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Ważne listy Marszałka Piłsudskiego 

Drobiazgi 
polsko-litewskie. 

Sprawami, które koncentrowały na 

sobie ogólną uwagę na osłatniej Sesji 
Rady Ligi Narodów były, jak już 
wspomniałem trzy następujące: 1) spór 

polsko-niemiecki na tle skargi „vołks- 

bundu“ i interwencyj Rzeszy jako 

członka Rady, 2) obrady Komisji stu- 

djów paneuropejskich, a w szczegół- 

ności kwestja udziału w nich Rosji So- 

wieckiej i 3) przyszła Konferencja Roz 

brojeniowa. Wszystkie inne sprawy 
pozostały wskutek tego na drugim pla- 

nie, między niemi również polsko-li- 

tewskie i niemiecko-litewskie. Tem nie- 

mniej warto sobie uprzytomnić o co w 

tej bliżej nas obchodzącej dziedzinie 

chodziło i do jakich wyników na Sesji 

doszło. 

Sprawy polsko-litewskie, będące 

przedmiotem obrad trzeba podzielić na 

dwie kategorje. Jedna bierze początek 

ze znanej uchwały Rady z dn. 10-go 

grudnia 1927 r. i późniejszych konfe- 

rencyj w Krółewcu, a dotyczy wzno- 

wienia nawigacji po Niemnie i otwar- 

cia ruchu na kołei Libawa-Romny, na 

tym mianowicie jej odcinku Landwa- 

rów—Koszedary, który od lat 10-ciu 

jest przerwany. Druga kategorja spraw 

wynika ze skargi litewskiej wniesionej 

do Ligi z powodu zajść w Dmitrówce 

wiosną r. 1930, a dotyczy sposobu re- 

gulowania konfliktów powstających 

na linji granicznej polsko-litewskiej 

oraz wspólnego użytkowania przez or- 

gany graniczne rzecznych odcinków 

tejże linji granicznej. 

O pierwszej kategorji spraw obszer 

ny raport złożył Radzie referent p. Qui- 

nones de Leon opierając się na pra- 

cach Komisji doradczej Komunikacji 
i Tranzytu, której przewodniczący p. 

Vasconcellos celem przekonania się o 

stanie rzeczy i możliwościach na miejs 

eu, bawił w Warszawie, Kownie i Wil- 

nie. 

Zdaniem Komisji zarówno Litwa 

jak Połska są obowiązane stosownie 

do art. 23-go Paktu Ligi, usunąć prze- 

szkody w tranzycie międzynarodo- 

wym na Niemnie i na linji kolejowej 

Libawa-Romny. Powinny one w tym 

cełu uzgodnić regulamin nawigacji po 

Niemnie stosownie do treści art. 332— 

337 traktatu wcjsalskiego, oraz za- 
wrzeć umowy administracy jno-techni- 

czne o wznowieniu stałego ruchu na 

odcinku kolejowym Landwarów-Ko- 

szedary, ruchu—podkreśla Komisja— 

któryby czynił zadość potrzebom tran- 

zytu międzynarodowego. Komisja u- 
waża, że kwestja komunikacji bezpo- 

średniej pomiędzy Polską a Litwą na 

tej Fnji kolejowej, jakkolwiek jest 

wielce pożądana, nie wchodzi w zakres 

jej czynności i w myśl zaleceń uchwa- 

ły Rady z 10 grudnia 1927 r. może być 

pozostawiona bezpośredniemu porozu- 
mieniu się stron zainteresowanych. 

Również nie widzi Komisja możliwoś- 

ci interwenjowania na rzecz tranzytu 

jakichkolwiek pasażerów na tyraże od- 

cinku, a to ze względu na wielkie trud- 

ności przy odróżnianiu pasażerów prze 

jeżdżających tranzytem od pasażerów 

miejscowych. Natomiast prawo tran- 

zytu towarowego państw trzecich 

przez terytorjum Polski i Litwy uzna- 
je za bezwzględnie im przysługujące 

z tytułu przepisów Paktu Ligi Naro- 

dów, traktatu wersalskiego i konwencji 
barcelońskiej o tranzycie. | 

Z tych wszystkich wywodów waż- 

nem jest fo, że Komisja wyłączyła z 
zakresu swoich czynności i zaintere- 

sowań zagadnienie bezpośredniej ko- 

munikacji pomiędzy Polską a Litwą, 

ą zajęła się tylko kwestją otwarcia ko- 

łei na odcinku Landwarów-Koszedary 

dła towarowego ruchu tranzytowego 

państw trzecich. Proszę sobie wyobra- 

zić groblę na ziemi dwóch sąsiadów, 

z której korzystać mogą wszyscy dalsi 

sąsiedzi, natomiast ci dwaj pierwsi pra 

wa tego nie mają. Wręcz osobliwa 

Sytuaeja. Komisja motywuje swoje 

stanowisko tem, że będąc organem 

technicznym, nie może stronom narzu- 

cać rozstrzygnięcia istniejącego między 

niemi sporu połitycznego, który jedna 

ze stron wysuwa jako powód przerwa- 

nia komunikacji bezpośredniej. 

Treść raportu Komisji została za- 

komunikowana Połsce i Litwie, które 

w grudniu r. ub. złożyły referentowi 

swoje uwagi. Strona polska w obszer- 

nym memorjale zajęła stanowisko, że 

proponowane przez Komisję środki nie 

prowadzą do cełu, wskazanego przez 

uchwałę Rady Ligi z 10 grudnia r. ub. 

i że bez podjęcia normalnych stosun- 

ków komunikacyjnych bezpośrednio 
pomiędzy Polską a Litwą cel ten osią- 

gnięty być nie może. Strona litewska 

natomiast oświadczyła, że nie uważa 

się za zobowiązaną przepisami trakta- 

tów i konwencyj międzynarodowych 

do otwarcia ruchu na linji Koszedary- 

Landwarów, co się zaś tyczy spławu 

po Niemnie, to niema tu żadnych prze- 
szkód, bowiem rząd litewski przepisy 

regulujące ten spław już wydał, jednak 

Połska uznała je za nie do przyjęcia 

(Komisja doradcza komunikacji i tran 

zytu również w swojem sprawozdaniu 

uważa |je za sprzeczne z postanowie- 

niami traktatu wersalskiego). 

Wobec tych rozbieżności referent 

z ramienia Rady p. Quinones de Leon, 

na posiedzeniu z dn. 23. I. r. b. złożył 
wniosek, aby sprawę przekazać Trybu- 

nałowi Haskiemu do rozstrzygnięcia 

prawniczej kontrowersji co do obo- 

wiązku Litwy z tytułu traktatów do 

otwarcia ruchu kolejowego na odcin- 

ku Koszedary - Landwarów. Nastąpi- 

ło długie przemówienie p. Zauniusa, 

który uzasadniał stanowisko litewskie 

argumentami  politycznemi, poczem 

wniosek referenta przyjęto w zmodyfi- 

kowanej formie: Trybunał Haski zo- 

stanie wezwany do rozpatrzenia spra- 

wy i udzielenia Radzie swego avis 

consultatif, t. zn. nieobowiązującej Ra- 

dę opinji prawnej. Ježeli kwestja obo- 

wiązku Litwy otwarcia kolei nie zosta- 

nie przez Trybunał rozszerzona w myśl 

stanowiska rządu polskiego, a będzie 

rozpatrywana w ramach raportu i 

wniosków Komisji doradczej komuni- 

kacji i tranzytu, ten czy inny wyrok 

Trybunału nie pociągnie za sobą zmia- 

ny w stosunkach polsko-litewskich, a 

przeto nie ma znaczenia politycznego. 

Jest bowiem dla nas dość obojętne, 

czy jakłś drobny tranzyt towarowy po- 

między Rosją, a Niemcami czy Łotwą 

będzie szedł przez Landwarów-Zawia- 

Sy, czy też nie. Zdaje się, że byłby to 

poprostu — mówiąc po tutejszemu — 

„liszni kłopot” i nic więcej. 

W sprawie spławu po Niemnie 

Trybunał Haski ma wydać opinję, czy 

Litwa ma z tytułu przepisów między- 

narodowych prawo żądać, aby na linji 

granicznej flisacy obcy byłi zastępo- 

wani przez flisaków litewskich, jak 

tego wymaga wydany przez nią a kwe- 

stjonowany przez Połskę regulamin. 

Na Sesji majowej referent ma przed- 

stawić Radzie obie opinje Trybunału 

Haskiego, poczem Rada albo wyda de- 

cyzję, albo sprawę znów pod jakimś 

pretekstem odroczy. Tak czy inaczej 

kwestje te wyszły ze sfery zagadnienia 
polsko-litewskich stosunków jako ta- 

kich i wskutek tego straciły swoje zna- 

czenie. 

Król Arabów ibn Saud, 

  

  

  
któremu wynalazek radja tak przypadł do 
gustu, że kazał zbudować kilka przenośnych 
radjostacyj, które mu będą stale w podróży 

towarzyszyły. 

Powrót premjera Sławka 
z Wisły. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj rano powrócił z Wisły 
do Warszawy p. premier Słowek i 
objął urzędowanie 

EW ABA 

Wybory do rad w Z. S. R. R. 

MOSKWA, 411. Pat). Od dwóch 
prawie tygodni odbywają się w ca- 
łym Związku Sowieckim wybory do 
rad miejskich, do rad wiejskich i 
regjonalnych. 

o 

Wymuszona uchwała 
zapomogi dla bezrobotnych 

PRAGA 4.Il. Pat. — Komuniści wdarli się 
na salę obrad rady komunalnej w miejsco- 
wości Lom i zmusili groźbami obradującą 
radę do uchwalenia kredytu na zapomogi 
dda bezrobotnych w wysokości 20tysięcy ko- 
ron, pomimo oświadczenia burmistrza, rów- 
nież komunisty, że nie dysponuje żądaną su- 
mą. Władze prefektury, do których zwró- 
cono się © rozstrzygnięcie tej sprawy, zdecy- 
dowały, że uchwała rady, jako wymuszona, 
jest nieważna. 

PIT TIR TEATRAS 

Druga kategorja spraw, polsko-li- 

tewskich, które wymieniłem na wstę- 

pie, była przedmiotem rozmów w Ber- 

linie 15—17 grudnia r. ub. pomiędzy 

dyr. Szumlakowskim a p. Sidzikauska- 

sem. Do żadnego porozumienia, jak 

wiadomo, nie doszło i dalsza rozmowa 

została odłożona do Sesji Genewskiej. 

20 stycznia obie strony zeszły się po- 

nownie, wszakże tylko dlatego, aby 

stwierdzić rozbieżność swoich poglą- 

dów i złożyć odpowiednie sprawozda- 

nie p. Quinones de Leon, który znów 

złożył wniosek na Radzie, aby rozpa- 

trzenie tego sprawozdania odłożyć do 

maja. Ponieważ „jednak w sprawie 

wspólnego użytkowania rzecznych od- 

cinków granicznych strony zaintereso- 

wane miały po zakończeniu Sesji kon- 

tynuować próby porozumienia, wyra- 

ził referent błogą nadzieję, że przynaj- 

mniej w tej drobnej kwestji uzgodnie- 

nie nastąpi. Tak więc owa nadzieja po- 

została jedynym efektem ostatniej Sesji 

w dziedzinie spraw polsko-litewskich. 

s 

Wynik ten nie powinien być dla ni- 

kogo u nas zawodem, ponieważ rozwią 

zanie kompleksu zagadnień polsko- 

litewskich oddawna już wyszło ze sfe- 

ry możliwości Ligi Narodów. Wszel- 

kie zmiany stanu rzeczy mogą nastąpić 

jedynie albo wskutek bezpośredniego 

działania stron zainteresowanych, al- 

bo wskutek większych przesunięć w: 

dziesiejszym układzie międzynarodo- 

wych sił politycznych. Ta druga ewen 
tualność wydaje się jednak bardziej 

prawdopodobną. 

Testis. 

do członków rządu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pułkownik Trzaska - Durski po- 

wracając z Brazylji odwiedził po 
drodze Maderę i zameldował się 
Marszałkowi Piłsndskiiemu. Płk. Dur- 
ski przebywa obecnie w Paryżu. 

Według wiadomości pochodzącej 
stamtąd, płk. Durski wiezie ze sobą 
szereg ważnych listów Marszałka 
Piłsudskiego do członków rządu. 

Marszałek Pilsudski, według opowia- 
dania płk. Dursk:ego, czuje się dobrze 
i pracuje po 12 godzin na dobę. 
Marszałek opuści Maderę w końcu 
marca. Pozątem potwierdza się wia- 
domość, że Marszałek Piłsudski przy- 
będzie do Rzymu celem spotkania 
się 2 Mussolinim i złożenia wizyty 
Ojcu Swiętemu 

Generalna debata Sejmu nad budżetem. 
(Tel. od wl. kor. z Warszawy). 

Dziś rozpoczynają się kilkudnio- 
we debaty Sejmu nad preliminarzem 
budżetowym na rok 1931/32. Pierw- 
sze posiedzenie, które się rozpocz: 
nie dziś o godz IQ rano, poświęco- 
ne będzie sprawozdaniu generalne- 
mu o budżecie, które złoży poseł 
Miedziński, oraz wyborom osmiu 

człońków Trybunału Stanu. 
Debata nad budżetem na plenum 

Sejmu zapowiada się dość ciekawie 
z tego względu, że kluby opozycji 
postanowiły wypowiedzieć swoje 
stanowisko wobec deklaracji p, prem- 
jera Sławka w sprawie Brześcia. 

Pertraktacje o francuską pożyczkę kólejowią 
na naliepszej drodze. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. + 

Wbrew wiadomościom, podanym 
przez niektóre dzienniki, ze źródeł do- 
brze poinformowanych dowiadujemy 
się, że pertraktacje z przedstawiciełami 
francuskiego konsorcjum finansowego 
e pożyczkę kołejową na dokończenie 
budowy magistrali węgłowej Śląsk- 
Gdynia nie zostały przerwane i odby- 
wają się nadal juź przy udziałe przed- 
stawiciela ininisterstwa skarb, któ- 
rym jest naczełnik wydziału kredyto- 
wego min. skarbu, p. Kirkor. Pertrak- 

tacje odbywają się pomyślnie w atmos- 
ferze wzajemnej przychylności. Ogól- 
ne warunki pożyczki uzgodniono już o 
tyle, że w ciągu najbliższych paru ty- 
godni oczekiwać należy definitywnego 
załatwienia całej tranzakcji pożyczko 
wej. 

W związku z powyższem informują. 
nas, że żadna poważniejsza propozycja 
pożyczkowa z zagranicy na ten sum €el 
nie wpłynęła. 

Lotnik niemiecki osadzony został w areszcie. 
Tel. ed wł. kor. z Warszawy. 

Lotnik niemiecki Gruze, który wyłądował 
na terytosjum Polski pod Wałsztynem osa- 
dzony został w areszcie Śledczym w Lesz- 
nie. Odwiedził go tam konsuł niemiecki z Po- 
znania, który sakomanikował aresztowanema 
lotnikowi, że władze polskie działają w myśl 

obowiązujących przepisów. Według dotych- 
czasowego dochodzenia lądowanie lotnika 
niemieckiego na terytorjam Polski, nosi 
wszelkie cechy przestępstwa wobee przepisów 
0 ruchu granicanym. 

Echa trzęsienia ziemi na Nowej Zelandji. 
Wstrząsający obraz 

WELLINGTON, 4.1. «Pat). Liczba 
ofiar trzęsienia ziemi obliczana jest 
obecnie na około 100 zabitych, lecz 
niezawodnie wzrośnie, gdyż wiele 
osób zaginęło bez wieści. Wszystkie 
wysiłki skierowane są obecnie do 
ratowania życia zasypanych przez 
gruzy. Drużyny ratunkowe pracują, 
gorączkowo Olbrzymie zwały mu- 
rów utrudniają komunikację ma uli- 
cach. 

HASTINGS, 4.11. (Pat). 9 dziew- 
czynek zostało pogrzebanych żyw- 
cem przy zawaleniu się pewnego 
magazynu. W Napier wszystkie bu- 
dynki runęły. Cała dzielnica handlo- 
wa jest masą popiołu. Port został 
całkowicie zniszczony przez płonącą 

miejsca katastrofy. 

naitę. Gmach szkoły technicznej za- 
walił się w czasie wykładów, zabi- 
jając wielu profesorów i studentów. 
W szpitalu miejskim zmiana nocna 
spała, gdy dom się zawalił. 

" Jak sądzą, pod gruzami znajduje 
się jeszcze wielu chorych i człon 
ków personelu. Nowy teatr miejski 
i nowy kościół w Napier są zburzo- 
ne, katedra zaś uszkodzona tak, że 
jej reperacja będzie niemożliwa. W 
okolicach Mohaka w wielu miej- 
scach nastąpiło obsunięcie się ziemi, 
które zatamowało i zmieniło bieg 
rzek. Wstrząsy najsilniejsze trwały 
około 5 min. Ośrodek trzęsienia 
znajdował się prawdopo.obnie na 
morzu. 

Port Napier przestał zupełnie istnieć. 

WELLINGTON 441. Pat. — Port Napier 
przestał zupełnie istnieć jako miasto. Domy 
leżą w gruzach. Mieszkańcy błąkają się po 
okolicy. Ani jeden budynek nie ocalał. Po- 
nieważ miasto położone było na zhoczu gór- 
skiem, inz położone wyżej waliły się na 
znajdujące się niżej, eo powiększało. jeszcze 
grozę położenia Wstrząs podziemny nastą- 

pił w kierunku dokładnie pionowym. Zna- 
ezna przestrzeń ziemi podniosła się wgórę 
poezem po silnym wstrząsie zapadła się grze- 
biąe domy i ludzi. Liczba ofiar nie jest je- 
szeze znana, ponieważ bezustannie trwają 
poszukiwania zaginionych. Wiele ofiar znaj- 
duje się pod gruzami. 

r 

Zniesienie stanu oblęženia w Hiszpanji. 
MADRYT, 4.ll. (Pat). Zapytany 

w sprawie terminu zniesienia stanu 

oblężenia minister spraw wewnętrz 
nych oświadczył, że stan oblężenia 
będzie zniesiony niezwłocznie w 
Saragosie i Huesca. Minister dodał, 

iż dekret o zwołaniu parlamentu u- 
k»że się w dziennikach madryckich 
w niedzielę, przeto i w Madrycie 
stan oblężenia i cenzura będą nie- 
długo zniesione. 

Szczegóły stracenia 28 derwiszów. 
WIEDEŃ 4.11. Pat. — Uniłed Press do- 

nosi ze Stambnłu: Stracenie 28 derwiszów 
2 Menemem dokonane zostało na plaen pu- 
blicznym. Wielu skazańców spędziło moe ва 
modłach. Z brzaskiem dmia zostali oni za- 
prowadzeni przez żołnierzy na miejsce strą- 
cenia. Skazańey ubrani byli w białe koszu- 
le śmiertelne. Pe dokonaniu wyreków zawie- 
втопо każdemu na szyję plakat, w którym 
powiedziane jest, że straceńcy zbro- 

dnię wobec państwa. Zwłoki straceńców będą 
zdjęte z szubienie dopiero we środę. Kilku: 
z nich, szczególnie młodszych, zemdłało w 

drodze. Wielu pościło w ciągu całego dnia 
poprzedniego, odmawiając przyjęcia nawet 
wody. Inni modlili się pod szubienieami we- 
dle swych cbrządków i pozwolili założyć 80- 
bie pętlicę z całym spokojem. Inni wreszcie 
zapewniali do ostatniej chwili, że są nie- 
winni. 

Wykrycie olbrzymich nadużyć. 
Z Mińska donoszą, 14 w Bobrujska G. P. U. 

ujawniło wiełką panamę rołniezo-pozentysło- 
wą. Aresztowano 10 urzędników sowieckich, 

którzy dokonali przywłaszczenia przeszło 2 
milj. 500 tys. rh. pobranych na zakupy ma- 
szym rolniczych dla kołchozów i prod. roln. 

Zdala od cywilizacji. 

  

  

Trzej lotnicy kanadyjscy przeżyli melada 
przygodę. Oto zamarzły im podczas lądo- 
wania wpobliżu rz. Yukon aparaty, zdała 
od siedzib ludzkich. Wędrując długo ku za- 
mieszkałym miejscowościom wystawien: byli 
lotnicy na ciężkie trudy, tak, że jeden z nich 
zmarł. Widzimy tu dwóch ocalonych w ostat- 

niej chwili lotnikow. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWE STRONNICTWO W LITWIE 

KOWNO 4.П. Pat. — Na Litwie powstała: 
nowe stronnictwó, iktóre w swych szeregach: 
zgrupowało hudzi, należących do różnych pa- 
rtyj politycznych jak to lewicowców w 080- 
bach p. Kwieski, Szygelisa, prof... Augustajti 
sa, oraz bezpartyjnych prof. Remerisa, proś. - 
Janułajtisa, prof. Dubasa i prof. Birżyszki, 
Organem tego stronnictwa ma być pisma 
„Waga*. Stronnictwo. to specjalnie ostro wy- 
stępować ma przęciwko klerykalizmowi. Spe- 
dżiewają się również, iż nowe stronnictwo, 
składające się z osób bardzo aktywnych % 
rekrutujących się z różnych odłamów spo- 
łeczeństwa, będzie dążyło do wznowienia ży- 
cia politycznego na Litwie, Powyższe ugru- 
powania mają również złożyć rządowi me- 
morandum, w którem określą swój punkt wi- 
dzenia na obecną sytuację polityczną. 

Zawieszenie w czynnościach 
wiceprezydenta Gniezna. 

POZNAŃ, 3. II. (Pat). Z Gniezna 
donoszą, że wiceprezydent miasta inż. 
Hentzel zawieszony został w urzędowa, 
niu przez wojewodę poznańskiego z po 
wodu nieporządków, panujących w 
miejskich zakładach Ari i 
gazowni. : 

—— 

Sanie motorowe. 
Nowy rodzaj komunikacji 

w Rosji. so 
MOSKWA 4.II. Pat. — Na dystansie Mo- 

skwa-Leningrad odbył się raid sań motoro- 
wych. Przestrzeń ta przebyta została w ciągu 
29 godzin., z czego 18 godzin wypadło na. 
jazdę. Sanie motorowe władze sowieckie za- 
mierzają wprowadzić jako stały środek komu. 
nikacji w republice czuwackiej oraz sezo-* 
nową lokomocję w innych republikach i w 
wojsku. 1 

Geida wasz « ka 4 d 4Ц )т 

WALUTY i DEwiżY: ‚ 

A 

  

    
    

      

Dotary . 8.9u1/, 8,973/4 
Budapeszt 105.55 - 156 20—1: 5,4) 
Holandja % 358,60 354,:0—35+,70 
Londynu . 4 35), 48,46 + „25 
Nowy York - Avo >.r34 -8,504 
Nowy York kabeł - 8,925—*,1/45—8.9: 5 
Paryż. « « 34, .81/,—35,07 34,90; 
Praza, „ - 26,101/ 46,47 20,34 
Sz wajearja 142,35 172 8-171,40 
Stokholm „  2ów - 239 60) - 2358 40 
Wiedeń . . . ‚ 125,39 + 570 —i2. 08 
Włushy . : ‚ 46, :з 40,85—46.61: 
Berlin w obr. pryw. . . « 212.25. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka inwestye. SORY: . + е * „9950, 
5% Konwersy Ba . . 12 ‚ *8:00 
3% budowtana. . . . « » . 4 "S0ROQR 
6% dularowa . » -. . 68.00) 70, 0- 

«7,50, 7% stabilizacyjne . s 
1% L 4.8. U 4 1 B.R., obl. B G.R 04,00 
Ta mamos етя 83.25' 
11,0 L Z ziemskie . 3350 
44,45 warsanoskie . . « « - 5340 
5% warszawskie + - 57,00, 
8% warszawskie . . m, 115 150— 1,75 
5% E dzi ACZ . . 65:25) 
10% Radomia ‚ .. .. - eis AK) 
10% Siediec. 434 74.00 - 

6% Ubi. poź. kon* m Warsz. 8i9em. 49,75 

AKCJE



  

2 КОВ ой oi B овК 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Geneza nadużyć w Bratniej Pomocy U. S. B. 

Skandal ujawniony w „Bratniaku* 
ma swe głębsze podłoże i niestety ob- 
ciąża moralnie o wiele szersze grono 
osób, aniżeli tych kilku bezpośrednich 
sprawców, na których „Dziennik Wi- 
leński* zwala całą winę. 

Intencje „Dziennika Wileńskiego** 
są łatwo zrozumiałe. Chodzi o urato- 
wanie resztek opinji kosztem poświę- 
cenia kilku czołowych leaderów z t. z. 
„Obozu Wszechpolskiego''. 

A „Dziennikowi* to nie nowina 
„zapisywać w rozchód* — zdyskre- 
dytowanych działaczy. 

Coś niecoś się opowie o „lekko- 
myyślności młodzieńczej” o „„wyjątkach 
od reguły* i sprawa załatwiona „bez 
całej tej zawieruchy i niepotrzebnego 
hałasu”. 

Tym razem jednak sprawa za da- 
łeko zaszła i wymaga gruntowniejsze- 
gó wytłumaczenia się. 

Od wielu lat „Bratniak* Wileńskie- 
go Uniwersytetu jest bez reszty opa- 
nowany przez t. z. „Młodzież Wszech- 
polską”, nadającą tej placówce raczej 
charakter towarzystwa wzajemnej po- 
mocy w walkach politycznych, aniżeli 
instytucji dbającej o dobro Akade- 
mika. 

Nic więc dziwnego, że dla wład- 
ców „Bratniaka* z pod znaku „Ob- 
wiepolu* miał w wielu sprawach więk- 
szą wagę głos „Politycznego senjora“ 
w rodzaju Kownackiego (artykuł w 
„Słowie w sprawie żyrowania weksli 
„Bratniej Pomocy*), aniżeli wołanie 
braci akademickiej o poprawę obiadów 
w „Mensie* czy o dostęp do Legaci- 
szek „uroczego letniska dła swoich. 

Konsekwentnie, w atmosferze „,ro- 
dziny obwiepolskiej'* musiała być i go- 
spodarka „rodzinna*; niedokładności 
rachunkowe w imię „wspólnego do- 
bra nie mogły przedostać się naze- 

wnątrz. 
Stąd to wrażenie, że w dawnych 

łatach coś się gadało o tem, że w 
„Bratniaku” z rachunkami nie zawsze 
jest w porządku ale dokładnie nikt nic 
nie wiedział. 

Z roku na rok przemycano poprzez 
walne zebrania misternie sklecane 
sprawozdania kasowe, które oczywiś- 
cie były akceptowane przez „dziedzicz- 
ne“ Komisje rewizyjne. 

W ten sposób miast odpowiedzial- 
ności moralnej każdego członka zarzą- 
du przed ogółem, kultywowało się od- 
powiedzialność partyjną. Wielmoże 
partyjni byli pewni bezkarności i dy- 
skrecji przyjaciół. 

Lecz wreszcie przeciągnięto strunę. 
Szała nadużyć przeważyła szalę przy- 
jaźni i tu jest źródło skandalu na ha- 
szej wszechnicy. 

Ogół zażądał wyjaśnień. 
W niespełna 2 dni około 200 kole- 

gów zażądało nadzwyczajnego walne- 
go zgromadzenia z jedynym punktem 
porządku dziennego — wyborem Kó- 

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO??? 

misji Akademickiej do zbadania go- 
spodarki w B. P. 

Jakże zareagowała na to t. zw. 
„Młodzież Wszechpolska”? 

Oto z jednej strony — Anonimowy 
autor w Nr. 21 „Dziennika Wileńskie- 
go* z dnia 27.I b. r. pisze: 

„Nas to bynajmniej nie denerwuje, 
„bo wszędzie mogą się znaleźć łudzie 
„Źli i lekkomyślni (ładna lekkomyśl- 
ność — kilkutysięczna defraudacja 
w wojsku i dezercja), ale ich prze- 
„winienia nie mogą obciążyć danej 
„grupy, skoro idzie ona drogą uczciwą 
„i nie tylko nie stara się tuszować wy- 
„kroczeń, lecz sama dopomaga w ich 
„wyświetleniu. 

— Z drugiej niemal publicznie 
wszyscy zorganizowani członkowie 
„Obwiepolu*  przeciwdziałali akcji 
zbierania podpisów dla zwołania nad- 
zwyczajnego zebrania B. Р. 

To już jest cynizm. 
Lecz mało tego. Gdy pomimo prze- 

ciwdziałania nadzwyczajne wałne ze- 
branie zostało zarządzone — kauzy- 
perdy z pod znaku „Obwiepolu“ wy- 
korzystali błahą nieformalność (podob 
no dlatego, że zawiadomienia o zebra- 
niu podpisał kurator B. P. a nie za- 
rząd) i wymogli odwołanie zebrania, 
które mogło wyświetlić wiele innych 
dotąd nieznanych „niedokładności. 

Punktem kulminacyjnym tej całej 
afery jest jednak bezpodstawny, gru- 
bijański atak na osobę J. Mag. Rektora 
U. S. B. 

W artykule „Lamanie Autonomji 
Akademickiej* w Nr. 21 „Dziennika 
Wileńskiego z b. r. ukrywający się 
autor w perfidny sposób doradza prze- 
kazanie całej sprawy nadużyć do kom- 
petencji starej Komisji Rewizyjnej — 
jak to bywało w dawnych „dobrych 
czasach. 

To nie „łamanie autonomji akade- 
mickiej'* a czyszczenie stajni Augjasza. 
A niesłychana napaść prasowa na о- 
sobę Zwierzchnika Uniwersytetu jako 
zemsta za zarządzenie zbadania na- 
dużyć winna wywołać ostrą reakcję 
całego społeczeństwa akademickiego, 
nie idącego na pasku „opiekunów z 
„Dziennika Wileńskiego*. 

Dla tych panów, którzy przyzwy- 
czaili się szargać bezkarnie najwyższe 
władze państwowe -— napad prasowy 
na władze Uniwersytetu jest drobnost- 
ką. Lecz uczciwej opinji ogółu mło- 
dzieży akademickiej tem się nie na- 
straszy. Za daleko się zaszło, by się 
cofać do dawnych zwyczajów cichego 
likwidowania „nieporozumień kaso- 
wych“ Bratniaka. 

Walka toczy się na calego. 
Albo zwycięży prawda i ta część 

społeczeństwa akademickiego, dla któ- 
ręj jedynem wskazaniem jest etyka 
i honor akademicki — albo samorząd 
akademicki stanie się narzędziem sa- 
mowładztwa kliki. Elka. 

Z życia Legionu Młodych. 
Wznawiając po ferjach świątecz- 

nych nasz dodatek akademicki czuje- 
my się w obowiązku poświęcić nieco 
miejsca Kongresowi Legjonu Młodych, 
odbytemu wprawdzie tuż przed świę- 
tami Bożego Narodzenia jeszcze, ale 
ze względu na ważkość tego wydarze- 
nia na terenie akademickim, a zwłasz- 
cza doniosłość jego uchwał uznajemy 
za konieczne opisać go dziś jeszcze. 

Kongres wypadł imponująco za- 
równo co do ilości jego uczestników 
z pięciu różnych ośrodków uniwersy- 

teckich Rzplitej (Warszawa, Wilno, 
Lublin, Lwów i Kraków), jak i co do 

organizacji i przebiegu jego uroczysto- 
ści i obrad. 

Trwał dwa dni — 14-0 i 15-0 grud- 

nia. Pierwszy dzień — niedzielę — 

wypełniły uroczystości. Rano o 9-ej 
msza u Karmelitów z poświęceniem 
sztandaru (którego rodzicami chrzest- 
nymi są Pani Marszałkowa Piłsudska 
i Pan Minister Prystor), wieniec na 
Grobie Nieznanego Żołnierza, adres w 

Belwederze i Akademja o g. 12-ej w 

sałonach Kasyna Garnizonowego w 

Al. Szucha. Ta ostatnia wypadła szcze- 
gólnie imponująco. Wziął w niej u- 
dział poza Legjonem cały szereg za- 
przyjaźnionych z nim organizacyj i 
poszczególnych bardzo poważnych о- 
sobistości. 

Wszystkie przemówienia nietyłko 
były bardzo mocne, zwarte i treściwe, 
ale i ciekawe. Otworzył uroczystość 
komendant główny Zapasiewicz. Oto 
ustęp jego przemówienia: 

„Daty 13 lutego 1930 oraz 14 grud- 
nia 1930 r. zamykają pierwszy okres 
pracy Legjonu Młodych — mówił p. 
Zapasiewicz. — W wielkiej państwo- 
wotwórczej pracy Obozu Marszałka 
Piłsudskigo odcinek młodzieży, a szcze 
gólnie akademickiej, był zaniedbany. 
wpłynęła może na to różnica psychicz- 
na między tymi, którzy walczyli czyn- 
mie o niepodległość z tymi, którym 
walczyć orężnie nie było już dane. 
Dlatego zapewne endecja, która nigdy 
czyniiie nie walczyła z zaborcą. trafiła 
prędzej i łatwiej do umysłów młodego 
pokolenia. Z drugiej zaś strony usta- 
wiczna wałka najpierw o Niepodległość 
Polski, później źaś o utrwalenie nie- 
zawisłego bytu Państwa Polskiego nie 
pozwoliła starszemu pokoleniu na po- 

rozumienie z ich młodymi następcami. 
Opuszczony teren stał się łatwym do 
opanowania przez elementy przyzwy- 
czajone do żerowania na tyłach frontu. 
Przewrót w psychice młodego pokole- 
nia już się rozpoczął. Rozwój Legjonu 
Młodych organizacji, której życie trwa 
dopiero 10 miesięcy, jest tego najlep- 
szym dowodem''. 

Następnie został odczytany bardzo 
serdeczny list Ks. Biskupa Bandurskie-. 
go (który podajemy na innem miej- 
seu). Przeczytano też szereg depesz 
i listów gratulacyjnych. 

W imieniu starszyzny Obozu Nie- 
podległościowego zabrał głos płk. Jul- 
jusz Ulrych. Mówił jak zawsze—świet- 
nie, z doskonałą argumentacją i wieł- 
ką mocą uczucia. Oto parę słów 
wstępu: r 

„Starszyzna niepodległościowa — 
mówił płk. Ulrych — patrzy z troską, 
czy z młodego pokolenia nie wyjdzie 
nowy zastęp gębaczy partyjnych i za- 
przańców. Pracujcie, aby z terenu mło- 
dzieży wyszli niezłomni pracownicy na 
niwie Państwa, abyście stali zawsze 
w.przedniej straży młodzieży państwo- 
wej w walce o potężną Polskę*. 

Następnie pos. Pochmarski powitał 
Kongres w imieniu Zjazdu delegatów 
Związku Legjonistów. Po jego prze- 
mówieniu p. Ponikiewski z Leg. Mł. 
wystąpił z wnioskiem, o wysłanie de- 
legacji na Zjazd. Delegację wysłano 
w osobach pp. Mrożkiewicza i Dom- 
szewicza. 

Po wiełu powitaniach i dwóch inte- 
resujących referatach programowych 
inspektora śrądowisk L. Mł. p. Grudziń 
skiego oraz szefa sekcji ideologicznej 
Komendy Głównej L. Mł. p. Lenkie- 
wicza, nastąpiła część koncertowa z 
uprzejmym udziałem znakomitych ar- 
tystów: pani Wandy Poraj-Wermiń- 
skiej oraz pp. Dygasa i Jaracza. Za- 
kończono Akademję Pierwszą Bryga- 
dą. Wieczorem tegoż dnia odbyła się 
„Czarna Kawa w salonach tegoż ka- 
syna, zaś następny dzień wypełniły 
bardzo intensywne obrady, których re- 
zultat podajemy w doniosłych uchwa- 
łach poniżej. Taki więc miał przebieg 
ten Kongres, który jest wielkim kro- 
kiem naprzód dla rozwoju i konsolida- 
cji tej żywotnej i zwartej, choć tak 
młodej, organizacji. 

Stanowisko Legjonu Młodych | 
w t. żw. sprawie Brześcia, 
Poniżej podajemy uchwałę, która 

wprawdzie złożona została już dość 
dawno, na jednem z zebrań akade- 
mickich w Warszawie, niemniej jed- 
nak jest nadal aktualna zwłaszcza na 
terenie wileńskim wobec istniejących 
w Wilnie wśród pewnych jednostek 
tendencyj do zatuszowania hałasem w 
tej sprawie, bardzo dla nich nieprzy- 
jemnych spraw innych przy naiwnej 
pomocy jeszcze niektórych, skądinąd 
niby wrogo nastrojonych, do pierw- 
szych, elementów. Mamy tu na myśli 
komiczny trójkątny / konkubinat 
wszechpolaków z ludowcami i t. zw. 
niezależnymi socjalistami, tak sromot- 
nie przedwczoraj ośmieszony operet- , 
kowym a w dodatku nielegalnym 
(wbrew zakazowi J. M. Rektora) wie- 
cem. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek 
nieporozumień i błędnego precyzowa- 
nia naszego stanowiska na przyszłość 
określamy je zgóry, podając niniejszą 
uchwałę: 

Nie uprzedzając wyniku docho- 
dzeń władz do wymiaru sprawiedliwo- 
ści powołanych, gdyż zdaniem naszem, 
do ich jedynie kompetencji należy 
przesądzenie winy wywołanej ewentu- 
alnem nadużyciem władzy, stwierdza- 
my z całą stanowczością: 2 

1) Stawienie na jednej płaszczyźnie 
martyrologji bojowników o niepodleg- 
łość Polski, cierpiących za wolność 
w murach Szlissełburga czy Pietropa- 
włowska z konieczną dla uzdrowienia 
Państwa izolacją jednostek, które de- 
strukcyjnie oddziaływały na spoistość 
wewnętrzną narodu, uważamy za pro- 
wokację. 

2) Stanowisko ołbrzymiej większo- 
ści narodu, zajęte bezpośrednio po 

' aresztowaniach, a potwiedrzone wyni- 
kiem wyborów w dniach 16 i 23 listo- 
pada ub. r. zadało kłam szerzonym 

- dotychczas z uporem twierdzeniom ja- 
koby za jednostkami uznanemi przez 
władze prokuratorskie za szkodników 
Państwa, stały szerokie masy społe- 
czeństwa, gotowe stanąć każdej chwili 
po stronie uwięzionych. Okazało się 
niezbicie, że za więźniami brzeskimi 
stoją jedynie i wyłącznie grupy zawo- 
dowych polityków czujących usuwa- 
jacy się im grunt pod nogami. 

3) Kwalifikujeny wywlekanie i wy- 
olbrzymianie t. zw. „sprawy Brześcia” 
jako moment taktyczny i chęć zwró- 
cenia uwagi na niepopularne dziś fir- 
my partyjne i za szukanie możności u- 
trzymania się wszełkiemi sposobami 
na powierzchni życia politycznego w 
Połsce. › 

4) My młodzież akademicka, myś- 
ląca kategorjami państwowemi, oświa- 
dczamy wreszcie, że z całym spokojem 
i zaufaniem oczekujemy wyników zba- 
dania przez czynniki do tego powołane 
sprawy traktowania więźniów - brze- 
skich, przeciwstawiając się z całą sta- 
nówczością  usiłowaniu ' wciągnięcia 
nas, rałodzieży akademickiej w wir 
taktyezno-partyjnych wystąpień. 

p 

Uchwały perwszego kongresu 
"__ Legjonu Młodych. 
Zakończył obrady I-szy | Ogėlnopoiski 

Kongres Legjonu Młodych. 
Kongres, prócz ca: szeregu uchwał or- 

ganizacyjnych powziął również uchwały do- 
tyczące polityki ogólnej jak i akademickiej. 
Gielkawsza uchwały, które zasługują na. spec 
jilną uwagę podajemy poniżej: 

1) Witamy в radością wynik wyborów 
do Sejmu i Śenalu, w których walne ZWYy- 
cięstwo odniosta lista Marszałka Józefa Pil- 
sudskiego, zadając tem samem kłam twier- 
dzeniom, że rządy obecne mie opierają się 
na zdecydowanem zaufanóu większości oby- 
watek Państwa Polskiego. / 

: Kongres wiła z radością zreorganizowa- 
nie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem przez powołanie do życia grup regjo- 
malnych, a tem mezu m likwidowamie roz- 
maitych ugrupowań wewnętrznych. Kongres 
wyraża nadzieję, @ wywołą bo powstrzy- 
manie oraz ewentualne zlikwi- 
dowanie odpowiedników tych ugrupowań ma 

2) Kongres stwierdza, że diga. Narodów 
niezwydde ROA ośrodek msochaniz- 
mu. życia aniędzypaństwowego, jest jeszcze 
wyłącznie ekspozyturą wislikich mocarstw 

i dopóty nie uryska pełnego oparcia w opi- 
nji kuluraknych i niezależnych społeczeństw, 
dopóki mie stanie się rzeczywistym wykład- . 
mikiem interesów wszystkich swoich człon- 
ków. prix należyte uwzględnianie doniosło- 

ści. deh dążeń. W obecnej. sytuacji potitycz- 
nej ma terenie międzynarodowym Liga Na- 
rodów w żadnym wypadku nie może być u- 
m“ za gwarantkę międzynarodowego po- 
oju. 
3) iKongres stwierdza, że wieki wzrost 

zdbwojeń, który daje się zawważyć w bstat- 
mim okresie w Rosji Sowieckiej — winien 
awrócić baczną uwagę, uietyłko jak dotych- 
czas czynników aządowych, lecz także całego 
społeczeństwa, a w szczególności nnłodzie- 
žy akademickiej na groźne nicbezpieczeń- 
stwo nowej nawały od wschodu. 

4) Powiaczające się nieustannic ataki 
zhitleryzowanych czynników pańtswowych 
i społeomnych dzisiejszych Niemiec mapotka- 
ją zawsze na be y i jednolity odpór 
całego Narodu Pokikiego. Jedyną godną od- 
powiedzią ma wakasy i prowokacje wiemiec- 
kie może być wzmożenie pogotowia obron- 
nego Polski. 

5) Konieczność obrony kraju wobec za- 
ikusów odwiecznych wrogów Polski na nie- 
uaruszalmość naszych granie wymaga zro- 
zumienia ze strony całego społeczeństwa, a 
w szczególności ze strony młodrvieży aka- 
demickiej. Kongres stwierdza konieczność 

  

  

gruntownej rozbudowy przysposobienia woj. 
kowego przy jednoczesnem położeniu na- 

- cidku ma wychawanie w duchu państwowym. 

6) MWychodzac z założenia, że mocarstwo 
wa ekspansja Państwa Polskiego winna się 
rozwijać wyraźnie w kierunku wschodnim, 
witamy z radością miępodległościowe dąże- 

mia młodzieży narodów, pozosta jących jesz- 

cze pod jarzmem rosyjskiego imperjalizmu. 
Stwierdzamy również konieczność jak naj- 
ściślejszej współpracy gospodarczej i poli- 

tycznej z państwami Dalekiego Wschodu. 

7) Przy obecnej konfiguracji stosunków 

pomiędzy państwami bałtyckiemi uzma jemy 

za konieczne dołożenie wszelkich starań w 

kierunku zlikwidowania wpływów  rosyj- 
skich i niemieckich na Litwie, oraz nawiąza- 

mia mormalnych sąsiedzkich stosunków z 

Litwą, odpowiadających wiekowej tradycji 

współżycia obu narodów. е 

8) ILudnošė polska, lioznie zamieszkująca 

za kordonem sowieckim na Podolu, Ukrainie 

i Białorusi znajduje się 'w specjałnie trud- 

nych warunkach, ponieważ nie ma zagwo- 

rantowanych traktatami międzynarodowemi 

praw, (przysługujących mniejszościom w in- 

nych państwach. Kongres wzywa całe 8po- 

łeczeństwo Polskie do zainteresowania się 

dosem lwrdności Polskiej 'w Rosji Sowieckiej 

conajmniej równorzędnego @ zainteresowa- 

niem ludnością polską mw Niemczech i na Li- 
twie, przyczem uważamy, że w stosunku do 
tych części narodu fp iego nie może być 
nigdy zbyt wielkich ofiar ze strony macierzy. 

9) Kongres stwierdza, że w walce z kry- 

zysem gospodarczym, który Państwo Pol- 
skie przeżywa w stopniu stosunkowo słab- 
zym, niż inne mocarstwa, winny wziąć u- 
dział nietylko czynniki rządowe, ale i spo- 
łeczeństwo. 

10) W sprawie stosunku Legjonu Mło- 
dych do komunistycznych i komunizujących 
ugrupowań, Kongres stwierdza, że toieran- 
cja i szacunek dla cudzych przekonań może 

się mozciągać wyłącznie ma ugrupowania, 

stojące bez zastrzeżeń na gruncie państwo- 
wości polskiej i mienaruszałności granic 

Rzeczypospolitej. 
11) Ponieważ grupy komunistyczne i ko- 

mninizujące uważane być muszą jedynie za 
agentury obce, Kongres uważa, że utrzyma- 
nie jakichkolwiek stosunków a  takiem 
grupami, tub ich ozłonkami jest sprzeczne z 
honorem akademika-państwowca. 

12) W związku z opanowaniem przez 
Obóz Wielkiej Polski swemi wpływami zna- 
cznego odłamu młodzieży akademickiej, Kon 
gres stwierdza konieczność zdecydowanego 
przeciwstawienia się wpływom ugrupowania, 

tkwiącego korzeniami swej ideologji w tra- 
dycjach wałki z ruchem niepodległościowym 
i dążącego do wychowania młodego pokołe- 
nia w duchu fałszu historycznego. 

13) W szkolnictwie średniem i powszech 
mem mauka o Państwie nie jest postawiona 
na odstatecznie wysokim poziomie. Kon- 
gres stwierdza konieczność jak najbardziej 
szczegółowego zapoznania młodzieży szkol- 
mej z zasadami nauki o Państwie i obowiąz- 
kach obywatela wobec Państwa. Nauka ta 

uwzględniać winna specjalnie dorobek łat 
ostatnich. 

14) (Kongres stwierdza, konieczność ścisłej 
współpracy Legjonu Młodych z organizacja- 
mi młodzeży nietylko akademickiemi, stoją- 
cemi na gruncie ideologji państwowej, u- 
znając, że jedynie ścisłe współdziałanie wszy- 
stkich warstw społeczeństwa może dać roz- 
wiązanie podstawowych problemów gospo- 
darczych i socjalnych naszego Państwa. 

15) Kongres stwierdza pozytywny stosu- 
mek 'Legjonu Młodych do michu konporacyj- 

mego, który dzięki przyjętym metodom pra- 
cy i formom organizacyjnym stanowi czyn- 
nik wychowawczy w życiu państwowem. Ja- 
kiekolwiek jednak usiłowanie nadania temu 
ruchowi zabarwienia partyjnego winno być 

  

    

  

„kategorycznie wykluczone. 

Prócz powyżej przytoczonych uchwał, 
Kongres powziął szereg decyzyj, dotyczących 
zarówmo życia organizacyjnego  Legjonu 
Młodych, jatkoteż stosunku ongamizacji do 
innych ugrupowań akademickich, do ugru- 
powań starszego społeczeństwa, oraz do 
wszysikich przejawów życia młodzieży: in- 
tełektualnych, ideowych, gospodarczych itp. 

AAAA 

List Biskupa Bandurskiego 
do „Legjanu Młodych*, 

J. E. ks. Biskup Bandurski nadesłał do Le- 
gjonu Młodych w Warszawie obszerny list, 
Liyry powużej przylaczamy w skrócie" 

„Niedarmo przybrališcie, Ukochani, za 
szczylną nazwę Legjonu 
Wszak dawiiymi Legjonami dobijała się Pol 
ska Wolności utraconej i N'epodiegłości. 

, Wszak dawnymi Legjonami przypomina - 
ła się Europie i Światu, stwierdzając swą 
n'espožytą żywotność wielkie męstwo i szla 
chetną rycerskość. 

Aż nowa era Legjomistów nastała w cza- 
sie wiełkiej Europejskiej Wojny 1914 roku. 

Tym mowym Legjonistom, którzy na zew 
Marszałka Piłsudskiego, jako Szarego Ko- 
anendanta, 'poszli na krwawy Wołności s*ew 
na pole walki, danem było doczekać się speł 
mienia marzeń dziadów i pradziadów, danem 
było etapami zdobywać Wolność, Ca- 
łość * Niepodległość Polski i wi- 
dzieć Ojczyznę wolną od majeźdźców i ty- 
ranów. ` 

Tych nowych i dawnych, starych Legjoni- 
stów nosicie miano. Inna Wasza w Polsce 
Wolnej i Niepodległej rola. 

Wielka, ważna * doniosła! 

Dziś chodzi o to, by Polska Zmartwych- 
wstała mie była polem tangów politycznych 
i dyplomatycznych, piłką w ręku sprytnych 
ma arenie europejskiej graczów, ale żeby 
była Państwem moonem i silnem, praw- 
dziwem Mocarstwem z któremby 
się wszytskie państwa i narody i ziemskie 
potęgi liczyły. 

Utrzymać Polskę na tak wysok*m pozio- 
mie, na takiej wyżynie, to wielka rzecz! 

Oto zadanie Legjonu Młodych. 

Nie mówcie, że dziś wie macie tak wiel- 
kiej, jak Wasi poprzednicy idei, %tóraby 
Was, Młodych, zapalać mogła, jak zapala- 
ła Szaleńców Nocy Listopadowej, Styczn'o- 
wej i Sierpniowej doby. 

Macie potężniejszą ldeę, dążącą do zdo- 
bycia Wielkcści i potęgi Połski ua wszech- 
światowym terenie. 

Bądźcież tedy „pokołeniem przyszłą wio- 
snę miosącem* — jak chce Żeromski! Wio- 
sną mocy, siły, enengji i potęgi. 

Zadaniem Waszem niech będzie Mickie- 

wiczowskie prawidło: > 
„Gzucie Mocy RE o ftrazesach i 

ich (porządku nie myśleć, o sobic zapom- 
nieć”. 

— Przemawiajcie tylko ciłą * czystością 
Waszego Ducha! Niech słowa wasze będą 
tej mocy, jaką ma w sobie zboże, w którem 
jest nietylko paliwo i kłos, ale ziarno, choć- 
by do zasiania całego głobut* 

Pod sztandarem pracy dla państwa 
miech się skupi cała państwowo i narodowo 
myśląca młodzież, miech porzuci frazesy i 
metody dotychczasowe rozkapryszonej star- 
szej braci, niech zapomni o sobie, jako ma- 
łej cząsteczce, a niech zacznie mysleć o ca- 
łości Państwa i działać dla Jego Wielkoś- 
ai i Potęgi. 

Sztandar Wasz, który zdala znaczę Krzy- 
ża Chrystusowego Znakiem, niech będzie 
Sztandarem Nowego Mocnego Pokolenia, no. 
wą potężną wiosnę niosącego! 

Bóg niech Was błogosławi! 

Ks. Dr. Władysław Bandurski 

Biskup. 

  

  

Protest kolejarzy. 
W dniu 1 b. m. w Wilnie w sali 

Kina Kolejowego odbyło się zebranie 
pracowników kolejowych, na które 
dłuższy referat o pracach Sejmu wy- 
głosił poseł dr. S. Brokowski. 

Wchodzącego na salę posła zebra- 
nie, w liczbie 200 osób, przyjęli hucz- 
nemi oklaskami. 

W części politycznej referatu p. po- 
seł poruszył i sprawę więźnów brze- 
skich, przedstawiając takową w świetle 
właściwem. 

Po wysłuchaniu pomienionego re- 
feratu, na wniosek przewodniczącego 
zebrania p. B. Bachowskiego uchwalo- 
ńo jednogłośnie rezolucję następującą: 

„My Kolejarze wileńscy zebrani w 
dniu 1.II protestujemy przeciwko pro- 
pagandzie antypaństwowej szerzonej 
tak wewnątrz kraju jak i poza jego 
granicami przez stronnictwa opozycyj- 
ne wrogo usposobione względem sil- 
nych rządów w Polsce. Uznajemy. że 
wyolbrzymianie sprawy więźniów 
brzeskich i wykorzystywanie jej w ce- 
lach politycznych przez partje opozy- 
cyjne jest działaniem na szkodę Pań- 
stwa, w szczególności, że z tej gry 
czysto politycznej prowadzonej przez 
stronnictwa opozycji, korzystają skwa- 
pliwie wrogie nam obce potęgi pań- 
stwowe. 

Szkodliwość tej akcji w opinji za- 
granicy stwierdza dobitnie „Dziennik 
Wiłeński* w Nr. 23 z dnia 29.1 r. b. 
w artykule: „Brześć na łamach zagra- 
nicznych pism. 

Wobec podanego zmuszeni jesteś- 
my piętnować podobną akcję politycz- 
ną, szkodzącą Państwu, do której nie 
wahano się wyzyskiwać uczucia hu- 
manitarne obywateli. 
109930041900 0090000007 009000 009090090000 

Polska mowol Polski śpiewł 
Polski przebój dźwiękowy! 

Głos serca 
«kc Hollywood į w kinie   

    

A OIS URI 

"POSZUKUJĘ POSADY © 

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

: dla W. S. 

Nr. 28 (1978) 

Czas to pieniądz. 
W niektórych tygodaikach amerykańskiem 

i ję pod tytułami artykułów uwagi 
Reading time 17 minutes, 42 me. 
minut, 42 sekundy na pezerzy- 

     

  

taniej. 
Oszczędność przedewszystkiem! Os.częd- 

ność na czasie! Racjonalizaejał 
Zracjonalizowany Amerykanin knę.aje ga- 

zetę, wsiada do metro, obłieza: od Bronx de 
5 Avenue — jazda trwa 2 minut 48 sekund 
(patrz rozkład jazdy), artykuł o nawym sy- 

   
stemie fabrykacji gumy do żucia z zapacheme 
i smakiem whis — 5 minut, 28 sekund, fel- 
jeton o białych getrach ks. Wałji — 8 minuty. 
8 sekund. 

Sumuje: 11 minut, 36 sekumd. 

      

Odejmuje: 12 minut 48 sekund minas 11 

minut 36 sekund, pozostaje — 1 mimuta, 12 
sekund! 

Akurat tyłe czasu, iłe potrzeba na przełk- 
nięcie 2 jabiek i banana (patrz podręczaik o 

racjonalizacji odżywiania). 
Rozkłada gazetę, wyjmuje stopper, czyta 

i liczy. All-right! Zgadza się ce do sekundy. 
Stop! Zjada w tempie 1 minuty, 11 sekund 
jabika i banan. Wysiada na 5 Avenue. 

Tysiące, setki tysięcy Babbittów w N.-Yor- 
ku, Bostonie, Cleveland, S. Francisca, w Ari- 
sona czytają gazety, tygodniki, miesięczniki 
według racjonalnego systemu obłiczania cza- 
su ze stopperem w ręku. 

Time is money. — Czas to pieniądzi 
Gzytełnictwo wzrasta w sposób niebywały, 

niebotyczny. я 
Nikogo nie przeraża już długi artykuł, sąż- 

nisty szkic, gruba książka. 
Spoglłąda na tytuł i podtytał: „O zmyśle 

estetycznym u lwów morskich* — 260 wier- 
szy, czas 17 min. 30 sek. (made in America) ; 
„Jak zarabiają gwiazdy filmowe w Holły- 
wood“ — 120 wierszy, 9 min. 22 sek, 

Ksiąžki? 
„Manhattan Transfer“, Dos Passos, po- 

wieść, 480 stronie, czas: 8 g. 45 m. 15 sek. 
„Quo Vadis*, H. Sienkiewicz, powieść 396 

stronic, czas: 6 g. 26 m. 8 s. 
Dziecko nawet wie teraz w ojczyźnie doła- 

rów ile czasu zużywają zakłady Ford'a na wy-- 
produkowanie auta. 

Nic słuszniejszego, aby każdy umiejący 
czytać yankes wiedział zgóry, ile czasu zaj- 
mie mu przeczytanie artykułu, szkicu, książki. 

* Wydawcy założą instytut statystyczny, któ- 
ry zajmie się ankietą i obliczaniem przecięt- 
nych cyfr, wskazujących, jakiem powodze- 
niem cieszą się książki —- według czasu po- 
trzebnego do ich przeczytania. 

Autorzy będą otrzymywań od wydawców. 
zamówienia tej treści: „Proszę o powieść de- 

tyktywo-kryminalną”, czas — 2 g. 46m. 26 s. 
Proszę o powieść obyczajową na tle życia 

mętów portowych w N. Orłeamie, czas — 2 i 
pół g. 26 m. 32 s. 

Proszę o poemat liryczny, miłość, zdrada, 
opuszczenie, czas — 22 m. 16 sek. 

Wydawcy, autorzy, ćzytełnicy, sprawią 80- 
bie zógarki-stoppery (patentowane U. S. А.), 
fabrykacji, po dolarze 25 centów zn sztukę. 

Będą pisać, drukować, czytać, wzrugzać się 
i myśleć z zegarkiem w ręku. 

Nowa era. Przewrót w kulturze. 
Czas to pieniądz. 

EL 

  

Komisja Polskich Kolei Państwowych odbiera gotowy transport szyn 
z Królewskiej Huty. 

  

Przywódcy bojówki P.P.S. C.K.W. przed sądem 
za zorganizowanie Sz pochodu i strzelanie 

WARSZAWA, 4. II. 'Pat). W dniu 4 b. m. 
przed sądem okręgowym w Warszawie rozpo 

czął się proces przeciwko oskarżonym byłemu 
posłowi Józefowi Dzięgielewskiemu, byłemu 
posłowi Edmundowi Chodyńskiemu, redakto- 
rowi tygodnika „Chłopska Prawda* Marjano- 
wi Synowieckiemu, Justynie Budzyńskiej-Ty- 
lickiej oraz członkom milicji P. P. S. C. K. W. 
Zygmuntowi Szułmanowi, Józefowi Kusiakowi 
Władysławowi Roguskiemu, Janowi Bilińskie- 
mu i Antoniemu Ruszkiewiczowi 

Akt oskarżenia stwierdza, że Józef Dzię- 
gielewski, Marjan Synowiecki, Edmund Cho- 
dzyński oskarżeni są o to, że brali udział w 
organizowaniu i urządzaniu zbiegowiska, któ- 
re przy użyciu broni palnej i materjałów pal- 
nych dopuściło się przeciwdziałania oddzia- 
łom policji. Udział Dzięgielewskiego i Cho- 
dyńskiego ujawnił się w organizowaniu i kie- 
rowaniu uzbrojona bojowką P. P. S. C. K. W. 
udziełania rozkazów o rozdziale broni palnej 
poniiędzy milicjantami P. P, $, C. K. W., wy- 
dawaniu instrukcyj milicji P. P. 6. K. W. 
co do zachowania się w cz. ulicznych 
z policją jak i spowodowanie wystąpienia iej- 

że bojówka w Al. Ujazdowskich podczas ma- 
nifestacji. Udział Synowieckiego przejawia się 
w nabywaniu broni u milicji, przechowywa- 
niu jej u siebie i wydawaniu jej członkom bo- 
Jowki P. P. S. C. K. W.Justyna Budzyńską- 
Tylicka, Zygmunt Szulman, Józef Kusiak, Jan 
Biliński, Władysław Roguski i Antoni Rusz- 
kiewicz oskarżeni są 0 to, że w dniu 14 wrześ 
nia brali udział w zbiegowisku, które przy uży 
cłu broni palnej i materjałów wybuchowych 

dopuściło się przeciwdziałania oddziałom po- 
lieji. Udział Budzyńskiej-Tylickiej w tem się 
przejawiał, że podżegała uczestników tego zbie 
gowiska do stawiania oporu policji i formo- 
wała niedozwołony «pochód, ustawiając w 
szeregi, Szulamn zaś podburzał uczestników 
pochodu, wzywając ich do stawiania oporu 

policji oraz wznosił okrzyki w rodzaju: „Nię 
dać się policji”, „Iść naprzód" i „Bronić się". 
Udział „Kusiaka, Bilińskiego i Ruszkiewicza 
ujawnił się w tem, że posiadając broń palna 

A do policji, rozpraszającej zbiegowi- 
sko. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia zeznawał 
pos. Dzięgidlowski. Do winy się nie przyznaje 
i twierdzi, że ani on, ani partja broni żad- 
nej nie rozdawali i że po wiecu w Dolinie 
Szwajcarskiej żadna róanifestacja planowana 

      

  

  

ani organizowama mie była. Synowiecki zez- 
naje, że bromi nie przechowywał, i że paczka 
wydana przez niego w przeddzień zajść za- 
wierała tylko opaski dla miticji. Dr. Budzyń- 
Ska - Tylioka oświadcza, że nie wiedziała o 
zakazie pochodu i nie formowała pochodu, 
lecz tylko z grupą kobiet odprowadzała z wie 
cu sztandary. Oskarżony Kusiak przyznaje 
się do posiadania rewolweru, į że w 
czasie pochodu nie strzełał. Oskarżony Cho- 
dyński przyznaje, że rewotwer posiadał nabi- 
ty i zapas naboi. Broń i naboje przy cewizji 
oddał poliejentowi. Pozostań oskarżeni rów- 
nież do winy się nie przyamają. Zkodei sąd: 
przystąpił do zbadania świadków. Między 
innemi zeznaje komisarz Kamarek. Stwierdza 

on, że strzały dawamo do policji podczas 
szarży ztyłu. Następny świadek pos. Arci- 
szewski opowiada o przygotowaniach da 
zgromadzenia w Dotinie Szwajcarskiej w dniu 
14 wrześnią. Pos. Arciszewiski kategorycznie 
zaprzecza temu, aby PPS. brała udział w 

* organizowaniu pochodu. Świadek oświadcza, 
że osobiście polecił wycofać milicję PPS. 
Dzięgialewskiemu zaraz po zakończeniu wie- 
cu. Świadek zaznacza, że przed wiecem za- 
kazał członkom Ji brania z sobą broni. 
Dalej poseł Arciszewski zeznaje, że przy roz- 
pędzaniu pochodu nie był. Agitacja przed wie 
cem, mająca ua celu sprowadzenie uczesłni- 
ków, była dość duża. Liczebność uczestni- 
ków na wiecu nie odpowiadała oczekiwaniom 
cerganizatęrów. Liczebność wiecu ocenia pos. 
Arciszewski na około 10 tys. osób, pochód zaś 
na kilkaset. W dalszym ciągu zeznaje Stani- 
sław Gomuliński, sierżant, który przypadko- 
wo znalazł się w Alei Ujazdowskiej w cza- 
sie zajść. Po aaprzysiężeniu zeznaje on, że 
pochód robił wrażenie bezwzględnie zorga- 
nizowanej akcji. Sam świadek szedł obok 
grupy mężczyzn, składającej 6ię z 6 do 6 
ludzi uzbrojonych w rewolwery. Gomuliń- 
ski zeznał, że rozpoznał w rzędzie śled- 

czym oskarżonego Kusiaka, jako jednego ze 
strzelających. Wzięty w knzyżowy ogień py- 
tań przez obronę bardzo źwięźle i kategory- 
cznie stwierdza identyczność Kusiaka oraz 
fakt strzelania do policji — przez grupę о- 
wych uzbrojonych ludzi, wpobliżu których 
świadek się znajdował. Na rorprawie w dniu 
5 b. m. w dałszym ciągu odbywać się będzie 
przesłuchiwanie świadków. ; 
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Silne lotnictwo to potęga Państwal



Na. 28 (1970) 

WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Straszna zbrodnia w Romanowie pod Łuckiem. 
  

  

  

| 
Z powodu nieporozumień wyniklych na tle podrialu niewielkiego gospodarstwa wiejskiego, 
dwej młodzi Rusini Iwan Bondarczuk i Michał Martyniak wymordowali ciężkim młotem 
kowalekim i bagnetem systemu francuskiego 5 osób z pośród swej najbliższej rodziny. 
Na zdjęciu: izba, w której dokonane morderstwa (zdjęcie dokonane natychmi 

  

t po wykryciu 
-merderstwa). Obok -- mordercy, u góry — Iwan Bondarczuk, u dołu — Michał Martyniak. 

Napad rabunkowy. 
Pościg za bandytami i ujęcie. 

We wsi Borkowieze gm. domaniewskiej 
die miesakania Józefa Pawłowicza wdarło stę 
2 bandytów, którzy pod groźbą rewołwerów 
arabowali Pawłowiezewi 320 sł. gotówką i 
troehę biśnterji. Po dokonaniu rabunku ban- 
dyci zabiegi. Na zarządzeny ułarm przez Pa- 
włowieza przybyli sąsiedzi, którzy z poste- 
rmukowyme udali się w pościg za bandytami. 

Ps godałunej obławie w lesie, adało się 

fedoego r kandytów ująć, drugi zać w czasie 

zatrzymywania rozpoczął strzelaninę a gdy 
mu zabrakłe naboi jednemu z włościan res- 
bił głowę. 

Rozdrażnieni tym postępowaniem włoś- 
cianie zbili bandytę do utraty przytomności: 

Obitego ciężko bandytę osadzono w а- 
reszeie gminnym. Jest to mieszkaniec wsi 
Sehaerkinie-Małe gm. kosawskiej Władysław 
Bartanink. 

zlikwidowanie afery szpiegowskiej 
na pograniczu polsko-litewskiem. 

Wtłuńze beapieczeńtswa wpadły ostatnio na 
trop szeroks rczzałęzionej bandy szpiegow- 
mkiej, która operowała na pogranieza poł- 
aho-litewskiem w rejonie powiatu grodzień- 
gkicgo. Banda ta, jak stwierdzono, przez а- 
gentów swcieh utrzymywała stały Śelsły 
koniakt в wywiadem litewskim. 

Po dłużazej obserwacji I zehranin obeią- 
dśwjąeypek dawadów władze bezpieczeństwa 

w porozumieniu z władzami KOP-u przy- 
stąpiły do iikwidaeji tej bandy. 

Zaskoczeni znienacka szpiedzy mie zdą- 
żyli zniszezyć materjału obciążającego, któ- 
ry prawie w eałości wpadł w ręce funkcjo- 
narjuszów polieji. W związku z tem aresz- 
towano 6 osób. 

Aresztowanych przekazane do dyspozy- 
cji władz sądowo-śledczych. 

Aresztowanie instruktora „dnia 
bezrobotnych”. 

2 Postaw tłomoszą; że wpobliżu miastecz- 

ka został zatrzymany ipnzez policję jakiś oso- 
baik, który usiłował nawiązać kontakt z ma- 
torołnymi i bezrolnymi włościanami z pobli- 
akich we. 

instruktor partji komunistycznej, przygoto- 
wując akcję „międzynarodowego dnia bez- 
robotnych** który ma się odbyć, w/g wska- 
zówek kominternu w drugiej połowie lutego. 

Agitatora osadzono za kratami.. Docho- 
Przy zatrzymanym znaleziono kompromi- dzenie w toku. (0). 

tujące go dokumenty, świadczące, że jest to 
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SMORGONIE 
+ Obchód 65-cj roezniey Powstania Sty- 

ezniowego. W miedzielę 1 lutego r. b. 
staramiem tutejszej Średniej Szkoły Handle 
mej odbył wię uroczysty obchód 68-ej rocz 
micy Powstania Styczniowego. W sali P. W. 
$ W. P. zgromadziło się. okolo 500 osób. 
Przemówiemie - wkodicznościówe —- ба hi- 
storyczne 4 ówczesne stosunki poiltyczne wy 
głosił p. prof. Porański, poczem uczeń II-go 
kursu Dremluk wygłosił okolicznościowe de 
(klamacje. Dalszą część programu wypełn'ł 
p. dyr. Malicki swem płomiennem przemó- 
wieniem do zebranych z apelem by nie szczę 
dzidi ofiar ma bibljotekę dla Szkoły. Z о- 
Фаг dobrowolnić złożonych wuebrano zł. 
28.31, które zostały użyte na zakup książek. 
MW dałszym tiągu koncertowała orkiestra 
smyczkowa szkoły i była odegrana aktu- 
ałna sztusnka. Dzielnie reżyserował p. Tesz- 
mer Karol, orkiestrą dyrygował prezes Brat 
miej Pomocy. uczeń Porański Michał. Akade 
kuje byla urządzoma bezpłatnie. Wykonawcy 

gramu byli licznie i długo okiaskiwani. 

+ Zebramie Stowarzyszenia . Przyjaciół 
Oświaty. W pon'edziałek dnia 2 b. m. odby 
ło się tu Waine Doroczne Zebranie $. Р. О. 
instytucja ta założona przez ludzi dobrej 
'woli w r. 1928, przez ten czas bardzo po- 
knyśknie się rozwinęła, utrzymując w niezwy 
kie trudnych warunkach niezbędną tu Śred 
mią Szkołę Handłową. Dzięki emergicznej i 

miestrudzomej pracy prezesa Stowanzyszenia 
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(p. 'Batorowicza Lucjana Szkoła uzyskała 
szereg subsydjów, co dało jej możność prze 
trwania krytycznych chwil. O szybkiem tem- 
pie rozwoju świadczy chociażby to, że w cią 
gu tych kilku lat 'uma bilancowa wynosi 
około 110 tysięcy złotych. Jest to może je- 
dymne stowarzyszenie, które tak sprawnie i 
energicznie pracuje ma Wileńszczyźnie w 
celu szerzenia oświaty. Niestrudzeni cziłon- 
ikowie Zarządu: pp. Łukaszewicz, Bukowski, 
Waifslog, Sadowski, Lejbman z przedsiębior 
czym prezesem Batorowiczem starają się o 
dobro instytucji bezinteresownie może le- 
piej jak o dobro własnej osoby, są to napra- 
'wdę ludzie poświęcenia. Zebranie wyraża- 
jąc Zanządow: szczególne podziękowanie, 
ponownie wybrało ten sam Zarząd z doko- 
optąwaniem jeszcze 4 członków. 

+ Zakończenie półrocza szkolnego. W 
dniu 31 ub. m. odbyło się tu uroczyste zakoń 
czenie półrocza mauki w Szkole Handlowej. 
Uroczystość zaczęła się Mszą św. w koś- 
ciele parafjalnym, poczem młodzież udała 
się do szkoły, gdzie po licznych przemówie- 
niach Dyrektora, wychowawców i prefek- 
tów młodzież otrzymała półroczne cenzurki. 

2 POGRANICZA 
+ Zbiegł przed kolektywizacją. Mieszka- 

miec folwarku Dermantowo w Z.S.5.R. Pie- 
iraszkiewicz Józef przekroczył granicę Pał- 
Ski. Pietraszkiewicz zbiegł z Rosji sowiec- 
kiej w związku z kolektywizacją. Zbiega skie- 
rowano dó starostwa w Wilejce. 

'Nie wszystko złoto, co się świeci. 
(Dyrektor firmy Auto-garaże p. Jan Sobecki wskazuje 

na ujemne strony oferty „Arbonu”). 
Jak to jaż wypowiedzieliśmy się 

w artykule a dnia 30 ub. m. p. t. „Czy 
wie za pośpiesznie?* oferta firmy szwaj 
carskiej „Arbon”, tak forsownie przez 
niektóre czynniki reklamowana, nie 
jest tak pomyślną i korzystną, jak to 
wielu się wydaje. 

Poza głosem ze sfer zagrożonej 
„ofertą „Spółdziełni** — diane. w 
mo same zachwyty nad projektem 
zmodernizowania i zmonopolizowania 
śródmiejskiej komunikacji autobuso- 
wej w ręka przedstastawicieli ,„Arbo- 
nu”, którzy złożyli odnośną ofertę Ma- 
gistratowi. Podkreślamy raz jeszcze, 
iż dobrze się zasadniczo stało, iż 
„„wrzod aułebusowy* dojrzał do prze- 
cięcia i chętnie otwieramy łamy nasze- 
go pisma dla dyskusji na powyższy 
temat. 

Zagajając ją podajemy wywiad z 
„jednym z najbardziej zasłużonych pio- 
nerów rucha samochodowego w na- 
szym krajn, właścicielem i dyrektorem 
firmy „Autogaraże” p. kpt. Janem So- 
beckim. 

— Jak się pan zapatruje na ofertę 
firmy „Arbon“? 

— Oferta ta ma jedynie tę dobrą 
stronę, że wkońcu zmusi Magistrat do 

poważnego zastanowienia się nad pro- 
blemem komunikacji miejskiej. 

— Czyż tylko tak mało widzi pan 
korzyści z przyjęcia tej oferty? 

, — Aby dać wyczerpującą odpo- 
wiedź na to pytanie należy obszernie 
"omówić warunki oferty oraz zmiany, 
jakie zajdą w dotychczasowej komu- 
mikacji dła mieszkańców Wilna i na- 
stępnie mależy zastanowić się nad tem, 

co się stanie z istniejącą „Spółdzielnią 
i jej udziałowcami. 

— A zatem? 
— Na wstępie muszę wyrazić moje 

zdziwienie z powodu nadzwyczajnego 
pośpiechu, z jakim czynniki miarodaj- 
ne pragną sprawę tę załatwić, tempo 
nawet jak na sprawę samochodową 
rekordowe. Trudno zrozumieć dlacze- 
go firma „„Arbon* dała tak krótki ter- 
min dla zapoznania się z tą ofertą, 
a Magistrat ze swojej strony za wszeł- 
ką cenę stara się terminu tego dotrzy- 
mać, wówczas kiedy tenże Magistrat 
w czasie kilku lat nie zdobył się na 
żaden program dotyczący gospodarki 
miejskiego tabóru samochodowego. 

— (o pan kapitan ma do zarzuce- 
nia Magistratowi w tej dziedzinie? 

— Bezplanowošė, chaos, wyrzuca- 
nie pieniędzy, prowadzenie „muzeum 
starych gratów'', czy jak kto woli „do- 
świadczalnię wartości poszczególnych 
marek samochodowych'* — oto obraz 
tej gospodarki. Kupowano ciągle coraz 

| to inną markę nie licząc się z jej ceną, 
wartością użytkową oraz z elementar- 
ną zasadą kosztów eksploatacji, które 
są uzależnione od posiadania taboru 
możliwie jednego typu, tymczasem 
skromny tabor miejski posiada: „Tar- 
by modelu T*, „Tarby modelu A*, 
„Morris“, „Brockway“, „De Dion Bon- 
ton', „„Esex'*', „Dodge*, „Tatra*, „Pac- 
Кага“ 1 t. d. Rezultat taki, że, jak do- 
nosiła prasa, Pogotowie ratunkowe, 
mające w swej dyspozycji dwie karet- 
ki jeździ na wynajmowanych taksów- 
kach, pomimo, że jedna karetka jest 
nowa i kosztowała sporą ilość tysięcy, 
a druga karetka jest po kapitalnym re- 
moncie. Kupiono drugi wóz terenowy, 
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nie mający żadnego zastosowania w 
„Pogotowiu ratunkowem '', na domiar 
złego karoserję budowano w Warsza- 
wie, płacąc słono wówczas, gdy na 
miejscu w Wilnie można było zrobić 
lepszą i o 50 proc. taniej. 

Magistrat nie posiada jednego or- 
ganu, któryby kontrolował tabor miej-' 
ski i robił hurtowe zakupy benzyny, 
oliwy, gumy etc. Czyni to każdy wy- 
dział na swoją rękę, a koszty eksplo- 
atacji są niepomiernie wielkie. 

Zresztą przyzna mi pan rację że 
obawy moje są słuszne, jeżeli chodzi 
o ową szybką decyzję i tu przypomnę, 
że zaledwie przed kilkonastomu mie- 
siącami ten sam p. wiceprezydent Czyż 
z takim samym zapałem i pośpiechem 
forsował kwestję tramwai, pomimo, że 
na Zachodzie takowe są na wymarciu, 
gdzie je kasują i zastępują autobu- 
sami. 

— Prosimy o konkretne wskaza- 
nie ujemnych stron oferty firmy „Аг- 

1) Miasto otrzyma komunikację nie- 
zbyt wygodną, jeżeli autobusy będą 
kursować co 10 minut i to teoretycz- 
nie, bo przy proponowanych 35—40 
autobusach trudno będzie zachować 
ten rozkład. 

2) Proponowane samochody marki 
„Saurer“ zaopatrywane w silniki „,Die- 
sel* popędzane ropą — zatrują gazami 
spalinowemi powietrze do niemożliwo- 
ści — i tu znowu dziwić się należy 
naszym władzom, że na ten zasadniczy 
szezegół nie zwróciły uwagi, iż 40 sil- 
ników przez 16 godzin dziennie kędzie 
zatruwać nasze płuca, a znany jest 
fakt, że dla tego powodu władze chcia- 
ły zamknąć fabrykę inż. Borek- Borec- 
kiego na Pohulance — wówczas, gdy 
ta zatrudniała nie więcej 50 ludzi. 
Proszę przeczytać w prasie warszaw- 
skiej ile narzeka się na wyziewy trują- 
ce autobusów miejskich pędzonych 
ropą. 

3) Za proponowaną opłatę dzier- 
żawną 150.000 zł. rocznie nawet przez 
okres 20 lat (t. j. trwania koncesji) 
Magistrat nie wyasfaltuje jezdni po 

których kursować będą autobusy „Аг- 
bonu”. Czy Magistrat liczy się z tem 
jak zwiększy się zniszczanie bruków, 
a nawet asfaltu przez wprowadzenie 
dużych ciężkich autobusów? Jak już 
dużo zakłucają spokój duże autobbusy 
wiedzą mieszkańcy tych ulic po któ- 
rych kursują wozy 18-osobowe typu 
„Brockway“. 

Ile ucierpi ruch uliczny na wąskich 
naszych ulicach, jeszcze ostatnio zwę- 
żonych przez regulację chodników. 

4) Ciężka obecna konjunktura nie 
jest odpowiednią chwilą do pozbawie- 
nia pracy 136 szoferów i tyluż kon- 
duktorów, oraz kilku kontrolerów. 

5) Istnieje w Wilnie 6 większych 
wytwórni karoseryj, które również u- 
padną z chwiłą przyjęcia oferty „Ar- 
bonu”. 

6) Wycofanie nagłe 103 autobusów 
spowoduje poważne następstwa w han- 
dłu, które przyczynią się do bankruc- 
twa szeregu osób i firm, gdyż właści- 
ciele obecnych autobusów nie będą w 
stanie płacić należności za kupione sa- 
mochody, bądź też różne ich części, 
gumy oliwę i t. d. 

— Aby autobusy te mogły znaleźć 
pracę na prowincji nie może być mo- 
wy, tem bardziej w chwili obecnej, 
gdy uchwalono podatek 33 proc. od 
biletów na rzecz funduszu drogowego, 
co spowoduje likwidację do 70 proc. 
linij autobusowych. 

— Reasumując swe wywody stwie- 
rdzam, że w każdym razie nie należy 
czynić gwałtu z pośpiechem w przy- 
jęciu oferty „Arbonu”, a przeciwnie, 
o ile jest to dobry interes, to należy 
poczekać i na inne'oferty i w tym celu 
rozpisać konkurs. 

— Prymitywna solidność nakazuje 
dać możność dalszej pracy ,„Spółdziel- 
ni* przez postawienie jej odpowied- 
nich wymogów korzystnych rzecz pro- 
sta dla miasta i obywateli. Nie można 
ludzi swoich, którzy bądź co bądź dla 
sprawy komunikacji śródmiejskiej ma- 
ją wielkie zasługi zrujnować — dla 
zwykłych mrzonek. 

— Twierdzę, że obecne „czynniki 
miejskie nie są zdolne do przeprowa- 
dzenia reformy w tej dziedzinie z ko- 
rzyścią dla miasta i ogółu obywateli. 

Czyż wywodom tak wybitnego fa- 
chowca można odmówić racji? Zresztą 
dla należytego oświetlenia tej sprawy, 
jako rzeklišmy, lamy „Kurjera Wil.“ 
stoją otwarte. bos. 
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5 latego Żakowskie    
Nadużyć w elektrowni miej- 

skiej nie było. 

Otrzymujemy następujące pismo: 
— 

W związku z ukazaniem się w „Ekspressie 
Wileńskim" i „Ostatnich Wiadomościach" w 
dniu 1.II 1931 r. wzmianek o wykryciu na- 
dużyć rzekomo popełnionych przez funkcjo- 
narjuszy Elektrowni Miejskiej upraszam o u- 
mieszczenie następującego wyjaśnienia. 

Wiadomości o nadużyciach, umieszczone 
w wyżej wskazanych dziennikach, są nie- 
zgodne z rzeczywistością. Żadnych nadużyć 
w wydziale elektrycznym Magistratu m. Wil- 
na nie wykryto, a w szczególności nie wykry- 
to jakichkołwiekbądź nadużyć popełnionych 
przez odczytywanie liczników. 

Komisja pod przewodnictwem inż. Kusz- 
łejki, na którą powołują się „Ostatnie Wia- 
domości* ma na cełu nie przeprowadzenie 
śledztwa w sprawie nadużyć, lecz kontrołę 
instalacyj i sprawdzanie liczników. 

Dyrektor elektrowni Miejskiej 

inżynier J. Głatman. 
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Spostrzeżenis Zakładu lietsorołogii U. S. BE. 

w Wiinie z dnia 4/11—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 

Jutro: Doroty, Tytusa. 

— . 16 н 28.   | 

Temperatura średnia — 17° С 
* najwyższa: — 11? C 

Ž najniższa: — 19% C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

'Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

Od wydawnictwa. 
Do dzisiejszych numerów zamiej- 

scowych pojedyńczych prenumerato- 
rów „»Kurjera Wileńskiego" załącza- 
my bezpłatny cennik nasion składu 
5. Wilpiszewski w Wilnie. 

URZĘDOWA. 

— Węjewoda Beefkowicz w Wilnie. W 
dniu 4 lutego 1931 r. wojewoda nowogródz- 
ki Beczkowicz przybył do p. wojewody Kir- 
tiklisa i odbył z nim konfereincję w przed- 
miocie ujednostajnienia szeregu spraw z dzie; 
dziny administracyjnej, dotyczącej wojewó- 
dztwa wileńskiego i nowogródzkiego. 

MIEJSKA 

— Peryterje miasta otrzymają chodniki i 
jezdnie. Z początkiem wiosny Magistrat m. 
Wilna zamierza kontynuować w dalszym cią- 
gu akcję układania nowych chodników i je-- 
zdni. W opracowanym planie szczególna u- 
waga została zwrócona na przedmieścia, któ- 
re, jak wiadomo, są najbardziej pod tym 
względem upośledzone. 

W związku z. interwencją mieszkańców 
przedmieścia Kominy i Forsztad, dowiadu- 
jemy się, iż w pierwszych rzędzie Magistrat 
zamierza zaopatrzyć w jezdnie i chodniki 
te właśnie dzielnice. 

— Skuteczna wałka samorządu z bezro- 

bociem. W ciągu tygodnia ubiegłego wydział 

opieki społecznej Magistratu zatrudnił do- 
raźnie 60 nowych robotników. W chwili o- 
becnej ogółem na różnych robołach Ma- 
gistrat zatrudnia 850 robotników. 

— 728 nowych dowodów osobistych. 
Wprowadzone ostatnio tanie dowody 0so- 

bistę t. zw. 60 groszowe cieszą się u 4- 
ności wielkim popytem. 

W ciągu miesiąca stycznia Magistrat m. 
Wilna wydał 728 tego rodzaju dowodów oso- 
bistych. 

— „Spółdzielnia* wysuwa projekt unor- 
mowania komanikaeji autobusowej. Jak się 
dowiadujemy w najbliższych dniach .Spół- 
dzielnia" autobusowa postanowiła złożyć 

Magistratowi swój własny projekt normałi- 

zdcji ruchu autobusowego na terenie m. Wil- 

na, w którym zamierza ubiegać się o dal- 

szą koncesję na komunikację autobusową. 

— Bezskuteezne starania o kredyty bn- 
dowlane. W dniu wczorajszym powrócił z 
Warszawy Vice+prezydent miasta p. W. Czyż. 
który, podczas swego'pobytu w stolicy, in- 
terwenjował w Ministerstwie Skarbu ога 

w Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie 

kredytów budowłanych na rozbudowę Wilna 
„oraz „przedłożył władzom skarbowym odpo- 
wiednie wnioski. Suma ogólnych zapotrzebo- 
wań budowlanych na rok. bieżący sięga obe- 
cenie już sumy zgórą 15 miljonów złotych. 

Dotychczas jednak kontygens budowłany 
mie został ustalony i niema nadziei, by w 
dostateczny. sposób zaspokoić głód budowlany 
w Wilnie. 

— Wpływy podatków miejskich. W mie- 
siącu ubiegłym do kas miejskich wpłynęła 
67 procent podatków preliminowanych do 
płatności w miesiącu styczniu. 

W porównaniu z grudniem wpływ podat 
ków zmnieszył się o zgórą 5 procent. Te 

stanowczo słabe wpływy podatkowe znajdu- 
ja swe wytłumaczenie w ciężkim kryzysie 
ekonomicznym przeżywanym przez ogół , 
mieszkańców i ogólne zubożenie płatników. 

— Pomyślny rozwój elektrowni miejskiej. 
Dzięki staraniom Magistratu m. Wilna 

elektrownia miejska rozbudowuje się w szyb 
kiem tempie, chociaż brak odpowiednich kre- 
dytów utrudnia akcję pomyślnego rozwoju. 
Niedawmo zostały zakupione i sprowadzone 
maszyny, dzięki czemu prąd ełektryczny 
zaczynają otczymywać mieszkańcy nawet 
majadleglejszych peryferyj miasta. 

W początkach bieżącego roku ilość abo 
nentów elektrowni miejskiej wynosiła zgó-. 
wą 17.000. Iłość ta jednak z miesiąca na mie- 

> siąc pokaźnie wzrasta. 

— Na targowiskach miejskieh. W ciągu 
ubiegłego tygodnia ma iska:  miej- 
skie spędzono ogółem 1974 sztuk bydła, a 
czeżo ma ikonsumcję miejscową zakupiono 
1962 sztuki, resztę bydła zakupiły pobliskie 
gminy. 

Naogół spęd bydła był ożywiony, po- 
pyt duży, ceny utrzymały się na poziomie 
tygodnia poprzedniego. 

SANITARNA. 
— Czynnośeł kontrolerów sanitarnych. 

Ważny okólnik M. S. W. Urząd Wojewódz- 
ki Wiłeński otrzymał okólnik Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych precyzujący szczegóło- 
wo czynności i obowiązki kontrołerów sani- 
tarnych. 

Właściwe obowiązki kontrołerów sanitar- 
nych są często źłe zrozumiane przez władzę 
samorządowe. Rola kontrolera sanitarnego 
jest niedoceniana i mylnie interpretowana. 
Kontrolerzy sanitarni są przeto często obar- 
czeni czynnościami kancełaryjnemi w biurze 
lekarza sanitarnego lub też czynnościami po- 
dobnemi. 

Nadzór nad stanem sanitarno-porządko- 
wym wykonywany przez lekarza, nie zawsze 
może być bezpośredni, gdyż lekarz, zajęty 

wielu innemi zagadnieniami z dziedziny hi 

gieny i pomocy lekarskiej, nie może poświęcić 
dużo czasu inspekcjom sanitarno-porządko- 
wym; natomiast kontroler sanitarny jest obo- 
wiązany stale czuwać nad ogółną czystością 
otoczenia i nad odpowiedniem utrzymaniem 
urządzeń sanitarnych. 

M. S. W. zaznacza, iż kontrołer sanitarny 
obowiązany jest dokonywać stałych inspekcyj 
sanitarno-porządkowych otoczenia, t. }. ulic, 
posesyj, studzien publicznych i prywatnych, 
dezynfekcji i dezynsekcji mieszkań i otocze- 
nia chorego. Ma on nadzór nad jakością wody 
oraz artykółów żywności, nad miejscami ich 
„wyrobu i sprzedaży, pobiera ich próby, prze- 
syła artykuły żywności do zakładów badania 
wodę do tychże zakładów lub filij państwo- 
wego zakładu higjeny. Po otrzymaniu ujem- 
nych wyników badania wody kontroler sani- 
tarny w wykonaniu zarządzeń lekarza urzę- 
dowego (powiatowego, samorządowego) u- 
mieszcza tabliczki na studniach publicznych, 
zamyka nienadające się do użytku studnie, 
przeprowadza oczyszczanie lub dezynfekcję 

ich. (h) 
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LITERACKA. 
— „Krzyk o nowego mężczyznę”, oto 

tytuł niezmiernie aktualnego odczytu zna- 
iwomiłej artystki Ireny Solskiej, która w so- 
botę najbliższą przyjeżdża do Wilna, na 
zaproszenie Zwaązkaa Literatów. Z odczytem 
tym, głęboko ujętym i wygłoszonym fascy- 
nująco, świetna mistrzyni sceny * objechała 
szereg miast, zyskując wszędzie wieiki ap- 
damz; yw: Warszawie zmuszona była powtó- 
nzyć prelekkcję, wobec szczelnie wypełnionej 
sali Tow. Higjenicznego. Pani Solska poru- 
sza wyczerpująco palące zagadnienia duszy 
współczesnej kobiety, z prawdą psycholo- 
giczną maluje typy dzisiejszych kobiet i mę- 
żczyzn, mówi o mierozerwałności mażżeń- 
stwa i manji rozwodowej, szukając istot- 
mych przyczyn tych głębokich przemian i 
znajduje je... w mężczyźnie. Jest to mocny, 
subtelny i odważny głos kobiety, ujmujący 
zagadnienie od podstaw. Dodawać nie po- 
tnzeba, że znakomity odczyt p. Solska wy- 
głasza z właściwem sobie mistnzowskiem 
opanowaniem słowa, z silną ekspresją i 
plastycznem wydobyciem wszelkich odcieni. 

Odczyt odbędzie się w sobotę 7 lutega 

o godz. 8.15 rwiecz. w nowej sali Konserwa- 
torjum Muzycznego, Wielka 47 (wejście od 
Końskiej). Ożywiona sprzedaż biletów (od 
50 gr. do 5 zł.) już rozpoczęła się w biurze 
podróży „Orbis*”, Mickiewicza 11. Zaintere- 
sowanie ogromne. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników. Koło Prawników 

pod nowym zarządem przejawia żywą dzia- 
łalkność. W. najbliższych dniach przewidzia- 
me są imprezy następujące w lokalu Koła 
(Zamkowa 11). 

Dm. 511 we czwartek odbędzie się odczyt 
p. sędziego Leona Sumoroka „O prawie rze- 
czowem”. Początek o godz. 20. Dn. 6.11 w 
piątek odbędzie się wycieczka do sądu okrę- 

gowego. Na wokandzie sprawy o przyna- 
Jeżność do partji Kom., o ciężkie uszkodze- 

nie ciała. 
Zbiórka w lokalu Koła o godz. 8 min. 20. 

Dn. 6.II w piątek o godz. 20 w kokahi 
Koła zebranie sekcji zagadnień prawno-ustro- 
jowych. Na porządku dziennym : Najbliższy 
program samopomocowy. Dn. 8.II w niedzie- 
Ję o godz. 17 (w lokalu Koła) Nadzwyczajne 
zebranie sekcji zagadnień prawno-ustrojo- 
wych. 1113 

Na porządku dziennym: Dyskusje nad sta- 
tutem sądu koleżeńskiego przy U. S. B. w 
Wilnie. 

Obecność członków pożądana 
Goście mile widziani. 

— Bal Włóczęgów. Już w sobotę 7 lute- 
go odbędzie się doroczny bal Akademickie 
go Klubu Włóczęgów w świeżo odremonto- 
wanych salonach Klubu Przem.-Handlowegó, 
ul. Miekiewicza 33. Wstęp tylko za zaprosze 
niami. Zaproszenia otrzymać można w Brat 
miej Pomocy ul. Wielka 24 w sobotę od 
gódz. 13—15 u kol. Janics'ego, oraz u wszy 
stkich członków Klubu: 

— „Czwartek Akademieki. Dnia 5 tute- 
r. b. w Sali Ogniska Akademickiego 

(ul. Wielka 24) odbędzie się „Czwartek” wy- 
pelniony produkcjami Akademickiego Ko- 
ła Muzycznego przy Ognisku Akademiokiem 
Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akademickiej 
U. S. B. 

„Czwartek“ zagai referent Ogniska kol. 
Stanistaw, Janicki, 

Program „Ozwartku“: Orkiestra Akademi 
«kiego Koła Muzycznego pod dyr: Koł. Jan 
czewskiego. 2) Śpiew — kol. St. Sinkiewicz, 
przy fortepianie kol. W. Szulc. 8) Kuplety 

    

" studenckie — kol. Kamińskiego. 4) Kwartet 

  

smyczkowy. 5) $piew — kol. Aniela Wie: 
nówna, przy fortepianie koł. W. Szulc. 6) 
Orkiestra Akad. Koła Muzycznego. 

Wstęp wolny. Jednocześnie przypomina- 
my, iż dnia 7 i 14 kutego r. b. w Ognisku 
Akademickiem odbędzie się -„Sobótka”, któ- 
ra trwać będzie do godz. 5-ej ramo. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— pDyrekeja Gimnazjum im. J. I. Kraszew 

skiego podaje do wiadomości, że podania 
o przyjęcie do klas IV, V i VI przyjmuje 
ka arja gimnazjum codziennie Ww gedz. 
9—;3 (u. Ostrobramska 87). 

GOSPODARCZA 
-—- Półroczne Świadectwa przemysłowe. 

lzba Skarbowa w Wilnie otrzymała z M'ni- 
sterstwa Skarbu zarządzenie, w myśł którego 
możę i powinna udzelać świadectwa przemy- 
słowe tyłko na pierwsze półrocze r. b. 

Zarządzenie powyższe stosowane być mo 
że w odniesieniu do tych właścicieli restau- 
wacyj, którzy otrzymali przedłużenie kon- 
cesyj na czas do 30 czerwca r. b. 

W każdym wypadku ubiegający się o ul- 

gę winiea odnieść się ze specjalnem poda- 
niem. 

— Ulgi podatkowe dla kupców tytonio- 
wych. lzba Skarbowa w Wilnie otrzymała 
okólmik z Ministerstwa Skarbu pouczający 
o stosowaniu wszelkich przewidzianych w ra- 
mach odpowiednich ustaw ulg wzgłędem ku- 
jpców tytoniowych przy wymiarze podatku 
przemysłowego. W tymże okóbniku minister- 
stwo wyjaśniło, że w roku 1931 nie są wyma- 
gane specjalne zezwolenia na prowadzenie 
filij hurtowni tytoniowych, które mogą być 
prowadzone po wykupieniu świadectwa prze- 
mysłowego 3 kategori. 

Świadectwa tej samej kategorji wymaga- 
me są dla sklepów prowadzących wyłącznie 
sprzedaż wyrobów tytoniowych. 

Z KOLEL 
— 86 amatorów jazdy na „gapę“. Na te- 

renie wileńskiej dyrekcji koiejowcj w mie- 
siącu styczniu zatrzymano w pociągach 86 
pasażerów na „gapę”. „SA : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kolo Historyków. We czwarłek dnia 

5 b. m. o godz. 18.15 wieczorem w sali wy- 
kładowej Seminarjum Historycznego odbę- 
dzie się Zebranie Naukowe z referatem kol.. 
J. Ordy na temat: Oprowadzanie wycieczek 

krajomawczo-historycznych. ‚ 
Dyskusja przewidziana. Goście mile wi- 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Strajk w żydowskich schroniskach dła 

sierot. Wczoraj Związek Pracowników Han- 
dłowych, Przemysłowych wysłał do kancełar- 
ji Kahału list ultymatywny, Wobec tego, że 
odpowiedź od Kahału nie nadeszła o godz. t 

ano personel ze wszystkich żydowskich 
internatów dla sierot. (hy 

— Rozłam w Związku Studentów Żydów. 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu Stowarzy- 

  

szenia Wzajemnej Pomocy Studentów Žy- | 
dów U. S. B. w Wilnie doszło do rozłamu 
3-ch członków (z ogólnej liczy 9) zarządu 
złożyło deklaracje że będą w bezwzględnej 
wpozycji do obecnego kierownictwa Stowa- 
rzyszenia. W Zarządzie pozostają jedynie ja- 
ko obserwatorzy. (h). 

— Nowy udziałowy bank żydowski, W 
lokalu Żydowikiego Klubu Myśli Państwowej 
odbyło się pod przewodnictwem p. Kurjama | 
zebranie rzemieślników żydowskich w spra- 
wie utworzenia żydowskiego bamku dla rze- 
mieślników. Potrzebę takiego banku uzasa- 
dniałi p.p. Trocki, Cytrowicz, Sołowiejczyk i 
inni. Uchwalomo wszcząć energiczną pracę 
by bank już w najkrótszym czasie mógł po- 
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Eks-cesarz niemiecki Wilhelm, 

  

  

xtóry,jak wiadomo, stale przebywa w Deora 
i poświęca się hodowii kwiatów, obchodził 

27 stycznia 72-lecie swych urodzin. 

  

wstać. Na zebraniu było obecnych przeszło: 
100 osób. (bi. 

RÓŻNE. 
— 48 piwiarń poeiągnięto do odpowie- 

działności za niełegałną sprzedaż wódki. 
Funkcjonarjusze Policji Państwowej oraz 
wywiadowcy monopolu spirytusowego wy- 
kryli rw ciągu ostatniego miesiąca 48 piwiarń 
i barów, gdzie mielegalnie sprzedąwano al- 
kohol. 

pociągnięto Właścicieli tych zakładów 
do  odpowiedzialności karnej. 

— Osłatnie Jasełka. W dniach 8 i 15 lu- 
tego o godz. 12 w południe (niedziela) w 
sali kina Miejskiego wystawia Gimnazjum 
im. T. Czackiego ostatnie w tym roku Jasełka, 
Barwna wystąwa, tańce pod kierownictwem 
p. Giegor-Winogradzkiej, chór pod dyr. p. 
Żebnowskiego, oryginalny żywy układ i 
wiele humoru czynią z tego widowiska świet 
ną mozrywikę przedewszystkiem dla dzieci, 

, ale również i dla osób dorosłych. 

: ZABAWY. 
— VI. Doroezny Bal Centrali Opiek Ro- 

dzicielskich ma rzecz Bursy dla miezamoż- 
nych uczniów szkół średnich odbędzie się w 
sobotę dnia 7 lutego 1931 r. w Sałonach 
Oficerskiego. Kasyna Garnizonowego (ui. Mi 
Ckiewicza 13). Początek balu o godzinie 22 
Strój wieczorowy. Cena — 7 zł., dla aka- 
demików 3 zł. Wstęp tylko za zaproszenia- 
mi. Bilety do mabycia w sekretarjacie C.O.R. 

(Stowarzyszenie Techników, ul. Wileńska 
33). 

— Randez -vous elity wileńskiej na Don- 
cingu Towarzyskim w dniu 5 łutego w czwar- 
tek o godz. 10 wiecz. w cukierni K. Sztrałla 
(zielony) Mickiewicza 22. Imprezę tę dość rzad 

ką w Wilnie urządza T-wo Ochrony Kobiet 
ma cele misji Dworcowej. Do łańca przygry- 
wać będzie orkiestra pod dyrekcją prof. Teho 
rza. Wśród gości ujrzymy p. Hankę Orda 
mównę —która chcąc poprzeć cal Dancóngu— 
uświetni go swoją obecnością. 

Ceny w cukierni zwykłe 
Wejście 2 złote. 

TEATA | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dzis Te- 

atr na Pohulance czynny będzie dwukrotnie. 
O godz. 4 m. 30 pp. ukaże się przemiła, dow- 
cipna bajka Benedykta Hertza „Czupurek” 
Wszystkie bilety: sprzedane. + 

O godz. 8 w. ujrzymy doskonałą komedję 
współczesną Edwarda Carpentera p. t. „Pa- 
pa - kawaler, w reżyserji Wyrwicza Wich- 
rowskiego, oraz w wykonaniu czołowych śił 
ZES) połu. * 

— Teatr Miejski w „Lutni“, 
Ostatni występ Hanki Ordonówny. Dziś 

© godz. 8 m. 30 w. ma scenie teatru „Lutnia“ 
odbędzie się pożegnalny występ uorczej ulu- 
bienicy Warszawy, świetnej odtwórczyni pie- 
senek, Hanki Ordonówny. Znakomita arty- 
stka wystąpi w bogatym programie, dającym 
możność podziwiania jej głębokiego i wszech- 
stronnego talentu. 

Partnerami jej będą: Stefanja Betcherowa, 
Зва Korczyńska, Kenia Kompaniejcewa, oraz 
Andrzej Śnieżyński. Będzie bo ostatni wy- 
stęp Ordonówny przed jej wyjazdem na dłuż- 
sze tournee zagraniczne. 

— „Czupurek* Benedykta Hertza. W sobo- 
tę dnia 7 b. m. o godz. 4 m. 30 pp. oraz w nie- 
dzielę dnia 8 b. m. o godz. 12 w poł. ukaże 
się na scenie Teatru na Pohulance „Czupurek 
Benedykta Hertza po cenach zniżonych. Dow- 
cipna i zajmująca treść, komiczne typy zwie- 
rząt domowych, pomysłowe kostjumy pro- 
jektu H. Schrammówny, -oraz oryginalna о- 
prawa muzyczna kompozycji E. Dziewulskie- 
go sprawiają, że widowisko to bawi ć zach- 
wyca zarówno dzieci jak i dorosłych. Reży- 
serja H. Zelwerowiczówny. 

— Szopka akademieka. We wtorek dnia 
10-g0, środęli-go, oraz we czwartek 12-go 
b. m. odbędą się o godz. 8 w. w sali Teatru 

„„Łutnia” trzy widowiska Szopki Akademi- 
ckiej. Zajmujące to widowisko obejmuje 
część tradycyjną, oraz aktualną, w której 
ujrzymy szereg popularnych na gruncie Wil- 
na postaci. e 

— Reduta Artystyczna. Dnia 12-go b. m. 
w tłusty czwartek odbędzie się w sałonach 
Kasyna Garnizonowego doroczna Reduta Ar- 
tystyczna zespołu teatrów: miejskich. Świetna 
ta zabawa o ustalonej w Wilnie tradycji osią- 
gnie niewątpliwie w tym roku równe powo- 
dzenie jak i lat ubiegłych. ; 

SPROSTOWANIE. - 

Do recenzji z „Czupurka* wkradł się mi 7 
mowolny błąd; — 'wybornym Kogutem byt 

p. Korczyński, nie p. Kreczmar, który grał 
Bażanta. : 

CZWARTEK, dnia 1 łutego 1931 r. 
11.58: Czas. 12.35: Koncert szkołny z 

Filhar. Warsz. 14.30: Kącik dła Pań. 15.30; -- 
„Przygody książki w bobljotece" — odczył: - 
16.25: Program dzienny. 16.30: Koncert sym 
foniczny (płyty). 17.15: „Współpraca go- 
spodarcza szwedzko-połska" — odczyt: 17.48; 
spodarcza szwedzko-polska* — odczyt. 17.45; 
Koncert kameralny. 18.45: Kom. Akad. Koła. 
Misyjnego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 
142.-19.20: Pogadanka aktualna w związku 
z tygodniem W. F. i P. W. 19.30: Program 
na piątek i rozm. 19.40: Pras dzienn. radj. 
20.20: Feljeton z Krynicy. 20.15: Pogadanka 
radjotechniczna. 20.30: Muzyka lekka. 21.30; 
Audycja literacka ze Lwowa. 22.15: Koncert 
sołistów z Poznania. 22.50: Kom. i muzyka 
taneczna. 23.46: Kom. z międzynarodowych - 
zawodów hockey'owych w Krynicy. ` 

NOWINKI RADJOWE. | 
CZEGO SŁUCHAĆ. 

Dzisiejszy koncert kameramy  przynośi 
„wysokiej Klasy utwory Haydna, a 
cie koncert smyczkowy b-mol. 

WYSTĘP IRENY SOLSKIEJ. 

Słynna artystka dramatyczna scen sto- 
łecznych Irena Solska wystąpi przed mikzo- 
fonem rw sobołę 7 b. m. o godz. 23-ej ŁA 
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Znojna noc w Sejmie. 

  

   
Pe wielogodzinnych debatach w komi-jach i na plenum zmęczeni posłowie Wawrzynowski 
i Dratwa, korzystając r piętaastominutewej przerwy, zesnęli na miękkiej kanapie w kuluarach 

  

Międzynarodowe zawody hokejawe w Krynicy. 
Finałowy mecz o mistrzostwo świata miądzy Poiską a Szwecją. 

Palska bije Szwecję. 
KRYNICA 4.11. Pat. — We środę wieczo- 

rem odbył się w Krynicy finałowy mecz ho- 
kejowy o mistrzostwo Świata między Połską 
a Szwecją. Spotkanie skończyło się niespo- 
dziewanem ale w pełni zasłużonem zwycię- 
stwem zespołu polskiego w stosunku 2 : @ 

fi : 0,0 :0, 1 : 0). Spotkanie należało do 
jedmego z najpiękniejszych, jakie rozegrane 
zostały podczas obecnego turnieju. Drużyna 
polska grała bardzo jednolicie, nie posiadając 
ani jednego słabego punktu, natomiast nad- 
zwyczajną wprost formą wyróżniali się Ada- 
mowski, Tupalski i Krygier. Polacy znajdo- 
wałi się ciągle w ataku, stwarzając dużo 
więcej i o wiele bardziej niebezpiecznych sy- 
tuacyj pod bramką Szwecji, niż zespół prze- 
ciwnika. Zespół Srwecji grał naogół dobrze, 
zawiódł jednak pod względem strzałowym. 

Liu K AA i 

Ceny znižone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

Przed rozpoczęciem meczu drużyna szwedz- 
ką wręczyła kapitanowi: drużyny polskiej pa- 
miątkową tacę. Już w drugiej minucie pier- 
wszej tereji Adamowski przeprowadza akcję 
przez całe boisko i podaje Krygierowi, który 
z bliskiej odiegłości nieuchronnym strzałem 
zdobywa pierwszą bramkę. Wogóle pierwsza 
i druga tercja upływają pod znakiem bardzo 
niebezpiecznych wypadów ataku Polaków, 
a zwłaszcza Adamowskiego i Kowalskiego. 
Pod koniec drugiej tercji następuje niezwykie 
niebezpieczny moment pod bramką Polaków, 
kiedy Johanson, gracz szwedzki, znajduje 
się tuż przed bramkarzem drużyny polskiej 
Stogowskim. Na szczęście Johanson strzela 
w pierś naszemu bramkarzowi. Tuż po roz- 
poczęciu gry w trzeciej tercji Krygier strze- 
ia niespodziewanie bardzo ostro z 30 metrów 

Kim Biejskie 
"GALA WIEJRKA 

Od dnia 4 do 8-go lutego 1931 roku włącznie 
będzie wyświetlany najpotężniejszy film świata: ARKA NOEGO 
Dramat miłości współczesnej i miłości-legendy. Aktów 10. W rol. główn.: George O'Brien i Dolores Costello. 

"Gali hramaka 5. 

Dźwiękowy 
KIRO-TEATR 

„AELIOS” 
Wiłońska 35, tel. 9-26 

2.000.00Q dolar. kosztował ten film, oszałamiający potęgą treści, wielkością inscenizacji, artyzmem gry i reżyserji. Kasa czynna od godz..3 min. 30. 5 

WIATR 

Początek seansów o godz 4-ej. 

Film demonstruje się tylko w kinie HELIOS. 
Triumf Dźwiękowego Filmu Pol<ksego. 

Wielka Dźwiękowa Epopen Morska na 
de pow. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. 
Największy sukces bieżącego a: 

W rol. gł.; M. Malicka, A. Brodzisz, E. Bodo, K. Junosza-Stępowski. ezonu. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, Bi 10'15. 

K UR JE R w ТНЕ Ń SKI 

Sensacyjne malwersacje w I-ym Urzędzie 
Skarbowym. 

Wczoraj przed III-in wydziałem karnym 
sądu okręgowego rozpoczął się epilog głośnej 
x przed roku sprawy nadużyć popełnionych 
w I-ym urzędzie skarbowym. 

Aczkołwiek, jak wykazało późniejsze śledz 
two w tej sprawie, małwersacje prowadzone 
były od kwietnia 1928 r. to jednak na ślad 
ich natrafiono dopiero w końcu 1929 r., kie- 
dy to zgłosił się do urz. inż. Stabrowski z re- 
klamacją na błędnie sporządzony wykaz na- 
leżnych od niego podatków. 

P. Stabrowski udowodnił kwitami wysta- 
wionemi przez sekwestratora Piotra Sielickie- 
go iż wiele sum podatkowych już wpłacił. Po 
sprawdzeniu okazało się, iż pieniądze te do ka- 
sy nie wpłynęły, a więc podejrzenie o nadu- 
życia padło na Siełickiego, o czem uwiadomio- 
no prokuratora. 

W chwiłti gdy wywiadowcy wydziału śled- 
czego, z rozporządzenia władz zgłosili się do 
mieszkania Sielickiego (hotel „Ermitaž“ uł. 
Biskupia 12) ten zamierzał pozbawić się życia. 
Spodziewając się wizyty przedstawicieli połi- 
cji, chcąc uniknąć konsekwencyj, otworzył so 
bie arterje krwionośne na ręku, celem wypusz 
czenia krwi. 

Interwencja jednak policji, rychła pomoc 
lekarska sprawiła, iż życie desperatowi ura- 
towano. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
Sielicki pobierając podatki od różnych osób 
często w znacznych kwotach wydawał kwity, 
zaś w odpisach tych wyszczególniał nikłe su- 
my. 

Prócz tego, by zatrzeć ślady przestępstwa 
podrabiał deklaracje, podrzucał je w odpowied 
nim momencie, wobec czego pozycje były re- 

jestrowane fałszywie. 
Podejrzewając, iż w małwersacjach tych 

pomocnym musiał być Sielickiemu, jego ko- 
lega Gustaw Pokultinis, praktykant w urzędzie 
postawiono i jego w stan oskarżenia. 

Nadto ujawniono, iż wspólnikami Sielic- 
kiego byli Józef Pohoski b. kierownik egzeku- 
tywy oraz Stefan Nowak, kierownik rachuby 
w tym urzędzie, którzy jednak w odpowied- 
niej chwili zdołali wyjechać zagranicę. Wła- 
dze Śledeze ścigają ich dotąd. 

Sielicki zasadniczo przyznał się do przy- 
właszczeń inu zarzucanych oraz związanych 
z tem malwersacyj w księgowości, jednak 
twierdaił, iż działał na prośbę swego zwierzch 
nika Pohoskiego, który pożyczał od 
pieniądze egzekwowane od płatników na inte- 
resy handlowe, obiecując ich zwrot, czego jed- 
nak nie zrobił i zbiegł. 

Wczoraj sąd w składzie pp. sędziów: Oku- 
licz-Rackiewicza, Zaniewskiego i Szpakow- 
skiego, po przeprowadzeniu śledztwa oraz wy- 
słuchaniu biegiych którzy ogólną kwotę przy- 
właszczoną określili na 34.900 zł. 94 gr., otwo- 
rzył rozprawę stron, w której, z jednej strony 
podprokurator Janowicz domagał się surowe- 
go wymiaru sprawiedliwości dla podsądnych, 
zaś z drugiej mec. Szpakowski prosił o łagod- 
ny wyrok dla Sielickiego, a mec. Petrusewicz 
zgoła wnosił o uniewinnienie jego klijenta 
Pokultinisa, wyniósł wyrok, skazujący Siełic- 
kiego na 3 lata domu poprawy z zaliczeniem 
aresztu prewencyjnego od dn. 23, XII. 1928 r. 

Na rzecz skarbu państwa sąd zasądził od 
skazanego 35.000 zł. 

Podsądnego Pokultinisa sąd uznał za nie- 
winnego. Ка-ег. 

w róg, zdobywając drugą bramkę dla bialo- 
amarantowych barw. Świetny strzał Krygie- 
ra został powitany z podziw: przez obec- 
mych na trybunie Kamadyjczyków. Szwedzi 
mimo widocznej porażki grają ostro, ale Гайг. 
Połska ze swej strony nie muruje bramki, 
a prowadzi w dalszym ciągu grę otwartą. 
Atak nasz stwarza wiele dalszych niewyzys- 
kanych sytuacyj pod bramką. Zawody pro- 
wadził doskonale p. Poplimont (Belgja). W 
ten sposób dzięki temu zwycięstwu Polska 
zajęła wraz z Kanadą pierwsze miejsce w ta- 
beli rozgrywek o mistrzostwo Świata. Na 
trzeciem miejscu znajdują się Stany Zjed- 
noczonė A. P, 

Następny program: Walc naddunajski. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

OD MORZA 
  

BŽWIĘKOWB KINO 

„НЛФ 
uł. A. Wickiewicza 22   Dziś! Wzruszający dramat mło- 

dych sercl Wielki film współczesny 
x życia młodzieży studenckiej p. t, Taniec wśród serc 
W rolach głównych 4 największe gwiazdy ekranu: Joan Grawford, Anite Page, Rod la Rocque, Douglas Falrbanks Ir. — NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA DŹWIĘKOWA 

— — — — — $еапзу o godz. 4, 6, 8.i 10% 
w 2-ch aktach. 

  

Dźwiękowe Kino w, „lis L a t arn i a mors k a CGIJING 
uł. Wielka Nr. 47 Świetne efekty dźwiękowe. Intereses. treść 

W rol. gł. 3 gwiazdy: kusząca Imogena Robertson, przyst. John Mac Brown i tajemn. Robert Ellis. 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Na |-szy seans ceny zniżone. — Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10'15. 

  

  

Wspaniały wstrzą- 
sający dramat 

życiowo-erotyczny 

  

  

  

Dziśl ye ® ® 

kmoTEATR | „Taitis Podwojne žycie apasza 
p A N Sa wa SER e а a Ii aina ” Novelio, m ytworša Isael Jauna. I milutkų Mabel Pauiton. Pocąnk © godz. |-ej. Ceny od 40 Gr. R 
WIELKA 42 ° Emil | 

Mi! W sidłach kłamstwa sżnyucmą w tych dniach 
Kino Kolejowe Dziś i dni następnychi Znany polski ‹ * 5 3 

OGNISKO | 7 EE" Mogiła Nieznanego Żołnierza 
W rolach głównych: M. Malicka, M. Gorczyńska, J. Leszczyński, Wł. Walter, Jerzy Marr i inni. 

(tóbek dworca kolejow.) Pocz. seans. o g. 5. w niedz. i św o g. 4-e) pp. Całkowity dochód w dn. 5i6lutego przeznacza się na korzyść 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent przemówi... 

niezamożn. uczni Państw. Szk. Techo. w Wilnie , Następny pr.: Ostatni romans z Iwanem Petrowiczem w rol gł. 

AS MIR D III A A I TAI A ЕСОИч 
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Powiešč nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 
Przekład autoryzowany 1 angielskiego. 

Złożymy go na mojem łóżku. 
— Nie, nie — zawołałam pośpie- 

sznie. — Niech go panowie nie rusza- 
ją. Nie wolno. Wpierw musi przyjść 
policja. Tak się nie robi. 

Eustachy spojrzał na mnie dziw- 
nym wzrokiem i kiwnął głową. Odnio 
śłam wrażenie, że zrozumiał. 

— Pańi ma rację — rzekł. — Mu- 
simy go tak zostawić i wezwać polic- 
ję. Nic innego niema do zrobienia. 

Oderwałam się szybko od gro- 
madki zebranej koło schodów i zaj: 
rzałam do mego pacjenta. Leżał nie- 
przytomny, tak jak przedtem, nieś- 
wiadomy dramatu, który się rozegrał 
niemal koło jego łóżka. Tymczasem 
tamci stanęli koło kominka, rozma- 
wiając stłumionemi, drżącemi głosa- 
mi. Usłyszałam słowa Dimucka: 

— Gdybyśmy mogli znaleźć rewoł 
wer. Mógł popełnić samobójstwo. 
Straszne! Strasznel Jeszcze żadnemu z 
moich klijentów nie zdarzyło się coś 
podobnego. Nigdy! Nigdy! 

Gdyby nie to, że mu przerwałam, 
byłby paplał w ten sposób nie wiem 
jak długo. Na mój głos zwrócił się 
gniewnie w moją stronę, obciskając 
naokoło swych pełnych kształtów żół 
te poły szlafroka. 

— Nonsens — rzekłam. — Ten 
człowiek nie zginął z własnej ręki. 

  

Ktoś go zamordował — zastrzelił — 
tu. w domu. 

— Grondal — zatelefonujcie po 
policję — Rzekł ostro Eustachy. 

— Paniczu lepiej poczekać. Pocze 
kać do rana — odpowiedział tonem 
dziwnego ostrzeżenia służący. 

— Panna Keate słusznie zauwa- 
żyła, że to może być tylko morders- 
two — rzekł chłodno Eustachy. — Na 
pewno ktoś go zastrzelił i naszym obo 
wiązkiem jest pomóc policji. Trzeba. 
żeby zrewidowali dom bez straty cza 
su. Śpieszcie się! | к 

Spojrzalam przypadkiem na March 
która stała wiyle za innymi i spostrze 
glam, že na słowa Eustachego drgnę- 
ła gwałtownie, zbładła jeszcze bar- 
dziej i otworzyła usta jakby do krzy- 
ku. Aż je przycisnęła ręką. Ale po 
chwili opamiętała się, opuściła rękę, 
zacięła, usta w brzydką prostą linję, 
zmrużyła oczy i rozejrzała się ukrad 
kiem po pokoju. Przyznaję, że na ten 
widok zrobiło mi się nieprzyjemnie. 

— lzabella! — krzyknęła magle 
March. — Izabełla nie wie! Ktoś mu- 
si jej powiedzieć-—Ja pójdę! —i nie” 
czekając czy kto inny nie ofiaruje 
się wyręczyć jej w tym przykrym о- 
bowiązku, wybiegła z pokoju. I wte- 
dy przypomniałam sobie z dreszczem 
trwogi rozmowę między nią a Eusta 
chym, jaką podsłuchałam przypad- 

| ABOWIISTRAZEM lupkawi L Vaisius BA. Czynas s gad, 9-0 zpał. 

ITT КЫ 

1 yda waietwo: „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

Gacgaisy 
uietwa przytmyje 68 poź ri ppał  Gytesastz 

PRERUMERAVY: mimięczio i shaewawiew di domo td pomsylką puemową & а6. 
swategyug słewsłe waykumiwe — SĘ ge s Wy Gs th 

— % @ь Ob pesiuinjąyck grisz UO6 umiekk As nunes Qoweńowy 2 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY ULICY ANTOKOLSKIEJ. 

Weęgoraj, w godzinach porannych, wy- 
buehł duży pożar w drewnianej szopie przy 
ulicy Antokolskiej. 

Ogień szrzący się z wiełką szybkością, 
ogarnął wkrótec eałą sropę, grożąc przerzu- 
eeniem się na sąsiedni gmach. 
Przybyłej na miejsce straży ogalowej, po 
półgodzinnych wysiłkach udało się pożar zli- 
kwidować. 

Przyczyna pożaru — wadliwa budowa pie- 
ea. (C). 

KINO -TEATR | Dzis! 

pomocy. 

  

Monumentalny epokowy 

Ne. 28 (1976) 

Po całonecnej pracy w Sejmie 

  

uciął sobie drzemkę w kuluarach poseż Leapinski 

PRZEJECHANIE MISJONARZA. 

W: poniedzialek szybko mknąca donożka 
najechała ma ulicy Ludwisarskiej na misjo- 
narza ks. Fryderyka Pistola (Laudwisarska 
7. 

Pomocy poszkodowanemu udzielko po- 
gotowie ratunkowe. (c). 

OSTROŻNIE Z CZADEM. 

W związku z trwającym od paru dni sil- 
mym anrozem, zwiększyły się osłatnio wy- 
padki zaczadzenia, które dochodzą ostatnio 
do 2 — 3 dziennie. 

Wozoraj między innemi uległ poważnenu 
zaczarzdenmiu dozorca domu Nr. 5 przy ulicy 
Połockiej — 80-cioletni Górecki. Zawezwane 
pogotowie ratunkowe udzieliło mu pierwszej 

)- 

  

superszlagier 

TRUP NOWORODKA, 
W dn. 3 b. m: przy ul. Montwiłłowakiej 21, 

znaleziono trupa noworodka. płci męskiej w 
wieku około © miesięcy. Trupa przesłano do 
kostnicy przy szpitalu Św. Jakóba. 

ERADZIEŻE. 
Ciešla Maks, Nowogrėdzka 29 xzamaekżował 

0 systemałycznej kradzieży książek z niezam- 
kniętego pokoju na sumę 300 l. Kradzieży 
tej dokonał Gerasiimowicz Stanisław, Nowo- 
gródzka 29, którego zatrzymano. 

Mazic Michał, Mickiewicza 33, zamełdował 
o kradzieży « jego mieszkania gotówki w su- 
mie 100 3. Kradzieży dokonała Marynówna 
Anna, Trakt Batorego 38. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 
Od 3 do 4 b. m. zanotowano wypadków 

57, w tem kradzieży 7, opilstwa 17, przekro- 

najnowszej produkcji 1931 r w-g głośnej ch- Tarza 
znanej powieści Edgara Rice Burroogusa p t. 

   STYLOWY n władca dżungli 
U* AGA Dyrekcja gwarantuje każdemu, zwrot: 

Potężny dramat w 14 aktach. Treść i wykonanie, to triuraf nowocz. kinematografii, te zaczarow. raj z 100! nocy. ' 

  
kiem przy mostku i która w świetle 
morderczej śmierci Adolfa przybra- 
ła złowieszcze zabarwienie. Nie wim, 
dlaczego, postanowiłam momentalnie 
że jej nie zdradzę. Chyba dlatego, że 
trwoga wypisana na jej młodocianej 
twarzyczce szarpnęła. mnie za serce 
odruchem litości. 

— Grondaf, proszę zaraz zatełefo- 
nować! — rozkazał ostro Eustachy i 
gdy zielona portjera zakołysała się za 
wychodzącym lokajem, dorzucił drze 
wa mna kominek, przysunął sobie krze 
sło i usiadł. Dimuck przysiadł lekko 
na drugiem, a Deke Łonergan, który 
wyglądał na zmarzniętego i był ponu 
ry jak moc, zajął mój foteł. 

— Musimy sobie jakoś uprzyjem- 
nić to czekanie na policję — rzekł z 
całym spokojem Eustachy. — Może 
zapalicie? — Deke, panie Dimuck? 
— Wyjął papierosa, schował papiero- 
śnicę do kieszeni bonżurki i zapalił 
zapałkę zupełnie nie drżącą ręką. Z 
wyjątkiem bonjurki zamiast smokin- 
ga, byt ubrany tak jak przy obiedzie. 

Zadałam sobie mimowoli pytanie, 
dlaczego on się nie rozebrał i co robił 
0 tak późnej godzinie sam, kiedy wszy 
scy poszłi spać. 

Z kąta pokoju wynurzyła się mie- 
spodzianie bezkształtna szara postać. 
Drgnęłam nerwowo, ale zobaczyłam 
czarne włosy, szeroką ciemną twarz 
i błysk złotego kolczyka i uspokoi- 
łam się, poznawszy starą kucharkę 
Kemę. ‚ 

Poczlapala ku schodom, weszia na 
pierwsze stopnie i pochylila się nad 
zamordowanym, 'przyczem na jej ciem 
nej twarzy mie odbiło się żadne wraże 
nie. Po długiej chwili zdjęła dywan z 

Kogycwańcę 1 mh 

ułłea Wielka 38. 

KINO-TEATR Dzis! 

Światowid 
Miekiewieza 9, 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka s ogranicz. odpowiedz. 

KRUKA RATADLIGLTORNA 
"ZNICZ: 

WILNO, $-T0 JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki. książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we. prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDRIE   

W rolach głównych: Natalja Kingston i Trank Merriti. — 
kosztu biletu, że jest to najnowsze arcydzieło, które wyświetla się pierwezy raz w Wilnie. 

Koenigsmark 
Monumentalne arcydzieło w 12 akt, Intrygi dworskie, które wywołały ost. wojnę Niebvwały przepych wystawy,. 

W rolach głównych: H. Doflos, Jacque Catelaln oraz Iwan Petrowicz. + 

Niebywaly dotychczas dramat z žy- 

cia dworėw monarszych przed sumą wojną 

światową podług romansu Plotra Benolt 

  

      

według rozporządzenia 

L. Efron, Hermańska | 
F. Fillpski, Zamkowa 6 
D. Goraon, Zawalna 60 

Chorobx skorna, 
weneryczne 

i moez:płei wa, 

ulica Mickiewicza 4 

  

    

  

poręczy i nakryła nim starannie tru- 
pa. Następnie, nie oglądając się, ze- 
szła ze schodów i przykuenęła na dy- 
waniku przed kominkiem w pozie ab- 
sołutnej nieruchomości. 

— Policja jedzie — oznajmił Gron 
dal, unosząc portjerę. 

Eustachy spojrzał na srebrny ze- 
gar na kominku. 

— Będzie za kwadrans. — Obrzu- 
cił nas wszystkich mrocznem spojrze- 
niem i dodał ze straszną otwartością 
czy zuchwałością: — Czy wszyscy ob- 
myśliń zadania? 

Odpowiedziało mu miłczenie. 
" Okropne to było czekanie. Przez 

odsłoniętą bałustradę schodów widać 
było ciemne zarysy ciała Adolfa. Z 
pod dywanu wygłądało coś białego, 
prawdopodobnie zaciśnięta kurczowo 
pięść. 

Wkońcu na dworze rozległ się 
dźwięk syreny samochodowej i wście 
kie ujadanie psa. Puls mego pacjen- 
ta jakby osłabł. Dotknęłam ramienia 
Kemy i rzekłam. 

— Prosiłabym o gotującą wodę. 
—Jest w kuchni. — Zerwała się 

lekko. — Niech pani idzie ze mną. 
W tej chwili do pokoju weszła I- 

zabełła Federie i stanęła patrząc ma 
zebranych. Miała na sobie wesoły, 
kwiecisty negliż w kolorach pomarań 
czowym, ziełonym i purpurowym. 
Nieumałowana twarz uderzała ostro 
ścią linij i szarością karnacji. 

— Czy umarł? — zapytała spo-' 
glądając w stronę łóżka. 

Eustachy wstał. 
— To March nie powiedziała ci? 
Zwróciła na niego spojrzenie zdzi 

wionych oczu. 

  

Fortepjan krótki, używa- 
3 ny sprzedaje się okazyjnie 
jg | oglądać w godz. popołuda. 

ul. Jasna Nr. 22 m. 3   

  

— March? Nie widziałam jej od o- 
biadu. Usłyszałam krzyk — już dosyc 
dawno — naturalnie zrozumiałam, co 
się stało. Nie zeszłam odrazu, bo i tak- 
bym nic nie pomogła. —Spojrzała 
znów ma łóżko. — Czy umarł? 

— Tzabeflo! — Eustachy pochwy- 
cił ją siłnie za ręce. — Nie rozumiesz. 
Ktoś umarł, ale nie dziadek. 

— Ależ przecież... spodziewaliśmy 

się... że... ; 
— Tak, tak! — przerwał Eustachy. 

Ale to nie on, tylko Adolf. Został za- 
mordowany. 

Przez jeden straszny moment pa- 
trzyła ma niego jak skamieniała. 
Twarz jej stała się nagle twarda i 
żółta jak wosk, a oczy wpadły gdzieś 
głęboko. Poczem wysunęła swe wiel- 
kie ręce z rąk FKustachego, obcisnęła 
naokoło siebie fałdy jedwabnego ne- 
gliżu, uwidoczniając zarysy bardzo wy 
smukłego stanu i zbyt pełnych bioder 
i biustu i obejrzała się wołno po po- 
koju. Dziwna rzecz, lecz oczy jej 
skierowały się prawie odrazu ku klat 
ce schodowej. ' 

— Izabelio, proszę cię, usiądź. Ke- 
ma, 'przynieście pani czego do napi- 
napicia się. 

Ałe Izabella odsunęła ramię Eu- 
stachego. 

— Czy on tam jest? — Widzę. 
— lzabello, proszę cię... 
— Policja, proszę państwa — za- 

mełdował Grondal, odciągając uroczy. 
stym gestem portjerę i wprowadzając 
do pokoju wysokie granatowe posta- 
cie. 

— Przyniosę pani gorącej wody — 
Tzekła Kema do mnie. 

Pochwyciłam ze stołu zapałoną 

Za agentów nie jesteśmy odpowiedzialni. 
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МН Kenigsberg | DL. Biumow cz 
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skórne i moczopiciowa, 

ul. wielka Mr. 21, 

  

najęcia 
3 pok zkuchnią i wszelk. 
wygodami. Dow. się” Mic- 
kiewicza 35, u wł domu. 
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UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I HOTELI! 
Zjednoczony Cech Polsk. i Żyd. Stempiarzy i Grawerów zawiadamia, że 

PIECZĄTKI DO MELDUNKÓW 
Magistratu miasta Wilna wykonują cię tylko 

w następujących zakładach w-g alfabetu, za których Cech gwarantuje: 
G. Arkuski, Niemiecka 7 
1. Aronowicz, Niemiecka 29 
Ch. Biondes, Ni-miecka 26 

K. Klejnman, Niemiecka 3 
J. Pali, 2 il-ńska 32 į 
A. Wožnickl, Mivnowa 19 
Sz. Weksier, Gdań ka | 
M. Żabiński, Niemiecka 6 

    

Do wyn jęcia POKÓJ 
słoneczny, suchy, 

ulica Białostocka 8 m. 1 

sp zedsjes DOM й 

*J]aksu 8 

  

tel. 9-21, od 9—1 i 3 8 цн Ми 
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od gudz. 8 12 1 4- В. bael ej 40. Kardas tanio. 
Day U w:ru kark dowiędzieć: 

MI6-Z44n6 | ss: ul Lwowską 12—6, 
 ZLCZWZI NET ERY SEYZAPCYZSPWOOTYZIWĘ 

Povierajcie Ligę Mors 7 
R ATEITIS 

świecę, przecisnęłam się koło tłoczą- 
cych się polojantów i poszłam za nią. 
Kema widocznie widziała w ciemano- 
ściach, bo cłapała szybko przede mną. 
Podejrzewałam ją, że chodziła stale 
boso, chociaż nie mogłam tego spraw- 
dzić, bo nosiła długą bawełnianą spód 
nicę, zakrywającą kompletnie stopy. 
Ale w jej miękkim chodzie było coś, 
co wskazywało na szerakie bose po- 
deszwy i co obudziło we mnie, jak się 
potem okazało, zupełnie bezpodstaw- 
ne i niesprawiedliwe podejrzenie. : 

Ogień w kuchni łedwie się tiił, 
1ecz pod zręcznemi rękami Kemy bu- 
chnął płomień i woda w kociołku za- 
gotowała się prawie momentałnie. 
Nalewałam właśnie parupący war do 

 garnuszka, gdy usłyszałam za sobą 
stuknięcie klamki i poczułam na ra- 
mionach prąd zimnego powietrza. Od- 
wróciłam się i zobaczyłam March Fe- 
derie, owiniętą w granatowy płaszcz 
i zamykającą drzwi, prowadzące wi- 
docznie przez sień na dwór. Twacz 
miała osłoniętą kapturem i od- 
dychała ciężko jakby ze zmęczenia 
po szybkim biegu. Płaszcz był mokry, 
u brzegu kaptura wisiał brzozowy Hść, 
poranne pantofelki były zabłocone i 
przemoknięte, jedna czerwona rozet- 
ka znikła, druga była umazana błotem - 
Nad pantofełkami iprzeświecały zmar 
znięte różowe kostki. Mój widok za- 
skoczył ją i zaniepokoił. Spojrzała na * 
Kemę szybkim jakby porozumiewaw 
czym wzrokiem. Pamiętam ją nadzwy 
czaj wyraźnie, gdy tak stała z ręką, 
przytrzymującą płaszcz, z bładą, wy- 
straszoną twarzyczką, wyglądającą z 
czerwonego obramienia kaptura. 

D. c. n. 
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