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Wałeżność pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Czwartek 29 Stycznia I931 r. Cena 29 groszy. 

  

Rok Vili, 
  

Zz wielkiej chmury 
‚° mały deszcz. 

Genewa, 84 stycznia 1981 r. 

Z wielkim wysiłkiem zdołano za- 

kończyć dziś sesję Rady Ligi po wy- 

ėzerpaniu całego porządku dziennego, 

który był bardzo obfity. Wyczerpani 

byli również członkowie delegacyj i 

dziennikarze, bowiem 10 dni ubiegłych 

wypełnione były posiedzeniami oraz 

pertraklacjami zakulisowemi, a równo- 

czesność obrad Komisji Sdudjów pan- 

europejskich do reszty. wypełniała 

dzień. 

Do ostatniej chwili dzisiaj po po- 

łudniu nie było pewności czy dojdzie 

do porozumienia co do treści sprawo- 

zdania w sprawie skarg niemieckich. 

Przebąkiwano, że Rada będzie musia- 

ła odłożyć jeszcze tę sprawę do ponie- 

działku, opowiadano o upieraniu się 

Curtiusa przy wysuniętych przez nie- 

go żądaniach i o słabych widokach na 

uzgodnienie. Pertraktacje istotnie by- 

ły długie i uciążliwe, lecz w rezultacie 

jak zawsze w Lidze, gdzie żadne posie- 

dzenie nie może przeciągnąć się poza 

czas przeznaczony na śniadanie lub 0- 

biad, ubito targ w oznaczonym ter- 

minie, t. zn. przed upływem dnia dzi- 

siejszego. Jako okoliczność w podob- 

nych wypadkach niepowszednią, nale- 

ży zaznaczyć, że doszło do bezpośred- 

niej rozmowy Curtiusa z Zaleskim w 

obecności Hendersona. 

Treść sprawozdania jest znana z de 

pesz. Wynika z niego, że cała sprawa 

została powierzona rządowi polskiemu 

do załatwienia w myśl bardzo ogólni- 

kowych zaleceń Rady, które nigdzie 

' nie są sformułowane jako żądania. 

Raport rozróżnia dwa rodzaje u- 

chybień w stosunku do mniejszości nie 

mieckiej: 1) uchybienia w zakresie wy 

korzystania przez ludność niemiecką 

prawa wyborczego i 2) uchybienia w 

stosunku do osób i ich majątku. Ra- 

da uchyliła się obecnie od rozpatrywa- 

nia uchybień 1-go rodzaju, przyjmu- 

jąc do wiadomości oświadczenie min. 

Zaleskiego i Volksbundu o zwróceniu 

się poszkodowanych ze skargami do 

odpowiednich instancyj wyborczych. 

Co do uchybień 2-go rodzaju Rada 

stwierdzając na podstwawie przemó- 

wień w toku dehaty, że faktów podo- 

bnych nikt nie neguje i przyjmują do 

wiadomości oświadczenia min. Zale- 

skiego 0 wdrożeniu śledztwa przez 

władze polskie i pociągnięciu do od- 

powiedzialności tych, którzy okazali 

się lub okażą się winni, wyraziła ży- 

czenie, aby przed następną sesją Ra- 

dy w maju r. b. rząd polski zakomuni- 

kował jej o wynikach śłedztwa i o san- 

kcjach karnych, które uzna za po- 

trzebne zastosować. 

Najważniejszemi politycznie są wy- 

wody ostatniej części sprawozdania na 

temat pośredniej (indirecte) odpowie- 

dzialności władz administracyjnych na 

Śląsku Górnym. Raport podkreśla tu- 

taj szczególne znaczenie stanu stosun- 
ków w takiej prowincji mieszanej, jak 

Śląsk nietylko dla wewnętrznej kon- 

solidacji państwa, ałe również dla po- 

koju międzynarodowego i wysuwa 

stąd wniosek, że władze miejscowe po- 
winny tem bardziej przestrzegać spe- 

cjałnych przepisów prawnych obowią- 
zujących na tym terenie, unikając 

wszystkiego, coby mogło je angażo- 

wać w walki polityczne, zwłaszcza je- 

żeli mają one charakter narodowościo- 

wy. Z dalszego tekstu raportu wynika, 

że Rada krytycznie zapatruje się pod 

tym względem na działalność wojewo- 

dy Grażyńskiego, któremu imputuje 

przedewszystkiem angażowanie się w 

akcję Związku b. powstańców, poczem 
wyraża życzenie, aby rząd polski te- 

go rodzaju związek pomiędzy władza- 

mi a Związkiem przerwał. 

Cała ta część raportu była przedmio- 
tem najtrudniejszym do uzgodnienia 

bowiem Curtius pierwotnie żądał wy- 

raźnie rozwiązania Związku b. pow- 

stańców i dymisjonowania wojewody 

Grażyńskiego. W pertraktacjach te ob- 

cesowe żądania zaklajstrowano i po- 

zostawiono rządowi polskiemu wybór 

środków dla odprężenia atmosfery na 

Górnym Śłąsku. Jednakże na najbliž- 
szą sesję Rady w maju rząd ma powia- 

domić ją co uczynił w tej kwestji. 

Uniknęliśmy jednem słowem po- 

litycznej sensacji na tle tych spraw i 

nie sądzę, aby mógł się tu zawiązać 

węzeł konfliktu z Niemcami. Zadość- 

uczynienie życzeniom Rady, wobec 

bardzo ogólnikowego ich charakteru, 

nie nastręcza większych trudności, a 

Curtiusowi uniemożliwia po dzisiej- 

szych jego ustępstwach, wysuwanie 

dalej idących postulatów. Wystąpie- 

nie niemieckie albo wogóle nie było 

zgóry obmyślonym krokiem, mającym 

prowadzić do zgęszczenia politycznej 

atmosfery pomiędzy Rzeszą a Polską, 

albo spaliło na panewce. Rzecz by- 

ła taktycznie przez. min. Zaleskiego 

bardzo zręcznie przeprowadzona, 

wskutek czego Curtius był pozbawio- 

ny pretekstu do rozszerzenia ram 

dyskusji. Nawet „Volksbund” nie był, 

jak się okazuje, zachwycony interwen- 

cją Niemiec w sprawy śląskie, zwę- 

żając w swej skardze, która wpłynęła 

ostatnia, treść not niemieckich, a wsku 

tek tego i całą dyskusję. 

Oczywiście, wygrywanie przez Nie- 

mcy spraw mniejszościowych będzie 

dalej kontynuowane (w maju mają 

wejść pod obrady skargi ukraińskie), 

ale nie wydaje się, aby ta metoda mo- 

gła przysporzyć Niemcom atutów po- 

litycznych w ich ofensywie, której 

strategja jest jakoś bardzo chaotycz- 

na. Curtiusowi ubiegła sesja łaurów 

nie przyniosła i trudno zrozumieć w 

czem rozgorączkowana opinja prawi- 

cy niemięckiej będzie szukała dla sie- 

bie satysfakcji. 

Ostatnia dyskusja. w żadnym sto- 

pniu nie oddziałała na ogólny pro- 

blem polsko-niemiecki, który pozo- 

staje w dalszym ciągu otwarty, za- 

pewne aż do czasu, kiedy w Niemczech 

skrystalizuje się jakaś wyraźna sytu- 

acja polityczna. W obecnym jednak o- 

kresie należałoby podjąć umiejętną 

akcję propagandową w Niemczech, 

wśród elementów, z któremi rozmowa 

jest możliwa, celem wyjaśnienia wza- 

jemnego stosunku do pewnych za- 

gadnień międzynarodowych, oba te 

państwa interesujących. Nie jest bo- 

wiem żadną koniecznością, aby Niem- 

cy i Polska, zawsze I wszędzie, w każ- 

dej sprawie, musiały stać po dwóch 

przeciwnych stronach. Taka refleksja 

pojawia się po rozmowach prywatnych 

z Niemcami podczas sesji genewskiej. 

Testis. 

  

Minister Zaieski wyjechał 
z Paryża. 

PARYŻ. 28.1. (Pat.) Po dwudnio- 
wym pobycie w Paryżu minister 
Spraw Zagranicznych Zaleski odje- 
chał w dniu 27 b. m. do Warszawy, 
żegnany na dworcu przez ambasadora 
Chłapowskiego i personel ambasady 
oraz w imieniu Brianda przez dyrek- 
tora protokółu dyplomatycznego Car- 
TE. 

Sesje Synodu prawosławnego 
W pierwszej połowie lutego zosta- 

nie zwołana w Warszawie kolejna se- 
sja Synodu Cerkwi prawosławnej w 
Połsce. W związku z powyższem w 
najbliższych dniach spodziewane jest 
przybycie do Warszawy ks. Arcybis- 
kupa Grodzieńskiego — Aleksego, kan 
clerza Synodu, celem przygotowania 
sesji. 

Wojsko pomaga bezrobotnym 
BYDGOSZCZ 28.1. (Pat). Z ini- 

cjatywy dowódcy 15 dywizii piecho- 
ty gen. Thommee tutejsze formacje 
wojskowe zaofiarowały do końca 
kwietnia r. b. swą pomoc w udzie- 
laniu produktów i obiadów na rzecz 
kuchni ludowej dla bezrobotnych 
miasta Bydgoszczy. 

  

  

  

    
pozostała wciąż mistyczną kobietą, która 
podnieca wyobraźnię tylu mężczyzn na świe- 
cie. Pięka Greta przebywa przeważnie zdala 
od ludzi. Tem niemniej nie może się uskzrżać 

na brak reklamy. 

AO SINTRA TDI 

Posiedzenie komitetu ekana- 
micznego ministrów. 

WARSZAWA 28.1. Pat. — We šro- 
dę dnia 28 b. m. odbyło się pod prze- 
wwodnictwem prezesa Rady Ministrów 
Walerego Sławka kolejne posiedzenie 
komitetu ekonomicznego ministrów. 
Przedmiotem obrad były m. in. spra- 
wy, związane z akcją budownictwa 
mieszkaniowego. Pozatem. komitet e- 
konomiczny uchwali zarządzenia, ma- 
jące na celu uregulowanie akcji inter- 
wencyjnej państwowych rezerw zbo- 
żowych. 

Porządek dzienny posiedze- 
nia SEB, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzący piątek odbędzie 
plenarne posiedzenie $jmu o godz. 4-ej 
po poł. Na porządku dziennym znaj- 
duje się m. in. szereg ratyfikacyj u- 
mów międzynarodowych, pierwsze 
czytania szeregu projektów ustaw, о- 
raz sprawozdanie komisji budżetowej 
o rządowych projektach ustaw o do- 
datkowych kredytach. 

Poseł Z. Lechnicki złożył 
mandat. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że poseł Zdzi- 
sław Lechicki złożył swój mandat po- 
selski do dyspozycji Prezydjum klubu 
B. B. W. R. 

Nie było wyłamania się 
z solidarności. 

WARSZAWA, 281. (Pat). Biuro 
Senatu Rzeczypospolitej stwierdza, 
że podana przez niektóre pisma 
wiadomość, jakoby posłowie Poźniak 
Stanisław, Sobczyk Piotr i Zebracki 
Tadeusz głosowali przeciwko wnio- 
skowi komisji prawniczej o odrzu- 
cenie wniosku Klubu Narodowego 
w sprawie uwięzienia byłych posłów 
i postępowania wobec nich w twier- 
dzy brzeskiej, jest nieprawdziwa. w 
rzeczywistości wyżej wymienieni ро- 
slowie głosowali za wnioskiem ko- 
misji, a więc za odrzuceniem wnio- 
sku posłów Klubu Narodowego w. 
powyższej sprawie. 

  

Krótka przerwa, 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministerstwo oświaty zarządziło 
między dwoma półroczami szkołnemi 
przerwę, która trwać będzie od 1-go 
do 3-go lutego. 

—0-- 

Zgon gen. Berthelota, 

PARYZ, 28.l. (Pat). Zmarł tu 
generał Berthelot, który po ustaniu 
okupacji niemieckiej zreorganizował 
armię rumuńską. 

Sprzedaż z licytacji klejnotów 
carskich. 

NOWY YORK, 28 1. (Pat). Przed- 
stawiciele wielkich księżniczek Zofji 
i Olgi Romanow, sióstr cesarza Mi- 
kołaja Il, wszczęli akcję w celu nie- 
dopuszczenia do zapowiedzianej tu 
sprzedaży z licytacji klejnetów i 
przedmiotów sztuki, które podobno 
zostały skradzione przez bolszewi- 
ków w pałacu cesarskim. 

Zderzenie furmanki 
z motocykiem. 

KATOWICE 28.1. Pat. — Na szosie, pro- 
wadzącej z Kluozborgu, masłąpiło w dniu 
27 b. m. zderzenie furmanki z motocyklem. 
Dyszło wozu pnzebiło motocykkistę Motysika, 
który poniósł śmierć na miejscu. 

          

   

      

     
Kancelarja czynna od godz. 4—7 po poł. 

ZAŁOŻONE W ROKU 1921 

KURSY KOEDUKACYJNE [M. PIOTRA SKARGI 
Koncesjonowane przez Kurstorjum O. S. 

Wilno, ul. Micklewicza Nr. 22 (lokal Gimnazjum E.  Dzięcielskiej). 
Przyjmuje wpisy na 2-e półrocze roku szkolnego 1930/1931 do klas: IV, V, VI, VII, Vili. 

Program gimnazjów państwowych: Typ humanistyczny i matematyczno-przyrod- 
niczy. — Język niemiecki lub francuski do wyboru. — Nauka w godz. od 16. 30—2!. 

Na ER nauczają nauczyciele gimnazjów państwowych i prywatnych. 3074 

Min. Zauniliis jest zadowolony z decyzji 
Rady Ligi 

KOWNO. 28.1. (Tel. wł.) Min. Zau- 

nius udzielił wywiadu przedstawicie- 

lom prasy, w którym poruszył bieg 

sporu litewsko-polskiego na forum 

Ligi Narodów. P. Zaunius podkreślił, 

iż przekazanie sporu polsko-litewskie- 

go do trybunału w Hadze należy uwa- 

žač za duży sukces Litwy, gdyż ta 

ostatnia niejednokrotnie czyniła usiło- 

wania, ażeby sprawa została przekaza- 

na Trybunałowi Sprawiedliwości Mię- 

dzynarodowej. Przed Trybunałem Ha- 

skim sprawa ta — jak się spodziewa 

min. Zaunius — przeniesiona zostanie 

z płaszczyzny technicznej na politycz- 

ną, obejmując całokształt zagadnienia. 

Co się wreszcie tyczy interesów 

państw trzecich, to pomimo istnienia 

w aktach sprawy oświadczenia byłego 

ministra spraw zagranicznych Łotwy 

Balodisa, w którem ten ostatni oświad- 

czył, że dzięki zamknięciu linji kolejo- 

Narodów. 
wej Wilno—Koszedary—Libawa Łot- 

wa ponosi straty, oświadczenie to nie 

ma większego znaczenia, gdyż w ak- 

tach znajduje się również późniejsze 

oświadczenie p. Celminsza, w którem 

prostuje on niewłaściwy punkt widze- 

nia swego poprzednika. 

Naogół kwestja . połsko-litewska 

jest bardzo zawikłana i obejmuje wiel- 

ką iłość materjału. Nie należy więc 

sądzić, aby sprawa ta została w pręd- 

kim czasie rozstrzygnięta przez Trybu- 

nał Sprawiedliwości. 

Przechodząc do zagadnień, zwią- 

zanych z Kłajpedą, min. Zaunius о- 

świadczył, iż w żadnym wypadku nie 

mógł dopuścić, ażeby. w Lidze Naro- 

dów pod adresem rządu "litewskiego 

padały jakieś zarzuty. Z drugiej stro- 
ny 'uważał on za niewskazane przenie- 

sienie tego sporu do Hagi i dlatego 

przyjął warunki Curtiusa. 

Jak przyjęła opinia niemiecka wyniki Genewy? 
PARYŻ. 28.1. (Pat.) Dziennik .,Le 

Temps“, omawiając sposób, w jaki 
niemiecka opinja publiczna reaguje 
na rezultaty, osiągnięte w Genewie, 
pisze m. in. co następuje: Należy ocze- 
kiwać poważnego rozczarowania 
Niemców, ponieważ min. Curtius nie 
ołreymał całkowitego - zaspokojenia 
wymagań, stawianych Połsce. Otóż, z 
wyjątkiem prasy  nacjonalistycznej, 
która mierzy przedewszystkiem w 0- 

sobę samego dr. Curtiusa, starając się 
usunąć go z Wilhełmstrasse, ton nie- 
których dzienników niemieckich jest 
zupełnie rozumny. Są nawet między 
niemi i takie, które uznają, że min. 
Zaleski jest wzorowym Europejczy- 
kiem, który wie, co się należy takiej 
instytucji, jaką jest Liga Narodów i 
który zawsze usiłował rozjaśnić atmo- 
sferę między Niemcami a Polską. 

Pożyczka Francji dla Niemiec. 
PARYŻ, 28-I. (Pat). Od paru ty- 

godni w kołach giełdowych obiega 
wiadomość o rokowaniach w spra- 
wie udzielenia przez Francję po- 
życzki Niemcom. Wiadomość ta 
przedostała się już do prasy. „Le 
Petit Bleu", dziennik o zabarwieniu 
raczej nacjonalistycznem, omawia 

tę pożyczkę w artykule wstępnym 
i przychodzi do wniosku, że spra- 
wa pożyczki jest zupełnie aktualna 
i możliwa. Gdyby doszła ona do 
skutku — pisze ten dziennik — o- 
degrałaby niezawodnie poważną ro- 
ię w zabezpieczeniu pokoju. 

Pierwszy czarny wice - minister we Francji. 
PARYŽ. 281. (ATE) — Po raz 

pierwszy w dziejach republiki fran- 
cuskiej przedstawiciel czarnej rasy 
wszedł do gabinetu. Dziś ogłoszona zo 
stała nominacja dep. Daigne rodem z 
Senegalu, na stanowisko wiceministra 
kolei. Wiec-minister Daigne jest mu- 
rzynem, urodzony w roku 1872 w Se- 
negalu. Przed rozpoczęciem karjery 

parlamentarnej był urzędnikiem cel- 
nym, a następnie w roku 1914 wybra- 
ny został do Izby Deputowanych, ja- 
ks przedstawiciel Senegalu. Od roku 
1914 Daigne był wybierany kiłkakro- 
tnie do parlamentu. Należy on do gru 
py Brianda — (republikanów socjal- 
nych). 

Poważne rozruchy wśród studentów 
hiszpańskich. 

MADRYT, 28.1. 'Pat). Strajk stu- 
dentów rozszerzył się na liczne u- 
niwersytety prowincjonalne. Władze 
wojskowe w Saragosie wydały sze- 
reg zarządzeń celem uniemóżliwie- 
nie maniiestacyj studentów. Rektor 
uniwersytetu w Valladolid polecił 
zamknąć uniwersytet, w którym do- 
szło do rozruchów. W  Saragosie 
studenci federacji uniwersyteckiej 

starli się ze studentami katolikami, 
którzy rzucali bomby z gazami łza- 
wiącemi. W Grenadzie studenci zni- 
szczyli klub legjonistów hiszpań- 
skich i lokal stowarzyszenia nacjo- 
nalistycznego. Władze centralne w 
Madrycie wydały szereg zarządzeń 
dla policjj w związku z podniece- 
niem, panującem na uniwersytetach. 

stosunki estońsko-litewskie. 
RYGA. 27.1. Tel. wi. — Korespon- 

dent „Elty'* w Rydze bawił w spra- 
wach służbowych w Tallinie i przy 0- 
kazji miał rozmowę z estońskim mi- 
nistrem spraw zagranicznych Latti- 
kiem, który m. in. oświadczył, iż ce- 
lem Estonji jest ścisła współpraca 
wszystkich. trzech państw bałtyckich. 
To też litewsko-estoński układ tymcza 
sowy przyjęto w Estonji z wielkiem 
zadowoleniem. Estonja ma nadzieję, 
iz uklad ten jest pierwszym krokiem 
na drodze dalszej współpracy pomię- 
dzy obu państwami opartej na wza- 
jemnym szacunku i zaufaniu. 

W dalszym ciągu minister Lattik 
wyraził radość z powodu zawarcia u- 
kładu handlowego między Litwą a 
Łotwą, co bezwątpienia przyczyni się 
również do rozszerzenia współpracy 
tych trzech państw. 

Co się tyczy stosunków z innemi 
ościennemi państwami, to zdaniem mi 
nistra, zależne są one od współpracy 
na połu ekonomiczem. W najbliższym 
czasie przewidują się obrady. z Fin- 
landją w sprawie rewizji układu han- 
dlowego z . 1921, i jest nadzieja, iż 
ujawnione trudności dadzą się usu- 
nąć, natomiast stosunki ekonomiczne 
z Rosją sow. nie wykazują żadnego 
ożywienia. - 

Stosunki estońsko-polskie są dobre 
i zdaniem ministra na ich pogorszeniu 
Litwa nic nie zyska. 

Wreszcie minister Lattik wyraził 
swe zadowolenie z powodu polepsze- 
nie stosunkw pomiędzy Litwą i Esto- 
nją, prosząc zarazem korespondenta, 
by w jego imieniu przesłał rządowi i 
narodowi litewskiemu jego najlepsze 
życzenia. : 

Zamiecie śnieżne w Łotwie. 
RYGA 28.1. Pat. — Szalejące zamiecie 

šmiežne ma eałem terytorjam Łotwy wyrzą- 
dziły ogromne szkody. Ruch antobusowy z0- 
stał całhowieie sparaliżowany. Na kilku №- 
ujach kolejowych ruch pasażerski i towaro- - 

wy został wstrzymany do chwiłi odezyszeze- 
nia toru. Na pozostałych ruch jest utrudniony 
i pociągi przybywają z wielkiem opóźnie- 
niem. 

"69. 06. 

Mr. 23 (1865) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KOMISJA POROZUMIEWAWCZA 

W KŁAJPEDZIE. 

Na wniosek frakcji litewskiej sejmik kłaj- 
pedzki wyłonił specjalną komisję, która bę- 
dzie regulowała wszelkie spory, wynikające 
pomiędzy rządem centralnym a dyrektorja- 
tern. 

REZOLUCJE RADY ZWIĄZKU 
LUDOWCÓW. 

Jak już podawaliśmy, w ub. niedzielę od- 
było się posiedzenie Rady Związku hidow- 
«ców. Na posiedzeniu tem przyjęto między 
im. szereg uchwał, z których najważniejsze 
są mastępujące: w dziedzinie ekonomicznej 
Judowcy żądają podwyższenia rządowych cem 
mierogacizny, założenia oddziałów Banku 
Rolnego na prowincji, udzielenia szerszego 
poparcia drobnym organizacjom kooperacyj- 
mym; w dziedzinie politycznej — szybkiego 
wniesienia poprawek ustaw 0 samorządach, 
niezwłocznego wprowadzenia ustaw o metry- 
kacji cywilnej, nsunięcia stanu wojennego, 
zwołania Sejmu, zniesienia wojennej cenzu- 
ry ipism i t. d. Żądania ludowców w sprawie 
kłajpedzkiej są równorzędne z odnośnemi 
żądaniami wyrażonemi w ich memorjale w 
r. ub. 

ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW 
W. KIEJDANACH. 

23 b. r. ma targu w Kiejdamach dwaj nie- 
znani młodzieńcy ' usiłowoii wywiesić jakiś 
plakat z komunistycznemi hasłami. Gdy u- 
jawniono te zamiary, obaj rzucili się do 
ucieczki, przyczem jednego z nich potrzeło= 
mo w mogę. Po ujęciu uciekinierów okazało 
się, iż są to. $zołom Winicki i Mowsza Kłos; 

mieszkańcy Kiejdan. Rewizja przeprowadzo- 
na w ich mieszkaniach ujawniła u Winickie- 
go 4 znaczki „mopru* i 2 odezwy w jęz. ży- 
dowskim, traktujące o strajku głodowym ko- 
munistów w więzieniach litewskich. Poza- 
tem ma końskim targu ujawniono również 
taką odezwę. W związku z tem mastąpóły 
dałsze areszty. 

WYMORDOWANIE CAŁEJ RODZINY 
W POW. PONIEWIESKIM. 

iDn. 25 b. m. w zašcianku Grysztupie pow. 
poniewieskiego, gm. rogowskiej nieznani zbro 
dniarze dopuścili się niesłychanego mordu 
na rodzinie Spiklisów. Ofiarą ich padła Zo- 
fja Spikilisowa i jej synowie: 
i Antoni. 

Policja wszczęła energiczne śłedztwo. 

Tajemnicze zniknięcie. 

  

   

   

"LWÓW. 28.1: Pat. — Przed kilku Sa T 
znikł w tajemniczy sposób Kolesza, urzęd- 
nik oddziału kasy miejskiej kolei elektrycz- 
nej we Lwowie. Przeprowadzona rewizja ka- 
sy wykazała, że wszystko jest w porządku. 
Policja wszczęła poszukiwania zaginionego. 

Zgon znakomitego lotnika 
szwedzkiego. 

STOKHOLM 28.1: Pat. — Znakomity łot- 
mik szwedzki ikpt. Lundborg, który — jak już 
donosiliśmy — padł ofiarą katastrofy samo- 
lotowej, zmarł wskutek odniesionych ran. 

‚ КЮ wygrał? 
W dniu 26/1 b. r. odbyło się w Pocztowej 
Kasie Oszczędności VIII z rzędu: losowanie 
premjowych książeczek oszczędnościowych 
P. K. O. S. II. Premje w wysokošci 1000 zł. 

padły na następujące N-ry: 

50.146, 6 ' 236. 70.9 5, 76.860, 81.157, 90.068; 
50.699, 61.114, -7..979, 77.2 7, 81.326, 90,2 4, 
50.7 5, 6 .69i, 71 169, 77.297, 81.652. 90908, 
51.032, 61.876, 71 458, 77.402, 81.675, 90.965, 
51.87, 61.938, 7i 668, 7/.552, €1.9-0, 91.596, 
5409', 62. 65, 71.7 3. 76.603, 82.016, 91.628, 
5 .216, 63.026, 71.949, 77.744, 82221, 92.482, 
52.220, 63.18 , 72.002, 78.512, 83871, 93.438, 
52.274, 64.311. '2.945, 78559, 83981, 93:06, 
52.332, 64.808, 72633, 78.675, 4.278, 93.557, 
52488, 64.823, 72.642, 78 806, 84824, 91. '88, 
52.603, 66 285, 72.84 , 7 .862, 84977, 95.527, 
53.033, 67679. 72.404, 78 886, 85.294, 95.576, 
53768, 54.046, 4.465, 54, 78, 55485, 56.130, 
58.279, 58335, 59.127, 59366, 67987 68.125, 

69. 08. 73.0 6, 73.083, 73.179, 73.428, 
73.613, 74.029, 14,657, 75.077, 75 173; 
76291, 76680, 76.749, 85 762, 86.438, 
87.393, 87.457, 87.702, 88.519, 88.532, 
89.28, 89.57 , 89587 Ł9.7 |, 89.763, 

95.689, 96.211, 96.246, 96.294, 96.402, 97 206, 
97.607, 985 4, *9.046, 9.082, 99281, 9.676, 

BEŻZNANOZCTRE BREE ZODDZRORŁOŃ, 

281 +.1 

73.484, 
76.027, 

86 64, 
88.807, 

BIGfGe Wardźawyca L cii 

WALUTY i DEwizy: 

  

vołary Rae: 8,14 -8,34 8,494 
Bukareszt . « -  081—1,32 5.0 
Hulandja 358,75 359,65—357,85 
Londyn + + + © 4 321ją 4843 45,22 
Nowy York . —. - ^ 914 —^ 534 — &,594 
PRYDO eis 51 34,97—35,06 34,05 
Praga, з ке .. 26 ), 16,47 26,34 
Stokholm . . + + 20873 2393:—238 18 
Szwajcarja 11226 17403 - 172.17 
Włochy . + 46,71)/, — 46,88 - 46,60 
Berlin w obr. pryw. . | . 21301 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka inwestye. <. + 92,0/—63,00 
50, Premjowa dularowa 49,25—54 „50 
3% budowiana. . . . . - - + 50,50 
5% Konwersy па ae. S 
0% dolarowa ed AS t8.00 
10%/, Kolejowa 12,75 
8% ь 2. В. @ К 1B.R., obli. B G. K 0400 
Te same 7% —. - 
41/,% ziemskie .. . сБ 
5% warsznwskie . . . 54:5 
8% warszawskie . . . 71,50—71,25—72.00 
L M ko sj Gęal03 7,00 
10% Radomia 2 + +. 9800 
6% obl. m Warsz, VIMiIX em. « . « 49,00 

AKCJE: 

Bapk Polsk 00 24/0) 2... « 40000 
Bant Zachodni. . . . . . . . „MS 
Lilpop R ASA L BOWIE 
Starachowice —. . .. . .. .. . . 11,50 

Popierajeie przemys! krajowy 
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Listy z Warszawy. 
Miasta muzealne i ich walory dia ruchu turystycznego. 

(. Wciąż dochodzą z Wilna głosy, 
ubołewające nad dolą tego — deklaso 
wanego obecnie — miasta. Słychać 
skargi na upadek handlu, zamieranie 
bujnego ongi życia towarzyskiego etc. 
Wciąż wypomina się Polsce, że ze 
stolicy wielkiego kraju uczyniła mia- 
sto wojewódzkie, hierarchicznie rów- 
ne Biełemustokowi, - Nowogródkowi, 
Kielcom i t. p. Otóż trzeba pamiętać, 
że nietylko Wilno uległo degradacji. 
Los ten, w niemniejszym stopniu, 
spotkał Kraków i Lwów. Ten ostat- 
— przed wojną siedziba najwyższych 
władz autonomicznych — rezydencja 
cesarskiego namiestnika, sejmu kra- 
jowego (jedynego polskiego ciała 
parlamentarnego w Europie) — czem 
że stał się obecnie?.. A Kraków! Ta 
duchowa stolica Połski, ten narodo- 
wy Rzym?... 

Dziś oba te miasta, miasta naj- 
bardziej może zasłużone w pracy nad 
odzyskaniem niepodległości — owa 
wymarzona niepodległość zrównała z 
szeregiem miast bardzo  drugorzęd- 
nych; pozbawiła je dawnego znacze- 
mia, pozabierała wartościowych lu- 
dzi, prawie nic lub nic zgoła za to 
nie dając. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
z biegiem czasu zmieniała się zawsze 
i zmienia się również obecnie rola 
poszczególnych miast. W całej Euro- 
pie nierzadkie są miasta-antyki, mia- 
sta, żyjące minioną sławą -- podob- 
mie, jak są również miasta-dorobkie- 
wicze, na dniu dzisiejszym budujące 
swoją  wielce obiecującą przyszłość. 
Lyon i Rouen nie odzyskają już ni- 
gdy stanowiska, jakie miały przed 
ostatecznem zjednoczeniem Francji. 
Zakasowała je rzadko w historji wspo- 
minana Marsylja. Minęły czasy Wene- 
cji, Ferrary, Padwy; górę nad niemi 
wziął bankierski Medjołan, przerasta- 
jacy dziś o głowę nawet stolicę — 
Wieczne Miasto. A zajrzyjmy do Nie- 
miec... Tu nietylko Norymbergi i Hei- 
delbergi staly się zabytkami muzeal- 
nemi. Gdzież się podziało tak niedaw- 
ne jeszcze stanowisko stolicy sztuki 
niemieckiej — Monachjum?.. Co się 
stało z Dreznem?... Cały ich dziejowy 
dorobek wchłonął nouveauriche — 
Berlin, przy którym tyje Essen, roz- 
sławione przez Kruppa i jego armaty. 

Istnieje długi szereg miast. które 
cały byt, i to niezły byt, jedynie na 
swej archaiczności opierają. Muzeal- 
ność jest skarbem, jest kapitałem, mo- 
gącym dawać bardzo przyzwoite zys- 
ki. Zagranicą niejedno miasto tylko 
tem żyje, że jest stare, ciekawe, że po- 
siada wzruszające pamiątki. Nawet 
Rzym — stolica potężnego państwa — 
nie utrzymałby się dotąd na swem sta 
nowisku, gdyby nie umiał starożyt- 

ności swej eksploatować. A czem żyje 
Reims? Florencja? Avignon? Wei- 
mar? 

W. Polsce jeden tylko Kraków po- 

trafi antyczność swoją jako tako eks- 

ploatowač. On jeden jest zareklamo- 

wany. O tem, że prześliczne pamiątki 
znałeźć można w Gnieźnie, Kazimie- 

rzu, Zamościu i t. p. wie się tyłko w 

Połsce. I to kto wie?.. Artyści. Ogół 

pojęcia nie ma. Tem mniej słychać o 

tem zagranicą. 
W ostatnich czasach zaczęto zwra- 

cać uwagę na ruch turystyczny i ko- 

nieczonść przywabienia go do Polski 

Ożywienia turystyki chcemy; ale każ- 

dy rozumie; że ...„w ten interes wypa- 

dnie coś włożyć”, zanim on zacznie 

przynosić zyski. Przedewszystkiem nie 

można zagranicznych gości lokować 

w staroświeckich hotelach, pozbawię- 
nych wygód nowoczesnych. Bo cho- 

ciaż owi goście lubią oglądać antyki, 

ale sami przyzwyczajeni są żyć po dzi 

siejszemu: kąpać się, jeździć winda- 

mi, używać telefonów, jako też pew- 

nego minimum komfortu, który u nas 

kosztuje zaraz nieprawdopodobne su- 

my, boi uważany jest za luksus nad- 

zwyczajny. 

Następnie konserwacja . pięknych 

zabytków nie powinna być utożsamia- 

na z konserwacją archaicznego nie- 

chłujstwa. W czasach, kiedy budowa- 
no Louvre, okoliczne ulice nie były 

wcale brukowane. Dziś jednak niki nie 

chciałby go zwiedzać, gdby trzeba 

było do pałacu tego brnąć przez bajo- 

ra, jakie go w XIII wieku otaczały. 

Dalej — niepodobna zapraszać 

turystów do kraju, pozbawionego po- 

rządnych dróg — obecnie, gdy znacz- 

na część zagranicznych gości odbywa 

podróże samochodami. SZER 

Trudno wymieniać wszystkie wkła 

dy, jakich wymagałoby uczynienie z 

Polski atrakcji dla ruchu turystyczne- 

go. Przyroda i historja stworzyły wa- 

runki wspaniałe. Na to jednak, aby je 

należycie eksploatować, potrzeba wy- 

siłku, na który, niestety, wcale się nie 

zanosi. Masy potrzeby jego nie rozu- 

mieją; jednostki zaś, pojmujące ko- 

rzyść, jaką on przynieść może, tracą 

odwagę na myśl o kapitałach, jakich 
by tu użyć należało: 

Na dobitkę ostatnio wreszcie wpro- 

wadzono formalności mełdunkowe, 

które wprost odstraszają przyjezdnych 

Gdy się czyta skargi cudzoziemców 
na trudności i niewygody, z jakiemi w 
Polsce obcy turysta się spotyka, do- 
znajemy bardzo przykrego wrażenia: 
że jsteśmy społeczeństwem  indolent- 

nem, które nie umie używać danych 

mu przez Opatrzność skarbów. 

Benedykt Hertz. 

„Rosja sowiecka w polityce Światowej" 
Pod powyższym tytułem w dn. 15 i 22 stycznia b.r. w Instytucie Badań 
Naukowych Europy Wschodniej odbyły się odczyty p. Wł. Studnickiego 

Prelegent na wstępie dał krótki za- 
rys stosunków politycznych wielkich 
mocarstw do Rosji przedrewolucy jnej. 
Pochód wojsk rosyjskich dał Francji 
zwycięstwo nad Marną. Potęga Rosji 
mie była jednak tak wielka jak sądzo- 
no. W 1917 roku załamuje się jej wy- 
trzymałość. Wybucha rewolucja mar- 
cowa, jako „produkt niemieckiego że- 
laza i angielskiego złota”. Koalicja 
przyjmuje rewolucję z entuzjazmem. 
Rada Delegatów Robotniczych i Żoł- 
nierskich żąda likwidacji wojny. 
Pod ich wpływem Rząd Tymczasowy ` 
wydaje manifest o niepodległości Pol- 
ski. Rząd Tymczasowy składał się z 
imperjalistów. Kiereński entuzjastycz- 
nemi przemówieniami usiłuje wzbu- 
dzić entuzjazm do dalszej wojny. Ale 
lud rosyjski nie chee wojny. I dlatego 
zwycięża rewolucja bolszewicka. Od 
tej chwili zaczyna się zwrot w stosun- 
kach mocarstw do Rosji rewolucyjnej. 
Opinja zagraniczna nie uznaje rządu” 
Sowietów. Dotychczasowe .sympatje 
prorosyjskie często stają się antyso- 
wieckie. Francja i Anglja dążą do od- 
budowy Rosji: pierwsza — nie tracąc 
nadziei na uzyskanie zwrotu pożyczki 

rosyjskiejj druga — marząc 0 
zużytkowaniu swych kapitałów na pa 
cyfikację Rosji i o koncesjach gospo- 
darczych. Stąd Anglja i Francja po- 
pierają czynnie akcję białych genera- 
łów, którzy są przedstawicielami im- 
perjalizmu rosyjskiego. Judenicz nie 
chce uznać niepodległości Finlandji, 
chociaż od tego zależne było powo- 
dzenie jego marszu na Petersburg. 
Denikin, zamiast iść w kierunku Mo- 
skwy, gdy jednocześnie na Moskwę i- 
dzie Kołczak, idzie na republiki kau- 
kaskie. Gdyby zwyciężyli generałowie 
armij ochotniczych, zwróciliby się 
przeciwko nam. Wówczas bylibyśmy 
pozbawieni pomocy w materjale wojen 
nym ze strony Francji — z jakich na- 
stępnie korzystaliśmy w walce z bol- 
szewikami. Dłatego nakazem rozumu 
było faktyczne zawieszenie broni w 
1919 r., którem to posunięciem Pił- 
sudski uratował niepodległość Polski. 
Stosunek mocarstw *do Rosji zaciążył 
wybitnie na sytuacji międzynarodowej 
Polski. Granice Polski były wytyczane 
zgodnie z interesami politycznemi 
Francji i Angli. Polska w pierwszym 
okresie powojennym staje się jakby 

  

  

Co się dzieje w Wilnie? 
(Panie Domu. -— Trzyłecie Radja. — Kobiece Jubileusze. — 
Otwarcie Konserwatorjum. — Bratnia Pomoc pohańbiona. 

  

Tyle się nagromadziło ostatniemi 
<zasy w Wilnie zajmujących zdarzeń, 
tak byliśmy pod znakiem niewiasty. 
że niewiadomo doprawdy od czego za- 
cząć, bo to kobieta. panie tego, istota 
absorbująca... Zaczęjo się od Pani Do- 
mu. Zbiegły się wiinianki najrozmait- 
szej maści, wieku i stanu, mające domy 
kamienice, domeczki i mieszkaneczka. 
stłoczyły się jak sardynki w pudełku 
w sali i korytarzu Zw. Literatów, aż 
ściany trzeszczały, i dalejże oczy wy- 
patrywać na zapowiedziane modele. 
Kto się znalazł na korytarzu, (przewa- 
żmie sympatyczki Śród Literackich), 
ten niewiele słyszał, ale się potem do- 
wiedział że p. J. Rostkowska mówiła 
jak to w stolicy zjechało się - 750 nie- 
wiast i rajcowały jak... w domu dzier 
żyć krzepko berło władzy! 

Żart na stronę, dużo praktycznych 
pomysłów z takich narad może wy- 
niknąć, zwłaszcza u nas, gdzie służba 
jest niezdemoralizowana dużemi za- 
robkami, ale nieumiejętna i uparcie 

   

   

  

   

      

konserwatywna na punkcie ścierek i 
grzebienia. Tak ten, jak i następny re- 
ferat p. Broniewiczowej, świadczył. o 
gorącej trosce nad poprawieniem at- 
mosfery ogniska domowego, która się 
po wojnie djablo zadymiła... Mówił o 
estetyce prof. Ruszczyc, zawsze ocho- 
czy w służbie dła pań, i Ciocia Albi- 
nowa, poprawną tym razem polsz- 
czyzną. zacnie do praktyczności na- 
woływała. Szkoda, że dobry pomysł 
pokazów sukienek, został popsuty cia- 
snotą lokalu, jużci jak się ogłasza, że 
wejście bezpłatne, należy  przypusz- 
czać że przyjdą tłumy. A no, zoba- 
czymy jak się to jeszcze jedno zrze- 
szenie rozwinie. 

W trzyleciu Radja, obchodzonem 
uroczyście wyjątkowemi audycjami, 
największą sensacją były pierwociny 
radjowe gen. Żeligowskiego, mówią- 
cego pierwszy raz w studio, i odegra- 
nie scen z Balladyny, ze współudzia- 
łem Wandy Siemaszkowej, przybyłej 
na ten dzień ze Lwowa. Dyr. Hulewicz 

  

K_U R J E R W. I 

lennem Francji. Niech Polska posiada 

jak najwięcej sprzeczności z Prusami, 

to leży w interesie Francji, ale nie wol- 

no mieć Polsce żadnych objektów spor 

nych z Rosją, a to. ze wzgłędu na sto-- 

sunki Francji z przyszłą Rosją. | 

W styczniu 1920 r., nie czekając 

na ukończenie wojny  polsko-bołsze- 

wickiej,j Rada Państw Koalicyjnych 

znosi blokadę gospodarczą Rosji. Ca- 

ła Europa spragniona jest pokoju. 

Polska mogłaby wówczas zawrzeć ko- 

rzystny pokój, ałe, pragnąc zabezpie- 

czyć się od Rosji na przyszłość, — dą- 

ży do wytworzenia niepodległej Ukra- 

iny. Rosja — bez ukrainskiego wę- 

gla i zboża, nie jest już tak groźna. 

Ale wysiłek ten okazał się ponad siły. 

Następuje nasza porażka. Znikąd po- 

mocy. Robotnicy wschodni widzą w u- 

stroju sowieckim idealną formę dy- 

ktatury proletarjatu, a państwo Pol- 

skie wydaje się im przedstawicielem 

reakcji. Zaś Koalicja obawia się dla 

siebie zaguby Polski, by zwycięski 

bolszewizm nie podał ręki komuniz- 

mowi niemieckiemu. Wówczas na kon 

ferencji w Spa Koalicja daje nam po- 

moc dypłomatyczną, która stałaby się 

wkrótce realną — gdyby z jednej stro 

ny nie przeszkody klasy robotniczej, 

a z drugiej nasze zwycięstwa. Zwycię- 

stwa polskie zabezpieczyły byt tych 

państw. Jeszcze przed ukończeniem 

wojny połsko-bołsz. państwa te zawar 

ły traktaty pokojowe z Rosją. Trak- 

tat ryski daje nam gorsze granice eko- 

nomiczne i polityczne niż granice po 

pierwszym rozbiorze. Pokojowe pol- 

sko-sowieckie współżycie, które po tra 

ktacie nastąpiło, okazało się bardzo u- 

trudnione przez niewykonywanie przez 

Sowiety przyjętych zobowiązań; orga- 

nizowanie band dywersyjnych, energi- 

czną propagandę antypolską i t. d. 

Wobec głodu towarowego w Rosji roz- 

wija się kontrabanda, zaš handel 0- 

ficjalny jest mały. 
Po likwidacji wojny  polsko-ros. 

następuje umowa handłowa angielsko- 

rosyjska, rosyjsko- niemiecka oraz in- 

ne. Tu podkreśla prelegent ważne zna- 

czenie traktatu niem.-ros. w Rapallo. 

Traktat ten paraliżuje projektowaną 

przez Francję blokadę Niemiec. Niem 

cy—przy pomocy inwestycyj i Sił fa- 

chowych technicznych mieli nadzieję, 

że w przymierzu z wiełkiemi rynkami 

rosyjskiemi staną się groźną potęgą 

ekonomiczną. 

Następnie daje prelegent zarys 

stosunków 'polityczno-gospodarczych 

Sowietów z państwami bałtyckiemi. 

Finlandja jest antysowiecką i antyro- 

syjską. Jest pro-niemiecką. Traktat za- 

warty z Rosją w Dorpacie, uważa za 

niekorzystny dła siebie. Łotwa i Esto- 

nja współzawodniczą ze sobą co do 
tranzytu rosyjskiego. Dążąc do unji 
celnej z Rosją, państwa bałtyckie 
wprowadziły t. zw. „kłauzulę bałtyc- 

ką”, dającą wzajemnie i sobie i Rosji 

— cła preferencyjne. Stosunki hand- 

lowe z Rosją nie dają państwom bał- 

tyckim spodziewanych korzyści. 
Opinja oficjalna Sowietów — koń- 

czy Szanowny prełegent — stara się 

przekonać społeczeństwo, że cały 
świat pragnie zguby Rosji Sowieckiej, 

ale że Rosja się nie da, bo cały prole- 

tarjat Europy pójdzie za nią, dopro- 

wadzając do zwycięstwa. Tu tkwi siła 

motorowa, pchająca Sowiety do woj- 
ny. 
(EISS K STONE AOS 

Rozłam w Heimwehrze. 
WIEDEŃ 28.1. Pat. — Na posie- 

dzeniu przywódców Heimwehry w dn. 
27 b. m. doszło do rozłamu. Przywód- 
cy Heimwehry w Tyrolu, Przedaru- 
lanji, Wiedniu i Burgenlandzie sprze- 
ciwili się projektowi reorganizacji 
Heimwehry, przedstawionemu przez 
księcia Stahremberga, ponieważ pro- 
jekt fen przyznaje mu pełnomocnic- 
twa. dyktatorskie. Opozycjoniści opu- 
ścili sałę obrad i uchwalili utworzyć 
osobną organizację aż do czasti ustą- 
pienia księcia Stahremberga 

Pogrzeb Pawłowej. 
ILONDYN 28.1. Pat. — We środę rano od- 

były się tu uroczystości związane z pogrze- 
bem znanej tancerki Pawłowej. Zwłoki, zaim- 
śkmięte w czammej srebrzonej trumnie pr-y- 
wiezione z Holandji, pnzetrasportowano do 
ikościoła prawosławnego. Na trumnie złożo- 
mo olbrzymią iłość kwiatów. W mabożeństwie 
żałobnem wzięły ud e thumy, wśród 
których znajdowało się wielu emigrantów 
rosy jskich. 

    

zdawał sprawę z programu, który jest 
istotnie w Wilnie wyjątkowo orygi- 
nainy, wciągający miejscowych litera- 
tów do pracy nad słuchowiskami. 
z których takie jak Odpust w Żyroówi- 
cach, p. Gharkiewicza, Rezurekcja Wi- 
leńska i Wilja u P-wa Miekiewiczów 
H. Romer, sceny z Legjonu Wyspiań- 
skiego, Śmierć Sokratesa w wykóna- 
niu p. Zelwerowicza, i wiełe innych. 
były prawdziwemi rewelacjami. Na- 
leży zaznaczyć usilną pracę Dyrekcji, 
pod kierunkiem literackiem p. W. Hu- 
lewicza, zespołu artystów, speakera p. 
Bohdziewicza, ale nadewszystko p. H. 
Hohendlingerówny, która jest duszą 
całej stacji, spełniając obowiązki de- 
klamacyjne dła dzieci i dorosłych, u- 
kładanie tekstów, radjofonizowanie, re 
żyserkę zespołu, i trzeba przyznać, że 
dokonywa tego w sposób niezwykle 
umiejętny i artystyczny z całem po- 
czuciem odpowiedziałności tak waż- 
nej kulturalnie płacówki. Zobaczymy 
co nam da Radjo na wzmożonej an- 
tenie. To dopiero będzie odpowiedział 
na robota, ze świadomością, że nas 
mogą słyszeć rodacy w „Kowieńszczy- 
źnie i daleko wkoło Wilna! 

Jak to niezapomniany p. Cz. Jan- 
kowski pisał „od kobiety do kobiety”. 

nos 
żyć: 

E E NS: X A 

Przemówienie 
senatora Walerego Romana 

na posiedzeniu Senatu w dniu 26 stycznia 1931 roku. 
Jeśli zabieram głos w sprawie, która tak 

obszernie już była omawiana na posiedze- 
miach iKomisji sejmowej i senackiej, a bę- 
dzie jeszcze na pienum Sejmu, to jedyme 
dlatego, aby bez żadnych obsłonek swoje 
stanowisko zaznaczyć, aby jednocześn.e 0- 
świadczyć, że w naszem rozumieniu lak'e 
właśnie stanowisko powinno stać się stano- 
wiskiem tej Wysokiej łzby. Zastrzegam się 
przeciw pomawianiu nas o ukrywani= się za 
fonmulki prawnicze, boć chyba dosłat:cznie 
wy jaśniliśmy już, że w danym wypadku prze- 
pisy prawa i konstytucji potwierdzają jeno 
słuszność maszego zasadniczego stanowiska. 

  

  

    

    

    

© co spór toczymy? — Chyba nie o to, że 
w więzieniach Rzplitej' niedozwołone i ka- 
ralne jest wszelkie uadużycie władzy, dc- 
puszczone przez dozór więzienny w stosunku 
do więźniów, tem więcej nadużycie w swych 
przejawach cięższe. Nie toczymy chyba tak- 
że sporu o to, czy ii jakie nadużycia popeln'o- 

ne zostały w stosunku do więźniów osadza- 

mych w twierdzy brzeskiej, bo do wyroko- 

wania o tem, pomijając już kwestje sompe 

tencji, dostatecznego materjału nie mamy, 

a dochodzenie i śledztwo mie do nas należy; 

wie możecie wymagać panowie, abyśmy jak 
w Ewangelję wierzyli w oświadczenia stron- 
nictw i partyj, gdy pamiętamy, nie z tak daw- 
nej jeszcze przeszłości, jak przy zwalezaniu 
Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego nie 

  

   

  

  

vahano się przed szerzeniem najwstręt- 
vo kradz'eży    zych oszczerstw jalko tu 

insygujów królewskich, o kons 
m, z którym się właśnie toc 3 

sza, walka, o wyrzekanie się Fomuerz: 
, Panie Senatorze Godlewski jest to 
kultura z zachodu? Czy nie powin- 

niśmy raczej przypuszczać, i teraźniejsza 
akcja ma na celu przedewszystkiem zohy- 
dzenie własnego rządu sposobami mało liczą- 
ceni się z interesami i godnością Państwa? Po- 
zostaje więc jedno, co należy do zakresu dzia- 
łania parlamentu—spowodowanie, aby prawda 

została wyjaśniona i wyświetlona. Tu więc 

tkwi istota rzeczy i sporu. Pomijając kwe- 

stję prawa poszkodowanych do waiesiemia 
skarg, co już od ich wyłącznej woli zale- 

ży — istnieje sposób, zresztą wysorzysłany 

pnzez lewicę i regulaminowo przewadz any, 

interpelacja do rządu. 
* Ale dwa identyczhe co do swej formy i 
treści wnioski Stronnictwa Narodowego 2 
wezwaniem rządu o pociągnięcie do odpowie- 

działności niewskazanych z nazwisk osób i 
o nieskonkretyzowane rzekome czyny wy- 

stępne — to nie jest droga właściwa. My ta- 

kiego wniosku przyjąć nie możemy, bu ma- 

jąc zaufanie do Sądów Rzpiitej jesteśmy prze 

konani, że jeżeli zostaną stwierdzone jakieś 
czyny przestępne dozorców więzienia w Brze 
ściu — postąpią one zgodnie z prawem i su- 
mieniem. Wszak mie możemy pójść po dro- 

dze wskazywanej nam na Komisji po 
Sen. Godlewskiego, że parłament, jako j 
wyłączny przedstawiciel zwierzchni 

marodu w myśl obowiązującej Konstytuc 
mszystko może — wprawdzie takie stosunki 
niestety istniały 'w. Polsce Niepodległej przed 
majem 26 roku i omal nie doprowadziły nas 
do anarchji, ale chyba te czasy złotej wolnoś- 
ci poselkko-senatorskiej już nigdy wro- 
čą i wszelkie dąženia w tym ikierunxu zdro- 
wa myśl państwowa zniweczy w Same:n Za- 
rodku. 

Mówiąc o wniosku — chcę jeszcze odpo- 

wiedzieć Panu Sen. Seydzie. Proponuje Pan, 
widocznie uświadamiając sobie kruchość pod 
staw prawnych wniosku — inne wyjście — 
mianowicie spowodowanie aby prokuratura 
wytoczyła pami proces za świadome, i niez- 
godne z prawdą rozgłaszanie wiadomości o 
Brześciu w „Kurjenze Poznańskim". Uważam 
ingerencję parlamentu i w tym wypadzu i 
dla tych samych powodów za zupełnie zbęd- 
ną, ale sądzę, że te artykuły nie uszły oczu 
właściwego urzędu prokuratorskiego, 1 my- 
ślę, iż żadnym pancerzem nie jest Pan chro- 

      

      

     

  

  

   

          

   

    

miony od ewentualnego sądu i kary. Tyle 
co do samego wniosku 

A teraz już tylko kilka refleksy; na tle 
tej atmosfery, która ewytworzyła się wokół 
sprawy brzeskiej, atmosfery niezdrowej, at- 
mosfery szkodliwej, społeczeństwo  niepoko- 
jącej — naród i państwo krzywdzące Je- 
śli Pan Poseł Sejmu b. Marszałek л 
Trąpczyński porównuje warunki uwięz'ena i 
traktowania b. posłów w Brześciu z warun- 
kami w jakch my się znajdowaliśmy. gdy 
na ziemiach polskich panował knut m 
ski i but pruski — Wrześnie, katorgi i 
to wszak dalej w swawoli słowa chyba już 
pójść nie można. 
Panowie z lewicy apelowali do naszych su- 
mień i naszych serc. Nie będę toczył sporu, 

je serca i sumienia są wrażliwsze, ale po- 
wiem wam jedno, że nasze serca i nasze Su- 
mienia najbardziej są czułe wtedy, gdy w 
grę wchodzi najwyższy skarb — interes na- 
szego państwa — interes naszej N epodle- 
głej Ojczyzny, i dłatego najbardziej nas to 
boli, gdy właśnie ten interes, interes godnoś- 
ci narodu jest marażany na szwank w wirze 
'wałk politycznych, gdy staje się przedmiotem 
tych walk. Szczęśliwy ten naród — sadzę że 
i pelski do nich należy—który jak najbar- 
dziej powoduje się zasadami etyki i moral- 
mości 'w dążeniach politycznych, ale mieszczę 
śliwy jest, gdy hasła wyzyskujące te najwznio 
ślejsze uczucia stają Się narzędziem wauk i 
celów politycznych. Jeśli tedy w płaszczyź- 
mie politycznej tę sprawę brzeską stawiamy, 
a stawiać tak musimy i tego czynuika usunąć 
w parlamencie dla połfityka się nie da choć- 
by niewiem jakie starali się panowie czynć 
pozory i zastrzeżenia że to nie jest polity 
mówmy wtedy o całokształcie sprawy brze- 
sikiej, mówmy nietylko o sposobach u 
nia i traktowania więźn w Brześciu—mów- 
my o przyczynach zaaresztowania, o stanie 
wewnętrznym w państwie przed wrześniem 
30 roku, o przedsiębranych sposobach oba- 
denia systemu rządów pomajowych, tak co- 
raz bardziej aprobowanego przez całe вро- 
łeczeństwo polskie, mówmy o ujawu onych 
dążeniach do unicestwienia tego dorobku, ja- 

ki w najistotniejszych zagadnies 
życia państwowego organizacji. spolec. 
i metod pracy państwowej wniós? wiełki u- 
mysł i charakter Marszałka Piłsudski 

Walkę na tej płaszczyźnie pzzyjęt!: 
dalej ją prowadzić będziemy -— dlatego my- 
ślę, że w toku dalszego postępowama w spra- 
wie będącej treścią wniosku Klubu Narodo- 
wego, powołane ku temu czynnik: a więc 
sądy uznały, że zostały udowodnione posz- 

c: cjonarjuszom  w'ęzennym 
ze pnzewinien'a w stosunku 

do uwięzionych — wszystko to jednak psd 
względem państwowo-politycznym będzie je- 
dynie fragmentem, epizodem może bołesnym 
tej watki o podstawowe warunki naszego by- 
tu państwowego, o co właśne dziś walkę to- 
czymy, a pewien jestem, że ją daprowadzimy 
do zwycięskiego końca. 

Sądzę tedy Wysoki Senasis, że w per- 

spaktywie historycznej sprawa brzeska w jej 
całokształcie, w jej szerokiem pofitycznem u- 

jęciu mie będzie, jak to dziś mówi się nie- 
opatrznie pohańbieniem narodu, jego godnoś- 
ci, jego honoru, a będzie jedynie żywem 
„memento, „jak wie nnych ciężkich prze- 
żyć z okresu tworzenia się mocy panstwo- 
wej naszego narodu, „memento”, że wszelkie 
spory i walki wewnętrzne kończyć się mu- 
szą u mety — poza którą już zostaje naru- 
szony ten interes najwyższy, a wszax dba- 
łość o ten najwyższy interes chyba nas 
"wszystkich połączyć wina —: gdyż w anyś 
maksymy „amor patriae — nostra р 
przedewszystkiem nie wolno krzywdzić włas 
nej ojczyzny, a tego się dopuszczono przez 
czyny, które spowodowały aresztowania 
brzeskie, jak i przez organizowan'» hałasu 
o rzekomem pohańbieniu narodu i państwa 
«cha którego postanowiono wynieść nawet 

i poza granicę własnego państwa. 

      

   

    

   

      

   
  

  

    

            

   

    

     

  

  

    

Głosowanie nad budżetami. 
WARSZAWA. 28.1. (Pat.) Sejmo- 

wa komisja budżetowa na posiedzeniu 
popołudniowem w dniu 28 b. m. przy- 
stąpiła do głosowania w drugiem czy- 
taniu nad preliminarzem budżetowym 
Ministerstwa Skarbu. Przyjęto m. in. 
poprawki sprawozdawcy o dochodach 
zwyczajnych. 

Przystąpiono do trzeciego czytania 
budżetów Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu, Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Sejmu i Senatu, Prezydjum Rady Mi- 
nistrów, Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych i Ministerstwa Rołnictwa, 
odrzucając wszystkie poprawki zgło- 
szone do trzeciego czytania. Były to 
te same poprawki, co odrzucono w 
drugiem czytaniu, lub też domagające 
się przywrócenia pozycyj, skreślonych 
w drugiem czytaniu. 

W budżecie Ministerstwa Reform 
Rolnych przyjęto 50 tys. wydatków na 
subwencje, dotyczące pomocy facho- 
wej w urządzaniu gospodarstw. Wszy- 
stkie inne poprawki w tym prelimi- 
narzu odrzucono. 

Następnie w trzeciem czytaniu za- 
łatwiono preliminarz budżetowy Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych, Robót 
Publicznych, Pracy i Opieki Społecz- 
nej oraz Poczt i Telegrafów. Żodnych 
poprawek nie przyjęto. Przyjęto nato- 
miast przy budżecie Ministerstwa 
Spraw Wojskowych rezolucję posłan- 
ki Berbeckiej i sprawozdawcy posła 
Perkowicza, wzywającą rząd do: ure- 
gulowania sprawy przejazdów kolejo- 
wych dla najbliższych rodzin oficerów 
i podoficerów zawodowych. Na tem 
zamknięto obrady. 

Przedstawiciele koła żydowskiego 
u p. premiera. ; 

W dniu wezorajszem p. prem- 
jer Siawek przyjął na dłuższej aud- 
jencji przedstawicieli koła żydowskie 
go pp. Thona i Rosmarina, którzy 
przedłożyli szereg najpotrzebniejszych 

od Radja do piśmiennictwa, krok nie- 
duży. Wilno odświęciło godnie i po 
kilkakroć swoją publicystkę i literat- 
kę Helenę Romer-Ochenkowską, pod- 

ic w mowach pełnych serdecznej 
iwości, jej wierne' przywiązanie 

do rodzinnego miasta. w dni 25-let- 
niego jubilenszu. 

Bardziej ścisłe grono osób składało 
znów parę dni potem hołd niezmordo- 
wanej pracy od lat 50 p. Z. Zyndram- 
Kościałkowskiej w dziedzinie dobro- 
czynności i oświaty tajnej i jawnej. 

Oba te obchody były świadectwem 
pracy z dawnyeh czasów, przedwojen- 
nych ludzi i mogły się stać dobrą in- 
formacją dla przybyłych do nas p. 
wojnie, którzy mie zawsze zdają sobie 
sprawę, jak nam tu bywało i kto spo- 
łeczeństwu polskiemu pomagał znosić 
niebywały ucisk niewoli. 

W niedzielę ubiegłą miało znów 
Wilno jeszcze jedną obiecującą na 
przyszłość uroczystość otwarcia Коп- 
serwatorjum które po wielu łatach 
<iężkich trudów w przygodnym loka- 
lu, otrzymało wreszcie godny siebie 
gmach, przy ul. Konnej. W pięknej 
pełnej prostoty, doskonale akustycz- 
mej sali, przemówił dyr. Wyleżyński, 
tyle zasłużony tej instytucji, obrazu: 

  

     

    

   
  

  

potrzeb ludności żydowskiej w dzie- 

dzinie politycznej, gospodarczej, oś- 
wiatowej i społecznej. Pan premjer 

Sławek zainteresował się zagadnienia 
mi i obiecał je rozpatrzyć. 

jąc wysiłki muzyczne Wilna. Poczem 
rozpoczęła się część koncertowa, w 
której brały udział takie „asy” Kon- 
serwatorjum wileńskiego jak Jeśman 
znany już u nas młodziutki szopenista 
p. Trocki, o wspaniałej technice, p. 
Kalmanowiczówna fortepjanistka peł- 
na temperatmentu i Rabinowicz skrzy- 
pek. Brakowało tylko p. Hleb-Koszań- 
skiej, której muzykę nieraz podzi- 
wialiśmy i p. Piotrowiczowej, również 
cenionej odtwórczyni muzyki kla 
cznej. P. Grabowska z wdziękiem śpie- 
wała piosenki. 

Zapełniona po brzegi wiełka sala, 

zgromadziła przedstawicieli świata 

artystycznego Fterackiego i muzycz 

nego wszystkich narodowości. Wyko- 

nawców i prelegenta oklaskiwano go- 

rąco, dziękując za wrażenia artysty- 

czne i za długi trud podjęty przy 
zorganizowaniu tak potrzebnej pła- 
cówki,, podnoszącej kulturę miasta. 
Nie wątpimy że na koncertach, któ- 
re w tak dobrej sali usłyszymy, obja- 

wi się nam niejedne wrażenie arty- 
styczne, które tak życie podnoszą na 
wyższy poziom i pozwałają zapom- 
mieć o nizinach tego padołu nędz i 
trosk. A potrzeba nam takich wrażeń 
jasnych i dodających otuchy jak te 
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Bezhołowie na torze 
saneczkowym. 
dlatego, fajnie tR katač sie! 

cholera! 
— „bracie, ważna góral Aż duch w 

pierściach zachwytuje! Jedziem jeszcze rau!... 
Tak oto, mniej więcej, gawędzili między 

а) przyjaciele Antuk i Pietruk, sa- 
;e zawzięcie na specjalnym: torze 

saneczkowym na górze Trzykrzyskiej, w sło- 
neczne, niedzielne popołudnie. 

można powiedzieć, by oba przyja- 
ciele przesadzali w swych zachwytach nad 

— Ale, 

    

  

    

  

co zreśztą mie dzi- 
woł że tor posiada na- 
wierzchnię z lodu, nie zaś śmiagu, do które- 
go przyzwyczailiśmy się w dzieciństwie... 

Gdy do powyższego dodzumy, że tor ów 
rozpoczyna się tuż około semych Trzech 
Krzyży, że długość jego wynosi bez mała ki- 
iometr, że posiada rozkoszne zjazdy w linji 
prostej, przaplaiane fascynującemi wiraża= 
mi na zakrętach, — łatwo dojdziemy do prze- 
konaniu, że naweł nie uprawiając tego ros- 
kosznego sportu warto tam jednak „podejść 
kiedyś spacerkiem, by się odmłodzić o do- 
brych lat dziesięć samym widokiem eanecz- 
kującej braci, rozbrykanej i rozbawionej 
jak dzieci, u o że większość P. T. sports- 

manów dość dawno już się rozstała z wie- 

kiem pacholęcym. 
Oczywista nie brak tu i młodzieży, nie- 

raz nawet za młodej jak na tak kankołomny 
tor, jednak obok niej widzimy i zasuszone- 
go urzędniczynę w okularach, który szty- 
wirie siedząc ma saneczkach, hamuje dostoj- 
nie nogami przybranemi w kałosze zbyt rą- 
czy jak dla tak zrównoważonej osoby ich 
bieg; i dobrze już leciwą % podtyłą „matkę 
rodziny* i mieszczucha z okrągłym brzusz- 
ikiem sadza jącego przed sobą swą najmłod- 

szą „pociechę* miezbyt dobrze jeszcze zda- 
jącą sobie sprawę z zamierzeń i wyczynów 
sportowych ojezulka; i wielu, wielu innych 
przedstawicieli menażerji ludzkiej zarażo- 
nych bakcyłem wieku — sportoman ją... 

Ci, nieliczni, którzy się potrafili oprzeć 
groźnemu zarazkowi, wystają godzinami na 
wymiosłym cyplu położonym naprzeciw naj- 

bardziej ryzykownego zakrętu toru i obser- 
'wując zdarzające się tu często katastrofy, 

czynią mniej lub więcej miemądre uwagi 

4 propos wypadku wybuchając jednocześnie 
głupawym śmiechem. Powiadamy „głupa- 
wym“, bo trudno nazwać inaczej podobne za- 
chowanie bezpiecznych i bszczynnych świad- 
ków wyczynów wcale ryzykownych, wyma- 

ch niebyle jakiej wprawy, zimnej 
krwi i zręczności! 

Że nie są to przelewki, świadczą o tem 
nieszczęśliwe wypadki (ntwet ze śmiertel- 
nym wynikiem!), które miały miejsce na tym 
torze w roku ubiegłym. 

Nie dziw, że bardziej rozważną i troskli- 
wi o całość swych kości obywatełe, omija- 
ją ten tor, saneczkując po śniegu na łagod- 
niejszych zboczach okolicznych wzgórz. 

Wiróćmy jednak do spraw toru. Byłoby 
wszystko pięknie i ładnie, gdyby nie pewne 
„ale“, gorzej — gdyby nie cały ich szereg 

Do kardynalnych wad toru nałeży prze- 
dewszystkiem kompletna anarchja panująca 
na objętym przezeń terenie. Każdy tam robi 
eo mu się podobat... 

Miłe dziatki zjeżdżają na sameczkach po 
drodze przeznaczonej dla pieszych, wpada- 

jąc pod nogi wspinającej się w górę publi- 
czności; przy zjeżdżaniu mie jest zachowy- 
wany odstęp pomiędzy poszczególnemi san- 
kami, co powoduje najeżdżanie, wpadki i zda- 
rzenia: po zjechaniu saneczkujący zamiast 
by się usunąć natychmiast z toru, „pętają si 
po nim powodując karambołe z przybywają- 
cemi do mety dałszemi sankami; inne jeszcze 
maszerują do startu po torze, niechętnie usu- 
wając się w ostatniej dopiero chwili przed 
zjeżdża jącemi zgóry sankami, pesząc i dezor- 
jentując jadących i t. d. i t. d. 

Zdarzają się tam i lepsze jeszcze kawały! 
Oto, naprzykład, parę zaobserwowanych u- 
biegłej niedzieli.« W godzinach popołudnio- 
wych pojawia się na tonze para żwarjowa- 
nych narciarzy (tak!) ć poczyna zjazd, wy- 

wracając się na każdym zakręcie i kontynu- 
ując go mtmo protestów! Nie zdążyli ludzi- 
ska ochłonąć po tym wybryku, gdy oto no- 
we „tableau*: żołnierzyki z pobliskich ko- 

szar, znudziwszy snudź sobie pobyt w tych- 
że, wywilekłi skądś drewnianą ławkę i prze- 

   

   

  

   
   

    

  

      

  

    

    

wróciwszy ją „do góry nogami", rozpoczęli 
całą hurmą „zjazd” na tych zaimprowizowa- 

  

nych „sankach“, zatarasowując tor na całej 
jej szerokości i powodując przymusowy upa- 
dek, obawiającego się najechać na nich ва- 
neczkarza!... 

iPonieważ bezhołowie to, panujące na to- 
rze saneczkowym, zagraża poważnie bezpie- 
czeństwu publicznemu, spodziewamy się, że 
odnośne władze zechcą w to wejrzeć i całą 
sprawę uregułować! i y jednak za- 
znaczyć, że chaos ten nie jest winą persone- 
du, liczba którego jest, notabene, stanowczo 
niedostateczną (3 osoby: jedna wypożycza 
saneczki; druga sprzedaje bilety; trzecia do- 
soruje tor); powoduje go przeslewszystkiem 
niesforność i krnąbrność samej publiczności, 
lekceważącej delikatne admonicje  poczci- 
wych dozorców. 

Może granatowy mundur poticjanta był- 
by tu bardziej przekonywującym ARajGk 
tem?!... —&& 

BEST EE S 
Uwaga Panówie! 
Kupcie i przekonacie się, że 
najwyśmienitszy 
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KOLNIERZYK BIP 
to z czerwoną nitką, 
która zapobiega nisz- 99 

czeniu krawatów. 

powyżej opisane uroczystości. bowiem 
mamy odwrotną stronę naszego Wil- 

na. z ' 

Nie mówiąc o innych, mniej waż- 
nych, wspomnieć należy iż opinja pu- 
bliczna jest boleśnie dotknięta sprzwa 

* w Bratniej Pomocy. C» się 
stanię ze społeczeństwem, gdzie rało- 
dzież, ten żywioł, który powimien być 
ideowy par exelience uczciwy, prawy i 
etyczny, zasłuży na takie zarzuty? 
Nie wchodząc w rozsądzanie win i nie 
dbalstwa, czekając niecierpliwie wyni- 
ku śledztwa, musimy jednak rzucić w 

stronę młodzieży ostrżeżenie, że takie 
fakty, w połączeniu z ciągłemi korpo- 
racyjnemi uroczystościami, z wielką 
swobodą obyczajów na letniskach, 
wreszcie w zestawieniu z łemi zarzu- 
tami lenistwa i nadużywania lat uni- 
wersyteckich, a co za tem idzie, obcią- 
żenia budżetu państwa, o których to 
zarzutach słyszeliśmy publieznie-z ust 
profesora U. S. B. to wszystko nie da- 
je dodatniego obrazu naszej młodzie- 
ży... i to jest bardzo smutne. 

  

Wilnianin. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Rozpacziiwe walki włościan z oddziałami G.P.U. 

Z pogranicza donoszą, że w rejo- 
nie odcinka granicznego Radoszkowi- 
cze od kiłku już dni z małemi przer- 
wami trwa po stronie sowieckiej strze 
łanina a nawet dochodzą odgłosy wy- 
buchów granatów ręcznych. 

Uciekinierzy z ZSSR. opowiadają, 
iż karne oddziały GPU. staczają ciągłe 
walki z chłopami na tle rekwizycyj. 
Większość chłopów zaopatrzyło się w 
karabiny, a niektóre wioski posiadają 
nawet kulomioty. 

Rozgoryczenie do władz sowieckich 

wśród ludności wiejskiej jest podobno 
tak wielkie, że masowo tworzą się od- 
działy partyzanckie, które mordują w 
bezlitosny sposób dygnitarzy sowiec- 
kich, a nawet napadają .na mniejsze 
oddziały wojskowe, jak również na ka 
sy i objekty państwowe. 

Ostatnio władze sowieckie postano- 
wiły definitywnie zgnieść ruch party- 
zancki i w tym celu wysłały cały sze- 
reg oddziałów karnych. 

W toczących się wałkach po obu 
stronach są zabici i ranni. 

Zbrojny napad rabunkowy na dwóch 
właścicieli ziemskich. 

. jeden ziemianin i jeden bandyta — ranni. 

Weraraj wieczorem  wpobłiżu wsi Dą- 
Зичума w pow. slonimskim, dokonano 
zbrojnego napadu rabunkowego na 2-ch zie- 
amian Władystawa Olszewskiego z Krzemion- 
ki i Zygmunta Drozdowskiego z Bobrowiez 

Wieczorem ziemianie wracał ze Słoni- 
ma; wpobliża wsi Dąbrowa z ciemnego lasu 
wytoniło się kiiku uzbrojonych osobników, 
którzy zażądali od napadniętych wydania 
pieniędzy, grożąc w przeciwnym razie zubój- 
stwem. 

Na zuehwałe żądanie opryszków, ziemia- 
uie odpowiedzieli strzałami rewołwerowemi. 

Olszewski został ranny w rękę, a koń zabity. 
W tym momencie strzał ziemianina 

Drozdowskiego trafił w bok jednego z ban- 
dytów, jak się później okazało Gustawa Sie- 
ronocka, który padł na ziemię brocząc krwią. 

Spotkawszy się z oporem bandyei ulot- 
nili się pozostawiając na miejscu rannego. 

Przy rannym znalezieno rewolwer i 15 
naboi. 

Rannego bandytę przewieziono do szpi- 
tala powiatowego. 

Zaalarmowana policja urządziła obławę 
w okołicznych lasach. Wyniki obławy nie są 

Wywiązała Się obustronna strzelanina narazie znane. (6) 
potezas której jeden z ziemian, Władysław 

o 

BARANOWICZE 
+ Co słychać w powiecie baranowickiem. 
A no słychać to, że się po różnych zakąt- 

kach po wiecach wyborczych ruszyła u nas 
dobrze praca organizac a i kultaralno-o= 
światowa, oraz gospodarcza. 

Powstało sporo nowych „Kół Młodz.cży, 
„Straży Pożarnych". Obecnie tu i ówdzie 
prowadzi się kursy wieczorne. Tętnią życiem 
„świetlice" komasują się bibljotek; robi się 
często przedstawenia teatralne. 

Zmunienił się nam instruktor ośw aly po- 
maszkolnej przy inspektoracie szkolnym. Po p. 
Władysłtwie Kowalkiewiczu, który objął sta- 
aowisko kierownika szkoły VH oddziałowej 
w Swojatyczach i dzielnie tam pracuje spo- 
tecznie i poza szkołą, na stanowisko to przy- 
szedł kierownik VII oddziałowej szkoły pow. 
z Niedzwiedzic p. Władysław Reymont. za- 

służony działacz społeczny na terenie g 
my niedzwiedzickiej, ten, przechodzi od 
sktensywnej, do intensywnej. Otacza gorli 
opieką ośrodki tętniące już życiem i pragnie 
je wzmacniać i wychowywać na ich terenie 
działaczy . Pozątem ruszają się u nas dobrze 
„Koła Gospodyń". Mamy ciągle lotne kursy 
szycia, gotowania, higjeny, urządzane przez 
tę organizację. Niezadługo w miasteczku La- 
chowiczach gdzie jest „Związek hodowców 
drobiu* będą kursy trzydniowe o lodlowh 
drobiu i hodowli zwierząt futerkowych. 

._ Mieliśmy w Państwowym ośrodku w bBru- 

hańszczyźnie pod Polanką, gminie nowo- 
anyskiej „wędrowną szkołę rolniczo gospo- 
darozą“ dła dziewcząt Ministerstwa Roln'e- 
twa. Kurs był mały, ale dał dobry wynik. 
Zakończono go po staropolsku przed Bożem 

Narodzeniem, ucztą wigilijną i dowcipnym 
Św. Mikołajem, którym była młoda dziewczy 
ma, ale grała swą rolę tak udatmie, że mawet 
księdzu proboszczowi wiedziała co m+ po- 

wiedzieć, doręczając mu podarek. — Giekawą 
pracę typu racjonalnie hodowlanego zaczy- 

ma się tu prowadzić w jednej z gmin. Ale o 
Rem mapiszę już w następnej korespondeacji 
bo i tak boję się że Sz. Redakcja może być 
niezadowołona. że tak dużo o jednym powie- 
sie piszę. 

Stetanja Bojarska. 

   
   

   

    

  

  

'PODBRODZIE 
+ Praca godna naśladowania. W Podbro 

dzin dzięki staraniom burmistrza K. Rożnow 
skiego został zawiązany Komitet niesien'a 
pomocy biednej ś bezrobotnej łudności, pol 
przewoduictwem majora E. Święcickiego. 
Kkwatermistrza 23 p. mł. 

Na organizacyjnem zgromadzeniu komi- 
tetu postanowiono prosić o przyjęcie protek 
torału nad Komitetem sarostę S.t Mydiarza, 
oraz dowódcę 23 p. uł. pułk. Świerczyńsk:e- 

go, przytem trzeba nadmienić, że Dowódz- 

two 23 p. uł. zgłosiło dość poważną: pomoc 

materjalną przy uruchomieniu kuchni dla go 

PPS SR PRĘTA R ‹ 

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO ??? 

towania obiadów biednej ludności. Niezałeż- 
nie od tego grono oficerów z rodzinami ząło 
siło czynny udział 'w pracy powstałego Ko- 
mitetu. Taki stosunek gorącej współpracy 23 
p. uł. z miejscową ludnością jest godny na- 
Śladowania, gdyż pułk w każdej pracy spo- 
łecznej zawsze bierze czynny udział. 

Dzięki tak harmonijnemu współżyciu za- 
dzierzga się coraz serdeczniejszy stosun*k 
pułku z ludnością miejscową a jednocześnie 
uwydatnia się wielki żal mieszkańców po u- 
tracie (poszczególnych oficerów opuszcza ją- 
cych ten pułk, dowodem czego może służyc 
uchwała Rady Miejskiej wyrażająca gorące 
podziękowanie b. dowódcy pułku pułk. Duch- 
nowskiemu za położone zasługi dla miasta. 

Pozatem Komitet wyłonił 4 sekcje dla o- 
siągnięcia funduszów mna cele Komitetu, a 
mianowicie: 1. Sekcję do zbierania ofiar, 2. 
Sekcję zabawową, 3. Sekcję teatralna i 3. 

Sekcję samarytańską. Niezależnie od tego nie- 
którzy członkowie Komitetu zobowiązali się 
u siebie w domu wydawać biednej dziatwie 
uczącej się bezpłatnie obiady. By przyjść z 
pomocą biednej ludności Komitet postano- 
wił jak najśpieszniej uruchomić kuchnię do 
wydawania obiadów, na który to czi Magi- 
strat przeznaczył lokal i opał. 

  

Miejseowy. 

OSZMIANA 
+ Pożyteczny wieczorek. Onegdaj z inic 

jatywy miejscowego personelu nauczyciel- 
skiego miasteczka Połany w pow. oszmiań- 
skim odbył się wieczorek, w którym wzięła 
udział miejscowa ludność polska i litewska. 
"Na program złożyły się dwie sztuki ludowe 
'w języku połskim i litewskim, odegrane przez 
miejscowe koło amatorów Sztuki scenicznej. 
Resztę czasu spędzono na ochoczej zabawie, 
która w miłej atmosferze przeciągnęła się do 
późna. 

Podkreślić należy, iż tego rodzaju impreza 
wydatnie przyczyniła się do wzajemnego 
zbliżenia ludności pol.-litewskiej. 

ŚWIĘCIANY 
-+ „Jasełka* w żeńskiej szkołe rolniczej. 

W dm. 25 b. m. żeńska szkoła rolmicza w 
Święcianach odegrała „Jasełka*. Tradycyjne 
to przedstawienie wypadło nader imponująco 
i ładnie. Uczenice szkoły, pomimo, że są w 
szkołe rolniczej od 2 miesięcy i nie miały ża- 
dnego przygotowania wywiązały się z przy- 
dziełonych im ró! bardzo dobrze. Pomysło- 
wość ikostjamów i dekoracyj, przy bardzo 
słabej sytuacji materjalnej były zachwyca- 
jące. Pożałowania godnem zjawiskiem było 
dużo wołnych miejsc na sali. Ci ci nie byk 
obceni niech żałują, gdyż w Święcianach po- 
dobne imprezy są rzeczą daleko miecodzien- 
mą. Praca i inicjatywa ze strony kierowmicz- 
ki szkoły p. Perkowskiej oraz całego per- 
sonelu nauczycielskiego zasługują na szcze- 
re uznanie. 

    

Człowiek o dziesięciu nazwiskach 
dezerterem, przestępcą i mordercą. 

Onegdaj władze litewskie zwró- 
ciły się do władz polskich z prośbą 
o wydanie zbiegłego z Litwy nie- 
bezpiecznego przestępcy Dowgiali- 
sa, vel Korzeniowskiego, vel Bujwi- 
da, który ponadto ma jeszcz z 7 
nazwisk. 

Dowgialis w Swoim czasie zde- 
zerterował z wojska polskiego i po 
dokonaniu całego szeregu prze- 
stępstw natury kryminalnej zbiegł 
do Litwy, gdzie w dalszym ciągu 

kontynuował swoją działalność prze- 
stępczą. 

Między innemi,' Dowgialis doko- 
nat na Litwie zbrojnego napadu ra- 
bunkowego, za co został skazany 
ma długoterminowe ciężkie więzie- 
ńie i osadzony w więzieniu w Kow- 
mie, skąd udało mu się zbiec po 
uprzedniemt zamordowaniu dozorcy 
więziennego. sia 

Po przedostaniu sie z Litwy na 
teren Polski, Dowgialis przez dluž- 

szy czas ukrywał się. u swej ko- 
chanki przy ul. Sofjaniki, gdzie w 
zeszłym roku podczas obławy urzą- 
dzonej przez policję na złodziei zo- 
stał aresztowany. 

Aresztowany przestępca poda- 
wał się początkowo Za Korzeniow- 
skiego i oświadczył, że zbiegł z 
Litwy jako przestępca polityczny. 
Dopiero później wyjaśniło się, że 
Korzeniowski jest w rzeczywistości 
poszukiwanym przez władze śled- 
cze polskie Dowgialisem. 

Wobec tego, że Dowgialis zbiegł 
do Litwy po uprzedniem dokonaniu 
szeregu przestępstw na terenie Pol- 
ski, nie zostanie wydany władzom 
litewskim, gdyż musi ponieść kon- 
sekwencje swych czynów przed są- 
dem polskim. 

Dowgialis przebywa obecnie w 
więzieniu wojskowem na Antokolu 
i niebawem sprawa jego wpłynie 
na wokandę sądu wojskowego. (c) 

Władze łotewskie wydały pomysłowego 
oszusta. | 

'Naskutek żądania władz polskich oneg- 
daj został wydany przez Łotyszów niejaki 
Aifred Milier — Hiigber przestępca © bardzo 
bogatej przeszłości kryminalnej. W swoim 
czasie Hiigber był prokurentem w jednej z 
firm łódzkich, gdzie zdefraudował znaczniej- 

szą sumę. Występując w roli bogatego prze- 
mysłowca Hiigber potrafił dla swoich fan- 
tastycznych płanów zjednać cały szereg bo- 
gatych kupców i przemysłowców, którzy 
przystępując do spółki wpłacili sprytnemu 
szantażyście znaczniejsze kwoty. Hiigber gra- 
sował we 'wszystkich większych ośrodkach 
przem Polski. Wkońcu jednak po- 

ślizgnęła się mu noga. Oszustwa jego wy- 
szły na jaw. Ścigany przez władze bezpie- 
czeństwa i swych łatwowiernych. wierzycieli 

Hiigber postanowił ratować się ucieczką. No- 
cą udało mu się niepostrzeżenie przedostać 
się drogą nielegalną 'przez granicę i zbiec do 
Litwy, następnie do Prus, a stamtąd pomy- 
słowy ośzusł udał się do Łotwy, zamieszkał 
w iRydze, gdzie usiłował w dalszym ciągu 
uprawiać swój niebezpieczny proceder. Zo- 
stał jednak aresztowany i przekazany wła- 
dzom polskim. 

Hiigbera przekazano do dyspozycji władz 
sądowo-śledczych. 

£ -U-R.1 E R 

Oficerowie rezerwy konsoli- 
dują się. 

Z inicjatywy oficerów w stanie spoczynku, 
zgrupowanych w Federacji zwołane zostało 
przed ikiłku dniami przez komendanta P. 
K. U. mjr. Ossowskiego zebranie oficerów 
w stanie spoczynku, z miasta Wilna i naj- 
(hliższych powiatów w cełu zrzeszenia się, 
zorganizowania i przystąpienia do istniejące- 
go w WilnieZwiązku oficerów w stanie spo- 
czynku, który w ostatnim roku nie przejawiał 
żadnej bardziej intensywnej działalności, 
głównie z tej przyczyny, iż liczył znikomą tyl- 
ko ilość członków. W zebraniu wzięło udział 
blisko 300 oficerów w stanie spoczynku. Prze- 
wodniczył gen. Mokrzecki. W ożywionej dy- 
skusji zabierali głos kpt. Topór-Wąsowski, 
jako referent, kpt. Śniechowski, dalej pułk. 
Jażdżyński, jako reprezentant garnizonu i dn. 
Uchwalono stosowną rezolucję, w myśl któ- 
rej oficerowie mw stanie spoczynku rozwinąć 
mają ożywioną działalność społeczną, po- 
święcając swą pracę i siły rozwojowi Pań- 
stwa. Wysłano depesze hołdownicze do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Zjazd kolejarzy — oficerów 
rezerwy. 

W dniu 25 stycznia r. b. odbył się w Wil- 
nie zjazd kilkuset oficerów rezerwy z okrę- 
gu wileńskiego Dyrekcji Kolejowej. Zjazd po 
wołał do życia specjalną sekcję kolejową 
Związku Oficerów Rezerwy, która postawi- 
ła sobie za cel podniesienie do właściwej 
roli filara i przewodnika w pracy zawodowej 
i społecznej, a zwłaszcza w pracy obrony pań 
stwa. Twórcą tej sekcji jest prezes Dyrekcji 
Kołejowej inż. Falkowski. Koło wileńskie 
Z. O. R. z prezesem dr. Górą i wiceprezesem 
Obiezierskim, tę szczęśliwą myśł podchwyci- 
ło, uważając ją jako najlepsze rozwiązanie 
płaszczyzny pracy Z. O. R. wogóle. Prócz 
oficerów rezerwy — kolejarzy został w ta- 
Ikiejže sekcji zawodowej zjednoczeni ofi- 
cerowie rezerwy — pocztowcy,  dałej mają 
pójść skarbowcy i t. d.Praca tworzenia sek- 
cyj zawodowych ma objąć wszystkich ofi- 
cerów rezerwy w urzędach państwowych, 
samorządowych i komunalnych i instytucjach 
prywatnych. Akcja ta ma znaczenie na tyle 
doniosłe, że przyciągnie do związku bezwa- 
runkowo wszystkich oficerów rezerwy, po- 
nieważ na gruncie sekcyj zawodowych łą- 
czy ich cały ogrom interesów tak osobistych 
jak społeczno-państwowych, stawiając ich 
jako przewodników w pracy zawodowej i 
społecznej, a więc każe im spełniać napraw- 
dę właściwą rolę w Życiu naszego Państwa. 
Jesteśmy zdania, że inicjatywa Wilna jest 
dobrem rozwiązaniem celów i zadań 
Z. O. R., co podniesie stan oficera rezerwy w 
Poisce wogółe i winno odbić się żywem e- 
chem we wszystkich kołach i okręgach Z. 
O. R. w całej Rzeczypospolitej dla jej naj- 
wyższego dobra. 

Miesięczne Zebranie Delega- 
tów Związku Cechów w Wilnie 

W dniu 26 b. m. o godz. 20 w lokalu 
własnym przy ul. Bakszta 1, odbyło się Mie-, 
sięczne Zebranie Delegatów Związku Cechów 
w Wilnie. Przewodniczył prezes p. Ksawery 

  

  

Gorzuchowski, asesorowali pp. Apolinary Ślu - 
sarski i Michał Żytkiewicz protokół prowa- 
dził p. Antoni Sokołowski. Wobec ujawnie- 
nia posiadania przez niekróre osoby niewy- 
kwalifikowane w swem rzemiośle kart rze- 
mieślniczych, wydanych w drodze dyspensy, 
postanowiono wystosować w tej sprawie lisi 
z interwencją do wydziału przemysłowego 
przy Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie, za po 
średnictwem Izby Rzemieślniczej i jednocze- 
śnie postanowiono czynić strania, by w kiž- 
dym wypadku wydawania kart rzemieślni- 
czych w drodze dyspensy odnośne Władze 
Przemysłowe zasięgały opinji Cechu. 

Prezes. p. K. Gorzuchowski zawiadomił 
obecnych, iż w myśl uchwały ostatniego Ze- 
brania Dełegatów Związku Cechów wspólnie 
z Dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
p. Janem Łazarewiczem —- udał się do Ko- 
misarza Kasy Chorych w sprawie ustalania 
odnośnych kategoryj opłat na rzecz Kas Cho 
rych na podstawie sporządzanych przez każ- 
dego pracodawcę list płacy. Kasa Chorych 
jednak nie uwzględniła tego, uważając iż li- 
sty płacy mogłyby być miarodajne przy fa- 
brykach i większych przedsiębiorstwach. 

Ponieważ w większości wypadków Kasa 
Chorych stosuje kategorje wyższe od fakty- 
cznych zarobków pracowników, postanowio- 
no by poszczególne Cechy ustałiły przeciętne 
zarobki zatrudnionych przez swych członków 
osób. Szczegółowe te dane mają być przed- 
stawione przez Związek Cechów w Wilnie 
iKasie Chorych z prośbą o uwzględni 
materjału przy obliczaniu świadczeń. 

Omawiano sprawę wyznaczania członków 
do Komisji Szacunkowej i polecono wszyst- 
kim Cechom, by listy swych kandydatów na- 
desłały do Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

Postanowiono zwołać Walne Doroczne Ze 
branie Związku Cechów w Wilnie 23 marca 
b. r. Wszystkie Cechy mają nadesłać w ter- 
minie do dnia 15 lutego krótkie sprawozda- 
nia ze swej działalności za ubiegły rok. 

Na wniosek p. Bieńkuńskiego i Tarasewi- 
cza omawiano sprawę założenia przy Zwią- 
zku Cechów w Wilnie Kasy Zapomogowej i 
Pogrzebowej. Ze względu na brak szczegóło- 
wego materjału w tej sprawie połecono wnio- 
skodawcom opracować statut i zreferować 
tę sprawę na następnem zebraniu. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego prze 
wodniczący zamknął zebranie o godz. 23. * 

   

  

* d * 

Organizacyjne Zebranie Wydzialu Czelad- 
niczego przy Cechu Fotografów w Wilnie 
odbędzie się w dniu 30 b. m. o godz. 7-ej 
wiecz. w lokalu przy ul. Bakszta 1. 

SPORT 
KURS NARCIARSKI W ŚWIĘCIANACH. 

W dn. 25 b. .m. zakończono w Święcia- 
nach kurs narciarski przy Powiatowym Ko- 
mitecie P. W. i W. F. Kurs zakończył się za- 
wodami marciarskiemi, w którym wzięło u- 
dział około 40 zawodników. W zawodach 
miejsca czołowe zajęli: w biegu na 1 klm. 
Rozenberb Wacław — 6 min., Brasławski 
Piotr — 6.04, Piotrowski Józef — 6.50. W 

biegu na 3 klm.: Rogiński Franciszek 15.30, 
Cutejko Romuald 16.05, Borkowski Hieronim 
17.30. W biegu na 3 klm. z przeszkodami: 
Pietkiewicz Wilhelm 18.25, Korzeniskin Mi- 
kołaj 18.40, Sokołowski Antoni 20 min. Stan 
pogody był bardzo niespnzy jający. 

Po zakończeniu zawodów uczestn'kom 
kursu zostały wydane przez p. starostę 
święciańskiego Mydlarza zaświadczenia © u- 
kończeniu kursów oraz nagrody w postaci 
mart, swetrów, czapek i dyplomów. P. staro- 
sta zwrócił się do kursantów z przemówie- 
miem, zachęcając ich do dalszej wytrwałej 
pracy ma połu W. F. i P. W. Na zakoń- 
czenie kursu byli obecni komendant obwodu 
P. W. ii W. F,, inspektor szkolny, komendant 
powiatowy P. P. i prezes Związku Strzelec- 
kiego Kurs narciarski prowadził ppor. 5 
p. p. teg. Karpowicz. 

        

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   

  

    

      

МОВБ 

Święto filmowe! 
Pierwszy Polski Dźwiękowy 

Film Morski! WI I MORZA 
3 

P-g Steiana Żeromskiego 
JUŻ JUTRO 

Echa obchodu jubileuszowego p. Heleny Romer- 
Ochenkowskiej. 
  

  

W Klubie Literackim w „Celi Konrada". 

  

Zagadkowe samohójstwo 17-toletniej 
wychowanki liceum Benedyktynek. 

Wśród mieszkańców ułicy Mostowej wy- 
wołało wczoraj wiełkie poruszenie usiłowanie 
samobójstwo 17-to letniej wychowaniey li- 
ceum słóstr Benedyktynek Tatjany Cywiń- 
skiej zamieszkałej przy rodzicach w domu 
pod Nr. 16. 

Wczoraj przed godziną jedenastą domo- 
wnicy usłyszeli z pokoju Tatjany Cywiń- 
skiej, jakieś przytłumione jęki. 

Gdy wyważono zamknięte drzwi pokoju 
zauważono, że dzieweczka leży na łóżku z 
oznakami silnego zatrucia. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które odwiozło 
mtodocianą desperatkę do szpitała Sawicz 

Powody samobójstwa wyjaśni list pozosta- 
wiony przez desperatkę który znajduje się 
w polieji. (e) 

  

RONIKA 
Dziś: Franciszka Salez. 

Jutro: Martyny, Hiacynty. 

Wschód słońca—g. 7 m. 27. 

Zachód . 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogi: U. 5. U. 

w Wilnie z dnia 28 |—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w miłimetrach: 759 

Temperatura średnia — 127 C 

g. 16 m. 15 

» najwyższa: — 3° С 

. najnižsza: — 14° С. 

Opad w milimetrach: 0 

Wiatr przeważający: wschodni. 

Tendencja barom. lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA. 
— p. Wojewodę Kirtiklisa, który bawi 

obecnie na konierencji wojewodów w War- 
szawie, zastępuje naczelnik wydziału p. Wło- 
dzimierz Hryhorowicz. 

— Zeznania o obrocie za rok 1930. Z 
dniem 15 lutego b. r. upływa ostatni termin 
składania zeznań o obrocie za rok 1930. Ze- 
znania muszą bezwzględnie złożyć przedsię- 

biorstwa handlowe I i II kat. oraz przedsię- 
biorstwa przemysłowe od I do V kategorji 
włącznie. ; 

Niezloženia na czas zeznań pociąga za 
sibą kary do 500 złotych. 

  

  

MIEJSKA 
— Zebranie członków „Spółdziełni Auto- 

busoweį“ — odbyło się stosownie do zapo- 
wiedzi wczoraj. Rozpatrywana była sprawa, 
owej, mające uszczęśliwić Wilno oferty firmy 
„Saurer“ — pod kątem interesów tych kił- 

'kuset rodzin, które bezpośrednio zaintereso- 
'wame są sprawą utrzymania przy życiu Spół- 
dzielni 
Jak : się spodziewać sprawa przez 
„Spółdzielnię* stawiana jest poważnie i po 
obywatelsku. Szczegóły wczorajszego zebra- 
nia- podamy jutro, nadmieniając, iż wzięli 
w miem również udział przedstawieiełe za- 
równo Magistratu jak i władz wojewódzkich. 

— Obniżenie stawek miejskiego podatku 
od ładunków kolejowych. Na zasadzie za- 
rządzenia władz skarbowych w roku bieżą- 
cym zostały b. znacznie obniżone stawki miej 
skiego podatku od ładunków kolejowych. Z 
tytułu tej zniżki Magistrat m. Wilna w sto- 
sunku do roku ub. poniesie straty na sumę 
blisko 150.000 złotych. 

— Nowy podatek. Władze miejskie w r. 
1931 postanowiły pobierać nowy podatek od 
oświetlenia elektrycznego i gazowego w loka- 
lach rozrywkowych i restauracjach. Poda- 
tek ten wynosić będzie 25 proc. należności za 
energję elektryczną względnie gaz. 

—— Wpływ podatków w roku 1930. Podług 
danych wydziału podatkowego Magistratu m. 
Wilna w ciągu roku 1930 tytułem podatku 
lokalowego wpłynęło do kas miejskich na 
rzecz skarbu państwa 825.105 złotych. Z ty 
tułu podatku od nieruchomości 1.659.926 zł. 
Wpływy te naogół dość znacznie odbiegają 
od sum preliminowanych gdyż cały szereg 
płatników dotychczas należności podatko- 
wych nie uiścił i zostaną one ściągnięte w 
drodze przymusowej. 

— Upośledzone dziełniee. W ciągu ostat- 

nich kitku lat zrobiono względnie dużo w 

sprawie doprowadzenia. miasta do: porządku 

tak pod względem oświetlenia, jak również 

chodników i jeźdni. Dotyczy to jednak tylko 
śródmieś Peryferje nadal toną w mroku, 

nadal są pozbawione chodników i jeźdni, a 

wiosną i jesienią przedstawiają jedno wiel- 

kie bagno, trudne do przebrnięcia. To też 

raz (po maz mieszkańcy zainteresowanych 

okolic kołaczą bądź to do Magistratu, bądź 

do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą wgląd- 

nięcia w ich ciężkie warunki bytowania. W 

takiej sprawie właśnie w dniu wczorajszym 

interwenjowak u p. wojewody delegacja 
pracowników kolejowych, mieszkańsów i 

właścicieli nieruchomości z dzielnicy Komi- 

my i Forsztad. Delegacja wskazała p. wo- 

jewodzie fakt, że dzielnica ta pozbawiona 

jest prawie zupełnie oświetlenia, jak rów- 

nież chodników i jeźdni. Wojewoda obiecał 
zwrócić na to uwagę odpowiednich czynni- 

ków miejskich. 

— Magistrat rozważa sprawę autobusów. 
Obecnie w dalszym ciągu w Magistracie od- 
bywają się konferencje nad rozwiązaniem 
zagadnienia komunikacji autobusowej. W о- 
statniej tego rodzaju konferencji udział wzię- 
li poza <złonkami Prezydjum Magistratu, 
przewodniczący radzieckich komisyj techni- 

  

      

   

cznej i finansowej, przedstawiciele władz 
nadzorczych, starostwa grodzkiego oraz za- 
proszeni: eksperci i rzeczoznawcy. W wyniku 
dłuższej dyskusji zdecydowano zagadnienie 
komunikacji autobusowej rozwiązać zapomo- 

cą systemu koncesyjnego, który uznano za 
najbarzdiej dla miasta konzystny. Najpraw- 
dopodobniej koncesję na eksploatację ruchu 
autobusowego otrzyma firma szwajcarska 
„Saurera *. 

W zwiazku z tem dowiadujemy się, iż 
firma ta w wypadku uzyskania koncesji zo- 
bowiązała się zaangażować wszystkich czyn- 
nych obecnie „Spółdzielni* szoferów i kon- 
duktorów, pnzyczem płaca jednych i drugich 
ma być wyższa. Szoferzy będą otrzymywali 
390 złotych miesięcznie, konduktorzy — 210. 

Obecnie „spółdzielnia* płaci  szoferom 
7 złotych dziennie, konduktorom 4 złote. 

Wszystko to jednak jeszcze w sferze pro- 
jektów, których realizacja nastręcza o tyle 
trudności iż, jakby nie było władze miejskie 
muszą dobrze sobie wziąć pod uwagę sprawę 
„Spółdzielni*, która ma niewątpiiwie i przez 
nikogo mie kwestjonowe zashug i wobec mia- 
sta i obywateli. 

— Tor saneczkowy na górze Trzykrzy- 
skiej. Jak wiadomo na górze Trzykrzyskiej 
otwarty jest publiczny tor saneczkowy, któ- 
ry dawał przechodniom powody do pewnych 
zastrzeżeń. Wobec tego па polecenie p. wo- 
jewody wileńskiego specjalna Komisja z ra- 
mienia Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa 
Grodzkiego i Komendy Policji stw. zba- 
dała w dniu wczorajszym wymieniony tor 
saneczkowy. Komisja uznała tor za odpo- 
wiedni, lecz celem zapewnienia zupełnego 
bezpieczeństwa obostrzyła przepisy reguła- 
minu obowiązującego osoby korzystające @ 
toru. Ustanowiono granicę wieku powyżej 
lat 10-ciu z tem, że młodzież poniżej 10-ciu 
lat korzystać może z toru saneczkowego bez- 
warunkowo tylko w towarzystwie i pod opie- 
ką starszych dpowiedzialnych osób. Korzy- 
stać z toru można tylko do nastania zmienz- 
chu. W soboty i dnie świąteczne pilnować bę- 
dą toru specjalńe posterunki policyjne. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Uniwersytetu.. W czwartek dnia 29 

b. m. o godzinie 13-ej min. 30 w Aułi Kolum- 

nowej Uniwersytetu odbędzie się promocja 

na doktora filozofji ma Wydziale Matema- 

tyczno-Przyrodniczym pani Anny z Salitów 

Goldberg. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Półrocze szkołne. Na zasadzie zarzą- 

dzenia władz szkolnych przerwa w zajęciach 
szkolnych między półroczami w roku bieżą- 
cym trwać będzie od dnia 31 stycznia (so- 

bota) do dnia 3 łutego (wtorek) włącznie. 
Młodzieży tych szkół którym przysłu- 

ją ulgi taryfowe, przyznane zostało prawo 
do korzystania ze zniżek kolejowych w cza- 
sie od 30 stycznia do 4 lutego 1931 r. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z oddziału Wil. Polskiego Tow. Przy- 

rodników im. Kopernika. Dziś, we czwartek 
w lokalu Wil. Tow. Lekarskiego (Zamkowa 
24), odbędzie się doroczne walne zgromadze- 
nie członków. Na porządku dziennym od- 
czyt prof. d-ra M. Limanowskiego: „O wiel- 
skiej tajemnicy tworzenia się gór”, sprawoz 
danie BREE 080 i wybory nowego Zarzą- 
du. Początek o g. 20. Goście mile widziani. 

— Rozwój T-wa Kursów Technicznych. 
Wczoraj 28 b. m. w lokalu Stowarzyszenia 
Techników o godz. 7-ej odbyło się walne ze- 
branie T-wa Kursów Technicznych w Wilnie. 
Na porządku dziennym było sprawozdanie 
2 działalności za rok ub. — oraz poprawki 
do statutu i wybory nowych władz T-wa. 

Przewodniczył prezes Stow. Techników 
p. inž. W. Hajdulewicz. 

Po wysłuchaniu sprawozdania zebrani 
udzielili ustępującemu zarządow absolutor- 
jum. Do statutu uchwalono poprawkę wpro- 
wadzającą rady pedagogiczne dla poszcze- 
gólnych kursów oraz urttchomienie komisji 
wydawniczej. Sprawie T-wa poświęcimy 
w najbliższych dniach szerszą wzmiankę, 
stwierdza jąc, iż ta pożyteczna placówka roz- 
wija się b. pomyślnie. 

        

  

  

    

  

RÓŻNE. 
— Budowa pomnika na mogiłe ś. p. Cz. 

Jankowskiego. W Wilmie zawiązał się Komi- 

tet budowy pomnika na mogile zasłużonego 

nestora dziennikarstwa polskiego ś. p. Cze- 

sława Jankowskiego. Na czele komitetu sta- 

nął prof. U. S. B. Marjam Zdziechowski, któ- 
ry w sprawie tej odbył w dniu wczorajszym 
konferencję z p. wojewodą Kirtiktisem. 

— Kałendarzyk podatkowy. W miesiącu 
lutym płatne są następujące podatki: 1) Ostat 

nia rata państwowego podatku od nierucho- 
mości za rok 1930. 2) Pierwsza rata podat- 
ku od placów budowlanych oraz 3) Pierwsza 
rata podatku lokalowego za rok 1931. 

Nakazy płatnicze na podatek lokalowy 
Magistrat już rozesłał. W razie nieotrzyma- 
nia nakazu należy zwrócić się do wydziału 
podatkowego, gdyż przy egzekucji podatko- 

wej tego rodzaju thamaczenia płatników nie 
będą brane pod uwagę. 4 

— Rozbudowa nowego Archiwum Рай- 
stwowego. W dniu dzisiejszym przybyłń do 
Wilna z Warszawy radca Min. Rob. Publ. p. 
Surwiłła w towarzystwie radcy minister jaine- 
go Min. W. R. O. P. inž. Einvorna. Obaj de- 
legaci ministerjałni wraz z dyrektorem Robót 
Publicznych p. inż. Siła-Nowieki odbyli 
konferencję w sprawie ustalenia i powzięcia 
decyzji co do miezbędnych robót około roz- 
budowy nawego Archiwum Państwwego przy 
ul. Teatralnej, jako też Bibljoteki Publicznej 
w gmachu po Tyszkiewiczoskim przy ulicy 
Zygmuntowskiej. Po odbyciu konferencji i 
zbadaniu na miejscu budynków radca min. 
Surwiłło przyjęty był przez p. wojewodę, 
któremu zdał sprawę o wynikach i decyzjach 
powziętych przez komisję. 

— 13.128 weksli na sumę 3668600 zł. za- 
protestowano w grudniu. Na podstawie szcze- 
gółowych danych biur notarjalnych w Wil- 
mie w miesiącu grudniu 1930 r. na terenie 
miasta zaprotestowano 13128 weksli na о- 
gólną sumę 3068.600 złotych. 

W ciągu zaś połowy miesiąca stycznia 
r. b. zaprotestowano 7015 weksli na sumę 
1.749.624 złotych. 

Ostatnio ilość protestowanych weksli wzro 
sła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 28— 
30 procent. 

  

  

  

  

  

ZABAWY. 
— Zabawa w Wil T. W. Żarząd Wźileń- 

skiego Towarzystwa Wioślarskiego: urządza, 
dnia 31. I. r. b. o godz. 22-ej w .iokału Sto- 
marzyszenia Techników Polskich, Wileńska 
33, (vis avis kina Helios) sobótkę wioślarską. 
Wstęp za rekomendacją członków. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dz:$ po 

raz 8-my doskonała komedja Carpentera 
„Papa-kawaler“, ktėra zdobyła sobie w W:l- 
nie rekordowe powodzenie dzięki urozatat- 
conej treści i świetnemu wykonaniu całego 
zespołu z reżyserem Wyrwiczem-Wichrow- 
skim na czele. Efektowne dekoracje oomy- 
słu J. Hawryłkiewicza, przepiękna ilustracji 
muzyczna E. Dziewulskiego, oraz szere, 
senek, wykonanych przez pp. Wyleżyńską, 
'Niwińską, oraz Szurszewską, dodaje uroxu 

temu barwnemu widowisku. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 w. ukaże się „Interes z Ameryką", dowc:p' 
na komedja Francka i Hirszfelda wprowa- 
dzona na naszą scenę przez reżysera R. Wasi- 
lewskiego, który zarazem odtwarza w sztuce 
jedną z ról. Sekundują mu dziełnie: Fichle- 
równa, Severinówna, Kamińska, Cieciersa, 
JaśSkiewicz, oraz Kreczmar. 

— Występy Hanki Ordonówny. W mediu- 
gim czasie Wilno będzie miało możność po- 
dziwianie świetnej artystki znanej netylko 
w kraju ale i zagranicą, znakomitej Фиеб- 
niarki, Hanki Ordonówny. Program wypeł- 
mią piosenki Hamki Ordonówny, która WY” 
stąpi w otoczeniu lgi Korczyńskiej, A. Śnie- 
żyńskiego, oraz Boruńskiego. 

Niewątpliwie całe Wilno zechce zobaczyć 
raz jeszcze swą ulubienicę w jej świetaych 
kreacjach. 

— „Czupurek“ Hertza. W 
nadchodzącą miedzielę dnia 1-go lutego od- 
będzie się w Teatrze na Pohulance o godz. 
3 m. 30 pp. premjera bajki dła dzieci i doro- 
słych, pełnego wdzięku i humoru. „Czupurka * 
Benedykta Hertza. й 

Teatry Miejskie pragną w ten sposób 
uczcić trzydziestolecie pracy. pisarskiej au- 
tora. Obsadę stanowią: Jasińska-Detkowsaa, 
(Kamińska, Lewicka, Małyniczówna, Niwsń- 
ska, Sawicka, Severinówna, Karpiński, Kor- 
czyński, Kreczmar, Lūbiakowski, oraz Sro- 
czyński. 

Specjalnie przez autora. skomponowany 
prolog wypowie dyr. A. Zełwerowicz. Reży- 
seruje H. Zelwerowiczówna.. Kostjumy i de- 
koracje projektowała p. Schrammówna. 

W widowisku bierze udział zespół tanecz- 
ny p. Anety Rejzer-Kapłan. Arcyciekawą ilu- 
strację muzyczną skomponował E. Dziewuł: 
ski. Ceny miejsc specjalnię zniżone. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 1-go. łu- 
tego w obu Teatrach Miejskich odbędą się 
przedstawienia. popołudniowe po cenach zni- 
žonych. 

W Teatrze na Pohulance ukaże się o g. 
3 m. 30 pp. po cenach specjalnie zniżonych 
„Czupurek* Benedykta Hertza w reżyserji 
H. Zelwerowiczówny. 

MW Teatrze „Lutnia* ujrzymy o godz. 8 
m. 30 pp. „Egzotyczną kuzynkę” Verneu Ja w 
režyserji R. Wasilewskiego. 

gija 

RABJO 
CZWARTEK, DNIA 29 STYCZNIA 1930 R. 

1158: Czas. 12.35: Poranek szkolny 2 Fil- 
hanmonji. 14.30: Kącik dla pań z Warsza- 

wy. 15.50: „Moja technika fotograficzna”(— 
odczyt wygł. Jan Bułhak. Tr. na całą Pol- 
skę. 16.15: Koncert symfoniczny. 17.15: „Zi- 
mowe piękno naszych gór* — odczyt z Kra- 
kowa, wygł. prof. W. Gotel. 18.45: Kom. 
Akad. Koła Misyjnego. 19.00: Program na 
piątek i rozmaitości. 19.35: (Rezerwa. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Przemyt- 
nicy” ieljeton. 20.15: „Walkirja“ — ope- 
ra w 3 aktach Ryszarda Wagnera. 

Z ZA KOTAR STUDJO. 
ODCZYT ARTYSTY FOTOGRAFA 

© SWOJEJ TECHNICE. 

Amator to typ uniwersałny. Trudno wy- 
obrazić sobie radjoamatora, który nie byłby 
zarazem amatorem kwaśnych jabłek, i ama- 
torem--fotografem. Amator to człowiek za- 
zdrosny. Chętnieby podpatrzył tajemnice mi 
strzów, bo myśli, że w tem leży klucz powo- 
dzenia. Dlatego rozumny artysta łub facho- 
wiec stosuje zawsze klapę bezpieczeństwa. 
Sam uchyla rąbek swych tajników technicz- 
nych, mając pewność, że nie przysporzy mu 
to groźnych konkurentów. Żniwem dla ama 
torów-fotografów będzie dzisiejszy odczyt 
artysty fotografa p. Jana Bułhaka p. t. „Mo- 
ja technika fotograficzna. 

UKRAIŃSKIE PIOSENKI W RADJO 

Na ukraińskość jest obecnie moda w po- 
lityce, ale to nie powinno rzucać refleksów 
na kwestję uczuciowego stosunku do ludu ii 
sztuki ukraińskiej. Ukraina ma dla nas pod- 
wójny urok paradoksalnego amalgamatu. 
Jest ekstraktem egzotyki i ekstraktem swoj- 
skości zarazem. Z przyjemnością poshuchają 
radjoabonenci (radjopajęczarze z tem więk- 

szą, że za mią mie płacą) szeregu ludowych 
piosenek w wykonaniu niefałszowanej Ukra- 
inki Dominki Oniszczenko, mprzodownicy 
chóru z pod Połtawy. (17.45). : 

   

   
  

            

  

  

  

w kinach „Helios“ i „Časino“ 

              

  



"Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Poczynając od środy, posiedzenia Sejmu będą 
się odbywały codziennie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Po ostatniem „rekordowem. posie- 
dzeniu Sejmu, wczoraj posłowie zaży- 
wałi zasłużonego odpoczynku. W dniu 
wczarajszym obradowała jedynie ko- 
misja budżetowa Sejmu, która zakoń- 
czyła trzecie czytanie preliminarza 
budżetowego. Dowiadujemy się, że 

Jeszcze 
LONDYN 28]. Pat. — Dziennik „Daiły 

Expres* zamieszeza sensscyjną wiadomość, 
że dyrektor łondyńskiej filji sowieckiego syn- 
słykatu nattowego Sokołow, który otrzymał 
dymisję jako niepewny pod wzgłędem sta- 

budżet wejdzie na plenum Sejmu w 
nadchodzącą środę, i od tego dnia po- 
siedzenia sejmowe odbywać się będą 
w ciągu kilkunastu dni codziennie, 
by załatwić budżet w terminie prze- 
pisanym w konstytucji. 

jeden. 
łości przekonań holszewiekieh, odmówił po- 
wretu do Moskwy, powiększająe wzrastają- 
eą codzień liczbę hołszewiekieh reprezentan- 
tów sowieckieh zagranicą, opuszczających 
szeregi bołszewiekie. 

Olbrzymia tajna gorzelnia. 
NOWY-YORK 28.1. Pat. — Agenci prohi- 

bicyjni wykryli w Kingson tajną gorzełnię, 
mw iktórej znaleźli zapas alkoholu wartości 

około pół miłjona dolarów W związku z tem 
dokonano szeregu aresztowań. 

Zasypani przez lawinę. 
MODANO 28.1. Pat. — Lawina śnieżna 

pogrzebała włoską wojskową drużynę ratun- 
kową, poszukującą kompanji strzełców a1- 
pejskich, którzy zaginęli bez śladu od. soboty, 
Losy kompanji strzelców są dotychczas nie- 
znate. 

RZYM 28.1. Pat. — W wyniku katastrofy, 
która wydarzyła się 'w Bardoseche, gdzie la- 
wina zasypała oddział wojska, zginęło trzech 
oficerów, dwóch podoficerów i 16 żołnierzy 

Odległe trzęsienia ziemi. 
NEUENBERG 28.1. Pat. — Tutejsze o- 

hkserwatorjam zanotowało we wtorek o godzi- 
mie 21 min. 20 silne trzesienie ziemi, którego 
egnisko znajdowaio się w odległości 7800 km. 

  

ZURYCH 28.1. Pat. — Tatejsze obserwa- 
torjum zanotowało w dniu wezorajszym wie- 
€zorem dwa odległe trzęsienia ziemi. 

KU RJ E R WI LE Ń 5 K I 

Banda zuchwałych kasiarzy poniosła 
zasłużoną karę. 

Wczoraj III Wydział Karny Sądu Okręgo- 
wego rozpoznawał sprawę bandy kasiarzy, 
którzy w początkach ub. roku przybyli z War- 

szawy i tu przy pomocy innych osób doko- 
nali kiłku włamań do instytucyj i przedsię- 
biorstw. 

Pastwą włamywaczy stały się: Wydział 
Powiatowy Wileńsko-Trocki, szpital św. Ja- 
kóba, Spółdzielnia Wojskowa, cukiernia p. f. 
„B. Sztrali“ oraz magazyn jubilsrski p. f. „K. 
Malinowski i Perkowski". 

W wyniku dochodzenia wykryto kryjówkę 

kasiarzy, mieszczącą się w mieszkaniu dozor- 
cy domu przy ul. Dąbrow o 5, gdzie 
schwytano kiłku sprawców, dalsze śledz- 
two doprowadziło do ujęcia innych uczest- 
ników bandy oraz parę małżeńską trudniącą 
się paserowaniem zrabowanej biżuterji. 

W rezultacie na ławach podsądnych zna- 

leźli się: Jan Jarosiński, Stanisław Szewczyk, 
Leon Szydłowsi, Marjan Piórkowski, Stanis- 
ław Szczechowicz, Abel Grincwajg oraz Sle- 
fan Dobkiewicz. 

Żona ostatniego, Teresa, z powodu cho- 
roby nie stawiła się do sądu, a wobec tego 
sprawa w odniesieniu do niej została wyłą- 
czona. 

  
  

   

  

     

    

  

    

Listy do Redakcji. 
Sz. Pamie Redaktorze. 

W związku z umieszczoną w Nr. 17 
(2525) Słowa notatką p. t. ,, je weksle pod- 
pisywał p. Babicki*, uprzejmie proszę Pana 
Redaktora o umieszczenie w najbliższym nu- 
umernze poczytnego pisma Pana Redaktora me- 
go oświadczenia treści następującej: 

„Niniejszem stwierdzam, że p. Władysław 
Babicki podpisując wspomniane w artykule 
weiksle, nie wiedział, iż na wekslach tych 
będze figurowała pieczątka Bratniej Pomocy 
W chwili podpisywania pieczątki tej nie byo 
i p. Babicki opierając się na mojem oświad- 
czeniu podpisywał weksel w przekonan: 
iż są to weksle prywatne i jako takie mają 

        

Kom. w 10 akt. 

Oskarżeni, prócz jedynie Jarosińskiego, do 
winy nie przyznali się: 

Badani świadkowie w zupełności potwie- 
dzili oskarżenie, a wobec tego osarżycieł p. 
Olgierd Jacuń wnosił © ukaramie wszyst 
kich, a do y, którzy wykazali szcze- 
gólną zuchwałość, żądał obostrzenia wymiaru 
sprawiedliwości przez zastosowanie do nich 
art. 15 przep. przech. do K. K. 

Obrona prosiła o uniewinnienie podsąd- 
nych a ewentualnie o łagodny wymiar kary. 

Sąd w składzie pp. Miłaszewicza, Szpakow- 
skiego i Achmatov i 

  

  

  

   

  

     

      

    

    

      

  

   

  

sądnych za winny $ ewczyka, 
Szydłowskiego, Piórkowskiego, Szczechowi- 
ста i Grincwajga skazał na osadzenie w cięż- 
kiem więzieniu przez 10 łat każdego, Jarosiń- 
skiego п łat domu poprawy z zaliczeniem 
10-ciomiesięcznego aresztu zapobiegawczęgo, 
a Dobkiewicza na rok więzienia zaliczając mu 

ce odbytego prewencyjnie aresztu. 

Wszystkich skazanych, nie wyłączając 

    

  

    Dobkiewicza, który d i pozostawał na wol- 
nej stopie, Sąd połecił osadzić w więzieniu. 

Ka-er. 

MADA 

być zdyskomtowane. Do chwili ukazania się 
odpowiedniej enuncjacji w prasie p. Babic- 
ki ami nikt postronny nie wiedział w jakim 
celu weksie te były dyskontowane. Co się 
tyczy p. Hałaburdy, to stwierdzam katego- 
rycznie, óż udzielił ox swego podpisu w do- 
brej wierze i jedymie na moje zlecenie, jako 
prezesa Bratniej Pomocy. 

Przyczynę mego postępowania wytłuma- 
czyć mogę jedynie nieobeonością w Wiitnie p. 
Michała Czerewki i konfeczirością poki a 
zobowiązań, które z jego winy powstały, a 
które mogłyby materjalnie i moralnie ob- 
ciąžyč Bratnią Pomoc. W sprawy te p. Ba- 
bioki, p. Hałaburda ani ktokolwiek inny wta- 
jemniczony nie był. 

Ryszard Puchalski. 
b. Prezes Brainiej Pomocy 

  

  

  

   

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z oszczerczą napaścią na mnie 

w „Dzienniku Wileńskim* w Nr. 21 z dnia 

27 stycznia 1931 r. w anonimowym artykule 
P- t. „Niedopuszczalne metody“ — stwier- 
dzam, że: 

1) Z J. M. Rektorem Uniwersytetu S. B. 
nie porocumiewałem się ani w sprawie ze- 
brania, zwołanego przez Wileński Komitet 
Akademicki, ani w żadnej innej. 

2) Nieprawdą jest że w telefonicznej roz- 
mowie z p. Fundowiczem  zagroziłem roz- 
pęd em zebrania, powołując się na swoją 
rozmowę z J. M. Rektorem. 

Prawdą natomiast jest, że mając zapro- 
szenie na to zebranie telefonicznie informo- 
wałem się o charakterze zebrania, równo- 
cześnie podając własne informacje. 

Na dowód ścisłości powyższego posiadam 
oświadczenie, podpisane przez p. Fundowi- 
cza, vice prezesa Wil. Kom. Akademickiego 
oraz przez p. Lewandowskiego, sekretarza 
Wil. Kom. Akad. 

Równocześnie zaznaczam, że w stosunku 
do oszczerców z „Dziennika Wileńskiego" 
wyciągnę odpowiednie konsekwencje. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
wysokiego poważania. 

  

Galinat kpt. dypl. 

(Przyp. Red.). Zamieszczając nadesłany 

nam list powyższy nie możemy nie zazna- 

czyć ze swej strony pewnych wątpliwości co 

do ścisłości wymienionych w liście numeru 

i daty dziennika. Przejrzeliśmy starannie Nr. 

21 „Dziennika Wileńskiego” z dnia 27 b. m. 

i nie znaleźliśmy w posiadanym przez nas 

egzemplarzu artykułu pod wspomnianym ty- 

tułem. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZABIJAJĄ!Y RATUŚCIE!! 

miłej przygody doświadczył wczoraj 
mieszkaniec m. Wilna Woronowicz Stanisław 
(Wielka 10). 

Wczoraj wieczorem, gdy Woronowicz 
przechodził ulicą Niemiecką, nagle posłyszał 

  

   

     

Nr. 23 (19657 

    

zpaczliwe wołanie: 

  

Woronowicz chcąc pnzyjść z pomocą wa- 
łającemu o pomoc, zajrzał do bramy i w tej 
samej chwiłi został ugodzony jakiemś tępem 
narzędziem w głowę. 

Okazało się, że uderzył go uciekający zło- 
dziej, Fpłoszony w trakcie... „roboty”. 

Przemyślny ów złodziejaszek chcąc wy- 
wołać zamęt zaczął wołać o pomoc. Lecz 
jak widzimy z pomocy, którą jako rzekcmej* 
ofierze pospieszył Woronowicz nie skorzystał, 

bo nawet, jak to wyżej podaliśmy, w tak 
brutalny sposób odtrącił. 

Po tym „kawale” złodziej zwiał, a Woro-- 
nowicz powadrował do. pogotowia ratunko- 
wego. 123, 

KRWAWA BÓJKA NA RYNKU DRZEWNYM. 

Wczoraj w godzinach popołudnowych ma 
rynku drzewnym wynikła bójka pomiędzy 
kiiku osobnikami. Podczas bójki został doż- 
ktliwie ugodzony kijem w głowę, dorożkarz 
Artowicz Abram (ul. Belmont Nr. 2). 

iPo nałożeniu opatrunków pogotowie ra- 
tumkowe odwiozło Artowicza do mieszkania, . 
gdyż do szpitala nie chciał pójść. (ci 

NIEUDANA WYPRAWA PO KAFLE. 

W dniu 27 b. m. Pask Łeon, Bakszta 11 
zameldował że w czasie przewożenia ze stacji 
towarowej ma ul. Wiwuiskiego skradzicno z 
wozu 340 sztuk kafki wartości 400 zł. Kra- 
dzieży dokonali Kalański Lejzer i Lewin Zai- 
man, Archanielska 2, u których w czasie re-- 
wizji kafie te odnaleziono. 

OSTROŻNIE Z BRONIĄ. 
W dn. 27 b. m. Kowalewski Michał, Mej- 

szagolska 47 wskutek nicostrożnego ohoho 

dzenia się «z bronią Spowot 
Kula przeszyła mu rękę poniże, 
gotowie odwiozło Kowalewskiego do szpi- 
tala św. Jakóba.. 

PORZUCONE DZIECIĘ. 

W” dn. 27 b. m. na rynku Łukiskim zna 
deziono podrzutka płci męskiej w wieku oko- 
o 2 tygodni z kartką „Małachow: . Pod- 
rzuika umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

   

   

    

    

  

Kim Miejskie 
4 

Od dnia 26 do 29 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany film: 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

Robert i Bertrand 
W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, F. Kampers, Doily Grey i Eliza la Porte. 

Następny program: Markiz D'Eon. Początek seansów od godz. 4-ej. 

podług slynnej 

sztuki Raedera 

  

Kino Kolejowe 

@5М КО 
Dziś i dni następnychł Wielki 

superfilm produkcji krajowej p. t. PIEŚŃ MIŁOŚCI (Trędowata) 
Współczesny dramat sałonowy w 12 aktach według głośnej powieści Heleny Mniszek. Rzecz dzieje się w Głę- 

bowicach w ordyn. Michorowskich. W roli tytuł, gwiazda polsk. ekr JADWIGA SMOSARSKA, w pozost. rol. 

najwyb. art. scen warsz.: J. Węgrzyn, B. Mierzejewski, P. Owerłło, H. Marcelio-Palińska, M. Gorczyńska i in. 

  

fekek dworca kolejów.) Pocz. seans. o g. 5, w niedz. i św. o g. 4. Kasa czynna od g. 4.30 do 10. Nast. program: Kłamiesz kobieto, 

Dźwiękowy Dziś! Królowa fiknu dźwięk. o; 
RINO-TEATR śpiewa, = 

„HELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 

Bebe Daniels 

NAD PROGRAM: 
  

tańczy 
i szaleje w upajającym filmie Gdy miłość się zbudzi | 

Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

5 
® 

8 
> 

Ceny znacznie zniżone. 
Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

BŹWIĘKOWE KINO 

„LoLLYWO 
si, A. Mickiewiona 22. 

szą i najdow- 
cipniejszą 

kreacją jako   „Coś dla wszystskich". Najwięk- 

si ulubieńcy starych i młodych 

STRZELC 
Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. 

PAT i PATACHON 
Dowcipna parodja 

Wilheima Tella. 

  

rozómieszą nawet głazy swoją 

ostatnią przebajeczną, najnow- 

NAD PROGRAM. 

2 dodatki dźwiękowo-śpiewne. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Dla młodzieży dozwolone. 

  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. 

KINO-TEATR 

„P 
WIELKA 42 

Do Rej 
Wilnie 

Wielka Nr. 47 

Dziś! Po raz pierwszy 
w Wilniel Wielki przebój 
najnowszej prod. 93! r. 

W rolach 
głównych: 

AN“ 

OGŁOSZENIE. 
estru Spółdzielni Sądu Okręgowego w 
w dniu 22.XII. 1930 r. po Nr. 434 wciąg- 

nięto następujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 434 Il. Firma“ 
niczo-D 

„Spółdzielnia Wydaw- 

rukarska „Wilner Tog" w Wilnie z odpowie- 
dzialnością udziałami”. 

Dziś! Niebywała sensacja 
Pierwszego Dźwiękowo- 

Śpiewająco-Mówiącego Filmu 

„Upadły Anioł” jest wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. 

Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. = 

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

Grzesznica bez grzechu 
Rsther Ralston i James Hall. 

niemoralnych dziewcząt. Tragedja niedośw. wieśniaczki. 

triumfem w kinematografji 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew. ll-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Lubelskiej Nr. |, zgod- 
nie z art. 1030 Ust. Post. Cyw., podaje do wiadomości 
publicznej, že w dn. 18 lutego 1931 r. o godz. 10 rano, 
w osadzie fabrycznej Grzegorzewo, gm. trockiej, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Grzegorza 

Upadty Aniol 
Film ten pobił rekord powodzenia w 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

Wspaniała rewja 
międzynarodowej 

muzyki. 

Dramat 
obyczajowy 
w 12 akt. 

Wielki ten erotyczny dramat wspolczesny'jest najįnowszym 
Z tajemnic domu poprawy dla 

NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 akt, 

z. index pod Nr. 1103 
wyd. przez U. 5. B. 

Wilno na imię LŁidji Gro- 
dzieńskiej, zam. w Wilnie 

przy ul. W. Pohułanka 14, 
m. 18, unieważnia się. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

  

- 1931 roku, 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wiłeń- 
skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 stycznia 

z licytacji, 
majątku ruchomego, 

o godz. i0 rane, w Wilnie, 

dża-Śmigłego Nr 36-a, m 2, 
należącego do 

przy ul. Ry- 
odbędzie się sprzedaż 

Małkiela Kopelowskiego 
składającego się z materjałów 

pismiennych, eszacowanego na sumę 7201 zł. 33 gr. 
na zaspokojenie pretensji Chany-Liby Szapiro i innych 
ies eš a 

z %% i kosztami. 
3016/V1 

aktu obligu w sumie 16121 24. 51 gr. 

Komornik Sądowy I. Mościcki. 

  

Akwizytorówi 
Do dobrze wprowadzonego artykułu, który cieszy 
się najlepszem powodzeniem, POTRZEBNI 
"inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący się 

PANIE i PANOWIE. 

86
9 

Pe próbnej pracy pensja stała — 

Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
3 Biuro w Wilnie, ul. W. Pohulanka 1. 
  

JYWYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYYTYYY & L 

OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM* i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Fil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

  

2277—0 ulica Wieika 14, tel. 12-34. 

a 

i modelowania $ ы 
Kroju krawiecczyzny | 

damskiej uczę korespon- | | 
dencyjnie (listownie) naj- od zaraz: 
nowszą, najłatwiejszą i 
najtańszą, nikomu niczna- 
ną metodą, opatentowaną 
w październiku 1930 roku. 
Szybki i dobry wynik na- 
uki gwarantowany. Zapi- 
sy przyjmuje mistrzyni 
Wiśniewska-Dobrucka od- 
znaczona najwyższą na- 

grodą: „Grand Prix", zło- 
temi medalami i dyplo- 
mami, Warszawa, Niecała 
Nr. 12. Na porto załączyć 
znaczek pocztowy. 

Loka w podwórzu, 
parterowy dla 

odpowiedniego zakładu 
przemysłowego lub skła- 
du, wraz z mieszkaniem 
1 pokój—Królewska Nr. 7 

Mieszkanie suche i ciep- 
łe, wyłącznie dle inteli- 
gencji o 2 dużych poko- 
jach z kuchnią—ul. Saska 
Kępa Nr. 1. Dojazd auto- 
busem Nr. 5. Tel. 8-94.   

| Kasy Chorych, 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. udrow. i 
DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ“ | 

i 
Wilno, ów. Jańska Sr. 1 

Telefon 3-60. # 
Dzieła 
druki, 

książkowe, i 
ksiąžki &а | 

urzędów, bilety wi- | 
zytowe, prospekty, | 
zaproszenia, afisze Н 
i wszelkiego rodza- i 
ju roboty drukarskie i 

WYKONYWA i 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — | 
SOLIDNIE. ; 

Nu s 

žonaty, Leśniczy a 
po anin, lat 36, ze średnią 
rodziną, katolik, włedaj. 
cy dobrze jęz. pols 
niemieckim tak i w piś 
zna się na prowadzeniu 
sołectwa i ubezpieczeń 

posiada 
egzamin leśniczo-państw. 
i 7 kl szkoły powsz., jest 
trąbicielem sygnałów my- 
śliwskich, dobrym strzel- 
cem, tępicielem drapież 
ników i kłusowników, a 
gorliwym hodowcą zwie- 
rzyny, poszukuje posady 
od I.IV. b. r. ewentualnie 
prędzej lub później, ma- 
jąc dobre rekomendacje. 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 

      
  

   

muje redakcja  Kurjera 
Wileńskiego* pod 8729. 

3 90—0 

Be detektywów „Ar- 
gus“-—Bydgoszcz, Po- 

morska 67, właśc. E. Sko- 
ry em komisarz Wywia- 
dy. informacje, obserwacje 
Dyskrecja zapewniona. 
Podziękowania pisemne. 
Kontakt międzynarodowy. 

    

DR. MEDYCYNY 

noni tojnicni | 
b. asystent Kliniki chorób 
kobiecych i położnictwa 
Akademji Medycznej w 
Petersburgu przyjmuje od 
godz. 9 do 12 oprócz świąt 
Zygmuntowska 20 — 6. 

M Kenigsberg 
Chorohy skórne, 

weneryczne 
1 moczepłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
teletun 10-90, 

od godz. 0-12 1 4—8. 

M. Biuwowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8 
W. Z. P. 29. 911 

Akuszerka 

Nara Drzeika 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

Inshlui do Apaalė 
„KĖVA“ (Paris) 

Miekiewicza 87, tol. 657, ed 11-1 
Rozglauzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grówipryszczy. Elektry- 
zacja, W.Z.P. 58. 450 

  

  

  

    

NIEDROGO 

LEKCJE, 
korepetycje Języ<.: 
franc. niemieck., polsk. 

Słowackiego 4—6. | 

  

  

KAWIARRIA 
i JADŁODAJNIA. 

tlenie” : ii AL „AIDIEWIGREĆ 
ui. Królewska 9, 

Wydaje śniadania, obiadć 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad f złoty. 
Abonament miesięcznie za. 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary uło- 
kuj na wysokie. oprocen- 
towanie. Gotówka twojs. 
jest zabezpieczona  zło--- 
tem, srebrem i drogiemi 

kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 

Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, szebra,. 
bryłantów, futer, mebli,. 
pianin, samochodów i 
wszelkich towarów. 

2373 — 

Pies że (bronzo- 
wy) przybłąkał 

się, Bobrujska 7, Szara- 
chowicz. Po tygodniu od' 
chwili ogłoszenia niniej- 
szego, psa uważać będę: 
za własność. 

UDZIELAM | 
korepetycyį 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

  

  

  

dła W. K. 

Sprzedajes ęDOMi 
z powodu wyjazdu "a 

  

Zwierzyńcu przy ulicy: 
Dzieliiej 40. Bardzo tauio. 
Q warunkach dowiedzieć 
się: ul Lwowska 12—4, 

  

Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie: Abram Kureca, majątku ruchomego, składającego się z 25000 

Gordon przy ul Wileńskiej !6, Chaim Ginzburg przy | klg. tektury bronzowej w arkuszach, oszacowanego na 

ulicy Dominikańskiej 7/5 i Szouł Szulkin przy ulicy | sumę 5000 zł. : 

Zarzecznej 12. 2974/V1 | 2973/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski 

KREW RO SZA OOOO OE GEOOPAAO O ROOCAOAORCARCO „OZZZAA 

MIGNON 6. EBERKART. о 

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

PZELIA autoryzowany Ep ngielskiego. 

W pewnej chwili, kiedy Eustachy do- 

tknął ręką rączki kuzynki i przemknął 

lekko palcami po jej nagiem ramieniu 

od dołu do góry, nim się zdążyła co- 

fnąć, Deke podniósł nagle ocy, otwo- 

rzył usta, jakby chcąc coś powiedzieć, 

zamknął je ze zgrzytliwym odgłosem 

i pochylił się nad swem nakryciem. 

Zauważyłam, że zbladł. 

Ale i Eustachy był spostrzegawczy. 

— (o powiedziałeś, Deke? — za- 

pytał troskliwie. — Nie? Miałem wra- 

żenie, że chcecz coś powiedzieć. Rozmy 

śliłeś się? Jaki Deke grzeczny, praw- 

da March? 

March nie odpowiedziała, bo nagle 

gdzieś w ogrodzie rozległo się głuche, 

przeciągłe wycie. Poczułam na rękach 

gęsią skórkę. Wszyscy drgnęli. Nawet 

Eustachy okazał coś w rodzaju zasko- 

czenia, ale uśmiechnął się i 

rzekł: 

— To Konrad. Widocznie ktoś prze 

szedł drogę koło bramy. Wierne by- 

dlę ten Konrad. Policja i sąd w jednej 

zaraz 

osobie. Odkrywa, sądzi i wykonywu- 

je wyrok w ciągu dziesięciu sekund. 

Nie zapamiętałabym pewno tego 

incydentu, gdyby nie to, że spojrza- 

łam przypadkowo na March. Dziew- 

czyna była biała jak obrus i ręka jej, 

ściskająca kurczowo widełec, zdradza- 

ła niezwykły stan uczuć. Lecz zaraz 

się opamiętała i spojrzała na uśmiech- 

niętego Eustachego. 

— Jesteśmy pod dobrą strażą — 

zauważyła lekkim tonem, jakiego jesz 

cze u niej nie słyszałam. Ale oczy jej 

pozostały zmącone i kiedy w chwilę 

później stryj Adolf zaczął opowiadać 

anegdotę,  ilustrującą przebiegłość 

psów policyjnych, wysłuchała go z 

chłodną, prawie obraźliwą obojętnoś- 

cią. Rzucił jej za to nieprzyjazne spoj- 

rzenie świadczące aż nadto wyraźnie 

o ich wzajemnym wrogim stosunku. 

Rozmowa się urwała i podano i 

zabrano kilka skąpych dań. Raz Mit- 

tie Frisling kichnęła. March kazała 

Grondałowi dołożyć drzewa na komi- 
nek i spojrzała krytycznie na obia- 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

          

żone tłuste ramiona wrażliwej damy, 

rozpychające w niebezpieczny sposób 

paciorkowe ramiączka sukni. Później 

poczułam, że o nogi otarło mi się coś 

miękkiego i omało nie krzyknęłam. 

Z pod długiego obrusa wyłoniła się Ge- 

nowefa, niosąc w chudym, drapiężnym 

pysku kość kurczęcia, prawdopodob- 

nie ukradkowy prezent panny Fris- 

ling. 

Pod koniec obiadu zdarzył się jesz 

cze jeden incydent, drobny, lecz wstrzą 

sający. Przy deserze z ciastek ze śmie- 

taną doznałam nagle szczególnego u- 

czucia, że jstem pod obserwacją. Pod- 

niosłam głowę i zobaczyłam, że przez 

otwór w drzwiach, wiodących do po- 

koju kredensowego, patrzy na mnie 

para żółtawych, niepokojących oczu, 

obok których mignął fragment grube- 

go nosa, złoty kolczyk i prosty kos- 

myk czarnych włosów. Zasuwka opa- 

dła i oczy zniknęły. 

— Przepraszam panią — rzekł mi 

w ucho Grondal. — To Kema, kuchar 

ka. 

Eustachy, którego czarnym ruch- 

liwym oczom nie uszła żadna drob- 

nostka, zaśmiał się kwaśno. 

— Stare sługi interesują się sprawa 

mi rodzinnemi w krępującym stopniu. 

— Mówił niby to do mnie, ale patrzył 

na Gronalda. 

  

— Proszę podać kawę w bibljotece 

— rzekła March, wstjąc i uprzedzając 

galanterję Eustachego. 

Nie pragnąc ani kawy, ani tego mę- 

czącego towarzystwa, zabrałam Świe- 

cę, poszłam do swego pokoju po robo 

tę na drutach i powróciłam do pacjen- 

ta. 

Ponieważ nie było przy nim co ro- 

bić, usiadłam koło kominka i zajęłam 

się lustracją pokoju. Wąskie schody w 

rogu nadawały mu niezwykły charak- 

ter. Zorjentowałam się, że trójścienna 

alkowa musiała stanowić dół północno 

zachodniej wieży i że brak okien w tej 

wieży tłumaczył się obecnością klatki 

sehodowej. Zaciekawiło mnie dokąd 

te schody mogły prowadzić i nawet 

weszłam na pierwszą kondygnację. 

Naturalnie musiało to być tylko wy- 

godne wejście na piętro, ale nie chcia- 

ło mi się wędrować po pustym cie- 

mnym domu. 

Powróciłam tedy na fotel przed ko 

minkiem i zabrałam się pracowicie do 

roboty na drutach. Na konsoli cykał 

stary, srebrny zegar, obok którego sta 

ły różne artystyczne drobiazgi, jak to 
wazon drezdeński, pełen zakurzonych 

cygar, kiłka porcełanowych cacek i 

zielony słoń wielkości mojej ręki, pra 

wdopodobnie z jaspisu. Zwróciłam u- 

wagę na mistrzowską robotę: wielkie 

3089—0 
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wachlarzowate uszy, małe, złowrogie 

oczka, błyszczące kły, prawdopodob- 

nie z jaspisu, charakterystyczne fałdy 

skóry i niezgrabne nogi. Cacko to sta- 

nowiło jedyną wesołą plamę w całym 

pokoju. 

Około dziesiątej draperje portjery 

rozsunęły się ostrożnie i do pokoju 

wszedł na palcach Elihu Dimuck. 

-— Jak się miewa pan Federie? — 

zapytał szeptem. 

— Jednakowo — odpowiedziałam 

zwyczajnym głosem. 

Obruszył się i wykonał małą świe 

cącą ręką gest, nakazujący mi milcze- 

nie. 

— Nie tak głośno — rzekł tonem 

nagany. 

Podniosłam brwi. 

— Pan Federie jest nieprzytomny. 

To znaczy, że... nie słyszy? 

Nie może ani słyszeć, ani wi- 

dzieć. | + 

— Spodziewałem się, že pani po- 

wie, że mu lepiej — ciągnął z westch- 

nieniem — Mój czas jest drogi, ale 

pan Federie jest moim starym klijen- 

tem i poczuwam się dła niego do pew- 

nej wdzięczności. 

Na łysinie tańczyły mu odblaski 

ognia, rzucając groteskowe cienie na 

staroświecki smoking. 
— Doprawdy? — rzekłam. 

Popierajcie Ligę Morstat 

Nastąpiło krótkie" milczenie, Di- 

muc' „estchnął ponownie i zwrócił 

się gu drzwiom. 

— Mam. nadzieję, że z rana będzie 

lepiej. Niech pani będzie łaskawa dać 

mi znać, jak tylko odzyska mowę. Ba- 

wię tu w ważnej sprawie. Wezwał 

mnie do siebie na dzień przed ata- 

kiem. Zastałem go w tym stanie i cze- 

kam już trzy dni. 

-— Owszem proszę pana, jeżeli ro- 

dzina się na to zgodzi. Niewiadomo,. 

czy będzie mógł odrazu zająć się inte- 

resami. 

Zamyślił się z głową pochyłoną na- 

bok. 

—- Naturalnie. Naturalnie. Zoba- 

czymy. Nie mogę dłużej czekać z wy- 

jazdem, a z tonu listu odniosłem wra- 

żenie, że chodzi o rzecz niecierpiącą 

zwłoki. Ale nie chciałbym zaszkodzić 
jego zdrowiu. Nie. Nie. No zobaczymy” 

Dobranoc pani. 

Odciągnął portjerę i do pokoju 
wmaszerował majestatycznie Genowe-- 

fa, którego oczy migotały niesamiowi-- 

cie w błasku kominka. Niespodziewa- 
ne wejście kota jakby spłoszyło Di- 
mucka. Mruknął coś pod nosem i wy- 

niósł się z niepotrzebnym pośpiechem. . 

D. c. m. 

—— 
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Druk. „Znicz”, Wi     
     
  

ZBUOTEKĄ 

lies pod tokiem — 60 x, 

Jańska 1, telefon 3-40 
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