęły sta- 

rania, aby obecne wystąpienie w Gene- 

wie sprowadzić do właściwych ram. 

Dały się słyszeć głosy, stwierdzające 

przedwczesność podnoszenia przy о- 

kazji skarg mniejszościowych sprawy 

rewizji granie, a niedawny. minister 

Rzeszy. p. Hóppher-Aschof wygłosił 

przed kiłku dniami wielce pojednaw- 

cze przemówienie, nie rezygnując co- 

prawda z „pokojowego* w przyszło- 

šci „porozumienia“ co do spraw gra- 

nicznych. 

Pokojowošč rewizjonizmu niemiec- 

kiego zaakcentował również w dzisiej- 

szej swej mowie Curtius, przytem cały 

ten ustęp mowy miał charakter ubocz- 

ny, nie związany z meritum wywodów 

mówcy. O rewizjoniźmie wspomniał 

minister niemiecki, omawiając tę część 

noty polskiej z dn. 5.1. r. b., w której 

rząd polski uzasadniał stan podniece- 

nia wśród ludności polskiej Śląska 
podczas wyborów do Sejmu ujawniają- 

cemi się coraz silniej nastrojami nie- 

mieckimi, skierowanemi przeciwko in- 

tegralności terytorjalnej państwa pol- 

skiego. Curtius oświadczył, że tu na- 

stroje nie są nowe, że stanowisko ca- 

łego narodu niemieckiego w sprawie 

granic z Połską oddawna jest znane, 

a przeto podniecenie z tego powodu 

ludności polskiej Śłąska jest niezrozu- 

miałe, tembardziej, że swoich celów 

rewizjonistycznych Niemcy nie zamie- 

rzają osiągać inną drogą jak tylko tą, 

którą im wskazują traktaty. (P. Cur- 

tius miał tu na myśli art. 19 Paktu 

Ligi, jakkołwiek go nie wymienił). 

Cały ten ustęp mowy Curtiusa, doty- 

czący rewizjonizmu, miał więc charak- 

ter połemiczny i w żadnym razie nie 

może służyć za podstawę do wniosków, 

które ma sformułować p. Joshizawa; 

nieruchomy Japończyk, który sprawy 

polsko-niemieckie otrzymał w spadku 

po poprzedniku w Radzie p. Adatei, 

wybranym przed paru dniami na pre- 

zesa Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości w Hadze. 

Obaj przeciwnicy przemawiali dziś 

dwukrotnie. Pierwsze, dłuższe przemó- 

wienie min. Zaleskiego było zręcznem 

odparowanie zarzutów przeciwnika, 

zwłaszcza że min. Zaleski przeniósł 

dyskusję na teren niemiecki, przepro 

wadzając drastyczne porównanie sy- 

tuacji mniejszości niemieckiej w Pol- 

sce z sytuacją mniejszości polskiej w 

Niemczech, oraz przeciwstawiąc za- 

rzutom przeciwko Związkowi powstań- 

ców śląskich działalność i rolę Stahl- 

helmu w Niemczech. Sporo uwag po- 

święcił Curtius wojewodzie Grażyń- 

skiemu, którego nazwał „złym du- 

chem'* wszystkiego co się na nieko- 

rzyść mniejszości niemieckiej na Ślą- 

sku dzieje. 

Druga replika min. Załeskiego była 

krótka i robiła wrażenie świadomego 

bagatelizowania wielu wielce zresztą 

drobiazgowych zarzutów  Curtiusa, 

który np. nie żałował fatygi, aby spo- 

rą część swego drugiego przemówienia 

poświęcić obronie podatkowych inte- 

resów ks. Pszczyńskiego (Pless) gnę- 

bionego rzekomo stale przez władze 

skarbowe. Dość zabawny był widok 

kilkunastu conajmniej — ministrów 

spraw zagran., orąz natłoczonej przez 

polityków i dziennikarzy z całego świa- 

ta sali, z wielką uwagą słuchających 

historji o wojewodzie Grażyńskim, roz- 

maitych komitetach wyborczych, o Ś.p. 

Sznapce, Golasowicach, kłopotach po- 

datkowych ks. Pless, poszkodowa- 

nych i poturbowanych w okresie wy- 

borczym, o rzeczach jednem słowem 

dalekich dła większości i mało jako 
takie ją obchodzących. 

Oczywiście, punkt zainteresowania 

tkwił nie w treści obustronnych wy- 

wodów. Powszechnie dopatrywano się 
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Zamknięcie styczniowej sesji Rady Ligi Narodów. 
Sprawa wypadków na Górnym Śląsku. Praca Rady Ligi Narodów. 

GENEWA, 2č.I. (Pat). Na posie- 
dzeniu Rady Ligi Narodów w dniu 23 
b. m. Rada po wysłuchaniu delegatów 
Grecji i Turcji postanowiła anulować 
w traktacie lozańskim artykuł, ustana- 
wiająey kontrolę z ramienia Ligi. Na- 
stępnie na wniosek Brianda Rada upo- 
ważniła organa techniczne Ligi Naro- 
dów do współdziałania w wykonaniu 
rezolucyj, wniesionych przez komisję 
studjów unji europejskiej. Rada wyło- 
niła specjalny komitet, którego zada- 
niem będzie opracowanie projektu kon 
wencji ogólnej w sprawie wzmocnienia 
środków celem zapobieżenia wojnie. 

Raport © stanie stosunków 
polsko-litewskich. 

GENEWA 241. Pat. — Na sobotniem po. 

siedzeniu rannem Rada załatwiła szereg 

spraw bieżących i przyjęła rezolueję w paru 

sprawach mniejszej wagł. Sprawozdawea 

spraw  rozbrojeniowych  Oninonesa Leon 

przedstawił Radzie raport wsprawie zwolania 

miedzynaradoweį konfereneji rozbrojeniowej, 

który został przyjęty. Konfereneja zostanic 

zwełana na początek lutego 1932 r. 

Następnie przedstawiony został rapor о 
stanie stosunków polsko-litewskich. Sprawo- 

zdawea komunikuje, że układy, które pro. 

wadzone były w Berlinie i Genewie od gru- 

dnia 1930 od 20 stycznia 1931 r., nie dały 

pozytywnych wyników. Dalej sprawozdawea 

komunikuje, że otrzymał raporty dwóch 

stron, w których mowa jest © przebiegu prae. 

Sprawozdawca wyraża żal, że strony nie do- 

szły dotąd do porozumienia, które mogłoby 

przyczynić się do poprawy sąsiedzkich sto. 

sunków. 
W zakończeniu sprawozdawca wyraża na- 

dzieję, że strony dojdą do zawarcia układn 

o użytkowaniu mriejszyeh odeinków rzecz. 

nych ma granicy połsko litewskiej oraz do 

układa o Kkwidowaniu ineydentów na po 
graniezu, opierająe się na złożonych przez 

Połskę projekcie. 

Minister Zaleski jedzie 
z Genewy do Paryża. 

GENEWA 24.1. Pat. — W sobołę o godz. 
11 wieczorem minister Załeski opuszeza Ge- 
newę, udająe się do Paryża. 

4 

która zapobiega nisz- HL i 
czeniu krawatów. 33 

w tym djalogu polsko-niemieckim roz- 

wiązania się węzła konfliktu o znacz- 

nie głębszem i szerszem znaczeniu. 

Pomimo pewnego ograniczenia celów 

bezpośrednich dzisiejszego ataku nie- 

mieckiego, możliwość takiego konflik- 

tu niewątpliwie istnieje, bowiem nie co 

innego jak on jest właściwym celem 

niemieckim. 

ŻĄDAJCIE 
KOŁNIERZYKÓW 
tylko z czerwoną nitką, 
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Min. Curtius nie zgłosił dzisiaj źad- 
nych sformułowanych żądań czy wnio- 

sków. Jednakże z drugiego jego prze- 

mówienia wynika jasno o co mu cho- 

dzi. Zanim list ten dojdzie do Wilna 

będzie wszystko wiadome. Będzie on 

zapewne domagał się utworzenia przez 

Radę Komisji międzynarodowej, któ- 

raby miała za zadanie przeprowadzić 

śledztwo niezależnie od rządu polskie- 

go, ustalić kto i w czem zawinił i za- 

proponować środki dające satysfakcję 

moralną i materjalną poszkodowanym. 

( Wiedergutmachung). 

Dyskusja ma być podobno jutro 

kontynuowana i po wypowiedzeniu się 

innych członków Rady, sprawa dosta- 

nie się do rąk referenta, p. Joshizawa, 

który będzie miał niełatwe zžadanie 

skonstruowania rezolucji mogącej być 

przyjętą przez obie strony. Niema 

mowy o tem, aby Curtius znałazł po- 

ważne poparcie dla swoich przypusz- 

czalnych żądań. Tem mniej pójdzie 

na nie min. Załeski. Rada będzie się 

wysilać, aby skłonić obie strony do 

jakiegoś kompromisu. Liczą na Brian- 

da, który jest mistrzem w tego rodzaju 

sytuacjach. Wszyscy rozumieją, że nie- 

doprowadzenie do uzgodnienia rezolu- 

cji Rady może stać się owym węzłem 
konfliktu, którego dalszy przebieg nie 

daje się dziś przewidzieć. Naogół pa- 

nuje jednak nastrój optymistyczny, a 

barometr genewski rzadko zawodzi. 

Testis. 

GENEWA 24.1. Pat. — W ciągu godzin 
śniadaniowych i popołudniowych miały miej- 
sce układy pomiędzy zainteresowanymi de_ 
legałami przy pośrednietwie sekretarjatu ge- 
neralnego i sprawozdzwey spraw mniejszoś- 
ciowych, €o do rapcrta w sprawie wypadków 
w węejewództwach Śląskiem, poznańskiem i 

'skiein. 
Posiedzenie Rady rozpoczęło się punktu. 

atnie o godzinie 4ej. Wreszcie oddano ra- 
port w sprawach poisko_niemieckich, który 
został iezytany przy przepełnioncj sali. 
Raport odezytany obejmujący 5 stron pisma 
maszynówego, składa się z 4 części. 

W pierwszej części mowa jest © notach 
nicmieekieh i skargach Vołkshundu. W dru- 
giej części pokrótee opowiedziana jest treść 
net t skarg. Część ta raportu kończy się jak 
następuje: „W tych warunkach wydaje mi 
Się, że Rada pesłąpi słusznie, jeżełi uniknie 
na teraz wypowiedzenia się eo do treści in. 
formacyj, które jej zostały dostaezome i 
które przyjmuje do wiadomości. Jedynie 
stroma połityezna zagadnienia jest przedmio- 
tem dalszego ciągu obecnego raportu". 

W trzeciej części sprawezdawca mówi: 
„Nikt nie przeczył, że wypadki tego rodza- 
ja miały miejsce i że ich waga jest dostateez. 
na, ażeby pocwoliła konkiudować, że w wiełu 
wypadkach miało miejste przekroczenie urt. 
76 £ 83 konweneji górnośląskiej. Muszę do- 
dać jednakże, że rząd polski natychmiast 
wszezął dochadzenia еф do tych wypadków*. 
Dalej sprawozdawca stwierdza, że przy roz- 
pairywenin Sprawy należy rozróżniać bez. 
pośrednią działalność spraweów i pośrednią 
odpowiedziałność władz. Co do tej odpowie- 
działnośei bezpośredniej, sprawozdawea pro- 
pouuje, aby „Rada przyjęła do wiadomości 
całokształt zarządzeń, powziętych przez rząd 
polski“. Nastepnie sprawozdawca wyraża 
przypuszezenie, že Rada zeehee byč w po 
sładaniu przed majową jej sesją szezegóło- 
wego expose rządn polskiego €6 do wyników 
zarządzonych dochodzeń w poszczególnych 
wypadkach, jak również co do sankeyj i 
Środków, zastosowanych w wyniku tych do- 
thodzeń*. 

W 4ej części sprawozdawca podkreśla, 
że zdaje sobie wyraźnie sprawę ą delikatności 
zagadnienia odpowiedziałności pośredniej. 
Mówi mianowicie sprawozdawea, że należy 

przywiązywać „szezególną wagę nietylko ze 
względu na konsolidację wewnętrzną, lecz 
również i ze względu na pokój międzynaro- 
dowy, do tego, że w okręgach tego rodzaju, 
jak województwo śląskie, nałeży unikać 
wszystkiego, eoby mogło w sposób pośredni 
lub. bezpośredni przyczynić się do podnieca. 
zie naraiętności*. W innem miejseu sprawo- 
zdawca mówi, że „z dokumentów i z debaty. 
która miała miejsee wobee Rady wyłania się 

wrażenie, że Związek Powstańców owiany 
jest duchem, który z pewnością nie ułatwia 
zbliżenia pomiędzy dwoma odłamami lud- 
ności, której pojednanie jest warunkiem kon. 
salidaeji politycznej tej części Europy*. Jest 
rzeczą oczywistą, — mówi dalej sprawozdaw- 
ea — że w okręgach o ludności mieszanej, 
jak Górny Śląsk (tu sprawozdawea nie wy- 
mienia polskiego Górnego Śląska, ma przeto 
ma myśli zarówno Niemey, jak również i 
Polskę), żadne stowarzyszenie, mające z pun. 
ktu widzenia narodowego wyraźne tendencje, 
nie powinno korzystać z uprzywilejowanej 

sytuacji, która mogłaby przynieść szkodę in- 
teresom mniejszości, hyłoby przeto poży- 
tecznem, aby rząd polski w razie braku 
innych sposobów, powziął konieczne Środki, 
aby spowodować zanik związku między wła- 
dzami a stowarzyszeniami, rozwijającemi 
aktywność polityczną, jak wyżej wspomniany 
związek. 

W zakończeniu sprawozdawca wyraża 
przekonanie, że Rada pragnęłahy zaznajo. 
mić się przed przyszłą swą sesją z decyzją, 
jaką rząd polski uzna za stosowną powziąć 
w eelu wzmocnienia zaufania mniejszości 
niemieckiej na Górnym Śląsku do rządu, co 
pozwoli na ustalenie współparcy pomiędzy 
mnicjszością a państwem, która to współpra- 
ea została uznana przez rezolucje Zgromadze- 
nia i Rady, jaką obowiązująca jednakowo 
pedstawa zarówno dia państwa, jak i dla 
mniejszości. 

Raport sprawczdawey został przyjęty 
przez Radę bez żadnych uwag i przemówień. 
Zamykająe posiedzenie, przewodniczący Hen. 
derson winszował sprawozdawcy i zaintereso- 
wanym ezłonkem Rady osiągniętego wyniku 
ieh praey w sprawie kontrowersji polsko- 
niemieckiej. Henderson zapewnił Radę, że 
opinja publiczna świata i Wielkiej Brytanji 
będzie całkowicie zadowołona z osiągniętych 
rezultatów. Przy tej okazji Henderson wy- 
razjł uznanie dla obowiązującego systemu 
Gchrony interesów mniejszości wogóle, na 
Górnym Śląsku w szezególności podkreślająe, 
že system ten jest ezęścią prawa publiczne- 
go międzynarodowego. Sprawy mniejszośćci— 
mówił Henderson — są sprawami między 
narodowemi, sprawami Ligi Narodów, prze- 
ło wszyscy mamy wyraźny interes, aby zo. 
stały one załatwione zgodnie ze sprawiedli- 
wością. Henderson kończy swe krótkie prze- 
mówienie apelem do większości połskiej na 
Górnym Śląsku, zby większość ta uznała, że 
zniesienie systemu obrony mniejszości nie 
łeży w jej interesie, jak również apełem do 
mniejszości niemieckiej, aby zrozūmala ona 
że w jej to nteresie ieży lojalna współpraca 
z Pałską. Na tem zakończyło się wieczorne 
pomiedzenie Rady. 00000007 SAN 
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Z obrad Ligi Narodów w Genewie. 

  

Posiedzenie komisji studjów nad Unją Paneuropejską w t. zw. szklanej sali 
w pałacu Ligi Narodów w Genewie. Zdjęcie: po prawej—delegacja polska 
z min. Zaleskim: po lewej — przedstawicieł Rzeszy Niemieckiej Curtius; 

w środku, bliżej okien — Briand. 

Sine lotnictwo to potęga Państwal 
(CA i O i O i O 
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Zawiadamiamy Szanowną Klijentelję, iż nasz 

SKŁAD FABRYCZNY w Wilnie 
przeniesiony został do nowego lokalu 

przy UL. NIEMIECKIEJ Nr. 22, telefon 949 
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Nasz skład jest stale zaopatrzony w bo- 
gaty wybór KAMGARNÓW iSZEWIOTÓW: 
na kostjumy męskie, palta damskie, 
KREPY na SMOKINGI, BOSTONY 
ma stroje wizytowe, pokrycia futer. 

VELOURY na palta. 
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|NTETITTES! 
Fabryka Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

BIELSKO (ŚLASK POLSKI) 
Pp. Urzędnikom sprzedajemy na raty! Qbejrzenie nie obowiązuje do kupna;   

Nr. 20 (1862) 
  

„Niebieski Ptak" 
REZZĘ     

  
nowe auto wyścigowe, skonstruowane po- 
dług wskazówek kpt. Compbella. który za- 
mierza na niem pobić rekord szybkości 

na Florydzie. 

Choroba b. marsz. Daszyń- 
skiego. r 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Były marszałek Sejmu Ignacy 
Daszyński, uległ przed paru dńiami 
atakowi serca, co pociągnęło za во- 
bą konieczność kilkodniowego prze- 
bywania w łóżku. 

Zawieszenie w czynnościach 
wiceprezydenta. 

POZNAŃ, 241. (Pat). Z Gniezna 
donoszą, że wiceprezydent miasta 
inż. Hentzel zawieszony został w 
urzędowaniu przez wojewodę po- 
znańskiego z powodu nieporządków, 
panujących w miejskich zakładach 
elektrycznych i gazowni. 

  

Demonstracje bezrobotnych. 
PARYŻ, 24 1. (Pat). Agencja Ha- 

vasa donosi z Saarbruecken, że 
bezrobotni w liczbie paru tysięcy 
usiłowali tam zorganizować pochód 
głodowy. Policja nie dopuściła do 
manifestacyj. Od godz. 9 ej až do 

| późnego wieczora krążyły po mieś- 
cie patrole. Dokonano wielu aresz- 

- towań. Większość aresztowanych po 
przesłuchaniu zwolniono. 

Pani Kołłontaj nie została 
odwołana. 

MOSKWA, 24-L. (Pat). Dyplo- 
matka sowiecka pani Kollontaj, zaj- 
mująca stanowisko sowieckiego peł- 
nomocnego przedstawiciela przy 
rządzie szwedzkim, po parutygod- 
niowym pobycie w Moskwie wyje- 
chała z powrotem do Stokholmu. 
Wiadomości o jej odwołaniu nie 
potwierdziły się. 

Komunistyczna propaganda 
na Bałkanach. 

BIAŁOGRÓD, 241. (Pat). Jak 
donoszą z Salonik, wykryte tam zo- 
stało centrum wielkiej komunistycz- 
nej propagandy. W związku z tem 
dokonano licznych aresztowań i re- 
wizyj, podczas których znaleziono 
wiele materjału kompromitującego,. 
jak to broń, granaty, karabiny i t.p. 

Obniżenie dyskonta. 
AMSTERDAM, 24 I. (Pat). Bank 

Holenderski obniżył stopę dyskon- 
tową do 2 i pół proc. Zarządzenie 
to wchodzi w życie z dniem 24 b.m.. 
PETA STN RYC ZOB NY 

Giełda warszawska ż dn. 241 k. r. 
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U biskupa Bandurskiego. 
(Po zamknięciu wystawy). 

Jako piękny wstęp do uroczystości 
jubileuszowej p. Romer-Ochenkows- 
kiej — odbyło się w tymże dniu 21 bm. 

‚ nabożeństwo uroczyste, odprawione о 
godz. 10-tej rano przez Ks. biskupa Wł. 
Bandurskiego. 

W kaplicy domowej Dostojnego 
Pasterza, mieszczącej się w pałacu re- 
prezentacyjnym, wysłuchali Mszy św. 
krewni i przyjaciele wielce zasłużonej 
jubiłatki oraz przedstawiciele miejsco- 
wego świata literackiego. 

Po odprawieniu Mszy św. i po lita- 
nji do N. P. przed Jej obrazem Ostro- 
bramskim czcigodny Pasterz nasz op- 
rowadzał zgromadzonych po 2-ch sa- 
łach, zapełnionych pamiątkami osobis- 
temi szanownego autora „Królowej Ja- 
dwigi*, bibljoteką oraz obrazami, 
wśród których obecnie znalazły się 
sprowadzone przed paru tygodniami z 
Małopolski cenne dzieła sztuki, miano- 
wicie obrazy starej szkoły włoskiej 0- 
raz krakowskiej i inne. Religijne te ob- 
razy tembardziej zaciekawiły zebra- 
nych, że nie figurowały one jeszcze na 
ciekawej wystawie pamiątek wojsko- 
wych z czasów wojny ubiegłej, z domi- 
nującym wśród nich zbiorem szacow- 
nych przedmiotów, nałeżących do ks. 
biskupa Bandurskiego. 

Jak mieliśmy tu sposobność dowie-- 
dzieć się z ust jednej z organizatorek 

j niedawno zamkniętej pow 

stawy, miała ona duże i najzupełniej 
zasłużone powodzenie ze względu na 
żywy interes, jaki wzbudzała w sfe- 
rach nietylko wojskowych, lecz całej 
inteligencji wileńskiej. 

Wystawa ta bowiem przyniosła 
czystego zysku przeszło 600 zł., która 
to suma przeznaczona została na rzecz 
ochrony żołnierskiej im. Marszałka 
Piłsudskiego. 

Przepięknym np. był na onej wy- 
stawie, rzec można historycznej, prze- 
śliczny, wspaniale skomplikowany pa- 
storał renesansowy, który przed laty 
otrzymał był Pasterz w Krakowie. 

Zwiedzających wystawę najbar- 
dziej wzruszał widok ułokowanej w je- 
dnej z witryn najprostszy krzyż żełaz- 
ny, wykuty przez wdzięcznych, a mi- 
łujących czcigodnego Pasterza-patrjo- 
tę żołnierzy, ofiarowany wzamian za 
kosztowności, które biskup Bandurski 
swego czasu, złożył na potrzeby wojska 
polskiego. 

Rzeczą naprawdę zdumiewającą 
były zwracające uwagę tych rodaków, 
którzy błiżej się interesowali działem 
pięknych prac literackich i rękopisów 
ze wspomnieniami osobistemi ks. bis- 
kupa Bandurskiego z czasów przedwo- 
jennych, zawarte tam jego prorocze za- 
iste słowa o niechybnem, a bliskiem 
już wyzwoleniu państwa połskiego. 

Diaułos. 

  

Mowy poseł niemiecki w Warszawie. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Tajny radca von Moltke. kie- 
rownik wydziału wschodniego w 
urzędzie spraw zagranicznych Rze- 
szy niemieckiej, który został powo- 

łany na stanowisko posła niemiec- 
kiego w Warszawie, przybędzie do 
Warszawy w ciągu miesiąca lutego. 

Głosowanie w komisji budżetowej. 

  

/ARSZAWA, 24.1. (Pat). Sejmowa 
komisja budżetowa na posiedzeniu w 
dniu 23 b. m. przystąpiła najpierw do © 
głosowania nad budżetem Ministerstwa 
Robót Publicznych. Przyjęto wszystkie 
poprawki referenta, mianowicie w 
dziale dochodów zmniejszono niektó- 
re pozycje w związku z przeniesieniem 
niektórych opłat do budżetu funduszu 
drogowego. W wydatkach również 
zmniejszono, względnie skreślono po- 
zycje związane z funduszem drogowym 

Pozatem zmniejszono szereg pozycyj 
rzeczowo-administracy jnych. 

Następnie głosowano nad popraw- 
kami do budżetu Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej. Przyjęto wszyst- 
kie poprawki sprawozdawcy, zniżające 
szereg pozycyj, dopłaty zaś do fundu- 
szu emerytalnego zwiększono o 220 ty- 
sięcy złotych. 

Zkolei komisja przystąpiła do dal- 
szej dyskusji nad budżetem Ministerst- 
wa Spraw Wojskowych. 

Przesilenie gabinetowe we Francji. 
Kandydatura senatora Lavala. 

PARYŻ, 24.I. (Pat). Pierwszy dzień 
kryzysu parlamentarnego prezydent 
Doumergue poświęcił tradycyjnym na- 
radom z wybitnemi mężami politycz- 
mymi. Większość leaderów wypowie- 
działa się albo za rozwiązaniem parla- 
mentu, albo za utworzeniem gabinetu, 
opierającego się na szerokiej republi- 
kańskiej koncentracji, polegającej na 
wytworzeniu określonej większości, 

Briand otrzymał i odrzucił 

PARVŻ 24.1. Pat. Prezydent 
Doumergue powierzył Briandowi mi- 
sję utworzenia gabinetu. 

której nie posiadały poprzednie gabi- 
nety, a zwłaszcza gabinet Steega. Nie 
należy zapominać, że ten ostatni był 
właściwie obalony głosami komunis- 
tów. Panuje ogólne przekonanie, że 
kryzys gabinetowy będzie rozwiązany 
już w dniach najbliższych. Przypusz- 
czają. że prezydent powierzy utworze- 
nie gabinetu sen. Lavałowi, byłemu 
ministrowi pracy w gabinecie Tardieu. 

misję tworzenia gabinetu. 

PARYŻ 24. I. Pat. — Agencja Ha- 
vasa donosi, że Briand odrzucił defi- 
nitywnie misję utworzenia gabinetu. 

Laval ma tworzyć gabinet. 

PARYŻ 24.I. Pat. — Prezydent Do- 
umergue powierzył Lavalowi tworze- 

   Kancelarja czynna od godz. 4--7 po poł. 

  

Na kursach nauczają nauczyciele gimnazjów państwowych i ed | 

nie gabinetu. Laval przyjął misję. 

ESTA ЫОО RSA TINA ION TRIO TSPMI 

ZAŁOŻONE W ROKU 1921 

KURSY KOEDUKACYJNE IM. PIOTRA SKARGI 
Koncesjonowane przez Kuratorjum O. 5. 

Wiino, ul. Mickiewicza Nr. 22 (lokal Gimnazjum E. » Dzięcielskiej). 
Przyjmuje wpisy na 2-e półrocze roku szkolnego 1930/1931 do klas: IV, V, VI, Vil, VIII 

Program gimnazjów państwowych: Typ humanistyczny i matematyczno-przyrod- 
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Z pobytu Marszałka Piłsudskiego na Maderze. 

  

Odpoczynek wieczorny. 

Uikiai Luji LA TKO S 

  

JEWULOCA 

Opozycja chce wciągnąć armię do akcji 
"_. przeciwko Naczelnemu Wodzowi. 

Rewelacje posła Wagnera. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj na posiedzeniu komisji bu- 
dżetowej Semu toczyła się dyskusja 
nad budżetem Min. Spr. Wojskowych 
M. in. dłuższą połemikę w odpowiedzi 
na mowę posła Arciszewskiego (z klu- 
bu Narodowego) wygłosił ociemniały 
poseł Wagner (z klubu B. B. W. R.). 
Między innemi mówił on: — Miałbym 
wiełkie uznanie dla p. Arciszewskiego 
za to, że tak wysoko stawia honor ar- 
mji, niestety taktyka stronnictwa Na- 
rodowego dowodzi czego innego. Pro- 
wadzicie kampanję przeciw Naczelne- 
mu Wodzowi, twórcy armji połskiej, 
nie chcecie zrozumieć, že armja pol- 
ska i jej wódz to nie są dwie rzeczy od- 
rębne, to jedna całość, której nikt nie 
rozłączy. Kto godzi w Wodza Naczel- 
nego, ten godzi w armję. Związek ofi- 
cerów emerytalnych uprawia stale kam 
panję przeciw Marszałkowi Piłsuds- 
kiemu. 

P. Arciszewski: — Kiedy? 
P. Wagner: — Dowodzi tego list 

wzywający tych oficerów do demon- 
stracji w sprawie brzeskiej, czy nie jest 
to wciąganie ich w akcję przeciw Na- 
czelnemu Wodzowi? 

P. Arciszewski: — Co ma Naczelny 
Wódz wspólnego z Brześciem ? 

P. Wagner: — Stanowisko w tych 

sprawach wyjaśnił już p. minister, a 
oto jest pański list. 

P. Arciszewski: 
nie wyszedł. 

P. P. Polakiewicz: — To są skutki 
cytowania tajnych rozkazów. 

W tem miejscu jeden z posłów od- 
czytał list p. Arciszewskiego, który pro 
ponuje kiłkudziesięciu oficerom emery- 
talnym, do których list ten wysyłał, 
aby wystosowali na ręce min. spr. woj- 
skowych pisma zawierające protesty 
przeciw oficerom pełniącym służbę w 
Brześciu. 

P. Arciszewski: — Treść tego listu 
podtrzymuję. 

P. Wagner: — To wystarczy. Treść 
listu nie świadczy, żeby panowie tak 
wysoko cenili honor armji, ostatnie de- 
monstracje studentów uniwersyteckich 
z okrzykami precz z Piłsudskim, rów- 
nież nie świadczą, żebyście panowie 
dbali o honor armji. 

P. Arciszewski: — Nic dziwnego, 
skoro pan sam łączy osobę Marszałka 
Piłsudskiego z Brześciem. 

P. Wagner: — To panowie łączą. 
Panowie mogą wnosić okrzyki przeciw 
Brześciowi, ale nie przeciw najwyższe- 
mu dostojnikowi państwa. 

— Ten list nigdy 

W poniedziałek w Sejmie będzie przemawiał 
premier Sławek. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek o godz. 4-ej po poł. 
odbędzie się płenarne posiedzenie Sej- 
mu, które zapowiada się bardzo inte- 
resująco, ze względu na to, że porzą- 
dek dzienny między innemi zawiera 
sprawozdanie komisji prawniczej o 
wniosku klubu Narodowego w sprawie 
Brześcia, oraz sprawozdanie komisji 

administracyjnej o wniosku klubu Uk- 
raińskiego w sprawie pacyfikacji Ma- 
łopolski Wschodniej. Dowiadujemy się 
z miarodajnego źródła, że na posiedze- 
niu Sejmu przy rozpatrywaniu wnios- 
ku klubu Narodowego złoży oświad- 
czenie w imieniu rządu p. premjer Sła- 
wek. 

Wniosek w sprawie rewizji konstytucji. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, w przysz- 
łym tygodniu klub BBWR złoży do 
laski marszałkowskiej wniosek w 
sprawie rewizji konstytucji podpi 
sany przez odpowiednią ilość lll 
posłów. Za podstawę rewizji kon- 
stytucjj ma służyć projekt reform 

koustytucji zgłoszony przez klub 
BBWR podczas zeszłej kadencji. 
Należy przypuszczać, że po zamka, 
nięciu zwyczajnej sesji budżetowej 
otwarta zostanie sesja nadzwyczaj - 

na Sejmu, poświęcona wyłącznie 
zagadnieniu rewizji ustroju państwa. 

Po posiedzeniu 
„Czerwonego parlamentu“, 

W tych dniach zakończono w Mos 
kwie trzecie posiedzenie Centralne- 
go Komiteta Wykonawczego ZSSR., 
ma którem przyjęto do wiadomości 
wytyczne polityki Staflina w kierunku 
przeprowadzenia „generalnej linji", 
tj. przeprowadzenia powszechnej ko- 
łektywizacji i socjalizacji. Posiedze- 
nie miało zatwierdzić plan gospodar- 
czy, jak również budżet Związku, o- 
pracowane po myśli obecnej polityki 
partjj komunistycznej.  Pomieważ 
przed zwołaniem posiedzenia „Czer- 
'wonego parlamentu'* przeprowadzono 
w całem państwie wśród prawico- 
wych i lewicowych żywiołów opozy- 
cyjnych „czystkę”, nie należy się dzi- 

wić, że posiedzenie miało przebieg zu 
pełnie spokojny, i że wszystkie wnio- 
ski rządu sowieckiego zostały bez spo 
rów przyjęte. 

Centralny orgam mroskiewski „Iz- 
wiestja“ w krótkim artykule omawia 
wynik posiedzenia, przyczem podkre- 
śła, że zabezpieczone zostały warunki, 
konieczne dla rozwoju socjalistyczne- 
go przemysłu, dła wzmożenia tempa 
w socjalistycznej rekonstrukcji gospo- 
darstwa rolnego, jako też dla wytwo- 
rzenia nowych kadr robotników i fa- 
chowców. 

„Czerwony parlament* zwołany 
został nie dia osądzenia i krytyki za- 
gadnień politycznych i gospodar- 
czych, gdyż dla tych w obecnym cza- 
sie niema miejsca w Rosji sowieckiej, 
ale dla uchwalenia rezolucji zapropo- 
nowanej przez Sownarkom (Radę Ko- 
misarzy Ludowych). Jednakowoż po- 
mimo powszechnie panującego opty- 
mizmu, zmuszeni byli poszczególni re 
ferenci skonstatowač, že socjalistycz- 
na przebudowa państwa w kilku miej 
scąch załamała się i spowodowała za- 
ostrzenie się walki klasowej. 

W związku z tem „Izwiestja“ pi- 

szą: „Odumierające kapitalistyczne 
warstwy obywatelskie usiłują zaha- 
mować budownictwo socjalistyczne. 
Wymownym tego dowodem jest opór 
kułaków stawiany władzom przy 
rzeprowadzania kolektywizacji, dalej 
proces z partją przemysłową, jak rów 
nież wyświetlona łączność kułaków z 
kapitalistycznymi ideowcami'. 

'Pomimo to prasa sowiecka na pod 
stawie referatów wygłoszonych na po 
siedzeniu dochodzi do wniosku, że 
„piatiletka“ nie tylko według okre- 
ślonego planu zostanie przeprowadzo 
na, ale rząd zdziałał dałeko więcej, 
miż się ogólnie przypuszcza. Te na- 
dzieje są odźwierciadleniem optymi- 
stycznych nastrojów jakie panują о- 
becnie w całem państwie „czerwonej 
gwiazdy” i w społeczeństwie, które je 
dynie pod pięścią wierzy w powodze- 
nie pięcioletniego planu gospodarcze- 
go, mającego przebudować całą Rosję 
sowiecką, tak pod względem gospodar 
czym, jak i politycznym. 

ROA ZORRO EO IDP ARK ODOREŚD A ZE 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec obiegających prasę pogłosek róż- 
mej treści co do nadużyć 'w Bratniej Pomocy 
U. S. B. w Wilnie uprzejme proszę o umiesz- 
czenie „następującego oświadczenia: 

i stwierdzam, iż jako referent 
Kolonji Wypoczynkowej rožpo 

rządzałem znacznemi funduszami. Wskutek 
niespodziewanego powołania manie do wojska 

magle, nie mając czasu na całko 
rządkowanie swych spraw finanso- 

Jako termin wyliczenia się Z pienię- 

   

   

   

  

    
wych. 
dzy Brainia Pomoc wyznaczyla dzien 5 listo 
pada 1930 r. w który mto dniu stryj „mój w 

mojem imieniu wręczył  upoważnionemu 
prz Zarząd Bratniej Pomocy — prezesowi 
tejże p. Ryszardowi Puchalskiemu (upoważ- 
nienie z dnia 20 października 1930 r.) — 2.600 
zł. Sumę powyższą p. Puchalski użył na inny 
cel, wobec czego Zarząd Bratniej Pomocy 
zobowiązał p. Puchalskiego do wpłacenia 
kwoty powyższej do dnia 10 stycznia 1931 r., 
stwierdzając tem samem, iż do mnie nie ma 
żadnych pretensji finansowych. 

„Jednocześnie zaznaczam, iż sprawa na- 
w Bratniej Pomocy została całkowicie 
ona dopiero podczas mego pobytu w 

Ww kiedy to ma moje żądanie zostało 
zwołane na dzień 16 stycznia r. b. Nadzwy- 
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czajne Zebramie Zarządu Bratniej Pomocy, 
gdzie też złożyłem pewne aświadczemia Go 
re sprawę powyższą catkowacie wyświetłóły. 
Zaznaczyć muszę, iżysprawa ta znajduję się 
obecnie w Sądzie Rėktorskim, wyroku Kt6- 
rego oczekuję z całym spokajem. 

Michał Czerewkn. 
1931. 

TEATR | MUZYKA 

Warsztwa, 23. 1. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Te- 
atr na Pohułauce czynny dwukrotnie. 

o c 3 h pół po poł. ukaże się po ce- 
Dzielny wojak Szwejx* Ha- 

iebywałem powodzeniem. 
8 wiecz. ukaże Się arcyzabwwna, 
ku komedja Sjenterą „gps 

ji a 

    

  

   

   

    

sę pogala woah 
muzyczna E. Dziewulskiego, pomysłowe de- 
koracje J. Hawryłkiewicza — oto niemałe 
atrakcje tego uroczego widowiska. 

Jutro w poniedziałek dnia 26 b. 
dalszym ciągu „Papa-kawaler*, 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
3 i pół po poł. ukaże się po cemach zmiżonych 
wytwonna komedja Vernenila „Egzotyczna 

/, w opracowaniu reżyserskiem R. 
a rego. Obsadę stanowi: ichierów - 

na, Lewiaka, Balcerzak i Wyrwicz-Wichrow 
ski. 

Jutro w poniedziałek „Interes z Ameryką". 
— Dzisiejszy występ Łucy Messal. Dziś 

o godz. 8 i pół wiecz. Wilno będzie miało 
możność podzi a na scenie Teairu „Lu- 
mia“ wielkiej gwi: 

    

m. w 

   

      

   

    

   

  

artystka wystąpi w arcywesołej re- 
p. Ł „Pod Me alką”, w otoczeniu Ste- 
Dzięciołowskiej, Kazimierza Szerszyń- 
Adama Tartakowicza, oraz pary tan- 
Elżbiety i Henryka Wierzyńsbich. 

ament objął p. Ałeksander Piotrow 

awa ta rewja wzbudziła w Wil- 
mie. zrozumiałe zainteresowania. 

-— Koncert Kameralny. W sali Konser- 
wator jum Muzycznego w Wilnie (wl. Wielka 

ejście z Końskiej). W niedzielę dnia 25 
stycznia 1931 r. 5-ci Koncert Kameralny Wi 
leńskiego zespołu Kameralnego śm. Sł. Mo-_ 
niuszki. w programie Muzyka klasyczna: 

Haydn, Mozart. i Beethoven. 
Początek o godzinie 8.16 wiecz. 

SPORT 
MISTRZOSTWA NARCIARSKIE WILEN- 
SKICH SZKÓŁ ŚREDNICH NA ROK i934. 

W dniach 24 i 25 stycznia ma Belmoncie 
odbywają się mistrzostwa narc. młodzików 
— wileńskich szkół średnich na rok 1931. 
Masowy udział młodzieży szkolnej najwy- 
mowuniej Świadczy o szybkiej popularyzacji 
marciarstwa w Wilnie. 

Podkreślić również należy zrozumienie 
znaczenia tego pięknego sportu w wychowa- 
niu młodzieży u naczełnych władz szkol- 

mych, czego dowodem było zezwołenie i go 
rące poparcie zawodów oraz obecność p. Ku- 
ratora Szelągowskiego na nartach jak- rów- 
mież zaimteresowanie zawodami grona nauczy 

cieli z p. dyr. Paszkiewiczem na czełe. 
Do zawodów zgłosili się reprezentanci 

wszystkich miejscowych szkół średnich oraz 
gimn. św. Kazimierza z N. Wilejki. 

Dia uwypu rozwoju marciarstwa 
wśród młodzieży podajemy następujące cy- 
fry: w ubiegłym roku zgłosiło się do grupy 
zaawansowanych 8 zawodników obecnie 28; 
do grupy początkujących 15 obecnie 103(!|) 
*W grupie żeńskiej 3 obecnie 15 zawodników. 

Wyniki biegu 4 klm. dla amodzieży mę- 
skiej, który się odbył w dniu wczorajszym 
są następujące: 

Grupa zaawausowanyeh — i. Cieehano- 
wiez W. (gim. Lelewela) 17 m. 50. 2. Urbam 
(g. Lelewela) 18 m. 92 s. 3. Starkiewicz. 
(Mic) vicza) 18 m. 40 s, 4. Bukowski (Mi- 
<kiewicza) 18 m. 47 6. 5. Ozapliūski (Mi- 
ckiewicza) 20 m. 10 s. 6) Polzikow (Lelew.) 
20 m 42 s. 7) Puzilewicz (Tech.) 20 m. 455 
8. Lubiewa (Czac.) 21 m. 17 s. 9. Bukseł 
(Welera) 21 m. 47 s. 10. Umiastowski (Le- 
lewela) 21 m. 563 6. 

Grupa początkujących — 1. Wojciechowski 
(Z. A.) 18 m. 59. 2. Ciechanowicz II (Słow.). 

19 m. 03 s. Pempieki (Mick.) 19 m. 14 s. 
4. Piotrowski (Sem.) 19 m. 54 8. 5. Grodzi- 
cki (Z. A.) 20 m. 42 s. 6. Romanowski 
(Mick.) 20 m. 54 s. 7. Pęerłowski (Mick.) 
21 m. 24 s. 8. Romer (Z. A.) 21 m. 26 s. 9. 
Pimonow (Mick) 91 m. 28 s. 10. Suchodol- 
ski (Lelew.) 21 m. 46 6. 

        

   

  

   

„BIBLJOTRKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Kr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum, 

-: Czynna od godz. ll-ej do ł8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

0400000004 

Popierajeie przemysł krajowy 

      

Uchwała detronizacyjna z dnia 
25 stycznia 1831 roku. 

Łukasiński i towarzysze w marze- 
niach swych widzieli w przyszłej wal- 
ce z Rosją nie jakąś cząstkę, ale cały 
naród polski w swych historycznych 
granic: ach. Dła marzeń swych sta 
się wynaleźć realne siły, na któr 

przyszły czyn mógłby się wesprzeć. 
W tym celu liczne towarzystwa w róż- 
nych swych odmianach — czy lo po- 
czątkowo pod postacią napoły jawnych 
łóż masońskich, czy późniejszych zwią- 
zków tajnych starały się siecią swych 
komórek pokryć „ziemie zabrane”, a- 
by przyszła walka niepodległościowa 
nie zaskoczyła ich. 

Nie łatwa to była sprawa. gdyż 
prócz ukrywania się ze swą akcją 
przed okiem władzy, trzeba było pro- 
wadzić niemniej wytężoną i konsek- 
wentną walkę a bardziej delikatną z 
takiemiż tajnemi rosy jskiemi organi- 
zacjami „bratniemi*, które jednak 
chcialy pod swój wyłączny wpływ za- 
garnąć tereny tak zwanych „Ziem Za- 
branych'. Walka ta była tem niebez- 
pieczniejszą, że łatwo można było się 
narazić na zarzut zachłanności „,sSzo- 
winistycznej* co mogłoby pociągnąć 
za sobą nieobliczalne konsekwencje. 
Szczególniej trudną była ona o ile cho- 
dziło o Litwę, a jednak mimo chwilo- 
wych załamań i niepowodzeń poczucia 

    

    

wspólności losów „Ziem Zabranych“ 
z „Koroną“ „przetrwała w nich z nie- 
obliczalną siłą do pamiętnych dni li- 
stopadowych. «Poczucie konieczności 
współnej wałki przed wspólnym wro- 
giem było powszechne. Zdawało się, 
że wielkie marzenia Łukasińskich. 
Machnickich i innych zostaną spełnio- 
ne w rewolucyjnym czynie Listopado- 
wej Nocy. : 

Ale niestety — było wiełu w Kró- 
lestwie, którzy chcieli bieg fal wiśla- 
nych zahamować i rzucić je zpowro- 
tem ku podnóżu Tatr, — chciano czyn 
w śwych założeniach rewolucyjny i 
zawierający w: sobie ideę wałki całego 
narodu o byt niepodległy w historycz- 
nych granicach — sztucznie zwęzić, 
zepchnąć na jakieś tory walki konsty- 
tucyjnej o wołność Królestwa, nadane 
przez cara Aleksandra a przysięgą za- 
gwarantowane przez Mikołaja. Sofiz- 
mat: „Niechaj król konstytucyjny wal- 
czy z cesarzem samowładnym, a re- 
wolucja przez to samo rozwinąć się 
musi“, miał wielu zwolenników. Ale 
sens jego prawdziwy rozumiał wów- 
czas chyba tylko jego autor — książę 
minister Lubecki. Gdy on z trzeźwością 
i jasnością właściwą jego umysłowi 
uważał go jedynie za pretekst pozwa- 
lający czas rokowań wykorzystać -na 

tworzenie rezerw i zbrojeń — a za błąd 
rządowi uważał, że w. pierwszych 
dniach rewołucji nie ruszono nad Nie- 
men —- reszta wzięła go za dobrą mo- 
netę, spychając prawidłowo rozwija- 
jący się tok wydarzeń na niewłaściwą 
drogę. Widać tak los już chciał, aby 
sofizmat Lubeckiego właśnie wykorzy- 
słał przeciwnik. Czas pozornych ro- 
kowań posłużył mu do zmobilizowa- 
nia swych wojsk i podciągnięcia ich 
ku granicom Królestwa. 

Dalej się łudzić wbrew wyraźnym 
oświadczeniom Mikołaja i jego głów- 
nodowodzącego — Dybicza było nie- 
możliwością. Dyktatura — w której 
tyle ufności pokładano — zawiodła — 
musiała upaść. Sejm powrócił do ży- 
cia, ale wbrew oczekiwaniom znów po- 
płynęły szare, jednostajne dni, spędza- 
ne na drobnych sporach i kłótniach. 
choć powaga chwili wymagała innej 
pracy. Tak nadszedł historyczny dzień 
25 stycznia. Zdawało się, że będzie on 
takiż szary, jak wiele innych. Po ot- 
warciu posiedzenia izby poselskiej ob- 
rady rozpoczął wcale małostkowem 
przemówieniem Jasieński: „W tak 
trudnych okolicznościach prawość 
wyższych szczegółniej urzędników jest 
rękojmią naszego powodzenia. Pytam 
się więc lzby, gdybym miał zarzui 
jaki przeciw Ministrowi, w jakiej for- 
mie mam uczynić zażalenie”. Chodziło 
mu o postawienie w stan oskarżenia 
ministra finansów, a po.części o do- 
kuczenie Jezierskiemu, który miał 
właśnie składać rełację przed: połączo- 

nemi Izbami ze swej misji petersbur- 
skiej. 

Dopiero w Izbach połączonych — 
gdy zdawano sprawozdanie z czaso- 
kresu rządów dyktatorskich Chłopic- 
kiego — atmosfera zaczęła się stawać 
gorącą. Tu i ówdzie dały się słyszeć 
pomruki niezadowolenia, a okrzyki 
„niegodnie*, „niehonorowo* zaczęły 
padać zarówno z ław poselskich jak 
i z galeryj przepełnionych publiczno- 

cią. Lecz punktu kulminacyjnego do- 
6 wzburzenie, gdy Jezierski roz- 

począł sprawozdanie ze swej misji do 
Mikołaja I. 

Dziwnie skarłałą wyglądała wielka 
idea spiskoweów w świetle interpreta- 
cji Jezierskiego. Przedstawił on carowi 
powstanie polskie, jako wybryk gro- 
mady niedojrzałych młokosów, roz- 

    

wichrzonych głów pjoetyekich i garst- 
ki niezadowolonych podoficerów. Tak 
przedstawiono Mikołajowi sprawę, za 
którą już się krew połała, za którą Łu- 
kasiński pół wieku miał przepędzić w 
podziemnych kazamatach Śchłliissel- 
burgu, za co tysiące jeszcze miały gi- 
nąć pod Grochowem i Ostrołęką. Za- 
miast przedstawić prawdziwą grozę 
położenia, carowi mówiono, że: zgoła 
zaburzenie ustaje i ślady nieporządku 
zacierają się”. I cóż zyskano za swą 
uległość — dumne słowa samodzierż- 
cy, że o ile naród polski nie okaże 
całkowitego posłuszeństwa, to: ;,zgnie- 
cie go i zetrze, a pierwszy strzał dzia- 
łowy ze strony Polaków będzie zna- 
kiem zniszczenia Polski''! 

Miarka się przebrała. Wyrazy obu- 
rzenia i gniewu dały się słyszeć, a 
okrzyk wojna! wojna! rozległ się na 
sali. Marszałek Ostrowski, zasugero- 
wany ogólnym nastrojem, proponuje 
detronizację domu Romanowych, wzy- 
wając Izby do wypowiedzenia się w tej 
sprawie. Popiera go brat kasztelan 
Ostrowski, lecz ogół dopiero pociąga 
za sobą poseł Jan Ledóchowski okrzy- 
kiem: „Panowie, panowie, co jest w 
naszych sercach niech wyjdzie przez 
nasze usta, wykrzyknijmy — niema 
Mikołaja”. Okrzyki i huczne oklaski 
były «odpowiedzią na to wezwanie. 

Wezwano Niemcewicza do zreda- 
gowania deklaracji detronizacyjnej, 
która się kończyła oświadczeniem: 
„Naród przeto na Sejmie zebrany о- 
świadcza, iż jest niepodległym ludem 
i że ma prawo temu koronę polską od- 
dać, którego godnym jej uzna, po któ 
rym 'z pew nością będzie mógł Spodzie- 
wać się, iż mu zaprzysiężonej wiary” 

i zaprzysiężonych swobód święcie i 
bez uszczerbku dochowa*. Dekłaracja 
została przyjęta. Naród zrywał ostat- 
nią więź łącząc go jeszcze z carem. 
O godzinie 15 minut 15 dnia 25 stycz- 
nia 1831 r., dom Romanowych przestał 
być panującym w Polsce. 

Wypełniło się wielkie wydarzenie 
historyczne. Wracał znów Naród na 
zagubioną w niezdrowych oparach 
drogę rewolucyjną. A „bynajmniej do- 
niosłości czynu tego nie może zmniej: 
szyć fakt, że nie odbył się on w myśl 
suchych przepisów prawnych i ujmy 

  

mu również nie przynosi późniejsze 
roztrwonienie jego sil potencjonalnych, 
jakie w sobie zawierał, Mosty były 
spalone, żadnych ułud, żadnych na- 
dziei. Naród na wezwanie Mikołaja od- 
powiedział: ,„Niema Mikołaja". Ozna- 
czało to wojnę na śmierć i życie. Przez 
czyn ten powstanie znów wkraczało 
na pierwotną drogę rewołucyjną, o ja- 
kiej kiedyś myślełi spiskowcy. Już te- 
raz nie mogło być mowy © wolności 
tylko „Korony”. W: alka musiała z ko- 
nieczności rozszerzyć się na „Ziemie 

  

Zabrane“ i powolač je do wspólnego 
czynu. Przestawała to być wojna o 
kartę konstytucyjną, stawała się wal- 
ką o byt całego narodu, 

I na tem polega doniosłe znaczenie 
dziejowe dla „Ziem Zabranych* uch- 
wały Izb połączonych z dn. 25 stycznia, 
a że zapału pierwotnego, że siły po- 
tencjonałnej tego faktu nie potrafiono 
wyzyskać, to winę za to ponoszą póź- 
niejsi przywódcy ruchu narodowego. 

Czy zaś uchwała ta nie zawierała 
ujemnych nastrojów dła powstania? 
Różni różnie do tego faktu się usto- 
.sunkowali. Zdaje się jednak, że słowa 
cara mówią same za siebie: „pierwszy 
strzał działowy ze strony Połaków bę- 
dzie znakiem zniszczenia Połski*! Tu 
nie było miejsca na jakieś półśrodki. 
Albo bezwzględna uległość, albo wojna 
do końca. Gdy naród wybrał tę drugą, 
to musiał być konsekwentny w swych 
czynach. K. B. 

оо алачуье
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Ci I OBRAZKI z KRAJU 
Straszny wypadek. 

3-ch chłopców na rogach rozjuszonego byka. 

Onegdaj teren fołwarku Zanieme- 
mek w paw. mołodeczańskim był wi- 
dłwwnią niezwykle strasznego wypad- 
ku. 

Z obory po przerwaniu grubego 
łańeucha wybiegi na podwórze rozju- 
szomy byk, który rzucił sę na grupę 
bawiących się dzieci. Zwierzę porwa- 
ło ma rogi 14-letniego Janka Krzesie- 
kiego i eismęlo go ma kupę Śniegu, 
poczem rzuciło się na przechodzące- 

go w tym momencie parobka Piotra 
Wieszbiereja i rozpruło ma rogami 
bok, a następnie porwało chłopca sta 
jennego Wiktora Barana poczęło go 
bić rogami i włóczyć po śniegu. 

Powadomieni o wypadku przybie 
gli parobcy, którzy z ekonomem na 
czełe zdołali rozjuszonego byka powa- 
lić i wydobyć z pod rogów zmasakro- 
wane ciało Barana, który nie odzyska 
wszy przytomności zmarł. (m) 

Ograbienie i podpalenie majątku. 
Z gminy Zakraewskiej donoszą o następu- 

facym wypadku: 
Ubiegłej nocy niewykryci narazie spraw- 

zwy przedostali się do majątku Zarzecze, gdzie 

mwsbił kasę paneerną 1 skradli stamtąd 
1.699 zt gołówką i eenną biżnterję. 

Po ncieczee włamywaczy w domu mie- 
wzkałwym wybuchł pożar, który spowodował 
szutene %rzty. Pożar powstał na skutek roz 
Wicia puwes opryszków butli z naftą i rznce 
wła sa nłą Zarzącego się papierosa. 

Polieja, otrzymawszy wiadomość o wy- 
padku matyehmiast zarządziła obławę, pod- 
ezas której zatrzymano w okolicznym lesie 
jakiegoś podejrzanego osobnika. Zatrzyma- 
nym okazał się niejaki Lukulutka z 
Białegostoku, zachodzi podejrzenie, že ueze_ 
stniczył on w ograbieniu i podpaleniu ma- 
jątku chociaż kategorycznie tego się wy- 
piera. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e) 

Trup żebraczki na śniegu. 
Śmierć wśród nocy obok flaszki spirytusu. 

Ubicgłcj nocy w pobliżu przystanku ko- 
tejawego Oikieniki znaleziono martwe zwłoki 

. Okazało się, że jest to zawodowa że- 
iwaczka Walerja Grzybakowa, która prawdo 

podobnie w stanie pijanym padła na Śnieg i 
w nmoey zamarzła. 

Przy trupie znałeziono pół butelki spiry- 
tusa i 70 groszy. (m) 

Ofiary „amnestji”. 
W gminie hoducoskiej, niewiadomo przez 

kogo puszczona, rozeszła się pogłoska, żeP. 
Prezydent Rzeczypospolitej na mocy dekre- 
*u ogłosił „amnestję" i umorzył wszystkie, 
adtychczas niewiszczone podatki. Wielka ra- 
dość zapanowała w gminie, mikt ani myślał 
od tej chwik wnosić chociażby grosza do 
kasy skarbowej. Na widok przysyłanych 
przynaglających nakazów płatniczych ściska 
mo temtionami i mówiono z politowaniem: 
_„Nie wiedzą jeszcze”. 

  

  

Dość długo trwał ten błogi stan. Nakazy 

szły jedne po drugich, ale to bynajmniej nie 
wzruszało ufnych w „amnestję" płatników. 
Aż w tych dniach do szeregu wsi zjechała 
magle cała armja sekwestratorów, spisała go 

spodarstwa i wyznaczyła aż 100 łicytacyj, bo 
to i podatki były mie małe, a kosztówprzez 
tak długi czas narosła moc. 

Dopiero teraz obejrzeli się ludzie, że pa 
dli ofiarą złośliwego żartu. (m) 

S RAGAS 

GŁĘBOKIE 
-+ Padpalęnie wiatraka. Ubiegłej nocy we 

wsi Kozły: (em.-porpliskiej, pow. dziśnieńskie 
, wybuchł pożar w dużym wiatraku stano 
iącpm własność mieszkańca tejże wsi Kowal 

«zuka Jama. 
Ogień zmiszezył cały budynek, oraz znaj 

<łujący się w mim towar w postaci 50 pudów 
hoža & + @. 

Okoliczności, przy których pożar wybuchł 
wskazują na to, że powstał on wskutek pod- 
pałemia. (e) 

KRZYWICZE 
- Choinka w Krzywiezach i wsi Siweach 

gm. krzywiekiej. Staraniem Zarządu Oddziału 
w. Strzeleckiego w Krzywiczach, oraz miej 
scowego nauczycielstwu, urządzono w dniu 
1 stycznia r b. w Krzyw ch i wsi Siwcach 
jgm. dnzywiekiej, choinkę dla. Strzelców. 

   

    

   

Dobrze zorganizowana impreza, ściągnęła 
prócz sśrzekców sporo gości z miejscowości 

..„pkolicznych. Przed rozpoczęciem uroczysto- 
ści wygłosili okolicznościowe przemówienie 
— w dlrzywiczach: p. Dodaj kierownik szko- 

Nossowicz žy. w Siwcach: p. komendant 
žomap. 

Uroczystość przeciągnęła się do późnej 
mocy, pozostawiając po sobie bardzo miłe wra 
żenie. INa specjalne wyróżnienie zasługują — 
kierownik miejscowej szkoły w Krzywiczach 
p. Dodaj, oraz komendant komp. p. Nossowicz 
którzy najbardziej przyczynili się do nada- 
mia bardziej uroczystego nastroju, uświęcenia 
dnia tradycyjnej choinki 

KRYCZAŁY. 
+ W cichym zakątku daleko od najmniej 

szego nawet ruchu miejskiego znajduje się 
mała i cicha wioseczka, a w niej mała insty- 
tucja państwowa — szkoła, która skupia w 
sobie życie kulturalno-oświatowe. Zamieszka 
ła ludność okoliczna jest dość sympatyczna, 
a co majważniejsza lojalna. Nieliczna gro- 
madka młodzieży skupiona przy świetlicy 
szkolnej jest chętna do poczynań kulturał- 
no- oświatowych, owocem czego przy pomo 
cy ikier. szkoły Stanisława Marcinkiewicza 
odbyło się przedstawienie w języku polskim 
„Nasza szopka“ i litewskim „Slidžiais ta- 
kais“ (śliskiemi ścieżkami) Gromadnie ze- 
brana ludność pełna wrażeń opuściła ciasny 
próg szkoły, prosząc o częstsze imprezy 

    

Karygodna opieszałość. 
Kwestja niedostatecznej sprawnoś- 

«zi naszych instytucyj społecznych była 
już niejednokrotnie przedmiotem oma. 
wiania w prasie. Lecz niestety słuszne 
te uwagi nie znajdywały odgłosu wśród 
czynników miarodajnych. Po dawne- 
mu panuje w instytucjach tych nie- 
możliwa formalistyka, a oto fakt, wy- 
mownie ją ilustrujący. а 

Ubezpieczony od 1'/. roku pracow- 
mik w Zakładzie Ubezpieczeń Pracow- 
ńików Umysłowych za Nr. ks. ubezp. 
116694 zostaje nagle pozbawiony pra- 
cy i jednocześnie (z powodu nieotrzy- 
mywania odszkodowania) wszelkich 
środków do życia wraz z rodziną i 
zmuszony jest zwrócić się do wspom- 
wianego Zakładu po należny mu za- 
siłek. Otóż procedurę tą rozpoczyna 
w dniu 7-go sierpnia 1950 r. za po- 
średnictwem Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej Urzędu Woj. w Wilnie, a 
petycja jego dotąd t. j. do 22 stycznia 
1931 roku, a więc po upływie blisko 
6-ciu miesięcy nie znajduje odnośnego 
załatwienia. 

Jak wiadomo, według zatwierdzo- 
nego statutu w mowie będącego Zakła- 
„du, Komisja Zasiłkowa winna najpóź- 
niej w przeciągu 1-go miesiąca po 
wpłynięciu prośby, wydać decyzję, 
bądźto uwzględniającą podanie, czy 
też odmowną. Termin ten w zasadzie 
jest zupełnie wystarczający cełem do- 
konania przez Z. U. P. U. odnośnych 
formalności niezbędnych dła przyzna- 
nia łub odrzncenia danej prośby o za- 
siłek. W szczególności zaś przy obec- 
a«ym kryzysie coraz więcej się pogłę- 
biającym — na czem w pierwszym 
rzędzie cierpi sfera pracująca — prze- 
strzeganie tego terminu jest nietylko 
wskazanem, lecz zwłoka w tym wzglę- 
<dzie winna być administracyjnie ści- 
sana. 

A więc podług statutu pomieniony 
pracownik umysłowy za ks. ubezp. 
11669ć winien być powiadomionym 
9 łosie swej petycji z początkiem wrze- 
Śnia 1930 r., tymczasem już 6-ty mie- 
siąc ma się ku końcowi a... odpowiedzi 
z Zakładu niema. Niejednokrotnie też 

w międzyczasie interwenjowano w tej 
sprawie: bezpośrednio, przez Kasę 

Chorych ma. Wilna oraz Urząd Wo- 
łewódzki lecz wszystkie te „urgensy* 
pozostały bez rezultatu. Ostatnia re- 
klamacja — jak oświadczył urzędnik 
Wydz. Pracy i O. Sp. Województwa— 
była zaopatrzona wszelkiemi napisami, 
jak „pilne“ i t. p. mogącemi się przy- 
czynić do zachęcenia urzędników Za- 
tładu Ub. Prac. Um. do przesłalnia 

odpowiedzi, lecz... i to okazało się be- 
zowocnem. Że zasiłek się owemu pra- 
cownikowi należy, może stwierdzić 
nietylko legitymacja bezrobocia P. U. 
P. P., będca podstawą do wypłacania 
zasiłków, lecz szereg urzędników Woj. 
Wileńskiego może również stwierdzić, 
iż ów petent zgłaszał się po odpowiedź 
kilka razy na tydzień (częściej, niż do 
kontroli w Państw. Urz. Pośr. Pracy). 

Taka jest smutna rzeczywistość. 
Nieusprawiedliwiona formalistyka 
zmusza bezrobotnego pracownika do 
pozostawania w opłakanym stanie 
głodu i chłodu z żoną i niemowlęciem 
(a propos: okoliczności tej nie zanied- 
bano wymienić w podaniach) w prze- 
ciągu sześciu miesięcy, podczas gdy 
przed utratą posady „„oszczędzał* so- 
bie w tej samej instytucji kilkanaście 
składek na wypadek braku pracy i 
z natury rzeczy nie prosi o jałmużnę, 
lecz domaga się zasiłku ze składanych 
zasobów pieniężnych. Niektórzy po- 
(za czekanie ) otrzyma pokaźną sumę 
cieszają danego pracownika, iż „za to' 
naraz. Ale wielu jest takich bezrobot- 
nych, którzy nie mają żadnych środ- 
ków do życia. Czyż następstwem gło- 
du nie jest osłabienie, wycieńczenie i 
nawet niezdolność do dalszej pracy? 

Wyżej przytoczony fakt jest nie- 
rzadki w praktyce Zakładu. Przecięt- 
nie bowiem pracownik umysłowy jest 
„skazany na 2—4 miesiące czekania. 
Są naturalnie wyjątki — jak oświad- 
czył wyższy urzędnik Kasy Chorych— 
których petycje cieszą się „„pewnemi 
względami" ale zwyczajna „norma*, 
z którą bezrobotni pracownicy się już 
„oswoili* jest to okres kilkumiesięczny 
ny. 

Przeto powyższy fakt, który dotych- 
czas gnębi pomienionego bezrobotnego 
pracownika, a który jest bolączką wie- 
lu takich towarzyszy niedoli — nie po- 
winien ujść uwagi Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej, jako władzy, która 
statut Zakładu Ubezp. P. U. zatwier- 
dziła. Mimowoli nasuwa się bowiem 
przypuszczenie, iż Ministerstwu Pracy 
i O. S. nie jest wiadomem, że bezro-. 
botny pracownik ubiegający się o za- 
sitek z instytucji będącej z jego ka- 
pitałów utrzymywaną, a mającą swą 

siedzibę w stolicy (nie w krajach za- 
morskich) narażony jest na wyczeki- 
wanie decyzji przez 2, 3, ć, 5 i nawet 
6 miesięcy, podczas gdy Zakład ten 
posiada w Wilnie Inspektora, który 
mógłby uskutecznić całą tę procedurę 
w ciągu kilku dni. 

J. Kopold. 

КОНЕ ТЕН 

Komitet podziału daru 

W związku z przekazaniem przez 
p. ministra Przemysłu i Handlu Alek- 
sandra Prystora djet poselskich na cele 
opieki społecznej na Wileńszczyźnie, 
utworzył się w Wilnie Komitet, w skład , 
którego weszli: p. Janina Prystorowa.. 
jako przewodnicząca, pp. Z. Kadenaco- 
wa, W. Piłsudska, naczelnik K. Jocz 
i in. jako członkowie. Zadaniem Komi- 
tetu będzie z jednej strony podział 
stale wpływających kwot miesięcz- 
nych, ofiarowanych przez p. ministra 
Prystora, z drugiej strony gromadze- 
nie innych funduszów na cele opieki. 
społecznej. 

Uroczyste przedstawienie 
Betlejek p. H. Romer-Ochen- 

kowskiej na Pohulance. 

Niezmiernie starannie wystawiła 
Dyr. Teatrów Miejskich prosty, poe- 
tyczny utwór p. H. Romer, publiczność 
zapełniła widownię, a górne piętra za- 
jęła młodzież szkolna dla której Ma- 
gistrat zakupił połowę widowni. 

Przedstawienie zaszczycił swą ©- 
becnością J. E. biskup Bandurski' i wy- 
raził autorce swe głębokie uznanie za 
oryginalne ujęcie tematu. 

Po trzeciej odsłonie został wręczo- 
ny p. H. Romer-Ochenkowskiej adres 
cd społeczeństwa opatrzony licznemi 
podpisami, przeczytany przez p. L. 
Chomińskiego oraz śliczny kosz kwia- 
tów z szarfą i napisem. Następnie prze- 
mówił od miasta Wilna p. w. Prezes 
Czyż, dziękując Jubilatce za pracę nad 
kulturą Wilna, i wręczając wspaniały 
bukiet, poczem w mowie dowcipnej, 
żywej i niezmiernie trafnie ujmującej 
charakter Jubilatki, jej odwagę w wal- 
ce o dobro, o przekonania, przemówił 
p. dyr. Zelwerowicz wręczając od -zes- 
połu piękne kwiaty, rymem, wesołym 
winszował prof. Ludwig, kosz kwia- 
tów ofiarowała p. Falewicz-Niewodni- 
czańska. Wzruszona Jubilatka, dzięko- 

wała serdecznie wszystkim w krótkich 
słowach, zapewniając o swej wiernej 
dla Wilna miłości. 

Hucznemi oklaskami przyjmowała 
zebrana publiczność wszystkie te ob- 
jawy życzliwości i uznania dla Jubilat- 
ki, która wyjechała do domu autem 
pełnem kwiatów. Z. 

Wyjaśnienie | 
T-wa im. Jana Łaskiego. 

Na prośbę Zarządu T-wa im. Jana 
Łaskiego drukujemy poniższe wyjaśnie- 
nie. Jednocześnie Zarząd komunikuje 
nam, że przeciwko redakcji „Dziennika 
Wileńskiego" została skierowana . do 
sądu sprawa o oszczerstwo. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników 
Historji Reformacji Polskiej imienia 
Jana Łaskiego zaprzecza w sposób naj- 
bardziej kategoryczny, aby na zebraniu 
tegoż Towarzystwa była jakakolwiek 
„bezczelna* czy słuszna ,„napaść* na 

kościół katolicki. 
Prełegent, mówiąc „o przyczynach 

walki kleru z rządem litewskim* twier- 
dził, że zatarg ten odbywa się na tle 
konkordatu, zawartego pomiędzy rzą- 
dem litewskim a Watykanem. Stwier- 
dził, opierając się na powadze rzym.- 
kat. ks. prof. B. Wilanowskiego i cy- 
tując bezstronną pracę tego uczonego 
(Stosunek Kościoła do państwa w świe- 
tle ostatnich konkordatów), że: „z po- 
śród wszystkich układów, jakie po 
wojnie światowej przez Stolicę Apostol- 
ską zawarte zostały, jest konkordat 
polski obok litewskiego najbardziej 
dla kościoła korzystny, 

Wiadomości sprawozdawcy „Dzien- 
nika Wileńskiego* o bluźnierstwach 
przeciwko sakramentom i obrzędom 
kościelnym, rzucanych jakoby na ze- 
braniu, są absolutnie nieprawdziwe. 

Nikt też nie mówił „o rozwodach 
za pieniądze udzielanych*, powołano 
się tylko na broszurę Boya „O dziewi- 
cach konsystorskich* jako na pracę 
jaskrawie wykazując istnienie chaosu 
w sprawach małżeńskich, jeżeli obok 
prawa państwowego będzie w równej 
mierze uwzględniane prawo kanonicz- 
ne. Nikt nie mówił o tem, że „rząd 
polski pozwoli ukrywać w seminarjach 
dezerterów w sutannach”. Goś podob- 
nego mogłoby się stać zgodnie z kon- 
kordatem tyłko na Litwie, gdzie wszys- 
cy uczniowie seminarjum i zakonnicy 
są zwolnieni od służby wojskowej, ale 
nie w Polsce, gdzie tylko ci są wolni 
od wojska, którzy wstąpili do semi- 
narjów lub nowicjatów przed wypo- 
wiedzeniem wojny. Tej różnicy po- 
między konkordatem polskim i litew- 
skim, będącej na korzyść państwa pol- 
skiego, sprawozdawca ,,Dziennika Wi- 
leńskiego" nie zrozumiał. 

Nieprawdą jest, że jeden ze związ- 
ków nauczycielskich „cieszy się spe- 
cjalną opieką'* Tow. im. Jana Łaskie- 
go, natomiast prawdą jest, że wypo- 
wiedziano opinję, iż kler rz.-katolicki, 
dła zdobycia większych wpływów 
tworzy pod swoim patronatem spe- 
cjalnie katolickie „związki młodzie- 
ży polskiej" i zwalcza inne organiza- 
cje, jak np. Związek Nauczycieli Szkół 
Powszechnych, Strzelca, Związki Mło- 
dzieży Wiejskiej i inne, w myśl hasła: 
„kto nie z nami, ten przeciwko nam*, 
uznając za prawowierne tylko te zwią- 

zki, co są pod patronatem rz.-katolic- 
kiego duchowieństwa. 

Wilno, dn. 24 stycznia 1931 r. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
=== i Rzeczną!!       

    

WwIELEERS KI 

Odpowiedź na list otwarty grona 
adwokatów wileńskich. 

Od pp. senatorów W. Abramowicza 
i Z. Jundziłła otrzymujemy z prośbą 
zamieszczenia poniższy odpis listu wy- 
stosowanego przez nich do kolegów 
Adwokatów w odpowiedzi na ich list 
otwarty, ogłoszony w pismach dn. 4 
b. m. 

Wielce Szanowni Koledzy! 

Współna nasza odpowiedź na list 
otwarty Szanownych Kolegów uległa 
pewnej zwłoce, gdyż okoliczności unie- 
możliwiły nam dotąd wspólną naradę. 

W wezwaniu Szanownych Kolegów 
widzimy z jednej strony gorące zwró- 
cenie się do naszego sumienia obywa- 
telskiego w sprawie poruszającej 0- 
pinję publiczną, co przyjmujemy z 
wdzięcznością. 

Z drugiej natomiast strony potrak- 
towanie treści wniosku i interpelacji, 
zgłoszonych w Sejmie i Senacie, jako 
stwierdzonych faktów, wymagających 
protestu, nawoływanie do ukarania 
winnych i zadośćuczynienia pokrzyw- 
dzonym bez należytego zbadania spra- 
wy, bez stwierdzenia winy, a nawet 
wobec braku skarg pokrzywdzonych, 
wydaje się nam echem akcji politycz- . 

nej, prowadzonej przeciwko Rządowi 
przez opozycję. Doniosłość oskarżeń - 

- podniesionych przez interpelantów na- 
kazuje rozważnej części społeczeństwa, 
a przedewszystkiem prawnikom, za- 
chowanie powściągliwości w wydawa- 
niu pośpiesznych a przedwczesnych 
sądów. Skoro omawiany wniosek i in- 
terpelacja zostały skierowane na nor- 
malne tory postępowania parłamen- 
tarnego, skoro w odpowiedzi na inter- 
pełacje nastąpi niewątpliwie oświad- 
czenie rządowe z trybuny sejmowej, 
budzenie fermentu w opinji publicznej 
może być zdaniem naszem celowe je- 
dynie w interesach pewnej akcji poli- 
tycznej, do której my się ustosunko- 
wujemy wyraźnie negatywnie. 

W razie stwierdzenia faktów po- 
danych w interpelacji, a świadczących 
o znęcaniu się nad uwięzionymi i po- 
deptaniu godności ludzkiej, — nie 
wątpią chyba Koledzy, iż będziemy cał- 
kowicie solidarni ze wszystkimi tymi, 
którzy staną w óbronie pogwałconych 
zasad etyki i sumienia obywatelskiego. 

Z. Jundzilt. 

  

W. Abramowicz. 

Zebrania zwołane przez Komitety dzielnicowe 
BBWR. potępiają taktykę opozycji w sprawie 

„ brzeskiej. 
W związku ze sztucznym rozgłosem 

jakiego nabrała t. zw. „sprawa brzes- 
ka" dzięki niesumiennej taktyce opo- 
zycji, przez ogłaszanie t. zw. protestów 
i rezolucyj, zmierzającej jedynie do 
podrywania autorytetu Rządu i zohy- 
dzania jego wszelkich poczynań tak w 
oczach swych współobywateli, jak i 
zagranicy, a tem samem ustawicznego 
szkodzenia w twórczej pracy dla dobra 
państwa, — komitety dzielnicowe B. B. 
W. R. zorganizowały na terenie miasta 
Wilna szereg zebrań, na których z0- 
stały przyjęte rezolucje, potępiające ca- 
łą dotychczasową w tej sprawie akcję 
opozycji, a wyrażające całkowite zau- 
fanie dla obecnych rządów. 

Zebrania takie odbyły się dnia 24 
stycznia. 

1) przy ul. Słowackiego 28 (Dzielnica 
Ponary), 

2) przy ul. Legjonów 23 (Nowe Zabu- 
dowanie), + 

3) przy ul. Beliny 4 (Nowy Świat), 

4) przy ul. Tuskulańskiej 6 (Łosiów- 
ka). 

Zebrania cechowal powažny nast- 
rój i jednomyślny pogląd na sprawy, 
świadczący o głębokiem zaufaniu na- 
szego społeczeństwa dla obecnego rzą- 
du i jego organów, oraz przeświadcze- 
nie, że wszelka samowola opozycji bę- 
dzie ukrócona zarówno przez władzę, 
jak i jednolite stanowisko społeczeńst- 
wa. W tym duchu też powzięto na ze- 
braniach rezolucje. 

i 

B. B. W. R. w Wilnie przeciw „Kkampanji brzeskiej". 

Zebrania z referatami ma temat 
stanowiska opozycji do tak zwanej 
„sprawy brzeskej* odbędą się dziś: 

1) w lokału przy ul. Zawalnej 1-3 
o godz. 1 ppoł. — członków organi- 
zacyj pracowniczych. 

2) w lokalu przy ul. Zawalnej 1-4 
o godz. I ppoł. — członków Zarządów 

Gospodarczych Zwązków  Zawodo- 
wych. 

3) w lokalu przy ul. Uniwersytec- 
kiej 6/8 o godz. 12 — byłych wojsko- 
wych. 

4) przy ul. Gedymina 39 (Zwierzy- 
niec) o godz. 1 ppoł. 

  

| Koszule irakowe, 
najmodniejsze szale, skarpetki, 
ozdobne a skromne spinki 

poleca Polska Składnica Galanteryjna 

  

Franciszek Frliczka, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
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|= Dziś: Nawrócenie św. Pawła 
| Niedziela 
| 25 Jutro: Polikarpa. 

Styczeń | Wschód słońca—g. 7 m. 27. 

Zachód |, —g. 16m.09 

Spóstrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 5. B. 

w Wilnie z dnia 241—1931 reku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

    

Temperatura średnia — 69 C 

. najwyższa: — 50 C 

+ najniższa: — KH 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pół pochmurno. 

OSOBISTE. 
Dyrektor Lasów Państwowych w Wilnie 

p. Edward Szemioth powrócił z urlopu i ob- 
381 urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Otwareie iniimerji Kasy Chorych. W 

* dniu wczorajszym w południe nastąpiło ot- 
warcie i poświęcenie infimerji Kasy Chorych 
przy ul. Kałwaryjskiej Nr. 31. 

W uroczystościach otwarcia wzięli udział 
komisarz Kasy Chorych pułk. Hertel, dyrek- 
torzy, lekarze oraz liczni zaproszeni goście. 

Nowootwarta infimerja zajmuje 6 pokoi, 
podzielonych na 2 oddziały: męski i żeński. 
Oddziały te zmieszczą 20 chorych. Będą one 
służyły jako mieszkanie dla przyjeżdża ją- 
cych z prowincji biednych chorych ubezpie- 
czonych w Kasie i przybywających do Wilna 
dla poddania się specjalnemu leczeniu. (m) 

UNIWERSYTECKA. 
— 4 Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

Stopień magistra filozofji w zakresie filolo- 
gii klasycznej uzyskaii: Zofja Abramowiczów 
ma i Szymon Landau, w zakresie filologji 
połskiej — Tadeusz Cieszewski. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Nadzwyezajne Walne Zebranie człon- 

ków Stowarzyszenia Bratnia Pomoe Polskiej 
Młodzieży Akademiekiej U. $. В. Na podsta 
wie Statutu Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. w 
Wilnie $ 17 pkt. c. poz. 3 zwołuję Nadzwy- 
czajne Walne Zebranie członków Stowarzy 
szenia Bratnia Pomoc Pol. Mł. Akadem. 
U. S. B. na dzień 31 stycznia 1931 r.,które od 
będzie się w sali Śniadeckich U. 5. B. w 
terminach: 1-szy godz. 18, drugi godz. 19. 

Porządek dzienny: 1) Wybór Prezydjum, 

2) Sprawa madużyć popełnionych w Stowa- 
rzyszeniu Bratnia Pomoc — komunikat Za- 
rządu, 3) Uchwalenie regułaminu Nadzwy- 
czajnej Komisji do zbadania nadużyć i ca- 
łokształtu gospodarki Bratniej Pomocy, 4) 
"Wybór Komisji. 

Kurator Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Pol. Młodz. Akadem. U. S B. 

Prof. Dr. Wi. Jakowieki 

SPRAWY SZKOLNE. 
—Egzaminy wstępne. Dyrekcja Koedu- 

kacyjneko Gimnazjum im. Tadeusza Czac- 
kiego w Wilnie, ul. Wiwułskiego 13, podaje 
do wiadomości zainteresowanych, że w dniu 
30 stycznia 1931 r. o godz. 12 i pół. rozpocz- 
ną się egzaminy 'wstępne na drugie półrocze 
roku szkolnego 1930-31 do wszystkich klas 
z wyjątkiem klasy VIH-ej. 

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja gimna- 
zjum codziennie od godz. 9 do 13.. 

GOSPODARCZA 

— Podatek lokałowy na 1931 rok. Wy- 

dział podatkowy Magistratu rozesłał już wszy 
stkie nakazy płatnicze na podatek lokalowy 
za rok 1931. Podatek za I.szy kwartał należy 
"wnosić do kas magistrackich w ciągu łutego, 
po tym terminie podatek będzie ściągany 
łącznie z karami za zwłokę i kosztami egze- 
kucyjnemi. 

— Z żyela spółdzielezego. Dnia 23 b. m. 
odbyło się posiedzenie Rady Wileńskiego 
Oddziału Związku Spółdzielni Polskich. 

Фо zaznajomieniu się ze stanem organi- 
zacyjnym Spółdzielni i ich rozwojem w II 
półroczu ub. r., Rada postanowiła zwołać na 
dzień 15 marca 1931 roku Doroczny Sejmik 
Spółdzielni w Wilnie. 

Dla zapewnienia możliwości przyjścia z 
pomocą rolnictwu naszemu przez spółdziel- 
czość rolniczo-handlową, Rada postanowiła 
zwrócić się do Ministerstwa Komunikacji z 
prośbą o wprowadzenie na okres przejścio- 
wy taryfy ulgowej dla zboża z ziem naszych, 
skierowanego do centr konsumpcyjnych 
(Warszawa, Wilno, Brześć, Białytsok, Grodno 
i Lublin) w celu zapewnienia naszym zie- 
miom bodaj takich warunków zbytu z jakich 
korzystają inne dzielnice, a zwłaszcza tere- 
ny przyległe tym ośrodkóm Bez tych ulg nie 
ma „kalkulacji“ wysyłania, zaś przyznanie 
takowych wzmóc może ruch kolejowy b. sła 
by dotychczas zbyt płodów u nas. 

Pozatem Rada Oddziału uchwaliła bardza 
energiczny protest przeciwko jednostronne- 
mu angažowaniu się zunifikowanej Organi- 
zacji Rolmiczej ze współpracą na rzecz je- 
dnego tylko "grupowania Spółdzielczego. 
Fakt korzystania z funduszy państwowych, 
czyni tę nową zunifikowaną Organizację Rol 
miczą, placówiką na pół państwową, która ja 
xo jedyna obecnie istniejąca — zobowiązana 
jest w interesie ogółu rolmictwa a przez to 
i państwa traktować równomiernie nwszyst- 
Mieh rolników bez względu na przynalež- 
mość organizacyjno-spółdzielczą. Rada posta- 
mowiła zwrócić się do Prezydjum Związku 
i „Umji”, oraz do sfer miarodajnych z ape- 
lem przeciwdziałania możliwości ponownego 
zarysowania się jednolitości mowowszkrze- 
szonej, z takim mozołem, Organizacji Rol- 
miczej. 

— Reforma podatkowa. Znaczne ulgi w 
płatnościach podatkowych. Na ostatnim zje- 
ździe Izb Skarbowych w Warszawie rozpatry 
'wana była szeroko sprawa stosowania obec 
mie ostrych represyj egzekucyj i środków 
przymusowych przy ściąganiu podatków za 
ległych: Często te represje nie dają żadnego 
rezultatu. Ludność płacąca podatki jest osła 
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Pray dokgtiwošeiach žotadkowo-kiszko- 
wyeh, braku apetytu, atonji kiszak, wzdę- 
cjach, zgadze, odbijaniach, agólnem podra- 
żnieńiu, bólach głowy migrenowych, zastoso- 
wanie 1—2 szkląnek maturalnej wody gorz- 
kiej „Pranefszka-Józefa* wywołuje doskona- 
ie oprėžnienio przewodu pokarmowego. 
R OLE ZB A LOEB SSRS 

6 ° "1 
„Nie“ prima aprilis... 

Jedno z pism miejscowych podało wczo- 
raj wiadomość, jakoby porwany przed paru 
dniami. włościanin Jan Szezepka, ze wsi gra- 
nicznej Tunkowszczyzna został rozstrzelany 
przez. agentów GPU. w pobliżu Zasławia 

Według otrzymanych informacji z miaro- 
dajnego źródła Szczepkę narazie mikt uie 
rozstrzeliwał i znajduje się on dotychczas w 
więzieniu mińskiem. 

W sprawie incydentu porwania, nastąpi w 
poniedziałek 26 b. m. konferencja graniczna 
jprzy udziale władz KOP-u, starostwa i przed 
stawicieli władz. sowieckich, przyczem przed 
stawiciele wladz polskch będą domagać się 
wydania porwanego. 

I przypomina mi się pewna bistorja — 
jakby powiedział Szwejk, — a której sens 
jest taki: Sagan garnkowi przyganiał, a sam 
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biona gospodarczo i w licznych wypadkach 
nie z€ złej woli, ale z braku zarobków nie mo 
że wywiązać się ze swych zobowiązań podat 
kowych. Dalsze prowadzenie systemu bez- 
względnego ściągania podatków doszczętnie 
rujnuje osłabione przedsiębiorstwa i w ten. 

sposób państwo traci płatników ma przy 
szłość. ze szkodą dla budżetów następnych 
okresów. W związku z tem już w najbliższym 
czasie mają zapaść poważne decyzje w spra 
wach podatkowych. Dotyczyć one mają pozy 
cji zaległych, przyczem częściowo mają być 
zawieszone. Również ma być zwrócona uwa 
ga na stosowanie ulg w szerszym zakresie 
na podstawie ustaw, gdyż dotychczas władze 
skarbowe, zupełnie takich ulg na prowincji 
nie stosowały. 

    

   
  

    

Z POLICJI. 

Nowe uzbrojenie polieji. W najbtiższych 
dniach policja wiłeńska otrzyma mowy ekwi 
punek uzbrojeniowy, podobny do sprzętu po 
licji angielskiej i amerykańskiej. Ze wzgłę- 
du ma wzrost przestępstw, uzbrojenie policji. 
biorącej ponadto udział także w rozprasza- 
niu zbiegowisk ulegnie zmianie. 

(Podobnie jak policja warszawska, poznań 

ska, krakowska i twowska, policja wileńska 
otrzyma 2 auta pancerne typu wojskowego, 
których będzie można używać zależnie od 
potrzeb (na wypadek wielkiego zbiorowiska, 
demonstracyj i t. p.). Bębą one posiadały zna 
cznie większą obsługę, karabiny maszynowe 
oraz bomby gazowe. 

Ponadto policja otrzyma kilkanaście pan- 
cerzy, składających się z pancenza, napierś- 
nika, tarczy i hełmu. 

ancerze te mają zabezpieczać policję 
przed: pociskami różnego rodzaju broni, któ 
ra mie zdoła przebić grubej powłoki stalo- 
wej. Wreszcie policja otrzyma pałki gumo- 
we, służące w czasie spokoju do kierowania 
ruchem ulicznym, a w razie zajść, do uży- 
cia zamiast innej broni. 

Auta pancerne, pancerze i pałki gumo- 
we zostaną sprowadzone tylko dla tego, aże- 

by mawet podczas rozpędzamią zbiegowisk 
polłicja mie była zmuszana do użycia broni 
palnej. tm) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z po- 

wodu małej frenkwencji w ponze zimowej 
zbiory muzealne T. P. N.stale będą otwarte 
dła zwiedzających (aż do ponownego powia- 
domienia) tylko w niedziele od godz. 12 do 
godz. 14. 

Wycieczki zbiorowe (szkolne, wojskowe 
i inne) zwiedzać mogą zbiory T-wa i w dnie 
powszednie, za. uprzedniem ieniem 
się z kancelarją T-wa (ul Lelewela 8, w godz. 
9—13, tel. 14-79). 

— OQbchód rocznicy Powstania Styezniowe 
go odbędzie się dziś w kole Pol. Mac. Szkoł- 
mej im T. Kościuski przy ul. Turgielskiej 12 
z programe:m 1) odczyt na tem. „Powstanie 
Styczniowe”, 2) przedstawienie „Stary Mun- 
dur“ — dramat z powst. styczn., 3) Deklama- 
cje. Początek o godz. 6 i pół. Wstęp wolny 

— Wieczór recytacyjny w „Ognisku Kołe- 
jowem“. W niedzielę dnia 25 b. m. o godz. 
18 zespół odczytowo-artystyczny Polskiego 
'Radja wystąpi w Ognisku z aktualną imprezą 
odczytowo-recytacy jną p. t. „Zwyczaje karna 
wałowe w dawnej Polsce". Udział biorą pp. 
Hohendlingerówna i Pławska oraz pp. Boh- 
dziewicz i Bujnicki. Wstęp wolny. 

— 'Rekwizytornia kostjumowa przy „O- 
gnisku Kołejowem*. Poważny brak jakie 
było nieposiadanie własnej kostjumerni przez 
zespół dramatyczny Ogniska, uniemożłiwiał 
wystawianie sztuk z repertuaru historyczne- 
go i sztuk o .charakterze klasycznym. To też 
na skutek poparcia i starań dyrektora koleś 
p. inż. Falkowskiego w Ministerstwie Komu- 
mikacji inicjatywa zorgamizowania własnej 
kostjumerni, przybrała ostatnio realne kształ- 
ty. Ministerstwo Komunikacji inicjatywę po- 
parło, przydzielając odpowiednie kwoty na 
ten cel. Prace organizacyjne prowadzi p. 
Gumberg, przyczem sprawa jest pomyśłana 
av ten sposób iż Ognisko wileńskie będzie 
stanowiło centralę kotsjumową, skąd będą 
mogły wypożyczać sekcje dramatyczne wszy- 
stkich Ognisk, rozsiane po całej dyrekcji, 
jak mp. Brześć, Pińsk, Łuniniec, Białystok, 
Wołkowysk, Łapy, Grajewo, Królewszczyzna, 
Motodeczno, Lida, Dukszty i t. p. Narązie po 
wstaje kompletne uposażenie kostjumowe dla 
trzech sztuk: „Obrona Częstochowy”, „Cha- 
ta za wsią* oraz „Zemsta. Zakupiony już 
został materjał na kontusze, żupany, i 
i w ikrótkim już czasie specjaliści przystą- 
pią do sporządzania kompletów. Ponadto 
kompletowane są niezbędne rekwizyta histo. 
ryczne. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Koła Polonistów. Dziś w niedzielę 

dnia 25 b. m. odbędzie się zebrawie Sekcji 
historyczno-literackiej z referatem p. Tade- 
usza Łopalewskiego p. t. „O twórczości Ju- 
tjana Ejsmonda*. Zebranie odbędzie się w 
lokalu Seminarjum Polonistycznego o godz. 
11-0j. 

Goście mile widziani. 
W poniedziałek dnia 26 b. m. o godz. 20 

zebranie $. Т 0. z referatem kol. J. Try- 
pućki o K. D. Balmoncie. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
organizuje w dniu dzisiejszym szereg zebrań, 
ma. których prelegentki i prelegenci wygłoszą 
referaty w związku z obchodem rocznicy po 
wstania Styczniowego, oraż omówią sprawę 
stanowiska opozycji do t. zw. „sprawy brze- 
skiej”. 

Zebrania te odbędą się: 
1) przy ul. Subocz 75 o godz. 3-j ppoł. 
2) przy uł. Koszykowej 7 (Nowe Zabudo- 

wanie) o godz. 3 ppoł. 
3) przy ul. Fabrycznej 32 (Zwierzyniec) 

o godz. 5 ppoł. 
Wstęp wolny dla członkiń Związku i sym 

patyków. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Rewja litewska. Koło miłośników sceny 

akademików Litwinów urządza dziś w sali 
„Apolio“ (Dąbrowskieko 5) rewję w 15 obra 
zach ze śpiewem, chórem, kupletami, sketcza 
maż i t. d. Po rewji tańce przy dźwiękach jazz- 
bandu. 4 

Początek rewji punkt. o godz. 8 wiecg. 
tańców o 10. Ceny biletów od 150 zł. do 5 
zł Akademicki 2 zł.   



ROŽNE. 
— Padziękowanie. Wszystkim PP: Wiaš- 

<ięiełom carkermi i. skłepów kolonjainych' za 
łaskawy współudział w zbiórce łakoci na 
Ywiażdkę dia dzieci gruźliczych oraz Ofia- 
rodawcom takowych — Komitet Kolonji Let- 
mich tą drogą składa serdeczne podzięko- 

— (Choroby zakaźne w Wilnie. W ub. 
tygodniu na terenie m. Wiillna zanotowano 
następujące choroby zakaźne. 

Dur brzuszny — 2 wypadki dur plami- 
sty — 1, płonica — 16, błonica — 2 (1 zgon), 
róża — 2, krztusiec — 5, gorączka połogo- 
wa — it, grypa — 2 (1 zgon), gruźlica — 18 
(7 zgonów), jagłica — 4. 

Ogółem za ubiegły tydzień 56 wypadków, 
w tem 9 zgonów. 

ZABAWY. 

— Ва! Włóczęgów. W dniu 7 lutego od 
będzie się doroczny bal Akademickiego Kłu- 
bu Włóczęgów w świeżo odrestaurowańtych 
salonach Khrbu Przem.-Handlowego, uł. Mi- 
ckiowicza. 
Wstcp tylko za zaproszeniami. Zaproszenia 
otrzymać można w Bratniej Pomocy, ulica 
Wialka 24 we wtorki od 19—20 godz. i w 
soboty od godz. 13—16 u kol. Janickiego, 
araz u wszystkich członków klubu. 

— ©fieerowie Rezerwy organizują Bai 
Reprezentacyjny wspólnie z podchorążymi 
Rez., niedawno zorganizowanymi przy Z. O. 
R, którzy niewątpliwie wniosą wiele miłego 
nastroju i młodzieńczej werwy 

— Bal Kowieński organizowany przez Aka 
demickie Koło Kownian odbędzie się w so- 
hotę dnia 31 b. m. w salonach hotelu St. Ge- 
onges'a. Protektorat nad balem łaskawie ra- 
czyli objąč p. Aleksander Meysztowicz i p. 
prof. Stamisław Władyczko. 

Całkowity dochód z balu przeznacza się 
na stypendja dla miezamożnej polskiej mło 
dzieży Akademickiej z Litwy. 

Lista pp. gospodyń i gospodarzy honoro- 
wych balu będzie ogłoszona we czwartek. 

NADESŁANE 

Upraszam wszystkich moich dłużników o 
wpłacenie do kasy mojej całej 

załegłości "wraz z procentami i kosztami, łub 
gdyby to przekraczało narazie możliwości 
płatnika, wejście ze mną w porozumienie 
co do pewnego rozterminowania części ma- 
teżności. 

Uprzedzam, że zmuszony przez sytuację, 
patrz ogłoszenie Sądu Okręgowego z dn. 
16 b. m. i moje komunikaty z dn. 18 b. m. 
od tych wszystkich, którzy nie pośpieszą z 

  

' załatwieniem ze mną spraw swojej należno- 

Ści, takowa wraz z kosztami egzekucyjnemi, 
ściągnięta będzie przy udziałe władz sądo- 
wych łub administracyjnych z eałą bezwzgię_ 
dnością. 

Pozostawienie niniejszego wezwania mego 
do dnia 10 Lutego r. b. bez skutku, będę u- 
ważał za chęć uchylenia się od dobrowol- 
mego załatwienia sprawy i po tym łerminie 
przystąpię do przymusowego ściągania na- 
ieżności. 

Zygmunt Nagrodzki 

Skład Maszyn i Narzędzi Rolniczych 

Wilno, Zawalna 11-a. 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 2% stycznia 1931 v. 

10.15: Tr bicia dzwonów 4 nabożeństwa 
+ Bazyliki Wileńskiej. 11.40: Odczyt misyjny. 
11.58. Czas. 12.00: Bicie zegara i hejnał z wie 
ży katedralnej w Wilnie. 12.15: Poranek z 
Filharm. Warsz. 14.00: Obowiązki zrzeszo- 
nych rolników w_1931 r. — odczyt. 14.20: 
Odczyty rolmicze 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 Wiłnie'*? — pogad. 
19.25: Kwadrans literacki. 19.40: Program na 
poniedz. i rozm. 20.00: Pastorałki ze Lwowa. 
20.40: III niedziela kameralna. Muzyka kla- 
syczna. 20.15: Koncert sołistki. 22.50: Kom. 
23.00: Ttans. z teatru „Wesoły wieczór" 

W niedzielę dnia 25 b. m. o godz. 19.05— 
19.05: zamiast pogadanki „Co się dzieje w 
Wilnie", p. Witold Hulew wygl. pogadan- 
kę p. t. „W obronie ciotki Albinowej”, nato- 
miast pogad. „Co się dzieje w Wilnie" (po- 
święcona 25-leciu pracy liter. H. Romer-O_ 
chenkowskiej) odbędzie się dn. 29 b. m. o 
godz. 19.00 — 1920. W bieżącym tygodmiu 
„Skrzynka pocztowa Nr. 142“, nie odbędzie 
się z powodu wyjazdu p. Witolda Hulewicza. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 stycznia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.30: Lekcja 
francuskiego. 16.10: Program dzienny. 16.16: 
Audycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 17.15: „Ginący Paryž“ — od- 
czyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wileński 
kom. sport. 19.00: Program na wtorek 1910: 
(Kom. roln. 19.25: Feljeton humorystyczny. 
19.40: Pras. dzienn. radj. 19.55: Pogadanka 
muzyczna. 20.00: Koncert międzynarodowy 
x Pragi. 22.05: „Atom, lampa kwarcowa i 
piękna pani“ — felj. 22.15: Audycja literacka. 
22.50: Kom. i muzyką taneczna. 

        

  

KU R J ER 

NOWINKI RADJOWE. 
NIEDZIELA KAMERALNA. 

Dzisiejsza miedziela kameraina (20.45) 
przynosi arcydzieła muzyki klasycznej W pro 
gramie puzewidziane są utwory Haydna, 
Mozarta i Beethovena w wylkonaniu zespołu 
kameralnego im. Słanisława Moniuszki. 

„ECHO, NA ANTENIE. 

O godz. 17.4 w niedzielę Radjo nadaje 
įprėbę chėru „Echo“. Chor „Echo“ wzbudzi 

Rozrywki 
12. Szarada regionalna. 

uł. Balwit (Wilno). 

  

trzecią zdrobniałe imię 
żeńskie tworzy, 

którem w pełni od dawna zwycięstwo 
się głosi; 

Druga — roślina cenna, ziemi tej 
dar Boży, 

którą w przeróbce wieśniak na grzbie- 
) cie swym nosi. 
druga i irzecia' kolejno 

czytane: 
dadzą wam nazwę rzeki — niedużej 

lecz z nanej. 
Za rozwiązanie 8 pkt. w ki. I-ej. 

13. Zadanie do uzupełnienia 
uł. Z. Tietz (Klub Szaradzistów). 

Pierwsza z 

Pierwsza, 

e © e to teka 
е ® sturcja 

e ® e koń. 

Kropki zamienić literami, które 
utworzą rozwiązanie 

Za rozwiązanie 5 pkt. w ki. Iil-ciej. 

14. Bilet wizytowy 
uł. Jet - ka. 
  

„Dymitr Gnaj — Rozumek 
    

  

Za pomocą przestawienia liter 
określić stanowisko tego pana. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. il-ej. 

  

WLAN KI 

niewątpliwie wśród radjosłuchaczy echo sym 
patji i uznania. 

AUDYCJA EJSMONDOWA 

Poniedziałkowa audycja kiteracka Roz- 
głośni wileńskiej (godz. 22.15) poświęcona 
jest w całości tragicznia zmarłemu poecie 
Juljanowi Ejsmondowi. Słowo wstępne wy- 
igłosi p. Tadeusz Łopalewski, poczem nastą- 
pią recytacje subtelnych utworów Ejsmonda 
w wykonaniu artystów dramatycznych. 

Ró» 

umysłowe. 
15. Zadanie z geografji 

uł. J. M. (Wilno). 

Co jest wodą na lądzie, 
a ziemią na morzu? 

Za rozwiązanie 16 pkt. w ki. Il-ej. 

16. Zadanie 
uł. J. M. (Wilno). 

Wprost ryba 
Wspak rzeka. 
Gdy zgadaiesz 
Nagroda cię czeka. 

Za rozwlązanie 10 pkt. w ki. Iti-cieį. 

17. Figielek 
uł, Z. Tietz (Klub Szaradzistówj. 

Ż podanych niżej liter 
tytuł znanego dziennik». 

a, a, d, e, e, g, i, i, k, L n. n, n, n, 
об М, Va Ža 

Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. It-ej. 

ułożyć 

Termin rozwiązania powyższych 
zadań upływa z dn. 31 b. m. 

PZG 

Rozwiązanie zadań 

z dnia 11 stycznia 1931 roku. 

Nr. 5. Rehus p. A. Bahra: Gdynie h 
ces—z—eczęóci e ara—dape (należy czytać 
wspak, gdyż rysunek jest przewrócony) 

  

  

błąd zi fortuna świat em u—i 0 na—sz— 
re—z--Gm rządzi. Gdy nie chce szczęście, 
a rezum pobłądzi, fortuna światem nie nasz 
rezum rządzi, 

Nr. 6. kamiglėwka literowa: 

Liga Morska i Rzeczna. (Wyrazy: kalcyt— 
taranti, fhsak—skalina, sygnałłgarze, Kra. 
ków--wyrzut, kimomo—opieka, stożek—Kmi- 
cie, Serwal—liszaj, postaw—wodnik, rokiet— 
tabaka). 

Hr. 7. Arytmograf: Kurier Wiisński. 

(Wyrazy: Zakaz, trupa, kwartał, gladja- 
tor, porzeczki, świerszcz, przywilej, Stani. 
sław, kawałerja, fortepjan. pogaństwo, Miesz- 
ko, dukat, Olita. 

Trałne rozwiązania powyższych zadań 
nadesłali: 

PP. Gzesława Rudnicka famigłówka. a- 
rytmokarf), Edmund Piotrowski, (łamigłów- 
ka, arytmograf), Michał Jeliński (arytmograf) 
Leonard Myszkowski (arytmograi), Józef 

Terlecki (łamigłówka, arytmograf), Jakób 
J howski (arytmograf), Z. Romer (łami- 

arytmograf), Franciszek Szmigiel 
łamigłówka, arytmograf), Trzeciak Dominik 
fłamigłówika, arytmograf), Szyrwiński Józef 

famigłówka, arytmograf), E. Romer (łami- 
główka, arytmograć).. 

     

  

Uwzględnione dodatkowe rozwiązania 
zadań z dnia 4-go stycznia 1931 roku 

nadesłali pocztą: 

PP. Romer (arytmagraf, zagadka, rebu. 
sik), (Michał Feliński (arytmograf), Józef 
Terlecki (arytmograf), Kazimierz Terlecki 
farytmograf, webusik). 

Uwaga. Rozwiązanie (na jednej stronie 
kartki z zeszytu do arytmetyki: arytmograf 
Nr. 7, na dru Szarada Nr. 8, bilet wizy- 
towy Nr. 9, łamigłówka Nr. 10 i krzyżówka 
Nr. 11) nie zostały zaopatrzone w imię i naz- 
wisko. (Prosimy podać je w redakcji. 

Od redakcji. Nazwiska tych, którzy roz. 
wiązali zadanie z dn. 18 b. m. ogłosimy w 
„Kurj. Wil.“ z dn. 1 lutego. r. b. 

A R A J L НН ВУНЯИНЫННЦНТНИНТНННИННЯ НЕДАННЙ 

ięatwanika Eožgei Švkoby Kandloki, 
Poika, poszukuje posady. 

Posiada obce języki: (niemiecki, angielski, 
rosyjski, łotewski i francuski) oraz pisanie 

na maszynie, 

wcózieła też lekcje z wspomnianych języków. 

Na żądanie poważne referencje. 

Adres: Wilno, Antokoiska 40. 
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Nr. 20 (1962) 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZGON NALOGOWEGO ALKOHOLIKA 
W dn. 24 b. m. Lemieszek Jan, Kopanica 

14 zatruł się wskutek nadmiernego użycia 
alkoholu. Pogotowie Ratunkowe odwiezło gor 
do szpitala Żydowskiego, gdzie Lemieszek: 
zmarł nie odzyskując przytomności. 

PORZUCONE DZIECKO. 

W dn. 24 b. m. Nowosławska Józefa, 
Nieświeska Nr. 3 znalazła jpodrzatka płcż 
żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Dziecko 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezns. 

WYPADEK PRZY PRACY 

W dniu 24 b. m. Orlicki Michał, Kalwa- 

ryjska 118, będąc ma tartaku Lewina upadł 
tak miefortunnie że złamał nogę. Pogotowie 
odwiozło Orłickiego w stanie ciężkim do” 
szpitala św. Jakóba. 

TAKSÓWKA NAJECHAŁA NA POMPĘ 

W dn. 24 b. m. szofer Szatkiewicz Eu- 
genjusz, Wilenska 24 prowadząc taksówkę: 
14185 najechał przy ul. Tramwajowej na 
pompę benzynową, skutkiem czego gostań 
uszkodzony przód taksówki owaz rozbita 
pompa. 

SKRADL LUKJANOW 

Dochodzeniem ustadono, iž kradriežy sre 

bra stolowego oraz bielimy ogólnej wartości 
500 zł. na szkodę Rybnara Łazarza, Szopenm 
4 dokona! łarkjanow Aleksy który skradzione: 
przedmioty ukrył u pasera Krowiskiego Ju. 
dela, Kiaczki 4. 

Sprawcę Kradzieży oraz pasera załrzy- 
mano. 

KRADZIEŻE. 

Tajk Mojżesz, Stefańska Nr. 6 zamekdował, 
iż mieznani sprawcy przedostałi się po zła- 
maniu zamku do jego sklepu wędłin, Sądo- 
wa Nr. 1 skąd skradli 150 leg. wędłin war_ 

tości 1000 złotych. 
Deidzhulowa Marja, IK 

meklowala o kradziežy biż 
kamia na 420 zł. 

Rudeńska il Stefańska Nr. 38 zamnej. 
dowała o: krad i w złocie przez 
Grochowską Zenobję, która po dokonanie 
kradzieży zbiegła. 

Fwanier Szmuł, Dzielna Nr. 18 aamałdowa? 
o kradzieży drzewa opałowego przez Nóckie 

fanowa Nr. 4 za- 
uterji z jej miesz- 

   

  

   
  

     

  

wiczową Antoninę zam. tamże. 

WYPADRI ZA OSTATNIĄ DOBĘ, 

Od 23 do 24 b. m. zanotowano wypadków 

      

cze! 

    

    Od dnia 22 do 25 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

Wzruszający dramat 
przywódcy nieustraszon. Klu Miejskie SOKÓŁ PRERJI Ogłoszenie. OPAŁ    

  

  

! wyświetlany film: ONY 
Szkło BAŁA MIEJSKA W rolach głównych: Fred AKA, NAD PROGRAM: Komedja ь Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej ° - a ZY. -я į 

ośistramnta 5. | Tnomson i Mary. Carr. Mistrz koguciej wagi -7"x: | wiadomości, że dnia 28 go Stycznia » b. e | | Słładnica Państwowa Hatojałów diz АУО > Кача czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Robert i Bertrand. godz. ll-ej rano w domu Nr. 7 s я о! F 
"Tomasza Žada ai Šanio sikgleki ZA Bra Lasów Państwowych, Wilno, $ | a i ans 

Dźwiękowy Dziś! Na pierwsz а iž 4 60 gr. Pi Šwi o polsku, fi! hówiatowej “ osa ul. Wielka Nr. 66 została zaopatrzona wę 
KINO-TEATR wytwórni ótykaśskaj PPaafnówić: oddłtoE. aalspridh Bodo WaS AWIECEH Marji Gorczyńskiej, Ka. Ka aa Rai X większą ilość suchego pierwszorzędnej Porcelana Saka Wi uuu: TAJEMNICA LEKARZA (cz: 2: a Solskiego yszko Sawana z życia współcz. 

NAD PROGRAM: Przepych. Wystawa. Przepiękne kobiety. Rekordowy 
Szampańska komedja Kobieta na Marsie sukces. — Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.15. 

r 

dźwiękowo-spiewny K Į a Anderson i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood“ 
przebėj sezonu. ro aZzZ 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 miejec zniżone od 60 gr. 

jakości drzewa opałowego (brzoza, olcha,Ę 
sosna), a 

Pozatem są na składzie deski pod- i 
łogowe, heblowane. ! 

Miara doktadna, ukiadka šcista.? 
Dostawa gwarantowana. ! 

Nabycie Za gOtówkę na składach 
bezpośrednio w każdej ilości do 30 m. p. 

Zakupy większe oraz Operacje kre- 
dytowe uskutecznia się w lokalu D.L.P., 
Wielka 6, pokój Nr. 4, tel. 14 49. 

terjałów budowlanych oraz tłuczka do bicia 
kamieni i urządzenie biurowe, oszac. na 
zł. 1388 i należąc. do Stabrowskiego i S-ka. 
3078 Magistrat. 

ZIMA JUŻ JESTI| 
a napewno jeszcze nikt z Was nie zaopatrzył się 
w odpowiednie towary zimowe, pamiętajcie więc, 
że nigdzie w eałym kraju nie otrzymacie towa- 

„BELIOS“ 
Wiłeńska 33, tel. 9-26 Serwisy 

NAJTANIEJ 
w D. Handl. 

Kline da 

  

BŽWIĘKOWB KINO 

„UULLYWOUO 
wł. A. Mickiewicza 22. 

Dziś! Niebywały W rolach głównych: Paul Whiterman, John Murray     
  

Dźwiękowe Kino Dziś! Początek o g. 2 ej ° Potęžny rów zimowych po takich wprost niebywałych ce- Kredytu udziela się również oso- : 3 : A d b, jak „ niech każdy z Czytelnikó . BBIKA шаы Стагпа gwar dj a GS LTL MAIST © || | om prywatnym. Wilno, ul. Wielka 
й SKŁADY: Podgórna Nr. 7 i Pilsudskie- 

TYLKO ZA 10— ZEOTYCH 3 go 67 czynne od 7 rano do wyeylamy: | swetr męski duży (nawet na naj- 575g południe 
większego człowieka) do zapinania przy szyi, 
6 par grubych skarpetek zimowych, |! ręcznik Kierownik J. MARKOWSKI. 

CGIING 
ul. Wielka Nr. 47 Nr. 19. 

EEE 

W rol. gl. ulub publ. Wiktor Mc Laglen i przep. Myrna Loy. Cudowne krajobrazy. Krwawe walki 
z anglikami. Romans cudnej Maharami. — NAD PROGRAM: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe — 
RAPSODJA WĘGIERSKA w wyk. wszechów. sł. pianisty Miszy Lewickiego oraz tyg. dźwięk. „Foxa”,     

  

  

  

3076 
    

  

    

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

— KINO-TEATR 

STYLOWY 
_ullea. Wielka 36. 
sa 

wynalazki zastosują! 
Ujrzymy w najnow- 

sąem arcydziele p. t. 

Dziś! Monumentalny epokowy arcyfilm po raz pierwszy w Wilnie. Wszyscy do kina „Stylowego“ oglądać 
i podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do której szykują się nasi wrogowie. Jakie piekielne 

Hiobezeieczeństwo przyszłości (fnate. 0a) 
NAD PROGRAM: Humor! Satyra! Śmiechi WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA! Komedja w 2 aktach. 

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

  

  

  

  

    

—| OWMAMZEBMZEZZEZZESEM Poszukujemy 

NA LES ZY sią || | Tylko 2 oryginałną etykietąci korkiem] | różne sumy 
k w 6 į E L S eee 2667 jest do kiękowanie na pierw- 

ać nisi hi ki „PROGRES“ prawdziwe wszechświatowej sławy wileńskie Biuro“ 
oras koks wagonowo i od jednej tonny я Komisowo-Handiowe 
w szezelnie zamkniętych i zaplombowa- Mickiewicza 21, tel. 152 

nych wozach — dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe Chcesz"; 
posadę: 

egzystuje Musisz ukończyć kursy fa- 

Fi. od r. 1800 =: l. . wi „ 
Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3—6, tel. 8-11 Warszawa, Żórawia 42. 

* Składy węglowe: Słowackiego 27, tei. 14-46 Kory wynczają listawnie; ' 2574 uchalterji, rachunkowoś- m 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pca* 
wa, kaligrafji, pisania na Najkorzystniej maszynach,  towaroznaw- 

3 ; stwa, angielskiego, fran- 
* kupuje się towary gwarantowanej dobroci u cuskiego, niemieckiego; GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy tweedy na ko- pisowni, gramatyki pol- stjumy i suknie, flanelety w pięknych dese- soM ADBYCIA WSZĘDZIE skiej oraz ekonomji. Po niach, materjały cą NOWEDENNŃ WAMG, »ZARIZCZNA 19.riLIZ A Skąbęsenin świadectwa. 2056-0 Uwaga — WILEŃSKA 27. || |, ądajcie prospektów. w : ЧЕ Я РР Е В LTL] 2816--3       

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

Wymiar maszynki 37X12X18 cm. 

CENA Z PRZESYŁKĄ 35 ZŁ. 

Konto czek. Nr. 7580 w P. K. O. 
FR. BUDNICKI, Warszawa, skrz. poczt. 279. 

  

  

Zamienię jednopiętrowy d 

Dowiedzieć się:   
m | 

murowany i drewniany przy placu o przestrzeni 
508 kw. sążni w Wilnie ne dom lub majątek na Litwie 

WIELKA 39, SKLEP FARB MISŁABODSKI. 
  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż Ni e- 

krolog oraz każde ogłoszenie do „Kurjera 
Wileńskiego" i do innych pism należy 

umieszczać tylko 

za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82: 

Proszę żądać kosztorysówi L“ 
2446—0 

  

  
  

K Kenigsberg 
Choroby skórno, 

ueqderyezne 
1 moezepłei we, 

udica Mickiewicza 4, 
telefon 10-99, 

od godz. 9 12 1 4 

K. Blumowioz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8. 
w. Z. P. 29. SH 

DR. MEDYCYNY 

Ziani Religii 
b. asystent Kliniki chorób 
kobiecych i położnictwa 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 
godz. 9 do 12 oprócz Świąt 
Zygmuntowska 23 — 6. 

Posiadamy 
pierwszorzędne lokale 
handlowe w centrum 

miasta. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handiewe 
Miekiewicza 21, tel. 152 

    

  

    

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

Piwo. Gabinety. 

    

Qd roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 | : 
Meble 
Jadalne, sy pialne i ga- 
binatowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

| Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Garziach ! 
I NA RATY. 

į MADESZkY NOWOŚCI. 
r 1135 

  

  moll d6 Dean 
{ „KĖVA“ (Paris) 

Biokiowieza 87, tel. 687, 04 144 
Rozgładza nie i odświeża- 
Nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Biektry- 
zacja. W.Z,P. 58. 480   

2 sia е Ž 5 flowy, 3 chusteczki do nosa białe z koloro- Dziś i dni następaychi Wszechświatowej sławy , E ь, Wepaniały waflowy, us i 

AUTO Vn | aigis puma as atk Rikas Ala ra DOŚWIANKA (ama kamefjowa) mó”. | | comet ооко аы ye zzz wek BOSZGRDJĘ POSADY. 9GN 5 0 Freda Niblo genjalnego twórcy „Ben-Hura” p. t. z : 5 ы * = dużych, trykot wewnątrz liltc, Taki sam komplet 0 łoszenie ы Hietorja życia pełnego blasku i piękności — dzieje bezgranicznej miłości i rezygnacji. tylko zamiast awetra do гар ilidzy SER U a d d : 

(ebok dworca kolajow.) W rol. gł.: Znakom. artystka Norma Talmadge oraz jedyny następca Rudolfa Valentino — Gilbert Roland. duży pulover, męski lub damski 1200 zł. Opłata Piówiyai” KORE OBO Uk aėšs! tyGei TG cy OWU ” Ё Рост, seans. o g. 5, winiedz. i św. o g. 4. Nast. progr.: Pieśń miłości (Trędowata) z ułub. Jadwigą Smosarską. pocztowa za taki komplet wynosi 2.00 zł, które ach GODZ оВЕО са ТН Ы, Mae „domachiaedo wać 
| 4 Aaaa : placi odbiorca. Towary powyższe wysyłamy każ- go 1931 roku o godz. 16 do lokału Towarzystwa | lub t h. P. 

KINO-TEATR Dziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej piękńości HARRY LIEDYKE w wspania- demu za zaliczką pocztową po otrzymaniu listow- 17—4.. Na porządku: Egzystencja Spółdzielni | wy- "o. prywatnych. -£ 0+ a * łym dramacie 10-cioaktowym, ilustrującym życie a a a Se Gz A A płaci sią > odbiorze. Bez bory CALA i 4 alanų, dobre šwia-- 
Ati ich tycznych pałacach oraz piękne D ( /schodzie w Ka- ryzyka, kupujący nic nie ryzykuje, gdyż o ile to- e: ectwa. » p Ą N petydankć. w wabi. kabaretach Montmartru ZI GW] d 1 aru irze, na Saharze, War Re nie podoba, W SENINY go z powrotem н Rada Nadzoraza. Žaduvs das Šio 

DY 2 + KAT 2 у 3 ° . i pieniądze zwracamy lub zamieniamy na inny, sto- * i WIEŁKA 42 || tyg drwale fazyaułąca teść Poczlek © Poda baj w dnie Gwiąteczne © godz lej Geny od kogo | | opi do życzenia Jesteśmy jedzał pewni że Mamy do ulokowania 50 %oć | sake wode Wi , 
ażdy z kupujących nietylko sam pozostanie na- oia- ” We 

Rol ы į szym stałym klijentem, ale jeszcze innych zachę- į ; rów na so- leńskiego" © pod Nr.. Kino - Teatr LB ® olę główną odtwarza król ekranu, ci do kupna. Zamówienia prosimy adresować: lidne hipoteki miejskie. 3072 | 87,871 dla p. W. S = Dzi$! Najpotężniejszy największy tragik świata FIRMA „ŁÓDZKA TKANINA" Ajencja „Polkres” —Wilno, Królewska 8, tel. 17-80 | ——————— LUX'| == maa - Emil Jennings. | | żódź. ul. igo Mala 8, skrz. poczt. 7. | - : — Mebie najtaniej ыы . 
= 41 vokicewóżć - ten film z niebywałym eatuzjazm. dołączamy KUPON PREMJOWY. Kto nadeśle solidnej roboty możno za-- Mickiewicza 11, t.15-62 Ceny saa © M eina da Aina a a Te анЫ Ceny od 40 gr. 5 takich kuponów, otrzymuje zupełnie bezpłatnie Dr. GINSBERG KAWIARN IA mawiać na dogodnych wa- O RAE PR męski ehoroby skórne, wene i JADŁODAJNIA runkach ŚR w 

ыч ‚ albo | zegarek niklowy, gwaranto- : a warstačie, Uwadze panėw KINO-TEATR Dziś! ж “‚”'ь_‘е wany. Oprócz tego w każdej paczce znajduje się IygA05 2 gsažepieions A i 1 @ & | Stolarzy! Przyjmuje się ы в а Dalasai т ннанст с O Z r a zie arcydzieło CENNA NIESPODZIANKA, niezb w każd. domu. Wileńska 3 Il Putana wszelką obróbkę drzewa 
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3061 
Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wność, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetytu. 
ogólne osłabienie, ecstera 
edzyskało zdrowie 

  
  

(używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietla. 
profesora Uniwersytetu Je” 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po 

uczającej. 
Adres: Liszki — Apteka. 

3077 

Lokal saterenowy 
14 pokoje) do wynajęcia: 
Zawalna Nr. 28/30. 3064. 

  

  

gub. książ. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. ię 

eiany na imię Bohdans.. 
Daniela, unieważnia się. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 
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Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski |


