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interes narodowy 
a spekulacja polityczna 

Ktłajpeda, w styczniu. 

Od ośmiu lat kraj kłajpedzki jest 

integralną częścią republiki litewskiej, 

a mimo to nie umiał rząd litewski sta- 

nąć mocną nogą w tym jedynym swym 

' porcie. Choć gubernator litewski w 

Kłajpedzie p. Merkis konsekwentnie 

prowadzi politykę umocnienia wpły- 

wów litewskich w tym zgermanizowa- 

nym zakątku litewskim, to jednak 

wpływy Niemców tutejszych są jeszcze 

tak silne, że nawet mocna ręka guber- 

natora Merkisa jest jeszcze dla nich 

zbyt — słabą. 

Do połowy sierpnia ub. roku rządy 

prezesa Dyrektorjatu krajowego w Kłaj 

pedzie sprawował Niemiec kłajpedzki 

p. Kadgiehn. Był on rzeczowo wobec 

rządu litewskiego nastawiony i nie 

chciał robić polityki niemieckiej, dykto 

wanej z Berlina. Dlatego właśnie wię- 

kszość niemiecka sejmiku wyraziła mu 

votum nieufności. Prezesem Dyrektor- 

jatu zamianowano p. Reisgisa, holdują- 

cėgo tym samym zasadom politycz- 

nym, co jego poprzednik p. Kadgiehn. 
Z powodu tej nominacji sejmik tutejszy 

wszczął niebywałe awantury, tak, że 

gubernator rozwiązał awanturujący się 

sejmik, wyznaczając nowe wybory na 

10 października 1930 r. 

Ale to, co robili Niemcy tutejsi dzia- 

ło się pod auspicjami Berlina. Oto po 

nominacji Reisgisa prezesem Dyrektor- 

jatu, rząd Rzeszy wniósł do Ligi Naro- 

dów skargę przeciwko rządowi litew- 

skiemu, powołując się na „nieparlamen 

tarną'* nominację Reisgisa. Art. 17 kon 

wencji kłajpedzkiej przewiduje bo- 

wiem, że nominacji Dyrektorjatu kra- 

jowego dokonywa gubernator na wnio- 

sek sejmiku. Dalej konwencja ustana- 

wia, iż prezes Dyrektorjatu musi po- 

siadać zaufanie większości przedstawi 

cielstwa autonomicznego. Gubernator li 

tewski Merkis stoi natomiast na sta- 

nowisku, że Dyrektorjat musi posia- 

dać przedewszystkiem j e g o zaufanie, 

gdyż jest powołany do najściślejszej 

współpracy. To też, pomimo wyraże- 

nia prez. Reisgisowi votum nieufności, 
gubernator Merkis pozostawił go nadal 

w urzędzie. 

Niestety, podczas wrześniowej se- 

sji genewskiej doszło w Genewie do u- 

gody pomiędzy ministrami Curtiusem 

a Zauniusem, a to kosztem — Litwy 

i jej praw w Kłajpedzie. Litewski mi- 

nister spraw zagranicznych dr. Zau- 

nius, będący, jak wiadomo, zagorza- 

łym germanofilem, zobowiązał się wo- 

bec Curtiusa, iż władze litewskie za- 

mianują w Kłajpedzie niemiecki Dyrek 

torjat i wogóle pójdą na rękę Niemcom. 

Oczywiście, gub. Merkis, reprezentu- 
jący w Kłajpedzie system unifikacji 

politycznej, administracyjnej i — mo- 
żliwie — narodowej z Litwą, nie chciał 

słyszeć o takiem załatwieniu sprawy, 
przynoszącem Litwie niesłychane szko- 

dy moralne. Spór o niemiecki Dyrek- 

torjat trwał prawie że pół roku. Anta- 
gonizmy niemiecko-litewskie wciąż się 

pogłębiały. Z jednej strony interwenjo- 

wał poseł niemiecki w Kownie, z dru- 

giej — poseł litewski w Berlinie, a 
tymczasem sesja Rady Ligi Narodów 

nadchodziła. 

Dnia 6 b. m. zjechali doKowna po- 

słowie litewscy w Berlinie i Moskwie. 

Do Kowna wezwano również guber- 
natora Merkisa. Dyplomaci stoją na 
stanowisku złagodzenia konfliktu nie- 

miecko-litewskiego. Popierał ich stano- 

wczo germanofil — Zaunius. Oni to 

(t. j. Zaunius, Sidzikauskas i Baltru- 

szajtis) zmusili gub. Merkisa, aby 

przed obecną sesją genewską załatwić 

sprawę Dyrektorjatu kłajpedzkiego po 

myśli niemieckiej, aby nie dopuścić do 

wniesienia przez Niemców skargi do 

Ligi Narodów. 

Wskutek nacisku, wywartego na 

Merkisa, ten zdecydował się do zamia- 

nowania  Dyrektorjatu, złożonego z 

trzech Niemców. Prezesem Dyrektor- 

jatu został rolnik Bóttcher, zagorzały 

Niemiec - nacjonalista, niemniejszymi 

nacjonalistami są obaj jego zastępcy, 

pastor Podszus i rolnik Sziegand. Gub. 

Merkis starał się o nominację przynaj- 

mniej jednego Litwina, ale przedstawi- 

ciele większości niemieckiej nie chcie- 

li o tem słyszeć. Zwłaszcza po odbyciu 

konferencji z kanclerzem Briiningiem 

w Tylży Niemcy kłajpedzcy byli nie- 

ustępliwi. Doszło tedy do nominacji 

niemieckiego Dyrektorjatu, w myśl ży- 

czeń Niemców kłajpedzkich. 

Od ośmiu łat stało się po raz pierw- 

szy, że rząd litewski na całej linji u- 

stąpił Niemcom. Stało się tak na wy- 

raźne życzenie min. Zauniusa i posła 

litewskiego w Berlinie Sidzikauskasa, 

oraz posła niemieckiego w Kownie Mo- 

ratha, jak niemniej posła litewskiego 

w Moskwie Bałtruszajtisa. Zdaje się 

bowiem, że i Moskwa ma interes w do- 

brych stosunkach litewsko-niemieckich 

nietylko ze względów gospodarczych 

(tranzyt niemiecko-rosyjski przez Li- 

twę) ale przedewszystkiem ze wzglę- 

dów politycznych. Wiedzą bowiem w 

Moskwie, że im lepsze są stosunki Li- 

twy z Niemcami, tem mniej prawdo- 

podobne jest zbliżenie litewsko-pol- 

skie... 

Pomiędzy Litwą a Niemcami na- 

stąpiło tedy chwiłowe zawieszenie bro- 

ni. Powiadamy — chwilowe, bowiem 

zbyt długo Dyrektorjat niemiecko- 
berliński nie zdoła się utrzymać w 
Kłajpedzie, zagraża on bowiem żywot- 
nym interesom litewskim. Wiedzą o 

tem niezależne koła narodowe litew- 

skie i z troską patrzą w. przyszłość. 

Wiedzą, iż obecny Dyrektorjat ozna- 

cza bezwzględną germanizację i bez- 

względną wałkę z elementem litew- 

skim. Wiedzą, iż polityka Dyrektor- 

jatu tutejszego kierowana jest ręką 
Berlina, co może spowodować zagładę 
litewskiej Kłajpedy. Niemiecki Dyrek- 
torjat — to pierwszy krok do rewindy 

kacji ziem kłajpedzkich do Niemiec w 

myśl zachłannych haseł Treviranusa. 

Opinja litewska winna nareszcie obu- 

dzić się ze snu i poprzeć usiłowania 

tych sfer, które w zrozumieniu istotnej 

sytuacji, są zwolennikami unifikacji 

kłajpedzko-kowieńskiej. Dziś jeszcze 

jest czas zawrócić z błędnej drogi kom- 
promisów z zachłannymi Niemcami — 
jutro jednak już może być za pózno... 

Akw. 
KUSS ATI KIKOS TI PFO SOWA 

Przyjęcie 
na cześć min. Zaleskiego. 

PARYŻ, 27.1 (Pat). Z okazji po- 
bytu w Paryżu min. Zaleskiego od- 
był się w dniu 26 b m. wieczorem 
w ambasadzie polskiej wielki obiad. 
Po obiedzie w salonach ambasady 
odbyło się przyjęcie, w którem wzięli 
udział wybitni członkowie kolonii 
polskiej, przedstawiciele świata dy- 
plomatycznego i politycznego fran- 
cuskiego i zagranicznego. 
AARD SPORO TO CANO POOAEZOPCA A 

Popierajcie przemysł krajowy 

  

Marsz. Piłsudski ma powracać przez Włochy. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Rzymu, że Marszałek 
Piłsudski ma w powrotnej drodze 
z Madery przejechać przez Włochy 
i zatrzymać się na Capri. Jedno z 
pism rzymskich podaje, że w Nea- 
polu p. Marszałek spotka się z Mus- 

solinim, a połem hędzie rewizytował 
włoskiego premjera w Rzymie i zło- 
żyłby wizytę w Watykanie. „Tevero* 
donosi, że Marszałek Piłsudski przy- 
będzie do Włoeh prawdopodobnie w 
kwietniu. 

Osiemnastogodzinne posiedzenie 
Sejmu. 

| (Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ostatnie posiedzenie Sejmu, które 

toczyło się niemal bez przerwy przez 

cały poniedziałek i przedpołudnie dnia 

wtorkowego trwało 18 godzin. Wypa- 

dek ten jest wyjątkiem w historji od- 

rodzonego parlamentu polskiego i na- 

leży do nielicznych wypadków wogó- 

le w parlamentaryzmie. 

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 

w poniedziałek o godz. 5-ej p. p. i 

trwało do godz. 6-ej nad ranem dnia 

wtorkowego, następnie marszałek za- 

rządził kilkugodzinną przerwę i wzno- 

wił posiedzenie, wczoraj o godz. 11 

m. 30 w południe. 

Obrady te wzbudziły wielkie zain- 

teresowanie zarówno w szerokich ko- . 

łach społecznych jak i wśród kėt par- 

lamentarnych, to też, mimo, że trwały 

tak długo, przez cały czas trzymały 

w silnem napięciu wszystkich obec- 

nych w gmachu przy ul. Wiejskiej. 

Komplet poselski był niemal całkowi- 

ty. Przyczyną tego stały się dwie spra- 

wy, jakie znałazły się na podządku 

dziennym, mianowicie: wniosek ukra- 

iński w sprawie pacyfikacji Małopol- 

ski Wschodniej i sprawozdanie komi- 

sji prawniczej o wniosku Klubu Naro- 

dowego w sprawie brzeskiej. Debatom, 

nad temi dwoma punktami, Sejm 

przysłuchiwał się nietylko z zainte- 

resowaniem ale z wielkiem skupie- 

niem. 

Punktem kulminacyjnym jednak 

była deklaracja p. premjera Sławka 

złożona w Izbie jaż nad ranem o godz. 

3-ej. Mowa szefa rządu będąca odpo- 

wiedzią na kampanję opozycji w spra- 

wie Brześcia wywołała wiełkie wra- 

żenie wśród posłów i senatorów ża- 

równo Klubu B. B. W. R. jak i opo- 

zycji, stała się ona środkiem zainte- 

resowania wszystkich rozmów, jakie 

"toczyły się wezoraj w gmachu sejmo- 
wym. Po tak długich wyczerpujących 

obradach wczoraj w godzinach popo- 

łudniowych w Sejmie zapanował na- 

strój, dosłownie senny. Niewiele jest 
posłów w gmachu sejmowym. Nie bu- 

dzi też szczególniejszego zainteresowa- 

nia posiedzenie komisji budżetowej, 

która jedna tylko obradowała wczoraj 

wieczorem w Sejmie. 

Sprawa Brześcia w Sejmie. 
Mowa premjera Sławka. 

WARSZAWA. 27.1. (Pat.) — (Sejm). 
Po przerwie Izba przystąpiła do spra- 
wozdania komisji prawniczej o wnio- 
skach Klubu Narodowego i Klubu U- 
kraińskiego w sprawie b. posłów u- 
więzionych w Brześciu. Przemawiał 
referent Paschalski, proponując przy- 
jęcie wniosku większości komisji w 
kierunku odrzucenia wspomnianych 
na wstępie wniosków. Rozwinęła się 
dłuższa dyskusja, w której zabierali 
głos posłowie: Stanisław Stroński (Kl. 
Nar.), Niedziałkowski (PPS), Zahaj- 
kiewicz (Kl. Ukr.), Czerwiński (Kl. 
Chłop.), Pawłak (N. P. R.), Jan Pił- 
sudski (BBWR.), poczem zabrał głos 
prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek: 

Wyseka lzbo! Mam zaszczyt oświadczyć 
eo następuje: T. zw. sprawę Brześcia wszczę 
ły i rozrekłamowały partyjne czynniki ze 
wzgłędów i dla cełów wyłącznie polityczno 
agitacyjnych. Takie jest tło tej kwestji. Wy- 
jaśnienia, rzeczowe zostały już podane do 
wiadomości Wysokiej Izby na komisjt praw 
niezej przez p. ministra sprawiedliwości, na- 
tomiast charakter polityczno-agitacyjny tej 
sprawy zmusza mnie do wyjaśnień uzupeł- 
niających, które proszę uważać równocześ- 
nie za odpowiedź na interpelację, złożoną 
przez p. p. posłów Stapińskiego, Szezerkow- 
skiego i innych w dniu 16 grudnia 1936 r. 

Pozwolę sobie przypomnieć Wysohiej Iz- 
bie eo się działo w okresie, poprzedzajacyni 
aresztowanie pewnej liczby b. posłów. Pra- 
sa opozycyjna nawoływała przez cały czas 
społeczeństwo do zaostrzenia walki przeciw 
rządowi. Kongres krakowski Centrolewu, t. 
j. PPS. NPR. i Stronnictwa Ch. D. (maują- 
cych swoje organizacje robotniczej oraz 
Wyzwolenia, Stronnictwa Chłopskiego, i Pia- 
sta (rozporządzających wpływami na wsi) 
wzywał szerokie rzesze ludności miejskiej i 
wiejskiej do walki. Partje w formie wy- 
krętno - spryciarskiej co prawda, ale niemniej 
zupełnie wyraźnie, groziły w swych rezo- 
łucjach, że nie będą uznawały zobowiązań 
zaciąganych w stosunku do zagranicy przez 
rząd polski, pragnęły przez to osłabić zaufa- 
nie zagranicy do wszelkich dotychczasowych 
zobowiązań rządowych, starały się odwieść 
ją od nowych umów z Polską, a równocześ 
nie anarchizować społeczeństwo, ażeby ono 
samowolnie te zobowiązania usiłowało jakąś 
warcholską akcją unicestwić. Partje te sze- 
rzyły peza granieami kraju propagandę tak 
szkodliwą, że każdy z najzaciętszych wro- 
gów naszego państwa mógłby się ezuć wyrę- 
ezonym przez samych Polaków, w zapetnoś- 
«i i z naddatkiem. Partje te zdążały do wy- 
wołania jakiejś interwencji obcych czynni- 
ków w nasze stosunki wewnętrzne, a wiedzia- 
doskonałe, że rząd w takim wypadku musiał- 
by w sposób jak najbardziej kategoryczny i 
stanowczy odrzucić wszełkie tego rodzaju 

próby, — kałkniowały więe nie na skutecz- 
ność podobnej akcji, a na to ażeby rząd pol- 
ski uwikłać w trudności z temi' czynnikami 
które mają £ w innych państwach Earopy 
polityczne wpływy narazie deeydujące. 

Trudno wyobrazić sobie gorsze i bardziej 
adeprawowane inteneje szkodzenia własnenu 
państwu w dziedzinie polityki zagranieznej 
Usiłowania te dokonywane były przy równo- 
<zesnem deklamowaniu o ciężkości naszego 
położenia międzynarodowego. Intencje te 
były wreszcie nawskroś obrażające pocza- 
cie godności wełnego narodu. Nie bowiem 
innego nie robiono jak skamlano u obeych 
czynników o ochronę rzekomo zagrożonyeh 
swobód, idąc w ślady targowiezan. 

Stronnietwa fe miały wreszele postawić 
jawnie, jako eel swej wałki, zmuszenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej do ustąpienia 
ze swego stanowiska. Nie spodziewały się 
chyha tego osiągnąć przez uchwalenie na 
kongresach partyjnych Śmiesznych rezołu- 
cyj, a więc ehciały podbarzyć masy do jaw- 
nego bunta przeciw Najwyższemu Reprezen- 
tantowi władzy Państwa. Kiedy jako szet 
ówczesnego rząda dowiedziałem się do jakiej 
niepoczytatności opozycja na źjeździe w 
Krakowie w swej akcji doszła, oświadezyłem 
wyraźnie, że Rząd wycliagnie z tego konsek- 

wencje. Powiedziałem to publicznie, ażehy 
pobudzić do opamiętania się. Zrobiłem wię- 
eej. Połeciłem prowadzić dochodzenia prze- 
ciwko uezestnikom kongresu. Chciałem po- 
kazać, że Rząd nie puści tej sprawy płazem. 
Lecz uczestnicy kongresu, €o zreszłą wyka- 
zała większość dochodzeń, byli biernymi słu- 
chaczami, nie rozumieh dobrze do czego pro- 
wadzą p. p. posłowie, kierujący partjami, ei 
zaś znajdowali się pod ochroną nietykałnoś- 
<i poselskiej i musieli być odłożeni na póź- 
niej. Bieg rzeczy tak się ułożył, że musia- 
łem dła imnych prae ustąpić ze stanowiska 
prezesa Rady Ministrów i nie mnie przypa- 
dło wykonanie rzuconeį przezemnie zapo- 
wiedzi. Zapewniam Panów, że staram się 
zawsze danych przezemnie obietnie dotrzy- 
mać. Ostrzeżenia nie pomogły. Przypomnij- 
cie soebie Panowie co wypisywała prasa opo- 
zycyjna, jak drwiła z moich ostrzeżeń, jak eo 
gorsza w dalszym ciągu jadziła do wałki z 
rządem, jak organizowała szereg kongresów 
prowinejonalnych, jak przygotowywała się 
do t. zw. marszu na Warszawę w dniu 14-g0 
września zeszłego roku. A oprócz rzeczy, 
które były w prasie, a więe były wszystkim 
wiadome, czynione były konspiracyjne przy- 
gotowania do uruchomienia organ j ho- 
jówkowyeh, nie w liczbie kilku, lecz kiłku- 
nastu osób. Urządzano składy broni, przeno- 
szone je z miejsca na miejsce. Rząd byłby 

niedołężny, gdyby tych wszystkich przygo. 
towań nie ehciał czy nie umiał widzieć. Вет- 
karne tolerowanie rewołucyjnego podburza- 
nia, podrywania w opinji społeczeństwa wia- 
ry w siłę własnege Państwa zachęcało ele- 
menty jawnie wrogie do wykorzystania wy- 
godnych dla nich chwil, w których mogło im 
się zdawać, że Państwo jest osłabione. Czy 
Panowie z opozyeji wierzyli w skuteczność 
swej destrukeyjnej roboty — tego nie wiem, 

  

lećz jestem przekonany, że sprawcy podpa- 
leń w Małopolsce Wschodniej bazowali m. i. 
swe nadzieje na ogólnej anarchji, którą wyś- 
cie szerzyli, spokojna zaś ludność ukraińska 
w Małopolsce Wschodniej poddawać się ża- 
częła terórowi szantażystów, bo przestawała 
wierzyć w siłę Państwa Polskiego. Spada na 
Was niemała część winy za konieczność za- 
stosowania tam ostrych środków represyj- 
nych. Czy te harce Wasze nie za drogo kosz- 

towały? Czy moralną było rzeczą, ażeby ra- 
chunek za Was płacił spokojny, w gruncie 
rzeczy, obywatel, którego winą było tylko io, 
że w Wasze słowa uwierzył? Nie, proszę Pa- 
nów. Obowiązkiem Rządu było zahamować 
Waszą robotę środkami, jakiemi Rząd rozpo- 

rządzał. 3 
Mówiłem dotąd o burzyciełskiej działal- 

mości lewicy. Sprawiedliwość wymaga, aże- 
bym parę uwag poświęcił temu €o robiła pra- 
wiea. Pamiętamy jej rolę ugodową i pokor- 
ną w stosunku do potęg obcych, które Pol- 

ską rządziły. Rewolucyjnych metod Narodo- 
wa Demokracja wówczas się nie imała. Do- 
piero w Polsee inaczej jęła sobie poczynań. 
Pamiętamy. udaremniony zamach z 5 stycz- 
nia 1919 roku, pamiętamy wypchnięcie na 
ulicę żaków, gdy ś. p. Prezydent Narutowiez 
jechał składać przysięgę, pamiętamy podju 
dzanie do zbrodni morderstwa Prezydenta, 
a później gloryfikowanie mordercy. Czy nie 
dzięki Waszej destrukcyjnej robocie omal, 
że Polska w 1920 roku wolności nie postra- 
dała. W czyim interesie Wyście równorześ- 
nie podrywsli w narodzie wiarę wć własiie 
siły, a czy Obóż Wielkiej Polski nie szyko- 
wał się stale do zamache stanu. Jeżeli amie- 
liście być lojalni w stosunku do obcych za- 
boreów, tobyście musieli się wk tego i 
w słosunku do własnego Państwa. Nie myśl- 
cie, że ani Waszych intencyj mie rozamieliś- 
my, ani Waszej organizacji nie widzieliśmy. 
Lecz i tutaj pragnąłem unikać ofiar wśród 
tych, którymi Wy chcieliście się wyręczyć. I 
Panowie z lewej, i Panowie z prawej stro- 
ny opozycji, usiłujący wywołać zamieszki hy | 
M pa kilkakroć że mogą nastąpić 
skutki dła nich osobiście nieprzyjenne, My. 
ślełiście, że to były groźby rzucane na wiatr. 
Polska chce żyć innem powietrzem, niż to, 
które jak ciężkie opary około Was się unosi. 

Czynicie teraz wiełki harmider o Brześć. 
Dlaezego aresztowani wasi ludzie zostali 0- 
sadzeni z pominięciem jakoby niektórych 
przepisów proceduralnych w Brześcia? Dla- 
tego, ażebyście nie mieli pokusy wysyłania 
waszej bojówki na odbijanie więźniów. Poćo 
efary z ludzi, którzy może © inne większe 
eele kiedyś głowy swoje nastawiali? Pod- 
trzymywane przez was podniecenie pchnęło 
później Jagodzińskiego, gdy szedł z bombą w 
ręku na Wskrzesicieła Państwa Polskiego, po- 

_ pchnęła Kostrzewskiego do zamordowania 
trzech ludzi w częstochowskiej Kasie Cho- 
rych. Mieliście organizację . bojową, mogli- 
byście jt namówć na jakąś zbędną awantu- 
rę. Tego nie chcieliśmy, nie pragnęłiśmy prze- 
lewu krwi. W Brześciu był regulamin wię- 
zienny ciężki, leez ci co o Polskę walczyli, a 

nie przeew niej, przechodzili przez więzie- 
nia znacznie cięższe. Tylko tamći, nawet w 
obliezu śmierci, nie przejawiali takiego stra 
chu, jakiego wielu więźniów brzeskich daio i 
moralne i fizyczne dowody. Tylko wówczas 
nikt nie podpisywał protestów, bo się sam 
bał. Pragnę pod jednym względem opinię 
uspokoić, badałem sprawę i stwierdzam, że 
sadyzmu i znęcania się nie było: Leez. i 
tam jak w każdem więzieniu posłuch masiał 
być w razie oporu wymuszony siłą. Innych 
więzień na świecie niema. Próbujecie oezer- 
niać oricerów, którzy chwałebniejszą niż 
Wy mają przeszłość. Regulaminu i przepi- 
sów oni nie przekroczyli. Dla celów politycz 
nych spekulujecie na tem, że przesadna plot- 
ka działa. Metodę tę znam i wiem, że žnaj 
dzie się częšč latwowiernych, ktėrzy jeszeze 
raz Wam uwierzą, jak uwierzyli w istnienie 
telefonu podziemnego między Belwederem, a 
najbliższem dowództwem wojsk bolszewie- 
kich. Trudno, niech Wam wierzą. 

Wreszcie pragnę dodać, że wytoczene 
różnym posłom sprawy nie zostały umorzone 
i znajdą swe rozwiązanie w sądzie. Panowie 
chcieliście, ażeby to wszystko eoście robili 
było uważane za legalną walkę polityczną. 
Mówi się „wałka polityczna”. Tak rożnie 
można ją rozumieć i do różnych form sie 
uciee. Według pojęć Panów charakter walki 
powinien być taki: jedna strona w prasie, 
na zebraniach organizacyjnych, na wiecach 
i kongresach wszechopozycyjnych podniecać 
będzie tłam do walki, druga winna chyba od- 
powiedzieć tem samem, —rzucić tłum na 
tłum, niech się wzajemnie wyrzyna, ażeby 
przywódcy obu stron mogli się póza pleca- 
mi walezących mas bezpiecznie skryć. Nie, 
proszę Panów my innej hołdujemy moralnoś- 
ci. Szukamy przytem innych mniej kosztow- 
nych dla Państwa środków, niż wyciąganie 
karabinów maszynowych na ulieę w cela tłu- 
mienia wywołanych przez p. p. posłów roz- 
ruchów, podnieeonych mas. Tej metodzie 
był i pozostanie Rząd wierny. Pozwolę sobie 
w zakończenia dać wyraz nadziei, że w przy- 
szłości Rząd nie będzie stawiany wobec ko- 
nieezności używania Środków surowych i 
bezwzględnych dla osadzenia na miejscu zu- 
chwałej anarchji. (Oklaski na ławach B. B. 
W. R.). 

Po przemówieniu premjera Sław- 
ka złożył krótkie oświadczenie poseł 
Puljan (Ch. D.). Wreszcie po krótkiem 
przemówieniu referenta Izba przystą- 
piła do głosowania. W imiennem gło. 
sowaniu za wnioskiem komisji (odrzu 
cającym wniosek Klubu Narodoweg» 
i Ukraińskiego) padło głosów 232, 
przeciw 150. 

Następnie Izba w drugiem i trzeciem 
czytaniu przyjęła projekt ustawy w 
sprawie prowiżorycznego budżetu za 
czas od 1. 1. do 31. III. 1927, a następ- 
nie po dłuższej dyskusji, w której 

  

uczestniczyli poseł Rymar (Kl. Nar.i, 
kierownik Ministerstwa Skarbu Ma- 
tuszewski i poseł Rybarski (Kl. Nar.) 
Sejm w drugiem i trzeciem czytaniu u- 
chwalił projekt ustawy o dodatko- 
wych kredytach na rok 1927/28. 

Na tem obrady o godz. 5.40 nad 
ranem przerwamo do godz. 11-ej. 

O godz. 11.35 marszałek wznowił 
posiedzenie, przerwane o godz. 5.45 
rano. 

Na porządku dziennym szereg 
spraw, dotyczących ratyfikacyj umów 
i konwencyj, między inn. polsko-nie- 
mieckiego układu waloryzacyjnėgo, 
traktatu handlowego i nawigacyjnego 
z Łotwą, konwencji handlowej z Fran- 
cją, protokółu dodatkowego do trak- 
tatu handlowego z Estonją, układu a 
uregulowaniu długu wojennego Polski 
wobec Francji i t. d. Wszystkie pro- 
jekty ustaw zostały przyjęte w drugiem 
i trzeciem czytaniu. 

Zkolei Izba przystąpiła do następ- 
nego przedostatniego punktu porządku 
dziennego, t. j. do sprawozdania komi- 
sji robót publicznych o projekcie usta- 
wy o państwowym funduszu drogo- 
wym. Projekt ten referował pos. Ko- 
sydarski. Fundusz drogowy ma być 
zasilany z opłat od pojazdów mecha- 
nicznych i niektórych konnych, z 0- 
płat od biletów za przejazd pojazda- 
mi mechanicznemi, z grzywny za prże- 
kroczenia przepisów na drogach pib- 
licznych, z opłat za reklamy i wresz= 
cie przez dotacje skarbu, oznaczone w . 
budżecie każdorazowo. Z tych źródeł" 
ustawowych wpłynie 48 milj. zł, 30 
miljonów wynosi dopłata skarbu w bu- 
dżecie tegorocznym. 20 milj. wpłynie 
z emisji trzeciej serji dolarówki. Na 
podstawie tych pieniędzy będz ie mo- 
żma budować drogi na kredyt. T. j. 
podstawa do otwarcia wielkiego fun- 
duszu drogowegó, dochodzącego dó' 
400 miljonów zł. Rozdzielać będzie 
fundusz ciało, złożone z przedstawi- 
cieli Ministerstwa Robót Publicznych, 
Spraw Wewnętrznych i Skarbu. Plan 
robót obejmuje na okres 10-lecia 4 tys. 
kilometrów. Referent odpiera zarzut, 
że opłata od biletów autobusowych za- 
hamuje rozwój tego środka komuni- 
kacji. 

Pósłowie Osada (KI. Nar.) i Mikó- 
łajczyk (KI. Chł) stawiają szereg po- 
prawek do projektu ustawy. 

Następnie zabrał głos. minister ro- 
bót publicznych gen. Norwid-Neuge- 
bauer. Minister odpowiada na zarzuty 
stawiane w toku dyskusji. Co się tyczy ,. 
zarzutu, jakoby chodziło tu o podatek, 
minister odpowiada że niema tu po- 
datku, lecz jest tylko opłata, albo 
świadczenia. Minister zwraca uwagę, . 
że dotychczasowa taryfa autobusowa 
była w rękach samorządów, a opłaty 
były stosowane dowolnie. Dalej pole- 
mizuje ze zdaniem, że wywoła to pod- 
wyższenie ceny biletów i rzekomo ob- 
niżenie frekwencji jazdy. Mówca zbija 
zarzuty, jakoby zyski miały się 
dostać zagranicznym firmom, a także 
że potem byłyby nowe podatki. Suma 
400 miljonów stanowi */, część tego 
wkładu, którego trzeba, aby wszyst- 
kie drogi w Polsce doprowadzić do 
stanu odpowiedniego zużycia gospo- 
darczego. Minister podkreśla z naci- 
skiem, że przestudjowanie i ułożenie ° 
tego funduszu jest dorobkiem doświad- 
czeń 8-letnich innych państw, dzięki. 
czemu plan nasz jest najlepszy i jak 
najpilniejszy. 

Po przemówieniu p. ministra zabrał 
głos pos. Grzecznowski (PPS), kryty- 
kując ustawę i oświadczając, że klub 
jego głosować będzie przeciw tej usta- 
wie, która uderza w ludność najuboż- 
szą. Po końcowem przemówieniu spra- 
wozdawcy pos Kosydarskiego, który 
sprzeciwił się wszystkim wnioskom i 
poprawkom, przystąpiono do głosowa- 
nia, przyjmując projekt ustawy o fun- 
duszu drogowym w drugiem i trzeciem 
czytaniu. Następnie projekt ustawy w 
sprawie obszaru gruntów, podlegają- 
cych parcelacji w roku 1932 uchwalo- 
no odesłać do komisji w pierwszem 
czytaniu bez dyskusji. 

Na tem posiedzenie zamknięto, wy- 
znaczając następne na piątek dnia 30 
b. m. na godz. 16. 

midaus EDEN РЕр ИНЕ аЬОНОО 
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Sprawa autobusów wileńskich. 
(Audiatur et 

Wobec złożenia przez firmę Saue- 
wer i Co Magistratowi m. Wilna, ofer- 
ty w sprawie uruchomienia nowego 
przedsiębiorstwa autobusowego na te 
remie miasta, oraz szeregu komunika- 
tów i artykułów z tytułu tej sprawy, 
pozwalam sobie zwrócić uwagę na 
pewne szczegóły, które były jedno- 
stronnie oświetlane lub też zupełnie 
pomijane. 

Przedewszystkiem należy podkre- 
Ślić, że zarówno samodzielnie istnie- 
jace przedsiębiorstwa do roku 1929 
włącznie, jak również zrzeszone póź- 
miej w Spółdzielnię Właścicieli Auto- 
busów w Wilnie istniały i istnieją na 
podstawie odpowiednich legalnych 
aktów, zaświadczeń i kart postoju. 

Będące w ruchu autobusy podle- 
gały zawsze kontroli władz wojewódz- 
kich i policyjnych, przedewszystkiem 
przy rejestracjach, z których ostatnia 
odbyła się w grudniu 1930 i w stycz- 
miu b. r., a która wykazała, iż wozy 
Spółdzielni mogą obsługiwać ruch pu 
bliczny i otrzymały odpowiednie z2- 
świadczenie. 

Zaznaczyć należy, że każdy wóz po 
siada długość, szerokość i wysokość u- 
staloną i skontrołowaną przez Referat 
Samochodowy Urzędu Wojewódzkiego 
czyli, że wymiar i kształt wozów jest 
ściśle taki, jakiego wymagały kompe- 
łenine władze. Również i urządzenia 
wewnętrzne były wykonane ściśle we- 
dług wskazań tychże władz. 

Wobec powyższego należy stwier- 
dzić, iż o zastosowanie takiego, a nie 
innego typu wozu, nie może być ob- 
winianą Spółdzielnia, ani też z tego po- 
wodu nie mogą być jej wozy dyskwali- 
fikowane. 

+ Wobec tego że przed rokiem 1930, 
ruch autobusowy w Wilnie był nie- 
skoordynowany, a tem samem nieprak- 
tyczny w obsłudze, władze Wojewódz- 
kie zwróciły się do. kilku właścicieli 
autobusów z propozycją zorganizowa- 
nia jednolitej instytueji samochodowej 
dla całkowitej obsługi Wilna, przyrze- 
kając wówczas poparcie tej instytucji 
w. ramach swej kompetencji. 

Wskutek tego apelu, wszystkie 
przedsiębiorstwa utworzyły Spółdziel- 
nię Właścicieli Autobusów, która od 
1.listopada 1929 roku istnieje jako in- 
stytucja zarejestrowana i kierująca się 
własnym statutem. 

Nie można tedy stawiać zarzutu 
Spółdzielni, że była zorganizowana nie 
właściwie i nie można też winić jej, 
że kierowała się przepisami, wydane- 
mi przez odpowiednie władze, będąc 
jednocześnie członkiem ogólnego Zwią 
zku Polskich Spółdzielni Rzeczypospo- 
litej Polskiej. 

Mość wozów, które objęła Spół- 
dzielnia (108 sztuk), przewyższała już 
od samego początku o 25 proc. faktycz 
ne zapotrzebowanie dla dostatecznej 
obsługi miasta. Ilości wozów nie można 
było zmniejszyć, ponieważ temu sprze 
ciwialy się władze. Skutkiem nieuza- 
sadnionej konieczności posiadania wię 
kszej ilości wozów, aniżeli tego fak- 
tyczny stan wymagał, zyski w lepszych 
miesiącach t. zn. letnich, były mini- 
malne, zaś w miesiącach zimowych 0- 
trzymywano absolutne straty, co zmu- 
szało Spółdzielnię do szukania spóso- 
bów uzdrowienia tych stosunków i u- 
możliwienia pokrycia normalnych wy- 
datków oraz takich, które były wprost 
nieodzowne dła utrzymania wozów w 
stanie możliwie estetycznym. 

Mimo wyczerpującego memorjału 
złożonego w roku ubiegłym do władz 
i szeregu podań z projektami poprawy 
stanu materjalnego Spółdzielni, poda- 
nia te pozostały bez odpowiedzi, wsku- 
tek czego krytyczny stan przedsiębior- 
stwa trwał i trwa nadal i możliwość 
usunięcia braków, na które skarży się 
publiczność, nie może być dokonana w 
tych warunkach. 

Zaznaczyć należy, że w ciągu roku 
1929 autobusy przewiozły  7.000.000 

Ciągły i szybki rozwój portu gdyń- 
skiego jest z jednej strony powodeni 
nieustającej wrzawy na terenie wolne- 
go miasta Gdańska, -z drugiej stanowi 
pignikę dia polakožerczych  wszech- 
niemców, 0d której dostają oni co 
chwila ataków epilepsji, mdłości a na- 
wet wymiotów. й 

Oslawiona przez Niemcow „polni- 
sche Wirtschaft”. zdołała wytworzyć 
«oś konkretnego, mało, coś wspaniałe- 
go, budzącego podziw całego świata. 
"Ta właśnie polska gospodarka zbudo- 
wała sobie własny port, z rozmachem 
amerykańskim, w stylu nowoczesnym. 

Gdynia jest bazą dla handlu zamor 
skiego Polski, od nikogo niezależną. 
Ale ponadto ma ona jeszcze jedno ogól 
nodziejowej miary znaczenie: jest do- 
wodem potęgi i żywotności państwa 
polskiego, które Prusacy doniedawna 
nazywali ein Saisonstaat — państwem 
sezonowem. W miejscu, gdzie za: cza- 
sów zaboru niemicekiego, chodziło by- 
delko, skubiąc nędzną trawkę, a ubo- 
gi kaszuba rył jałowe piaski swą so- 
chą. to „państwo sezonowe” zdołało 
wznieść, w przeciągu kilku zaledwie 
łat, centrum gospodarcze ze stali i be- 
tonu, które już wkrótce nie będzie mia- 
ło równego sobie nad brzegami Bałty- 
ku. W Gdyni, dziś wszyscy widzą je- 
den ze słupów granicznych Polski, któ- 

altera pars). 

pasażerów, oddając tem samem wiel- 
ką usługę społeczeństwu. 

Nie można tedy potępiać spółdziel- 
ni i zdecydowanie dążyć do jej usu- 
nięcia, skoro ta Spółdzielnia oddała 
społeczeństwu niemałą usługę, pono- 
sząc straty na linjach deficytowych,u- 
dzielając zniżek dla szkół i urzędów, 
a której droga do usprawnienia i po- 
prawy stanu samochodów była unie- 
możliwiona. 

Zgłoszona oferta, która na pierwszy 
rzut oka, wydaje się być lukratywną 
dla magistratu, może być przez tenże 
magistrat przyjętą przy wymagalności 
oferującej firmy pośpiesznego zlikwi- 
dowania Spółdzielni. W razie przyjęcia 
oferty, Spółdzielnia zostanie postawio- 
ną w sytuacji katastrofalnej. Sytuacja 
ta nasuwa Spółdzielni bardzo powa- 
żne troski o byt jej członków. Niezale- 
żnie od tego likwidacja narazi na utra 
tę posad około 450 pracowników, któ- 
rych pensja przekracza 1,000,000 zł. 
rocznie i których nowa firma nawet w 
połowie nie zatrudni. Zlikwidowanie 
Spółdzielni musi się odbić ujemnie rów 
nież na miejscowych warsztatach śŚlu- 
sarskich, firmach i sklepach samocho= 
dowych, warsztatach karoseryjnych, 
benzyniarniach i t. d. gdyż firma nowa 
ma posiadać własne warsztaty i wła- 
sne zapasy materjałów pędnych. 

Uderzenie to może być tem silniej- 
sze a gospodarczo tak dla Spółdzielni 
jak i dla najrozmaitszych branż tem 
groźniejsze, że trafia na okres kata- 
strofalnego stanu gospodarczego w ca- 
łej Polsce, a w Wilnie w szczególno- 
ści. Ten.stan budzi zarówno w rządzie 
jak i w sferach gospodarczych troskę 
o możliwość przetrwania tak ciężkiego 
kryzysu i wymaga dokładnego zasta- 
nowienia się, czy dla luksusowego wy- 
glądu autobusu i dła 150.000 zł. rocz- 
nie, które ma otrzymać miasto na as- 
faltowanie ulic, koniecznie w tym naj- 
gorszym i najkrytyczniejszym okresie 
należy tę ofertę zbyt pośpiesznie przyj 
mować przecinając dla Spółdzielni mo- 
żliwość przetrwania ciężkiego kryzy- 
su oraz nie dając jej możliwości roz-- 
woju na przyszłość. 

W związku ze wspomnianą ofertą 
nie można pominąć milczeniem propo 
nowanego w niej projektu asfaltowa- 
nia ulic, po których chodzą obecnie a- 
utobusy, wynoszących 29 klm. Przyj- 
mując koszt kilometra asfaltu po 
100.000 zł. jak to kalkuluje firma ofe- 
rująca, to nawet przy ułożeniu odrazu 
chociażby 6 klm. kosztem 600.000 zł., 
pozostaje jeszcze 23 klm. do asfaltowa 
nia w ciągu 19 lat, czyli że ostatnie a- 
sfalty byłyby kładzione w latach około 
1950 roku, przyczem asfalty układane 
w latach najbliższych, musiałyby być 
do tego czasu przynajmniej trzykrot- 
nie zmieniane. Również w sprawie gę- 
stości kursowania wozów zachodzi nie 
właściwość kalkulacji. Jeżeli obecnie 
autobusy 13-14 osobowe kursują co 
8-5 minut i bywają zapełnione zaled- 
wie w 60 proc., to w projektowanych 
w ofercie autobusach 34-osobowych i 
przy gęstości kursowania co 6 minut 
do 12 frenkwencja osób zmniejszy się 
jeszcze bardziej, gdyż pasażer, mając 
niedługi kurs jechać, nie zechce tak 
długo czekać na autobus, wskutek cze- 
go użyteczność komunikacji w tej for- 
mie będzie dla społeczeństwa minimal 
na. 

Kończąc niniejsze uwagi na margi- 
nesie sprawy autobusowej, którą ma- 
gistrat obecnie uważa za niezmiernie 
pilną, uważam za wskazane apelować 
do społeczeństwa wileńskiego, które 
niemniej jest zmaltretowane ciężką 
sytuacją gospodarczą i zapytać, czy ten 
eksperyment z luksusowemi autobusa- 
mi jest wskazany w roku 1931, jak 
również zwrócić się do władz kompe- 
tentnych, czy przy ich dobrej woli i 
życzliwości, nie dałoby się usunąć przy 
krych dla publiczności braków, a spra 
wę wozów luksusowych odłożyć do 

ry wbito za przykładem Chrobrego. 
Gdynia jest tamą, o którą się rozbija 
pruski „Drang nach Osten“. 

Przed wojną, ledwie možna byto się 
doszukać nazwy Gdingen (tak nazywa- 
li Niemey Gdynię) odnoszącej się do 
zapadłej wioski rybackiej. Wtenczas 
gospodarowali na wybrzeżu polskiem 
Niemcy. Obecnie, kiedy Polska utrwa- 
liła swą gospodarkę nad Bałtykiem, 
Gdynia jest  ezterdziestokilkutysięcz- 
nym portem. 

Gdańsk najlepiej widzi rozwój Gdy 
ni, bo-obserwuje go zbliska, a konku- 
rencję portu gdyńskiego czuje na wła- 
snej skórze. To też dzienniki gdańskie 
ciągle trąbią na alarm, donosząc o za- 
grażającem jakoby ze strony Gdyni 
niebezpieczeństwie dla Gdańska. Rów- 
nocześnie skwapliwie informują one 
swych czytelników o tem, „was giebt 
im Westen neues'*. 

Siedząc w Gdańsku można dosko- 
nale wiedzieć z prasy niemieckiej, o 
tem co się dzieje w Gdyni. „Dźwig dla 
rudy już pracuje w porcie gdyńskim, 
jako pierwszy został wyładowany 
szwedzki statek „Gota“, albo „W Gdy- 
ni buduje Towarzystwo X — Y nowe 
sklady“ i tem podobne wiadomości z 
obszernemi komentarzami zajmują ca- 
łe szpalty gazet gdańskich. Nie mówię 
już o wiadomościach * ściśle handlo- 

KUR J ER 

Młody żołnierz. 

  

Zgodnie z tradycją. został rurauński następca 
tronu wciągnięty na listę szkoły wojskowej 
w Bukareszcie. Młody, bo 9-letni Michał ru- 
muński stoi tu w uniformie obok swego kolegi. 

  

Skazanie posta Smoty. 
(Tel. od wł. kor. z 

Donoszą z Lublina, że w Krašmi- 

Warszawy). 

ku odbyła się rozprawa sądowa 
przeciw pósłowi Smole (z Wyzwo- 
lenia). Sąd skazał go na trzy miesią- 
ce więzienia za wygłoszenie podbu: 
rzającej mowy na wiecu do wystą- 
pień antyrządowych. 

Skargi ukraińskie 
spadły z porządku dziennego. 

W doniesieniu z Genewy podaje 
„Vorwarts“, iż zażalenia poszczegól- 
nych osób i organizacyj ukraińskich 
w związku z pacyfikacją Wschodniej 
Małopolski, w myśl procedury spadły 
z porządku dziennego obecnego posie- 
dzenia Rady Ligi Narodów, albowiem 
muszą być wpierw przedłożóne rządo- 
wi połskiemu do oświadczenia, na co 
przewidziany jest termin dwumiesięcz- 
ny. Niektóre z tych zażaleń złożyłi w 
sekretarjacie Ligi Narodów osobiście 
dwaj ukraińscy członkowie Sejmu. 

W myśl zasad ustałonych w spra- 
wach mniejszościowych w Madrycie, 
sprawa wejdzie następnie . do t. zw. 
„komitetu trzech”, który przygotowuje 
sprawozdanie i wnioski. Komitet ten 
składać się będzie obecnie z delegata 
Anglji, Norwegji i Włoch, pod ewen- 
tualnem przewodnictwem min. angiel- 
skiego Hendersona. Po nadejściu odpo- 
wiedzi rządu polskiego zamierzone jest 
powołanie wspomnianego komitetu 
trzech na konferencję do Londynu, 
poczem sprawa znajdzie się na porząd- 
ku obrad majowego posiedzenia Ligi 
Narodów. 

Zapotrzebowanie wagonów 
do Rosji, 

TALLIN, '27.L. (Pat). Przedstawi- 
ciel Rósji sowieckiej zwrócił się do 
dyrekcji fabryki wagonów „Dwiga- 
tiel* z prośbą o wydzierżawienie 
1000 wagonów towarowych. W związ- 
ku z powyższą ofertą zarząd fabry- 
ki postanowił . wypuścić specjalne 
akcje i przystąpić do budowy tej 
ilości wagonów towarowych wobec 
tego, iż fabryka nie ma w chwili 
obecnej tak znacznego zapasu wa- 
gonów do wydzierżawienia. 

czasu wykonania zamierzonych przez 
rząd obecny reform, zmierzających do 
poprawy ogólnego stanu gospodarcze- 
go w Polsce. W. każdym razie w po- 
czynaniach tak zasadniczych, zamiar 
pospiesznego usunięcia Spółdziełni z 
terenu jej dotychczasowej pracy, jest 
bezsprzecznie daleko więcej szkodli- 
wym, aniżeli strata z powodu przesu- 
nięcia terminu przyjęcia oferty na dłuż 
szy okres czasu, 0 ile dótychczasowy 
zły stan autobusów nie dałby się w ża- 
den sposób naprawić. 

wych, jak ruch w porcie, lub ceny tol 
warów, dotyczących Gdyni, które są 
drukowane wprost z obowiązku, ale 
gdańszczanie interesują się nawet naj- 
drobniejszemi szczegółami z życia por- 
tu gdyńskiego. Psuje im to wszystko 
krew, ale nie umniejsza zainteresowa- 
nia. Niech się tylko zawiąże jakie towa- 
warzystwo dła handlu choćby złomem 
łub szmatami w Gdyni, już o tem w 
Gdańsku wszyscy wiedzą. Gdy w gru- 
dniu została utworzona w Gdyni Rada 
Interesantów Portowych, której zada- 
niem jest prowadzenie w: spólnych inte 
resów jej członków i reprezentowanie 
ich przed instytucjami publicznemi i 
prywatnemi, donosiły o tem dzienniki 
gdańskie z taką drobiazgowością, jak- 
by to chodziło o utworzenie nowego ga 
binetu Rzeszy. 

Zainteresowanie gdańszczan - Gdy- 
nią wzrasta. Czują oni, że węzły zale- 

żności wolnego miasta od Polski zacie- 
śniają się coraz bardziej, w miarę po- 
stępu rozbudowy Gdyni. Również zda- 
je sobie dobrze ogół tu nad morzem 
sprawę z tego, że kropką nad i w roz- 
woju Gdyni, będzie dokończenie ma- 
gistrali węglowej ŚląskGdynia. Per- 
traktuje w tej sprawie obecnie minister 
stwo komunikacji z francuskiem kon- 
sorcjum, które się chce podjąć dokoń- 
czenie budowy tej kolei. Na samą myśl 
o tem kupel gdańscy, sprzedający pol- 
skie towary pod niemiecką marką „Pri 
ma Echtdeutsche Ware”, zalewają się 
potem, ałe niemniej nie przestają się: 
interesować Gdynią. 

W_I EE N SKI 

Zamachy na portrety Marszałka Piłsudskiego 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Właścieieł zakładów fotograficznych przy 
uł. Złotej, wystawił w oknie iotografję Mar- 
szałka Piłsudskiego. Wczoraj otrzymał on 
list pisany przez nieznanych osobników, w 
którym autorzy domagają Się usunięcia to- 
tografji, grożąc w przeciwnym razie wybi- 
ciem szyb wystawowych. Fotograf zawiado- 
mił komisarjat policji, który wszczął śledz- 

two, jednocześnie aby uchronić szyby wy- 
stawewe przed wybiciem postawiono poste- 
runek policyjny. Jak można wnosić autorami 
tego anonimu muszą być członkowie Obwie- 
polu, którzy w swoim czasie wybili szybę 
wystawową w innym zakładzie fotograficz- 
nym, gdzie również wisiała fotogratja Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Zastrzeżenie senatora Lubomirskiego. 
WARSZAWA. 27.1. Pat. — Na po- 

siedzeniu komisji spraw zagranicz- 
nych w dniu 27 b. m. sen. Lubomir- 
ski, obejmujący przewodnictwo, złożył 
następujące oświadczenie: 

Korzystając z pierwszego posiedze- 
nia komisji spraw zagranicznych, chcę 
zaznaczyć, że „Gazeta Warszawska u 
znała za właściwe umieścić in extenso 
list Paul-Boncoura, prezesa komisji 
spraw zagranicznych parlamentu fran- 

cuskiego i Locquina, prezesa grupy 
francusko-polskiej, do Marszałka Pił- 
sudskiego, ówczesnego prezesa Rady 
Ministrów. Nie wątpiąc o życzliwości 
autorów listu dła Polski i mając w pa- 
mięci liczne nam oddane usługi, musi- 
my jednak zastrzec się bardzo wyraź- 
nie przeciwko ingerowaniu w wewnę- 
trzne nasze sprawy. Nie pozwala na to 
godność i powaga państwa polskiego. 

Projekt komunikacji lotniczej między 
Warszawą a Tallinem. 

TALLIN, 27.L (Pat). Francuska 
firma Cidna złożyła w Ministerstwie 
Komunikacji ofertę w sprawie wpro- 

wadzenia normalnej komunikacji 
lotniczej pomiędzy Tallinem a War- 
szawą. 

Napad na patrol K. O. P. 
LWÓW 27.1. Pat. — Wdniu 26 b. m. oko- 

to gedz. 23 w nocy na patrol K. O. P. w Do- 
browolanach o 3 klm. od Zaleszezyk napadło 
18 parobków, zasypując patrol strzałami. 
Żołnierze K. O. P. odpowiedzieli salwą kara- 
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binową, przyezem ujęto 8 spraweów. Reszta 
zbiegła. Przy zatrzymanych znałeziono 2 re- 
wołwery i naboje. Śledztwo w tej sprawie 
w toku. 

Nowy gabinet we Francji. 
PARYŻ. 27.1. (Pat). Premjerem 

i ministrem spraw wewnętrznych u- 
formowanego rządu zosiał Laval, 
ministrem  sprawiediiwości — Leon 
Berard, ministrem spraw zagranicz- 
mych — Briand, ministrem wojny — 
Maginot, ministrem marynarki—Du- 
mont, ministrem lotnictwa—Dumes- 
nii, ministrem oświecenia publiczne- 
ge—Mario Reustan, ministrem finan- 
sów—Flandin, ministrem budžetu— 
Pietri, ministrem robót publicznych— 
Deligne, ministrem pracy — Landry, 
ministrem kandłu—Rollin, rolnictwa 
— Tardieu, marynarki handlowej — 
de Chappedelaine, emerytur—Cham- 
peliers, poczt i telegrafów—Gueznier, 
kolonij — Dyanaud. Teka ministra 
zdrowia publicznego nie została ob- 
sadzona. Prócz tego obsadzono sze- 
reg podsekretarjatów stanu. W skład 
nowego gabinetu wchogzi 4 senato- 
rów, w tej liczbie i niezależny, 2 z 
leWiey demokratycznej społeczno-ra- 
dykalnej, I z unji republikańskiej i 
25 deputowanych, w tej liczbie 6 re- 
publikanów leWicowych, 5 z lewicy 

radykainej, 4 z akcji społeczno-de- 
mokratycznej, 3 z lewicy społeczno- 
radykalnej, 2 republikanów socjal- 
nych, 1 demokrata ludowy, 2 bez- 
partyjnych i 2 z unji republikańsko- 
demokratycznej. 

PARYŻ, 27.1. (Pat). Sen. Laval 
zakomunikował w późnych nocnych 
godzinach prasie skład listy utwo- 
rzonego przezeń gabinetu Odmowa 
stronnictwa radykalno-socjalnego po- 
stawiła premjera w dość trudnej 
sytuacji. Mimo to potrafił on w cią- 
gu nocy zapewnić sobie udział sze- 
regu wybitnych przedstawicieli z in- 
nych stronnictw, łącznie z byłym 
premjerem  Tardieu, obejmującym 
obecnie rolnictwo oraz pos. Magi- 
not, który pozostaje na dotychcza- 
sowem stanowisku ministra wojny. 
Pozwala to sen. Lavalowi liczyć w 
Izbie i Senacie na większość w ro- 
dzaju tej, jaką rozporządzał Tardieu 
z tą różnicą, że większosć ta będzie 
jeszcze bardziej jednolita i bardziej 
rozszerzona. 

  

Owacje dla Gandhi'ego. 
BOMBAY. 27.1. Pat. — Podczas 

przyjazdu do Bombaju Gandhie* po- 
witany był przez tłumy Hindusów o- - 
krzykami na jego cześć. Musiał się on 
wraz z towarzyszącym mu orszakiem 
kilkakrotnie zatrzymywać, by odbierać 
składane mu w hołdzie kwiaty. Gandhi 
'zwrócił się z wezwaniem do osób, na- 
leżących do orszaku, aby powrócili do 
domu. Wysłuchano jego wezwania, 

lecz gdy Gandhi przybył do przezna- 
czonego dla niego mieszkania u pew- 
nego dostojnika indyjskiego, znowu 0- 
blegany był przez tłumy, które zwięk- 
szały się z każdą chwilą. Gandhi zwró 
cił się ponownie do tłumów z uśmie- 
chem na ustach, wzywając je do ro- 
zejścia się i do pracy. Gandhi przyjął 
następnie przywódców kongresu pan- 
indyjskiego. 

Wyczekujące stanowisko Gandhi'ego. 
LONDYN, 27.1 (Pat). W wywią- 

dzie, udzielonym korespondentowi 
Reutera. Gandhi oświadczył, iż nie 
chce wypowiadać swego zdania o 
sytuacji przed porozumieniem się ze 
swymi NO: i delegatami n na kon- 

ferencję Okrągłego Stołu, gdy po- 
wrócą z Londynu. Gandhi podkre- 
ślił, iż pożądane jest niezwłoczne u- 
wolnienie wszystkich więżniów poli- 
tycznych. 
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‚& Gdafiska do Gdyni. 
(Wrażenia i refleksje). 

Dosyć tych rozważań Jestem Po- 
lakiem, niech i mnie będzie wolno zain 
teresować się Gdynią! To, eo podają 
hakatystyczne dzienniki gdańskie, mi 
nie wystarcza. Chcę Gdynię widzieć na 
własne oczy. Rzucam na chwilę obmier 
złe miasto Gdańsk, gdzie się jeden 
drugiego boi: przestępca agenta poli- 
cyjnego, Polak Niemca, Niemiec same- 
go siebie. Jadę do Gdyni! 

Już w pociągu czuję inną atmosfe- 
re. Napisy po polsku, ludzie rozmawia- 
ja głośno po polsku i nikt się za nimi 
nie ogłąda. Nawet chłopak z gazetami 
drze się na peronie po polsku tak gło- 
śno, jakby mu kto za sam krzyk pła- 
cił. Pociąg rusza. Prędko migają, jak 
w kalejdoskopie, ostatnie gmachy 
Gdańska, politechnika, Wrzeszcz, lotni 
sko, Oliwa. Wszędzie zabudowania no- 
woczesne, komfort, higjena, wygoda. 
Wille w ogrodach, korty tennisowe, o- 
becnie zamienione na ślizgawki. Wi- 
dać, że tu mieszkają ludzie z gulde- 
nami. Pociąg staje dopiero w Sopotach. 
Wysiada kilka osób, przeważnie Ży- 
dów, rozmawiających po polsku. Mi- 
mo woli czuje się wdzięczność dla nich 
za ten język polski wśród morza niem- 
czyzny. Ciekawe, jakby tu rozmawiali 
Żydzi, no powiedźmy, wileńscy? 

Wzdłuż kolei ciągnie się doskonała 
Szosa Gdańsk—Gdynia. Ożywiają ją 
wy! godne autobusy, niczem nie przypo 
iminające wileńskich. Wybrzeże polskie 
przywykliśmy oglądać latem. W zimie 
przemierza je swemi krokami, albo 
„tubylec”, albo ktoś, kto wygrał na lo- 

terji bilet kolejowy dookoła Polski, 
Il-ej klasy. 

Za Sopotami robi się przed oczyma 
jaśniej: mniej budynków, więcej pól. 
Teraz dopiero człowiek zauważa, że 
świat jest pokryty nikłą warstewką 
białego puchu. Przyroda zaledwie przy 
pomina tutaj, od czasu do czasu, jak 
wygląda śnieg. Tu o narciarstwie, na 
miarę wileńską, niema mowy. Komu- 
nikaty meteorologiczne z Polski dono- 
szą o mrozach do 10-—15 stopni, a tu 
temperatura waha się stale między mi- 
nus 2 i płus 6 stopni. Co tu mówić o 
zimie! 

Pociąg zatrzymuje się. Kolibki! Je- 
steśmy poza granicami wolnego mia- 
sta. Na widok urzędnika z orzełkiem 
na czapce, robi się człowiekowi wese- 
lej, jak po wydostaniu się na urlop 6- 
tygodniowy z najbardziej zakurzonego 
miasta. Orłowo. O ile na terytorjum 
wolnego miasta widzi się z wagonu 
przeważnie większe skupienia budyn- 
ków miejskich, o tyle teraz krajobraz 
nabiera charakteru wsi. Widzimy fol- 
wark z zabudowaniami gospodarczemi, 
chaty wieśniacze, pola, ogrody. Raptem 
widzimy coś, czego doniedawna nie o- 
glądali podróżni, jadący do Gdyni. To 
linja magistrali węglowej, która nieda- 
leko od wybrzeża krzyżuje się z kole- 
ją gdańską. Niema czasu na remini- 
scencje, oto i Gdynia! 

Dworzec jest pozostałością z tej fa- 
zy rozwoju Gdyni, kiedy myśl o budo- 
wie własnego portu, wydawała się w 
Polsce czemś tak wiełkiem, że się jej 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
POWRÓT MIN. ZAUNIUSA. 

W dniu 27 b. m. powrócił do Kowna min. 
Zaunius. Mi er został natychmiast po przy- 
jeździe przyjęty przez prezydenta Smetonę, 
któremu złożył szczegółowy raport z przebiegu 
obrad, dotyczących sporu połsko-litewskiego. 

SEJMIK KŁAJPEDZKI | DYREKTORJAT. 

W dniu 27 b. m. zebrał się na posiedzeniu 
sejmik kłajpedzki. Sejmik wyraził votum za- 
ufania nowemu dyrektorjatowi. 

WALNE ZEBRANIE STUDENTÓW 
POLAKÓW. 

D. 25 b. m. w Uniwersyłecie W. W. odbyła 
się doroczne walne zgromadzenie studentów 
Polaków. Zebranie aił prezes St. Bukowski, 

poczem na przewodniczącego wybrano Cz. Mi- 
kołajunasa. Po odczytaniu sprawozdania ze- 
branie udzieliło ustępującemu zarządowi abso- 
lutorjum, poczem odbyły się wybory. 

POSIEDZENIE RADY LUDOWCÓW 

W niedzielę w Kownie w sałi T-wa „War= 
pas* odbyło się posiedzenie rady partji lu- 
dowców. Odczytano szereg sprawozdań o we- 
wnętrznem położeniu kraju, oraz w sprawach 
polityki zagranicznej. Przemawiałi: Sleżewi- 
czus, K. Grinius, agr. Rrykszczunas i in. Po- 
zatem w sprawie stosunków polsko-litewskich 
zebrani oświadczyli, iż Litwini nie otrzy- 
mali żadnych kompensacyj w wyniku znie- 
sienia stanu wojny między Połską a Litwą. 
W dalszym ciągu poruszono sprawę Kłajpedy. 
Posiedzenie przyjęło szereg odpowiednich re- 
zołucyj, wśród których wypowiedziało się za 
wprowadzeniem cywilnej metrykacji. 

WPROWADZENIE NOWYCH TRUDNOŚCI 
PASZPORTOWYCH. 

Nowa litewska ustawa paszportowa zawie- 
ra artykuł według którego wszyscy obywatele 
litewscy, przebywający zagranicą (w krajach 

europejskich ponad pół roku, w innych ponad 
rok) obowiązani są rejestrować się u odpo- 

wiednich litewskich konsułów. 
Niestosowanie się do tego artykułu pocią- 

ga za sobą karę grzywny w wysokości 1000 
litów z zamianą na dwa miesiące więzienia. 

ZAKOŃCZENIE GŁODÓWKI 

Po przybyciu do więzienia kowieūskiego 
prokuratora i złożeniu przezeń obietnicy u- 
względnienia żądań więźniów politycznych, 
zaprzestali oni głodówki. 

WILKICKIS ZŁOŻYŁ APELACJĘ. 

Jak wiadomo, w swoim czasie za upra- 
wianie szpiegostwa па rzecz Polski sąd wo- 
jenny skazał strzelca Wfólkickisa na karę 
śmierci. Skazany, zwrócił się a apelacją do 
Najwyższego Trybunału, który po pnzejrze- 
miu sprawy skierował ją w tych dniach do 
sądu 'wojennego. Dn. 29 b. m. sąd wojenny 
pod przewodnictwem pułk. Budnewiczusa: 
wozpatnzy tę sprawę pomownie. 

i IDEA TENISAS TASTE 

Pogadanki językoznawcze. 
Pisemny-piśmienny. Starsza for- 

ma piśmienny. Oba przymiotniki mia 
ły to samo znaczenie, były homoni- 
mami. Dopiero pod wpływem uży- 
wania tych wyrazów w znaczeniu 
przenośnem, przymiotnik piśmienny 
nabrał znaczenia — umiejący czytać 
i pisać, oświecony, światły. Dziś te 
wyrazy są jeszcze homonimami a 

zaczynają nabierać charakteru syno- 
nimów. Pisemny używa się coraz 
częściej w znaczeniu ścisłem: pocho- 
dzący od pisma, wyrażony pismem i 
t. p., piśmienny zaś w znaczeniu prze 

    
   

  

    

      

   

  

nošnem —- oświecony, światły. 

Odpowiedzie: 

Czytelniczce: „Spotykač Nowy 
Rok“ jest absolutnie blędem języko- 
wym, jest rusycyzmem, dosłownem 
tłumaczeniem z rosyjskiego (wstre- 
czat mowyj god). Po polsku należy 
mówić: powitać N. R., oczekiwać N- 
R. i t. p. — „Na jesieni* jest również 
błędem. Wyrażenia tego używa się 
w znaczeniu albo: w jesieni (podczas 
jesieni) albo pod jesień (ku jesieni). 
Na z przypadkiem 7 służy do ozna- 
czenia przestrzeni, a nie czasu (locati- 
vus), więc można pisać tyłko: w je- 
sieni (kiedy?), na jesień (na kiedy?), 
pod jesień (około), ku jesieni (pod 
jesień). — „Jestem w stanie* jest 
germanizmem, choć prof. Żawiłiński 
już go mostryfikuje. Jest to bowiem 
dosłowny przekład: „ich bin im Stan- 
de“, Po polsku: mogę, zdołam, jestem 
w możności, potrafię i t. p. 

M. S. „Za wyjątkiem* jest bez- 
względnie rusycyzmem, po polsku 
tylko: z wyjątkiem. р 

Kazimierz Wójcieki. 

aż bało całe społeczeństwo. Pod wpły- 
wem tej obawy, zaczęto budować Gdy- 
nię za małą, za ciasną, aby tylko broń 
Boże! nie przeholować. Nie miał zre- 
sztą wówczas kto regulować tych 
spraw i zająć się tem na serjo, bo to 
był okres w Połsce „belłi omnium con- 
tra omnes*, To teź ten próg Gdyni od 
strony lądu, jakim jest dworzec kole- 
*jowy, rychło okazał się za mały. Mu- 
siał on ulec rozbudowie i przeróbkom 
aby zaspokoić choć tymczasowe potrze 
by ciągle wzmagającego się ruchu. O- 
becnie choć pora zimowa, praca wre 
na dworcu gdyńskim. zwłaszcza w jego 
części podziemnej. Monterzy i robot- 
nicy krzątają się, zakładają jakieś ru- 
ry, przewody i t. p. Mimo ogólnej cia- 
snoty i wykorzystania każdej piędzi i 
cala budynku dworcowego, wszędzie 
panuje porządek i czystość. 

_Plac przed dworcem, wyasfaltowa- 

ny, jest częściowo zapełniony samocho 
dami. Koni, które nawet w Gdańsku 
spotyka się co prawda rzadko, nie wi- 
dzi się tu na ulicach. Ruch uliczny jest 
duży. Wprawdzie ilość samochodów 
nie może nawet przybyszowi z Polski 
imponować, ale zato widzi się wszę- 
dzie dużo ludzi pieszych. 

Objaw ten świadczy o tem, że mia- 
sto nie jest jeszcze rozlegle rozbudo- 
wane, i że ruch kołowy nie jest nale- 
życie uregulowany. 

Wielka ilość ludzi krzątających się 
po ulicach zadziwia człowieka. A prze- 
cież niema sezonu! Są to stali miesz- 
kańcy Gdyni. Oni nie tęsknią za se»
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Dalsze protesty przeciwko „protestom”. 

Dnia 25.1 b. r. w Postawach od- 
było się zebranie członków wszyst- 
kich organizacyj społecznych, na 
łktórem: prelegent p. Marjan Polit 
referewał sprawę Brześcia. 

Po wysłuchaniu przemówienia 
zebrani uchwalili rezolucję, popiera- 
jącą calkowicie stanowisko Rządu i 
B.B. * .R. w t. zw. „sprawie brzeskiej”. 

Echa porwania przez bolszewików emigranta 
szerepki. 

W mumerże 17 „Kurjera Wileń- 
skiego” donosiliśmy o głośnem już 
dziś porwaniu z terytorjum pol- 
skiego emigranta rosyjskiego Jana 
Szerepko. Porwania, jak wiadomo, 
dokomała mocą uzbrojona banda, 
wywożąc Szerepko na teren Rosji 
„sowieckiej. 

Pomieważ istniały poważne po- 
szlaki, że zachodzi tu fakt pogwał- 
cenia granicy, władze polskie na 
czeie ze starostą mołodeczańskim 
amiezwłocznie zwróciły się- do ko- 
maemdamta sowieckiej straży granicz- 
mej w Zasłowiu z żądaniem wspól- 
жесо wyświetlenia incydentu, jak 
również zwołania w tym celu kon- 
ferencji granicznej. Początkowo 
władze sowieckie zgodziły się na 
odbycie konierencji w dniu 26 b. m. 
W ostatniej jednak chwili wynikły 
trudwości natury formalnej, w wy- 
miku których konierencja do skutku 
mie doszła. Obecnie, jak się dowia- 
dłujemy, przedstawicieł władz so- 
wieckich zaproponował jako termin 
komierencji dzień 8 lutego r. b. 

W międzyczasie mieszana komi- 
sja polsko-sowiecka przeprowadziła 
wizję iokalną oraz wspólne docho- 
dzenie, które pozwoliło ustalić na- 
stępujące iakty: 

Porwania emigranta sowieckiego 
dokonała nie banda dywersyjna, 
jak to początkowo przypuszczano, 
lecz padł on oiiarą miejscowych 
elementów komunistycznych. 

W wieczór poprzedzający kry- 
tyczną noc porwania, Szerepko w 
towarzystwie miejscowych komuni- 
stów bawił się w jednym z zajaz- 
dów, gdzie upił się do utraty przy- 
tomności. Powrócił jednak do do- 
mu (wieś Tułkowszczyzna), skąd 
nocą wywieziono go Saniami na 
stronę sowiecką. 

Władze sowieckie, opierając się 
na powyższym, dodać należy prowi- 
zoryc znym narazie, wyniku docho- 
dzenia, stanęły na stanowisku, iż 
nie mogą brać odpowiedzialności 
za porwanie obywatela Z.S.S.R., któ- 
ry jest przestępcą politycznym Ści- 
ganym i poszukiwanym przez wła- 
dze sowieckie, wobec czego Żąda- 
nie władz polskich wydania porwa- 
nego prawdopodobnie nie zostanie 
uwzględnione. 

Ostateczne jednak wyświetlenie 
i rozwiązanie incydentu nastąpi w 
dniu 8 b. m. na konierencji obu 
stron zainteresowanych, o ile na- 
turalnie termin ten zostanie przez 
władze polskie zaaprobowany. 

Awantury pijanych strażników litewskich. 
W rejonie odcinka granicznego 

Niemenczya nocy wczorajszej kilku 
pijanych strażników litewskich znisz- 
czyło trzy wiechy graniczne oraz 
addałe szereg strzałów karabinowych 

w kierunku terytorjum polskiego. 
Awanturujących się Litwinów uspo- 
koiłlich własny patrol, który pijanych 
żołnierzy ni do a 
strażnicy. 

Tajna gorzelnia samogonki wyleciała 
w powietrze. 

Quegdaj w mocy w zaścianku Zarębowo 
w rejonte odcinka granicznego Bohdanów pa- 
irole KOP. zostały zaalarmowane silną de- 
tomucją, która nastąpiła w domu Wejciecha 
IDobkiewieza. Po pewnej chwili z domu te- 
go poczęły wydobywać się silne kłęby dy- 
mu i mim żołnierze przybyłi na miejsce wy- 
padku budynek cały stał w płomieniach. 

Z pałącego się domu wybiegłi W. Dobkie- 
wiez, jego dwaj synowie Anteni i Paweł oraz 

niejaki Abram Bikmajer z Dziśnieńskiego. 
Wymienieni byli dotkliwie poranieni, Po 2 
godzinnej akcji ratunkowej pożar zdołano 
ziokalizoweć przy wydatnej pomocy żołnie- 
rzy KOP. 

W wyniku dochodzenia zdołano ustalić 
iż wybuchł pożar wskutek zapalenia się 
wielkiej bani ze spirytusem w potajemnym 
składzie „pędzenia* samogonki. Rannych 
Dobkiewiczów i Bikmajera aresztowano. 

walka z plagą wilków. 
Ostatnio ma prowincji w sposób miemo- 

fowany dotąd rozmnożyły się wilki, któ- 
re chodząc całemi stadami nietylko wyrzą- 
dzają tiame szkody okolicznym wieśniakom, 
przez porywanie żywego inwentarza, lecz czę- 
tftokwoć rzucają się ma samotnych przechodni. 

  

  

W celu zwalczenia tej plagi onegdaj z inic 
jatywy okolicznego ziemiaństwa zorganizo- 
wame zostało w rejonie Druskienik polowanie 
na szerszą skalę. Trofea myśliwych upięk- 
szyło 5 zabitych wilków i 1 lis. 

Groźne pożary. 
Wczoraj wieczorem z niewyjaśnionych 

narazie przyczyn wybuchł duży pożar w za- 
budowamiach mieszkańca wsi Wielka Góra 
$żm. przewiockiej), Władysława Markucia. 

Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej 
ogień przerzucił się również i na sąsiednie 
zabudowania, niszcząc domy Ignacego Krysz 
tośowicza i braci Antoniego i Wacława Byliń- 
skich. Straty spowodowane pożarem wynoszą 
według prowizorycznego obliczenia —20,000 
sA. 

Tegoż dnia wybuchł duży pożar we wsi 
Potoczki gm. kraśnieńskiej. 

Ogień powstał w piekarni mieszkańca tej- 
że 'wsi Jama Mroczki i przeniosł się na są- 

siedni dom mieszkalny Janimy  Glińksiej. 
Ogarnięty płomieniem dom doszczętnie spa- 
lit się. 

Dochodzenie w obu tych wypadkach w 
toku, choć wszystko wskazuje, że pnzyczy- 
mą pożaru było nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem. (e). 

BARANOWICZE 
+ Różności z haranowickiego bruku. P.- 

Aząc © życiu maszych Towarzystw rozmyś'- 

mie pominęłam grupę stowarzyszeń wojsko- 
wego typii. A wigc „Federację“ „Strzelców 5 

«Zwią veik Legjonistow“ i „Inwalidėw“. „Fe- 
deracja” łącznie z „Strzelcami! i „Związkiem 

ILegjonistow““ borykała się z brakiem lokalu, 
który ogromnie ntrudniał wszelkie poczyna- 

mia matury bądź towarzyskiej, bądź kultu. 
ralno oświatowej. 

Dochodziło do tego że „Strzelcy” którzy 
nan wystawili w listopadzie z. roku bardza 
ładnie jak ma amatorów oczywiście, „War- 
szawianikę* Wyspiańskiego, naturalnie że w 

„kostjumach sprowadzanych aż z Wilna, nie 
mieli gdzie robić prób i nie wiadomo cohy 
było się stało 'w ostatecznej chwili, gdyby nie 
poczciwe wojsko, co im dało przytułek w 
Kasynie podoficerskiem za protekcją takiego 
p. kapitana Sikorskiego co to ma w opiece 
przysposobienie wojskowe maszej młodzieży. 

Była chwila że „Strzelcy* jak wróble 
gnieždzili Się gdzieś na poddaszu. Ale dzisiaj 
to już należy do przeszłości. Dzisiaj i „Fe- 
deracja“ i „Strzelcy“ i Związek „Legjoni- 

stow“ mają duży lokal wspólny w dogod- 
nym punkcie przy ul. Mickiewicza Nr. 1 
Mają dobre warunki pracy. To też wydajn'ej 
mogą ją prowadzić. „Strzelcy* i „Legjoniś- 
ci“ urządzili sobie „tradycyjne opłatki*. 

КОНЕ 

„Legjonišci“ chcą oprzeć swój bt, o trwale 
podstawy materjałne, wystąpili do władz o 
ikoncesję na powiatowy skład soli i o komse- 
sję na kiosk. Mają zamiar uruchomić w ło- 
kału własnym bilard, a na karnawał szykują 
wieczór taneczny z „kabaretem leguńskim* 
w sali kina wojskowego w tak zwanym 
„Longinusie“ w koszarach Kościuszki. Ma 
być dużo atrakcyj, a nawet spodziewane przy 
bycie p. Hamki Ordonówny. Ma być wieczo- 
rynka wesołych legunów, dnia 7 lutego b. r. 

Na ten sam dzień, „jest wyznacz 
reprezentacyjny „Czerwonego Krz 
ry ma być, rendez-vous naszej śmietanki to 
warzyskiej, z miasta i powiatu. Są tacy co 
sobie mówią na ucho, że jak się oficjaln:e 

ie wynudzą ma bału „Czerwonego 

ża”, który ma być arcy vs mó - 
niac gwarą miejską „extra faj n* to... da- 
dzą „nura do Longinusa, a - 
bliwie a bez krochmalu zabawi 

   

  

   
   

  

u leguńskiej 

    
   

wiary. Ale, ale mie przesądzajmy „Bal Czer- 
wonego Krzyża”, ma znakomicie dobrany ze 
spół gospody gospodarzy i może wytrzy- 

mać konkurencję z żołnierską. zabawą „Zwią 
zku iLegjonistów*. Qui vivra verras. Jednem 

słowem, mimo narzekań na ciężkie c , lu- 
dziska pobawić się w kami ał mu 

Zapowiedziałam u góry. należy mi w 
tej korespondencji wspomnieć o organizac- 
jach wojskowego typu. Na końcu chcę po- 
chwalić masz „Związek Inwałidów*. I ta or- 
ganizacja dobrze u nas pracuje. Przeniosła: 
się ona z lokalu gorszego do lepszego przy 
ulicy Szeptyckiego Nr. 24. Kancelarję ma pro- 
wadzoną tak że można pokazywać ją jako 
wzór porządnego prowadzenia. Dla użytku 
członków przybywających z powiatu, a na- 
wet z kilka sąsiednich powiatów, które w 
Związku Legjonistów w Baranowiczach się 
grupują, troskliwy o potrzeby członków ad- 
ministrator obywatel Jakób Mostowicz, u- 
rządził dla nich schronisko na dziesięć 10- 
żek, przy ulicy Żłobińskiej, niedaleko stacji 
osobowej. 

Tak pracują organizacje wojskowego ty- 
pu u nas. Że mają one wyznaczone dni ze: 
brań zarządu, posiedzeń @ godzimy zajęć biu- 

rowych, o tem już nie wspomnam, że mają 
także jednostki szczerze oddane pracy, a 

sporo członków papierowych jeszcze, to. ma- 
turalna. Tak jest wszędzie, a nietylko u nas. 

Stefanja Bojarska. 

PIWOWARY, gm. twereckiej. 
+ il stycznia roku bież. pnzejeżdżałem 

przez wieś Piwowary, Jadąe drogą, usłysza- 
łem jalkieś hałasy i śmiechy i jednocześnie uj- 
rzałem kilkanaścioro dzieci, $pieszących we- 
soło do szkoły. Ponieważ było to wieczorem 
zdziwiło mnie dlaczego one idą do szkoły. 
Ale wnet usłyszałem wśród gwarów dziatwy, 
powtarzający się raz po raz wyraz: „choin- 
ika“. — Ach, miec ta dziatwa ma „choimkę* 
dąży z taką radością, z takim gwarem?! 

Dla jasności muszę jeszcze zaznaczyć, że 
w Piwowarach, wsi zamieszkałej przez lud- 
mość litewską, znajduje się polska szkoła po- 
"wszechna, w. której obowiązki manczyciela 

od dwóch lat p. Kazimierz Jacewicz, 
który ku wielkiej uciesze swojej szkolnej 
gromady urządził właśnie tę „choinkę”, 

I mnie zagnała ciekawość do mapełnionej: 
po brzegi dziatwą i rodzicami — izby szkol- 
mej! Znalazłem sobie ikawałeczek ławki w 
kącie między gospodarzami, którzy gwarzyli 
przyciszonym głosem, usiadłem i jednem u- 
chem złapałem kilka — urwanych z poga- 
wędki sąsiadów — zdań: 

.„..„dobry nasz nauczyciel”... 
sku umie rozmawiać...', _...„ładną 
urządzil...“ 

Byłbym może co jeszcze ciekawego usły- 
szał o nauczycielu, o szkole, ale to ostatnie 
zdanie skierowało mój wzrok na stojące w 
środku klasy ślicznie ubrane, iskrzące. się 

światłem i barwami drzewiko. Z uznaniem 
dła nauczyciela i jego uczniów mależy za- 
zmaczyć, że większość ozdób choinkowych 

była własnoręczną robotą dzieci. 
A program „choinki“? 
Oto krótka pogadanka mauczyciela, po- 

tem szereg ładnie wykonanych kolend w jęz. 

     

po litew- 
choimkę 

polskim i bitewskim, deklamacje, piosenki 
świeckie, gry i zabawy. 

O godz. 10-ej rwiecz. „choinka się zakoń- 
czyła. 

'Rodzice dziękowali nauczycielowi za u- 

rządzenie dzieciom takiej radości i wracali 
do domu, a za niemi biegły ich pociechy, 
sząc się głośno z otrzymanych cukierków 
orzechów, obsadek, ołówków, zabawek... 

Powyższe powinno nauczycieli zachęcić 
do podobnej pracy, a w społeczeństwie 
wzbudzić uznanie dla takich cichych pracow- 
ników na niwie oświaty, jakim jest p. Jace- 
'wicz, który — mie oglądając się na fundusze 
gminy, na kieszeń niezamożnej ludności— 
potrafił własnemi środkami urządzić tak 
kosztowną imprezę, który potrafił zjednać 
dla polskiej szkoły ludność litewską, który 
szanując to, co każdemu Litwinowi jest dro- 
gie: jego mowę, obyczaje, zwyczaje, potrafi 
jednocześnie wychowywać dziatwę ma: przy- 
szłych lojalnych obywateli państwa. 

Cześć takiej mrówczej pracy, cześć! 

Przejezdny. 

   

      

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

  

W_I CL E Ń S K 1 

Sensacyjne aresztowanie groźnego 
włamywacza—bandyty. 

W dniu wczorajszym w jednym 
z domów schadzek, będącym jed- 
nocześnie ineliną złodziejską, funk- 
cjonarjusze wydziału śledczego u- 
jęli groźnego bandytę i włamywa- 
cza, Josiela Anszera, znanego w 
świecie złodziejskim pod przezwi- 
skiem „Josiel Parch*. 

Karjera bandycka Anszera datu- 
je się jeszcze z r.1920, kiedy to za 
udział w napadzie rabunkowym ska- 
zany został na 6 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Pe odbyciu kary Anszer w dał- 
szym ciągu kontynuuje swoją. dzia- 
łalność przestępczą, dokonywując 
całego szeregu zuchwałych kradzie- 
ży i włamań. 

Poszukiwania policji kilku miast 

za sprytnym złodziejem przez dłuż- 
szy czas nie odnosiły skutku. 

Dopiero przed paru tygodniami 
policja wileńska otrzymała konii- 
dencjonałną wiadomość, iż Anszer 
znajduje się w Baranowiczach w 
melinie złodziejskiej „Sirki*. Do 
Baranowicz wydelegowano wówczas 
jednego z wywiadowców, lecz An- 
szer zwąchawszy, jak się to mówi, 
pismo nosem, w porę się ulotnił. 
Odtąd złodzieja znowu zaczął prze- 
Śladować pech, gdyż miał już stale 
policję na piętach. Przed paru dnia- 
mi—przybył do Wilna, gdzie wpadł 
w zasadzkę policji. Nie trzeba do- 
dawać, że pechowy „Parch* — siedzi 
pod kluczem. (©) 

Zagadkowe strzały przy ul. Gedyminowskiej. 
Policja śledcza prowadzi obecnie: docho- 

dzenie w następującej sprawie. 
We wtorek wieczorem do szpitala św. Ja- 

kóba dostarczono jakiegoś osobnika z prze- 
strzeloną ręką. 

Z dokumentów znalezionych przy rannym, 
ustałono, że jest to niejaki Michał Kowalew- 
ski, zamieszkały w Wilnie przy ul. Mejszagol- 
skiej 47. 

Wkrótce po dostarczeniu rannego do szpi 
tala, przybyl na miejsce funkcjonarjusz P. P., 
który zbadał chorego celem wyjaśnienia о- 
kolicznošci wypadku. 

Podczas badania 
co następuje: 

W poniedziałek wieczórem: gdy przecho- 
dził ulicą Gedminowską, zauważył jakąś 

Kowalewski oświadczył 

podejrzaną grupkę ludzi, którzy kłócili si 
między. sobą. W chwili, gdy Kowalewski 
zrównał się z tą grupą, jeden. z nieznanych mu 

osobników nagłym ruchem wydobył z kiesze- 
ni rewolwer, i zmierzywszy nim w Kowalew- 
skiego wystrzelił. Na szczęście kula trafiła go 
tylko w rękę. Sprawca strzału, jak i cała owa 

„sklėcona“ grupka osób ulotniła się. 
Powody postrzelenia są Kowalewskiemu — 

według jego zeznania — mieznane. W każdym 
bądź razie nie dał na takie pytanie zdecydo- 
wanej odpowiedzi. 

Zachodzi przypuszczenie,, że Kowalewski 
złożył kłamliwe zeznanie, ryjąc przyczynę 
wypadku: Dalsze śledztwo ma to dopiero wy- 
jaśnić: (c) 

      

    

  

Dziś: Walerego i Juljana.. 

Jutro: Franciszka Salez. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 24. 

Zschód ‚ —. 16 . 12 

Spostrzeżenia Zakładu Metaoroiogii U. Ś. B. 

w Wilnie z dnia 28/1—1931 raku. 

Ciśnienie órednis w milimetrach: 760: 

  

*Temperatura średnia — 2° С 

> najwyższa: ос 

ь najniżeza: — 30 C. 

  

"Opad w milimetrach: 0,4 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: 

OSOBISTE. 
— Zaślubiny. Wczoraj o godz. 3 pp. ks. 

Aieksandrowicz, kapelan wojskowy, pobłogo- 
słąwił związek małżeński między p. Haliną 
IKozłowską, a p. por. Mirosławem Chrzanow - 
skim. Uroczystości towarzyszył cały szereg 
przyjaciół i towarzyszy bromi p. młodego, 
poczem młoda para żegnana przeź rodzinę 
i przyjaciół odjechała do Zakopanego. 

Młodej parze szczęść Boże! оя 

URZĘDOWA. 

Nad zagadnieniami gospodarczemi 

obradować będzie zjazd wojewodów. W 

związku z coraz bardziej zaostrzającym się 

kryzysem gospodarczym Minister — Spraw 

Wewnętrznych zwołał do Warszawy na dzień 

29 b. m. konferencję wojewodów.. Konferen- 

cja ta odbędzie się w lokalm Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu 6 będzie miała na celu 

rozwiązanie szeregu zagadnień, wytworzo- 

mych przez ciężką sytuację ekonomiczną 

przeżywaną obecnie przez Państwo. 

W dniu wczorajszym celem wzięcia udzia 

łu w konferencji wyjechał do Warszawy p. 0. 

wojewody p. St. Kirtiklis. 

  

   

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- › 
go. W dniu 26 stycznia r. b. pod przewodni- 
ctwem wojewody wileńskiego p. Stefana Kir- 
tiklisa odbyło się 38 z kolei posiedzenie Wy- 
działu Wojewódzkiego na którem: 

1) Rozpatrzono 40 odwołań od decyzyj, 
powziętych przez Magistrat m. Wilna i posz- 
czególne wydziały powiatowe, w sprawie po- 
datków. 

2) Rozpatrzono uchwały Rady Miejskiej 
m. Wilna, dotyczące: a) uzupełnienia taryfy 
opłat za czynności wydziału przemysłowego 
m. Wilna, b) przepisów o eksploatacji doro- 
żek samochodowych na terenie m. Wilna, 
c) wprowadzenie na rok 1931/33, podatku in- 
westycyjnegó na budowę dróg oraz podatku 

od mieruehomości. 

m. 
pow. de. 

tu etatów stanowi Sabowadh, 
4) Rozpatrzono uchwały Sejmiku Wileń- 

sko-Trockiego, powziete па posiedzeniu w. 
dniach 15 i 16 grudnia 1930 r. Wśród tych 
uchwał zasługuje na wspomnienie uchwała 
Sejmiku mocą której dla upamiętnienia 10 
lecia istnienia samorządu powiatowego zo- 
stało ufundowane stypendjaum w wysokości, 
1800 zł. rocznie dla studenta wydziału: rol- 
niczego Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wiiniie, pochodzącego z terenu jpow. wiłleń- 
sko-trockiego. 

— Stan bezrobocia w województwie wi- 
leńskiem. Według danych statystycznych ma 
terenie poszczególnych powiatw wojewódz- 
twa wileńskiego zarejestrowano 5225 bezro- 
bótnych w tej liczbie 3896 mężczyzn i 1329 
kobiet. ! 

Bezrobocie w porównaniu z poprzednim 
tygodniem zwiększyło się o 176 osób. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Trzeba sypać piasek. Starosta Grodzki 

wkarał Sorę Wolfson, właściciełkę domu Nr. 
39 przy ul. Ponarskiej za nieposypywanie 
chodnika piaskiem, pomimo kilkakrotnych 
upomnień, aresztem bezwzględnym przez dni 
trzy. 

      

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata „Dziennika Wiłeńskiego* 

W. dniu wczorajszym władze admrinistracyj- 
me skonfiskowały nakład „Dziennika Wileń- 
skiego“ za umieszczenie napastliwego artyku- 
łu na władze U. S. B. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza (119) Środa literacka po- 

święcona będzie „Najmłodszemu Wilnu li- 
terackiemu*. Z  auterecytacjami wystąpią 
pełni talentu studenci U. S. B., pp. T. Buj- 
micki, IK. Hałaburda, Cz. Miłosz i J. Zagór- 
ski Część pierwszą wypełnią utwory po- 
ważne prozą i wierszem, część drugą lite- 
racki humor i satyra. 

Początek o godz. 8' wiecz. w siedzibie 
Zw. Literatów. Ostrobramska 9. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. Młodzież 
akademicka mile widziana. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— XII Doroczny Bal Akademicki. Świet- 
nie zapowiadający się ХИ-у Doroczny Bal 
Akademicki, który odbędzie się pod łaska- 
wym protektoratem J. W. P. Marszałka Se 
natu Władysława Raczkiewicza i Jego Mag- 
nificencji Rektora U. S. B. prof. dr. Alėksan- 
dra Januszkiewicza w dniu 2 lutego r b. w 
salonach Kasyna Garnizonowego, wywołał 
ogromne zaimteresowanie w szerokich sfe- 
rach społeczeństwa wileńskiego. 

Dzięki licznym niespodziankom, pomy- 
słowym i pięknym dekoracjom, doborowym 
orkiestrom, różnokolorowym efektom świet!- 

  

ka Au LLS LJ 
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego” pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

ERZE PARSOSEDZY RT AWRE CWE OZROREAE OCHA 

nym, oryginalnym kotyljonom i obficie zao- 
patrzonym buietom. Bal ten niewątpliwe 
będzie największą atrakcją sezonu. 

Pozostałe zaproszenia otrzymać można w 
tokalu Bratniej Pomocy, Wielka 24, ieł. 778, 
codziennie do soboty od godz. 13 do 15 6 od 
19 do 21. 

   

SANITARNA. 
— Cheroby zakaźne. Wydział zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego w ubiegłym tygodnón 
na terenie województwa wileńskiego zanoto- 
wał następujące choroby zakaźne: 

Tyfus plamisty — 3 osoby, tyfus bnzusz- 
ny, — 9, (1 zgon). płonica 76, błonica 42, ja- 
glica 98, róża 6, krztusiec 31, gruźlica 83 

(7 zgonów), 5 

    

inne choroby 75. 

Z POCZTY. 
— Z okazji imienin prezesa dyrekeji 

Urzędnicy pocztowi w Wiiłnie z okazji i 

dla uczczer imienin prezesa Wil- 

Dyrekcji P. i T. p. inž. Karoła Żuchowicza 

złożyli w naszej redakcji 200 zł. (dwieście 

złotych) z przeznaczeniem 100 zł. (sto zł.) 

na Dom Sierot im. Marszałka Piłsudskiego 

w Wiilnie i 106 zł. (sto zł.) na Legję Inwak- 

dów W. P. w Wilnie. 

— Zamiast do Persji do województwa tar- 
nopolskiego. Włądze pocztowe stwierdziły, 
i vyslamą przez jedną z redakcyj cza- 

kich do Persji, skierowano myl- 
nie z niewiadomych powodów do jednego z u- 
rzędów poczt. województwa tarnopolskego, 
a następnie zwrócono stamtąd, jako niedorę- 
czalną z dopiskiem „zwrot Wilno* i dorę- 

czomo zpowrotem nadawcy, mimo, że prze- 
syłka ta nie była skierowasa do właściwego 

miejsca przeznaczenia według adresu t. j. 
do Persji. 

Istolnie gdzie Rzym, gdzie Krym. 
kt ten jednak dowodzi, że urzędy po- 

cztowe i ambulanse lekceważą sobie obowią- 
zek kierowania przesyłek według adresów 
względnie personel urzędniczy tak dalece 

ladomościami z dziedziny geograf ji, 
ikują Persję ż województwem tar- 

nopoldskiem. Naprawdę wygłąda to na humo- 
reskę. 

Jak się dowiadujemy, celem zapobieżenia 
w przyszłości tego rodzaju uchybieniom, pre- 
zes Dyrekcji Poczt i Telegr. w Wilnie wydał 
okólnik, w którym poleca pouczyć odnośny 
personel o obowiązkach na nim ciążących. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Nowe  prezydjum Ligi Morskiej 

i Rzecznej. Wobec przeniesienia Kuratora 
Okręgu szkolnego p. Pogorzelskiego do 
Brześcia i w związku z tem rezygnacji tako- 
wego ze stanowiska Prezesa Ligi Morskiej 
i IKolonjalnej Odd: ńskiego; odbyło się 
w dmiu 21.1 b r. 
nie Zarządu L. M. i K.na którem dokona- 
no wyboru prezesa i wice-prezesa, przy- : 
czem na. Prezes: : Admirała M. Bo- 
rowskiego i W a: p. Władysława 
Szumańskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—Posiedzenie Wileńskiego Oddziałe Poł- 

skiego Towarzystwa Psychjatrycznego odbę- 
dzie się w czwartek dn. 29 stycznia © godz. 
12-ej w południe w Klinice Neurologicznej 
U S. B. z porządkiem obrad: 1) Pokaz cho- 
rych z Kliniki Neurologicznej U. S. B., 2) 
Prof. St. Wiładyczko: Selerosis multiulex "do- 
łorosa, 3) Dr. A. Kulikowska: Sprawa poza- 
szpitalnej opieki psychjatrycznej w Wilnie. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— 15 roczniea śmierci „Ciotki*. W dniu 

5 tego r. b. przypada 15 rocznica śmierci 
poetki białoruskiej zarówno wybitnej dzia- 
aczki społecznej A. Paszkiewiczanki, znanej 
pod pseudonimem „Ciotka*.. W. dniu tym 
ma być zorganizowana uroczysta akademja 
z powodu przypadającej rocznicy . 

— Z białoruskiego „Centrosojazu*. W dn. 
22 b. m. odbyło się posiedzenie Prezydjum 
Białoruskiego „Centrosojuzu”, na którem о- 
bok innych kwestyj, była omawiana kwestja 
pracy kulturalno-oświatowej. Pomimo cięż- 
kiego stanu materjalnego „Centrosojuzu” po- 
stanowiono przystąpić do onganizowania bi- 
bljotek i czyte. prowincji. 

'W najbliższej przyszłości postanowiono 
uruchomić w rozmaitych powiatach 10 bibljo- 
tek oraz jeszcze 50 bibljotek nieco później. 
'Pozatem postanowiono z początkiem lutego 
rozpocząć organizowanie wyjazdowych pre- 
dekcyj i odczytów, przeważnie z zakresu spół- 
dzielczoś. zapraszając na prelegentów p. 
Bf i inż. S.. Busła. 

nie „Centroso * ma przystąpić 
do organizowania na prowincji > drama - 
tycznych. 

  

dnia 

   

      

   

    

    

   
   

    

    

  

       

      

   

    

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
-— Ortodoksi wiłeńscy myśłą już o przy- 

szłej Radzie Miejskiej. Ortodoksi wileńscy 
odbyli w Wilnie poufną naradę w sprawie 
wyborów do Rady Miejskiej.  Uchwalomo 

BEBO SOD (MOBO ROA AA T AAS SIT O TIT IN III NT S IO 
zonem letnim nad morzem, to są lu- 
dzie pracy, ludzie interesu. Ci ludzie 
wezmą, już w niedalekiej prźyszłości, 
Gdynię całkowicie we władanie. Kura- 
cjusze i letnicy będą musieli, chcąc 
mie chcąc, szukać przyjemności had- 
morskich gdzieindziej, w Oriowi ie, Ok- 
sywiu, na Helu. 

Wśród przechodniów widzi się ele- 
ganckie damy we wspaniałych fut- 
rach i ubogich robotników w wytar- 
tych cienkich paltach. 

Chcę zajrzeć do portu, skręcam na 
. ulicę Starowiejską. Nietrudno się do- 
myśleć od czego pochodzi nazwa tej 
ulicy. Wystarczy uważnie powieść о- 
czyma po budynkach. Obok kamienic 
nowych, widzimy niskie domki, a wła- 
Ściwie chaty, © jednej kondygacji, z 
małemi oknami, stojące przeważnie 
nierównolegle do ulicy, jakby je już 
ktoś próbował stąd ruszyć, albo jakby 
się chciały sprzeciwić nowemu porząd- 
kowi rzeczy. Są to stare chaty kaszu- 
bów-rybaków, które, choć wybiełone 
i utrzymane po miejsku, wyraźnie mó 
wią, że pamiętają odległe czasy przed- 
wojenne. 

Wogóle na Gdynię trzeba patrzeć 
pzez potrójne okulary, z których ka- 
żde pozwolą nam widzieć tę miejsco- 
wość w odmiennym wyglądzie. Przez 
te okulary zobaczymy właściwie trzy 
Gdynie. . 

Chaty i stare domki, resztki opłot- 
ków i stuletnie dęby, stojące obecnie 
przy asfaltowych ulicach (co za dy- 

sonans!), — to stara Gdynia, uciemię- 
żona, zapomniana Gdynia. 

Druga Gdynia, to pół-miasto, pół- 
letnisko, z okresu, kiedy z bojaźnią za- 
czynano budować port. Tę Gdynię, w 
której zaczęło się wszystko ruszać, w 
której można było zrobić kokosy, na 
czem się dopiero poniewczasie pozna- 
wałi ludzie, reprezentują już tylko 
„dzieła ręką ludzką uczynione”. Sa to 
przeważnie budynki różnej użyteczno- 
Ści, swą wartością nie dostosówane do 
przyszłej roli Gdyni. Tu należy zali- 
czyć dworzec kolejowy, drewniane za- 
kłady kąpielowe i całą plejadę pry- 
watnych domów mieszkalnych. Te o- 
statnie stanowią idealny typ czynszo- 
wych domów powojennych: murowa- 
ne, bez stylu, okna tylko z pozoru wiel 
kie, mieszkania rozpaczliwie ciasne. 

Aby uzupełnić obraz tej drugiej Gdyni, 
trzeba koniecznie dodać całe szeregi 
długich drewnianych baraków dła ro- 

botników i urzędów publicznych. 

Pamiątki dawnej, starej Gdyni są 
na wymarciu. Niestety, ale już wkrót- 
ce, będziemy je oglądać tylko na po- 
cztówkach i fotografjach. Ta druga 
Gdynia jest przeznaczona, operując 
słownikiem amerykańskim, — na roz- 
biórkę. Ha cóż? Czyż Polska nie może 
sobie pozwolić na rozebranie ciasnego 
dworca w Gdyni, jeżeli w Ameryce na 
porządku dziennym rozbiera się duże 
gmachy, lub setki i tysiące kilomet- 
rów kołei żelaznych, bo lepiej się O- 
płaca yankesom rozebrać je niż nie 
móc wytrzymać konkurencji? Tak, nie 

dziś i jutro, ale za kiłkanaście lat nape- 
wno, Gdynia sama usunie, „bez bółu i 
krzyku”, te piękne, ale nazbyt skromne, 
prezenty ze swej biżuterji. 

Przez trzecie okulary widzimy w 
Gdyni tylko ogromne dźwigi, magazy- 
ny, gmachy o trzech, czterech i więcej 
kondygnacjach. Z wyjątkiem domów 
mieszkalnych, urządzenia te i budynki 
są budowane „na wyrost” i będą eks- 
ploatowane w 100 proc. dopiero wów- 
czas, kiedy Gdynia będzie pierwszym 
portem Bałtyku. Tu oprócz budowli 
portowych, których niesposób wyli- 
czyć, trzeba wymienić w pierwszym 
rzędzie gmachy niektórych szkół, Dom 
Zdrojowy, Bank Polski, Urząd Poczto- 
wy i szereg innych. Ta trzecia Gdynia, 
to jest właściwe miasto portowe Pol- 
ski. 

Z ulicy Starowiejskiej, zbaczam w 
lewo ulicą Portową. Przechodzę przez 
rampę kolejową i najbezczelniej w 
świecie idę wzdłuż torów kolejowych, 
wprost w kierunku, gdzie w oddali 
czernieją na horyzoncie wysokie, jak 

wieże, z sięgającemi w bok ramiona- 
mi, dźwigi-żórawie. Tam jest port wę- 
glowy: chcę się przekonać naocznie o 
ruchu w porcie. Z oczami wlepionemi 
w cel mojej wyprawy, idę grzęznąć do 
kostek w piachu. Zauważam, że cały 
dworzec węglowy z niezliczoną ilością 
torów jest położony na piasczystym 
gruncie. Na tych lotnych piaskach po- 
budowała Polska swój port! 

Wszędzie stoi mnóstwo wagonów z 
napisami „Górny Śląsk”. geo do 

pierwszego żórawia. Podobnie, jak i 
inne, pracuje on bez żadnych przerw. 
Z podjeżdżających wagonów, ładuje on 
miał węglowy na statek, który stoi 
„przycumowany“ przy brzegu. Flaga 
na statku niebieska, z żółtemi na 
krzyż przekątniami. Finlandja zatem 
potrzebuje polskiego węgla! Nieco da- 
lej, widzę flagi norweskie, szwedzkie 
i jedną włoską. Najwięcej jest jednak 
fińskich flag w porcie. Prócz obcych 
statków, stoją statki „Żeglugi Polskiej" 
„Krakow“, „Katowice“ i „Poznan“. La 
dują one węgiel do Rouen. „Wilno* 
płynie z ładunkiem węgła do Malmó, 
„Warta“ do Gotenburgu. 

Tymczasem żóraw pracuje bez wy- 
tchnienia, co chwila nad wagonem z 
węglem zawisa w powietrzu wielka, 
jakby skrzynia żełazna, która się opu- 
szcza w dół, rozwiera się na dwie po- 
łowy i wżera się niby ogromna pasz- 
cza w węgiel. W kilka sekund się skrzy 
nia zamyka, wędruje w górę, aby ra- 
zem z obracającem się ramieniem żó- 
rawia znaleźć się nad statkiem i wy- 
pluć nań z hałasem całą zawartość pa- 
szczy; poczem znów owa skrzynia wra- 
ca pusta nad wagon. Wszystko to wy- 
gląda, jakby żóraw był żywy, sam się 
poruszał i wiedział co ma robić. Jed- 
nakże jak wszędzie, tak i tutaj czło- 
wiek kieruje maszyną. Wysoko, w nie 
wielkiej budce, świecącej tajemniczo 
małemi okienkami, siedzi mechanik, 
który myśli za maszynę i narzuca jej 
swą wolę przy pomocy korb, dźwigni 
i elektryczności. 

Tego rodzaju urządzenie w porcie, 
nazywa się żórawiem lub dźwigiem z 
automatycznym chwytaczem i jest u- 
żywane głównie przy przeładunku wę- 
gla, rudy i t. p. Praca tych dźwigów 
jest jednak za powolna, zwłaszcza dla 
transportowców, które przewożą wę- 
giel. Statki te trzeba nakarmić w prze 
ciągu paru godzin. Stawią do tego in- 
ne żórawie. PodchąQdzę właśnie do jed- 
nego z nich. Wagon, napełniony wę- 
glem, podjeżdża pod żóraw, który go 
bez ceremonji unosi wraz z całą zawar- 
tością w górę na pewnego rodzaju 
platformie, przenosi go na statek, 
gdzie wywracając, jak pudełko od cy- 
gar, całkowicie wypróżnia. Cały proce- 
der przeładowania w ten sposób wago- 
nu węgla, trwa tylko cztery minuty. 
Urządzenie takie jest wyrazem najno- 
wszej techniki. Dźwigów takich port 
gdański nie posiada. 

Nic też dziwnego, że statki coraz 
chętniej przybijają do Gdyni po wę- 
giel. Już obecnie ładuje dziennie wę- 
giel w Gdyni około 12 okrętów, zaś 
w Gdańsku koło 20. 

Co do grudniowego eksportu wę- 
gla, niema jeszcze urzędowych danych. 
W listopadzie wywóz węgla polskiego 
się zmniejszył o 250,000 ton w stosun- 
ku do wywozu w poprzednim miesiącu. 
Tłumaczą to zjawisko po części tem, 
że w listopadzie przepracowano w por 
tach stosunkowo małą ilość dni. W 
październiku było dni roboczych 27, a 
w listopadzie tylko 24. Jednakże i prze- 

ciętny dzienny ładunek węgła wyno- 
sił o 4000 ton mniej. 

Eksport węgla z Polski wynosił w 
listopadzie 1929 r. 1.273,000 ton, w 
październiku 1930 r. 1,386,000 ton, w 
listopadzie 1930 r. 1.135,000 ton. 

W listopadzie ub. roku wywiezio- 
no przez Gdańsk 517,000 ton węgla, a 
przez Gdynię 248,000 ton. Dopóki 
nie zostanie wykończona magistrala 
węglowa, Gdynia nie dopędzi Gdańska 
w eksporcie węgla. 

Mimo nastającego wieczoru, praca 
w porcie wre dalej. Trzeba mi wra- 
cać. Chciałoby się jeszcze zajrzeć do 
portu towarowego, lub na Oksywie, 
gdzie na horyzoncie świeci zdaleka 
w ostatnich promieniach wieczornego 
słońca pierwszy kontrtorpedowiec R. P. 
„ Wicher”, ale krótki dzień zimowy na 
to nie pozwala. 

Pędzę na Ś-to Jańską do nowoot- 
wartej jadłodajni „„Zacisza*. Nazwy 
przypominają mi Wilno. Jem chyłkiem 
przyzwoity obiad, wcale nie droższy 
niż gdzieindziej w Polsce, zato trzy ra- 
zy tańszy niż w Gdańsku. 

Pijąc herbatę poobiednią, patrzę 
przez szybę na ulicę. Nie widać sanek 
jednokonnych, nie widać autobusów. 
Prawda, że jestem nad Bałtykiem! Za- 
zdroszczę w tej chwili narciarzom wi- 
leńskim. Em-Ka. 

“A 

- 
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przy przyszłych wyborach wystawić własną 
listę. Ortodoksi hczą, że przy energicznej 
akcji wyborczej mogą otrzymać 25—30 proc. 
wszystkich żydowskich głosów. Na piarw- 
szem miejscu ortodokcyjnej listy ma figu- 
rować rabin Szub. 

— Narada Pen-Ciubu Żydowskiego w Wil- 
nie. Jak już donosiliśmy, w Wilnie odbyła 
Się narada żydowskiego Pen-Clubu. Na na- 

radę przybyli poeci i literaci żydowscy z 
Warszawy i innych miast Polski. Powzięto 
cały szereg uchwał dotyczących położenia 
'pismiemnictwa i literatury rdowskiej. Na 
naradzie został też dokonany wybór Zarzą- 
du Żydow Pen-Clubu w Polsce. Uchwa- 
łomo by siedziba egzekutyw Pen-Clubu znaj- 
dowała się w Warszawie (dotąd była ona 
w Wilnie). 

— Drzewo bezpłatne dla ubogich Żydów. 
iPo kilkudniowej przerwie Kahał wczoraj za- 
czął znowu dzielić bezpłatne drzewo między 
ubožszą ludność żydowską. Ścisk był tak 
duży, że w kancelarji przy składzie opało- 
«ym, gdzie drzewo dzielono powybijaro szy- 
by. Spokój i porządek jednak nie został za- 
kłócony jedynie dzięki odpowiedniej posta- 
wie pobicji. К 

— Kahal žydowski do prezesa egzekuty- 
wy sionistycznej Sokołowa. Gmina wyzna- 
niowa żydowska w Wilnie wysłała do preze- 
są egzekutywy sionistycznej p. Nahuma Soko- 
łowa pozdrowienie w związku z 70-leciem 

jego urodzin. Pismo gratulacyjne podpisali 
prezes Rady Gminnej dr. J. Wygodzki i pre- 
zes Zarządu p. L. Kruk. 

    

: RÓŻNE. 
— Żetony za zasługi w Kasie Chorych 

m. Wiina. W związku z dziesięcioleciem ist- 
mienia (Rasy Chorych w Wilnie ustalone z0- 
stały specjalne żetony dla osób bądź parcu- 
jących w Kasie przez cały czas jej istnienia, 
bądź mających wobec niej specjalne zasłu- 
gi. Żetony otrzymali pp. Komisarz Kasy Cho- 

rych płk. Hertel, dyr. Gradowski, lekarz na- 
czelny dr. Szniolis, byli lekarze naczelni Ka- 
sy Chorych d-roie Maliszewski, Rudziński 
i inni. Dziwnie jakoś wygląda, iż wśród od- 
znaczonych mie widać również nazwisk tak 
zasłużonych wobec Kasy osób jak np. b. 
organizatorzy Kasy imż. Godwod i inż. Za- 
sztowt. Przypuszczać należy — iż to tylko 
pnzeoczeńnie. 

  

ZABAWY. 
— W „Rodzinie Wojskowej*. Dnia 4-go 

lutego o godz. 19-cj odbędzie się herbatka to- 
warzyska dla czionków „Rodziny Wojsko- 
wej. Składka wynosi 1 zł. 60 gr. Zapisy 
przyjmuje Sekretarjat (Mickiewicza 13) 00- 
dziennie do dnia 1-go lutego r. b. od godz. 
16-€j do 18-ej. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohalanee. Dziś po 

raz 7-my ostatnia nowość repertuaru, dosko- 

mała ikomedja Carpentiera „Papa-kawaler", 
która na mószej scenie odniosła wielki suk- 
ces artystyczny. 

Prawdziwą atrakcję stanowi występ p. 
Zofji Wyleżyńskiej, która czarować będzie 
słuchaczy wykonaniem aryj operowych i pie- 

— Teate Miejski w „Łutni*. Dziś, w dal- 
szym ciągu cięsząca się wielkiem powodze- 
niem, pełna humtóru i werwy, komedja Fran- 
<cka t Hirszfelda „Interes z Ameryką", która 
zdobyła sobie ogólne użnanie prasy i publicz- 

— „Czuparek*. Efektowna bajka dla dzie- 
«i i dorosłych Benedykta Hertza „Czupurek“ 
ukaże się po raz pierwszy w nadchodzącą 
niedzielę 1-g0 b. m. w Teatrze na Pohiłance 
o godz. 3. m. 30 pp. Barwne to widowisko, 
które otrzymało <ałkowicie mową wystawę 
według projektów p. Szrammówny, urozmaśi- 
cają produkcje taneczne zespołu baletowego 
„Reizer<K apłan. 

Reżysenitje H. Zeiwerowiczówna. 
Na przedstawieniu obecny będzie autor. 

Ceny miejsc specjalnie zniżone. 

— Przedstawienia Iniowe. W nie- 
dzielę najbliższą w Teatrze na Pohulance o 
godz. 3 m. 36 ukaże sę „Czupurek* B. Hertza, 
zaśrw Teatrze „Lutnia* o godz. 3 m. 30 pp. 
я, yczna kuzynika* Venneuiła. 

W poniedzialek również odbędą się przed- 
stawienia popołudniowe, w Teatrze na Po- 
hułanoć o godz. t2ej м poł. „Czupurek“, 
o godz. 3 m.'30' pp. „Dzielny wojak Szwejk" 
Hastka, w Teatrze „Łutnia” o godz. 3 m. 30 
ppe"lRewja karnawałowa. 

— Hanka Ordomówna w Wilnie. W środę 
4-g0 i piątek 6-go lutego odbędą się w Teatrze 
„Lpłnia* dwa wieczory artystyczne ż udzia- 
łem znakómiitej artystki Teatru „Qui pro 
que" Hanki Ordonówny, 'w otoczeniu wybit- 
nych artystów warszawskich. 

iii ii i g 

RABJO 
ŠRODA, dnia 28 stycznia 1951 r. 

11.58: Czas. 12.05: „Wiełcy wirtouzowie* 
(płyty) 13.10: Kom. meteor. 15.50: „Polska w 
przededmiu wielkiej wojny* odczyt. 16.10: Pr. 
dzienny. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: Dja: 
log Meliny z Fertnerem. 17.00: Koncert dla 
„młodzieży (płyty). 17.15: „Humor w medycy- 
mie* — odczyt ze Lwowa. 1745: Koncert z 
Warszawy. 18.45: Chwilka strzelecka. 19.00:: 
Kwadrans akademicki. 19.16: Progr. na czwar 
tek i rozm. 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras dz. 
radį. 20.00: „W świetle rampy* — nowości 
teatralne omówi TadeuszŁopalewski. 20.15: 
Słuchowisko z Krakowa („Wiejskie podwór 
ko“). 21.00: Koncert. 22.00: „Z Walezjuszem 
ma Wawelu* — felj. 22..16: Krótki Recital 
skrzypcowy Aleksandra Kontorowicza. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 29 STYCZNIA 1930 R. 

1158: Qzas. 12.35: Poranek szkolny z Fil- 
harmonji. 14.30: Kącik dla pań z Warsza- 
wy. 15.50: „Moja technika fotograficzna — 
odczyt gł. Jan Bułhak. Tr. ma całą Pol- 
skę. 16. Koncert symfoniczny. 17.15: „Zi- 
mowe (piękno maszych gór'* — odczyt z Kra- 
kowa, wygł. prof. W. Gotel. 18.45: Kom. 
Akad. iKoła Misyjnego. 19.00: Program na 
piątek i rozmaitości. 19.35: Rezerwa. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Przemyt- 
nicy“ — feljeton. 20.15: „Wallkirja“ — ope- 
ra w 3 aktach Ryszarda Wagnera. 

NOWINKI RADJOWE. 
SŁUCHOWISKO RADJOWE Z KRAKOWA. 

/iejskie podwórko wskutek rozległych 
możliwości akustycznych jest tematem, spe- 
cjalnie radjofonicznym. Pomysłowość dźwię- 
ikowa może być tu rozwinięta na wielką ska- 
lę —w sensie poważnym i karykaturalnym. 
Nie dziwnego że odznaczające się temi 'wszy- 
stkiemi walorami słuchowisko pióra Jerzego 
Bujańskiego i Jana Wiiktora p. t. „Wiejskie 
podwónko* zdobyło pierwszą nagrodę na kon. 
kursie słuchowiskowym ogłoszonym przez 
'Rozgłośnię krakowską. Słuchowisko to bę- 
dzie dziś nadane z Krakowa o godz. 20.15 

i niewątpliwie wywoła sympatyczny oddźwięk 
wśród radjosłuchaczy. 

RECITAL ALEKSANDRA KONTOROWICZA. 

O godz. 22.15 Rozgłośnia wileńska nadaje 
krótki recital skrzypcowy Aleksandra Kon- 
torowicza. Tej audycji muzycznej słuchać bę- 
dzie cała Polska. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OFIARY CZADU. 

Wczoraj wieczorem pogotowie ratunkowe 
zawezwano do związku kupców żydowskich 

   

  

    
   

  

   

"przy Wielkiej Pohulance Nr. 5, gdzie zacza- 
działa urzędniczka związku 40-toletnia Fryda 
Polaczek. Po doprowadzeniu jej do przytom- 
ności, pogotowie odwiozło ofiarę czadu do 
mieszkania przy ul. Popławskiej.Nr. 25. 

Drugi wypadek miał miejsce na ul. Su- 
bocź Nr. 6-a, gdzie zaczadziały 14-toletnia 
uczenica Ita Cotfryd i jej krewna 33-łetnia 
Lija Chersen. 

O g. 2-giej w nocy właściciel mieszkania 
p. Gotfryd obudził się ze snu. Czując w miesz- 
kańiu czad, Gotfryd zajrzał do pokoju swej 
córki i zauważył że ta nie daje oznak życia. 
Zaalarmowane pogotowie ratunkowe przybyło 
na miejsce wypadku. Lekarzowi udało się 
uratować zaczadzone. (c) 

LOKATOR KTÓRY PŁACI... KIJEM. 

70-letnia Grynkiewiczowa Cezarja właści- 
cielka małego domku przy ul. Ogórkowej 
Nr. 39, U się wczoraj do jednego ze 
swych lokatorów po pieniądze tytułem ko- 
mornėgo. Oburzony „zuchwalstwem“ starusz- 
ki lokator poczęstował gospodynię zamiast 
pieniędzmi — kijem. Dotkliwie pobita sta- 
ruszka zgłosiła się do pogotowia ratunkowego, 
gdzie ją opatrzono. 3 

'O zajściu policja spisała protokół. 

SKUTKI WŁASNEJ NIEOSTROŻNOŚCI. 

65-ciolętnia Jakubowska Joanna (Dobrej 
Rady 27) przechodząc ulicą Połocką, skutkiem 
własnej nieostrożności trafiła pod koła prze- 

° jeżdżającej furmanki, odnosząc ogólne uszko- 
dzenia ciała. Pomocy rannej udzieliło zawe- 
zwane pogotowie ratunkowe. (c) 

PI A Le owak i 

ikį nowej konstrukcji, parujące 
Parniki ESRefe prędko i oszczędnie 

oleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Ceny niskie. 3008 Ceny niskie. 
sesossioroG0   
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Figa nie chce zginąć. 

  

a A 

W arkadzie mostu „Ponte Sisto* w Rrzymie wyrosła figa. Zarząd miasta postanowił 
zniszczyć ją, ponieważ szpeci wygląd mostu. 
pomiędzy figą i specjalnie zaangażowanym botanikiem. , 

Cóż — kiedy już eztety lata trwa walka 
Figa nie chce zginąć Nie po- 

" magają najwymyślniejsze sposoby. Zdjęcie: niszczenie pędów upartej figi. 

SI III KT AS EI OCE A OCE AO RAEDIRYZUORENO A 

Wil. Pryw. Bank Handlowy przed Sądem Pracy 
Sąd Pracy w Wilnie rozpatrywał sprawę 

która ze względu na. pozwaną instytucję i 

wytoczone przeciwko niej pretensje obudziła 
duże zainteresowanie. 

W charakterze powoda wystąpił cieszący 
się jak najlepszą manką buchalter p. Ludomił 
Rokujza, który przez szereg lat pełnił obowią- 
zki w Wileńskim Prywatnym Banku Handln- 
wym. 

Mimo to, iż p. R. zorganizował oddziały tej 
instytucji w Wilnie i Suwałkach, a w uznaniu 
jego zasług powierzone miał funkcje kierow- 
nicze jako zastępca dyrektora oddziału Ban- 
ku w Suwałkach, w 1926 r. bez uzasadnionej 
po temu przyczyny zaskoczony został wymó- 
wieniem posady. 

Wówczas to p. R. sporządził wykaz nale- 
żności od Banku, które składały się „z trzech 
miesięcznej odprawy, zaległego wynagrodzenia 
za przepracowane w ciągu 1925 roku godziny 
nadliczbowe w ilości 808, oraz niesłusznie po- 
branych od niego tytułem komornego za od- 
dane do jego dyspozycji mieszkanie. 
Dyrekcja W. P. B. H., uznając jedynie słu- 
szność roszczeń do odprawy, sporządziła od- 
powiedni kwit. 

W czasie uskuteczniania wypłaty przedło- 
żono p. R. rachunek manca, w kwocie 50 do- 
larów, które mimo kategorycznych protestów 
ze strony p. R. potrącono. 

Ponieważ późniejsze pertraktacje z dyrek- 
cją banku, przeprowadzane bądź osobiście, 
bądź przez adwokata o inne należności nie 
doprowadziły do pożądanego skutku, przeto 
poszkodowany p. R. przed upływem przewi- 
dzianego przez ustawę terminu wystąpił z po- 
wództwem do Sądu Pracy, domagając się 

przysądzenia od pozwanego banku 
79 gr. 

Powód za pośrednictwem pełnomocniczki 
adw. iKiaksztowej złożył odpowiednie dowo- 

dy na poparcie swych roszczeń a nadto prosił 
o zbadanie w drodze inkwizycji dwóch świad 

ków pracujących z nizn współcześnie, z któ- 
rych jeden obecnie mieszka w Suwałkach, 
drugi zaś w Sopoćkiniach w Grodzieńskiem. 

Pelmomocnik pozwanej instytucji adw. 
Turski wnosił o oddalenie powództwa dowo- 
dząc iż jest ono spóźnione. Zgłosił ekscepsję 
w stosunku do jednego ze wskazanych przez 
powoda świadków, a mianowicie p. Bieńkie- 
wiez b. ikierownik oddziahi W. P. B. H. 
w Suwałkach, poddając jego ewentualne ze- 

znania w wątpłiwość jako niewiarogodne i 
stronnicze, przedstawił sądowi odpis pokwito- 
wania z odbioru przez powoda pieniędzy, do- 
wodząc, że jest to dowód uskutecznienia osta- 
tecznego rozrachunku z p. R. i wreszcie oś- 
wiadczył, że dyrekcja nie polecała pracować 
poza normalnemi godzinami. 

Adw. Kiaksztowa odparowywując wywody 
pełnomocnika banki, zakwestjonowała war- 
tość złożonego do sprawy odpisu pokwitowa- 
nia, dowodząc, iż został on wymuszony pod 
presją miezapłacenia bezspornej sumy. W 
konkłuzji prosiła o zbadanie wskazanych 
świadków. 

Sąd Pracy pod przewodnictwem p. sędzie- 
go Lisieckiego powództwo oddalił. 

Powód, uznając, iż wyrok ten jest niesłusz 
ny, gdyż oparty jest na gołosłownych wywo- 
dach pełnomocnika pozwanego banku, od- 
wołuje się do wyższej instancji. Ka-er. 

3814 zł. 

A więc zapałki „urzędowo” 
jeszcze nie zdrożały. 

Opublikowanie wiadomości o zawarciu no- 
wej umowy zapałczanej, a w związku z tem i 
o podwyżce ceny zapałek, było hasłem do roz 
poczęcia nadużyć. W sklepach tytuniowych, 
mydlarniach i t. p. gdzie dotychczas można 
było, zawsze dostać dowolną liczbę paczek 
zapałek, ten artykuł pierwszej potrzeby na- 
gle zniknął, a sprzedawcy tłumaczyli to ógra- 
niczeniem kontygentu towaru ze strony Mo- 
nopołu Zapałczanego. 

Po pewnym czasie, w połowie grudnia ub. 
roku zapałki równie niespodzianie pojawiły 
się w dowolnej ilości, ale cena za jedną pacz- 
kę wzrosła. Oto za pudełko zapałek sprze- 
dawcy zaczęli pobierać bezprawnie 9.i 10 gro- 
szy a kupcy, zresztą nieliczni sprzedawali po 
8 gr., podkreślając to jako dowód wyjątkowej 
swej dobrej woli. 

Wobec braku interwencji ze strony czyn 
ników miarodajnych, bezprawna podwyżka u- 
trzymała się, chociaż ustawa © nowej umo- 
wie z monopolem zapałczanym i pożyczce, u- 

Kom, w 10 akt. 

dzielonej skarbowi państwa przez trust szwedz 
ki, dotychczas jeszcze nie została urzędowo 
ogłoszona. 

Obecne nadużycia ze strony sprzedawców 
spotykają się z oburzeniem tyłko nielicznego 
odłamu społeczeństwa zorjentowanego w tej 
sprawie. 

Do władz administracyjnych napływają li- 
czne protestujące listy przeciwko lichwie za- 
pałczanej, uprawianej już teraz przez niesu- 
miennych kupców. 

Opinja publiczna domaga się natychmia- 
stowej interwencji władz państwowych. 

CJ „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

< Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 

  

  

      
  

Dziś! Odwieczna pieśń niezaspo- 

Nr. Z2 (1964) 

Z _ OSTATNIEJ CHWILI 

Z komisji budżetowej. 
Przyjęcie szeregu budżetów. 

WARSZAWA. 27.1. (Pat.) Na wtor- 
kowem posiedzeniu sejmowa komisja 
budżetowa w dalszym ciągu prowadzi- 
ła dyskusję nad budżetem Ministerst- 
wa Skarbu. Przemawiał wiceminister 
Grodyński, który polemizował z pos. 
Rybarskim oraz udzielał wyjaśnień na 
postawione ze strony innych mówców 
zarzuty, dalej pos. Rymar, wreszcie 
kierownik Ministerstwa Skarbu Matu- 
szewski. 

Komisja wysłuchała następnie spra- 
wozdania pos. Rzóski w sprawie pro- 
jektu ustawy o dodatkowych kredy- 
tach na rok 1930/31, dotyczących wy- 
datków jeszcze nieuskutecznionych, a 
zawierających m. in. 3 miljony na fun- 
dusz dyspozycyjny Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Projekt tej ustawy ko- 
misja przyjęła. Dalej referent zrefero- 
wał część przedłożeń rządowych w 
sprawie kredytów dodatkowych na rok 

budżetowy 1930/31. Odnośny projekt 
przyjęto w myśl propozycji referenta. 

Przyjęto również w brzmieniu rzą- 
dowem projekt ustawy o dodatkowych 
kredytach na rok 1929/30. W kredy- 
tach tych mieści się również wydatek 
na Mościce w sumie 10 miłj. zł. 

Wreszcie komisja przystąpiła do 
trzeciego czytania budżetu Najwyższej 
Izby Kontroli, który przyjęto w brzmie- 
niu, uchwalonem w drugiem czytaniu. 

Podobnie przyjęto w trzeciem czy- 
taniu w brzmieniu, uchwalonem w dru- 
giem czytaniu, budżety Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, 
Sprawiedliwości, W. R. i O. P., rent 
inwalidzkich i pensyj oraz budżety 
przedsiębiorstw, podległych odnośnym 
ministerstwom. Na tem obrady komisji 
przerwano. Następne posiedzenie od- 
będzie się 28 stycznia o godz. 17. 

Wielkie areszty komunistów w Kiszyniowie. 
CZERNIOWCE 274. Pat. — Z Kiszyniowa 

donoszą, że w ciągu ostatnich dni dokonano 
tu dalszych aresztowań w kołach komunis- 
tycznych, kłóre na podstawie informaeyj, ze- 
branych przez wiadze policyjne, przygoto- 

wywały w Kiszyniowie wielkie manifestacje 
na dzień 24 stycznia. Osadzono w więzienie 
ogółem 200 komanistów. Wśród aresztowe- 
nych znajdują się podobno wybitni działacze 
komunistyezni. 

Krwawa walka komunistów z policją. 
BERLIN 27.1. Pat. — Znajdująca się 

na terytorjum w. m. Hamburga miejscowość 
Goesthacht była wczoraj wieczorem widow- 
nią krwawych starć między policją i komuni- 
stami. Na zwołane przez partję hitlerowców 
od Goesthacht zgromadzenie przybyło około 
100 komunistów z Hamburga „którzy gwał- 
tem usiłowali wedrzeć się na salę. Doszło 

do hójki przyczem komuniści zdemoławałii 
urządzenie tokału. Zaalarmowana polieja wy- 
słała na miejsee pogotowie. Na widok poliefi 
komuniści zaczęli strzelać z rewotwerów. Wy 
wiązała się walka, w czasie której dwaj Ko- 
munióci zostali zabiei, kilku zaś innych od- 
niosło ciężkie rany. Policja arewśowała 19 

Podróż podbiegunowa Zeppelina. 
IMOSKWA 27.1. Pat, — Instytut arktyczny 

Z. S. S. R. otrzymał wiadomość, że w lipcu 
r b. sterowiec „Zeppelin L. €. 127* dokona 
lotu ma szlaku Friednichshafen-Leningrad - 

Ziemia Franciszka-Józefa. Lot trwać będzie 
7 dni. W locie weźmie udział dwóch uczo- 
sych sowieckich, w tej liczbie profesor Sa- 
mojłowicz. 

Nowe cenne wykepaliska w Egipcie. 
LONDYN. 27.1. (ATE). Z Kairu donoszą, 

iż profesor egipski Selim Hassan, odkrył wpo- 
bliżu Sfinksa grób faraonów egipskich, w 
którym mają znajdować się skarby przewyż- 
szające bogactwa znałezione w grobie Tutan- 
khamena. Grób znaleziony przez profesora e- 
gipskiego pochodzi z 5000 lat przed Chrystu- 
sem i składa się z dwóch sal, które uczony 

Niebywałe bezrobocie 

w Prusach Wschodnich. 

Bezrobocie w całych Prusach 
Wschodnich wzrasta w niebywały spo- 
sób. Ż dnia na dzień ilość bezrobotnych 
pracowników zwiększa się, tak że o- 
becnie w Prusach Wschodnich mamy 
nie mniej, jak 112.000 bezrobotnych, 
podczas gdy w roku ub. o tej porze by- 
ło tylko 89.000, zaś przed dwoma laty 
72.000. A trzeba wiedzieć, że do liczby 
powyższej nie zalicza się bezrobotnych 
rolników. Na sam Królewiec przypada 

32.000 bezrobotnych, czyli o połowę 
więcej aniżeli w roku ub. Handel i 
przemysł wydalają coraz to więcej pra- 
cowników. Sfery kupiecko-przemysło- 
we żywią obawę, że ilość bezrobotnych 
znacznie w najbliższym czasie wzroś- 
nie. Mimo że na podstawie rozporzą- 
dzenia rządowego zasiłki dła bezrobot- 
nych znacznie zmniejszono, tylko 60 
proc. bezrobotnych otrzymuje zasiłki, 
gdyż dla reszty brak środków finan- 
sowych. Sytuacja tedy wielu bezrobot- 
nych jest poprostu beznadziejna. 

znalazł w doskonałym stanie, W pierwszej 
sali znajduje się mumja w złotej koronie 
przybranej drogocennemi kamieniami. Mumja 
leży na dużyra sarkofagu. W drugiej sali znaj. 
dują się rozmaite przedmioty sztuki xe złota 
i alabastru, 

Nowoodkryty grób należeć miał do arcy- 
kapłana egipskiego Tarsoankha. 

Głetda warszawska 2 dn. 27.1. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary, « - « + « . 8911/4—8,08/, 8,893. 
Beigja, . е . . . . « 124,38—124,69.- 134,37 
Hołandja . . . . . . 859,10 -360.00—355,20+. 
Kopenhaga -. . . . 238,60 —239,20—238,00- 
Londyn .. . . . . 45,31'/4—43,42- 43,31 
Nowy York . . . - - . 8.923 — 8.943—8,908 
Paryż. . -« « . « . . « 35,97—35,06 34,88 
Praga. . . . . . . « . 26,40—26,48—26,34 
Szwajearja . . . . . 172,61 — 173,04 — 172,88 
Włochy. . « . « . „ 46,711/,—46,88—46,60- 
Beria w obr. pryw. . . . . . . . 212.07 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyezka inwestye. . . . . - . 92,00—93,00: 
Ta sama seryjna . . . . . . « « . 81,00 
3% budowłaua. . . . . . . - . -. « 50,00 
5% Premjowa dolarowa 48,75—48,00—49.50- 
5% Konwersyjna . . . . « . « - * . 4800 
109/, Kolejowa . . . . - . . 103,50—102,75 
8% L. 2, B.G К. ! B.R., obi. B. G. K 94,00: 

LS o Ik 0954, oe A 
88 0DL B, GK 0 
4:/,% ziemskie 4. » « «+ 52,00—51,50 
8% ziemskie dolarowe . . . . . . . 90,00 
1% ziemskie dolaruwe .. . . -. . .76,5Q" 
4'j,% warszawskie . . . . . . - 52,75- 
8% warszawskie . . . . 71,10—71,50—71,10. 
50 KANSES 2 2.2203 zie = 6200 

. 177,00—76,50- 76,15- 
+» 620 

  

10% Lublina, . . . 
8% Piotrkowa . . 2Ё .. . .. ‚ 
10% Radomia . ... « « - . « . «. « 78.00 
10% Siedłee . .. | 750: 

  

KINO -TEATR 

STYLOWY 
Od dnia 26 do 29 stycznia 

1931 roku włącznie będzie Najnowszy 

p. t.. 

kojonych namiętności! 

film „BIAŁE NIEWOLNICE" 

podług słynnej 

sztuki Raadera 

iu Miejskie Robert i Bertrand Sprzedawczyni miłośc wyświetlany film: 

  
  

o r W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, F. Kampers, Dolly Grey i Eliza la Porte. 2 Wielki dramat w 10 aktach z cyklu .Handlarze żywym towarem—handlarze duszy i ciala“. 
Gtróbranska 5. Kasa czynna od godz. 3 min. EBS Początek O od godz. dėjo — Następny program: Markiz D'Eon. Blica-Mieikas Oto W rol gł: najwyb. kreacja słynej NORMY SHERER, Ricardo Cortaz i ur. Marcetiny Day oraz Georga Sinney.. 

i EA Dziś! ż s w wielkim fiłmie- 
SM Dziś! Królowa filmu dźwięk. KINO-TEATR Królowa ekranu Dolores del Rio Graz bon Alwarado Ben Bar erotycznym p. t. A 

Dzieje miłości i pożądania. Ro- 
mantyczne przygody kobiety 
sprzedanej przez własnego męża. 

г— 
B. 
© s 
5 ij Światowid| GRA © KOBIETĘ 

Ceny znacznie zniżone. Miokiewieza 9, Ceny miejsc zniżone: Dzienne od 40 gr. Wieczorowe od 60 gr. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

Leśniczy tx: | Chcesz cze 
polanin, lat 36, ze średnią | Musisz ukończyć kursy fa- 

Bebe Daniels ©: н | Bebe Daniels: Gdy miłość się zbudzi 
„ABLIOŚ NAD PROGRAM Atrakcyjne Šen S 

PAT i PATACHON 
  

  

  

  
  

DŽWIĘKOWB KINO Od roku 1843 istnieje „Coś dla wszystskich”. Najwięk- 

si ułubieńcy starych i młodych 
rozśmieszą nawet głazy swoją PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ   

  

HS se ostatnią przebajeczną, najnow- ; ełny, jedwabie,  flanele : аЬ : ш'| ki 

Hi "0000 a urzę OE parodja NAD. PROGRAM. RAE pościelowe, bie- Pia PRA i Kai OAIECRETOA, i en n m ъ Ъг':.::;':"і:т‹о TRZEL Y Wilhelma Tella. || 2 dodatki dźwiękowo-śpiewne. Na OC OŚ ae ia niemieckim tak i w piłke: Warszawa, Ora 42.| Jul. TATARSKA 20 
al. A. Miokiowicza 22. Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Dla młodzieży dozwolone. sprzedaje najtaniej seen gy; Boze pieczeń SZANOWNI 
  GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 Kasy Chorych, posiada 

egzamin leśniczo-państw. 
1 7 kl szkoły powsz., jest 
trąbicielem sygnałów my- 
śliwskich, dobrym strzel- | mas: 

ci kupieckiej, korespon- 

Ё 

dencji handlowej, steno- | M e D ie 
grafji, nauki handlu, pra- |as sy piaine 1 ga= 

2842-0 
Dziś! Niebywała sensacja 

Pierwszego Dźwiękowo- 
piewająco-Mówiącego Filmu 

Wspaniała rewja 
międzynarodowej 

muzyki. 

Dźwiękowe Kino 
  

  

wa, kaligrafji, pisania na binetowe, kredensy, SKŁAD MEBLI, wyrobów 
ach, towaroznaw- Stoły, szafy, łóżka it.d. 

(Ilpadły Anioł 

  

CGJING 
ul. Wielka Nr. 47 

Bino Kolejowe 

0GRISKO 
Dziś i dni następaych! 

superfilm produkcji krajowej p. t. 

bowieach w ordyn. Michorowskich. 

„Upadły Anioł" jest wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. 
Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu I10-ciu tygodni. A 

DODATKI DŹWIĘKOWE. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. — Ceny od 40 gr. 

PIEŚŃ MIŁOŚCI (Trędowata) 
Współczesny dramat salono 12 aktach według głośnej powieści Heleny Mniszek. 

ai o oki W roli tytuł, gwiazda polsk. ekr JADWIGA SMOSARSKA, w pozost. rol. 

Wielki 

Film ten pobił rekord powodzenia w 
a NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

Rzecz dzieje się w Głę- 

  

  

stolarskich i tapicerskich 
8. Łokuciewski, Wilno, 
Wileńska Nr. 23, poleca: 
jadalnie, sypialnie, gabine- 
ty oraz w, wybór mebli wy- 
ściełanych i giętych. Ceny 
umiarkowane. Dogodne 
warunki spłaty. 2419 0 
  

  

cem, tępicielem drapież 
ników i kłusowników, a 
gorliwym hodowcą zwie- 
rzyny, poszukuje posady 
od I1V. b. r. ewentualnie 
prędzej lub później, ma- 
jąc dobre rekomendacje. 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 

  

stwa, angielskiego, fran+ 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 
ukończeniu świadectwa. 

Żądajcie prospektów. 
2816—2 

  

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
па dogodnych warwnkach 

| INA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCL 

1178 | 

    

  

                
iai įwyb; art 3. Węgrzyn, B. Mierzejewski, P. Owerłło, H. Marcello-Palińska, M. Gorczyńska i in muje redakcja Kuriera | [piore derckiywów „Ar. je „scen arsz.: da . э ° ° э ® ® Ą ©. Н е us — Dy cz, ©- " 33 farna kolojow.) asa: Ria: o 8 w niedz. sz a g. 4. Kasa czynna od g. 4.30 do 10. Nast. program: Kłamiesz kobieto, ia N A WILN 0 Wileńskiego UA, s obia 67. właśc. E Ska. ' UDZIELAM 

| UDZIELAM REJENTALNĄ BEZPŁATNĄ KANCESJĘ ry sm Bai. Wywia- k et c j 
Dziś ostatni dzień! Posąg. piękna MARJA JACOBINI oraz uosob. męskiej piękn. HARRY LIEDTKE w wspania- | na produkcję i wyłączną sprzedaż napoi DR. MEDYCYNY dy. > formacje, obserwacje orep V V. 
łym dramacie 10-cioaktówym, o z ze D * * K а ais Ie so | bezalkoholowych z kwasem mlekowym e Uapi ЫОЬа оИ йООр 

bė ich t h pałacach i U schodzie w Ka- į z Gad ista: KINGJIEATR="| Sola S kei nasi Adenas 2010 WI09:4 BOTU r | „CHABESO“ Anto LU Kone Miedivatiedans: | Zalemena, żę jawie 
oraz w nowoczesnym Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyezaje i zwyczaje arabskie. ы й 9 I aešetėnt Klintis o arėb 

» А N Niebywałe fascynująca treść. Początek o godz.. 3-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. i to osobom prywatnym, en PER Udy žobikevėk' 4 Połodnaciwh pszukuję posady bony, 
rom i wytwórniom wód sodowych. Służę prób вЕ E 8 a 

boś ż i # # nę Akademji Medycznej w 2 posiadam dobre świad. HEL В kami jakoteż udzielam wszelkich informacyj: "en i WIELKA 42 3 aaa poszukuje korepetycji w aGe  ulctb w tych br. Ni w 2. Petersburgu przyjmuj: Łask. y proszę 
y " i 4 Pierwsza Polska Fzbr. Napojów „Chabeso godz, 9do I2oprócz.świąt | zakresie 6-ciu kłas Gimn. | nadsyłać do Administracji ‚ dniachl 1 1 JAN BILIŃSKI, Łódź, Przejazd 91 > и ZWI niac| | właściciel JA у su m | Zygmuntowska 20 — 6. | WIŁKOMIERSKA 3—20. | „Kuri. Wil. pod Nr 67987   

  an > a Ci + 
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Redaktor odpowiedziałny Anteni Wiszniewskó 
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Druk. „Zniez”, Wilno, ul. Ś-o Jańska 1, telefon 3-46 
eUOTEKĄ 

*% (w Wilnie. k 

+  Mydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

         


