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Rok VIII. 

Pod protektoratem Pana Marszałka Senatu 

Władysława Raczkiewicza i J. M. Rektora 

U. S. B. Prof. Dr. Aleksandra Januszkiewicza 

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia. Obowiązują stroje baiowe. 

Wilno, Wtorek 6 Stycznia 1931 r. 

BIEZALEŻNY ORGAKM DEMOKRATYCZNY 
    

Doroczny Bal Rolników 
Karty wstępu można nabywać u Pań Gospodyń, oraz codziennie w lokalu Koła Rolników Objazdowa 2, tel. 93, między godz. 4 — 5. 

  

Cena 20 groszy. 

  

Hr. 4 (1946) 
  

organizowany przez Koło Roiników-studentów U.S.B. 

ODBĘDZIE SIĘ DNIĄ 17.1. 1331 ROKU 

w salonach Kasyna Garnizonowego Mickiewicza 13. 

"Gj НЕЧЕНЕ ВЕВЕ 

Estonja wobec swych sąsiadów. 
Dwa specjalne wywiady „Kurjera Wileńskiego* 

Na wstępie pragnę, jako dzienni- 

karz, podkreślić swój niekłamany za- 

chwyt dla aparatu propagandowego 

estońskiego Min. Spr. Zagr., któremu 

edrodzone przed 12-ma laty Państwo 

Estońskie—zawdzięcza dziś niewątpli- 

wie swą popularność nietyłko w Pol- 

sce, z którą łączy go niepisany — bo- 

wiem w uczuciach wzajemnych wy- 

ryty traktat przyjaźni, lecz i w tych 

państwach, dla których w wyniku woj- 

my Światowej było ciosem odrodzenie 

polityczne i państwowe narodów 

wzdłuż wschodnich wybrzeży Bałty- 

ku. Z Republiką Estońską chcąc nie- 

chcąc — liczą się dziś zarówno Niem- 

cy. jak i Z. S. S. R., widząc iście he- 

roiczny wysiłek twórczy tego małego 

kraju. 

Dorobek propagandowy  Estonji 

jest naprawdę imponujący. Oficjalny 

urząd propagandowy — wydział pra- 

sowy estońskiego M. S. Z. — dyspo- 

muje dziś olbrzymią w stosunku do 

swych skromnych podstaw materjal- 

mych — ilością wydanych w różnych 

językach publikacyj, których treść 

ebejmuje wszystkie dziedziny życia 

spiżowego, jak ktoś już kiedyś powie- 
dziai. narodu Estów. 

  

ROZMOWA Z P. MIN. JAAN 

LATTIKIEM. 

Mając możność pobieżnego pozna- 
  

mia Esionji, znając ją siłą rzeczy jako 

dziennikarz z intensywnych wysiłków 

жа forum polityki europejskiej a prze- 

dewszystkiem będąc pod głębokiem 

wrażeniem bezpośredniego zetknięcia 

się z jej obecnem życiem i pracą — 

iż idąc na wy- 

p. Jaana 

myślałem o otrzymaniu 

  

przyznaję szczerze, 

wiad do Ministra Spr. Zagr. 

Lattika nie 

jakichś sensacyjnych wynurzeń i о- 

świadczeń. 

P. Minister Lattik prz 

z rozbrajającą prostotą, nieza 

chującą dyplomatów i ani nie zdziwio- 

   

  

t mnie 

:0- 

my. ani zaskoczony — podkreślił swe 

zadowolenie, iż dzięki mej wizycie ma 

nową okazję do ponowienia na ła- 

mach prasy 

czenia na temat najbił 

polskiej swego oświad- 
   

żych zadań 

icelów polityki zagranicznej Estonji 

i jej znanego zresztą stosunku do 

Polski. 

— Naszym niezmiennym celem — 

zaczyna swe oświadczenie p. min. Lat- 

tik — jest oehrona niezawisłego bytu 

Estonji przy pomocy połityki świato- 

wej i międzynarodowej współpracy. 

Dzięki swemu geograticznemu położe 

niu—Fstonji przypadła rola łącznika 

pomiędzy Zachodnią i Wschodnią Eu- 

ropą. Ta oto okoliczność nakłada na 

nas edpowiedzialneść za zachowanie 

i rozwój pokojewych, ekonomicz- 

mych i kulturainych stosunków w tej 

części Kuropy, która siłą faktu jest 

areną naszej zewnętrznej polityki. 

— Stosunki z Rosją Sowiecką? 

— Po skończonej wojnie i ustano- 

wieniu dobrych sąsiedzkich stosun- 

ków z Sowiecką Rosją Estonja wyt- 

kneta sobie jako zadanie ekonemicz- 

mc zbiiženie. Rezultatem tego był 

sowiceko - estoński traktat handlowy. 

— 7 Łotwą? 

— Z Łotwą przygotowuje się trak 

tat haudłowy na bardzo szerokich pod 

stawach. który powinien uwieńczyć 

zawartą już w 1923 roku umowę o 

wzajemnej obronie. 

— Z Litwą? 

— Aktualne są pertraktacje o za- 

warcie traktatu handlowego i mam 

niepłonną nadzieję na pomyślny wy- 

mik tych pertraktacyj i zawarcie te- 

go traktatu w najbliższej przyszłości. 

— Z Finłandją? 

— Z Finlandją łączy nas rasowe 

pokrewieństwo, potwierdzone tą cen- 

ną pomocą którą okazali nam ochot- 

nicy finłandzey podczas wojny o nie- 

podległość. Nasze stosunki ekonomicz 

ne, rozwinięte pod wpływem traktatu 

handlowego z r. 1921 w obecnej chwi- 

li nieco się zwęziły. Osobiście w zwią- 

zku z tem uważam za najważniejsze 

zadanie osiągnięcie stałej wymiany 

handlowej i jej rozszerzenie w intere- 

sie stron obu. 

Po tych wyjaśnieniach 

stosunków Estonji z jej najbliższymi 

sąsiadami — p. min. Lattik, nie czeka- 

jąc na dodatkowe pytanie, tak oto 

mówi na temat stosunków z Polską: 

— Nasze wzajemne stosunki z 

Połską rozwinęły się pod wpływem 

najbardziej szezęśliwych okoliczności. 

Przy pełnem zrozumieniu konfliktów 

— okazały się możliwości współpracy 

w szerokim zakresie. Towarzyszyły 

temu w znacznym stopniu te wzaje- 

mne stosunki, które pozostały z daw- 

nych czasów z polską inteligencją, о- 

żywioną analogicznie z nami dążenia- 

mi wołnościowemi. 

na temat 

  

żegnając się ze 

Mam 

Po tych słowach, 

mną p. min. lattik powiedział: 

bawiąc kilka tygodni 

wywiezie Pan do 

nadzieję, iż 

w Estonji, 

kraju to wrażenie, że my gorąco pra- 

gniemy kontynuować rozwój tak 

szczęśliwie zadzierżgniętych więzów. 

swego 

NA- 
ED- 

ROZMOWA Z REDAKTOREM 
CZELNYM „WABA MAA“ P. 

WARDEM LAAMANEM. 

Rozmowę z znanym dobrze w świe- 

cie dziennikarskim estońskim publi- 

Fdwardem Laamanem, który 

pod pro- 

cystą p. 

założył niejako podwaliny 

pagandę prasową swej odrodzonej 

ojczyzny, prowadząc przez szereg lat 

wydział prasowy M. S. Z. — odbyłem 

wcześniej niż rozmowę z p. min. Lat- 

tikiem. P. Laaman — jako obecnie 

osoba nieurzędowa, redaktor wielkie- 

go demokratycznego dziennika talliń- 

skiego „Waba Maa* (,„Wolna Zie- 

mia'j — daje w tej rozmowie niejako 

resumć nastrojów politycznych sfer 

estońskich. 

Rozmowę zaczynamy od omówie- 

nia koncepcji t. zw. wiełkiego i małego 

bloku państw bałtyckich. 

—- Kiedy w końcu 1928 r. 

wiedził Warszawę gen. Laidoner, któ- 

rego wizycie specjalny charakter na- 

jego stanowisko 

przewodniczącego komisyj sejmowych 

— od- 

dawało ówczesne 

zagranicznej i obrony narodowej — 

w sferach politycznych Estonji doj- 

rzała już całkowicie opinja o cełowości 

zadzierzgnięcia i utrzymania jak naj- 

serdeczniejszych stosunków z Polską. 

Wizyta ta wyrażała opinję i wolę 

Narodu Estońskiego. W tym czasie 

rządziły państwem te partje, które 

obecnie stanowią koalicję na terenie 

Riigikogu (parlamentu) — i socjaliści 

za wyjątkiem ich lewego skrzydła. 

To łewe skrzydło — o bardzo zresztą 

znikomych wpływach zbliżone jest do 

patrji Cielensa w Łotwie, który wy- 

sunął i forsował koncepcje t. zw. ma- 

tego bloku państw bałtyckich. 

— Jaka rola w związku z konćep- 

cją małego bloku państw bałtyckich 

przypadia Estonji? 

— Tu muszę nawiązač do znacznie 

wcześniejszego wydarzenia, które już 

nazewnątrz rolę 

  

wówczas określiło 

Estonji. 

— Myśli pan o umowie warszaw- 

skiej z r. 19229 

— Tak. Otóż Estonja podpisała 

tę — niezrealizowaną potem umowę 

z powodu nieratyfikowania jej przez 

Finłandję, lecz nie chcąc psuć swych 

sąsiedzkich stosunków z tą ostatnią — 

wzięła na siebie niejako rolę pośred- 

nika pomiędzy nią a Polską. Decy- 

dujące czynniki polityczne u nas, jak 

pan widzi —- oddawna stanęły na 

gruncie współpracy z Polską—i tem 

bardziej teraz nie pójdą na żadne kom- 

binacje w tej części Europy, wyklucza- 

jące współudział Polski. Jest to u nas 

pogląd powszechny, z 
wspomnianego znikomego pod wzglę- 

dem wpływów lewego skrzydła socja- 

listów — i mniejszości * niemieckiej. 

Trzeba stwierdzić, że od wizyty gene- 

rała Laidonera — reprezentującego 

pierwszy raz półoficjalnie tę opinję w 

Warszawie w r. 1928 — stosunki wza- 

jemne nietylko, że się nie zmieniły na 

gorsze — lecz, jak to mówią wydarze- 

nia lat ostatnich znacznie posunęły na- 

przód. Wizyty naczelnika Strandmana 

w Warszawie i Prezydenta Mościckie- 

go w Tallinie były tych stosunków naj- 

lepszym — szeroko na forum polityki 

międzynarodowej komentowanym do- 

wyjątkiem 

wodem. 

— A jakie panują nastroje w par- 

tjach politycznych w stosunku do Ro- 

_sji i Niemiec? 

„sympatję i ból swój i Polski, 

— Otóż tu właśnie znajdzie pan 

odpowiedź na pytanie, która koncep- 

cja nam odpowiada. Gdyby szeroka 

opinja narodu estońskiego stała na 

gruncie koncepcji - małego  błoku 

państw bałtyckich, to wyrażałoby zara- 

zem jej uległość wobec tych państw, 

raczej po stronie tej kon- 

cepcji. Musielibyśmy głównie iść na 

rękę Rosji Sowieckiej, z którą bezpo- 

a tego mimo uza- 

stojących 

średnio graniczymy, 

sadnionych z nią stosunków sąsiedz- 

kich — nikt dopatrzyć się nie może. 

Odpowiedź tę dopełnię panu formułą 

gen. Laidonera po powrocie z Polski: 

Estonja nie ma interesów, któreby 

przeczyły interesom Polski. 
— Jak pan ocenia obecne rokowa- 

nia handlowe estońsko-litewskie? 

— 0 ile wiem osobiście z pewnych 

źródeł łotewskich — umowa handło- 

wa Litwy z Łotwą doszła ostatnio de. 

skutku dzięki rozczarowaniom Litwy 

w stosunku de Niemiec i te jest właś- 

nie powodem wznowienia przez Lit- 

wę rokowań z nami. 
Koncepcja Wiłna w rokowaniach 

nie odegrywa żadnej roli. toby bowiem 

sprzeciwiało się naszemu w tej spra- 

wie stanowisku. 

-— Jakie istnieją perspektywy sta- 

bilizacji stosunków wewnętrznych w 

Estonji? 

— To doniosłe zagadnienie reali- 

zuje właśnie obecny rząd koalicyjny 

Naczelnika Strandmana. Pewna stabi- 

lizacja trwa od chwili powołania tego 

rządu, t. j. od lipca 1929 r. Zdajemi 

się, że do końca kadencji tego sejmu, 

gorsze zajść nie 

  

  

  

żadne zmiany na 

mogą. 

Na tem red. -Laaman zakończył 

swój interesujący wywiad. 

B. W. Ś. 
SANTAI OISRYNAIN EO je A K RARE 

Odpowiedž prezydenta 
Doumergue na depeszę 

Pana Prezydenta Rzplitej. 
WARSZAWA. 5.1. (Pat.) Pan Pre- 

zydeni Rzeczypospolitej otrzymał na- 
stępującą odpowiedź na depeszę kon- 
dolencyjną z powodu śmierci marszał- 
ka Joffre'a: 

Jego Ekscelencja Pan Mościcki, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa. Słowa wzruszenia, jakiemi 

Wasza Ekscelencja zechciał wyrazić 
będą ży- 

wo odczute przez całą Francję. W jej 
imieniu wyrażam, Waszej Ekscelencji 

  

„moją głęboką wdzięczność. 
(—) Gaston Doumergue. 

  

   

skiej 6 

Antokolu. 

głębokim smutku 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy uł. Bonifrater- 
odbędzie się do kościoła O.O. Bonifratrów dnia 6-go 

stycznia we wiorek o godz. 7-ej wieczór. 

Nabożeństwo żałobne dn. 7 stycznia o godz. 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Św. Piotra i Pawła na 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w 

t PEREZ 
z KULWIECÓW 

SANTONINA GRABOWSKA 
opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zmarła dn. 4 stycznia 1931 r. 

w wieku lat 76. 

  

        
       
     

10 rano, 

  

        

     Syn, Córki, Synowa, 

Zięciowie i Wnukl. 

  

    

  

  

  
Tradycyjnym zwyczajem Pan Prezydent przyjmował na Zamku Królewskim 
życzenia noworoczne. Na zdjęciu: Pan Prezydent w otoczeniu pp. amba- 

sadorów i posłów państw obcych, którzy złożyli Panu Prezydentowi ży- 
czenia noworoczne. 

  

Zmiana frontu litewskiej chadecji w sprawie 
stosunków polsko-litewskich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Kowna donoszą: litewska chrze- 
ścijańska demokraeja w organie swo- 
im „Rytas“, jak się zdaje, w myśl in- 
strukeyj, otrzymanych z Watykanu, 
prowadzi agitację za osłabieniem prze 
ciwieństw między Połską a Litwą, i 
dąży do rewizji stosunków z Polską. 

Należy zaznaczyć, że chrześcijańska 
demokracja swego czasu jak najener- 
giezniej występowała przeciwko moż- 
liweściom zbliżenia iz Polską i była 
jednym z filarów polityki antypoł- 
skiej Kowna. 

Spotkanie min. Zaleskiego z min. Mironescu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się że przęd sesją 
Rady Ligi Narodów, nastąpi w Gene- 
wie spotkanie min. spraw zagr. Pol- 
ski z min. spraw zagr. Rumunji p: Mi- 
ronescu. Szefowie polityki zagranicz- 

nej obu państw w czasie spotkania 
tego zadecydują sprawę prolongaty 
traktatu przyjaźni i przymierza pol- 
sko-rumuńskiego, którego termin wy” 
gasł w dn. 26 marca. 

Uwagi rządu polskiego w sprawie not 
niemieckich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą 
rząd polski przeszle w najbliższych 
dniach, prawdopodobnie jeszcze w 
ciągu bieżącego tygodnia, pod adre- 
sem sekretarjatu Ligi Narodów swo- 
je uwagi co do zarzutów zawartych 

w trzech notach złożonych sekretar- 
jatowi generałnemu Ligi, przez pnzed- 
stawiciela rządu Rzeszy w sprawie 
rzekomego terroru mniejszości nie- 
mieckiej w Polsce. 

Prof. Bartel nie ma zamiaru występować 
z protestem w sprawie brzeskiej. 

Telefonem od własnego korespondenta z We »zawy. 

Wobec pogłosek, jakie stale ukazu- 
ja w prasie o rzekomym zamierze by- 
łego premjera prof. Kazimierza Bartla, 
wystąpienia z oświadczeniem w spra- 
wie Brześcia, agencja ..Press* zwróciła 
się telefonicznie do prot. Bartla z za- 

pytaniem, ile w tych pogłoskach mie- 
ści się prawdy. Prof. Bartel oświad- 
czył kategorycznie, że są to plotki, 
gdyż z żadnym protestem nie ma za- 
miaru wystąpić. 

Wystąpienia w Sejmie przedstawicieli rządu 
narazie nie są przewidywane. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ze źródła mierodajnego dowiadu- 
jemy się. iż wiadomości, kursujące 
w prasie, iakoby w najbliższych 
dniach p. premjer Sławek oraz kiłku 
ministrów miafo wygłosić obszerne 
przemówienia o sytiracji gospodarczej 

w kraju na plenum Sejmu, są niepra- 
wdziwe, a w każdym razie przed- 
wczesne, w tej chwili bowiem w łonie 
rządu sprawa wystąpień publicz- 
nych członków rządu w Sejmie nie 
jest PAM: 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRACA TYLKO DLA LITWINÓW. 

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające 
cudzoziemców, otrzymały propozycję zwolnie- 
nia ich do roku 1932 i przyjęcia na ich miej- 
sce obywateli litewskich. 

CIEKAWY PARAGRAF. 

W nowoopracowanym regulaminie pasz- 
portowym umieszczony został paragraf, prze- 
widujący karę pieniężną do 1000 litów i a- 
resztu do 1 miesiąca w stosunku do tych 
obywateli litewskich, którzy udadzą się do 
państw, z któremi Litwa nie posiada stosun- 
ków konsularnych (chodzi tu przedewszysi- 
kiem o Polskę). 

WYJAZD PROF. M. BIRŻYSZKI DO 
AMERYKI. 

Jak podaje „Li iet. Aidas*, zapowiedziany 
jeszcze w r. ub. wyjazd prezesa wiązku Od- 
zyskania Wilna prof. M. Birżyszki do Ameryki 
nastąpi ok. 10 b. m. Głównym celem podróży 
jest założenie w Ameryce wśród emigracji 
litewskiej związku Odzyskania Wilna. Poza- 
tem prof M. Birżyszka zamierza zaznajomić 
się z życiem Ży ów litewskich, jako też na- 

    

   

   

      

wiązać bliższy kontakt z emigracją ukraińską 
4 białoruską. 

WIADOMOŚCI NIEMIECKIE W LITWIE. 

Pod tym tytułem ukaże się w Kownie 
w b. m. nowy niemiecki tygodnik. 

W odezwie do czyteników podkreśla re- 
dakcja nowego pisma jego narodowe i kultu- 
ralne znaczenie i nawołuje wszystkich Niem 
ców, by je poparli. 

Tygodnik zastąpi „Niemieckie Wiadomości 
Kooperacyjne", które od Nowego Roku prze- 
stają wychodzić. 

SPIS OBYWATELI NIELITEWSKICH WY- 
DALONYCH Z LITWY W PRZYGOTOWA- 

> NIU. 

„Policja* donsi, iż zlecono naczelnikom po- 
wiatów przeprowadzenie spisu obywateli nie- 
litewskich wydalonych z Litwy. Spisu dokona 
się w porządku alfabetycznym. Wwiągnięci 
do tego wykazu obywatele nielitewscy, nie 

będą mogli powrócić i zamieszkać w Litwie. 
RER S UA i TED TAE IOROTECZACZPROREOE 

Dobry przyktad. 
WIEDEN. 5.1. (Pat.) Ze względu 

na przesiłenie gospodarcze rząd aust- 
rjacki postanowił ograniczyć jak naj- 
bardziej wszystkie uroczystości i przy- 
jęcia reprezentacyjne. 

Losowanie dolarówki. 
W. dniu 2 b. m. o godz. 10-€j rano w 

małej sali konferencyjnej ministerstwa 
skarbu odbyło się ostatnie 30-te zkolei loso- 
wanie premij 5-procentowej pożyczki doła- 
rowej serji Il-ej. 

Ogółem wylosowano 57 premij wartości 
25.000 dołarów. 

Główna wygrana 8.000 dolarów padła ax 
Nr. 520525. 

3.000 dolarów wygrał .Nr. 797248. 
Po 1.000 dolarów wygrały numery 936369. 

117710, 805716, 960277, 264814 
Po 500 dolarėw — 975813, 917162, 305858. 

465570, 694863, 353501, 129819, 038950. 
570595, 839793. 

Po 100 dolarów — 703592, 920882, 739598, 

    

213979, 314548, 190546, 756991, 228422, 
611243, 206254, 372388, 383890, 486091, 
182320, 900586, 640234, 655898, 426696. 
987374, 302633, 966879, 646195, 111598, 
778858, 619065, 128638, 706573, 114391. 
976693, 765618, 838853, 469933, 515066. 
493178, 043793, 994248, 936237, 481747. 
559245, 198015. 

Wymiana obligacyį 57 premi. 
pożyczki dolarowej. 

Począwszy ed dnia 7 stycznia r. b. Pocz- 
towa Kasa Oszczędności, Oddział w Wilnie. 
wymieniać będzie obligacje 50 proc. premjo- 
wej pożyczki dolarowej serja 2-ga na ohli- 
gacje serji 3-ej w godzinach od 9-ej do 13.36 
codziennie do dnia 30-go kwietnia r. b. 
mt aa ai I 

Biełńóa warszawska 2 dn. 5.1. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

  

ВО оЛЛ б 8,69 — 8,91 — 8,87 
Budapeszt . .. . . 156,04—156.44— 155,64 
Hołandja . . . . . . 359,20—360,10—355,30 
ILnhdyn -'- «06. 45,32*/,—43,43 — 43,32 
Nowy York .. .. - . 915—8.935—8,885 
Now York telegr. . . . 8.924—8,944—8,904 
PIEPŻ | 00005 © 6 35,01—35,10 34,82 
T ее че ак й 26,44 — 26,50—26,38 
Stokholm . . . . . . : 
Szwą a 
łosi asa 
Mine  u 
Ryga A us + 171 „80—172,08—171,17 
Berlin w obr.pryw. . . . . Е ‚ 212,38 

PAPIERY PROCENTOWE: 
YW EBKGOWIEBA 0 wa OE $ 50.60 
Pożyezka inwestyc. . - 4,50 
5% Premjowa dolarowa. 49, 00-17, 0—4800 
5% Konwersyjna . . ..... -. 48,00 
7% Stabilizacyjna . . . « - « « . . 77,00 
109% Kolejowa . . . . . . . . 102,50 
8%Ь2Н6!\\ВВ0ЫВСКП›Ш 
50.546 10011 6 OWU ZSZ 83.25 
s emnakie: 06 a is AA 42, 
NY Siemakim 1300-51 «sę pod 58,75 
8% ziemskie dolarowe . . . .. .. 87,00 
4'/,% warszawskie . . . 53,50 
8% warszawskie . . ‚ 12, 50—73 ,08—78,75 
5%. Bab! gi Ы ‚ . . 6809 
8% Piotrkowa . . . . . . . ss ADO 
109 ЗОЙа -, аНаа 78,00 
6% obli. m Warsz. VI em. . . .58, 
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AKCJE: 

Bank Polski .:. . «-. „'. - 
Bank Zachodni . 
Sole Potasowe 
Caklėr < 
Modrzejow 
Morblin: + (ais a sių 
BARKI 40 a e a wia Cha 
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Jak Ameryka walczy z bezrobociem. 
Cala prasa amerykanska przynos: 

obszerne sprawozdania z uroczystości, 
które „król* nafty Doherty urządził 
we Waszyngtonie z okazji „wprowa- 
dzenia w świat* swej córki Heleny. 
Zaproszono na bankiet przeszło 2000 
gości. rekrutujących się ze wszystkich 
warstw społeczeństwa. Bankiet kosz- 
łował przeszło pół miljona dolarów. 
Za sam lokał, w którym się bankiet 
odbył, zapłacono 25.000 dolarów. Pod- 
czas uczty przygrywało sześć orkiestr 
jazzbandowych, a oprócz tego jedna 
z najlepszych amerykańskich trup te- 
atralnych dbała o to, by goście się nie 
nudzili. Bankiet trwał od godziny 10 
wieczorem do godziny 12 w południe 
następnego dnia. Miss Helena Doherty, 
która w ten sposób wprowadzona zo- 
stała w amerykańskie towarzystwo, 
jest uroczą młodą panną o dziwacz- 
mych nieco kaprysach. Lubuje się 
zwłaszcza w luksusowych autach o eg- 
zotycznych kolorach. 12 takich wozów 
posiawił ojciec swej jedynaczce do dy- 
spozycji, by mogła swe przyjaciółki i 
swych przyjaciół obdarzyć podarun- 
kami. 

A uroczystość w domu Doherty od- 
była się właśnie w okresie, kiedy Sta- 
ny Zjednoczone mobilizują wszystkie 
swe siły do walki z bezrobociem. Ile 

  

  

‚ jest w Stanach Zjednoczonych bezro- 
botnych tego właściwie dokładnie się 
nie wie. Oficjalnie podaje się cyfrę 3 
i pół miljona, ale wszyscy wiedzą, że 
cyfra ta jest stanowczo za niska. Nie- 
oficjalnie mówi się nawet o ośmiu 
miljonach bezrobotnych. Być może, że 
ita cyfra jest mocno przesadzona, w 

„m jednak razie wszyscy w Ame- 
„dają sobie sprawę z tego, że bez- 

robocie jest największym obecnie wro- 
giem. Tak skłonna do sensacji prasa 
i opinja amerykańska żywo też zaj- 
muje się tym problemem i nieraz fan- 
tastyczne wprost zaczyna snuć bajki. 
Gdy Al Capone w Chicago ufundował 
dła bezrobotnych tanią kuchnię, za- 
częła się prasa rozpisywać o wielkiem 
niebezpieczeństwie, jakie zagraża Sta- 
nom Zjednoczonym z powodu możli- 
wego przymierza między bezrobotnymi 
a światem podziemnym. Bogaci Amce- 
rykanie wysyłają specjalnie swych 
szoferów do domów nocłegowych, w 
których gromadzą się bezrobotni, by 
się dowiedzieć o ich nastrojach. Zna- 
łazł się nawet pewien bogaty Amery- 
kanin, mister Harrison, który osiem 
dni przepędził wśród bezrobotnych. 
Jego wrażenia uspokoić mogą opinję 
publiczną. Harrison jest bowiem zda- 
nia, że bezrobotni są to ludzie naogół 
dobrzy, ale kto wie, do czego zdolni 
mogą być ludzie głodni. 

Zastanawiają się też w Ameryce 
nad przyczynami bezrobocia. Z począt- 
ku przypuszczano, że jest to zjawisko 
przejściowe. Dużo wagi przywiązywa- 
no do akcji, którą wszczął prezydent 
Hoover. Za inicjatywą Hoovera po- 
wstała komisja do walki z bezrobo- 
ciem. a na jej czele stanął energiczny 
pułkownik Woods. Komisja ta opra- 
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ktėry posiada największy i najpiękniejszy Wybór roślin dekoracyjnych 
do ubierania kościołów, sal, mieszkań i t. p. połeca po cenach 

najniższych. 

Dekoracje można oglądać w 
Mickiewicza 13. 

cowała mnóstwo planów dla wyszuki- 
wania pracy dla bezrobotnych. Sam 
rząd Stanów Zjednoczonych zamierza 
przystąpić do budowy gmachów i na- 
prawy dróg, a za rządem podążyć ma- 
ją magistraty i poszczególne stany. 
Ten optymizm jednak coraz bardziej 
ustępuje miejsca pesymizmowi, ujmu- 
jącemu wzrastające bezrobocie jako 
problem rozwoju techniki. Od roku 
1919 rozwinęła (się produkcja o 41 
procent i wprowadziła do wszystkich 
dziedzin przemysłu i wytwórczości 
bardziej racjonalne metody pracy. 
Rezultatem tego postępu techniki jest 
właśnie „techniczne* bezrobocie, obja- 
wiające się w ten sposób, że coraz bar- 
dziej spada ilość robotników. 

Mimo wszystko żywiołowa akcja, 
jaką podjęły Stany Zjednoczone w 
walce z tem upiornem widmem, ma 
w sobie coś podniosłego. Stany Zjed- 
noczone nie przyjmują bezrobocia ja- 
ko nieuchronnej fatalistycznej koniecz- 
ności, lecz energicznie zabierają się do 
walki. Paweł Scheffer, amerykański 
korespondent „Berliner Tageblattu“, 
w ostatniej swej korespondencji opo- 
wiada interesujące szczegóły o tej ak- 
tywności wszystkich warstw  społe- 
czeństwa amerykańskiego, by przeciw- 
działać bezrobociu. Wszędzie tworzą 
się fundusze, zapomocą których orga- 
nizuje się tanie kuchnie. Zmobilizowa- 
na amerykańska filantropja przybiera 
nieraz oryginałne formy. W pewnem 
mieście powstało np. towarzystwo, 
którego członkowie obowiązali się aż 
do świąt Bożego Narodzenia wydać do 
stu dolarów na remont swych domów. 
Niektóre magazyny i większe sklepy 
podały do wiadomości publicznej, że 
2 i pół do 5 procent ich dziennego ob- 
rotu przeznaczone są dla bezrobotnych. 
Zgłaszają się też rozmaite rodziny, 
które przyjmują dzieci bezrobotnych. 
Jednem słowem filantropja, z której 
oddawna słyną Stany Zjednoczone, za- 
manifestowała się jeszcze raz z nie- 
zwykłą wprost siłą. 

Ciekawą jest przytem rzeczą, że 
opinja publiczna w St. Zjednoczo- 
nych nie zmieniła wcale swego wro- 
giego stanowiska wobec europejskich 
metod wałki z bezrobociem. Jak wia- 
domo, w Europie państwo wzięło ini- 
cjatywę w swe ręce, tworząc wszędzie 
fundusze ubezpieczenia przeciwko bez- 
robociu. W Ameryce tak pracodawcy 
jak i pracobiorcy wypowiadają się 
przeciwko ingerencji państwa w tej 
dziedzinie. Hasło inicjatywy prywat- 
nej nie straciło na swym blasku wobec 
katastrofy, którą nazwać można 
wprost żywiołową. 

Przyszłość pokaże, czy ekspery- 
ment podjęty przez społeczeństwo Sta- 
nów Zjednoczonych, by niejako włas- 
nemi siłami uregulować kwestję bez- 
robocia, wyda pozytywne rezultaty. 
W każdym jednak razie stwierdzić 
można, że inicjatywa ta świadczy o 
wielkiej żywotności społeczeństwa a- 
merykańskiego. 

  

  

   
salach Kasyna Oficerskiego, 

Wviazd Brueninga 
do prowincyj wschodnich Niemiec. 

BERLIN 5-1. Pat. — Zgodnie z 

przewidzianym planem, kanclerz Bru- 

ening wyjechał w niedzielę późnym 

wieczorem "na objazd prowincyj 

wschodnich. W podróży towarzyszą 

kanclerzowi minister Treviranus i ge- 

neralny dyrektor Towarzystwa Kolei 

Niemieckich Dortmueller, pruski se- 

kretanz stanu Krueger oraz szereg 

przedstawicieli ministerstw, banków 

i innych instytucyj. я 
ВЕВШМ 5-1. Pat. — Pierwszym 

etapem podróży kanclerza Bruenin- 
wraz z towarzyszącem mu otocze- 

niem był Lemberg w Pomeranji. Kan- 

_clerz, który przybył tam w poniedzia- 

łek przed południem, po powitaniu 

przyjmował w gmachu landratury 

sprawozdania, złożone mu przez nad- 

prezydenta oraz przedstawicieli władz 
miejscowych- 

W odpowiedzi swej kanclerz pod- 
kreślił, że zwłoka w wykonaniu za- 

rządzeń pomocy wschodniej nastąpi- 
ła wskutek zerwania rokowań poży- 
czkowych z bankami zagranicznemi, 

spowodowanego rozwiązaniem Reich- 
stagu: Obecnie rząd musi szukać in- 
nych źródeł dla sfinansowania progra- 
mu pomocy. Najważniejszem zada- 
niem jest utrzymanie rentowności roł- 
nictwa. Kanclerz z naciskiem apelował 
do zebranych, ażeby energicznie wy- 
stąpili przeciwko wszelkim wiadomo- 
ściom mogącym pnzyczynić się do ro- 
zwoju połityki zbyt agresywnej. Uwa- 

ga narodu niemieckiego zwrócona by- 
ła w ubiegłym 10-leciu przedewszy- 
stkiem w kierunku Nadrenji, obecnie 
zaś skierowana jest na prowincje 

„obecne, 

wschodnie; od których zależy przy- 
523056 całych Niemiec. 

O godzinie 6 min. 15 po południu 
kanclerz Bruening oraz minister Tre- 
viranus wraz z towarzyszącymi mu 
urzędnikami przybyli do Piły. Przed 
południem wyjechał tam podsekre- 
tarz stamu von Buelow. W gmachu 
nadprezydentury odbyła się konferen- 
cja przy udziale przedstawicieli władz 
Rzeszy, Prus, delegacyj Marchji Gra- 
nicznej oraz prasy. 

W czasie pobytu kanclerza Brue- 
ninga w Miastku odbyła się w gma- 
chu Landratury konferencja. 

Minister Treviranus wygłosił prze- 
mówienie, w którem m. in. zapewnił, 
że rząd Rzeszy użyje wszystkich 
możliwych środków cełem wykonania 
programu pomocy wschodniej. Nie 
można jednak zapominać przytem, że 
rząd zobowiązał się ściśle przestrze- 
gać jak największych oszczędności 
budżetowych i unikać wydatków, 
przekraczających ramy dochodów. 

Następnie kanclerz Bruening po- 
pierając wywody Treviranusa podkre- 
Ślił, że celem jego wizyty jest nawią- 
zanie osobistego kontaktu z ludnością 
obszarów wschodnich, równocześnie 
zaś wzmocnienie samopoczucia oraz 
sił odpornych wśród Niemeów, zamie- 
szkujących pogranicze wschodnie. 

W czasach tak krytycznych jak 
najbardziej niebezpieczne 

jest szerzenie nastrojów paniki, mo- 
gących podkopać kredyt państwa, 
tem samem zaś obalić program po- 
mocy wschodniej. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

KUURJ EOB 

Exposć min. Zaleskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Zaleski wygłosi dn. 10 b- m. 
'w komisji spraw zagranicznych Sej- 
mu expose o asytuncji międzynarodo- 
wej oraz polityce zagranicznej Pol- 
ski. 

Nominacja podsekretarza 
stanu w Min. Sprawiedli. 

WARSZAWA. 5.1. (Pat.) W „Moni- 
torze z dnia 5 szycznia 1931 r. uka- 
zało się postanowienie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 1 stycznia r. b. 
o nominacji prokuratora Sądu Najwyż- 
szego p. Mieczysława Świątkowskiego. 
p. 0. dyrektora departamentu w Mini- 
sterstwie Sprawiedliwości na podsek- 
retarza stanu w temże Ministerstwie 
w trzecim stopniu służbowym. 

Powołanie maj. Pruchnickie- 
go do Min. Spraw Zagr. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się z kół zbliżonych 
do ul: Wierzbowej, że w niedługim 

czasie powołany zostanie na odpowie- 
dzialne stanowisko kierownika poli- 
tyki personalnej w Min. Spraw Zagr. 
mjr. Pruchnicki, z gabinetu min. 
spraw wojskowych. 

Posłowie Witos i Kiernik na 
terenie parlamentu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W nadchodzącą sobotę przybywa 
do Warszawy poseł Witos. Panowie 
Witos i Kiernik podjęli łisty wierzy- 
telne (poselskie i, jak utrzymują w ko- 
łach ich przyjaciół, po Świętach przy- 
stąpią oni do pracy politycznej na te- 
renie parłamentu. 

Zjazdu więźniów brzeskich 
nie będzie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W prasie pojawiły się doniesienia, 
jakoby w ubiegłą niedzielę miał się 
odbyć w Warszawie zjazd byłych więź - 
niów brzeskich, którzy w porozumie- 
niu ze swymi obrońcami mieliby omó- 
wić dalsze swe postępowanie w stosun- 
ku do władz. 

„Gaz. Warszawska zapewnia, że 
doniesienie takie jest przedwczesne. 
Tu i owdzie podnoszono podobne po- 
mysły jednakże wszystkie skończyty 
się tylko na zamiarach. Zjazdu takiego 
—przynajmniej narazie—nie będzie. 

Prace Senatu. 

WARSZAWA. 5.1 (Pat.) Posiedze- 
nie komisji skarbowo-budżetowej Se- 
natu odbędzie się w czwartek dnia & 
stycznia. Na porządku dziennym znaj - 
duje się przydział pozostałych refera- 
tów budżetowych i ustalenie terminu 
prac nad preliminarzem budżetowym 
na rok 1931/32. Posiedzenie zwołuje 
przewodniczący komisji sen. August 
Popławski. 

WARSZAWA. 5.1. (Pat.) W sobotę 
dnia 10 b. m. odbędzie się posiedzenie 
senackiej komisji administracyjnej i 
samorządowej. Na porządku dziennym 
znajduje się sprawa ukonstytuowania 
komisji oraz przydział wniosku ukra- 
ińskiego w sprawie wypadków w zwią- 
zku z przeprowadzeniem pacyfikacji 
na obszarze województw lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopołskiego. 

Po zgonie marszałka Joffre'a. 

PARYŻ. 5.1. (Pat.) Od rana tłumy 
publiczności defilowały bez przerwy 
przed trumną marszałka  Joffre'a. 
W ciągu dnia tłumy wzrosły do tego 
stopnia, że policja z trudem utrzymy- 
wała porządek. 

Do godz. 15.50 przed trumną mar- 
szałka Joffre'a przedefilowało zgórą 
25 tys. osób. 

Jak słychać, w pogrzebie marszał- 
ka Joffre'a weźmie udział bełgijski na- 
stępca tronu. 

Depesza kondolencyjna 
gen. Konarzewskiego. 

WARSZAWA. 5.1. (Pa.) W związku 
ze Śmiercią marszałka Joffre'a p. kie- 
rowiik Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych wystosował do francuskiego mi- 
nistra wojny następującą depeszę kon- 
dolencyjną: 

J. E. p. Barthou, Minister Wojny. 
Paryż. W chwili tak bołesnej dla 
Francji, która traci jednego ze swycl: 
najsławniejszych żołnierzy marszałka 
Joffre'a, proszę przyjąć wyrazy mego 
najwyższego współczucia oraz zapew- 
nienia, iż cała armja polska bierze u- 
dział w żałobie, jaka okryła Francję 
z powodu zgonu zwycięzcy z nad Mar- 
ny. Kierownik Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (—) Konarzewski, gene- 
rał dywizji. 

Obrona przed rewizją 
traktatów pokojowych. 

BIALOGROD, 5.1. (Pat). W Biato- 
grodzie powstał komitet organizacyjny 
mający no celu zawiązania jugosło- 
wiańskiego towarzystwa przeciw re- 
wizji traktatów pokojowych. W skład 
komitetu weszłi działacze społeczni i 
in. wybitne osobistości. Pisząc o pow- 
staniu tego komitetu, dzienniki biało- 
grodzkie podkreślają zgodnie, że akcja 
rewanżystów i rewizjomistów musiała 
wywołać zupełnie zrozumiałą reakcję. 
Ta akcja, pisze białogrodzka „Prawda 
która ma daprowadzić niebawem do 
rewizji traktatów, a następnie do woj- 
ny, skłoniła wszystkich szczerych wy- 
znawców pokoju do przeciwstawienia 
się jej i do zorganizowania się cełem о- 
brony przed nową ofenzywa rewizjo- 
nistów. 

WI EEEŃ SK I 

Kłamliwa wiadomość „Robotnika” o okólniku 
min. Prystora. 

WARSZAWA 5-I- Pat. — W zwią- 
zku z artykułem Robotnika” z dnia 
4 b. m. p. t. „Pierwsze kroki p: Pry- 
stora — atak na kieszenie i sumienia 
robotników, Ministerstwo Przemysłu 

i Handlu stwierdza, że zamieszczona 
w powyższym artykule wiadomość o 
wydaniu przez p. ministra przemysłu 
i handlu okólnika „do wszystkich za- 
rządów przedsiębiorstw państwowych 
aby one zlikwidowały wszystkie or- 

ganizacje zawodowe robotników i 
stworzyły na terenie podległych im 
przedsiębiorstw tyłko związki rządo- 
we“ jest mieprawdziwa: P. minister 
przemysłu i handlu Prystor nie wydał 
bowiem dotąd żadnego okólnika do 
podległych mu przedsiębiorstw pań- 
stwowych, a w szczególności nie wy- 
dał żadnego zarządzenia w sprawach 
robotniczych. 

Uregulowanie kwestji obsady stanowiska 
wojewody wileńskiego. 

Dowiadujemy się, że p, marsza- 

łek Raczkiewicz otrzymał urlop ze 

stanowiska wojewody wileńskiego 

na cały czas trwania mandatu sena- 

ckiego. 

Jednocześnie minister spraw we- 

wnętrznych polecił w zastępstwie 

nieobecnego marszałka Raczkiewi- 

cza pełaić obowiązki wojewody p. 

wice-wojewodzie Kirtiklisowi. 

Amy Johnson wylądowała pod Warszawą. 
Aparat wymaga naprawy. 

W niedzięlę od samego rana spodziewano 
się przylotu na lotnisko cywiłne w Warszawie 
młodziutkiej lofmiczki angielskiej Amy John- 
son, która podjęła gigantyczny lot na prze- 
strzeni 12.000 kilometrów, a mianowicie z 
Londynu do Pekinu. 

Pierwsze wiadomości o locie Amy John- 
son madeszły do Warszawy koło południa, 
kiedy zakomunikowano, że lotniczka wyru- 
szyła z lotniska w Tempelhofie o godz. 9-ej 
z wana i poszybowała w kierunku Poznanie 

Wiadomość ta zelektryzowała 
na lotnisku, którzy spodzie ię, i- 
łę ukaże się na horyzoncie kadłub nadlatują 

cej awjonetki. 
Tymczasem w niedługim czasie potem oka- 

zało się, że wszelki ślad za dziełną lotniczką 

zaginął. Poznań zakomunikował, że Amy 
Johnson 'w miejscowym porcie iotniczym nie 
iądowała, a nawet nad Poznaniem nie prze- 
tatywała. 

Dopiero koło godz. 17-ej otrzymano w 
Warszawie wiadomość definitywną z Makowa 
(w woj. warszawskiemj, że Amy Johnson wy- 
lądowała na ośnieżonych połach koło Amelina, 

wioski w pow. warszawskim, zmuszona do te- 
go wskutek silnej mgły, która nie pozwalała 

jej na kontynuowanie łotu. Lądowanie było 

    

    

            

  

bardzo trudne i pociągnęło za sobą lekkie 

uszkodzenie aparatu. 
Aparat pozostał pod opieką miejscowej 

policji. Lotniczka nie poniosła żadnego szwan- 
ku i znalazła gościnę u proboszcza w Krasno- 
sielcu. 

Na miejsce wypadku wyjechali z Warsza- 
tache wojskowy ambasady angielskiej 
Martin, oraz szef lotnictwa płk. Rayski. 

WARSZAWA. 5.1. (Pat.) W dniu 5 stycz- 
nia o godz. 14.30 lotniczka angielska miss 
Amy Johnson wraz z towarzyszącymi jej ata- 
che wojskowym ambasady angielskiej w War- 
szawie, starostą makowskim i komendantem 
powiatowym policji przybyła z miejsca wy- 
padku w Amelinie, gdzie dokonywano oglę- 
dzin uszkodzenia samołotu zpowrotem na ple- 
banję w Krasnosielcu. Po obejrzeniu samolotu 
stwierdzono uszkodzenie skrzydła i panewek. 
O użyciu samołotu w jego obecnym stanie 
do dalszej drogi niema mowy. Samolot ma być 
przetransportowany do Warszawy celem do- 

konania naprav 
WARSZAWA. 5.1. (Pat) W poniedziałek 

o godz. 19. .35 przybyła z Krasnosielca do War- 
szawy lotniczka angielska Amy Johnson. 
Panna Johnson zamieszkała w ambasadzie 
angielskiej. Samolot został na miejscu. 

    

  

    

   

  

  

Możliwość zaostrzenia Kanfliktu 
pomiędzy Watykanem a Litwą. 

RZYM 5-1. Pat: — W kołach miei- 

seowych przewiduje się zaostrzenie 

koufliktu pomiędzy Watykanem a 

Litwą. Sfery katolickie litewskie pro- 
wadzą politykę bardzo estrą w sto- 
sunku do poczynań rządowych wzglę- 

dem organizacyj młodzieży akademi- 
ckiej. Przypuszczać można, że © П 
dalsze zaostrzenie będzie miało miej- 
see, Watykan może odwołać nuneju- 
sza zrywając stosunki dypłomatycz- 
ne z Łitwą. 

Rozłam w organizacjach komunistycznych. 

Wśród członków komunistycznych orga- 

nizacyj w Polsce oddawna istnieją roźdźwię- 
ki gdyż odchylenia te lub inne. więcej pra- 
we łub tewe wprowadzają wałkę o zachowa- 

nie czystości ideoiogji komunistycznej. Każ- 
de takie odchylenie posiada swego twóreę 
czystej Hjni, a więc Bucharin, Lenin, Trocki, 
Stalin i t. d., ich tylko uznając, a stąd i wal- 

ka. Wszystkie zjazdy wzywają zawsze do 
zuprzestania walki frakcyjnej i jednoczenia 
się. Leaderzy po każdym takim zjeździe skła- 
dają uroczyste przyrzeczenia i oświadczenia, 
iż odtąd będą uważali tylko taki kierunek za 
prawdziwy i że kierunek wyznawany przez 
mich zostaje raz na zawsze zlikwidowany. 

Nie jest tak jednak w istocie i obeenie 
wyszło to najaw, gdyż w szeregu okręgów 
czołowi działacze komunistycznej prawicy, 
juk Warski, Bartosiewicz, Kostrzewa, Próch- 

miak, Stefański, Gwiazdowicz, Krojewski zna- 
1eźli poparcie szeregowych członków i wy- 

stąpili zdecydowanie przeciwko stalinowskiej 
linji. W niektórych okręgach rozłam posunął 
się tak daleko, że obecnie istnieją równole- 
gle komitety: prawowierne Stalinowi i od- 

chylenie prawicowe, które się zgłasza za kie- 
runkiem leninowskim. 

Z tego powodu centralne władze partyjne 
wykazują wiełkie zdenerwowanie, a dowo- 
dem tego jest, iż od grudnia ub. roku wydano 
kilka edezw w których ujawniono nazwiska 
przywódców prawiey, twierdząc, iż są oni 
kontrrewolucjonitsami i agentami defenzywy. 
Jest to prowokacja przy pomocy której sta- 
lincwcy mają nadzieję pozbyć się swych prze 
ciwników z opozycji leninowskiej, gdyż ode- 
zwy takie trafiając do rąk władz bezpieczeń- 
stwa ujawniają bezpośrednio kierowników 
ruchu komunistycznego. Jak widzimy etyka 
partyjna, która zaleca swych towarzyszy wy- 
dawać przez jawne ogłaszanie nazwisk, nie 
jest zbyt wysoka. 

Kara śmierci i katorga za podpalenie kołchozu. 
Z Białorusi sowieckiej otrzymaliśmy infor 

macje, iż wyjazdowa sesja rewolucyjnego 
trybunału B. S. S. R. pod przewodnictwem 
Proekiego skazała w Krugłem Piotra i De- 
mida Morozowiezow: pierwszego na karę 
Śmierci przez rozstrzełanie, drugiego na 10 
lat katorgi. 

Przestępstwo obydwu skazanych jest bar- 
dzo charakterystyczne ze względu na stosun- 
ki panujące obecnie w całej Rosji, stosunki, 
które sprowadziły istnienie tragieznych wy- 
padków. Otóż bracia Morozowicze skazani 

zostali za podpalenie kołchozu „Czerwone 
Prudy*, aby uniemożliwić jego organizację. 
Pastwą płemieni padło 16 skołektywizowa- 
nych gospodarstw, inwentarz żywy i martwy 
nasiona i t. d. Straty wynoszą przeszło 120 
tys. złotych. 

Morozowiczów skazano, ałe na ich miejs- 
ce przyjdą inni i wypadki podobne temu bę- 
dą trwały, póki nie zajdzie zasadnicza zmia- 
na w stosunkach, póki łudowi nie będzie na- 

dane prawo istotnej wolności, 

Rykow ambasadorem w Rzymie? 
RZYM, 5.1. (Pat). Według pogło- 

sek, jakie krążą w tutejszych sferach 
dziennikarsko - politycznych. nowym 

Akt sabotażu. 

BERLIN. 5.1. (Pat.) Na jednej z ko- 
palń Zagłębia Ruhry nieznani sprawcy 
dokonali w niedzielę wieczorem aktu 
sabotažu. Do szybu zrzucono dwa wóz- 
ki, przez co uszkodzeniu uległa winda 
zjazdowa. Powstałe z tego powodu 
szkody oceniają na 25 tys. marek. 
Część załogi nie mogła naskutek tego 

Katastrofa 
WARSZAWA 5-1 Pat. — Prasa donosi 

@ śmiertelnym wypadku, jakiemu uległ 
27-letni docent uniewersytetu warszawskie- 
go Jan Crammer, który idąc z Morskiego Oka 
do Pięciu Stawów przez Swistówkę, pośli- 

ambasadorem sowieckim w Rzymie 
ma być mianowany Rykow. 

aktu sabotažu zjechać pod ziemię. 
Energiczne wystąpienie policji dopro- 
wadziło do wykrycia i aresztowania 
w Bohun całej centrali komunistycznej 
złożonej przeszło ze 100 przywódców, 
a wśród nich jednego posła do Reich- 
stagu. 

w Tatrach. 
zgnął się i spadł pionowym źlebem ku do- 
linie Roztoki. Towarzysz jego p. Lechawski 
zawiadomił o wypadku ochotnicze pogoto- 

wie tatrzańskie, które przeniosło zwłoki 0- 
fiary tragicznego wypadku do Roztoki. 

Odruch rozpaczy zgłodniałych fermerów. 
ŁONDYN 5-1. Pat. — Fermerzy zrujno- 

wani przez posuchę ubiegłego lata napadli 
w liezbie 506 na sklepy miasta England w 
stanie Arkanzas, w Stanach Zjednoczonych, 
żądając żywności dla swych zgłodniałych re- 
dzim. й 

Czerwony Krzyż, powiadomiony o zasz- 

łych wypadkach, dostarczył środków Żyw- 
ności dla większości zgłodniałych fermerów 
i ich rodzin. Władze miejscowe, w obawie, 

iż zajścia mogą się powtórzyć w bardziej 
ostrej tormiej, wzywają właścicieli sklepów, 
żeby usunęli ze swych sklepów towary, albo 
umieścili w nieh karabiny maszynowe. 

Monety Watykańskie. 

CITTA DEL VATICANO. 3.1. (Pat) 
Ukazał się dekret papieski w sprawie 
ustanowienia waluty państwa waty- 
kańskiego. Dekret ten w 7 artykułach 
określa charekterystyczne cechy zna- 
ków obiegowych, których podstawą 

/ 

jest lir złoty, zawierający 7,00919 gr. 
czystego złota. W roku bieżącym ilość 
emitowanych monet osiągnie wartość 
1 miljona lirów. Dekret ustala 100-1i- 
rówki złote, 10 i 5 lirówki srebrne o- 
raz bilon niklowy i miedziany. 
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Lndność polska na Białorusi Sa- 
wieckiej w Świetle badań komanisty, 

Dnia 24 grudnia 1930 roku w ko- 
misarjacie oświecenia w Moskwie zna- 
ny działacz komunistyczny Nejmaa 
złożył obszerny raport o swojej dwu- 
miesięcznej inspekcji osiedli polskiek 
na Białorusi sowieckiej. 

W raporcie tym Nejman wskazuje, 
iż kułactwo i księża wciąż wpajają 
w polskie masy jące przekonanie, 
że rozwój praw ;ej połskiej КиНигу 
jest możliwy tylko w granicach Polski 
„łaszystowskiej”. Żywioły te dążą 
wszełkiemi siłami do obalenia dykta- 
tury prolłetarjatu, do przyłączenia Bia- 
łorusi do Polski i do rozszerzenia jej 
terytorjum do granic z roku 772. Te 
dążenia kułacko-klerykalne organicz- 
nie się łączą z planami zaborczemi poi- 
skiego faszyzmu. Kułacy i księża 
wszelkiemi środkami starają się odse- 
parować polską biedotę i masy pracu- 
jącego włościaństwa od wspėlnej vrai- 
ki z kolektywizacją razem z włościań- 
stwem białoruskiem lub innej narodo- 
wości. Nacjonal-oportuniści wtórują 
im twierdząc (Heltman, Bobińska), że 
polskie masy pracujące nie były bez- 
pośrednio zainteresowane w rewolucji 
październikowej 1917 roku. 

Sami zaś kułacy i księża tworzą 
wspólny błok z białoruskimi kułaka- 
mi do walki z biedotą przeciw kołek- 
tywizacji. 

Nejman ostrzega odnośne władze 
sowieckie o ogromnem niebezpieczeń- 
stwie ze strony wymienionych elemen- 
tów. 

Nejman zaznacza dalej, że „wśród 
polskiej ludności pracującej, której ab- 
solutna większość mieszka na pogra- 
niczu z Polską faszystowską, spotyka 
się jeszcze b. dużo przeżytków prze- 

resztki ideologji „jedności na- 
i „niepodległości*. 98 proc. 
pozostaje jeszcze pod wpły- 

wem religji i kłeru. Dużą rolę odegry- 
wują również i przesądy drobno-szla- 
checkie, gdyż znaczna iłość ludności 
polskiej pochodzi z byłej szłachty. 

Nejman w raporcie swym konklu- 
duje, iż w ciągu 11 lat, ludność polska 
nie zatraciła swej wiekowej tradycji 
narodowej pod rządami Sowietów i 
może dlatego jest tak niebezpieczny 
nacjonal-oportunizm na polskim od- 
cinku Białorusi sowieckiej. 

Film Remarque'a w Polsce. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Cenzura filmowa po zasięgnięcia 
opinji zainteresowanych władz, ma 
wydać zezwolenie na demonstrowanie 
w Polsce obrazu „„Na Zachodzie bez 

zmian“. Jednakże kilka scen z tego fil- 
op au]jezozsndoparu Bz OueEuzn hitu 

wyświetlania. 

Strajk tkaczy angielskich. 
LONDYN. 5.1. (Pat.) W dn. 5 stycz- 

nia w Burnłey rozpoczął się strajk 
tkaczy na znak protestu przeciwko sy- 
stemowi, zmierzającemu do zwiększe- 
nia liczby warsztatów. Robotnicy 9 
przędzalni w liczbie 3500 odmówili 
podjęcia pracy. Liczba nieczynnych 
warsztatów wynosi 13.625. 

Anglii grozi ogólny strajk 
górników. 

LONDYN. 5.1. (Pat.) Naskutek ze- 
rwania rokowań w przemyśle węgło- 
wym Walji Południowej przedstawi- 
ciele Federacji Górników odbyli w po- 
niedziałek rano naradę w Londynie z 
przewodniczącym Board of Strade i 
ministrem kopalń. Podczas tej narady 
mieli oni domagać się od rządu wyda- 
nia zarządzeń, mogących skłonić wła- 
ścicieli kopalń walijskich do przyjęcia 
zaleceń narodowego urzędu przemysło- 
wego bez zmniejszenia zarobków gór- 
niczych. 

Sekretarz Federacji Górniczej Cook 
oświadczył, iż możliwy jest wybuch 
ogólno-narodowego strajku, jeżeli kon- 
flikt w Południowej Walji nie zostanie 
niebawem zażegnany i jeśli rząd nie 
zdoła znaleźć rozwiązania sytuacji. 

Możliwe też jest, iż okaże się nie- 
zbędne zwołanie ogólno-narodowej 
konferencji górników celem rozpatrze- 
nia sytuacji z punktu widzenia naro- 
dowego. 

Walka o taryfę płac w różnych 
gałęziach przemysłu niemiec- 
kiego przybiera coraz większe 

rozmiary. 
BERLIN. 5.1. (Pat.) Wałka o ta- 

ryfę płac w różnych gałęziach przemy - 
słu niemieckiego przybiera coraz szer- 
sze rozmiary. Poza wypowiedzeniem 
umów cennikowych, m. in. w zagłębie 
Ruhry w przemyśle włókienniczem na- 
stąpiło ostatnio rozbicie rokowań cen- 
nikowych w saskim przemyśle szklar- 
skim, gdzie rozpoczął się też od no- 
wego roku stan beztaryfowy. Wobec 
tego, że tylko drobny ułamek przyjął 
zaproponowane przez pracodawców 
nowe warunki płac, cały saski prze- 
mysł szklarski z małemi tylko wyjąt- 
kami stanął w dniu 5 stycznia r. b. 

Ruch strajkowy w Zagłębiu 
Ruhry. 

BERLIN. 5.1. (Pat.) Ruch strajko- 
wy w Zagłębiu Ruhry rozwinął Się 
szczególnie w północnej części tego о- 
kręgu przemysłowego. Zapowiedziane 
na poniedziałek przez komunistów za- 
ostrzenie akcji strajkowej dotychczas 
nigdzie się nie zaznaczyło. Według o- 
statnich informacyj, nadeszłych z Za- 
głębia Ruhry, sytuacja strajkowa ule- 
gła nawet pewnemu złagodzeniu. Ilość 
strajkujących oceniają na 9 proe. za- 
trudnionych górników. 
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I OBRAZKI z KRAJU 
Śmiertelna uczta. 

Trzech gości zmarło, kilkunastu wałczy ze śmiercią. 

Palicja wojewódzka prowadzi obecnie do- 
chodzenie w sprawie masowego zatrucia de- 
maturatem, w fołwarku Jantowo, gm. miko- 
łajewskiej, powiatu wiiejskiego. 

Szezcgóły tej sprawy przedstawiają się na- 

stępująeo. 
Zamożny właściciel tego folwarku Dobro- 

wołski Ignaey, sprawiał w ubiegłą niedzielę 
„meztę weselną swemu synowi, w której udział 
wzięło kilkunastu znajomych i krewnych. 

Cheze zaoszczędzić wydatków, Dobrowol- 
ski zakupił całą partję butelek spirytusu de- 
naturowanego, „oczyścił* go sposobem do- 
mowym., dodał rozmaitych przypraw i spo- 
rządził „iikier* którym uczęstoówał swych 
przyjaciół. Czy likier smakował czy nie sma- 
koważ dość, że goście wypili wiele. Lecz skut- 

  

ki były straszne. Tegoż jeszeze wieczora go- 
ście poczuli silne bółe w żołądku i wystąpiły 
najaw oznaki silnego zatrucia. Zanim przy- 
była pomoc lekarska trzech gości, a miano- 
wieie: Miehał Maniak ze wsi Jankowo, Sta- 
mistaw Szawlugo ze wsi Zatorje i Siemionok 
Konstanty z Jankowa wśród okropnych mę- 
czarni zmarli. 

Resztę uczestników śmiertelnej uczty w 
łiczbie kilkunastu umieszczono w stanie cię- 
żkim w szpitalu powiatowym. 

Na miejsee tragicznego wypadku przy- 
była komisja sądowo-lekarska. 

Sprawcę masowego zatrucia Dobrowolskie 

go Ignacego aresztowano i przywieziono 
wezoraj do Wilna do więzienia 0 

e 

Tragiczne nieporozumienie. 
Omyżkę swą przypłacił życiem. 

We wsi Rakańce, gm. iwienieckiej. oneg- 

ałajszej nocy wydarzył się tragiczny wypadek, 
w ezasie którego zabity został sołtys tej wsi 
Andrzej Wieherko. 

Stałe się to przy następujących okolicz- 
mościach. 

Andrzej Wieherko będąc na zabawie u 
swego krata Jana, wracał późną nocą do 
domu. Lecz zamiast do swego domu trafił 
smyłkowo do sąsiedniego, będącego włas- 

nością Stanisława Kurlandzkiego, z którym 
skył w wiezgodzie. 

Kurlandzki usłyszawszy hałas pod drzwia 
mi, wybiegi z karabinem do sieni pytająe 

się — „kto tam*. Na pytanie nie otrzymał 

odpowiedzi, gdyż kompletnie pijany Wi- 
cherko, począł łamać drzwi i grozić, 

Gdy wezwania Kurlandzkiego, ażeby nie- 
znajomy odszedł od drzwi nie poskutkowały, 
i „zawiany* Wicherko nadał usiłował wywa- 
żyć drzwi, wówczas Kurłandzki, sądząc że ma 
przed sobą bandytów strzelił kilkakrotnie 
raniąc ciężko w brzuch Wicherkę, 

Zaalarmowani strzałami sąsiedzi na śnie- 

gu znałeźli w kałuży krwi już zmarłego od 
otrzymanych ran sołtysa. 

Policja w sprawie tej wszezęła energicz- 

ne dochodzenie. (e) 

Wichura nad Wiieńszczyzną. 
Wczorajszej nocy nad niektóremi powia- 

tami Wileń yzmy przeszła silna wichura 
z obfitemi opadami śnieżnemi. 

w niektórych / miejscowościach 
<opadł tak głęboki, że osiedla 
nie odcięte od świata. 

Wezoraj z powodu zamieci została prze- 

    

śnieg 
zostały zupeł- 

rwana komunikacja autobusowa między Wil- 
nem a Ejszyszkami. Odcięte zostały również 
niektóre miejscowości w powiecie oszmiań- 
skim. 

Silny wiatr pozrywał w niektórych miej- 
seowościach dachy, zniszczył płoty i t. p. (c) 

  

Grožna szajka złodziei kolejowych. 

  

Qd pewnego czasu na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji Kołejowej, a zwłaszcza na linji Ba- 
ranowieze—Słonim grasuje nieuchwytna szaj. 
ka zlodziei kolejowych. 

W ciągu ostatnich 
rozbiła kilka wagonów i 

  

trzech dni szajka ta 
skradła . ponad 

1000 kilogramów cukru, 120 flaszek wódki, 
kiłkadziesiąt kilogramów bakalji i innych 
rzeczy. 

Władze bezpieczeństwa  przedsiewziely 
kroki celem zlikwidowania tej groźnej 
szajki. (е.) 

Zlikwidowanie 4 jaczejek komunistycznych 
w pow. stełpeckim. 

Na lerenie powiain stołpeckiego władze 
bezpieczeństwa publicznego zlikwidowały 
„ostatnio 4 jaczejki komunistyczne, oraz aresz- 
towały 11 osób. Między aresztowanymi znaj- 
duje się również 3 członków T-wa Szkoły 

  

Białoruskiej. 
Podczas rewi: 

    

u aresztowanych znale- 
ziono wiele obciążającego materjału, przy- 
czem stwierdzono, iż utrzymywali oni ścisły 
kontakt z K. P. Z. B. (с.) 

  

"Wrażenia ze wsi. 
Z jakiej parafji czy gminy? Mniej- 

sza z tem, wszędzie jest bardzo podob- 
nie, to, co się rzuca w oczy, co do- 
tkliwie gnębi, co jest ogólną bolączką, 
dotyczy całej ziemi wileńskiej. Przede- 
wszystkiem t. zw. katastrofalny stan 
rynku zbytu. : 

Przygnębiające robi wrażenie za- 
mieranie ruchu kiermaszowego, włoś- 
cianie przybywają na rynki by zbyć 
co się da, po jakiej bądź cenie, nie li- 
cząc już nawet na dochód; aby te parę 
groszy na sól, na podatki, na buty... 
i wracają do chat, bo nikt „nie spyta 
nawet o krowę, parsika, żyto czy len, 
a jeżeli spyta, to machnie ręką, bo i 
tak nie ma za co kupić, i człowiek wra- 
casz do domu z tem samem co przy- 
wiózł”. , Tak mówią wiejscy ludzie. 
Żyto dobre po dwa złote, gorsze po 
1.80 gr.. co z tego można mieć na naj- 
konieczniejsze potrzeby? Gdybyż inne 

ceny poprawiały dolę żyta, ale len... po- 
niżej ceny kosztu, świnie, na których 
hodowłę rzucili się zeszłego roku zroz- 
paczeni rolnicy, też staniały o kilka- 
dziesiąt groszy na kilo, pozostaje na- 
biał i krowy, ale i te- wskutek braku 
paszy były dotąd za bezcen, a jeśli ktoś 
chce zamienić hodowlę, lub system go- 
spodarzenia. to na to też potrzeba go- 
łówki. 

A brak jej nawet na podatki. Taki 
lan rzeczy wywołuje przygnębienie o- 
<gólne, ferment niezadowolenia, a prz 
wrodzonej apatji naszego ludu i wiej- 
skiej, średniej inteligencji, wzrasta 
zniechęcenie i brak ochoty do inicja- 
tywy. 

Wieś zamiera, sztucznie dopingo- 
wana „zrzeszeniami kulturalnemi“, 
„zespolami“, „kooperaiywami“, „Spół- 
kami“, i temi namnožonemi organiza- 
<jami, narzuconemi najczęściej z zew- 
nątrz, przez ludzi, czasami tylko osobi- 
stą ambicją się kierujących, a czasami, 
«owszem. najlepszej woli, ale hiedostate- 
cznie znających grunt miejscowy i 
przez to nie orjentujących się czy dana 
impreza będzie żywotna, czy tylko pa- 
pierowa. s 

Mówmy otwarcie, te zrzeszenia czę- 
sto wprost demoralizują otoczenie, u- 
cząc blagi w robocie społecznej, bo le- 
piej żeby nie istniała jakaś organi- 
zacja, niż żeby kilka zbierających się 
od czasu do czasu osób pisało protokó- 
dy o projektach, które, czy to z powo- 
<du braku energji, czy z powodów finan 
sowych, nie dochodzą do skutku. W 
każdem miasteczku mnoży się od Lo- 
pów, Stowarzyszeń młodzieży (nb. nie 
orjentując się w kierunkach, uczestni- 
cy popełniają najkomiczniejsze omył- 
ki), straży ogniowych, komitetów bu- 
«dowy pomników, kółek krajoznaw- 
czych, teatrów amatorskich, (to jeszcze 
jako połączone z zabawą dochodową, 
najlepiej się trzyma). kółek gospodar- 
czych, i jeszcze wielu innych. Całą li- 
tanją tych organizacyj możnaby wypi- 
sać. A wszystkie nie mogą się przecież 
poinieścić na terenie gminy zubożałej 
naogół. A dzieje się tak, gdyż urzędni- 
cy nie mają odwagi, z obawy przed złą 
notą u wyższych władz, odpisać otwar 

    

  

cie na przysłane polecenie lub cyrku- 
larz o składkach i organizowaniu ko- 
mitetu X czy Z, że tu tego się nie da za- 
łożyć, lub, że to jest niepotrzebne. 
Przeciwnie, taki jest „dryg*, że im 
więcej dany wójt założy imprez, tem 
ma, (lub myśli, że ma), zapewnioną 
karjerę i pochwały u góry. 

A składki „pod prynuką* sciągane, 
spędzani z wielką męką na posiedze- 
nia członkowie, klną na czem Świat 
stoi pomysły urzędnicze, i uważają te 
rzeczy za dodatkowy, musowy poda 
tek, za osobistą fantazję danego urzęd 
nika, który często długi zostawia za so- 
ba po tych pięknych poczynaniach. 

Koniecznie należy zmienić to „na 

stawienie psychiczne**; położyć nacisk 
na jakość, a nie ilość stowarzyszeń. 

Hel. Romer 

HOLSZANY. 
-+ Tegoroczne święta Bożego Narodzenia 

w Holszanach pozostawiły po sobie duża 
dobrych wspomn*eń. Obfi : 
przejawy prawdziwego zrozumienia m: 
współobywateli, odczucia i podn'osłych chwii 
radości. 

Oto w Wilję odbył się w Świetlicy Stcze- 
leckiej opłatek urządzony slaraniem Zarza- 
du Zw. Strzeleckiego oraz Koła przyjaciół te- 
goż związku, w którym wzięła udział mło- 
dzież i ich rodzice, 
rzy wigilijnej był nastrój wa 
serdeczna gawęda. Uwagę w: 

nęła wspaniała audycja wi, 
brani mieli możność wysłuchać: 

W dniu 27 t.j. w sobotę po świętach od 
była się też w miejscowej szkole powszech- 
nej choinka dla dzieci szkolnych, na którą 
mimo silnego mrozu li znacznej odłegłości 
przybyła niemal wszystka dzieciarnia. Bo co 
też to miała być za choinka! Ile słyszało się 
o niej obietnic, jakie cuda rozpowiadano. 
Mało tego, że miały być na miej aniołki i 
Świeczki, miano rozdawać podarunki, które 
św. Mikołaj przez cały podobno adwent sku- 
pował w miejscowych sklepach. I były. Prze- 
szło 380 dzieci dostało: buty, ubranka, bieliz- 
nę, książki a t. p. Zaś okołi 160 dzieci otrzy- 
mało dość pękate torebki łakoci. Radość więc 
była ogólna. Cieszyli się też i biedni rodzice, 
którzy posyłając dziatwę na naukę często. 
gęsto łzy wonią mad mawpół nagiem swem 
dzieckiem, które wraca ze szkoły skostniałe 
i zamiast mądrości, przynosi, w najlepszym 
wypadku, grypę. Naprawdę była to choinka 
niezwykła. Radość wszystkich ogarnęła, tak, 
że nawet stary wójt holszański, którego z po 
czątku krępowała trochę rola św. Mikołaja, 
wkońcu się roześmiał wraz z innymi. 

Nie można matomiast przemilczeć, że 
ta piękna impreza którą mieliśmy możność 
cieszyć się maprawdę szczerze, jest zasługą 
nielicznej wprawdzie, lecz coraz bardziej 
wspólnie występujące w szlachetnych poczy- 
naniach miejscowej inteligencji, rekrutującej 
się przeważnie z urzędników. 

Niech ta szczera radość dzieci i młodzieży 
to ciepło z jakiem odnoszono się do miej bę- 
dzie zapłatą za ich starania, drogi czas i 
droższe jeszcze szczodrze udzielone ze skrom 
nych swych pensyj grosze. S. B. 

ŁIDA 
-; Nowa straż pożarna w Ściganach. Mie- 

szkańcy wsi Ściganie, gminy lipniskiej, nie- 
dawno temu zostali nawiedzeni klęską poża- 
ru, która tylko dzięki pomocy straży pożar 
n ej przybyłej z Lipniszek, nie przybrała gro- 
źmiejszych rozmiarów. 

Gdyby mie zlokalizowanie szalejącego ży- 
wiołu, cała 'wieś, licząca 127 gospodarstw, 
byłaby poszła z dymem. 

Widząc, jak wielkie zasługi oddaje straż 
pożarna, mieszkańcy wioski przystąpili do 
zorganizowania własnej straży. 

Wybramy został zarząd i ikomisja rewi- 
zyjna oraz matychmiast poczynione zostały 
kroki by straż zaopatrzona została w naj- 
niezbędniejsze urządzenia pożarnicze. 
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Teatr „Lutnia. 
Egzotyczna kuzynka. 

Komedja w 3 aktach Verneuilla, 

Czy nie jest to ta sztuka, która 
w Paryżu nazywa się Notre cousine de 
Varsovie, i przedstawia tę narwaną 
ale sympatyczną w swej bezpośred- 
niości i prostocie panią, jako Polkę, 
nadając jej zresztą zwyczajem fran- 
cuskim, cechy Rosjanki? 

W Lutni grano ją jako Rosjankę. 
Ciekawem jest ujmowanie przez fran- 
cuskich autorów komedjowych typów 
egzotycznych. Biorą je prawie zawsze 
ze wschodu: jakaś Rumunja, Serbja, 
Słowacja (?), Dalmacja, Sardanja (?), 
wymyśla sobie autor rozmaite fanta- 
styczne kraje i państwa, by ludzi 
stamtąd przeciwstawić swoim roda- 
kom i rodaczkom. Bo to jest też cha- 
rakterystyczne: kobiety z owych kra- 
jów są zawsze prawie sympatyczniej- 
sze, uczciwsze w swej pierwotności od 
Francuzek, występujących w sztuce. 
Natomiast mężczyźni... pożal się Boże, 
rastakuery lub „żuliki* mówiąc po wi- 
leńsku. 

I w sztuce Verneuilla, która właś- 
ciwie kończy się dramatycznie, w šwie- 
tnej satyrze daleko głębszej niż na to 
wygląda, dał autor obraz rodzineczki 
francuskiej, bezdzietnej oczywiście, 
rentjerów oczywiście obsiadłych w do- 
brobycie i urządzonych jak najwygod- 
niej na tym padole. Oczywiście! Pani 
ma kochanka: wygodnie, pod bokiem, 
bez kłopotu, rozwieść się nie myśli, 
poco? I tak jest doskonale, dwóch 
mężczyzn ją kocha, dwóch służy, 
dwóch zadawalnia zachcianki... Ale 
oto wskutek odpoczynku męża po cho- 
robie, małżeństwo przebywa więcej 
razem i wygoda dwojga kilkoletnich 
kochanków zaczyna się psuć. Jedwab 
i wata, w której żyją jak w puchówce, 
zaczyna się załamywać w fałdy, och, 
jeszcze nieznaczne, ale a nuż kłopot, 
a nuż niewygody?... 

Na szczęście zjawia się egzotyczna 
kuzynka, więc trójka spryciarzy za- 
chodnich chwyta pierwotną, prostą na- 
turę w obroty, każdy na swoją korzyść 
wyzyskuje jej żywiołowy tempera- 
ment, ofiarność i gotowość do awan- 
turek. 

Tresują ją jak pieska, z całą wyż- 
szością ludzi o wyrafinowanej cywili- 
zacji; zupełnie konkwistadorzy wobec 
jakiejś Azteczki czy królowej Madaga- 
skaru. Poczciwa kobietka (wdowa) 
poświęca się jak może, ale unosi ją 
sympatja w innym kierunku niż to 
było w planie. Prostuje krzywe ścieżki 
tej hultajskiej trójki, ale ba... od cze- 
góż Liga Narodów cywilizowanych 
przeciw barbarzyńcom? Przegra, prze- 
gra mała dzikuska, odrzucą ją od sie- 
bie przyzwyczajenia mieszczuchow- 
skiej kanalijki, wszystko wróci do 
swych żatęchłych pudełeczek, a ona 
poleci znów na szerokie flukta awan- 
tur w szerokim świecie, tylko serce, 
serce dzikie i dotąd. nieokiełzane, 
szarpnęła po raz pierwszy miłość i 
zraniła przewrotność męska. Przegra- 
ła, przegrała przez swój brak prze- 
wrotności, przez to, że nie chciała nie 
zrobić podłego, przez to, że była za 
odważna. Jakimże ładnym gestem, 
przechodzącym ramy komedji, wska- 
zała Ejchlerówna drzwi do pokoju ko- 
chanka, idącej go odbierać kuzynce, 
mężatce francuskiej. 

Wogóle dziwna to sztuka; właści- 
wie pod powodzią dowcipów najlep- 
szego gatunku, pod świetnemi djalo- 
gami pełnemi finezji, polotu i wytwor- 
ności, pokrywającemi głęboko sięga- 
jący cynizm francuskiej strony, mimo 
humorystycznych rozmów z kuzynką 
z Moskwy, i jej opowiadań, mimo sta- 
łego podkładu, umiejętnie wyzyskane- 
go motywu literackich aspiracyj pana 
domu, komedja ta jest. obrazem: po- 
ważnych konfliktów kultur, a także 
i uczuć. A że była świetnie, wytwornie 
i dowcipnie graną przez pp. Ejchle- 
równę i Lewicką oraz p. Wyrwicza 
(mąż) i p. Balcerzaka (kochanek) 
więc można na niej spędzić wieczór 
bawiąc się i zastanawiając, (jeśli kto 
chce), nad problemem, który autor po- 
rusza niby odniechcenia, ale bardzo 
dotkliwie dla swoich rodaków. 

@ Нго. 
№№…№- 

“ „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. 1l-ej do I8-ej. :- 
KAUCJĄ 5 Zł, ABONAMENT 2 Zł: 

2000004030000490444000040040000000000000600 

-+ Ochotnicza straż pożarna w Pomiedzi. 
W ostatnich czasach zorganizowano ochot- 
niczą straż pożarną w Pomiedzi, gminy raduń 
skiej, która zaraz na początku swego istnie- 
nia poczyna się świetnie rozwijać. 

W skłąd zarządu tej straży weszli: pre- 
zes — Władysław Skarbek, zastępca — Je- 
rzy Barowski naczelnik — Jan Maciejas, 
skarbnik — Michał Masłowski i gospodarz — 
Adam Barowski. 

Prócz straży pożarnej, w Pomiedzi znaj. 
duje się jeszcze mie tak dawno zorganizowa- 
me koło młodzieży wiejskiej, które stale na 
tamtejszym terenie okazuje swą żywotność, 

W dniu 28 grudnia Koło Młodzieży urzą- 

  

dziło choinkę dla biednej miejscowej dzia- - 

RAKÓW 
-+ Rak powodem samobójstwa. We wsi 

Laskówka, gm. rakowskiej wczoraj rano zna- 
leziono w chlewie mieszkańca tej wsi Jano- 
wicza wiszące zwłoki jego żony Wincentyny. 

Jak się wyjaśniło z listu, który Janowi- 
czowa zostawiła, popełniła ona samobójstwo 
gdyż dowiedziała się od lekarza, że chorą jest 
na raka. (c.) 

W _IZEGEGN Sakal 

Konferencja kol. polsko-łotewsko-estońska. 
Przybyli do Wilna w sobotę dełe- 

gaci kolejnictwa Estonji i Łotwy zwie 
dzali w ciągu niedzieli, pod przewod- 
mictwem profesora Ferdynanda Ru- 
szczyca, miasto nasze, którego pięk- 
ność wywarła na gościach duże wra- 
żenie. Oświadczyli, iż nie spodziewali 
się, że Wilno posiada tak wiele zabyt- 
ków kultury polskiej. 

W poniedziałek dnia 5 b. m., w 
gmachu Dyrekcji P. K: P. w Wilnie 
toczyły się od godz. 12 do 17 obrady 
konferencji kolejowej przy udziale 
delegacyj polskiej, łotewskiej i estoń- 
skiej. Konferencję otwonzył dyrektor 
P. K. P. w Wilnie inż. Kazimierz Fal- 
kowski, obradom zaś przewodniczył 
prezes delegacji polskiej inż. Gustaw 
Ejsmont, inspektor Min. Kom. W 
skład delegacji polskiej wchodzili po” 
nadto delegat głównej inspekcji Min. 
Kom. in. Grosser, 'prezes komitetu w 
Bytomiu delegat rządu polskiego Mił- 
ler, delegaci Min. Kom. naczelnik dr. 
Ceceniowski i radcy ministerjalni inż. 
Kmita i inż. Tymowski. Z ramienia 
Dyrekcji P. K. P. w Wilnie uczestni- 
czyli w obradach konferencji dyre- 
ktor P. K. P. inż. Falkowski, na- 
czelnik wydział ruchu inż. Walicki, 
zast+ nacz. wydziału mechanicznego 
inż. Sipayłło, inż. Peczke, kierownik 
działu Slinko, p. Cell i wicedyre- 
*tor P. K. P. Wilno inž. Mazurowski, 

Delegacja łotewska składała się z 
naczelnika wydziału mechanicznego 
inż- Pawła Bejkmana, jako prezesa de- 
legacji i zastępcy naczelnika wydzia- 
łu ruchu inż. Jakóba Klawina. \ 

Koleje estońskie reprezentował p. 
Rywies. 

Po szczegółowej dyskusji na kon- 
ferencji powzięto szereg uchwał, zwią- 
zanych z wiprowadzeniem w życie za- 
wartej już pierwej umowy o wzajem- 
nem używaniu wagonów towarowych 
w komunikacji bezprzeładunkowei 
pomiędzy kolejami państwowemi Pol- 
ski, Łotwy i Estonji. 

Jak wiadomo, delegacje trzech 
państw spotkały się w dniu 3 b. m. w 

  

  

  

Sprawa 

Dyneburgu w związku z otwarciem 
urządzeń bezprzeładunkowej komuni- 
kacji ze zmianą zestawów kołowych. 

Do dyspozycji gości łotewskich i 
estońskich Wileńska Dyrekcja P.K.P. 
oddała wagon salonowy, którym dele- 
gaci przybyli do Wilna i odjadą zpo- 
wrotem do kraju. 

W poniedziałek wieczorem po za- 
mknięciu obrad konferencji dyrektor 
P. K. P. w Wilnie inż. Kazimierz Fal- 
kowski podejmował uczestników kon- 
ferencji obiadem w sali hotelu Geor- 
ges'a, 

Prezes Falkowski wzniósł pier- 
wszy toast na cześć Łotwy i Estonii, 
podkreślając w pięknem przemówie- 
niu, iż jako słuchacz uniwersytetu do- 
rpackiego i politechniki ryskiej był 
świadkiem zmagań marodów łotew- 
skiego i estońskiego o zachowanie by- 
iu marodowego, zmagań takich sa- 
mych, jak 'wałki narodu polskiego. 
Narody nasze mają wiełe wspólnego 
w swej psychice i rozumieją, że naj- 
lepszym sposobem utrzymania nie- 
podległego bytu jest moc gospodarcza. 
Wehodząca w życie konwencja kole- 
jowa przyczyni się wielce do wzmo- 
żenia handlowego ruchu, zwłaszcza 
tranzytowego, przyczyniając się tem 
samem do poprawy stosunków . gos- 
podarczych zainteresowanych krajów. 

   

Następnie przemawiał w języku 
polskim prezes delegacji łotewskiej 
Bejkman, składając życzenia z okazji 
wejścia 'w życie konwencji, wreszcie 
zabierał głos delegat kolei estońskich 
p. Rywies, a szereg toastów zakończył 
nacz: Piekar: Zebranie towarzyskie 
upłynęło wśród bardzo serdecztego 
nastroju. Obecny był również konsul 
estoński w Wilnie p. Ruciński. Kon- 
$ul łotewski Donas z powodu nieobec- 
ności w Wilnie nie mógł przybyć. 

Delegaci polscy odjechali w ponie- 
działek o godz: 22.50 zpowrotem do 
Warszawy, delegaci zaś Łotwy i Esto- 
nji po przenocowaniu w Wilnie о- 
puszczą nasze miasto we wtorek rano. 

   
  

  

  

  

  

sensacyjnego okradania 
p. M. Bohdanowicza przed sądem okręgowym. 

W pierwszych dniach lipca ub. r. w dro- 
dze konfidencjonalnej Urząd Śledczy powia- 
domiony został, że znany w naszem mieście 
obywalel i przemysłowiec p. Mieczysław 
Bohdanowicz jest okradany systematycznie. 
o czem sam nie wie. 

Sprawę tę powierzono st. przod. sł. Śl. 
p. Konstantemu Wasilewskiemu, który udał 
się do p. Bohdanowicza i ku jego wielkiemu 
zdziwieniu oświadczył, że jest pastwą złodziei. 

P. Bohdanowicz zrobił pobieżny przegląd 
szuflad i skonstantował, iż istoinie zginęły 
w tajemniczy sposób pieniądze w walucie do- 
larowej, rublowej w złoci ulerja oraz apa- 
rat fotograficzny, wartoś oło 50.000 zł. 

Dalsze dochodzenie ustaliło, iż sprawczy- 
nią kradzieży jest długoletnia i zaufana słu- 
żąca poszkodowanego Helena Paradowska 
i jej dwaj synowie Antoni, lat 18, i Jan, liczą- 
cy zaledwie 15 lat. 

Okazało się, iż Paradowska; dowiedziaw- 
szy się od znajomego Tadeusza Rotkiewicza, 
iż syn jej Antoni skradł p. Bohdanowiczowi 

kszą kwotę pienieżną, postanowiła zatrzeć 
ślady tego czynu. W tym celu prosiła Rot- 
kiewicza o zorganizowanie "napadu rabun- 
kowego na mieszkanie swego chlebodawcy. 
Na koszta przygotowania napadu pomysłowa inicjatorka skradła 65 rubli w złocie, złoty 
zegarek i łańcuszek do niego, aparat fotogra- 
ficzny oraz kilka złotych monet dolarowych. 
Rzeczy te podzieliła między  Rotkiewiczem 
i jego znajomym Konstantym Romanowskim, 
którzy zgodzili się wykonać plan obmyślony 
przez Paradowską. 

Policja poczyniła dalsze kroki, aresztując 
Rotkiewieza, Romanowskiego oraz Jana Pa- 
radowskiego. Ten ostatni przyznał się, iż 
skradł złoty zegarek oraz takiż pierścień 
i przedmioty te dał swemu koledze Wacła- 
wowi Ciechanowiczowi do spieniężenia. 

Aresztowany zaś Ciechanowicz oświadczył, 
że rzeczy te sprzedał niejakiemu Leonardowi 
Kajetowskiemu za 40 zł. i temi pieniędzmi 
podzielił się z młodym Paradowskim. 

Nieco później zatrzymany został drugi 
syn Paradowskiej, Antoni, który przyznał się, 
że już od 1928 r. okrada p. Bohdanowicza. 
Raz, skradł paczkę banknotów, w której było 
2800 dolarów, zaś innym razem ukradł złote 
monety rosyjskie 

    

  

     
   

  

   

    

   

  

     

  

Dziś: Objawienie Pańskie. 
Trzech Króli. 

Jutro: Lucjana, Juljana. 
  

Wschód słońca—g. 7 m. 44. 

Zachód g IS m 391 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegji U. S. B. 
w Wilnie z dnia 5/1—19381 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temperatura średnia 4- 10 C 

> najwyższa: - 2° С 

ы najnižsza: 0° 

Opad w milimetrach: 5 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja bnrom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

  

KOŚCIELNA. 
` — Święcenia djakońskie i kapłańskie. W 

okresie poprzedzającym święta Bożego Naro- 
dzenia J. E. Arcybiskup Metropolita Wilen- 
ski wyświęcił ma djakonów cały ostatni kurs 
alumnów semiuarjum duchownego w Wilnie. 

W marcu r. b. nastąpią święcenia kap- 
łańskie. Wyświęconych zostanie 20-tu kle- 
ryków. 

OSOBISTE. 
— Pan Ludwik. Szwykowski, dyrektor 

Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział 
w Wilnie, powrócił 'z urlopu i objął urzędo- 
wanie z dniem 5 b. m. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Starostwo Grodzkie podaje do ogólnej 
ści, iż tegoroczny przegląd sanek 

‘ mił Paradowską, 

Bojąc się kompromitacji wraz ze swym 
przyjacielem Edwardem Plisko (lat 18) pie- 
niądze ukrył pod kamieniem na posesji domu 
Nr. 8 przy ul. Mętnej. Jednakże Plisko, któ- 
ry poddał Paradowskiemu myśl schowania 
pieniędzy, podstępnie zabrał je i z tych 1200 
dolarów oddał na przechowanie swej małce 
Rozalji Pliskowej, informując ją jednocześnie, 
że pieniądze te skradł Paradowski. 

Zkolei policja odszukała Pliskę, od którego 
zdążyła odebrać 1100 dolarów i 30 rubli 
w złocie. 

W wyniku tak pomyślnie przeprowadzo- 
nego dochodzenia wszystkich zamieszanych 
w tę sprawę przekazano do rozporządzenia 
sądowi przed którym ostatnio stanęli. 

Paradowska i jej synowie przyznali się do 
winy. Ciechanowicz oświadczył, iż zawiado- 

syn jej Jan hula za kra- 
dzione pieniądze, wyparł się jednak by miał 
zgodzić się na udział w napadzie na miesz- 
kanie Bohdanowicza. 

Edward Plisko, wiedząc, że Antoni Para- 
dowoki posiada znaczną sumę pieniędzy, po- 
radził mu ich ukrycie, co się z temi pieniędz- 
mi później stało nie wie, 

Romanowski i Rotkiewicz, przyznając się, 
iż otrzymali od Paradowskiej biżuterję i pie- 
niądze, zaprzeczyli by projektowali napad. 

Sąd w składzie pp. sędziów: K Bobrow- 
skiego (przewodniczący), W. Brzozowskiego 
i L. Siemaski po przesłuchaniu zeznań świad- 
ków, przemówień podprokuratora p. Korku- 
cia i obrony uznał, iż wina wszystkim oskar- 
żonym została dowiedziona i wymierzył im na- 
stępujące kary: 

Helenę Paradowską skazał na zamknięcie 
w domu poprawy przez 1 rok i sześć mie- 
sięcy. Na osadzenie w więzieniu zwykłem 
skazał: Antoniego Paradowskiego przez rok, 
Tadeusza Rotkiewicza przez 8 miesięcy, 
a wszystkich innych, t j. Jana Paradowskiego. 
Konstantego Romanowskiego, Wacława Cie- 
chanowicza oraz Rozalję i Edwarda Plisków 
przez 6 miesięcy każdego. 

Skazanym zaliczono areszt zapobiegawczy, 
t. j. po 4 miesiące. 

Janowi Paradowskiemu, Ciechanowiczowi 
oraz matce i synowi Pliskom sąd wykonanie 
kary zawiesił na 5 lat. Ka-er. 

  

NIKA 
odbędzie się w podwórzu posesji, w której 
mieści się Wileńskie Starostwo Grodzkie (Że- 
ligowskiego 4), w godzinach od 13 do 15.30 
od dnia 15 stycznia do dnia 27 stycznia 1931 
roku włącznie. Właściciele sanek „winni 
w oznaczonym terminie dostarczyć sanki do 
przegłądu w stanie uporządkowanym, gdyż 
w przeciwnym razie będą one wycofane 
z użytku publicznego. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza sroda literacka poświęcona 

będzie pamięci wybitnego poety i satyryka 
Juljana Ejsmonda. Referat o twórczości 
tragicznie zmarłego : pisarza wygłosi p. 
Tadeusz Łopalewski. Uproszenii artyści dra- 
matyczni recytować będą następnie z różno- 
rodnego dorobku Ejsmonda: bajki i satyry, 
prozę myśliwską, poezje i przekłady z Ko- 
chamowskiego. 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
wprowadzeni goście. Początek o godzinie 8 
wieczorem, jutro, 7 stycznia. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Przeładowanie szkół powszechnych. Po 

dług danych zaczerpniętych ze źródeł miaro- 
dajnych, liczba dzieci w wieku szkolnym na 
terenie m. Wilna w roku 1930 w porównaniu 
z ostatniemi 3 latami wzrosła o 5000 osób. 

W związku z tem w roku szkolnym 1931- 
1932 spodziewany jest wzrost dzieci w szko- 
łach o 1500 osób, a w roku 1932-33 o 2000 
osób. Jest. to różmica między rocznikami wy- 
chodzącemi z wieku szkolnego a rocznikami 
wchodzącemi w okres obowiązku szkolnego. 
Razem więc w ciągu najbliższych 2 łat przy- 
rost dzieci w wieku szkolnym wyniesie 2500 

osób. ` 
Z tego zestawienia wynika, że w szkołach 
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powszechnych w roku 1931-32 może zabrak- 
nąć woknych miejsc, zaś w roku szkołnym 
1932-33 sytuacja w szkolnictwie ulegnie dal- 
szemu pogorszeniu, gdyż ogólny brak miejsc 
dla dwóch najbliższych lat szkolnych wynie- 
sie około 2500 brakujących miejsc. 

Poważnej tej groźbie zapobiec może je- 
dynie budowa przynajmniej dwóch nowych 
gmachów szkół powszechnych. 

    

SANITARNA. 

— Usprawnienie nadzoru sanitarnego. 
W swoim czasie władze nadzorcze zwróciły 
uwagę samorządu wileńskiego na fakt, że wo- 

bec nasilenia zoru sanitarnego liczba kon- 
trolerów saniiarnych na m. Wilno jest sta- 
nowczo za mała nawet przy wydziełonym 
Okręgu Ośrodka Zdrowia. Jednocześnie Urząd 
Wojewódzki polecił zwrócić baczniejszą uwa- 
gę na to, by przewidziane były również w no- 
wym budżecie kredyty na organizację biur 
sanitarnych przy lekarzach sanitarnych oraz 
kartoteki sanitarnej centrali w Magistracie, 
bez czego jest nie do pomyślenia prowadzenie 
prawidłowego nadzoru sanitarnego w Wiłnie. 

Podług uwag Urzędu Wojewódzkiego, 
istniejący zespół kontrolerów saniłarnych zu- 
pełnie nie jest fachowo przygotowany do 

      

     

    

  

        
  

   

   

   

  

wykonywania swego zawodu. 

W związku z iem, jak się dowiadujemy, 

na przys rok budżetowy Magistrat zamie- 
rza wstawić w swoim budżecie odpowiednie 
kwoły na konieczne zwiększenie etatu kon- 
trolerów sanitarnych i na przeszkolenie obec- 
nie pr: ych oraz budžetowo ująć urzą- 
dzenie i utrzymanie biur sanitarnych przy łe- 
karzach sanitarnych i przy naczelnym leka- 
rzu m. Wilna. 

        

Z POCZTY. 

— 0d 1-go stycznia wprowadzono ruch 

teleieniczny między Luxemburgiem, a Wil- 
mem, Warszawą, Bielskiem, Bydgoszczą, Ka- 
towicami, Lwowem, Łodzią i Poznaniem. 

Opłata, za trzyminutową rozmowę zwykłą wy 
nosi 9 fr. 30 cent. Dopuszczone są rozmowy 

w а za opłatą normalną, pilne 
za opłatą potrójną i błyskawiczne za opłatą 

dziesięciokrotną. W okresie słabego ruchu, 
L. j. o dgodz. 19 do 8 opłata za prywatną TOZ- 

mowę zwykłą wymosi trzy piąte normalnej 
opłaty. zędy tuksemburskie mogą wzywać 

do swych rozmównic osoby zamieszkałe po- 
za okręgiem doręczeń za opłatą dodatkową 

50 centymów. - 

            

GOSPODARCZA 

— Kupey żądają prolongaty terminu wy- 
kupienia świadectw przemysłowych. Związek 
Kupców Żydowskich zwrócił się do wileń- 
skich władz skarbowych z prośbą prołongo- 
wania terminu wykupienia świadectw pnze- 
mysłowych na rok 1931. Jednocześnie kupcy 
domagają się wstrzymania kontroli przedsię- 
biorstw, prowadzoenj obecnie przez lzbę 
Skarbową, w kierunku sprawdzenia jakie 
przedsiębiorstwa nie zaopatrzyły się w pa- 

ienty, 
— Kursy gospodarcze. Wileńskie Towa- 

tzystwo Organizacy i Kółek  Rolniczycł: 
wespół z Wiileńskiem Towarzystwem Ogrod- 
niczem urządza w Wiilnie 2-miesięczne kursy 
dla praktykantów ogrodniczych i 2-ygod- 
niowe kursy dla dokształcenia ogrodników 
praktykantów i miłośników ogrodnietwa. 

Dwumiesięczny kurs dla  praktykantów 
ogrodniczych rozpocznie się w dniu 16 b. m. 
w lokalu Pracowni Przyrodniczej, róg Ma- 
łej pohulamki i Zawalnej, o godz. 17-ej i bę- 
dzie się odbywał w godz. wieczorowych od 
17ej do 20-ej codziennie. Oprócz praktykan- 
tów ogrodniczych przyjęci nań być mogą, za 
odnośną opł: i inne osoby. 

Dwutygodniowy kurs dla о8 Aków 
praktykantów i mołośników ogrodnictwa 
rozpocznie się w tymże lokalu, w dniu 5 lu- 
tego b. r. i będzie się odbywał: ćwiczenia i 
demostracje w godzinach przedpołudniowych 
od 9 do 12-ej, a wykłady w godzinach wie- 
czorowych od 17ej do 20-ej 

niem kursu będzie ajomienie D- 
grodników-praktykantów jak i" miłośników 
ogrodnictwa z najnowszemi metodami pra- 
cy ogrodniczej, a także organizacją zbytu 
i walką ze szkodnikami w sadach i ogro- 

  

   

  

   

    

  

    

  

  

  

        

  

  

   

dach. 3 
Opłata za przesłuchanie 2-miesięcznego 

kursu dla miłośników ogrodnictwa będzie 
wynosiła Zł. 40, dla praktykantów kurs bez- 

Za kurs 2-tygodniowy dla miłośni- 
r ogrodnictwa Zł. 20, ogrodnicy prakty- 

а А @ 7 wykładów bezpłatnie. In- 
formacyj udziela i zapisy przyjmuje w godz. 
urzędowych Wiileńskie Towarzystwo O. i K. 
R. i Wileńskie Two Ogrodnicze, Sierakow- 
skiego 4. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 

mia Weteranów iKresowych 1831 i 1863 r. 
w Wilnie składa zespołowi sądownictwa 

i adwokatury w Wilnie serdeczne wyrazy 
podzięki za zebrane w dn. 1 stycznia b. r. 
136 zł. tytułem ofiary, na rzecz. potrzebują- 
cych pomocy wdów po weteranach. 

SPRAWY BIAŁORUSKEE. 

— Bez przedstawiciela Wiłna. W dniach 
29 i 30 grudnia ub. roku odbył się w Pradze 
Czeskiej Vl-ty Doroczny Zjazd „Zjednocze- 
nia Białoruskich Organizacyj Akademickich* 
(ABSA). Na ten Zjazd wydelegowano też kil- 
ku przedstawicieli od Białoruskiego Związku 
Akademickiego w Wilnie, jednak z powodu 
braku środków materjalnych miał udać się 
tylko jeden delegat, p. 5. Stankiewicz, który 
jednocześnie jest członkiem Zarządu „ABSA” 
W osłateczności wyjazd i tego delegata nie 
doszedł do skutku, albowiem odnośne władze 
ma prośbę wydania ulgowego paszportu za- 
granicznego dały odpowiedź wprawdzie po- 
zytywną, ale spóźnioną, bo aż 2 b. m., czyli 
jaż w kilka dni po Zjeździe. 

— Nowe czasopismo białoruskie. W tych 
dniach ukaże się nowe czasopismo białoru- 
skie tygodniowe p. t. „Biełaruski Zwon*. rt. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Gespodarczy Związek Zawodowy Ma- 

larzy Fachowych. Sekretarjat mieści się przy 
ulicy Żydowskiej 15—6. Czynny od godz. 6 
do 8 wieczór codziennie prócz świąt — do 
Zarządu zostali wybrani: 1) Ostaniewicz Piotr. 
— prezes, 2) Daszewski Józef — zastępca, 
3) Mackiewicz Stanisław — sekretarz, 4) By- 
kowski Wacław — skarbnik, 5) Dawlidowicz 
Piotr, 6) Lasman Adalf, 7) Aleksionek Daniel, 
8) Downarowicz Jakób, 9) Wasyljiew Ba- 
zyl — jako członkowie. Na zastępców: 1) 
Tarpiłowski Józef, 2) Jacewicz Aleksander. 

RÓŻNE. 

      

  

  

— Bezrobotni przed Urzędem Wojewódz- 3 
kim. Wczoraj w godzinach przedpołudniow, 
przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego zgro- 
madził się thum bezrobotnych, którzy wyło- 
nili z pośród siebie delegację dla interwe- 
njowania w wydziale opieki społecznej w 
sprawie zasiłków doraźnych. 

[Bezrobotni zachowywali się spokojnie 
i nigdzie nie zakłócili porządku publicznego. 

— Koncesje na wolne składy soli. Na 
mocy zarządzenia władz skarbowych na miej- 
sce obecnie istniejących wolnych składów 
soli, z dniem 1 lipca r. b. mają być wprowa- 
dzone w życie koncesje na wołne powiatowe 
składy soli. 

Władze komunikują jednocześnie, że kon- 
cesje będą zastrzeżone dła dotychczasowych 
akcjonarjuszy wołnych składów i hurtowych 
sprzedawców soli. 

Podania o koncesje na wołne składy soli 
przymuje Izba Skarbowa w Wilnie. 

         



ZABAWY. 
— Doroczny bal b. wychowanków kor- 

psu kadetów. W dniu 9 stycznia 1931 r. 
mw Salonach „George“ odbędzie się dorecz- 
my bal wychowanków ros. korpusu kade- 
tów. Początek o godz. 22-ej. Czysty do- 
<hód przeznacza się na rzecz dobroczynną 
Wstęp za zaproszeniami. 

— Choinka dla dzieci w Związku Dru- 

   

  

kaszy m. Wilna. W dniu 6-go stycznia 
t. b. tradycyjnym zwyczajem lat ubieg- 

Związek Druk m. Wilna miesz-    
zzący się przy ul. iBakszta Nr. '8 urządza 
dia dzieci swych członków Choinkę UTOZ- 
majcomą prizedstawieniem „Jasełek* w 

aktach ze śŚpiewami. Poczem nastąpi roz- 
damie łakoci dla młodocianych wizdów. 

— Bał na ebczy letnie harcerskie. Dnia 
16 styczmia b. r. w salonach oficerskiego 
Kasyna Garnizonawego odbędzie się bal, 
urządzony staraniem Zarządu Wileńskiego 
Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego. 
Bilety w cenie zł. 8 i akademickie zł. 4 
wcześniej nabywać można u Pań Gospodyń 
i Panów Gospodarzy oraz w Klubie Techni- 
ków Wileńska 33, od 11—13 i od 17—19 
u p.Juszkiewicza. 

Dochód z balu przeznacza się na har- 
cerskie obozy letnie. 
Obowiązki gospodyń i gospodarzy ła- 

skawie przyjąć raczyli p.: Białasowie Stam. 
Poraj-Biernaccy ar jam., Bochwicowie 
Stan., Biestkowie Stef.,  Bosiaccy 
Bzowscy 'Kazim., Czarnowscy Czesł., й 
Witold, Englowie Miecz., Falkowscy Kazim., 
Filipkowscy Wład., Filipowiczowie Jan., Fo- 
lejewscy Józ., Furgalski Teodor, Člatmano- 
wie Julj, Gerlowie Eug., Hajnowie Wiikt., 
Hillerowie Stan., Iszora Wacław, Iwaszkie- 
wiczowie Józ., Izydorczykowie Leon., Ja- 
kowiccy Wład., Januszkiewiczowie Aleks., 
Jażdżyńscy Stef., Jenszowie Henr., Joczowie 
Kour., Jundziłłowie Zyg., Kasprzycey Tad., 
Kiersnowscy Tad., Kozierowscy Czesł., Klem. 

   

            

    

  

  

  

  

czyńscy Fug., Kulikowscy Leon, Landau 
Ign., Ludwikowscy Wikt., Łączyńscy Stan., 
Łokuciejewscy Jan., Maculewiczowie Lud., 
Maleccy Jan., Materscy Ign., Meysztowiczo- 
wie Aleks., Mersonowie Grzeg., Muszyńscy 
Jan., Moszyńscy Jan., Michejdowie Kornel. 
Ni żyńscy Kazim., Orłowscy Zenon., Pako- 

  

szowie Mich., Patkowscy Józ., Piełraszewscy 
Jan., Petrusewiczowie Kazim., Platerowie 
A Pnrzyłuscy Józ., Przewłoccy Marj., 
Radwańscy Jan. Ratyńscy Edw 
Rom. Safarewiczowie Adleks., Siła-Nowiccy 
Stef. Siemiradzcy Hipol., Sobeccy Jan., 
Sengalewiczowie  Józ..  Sopoćkowie  Józ., 

Stachiewiczowie Wacł., Schrótteorwie Karol., 
Sumorokowie Leon., Ś iteccy Kzim., Sz- 

chnn Bohdan, Szeligowski Kazimierz, Szemio- 
thowie Edw. Szumańscy Wład., Sztralłowa 
Aniela, Świętorzecey  Stef.,  Uniechowscy 
Ludw., Wenda Zygmunt, Wróblewscy Bron.. 
Zawadzcy Wład., Zelwerowiczowie Aleks., 
Żuchowiczowie Karol. 

— Bal patronatu. Dnia 10 stycznia b. r. 
w Salonach Geonges'a odbędzie się III Do- 
roczny Bal Patronatu Wiięziennego. Bilety 
u pań gospodyń. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

odbędą się w Teatrze na Pohulance dwa 
przedstawienia. O godz. 3 m. 30 p. p. wi- 
dowisko dla dzieci „Betlejka Wilenska“ Ro- 
mer-Ochenkowskiej w wykonaniu całego ze- 

społu, w reżyserji dyr. Zelwerowicza. 
Prześliczna ilustracja muzyczna kompo- 
ji E. Dziewulskiego dodaje uroku temu 
rownemu widowisku, które niebawem, 

ze względów repertuarowych, zejdzie z afi- 
sza. Ceny miejsc specjalnie zmiżone. 

Wieczorem o godz. 8 „Dzielny wojak 
Szwejk* Haseka. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. 

    

     

    

  

  

Dziś teatr 

„Lutnia* czynny będzie również dwukrot- 
nie. O godz. 3 m. 30 pp. ukaże się czarowna 
komedja Verneuila „Egzotyczna kuzynka 
mw reżyserji R. Wasilewskiego, z Eichlerów- 
mą w roli głównej. Ceny miejsc zniżone. 

O godz. 9 w. Rewja karnawałowa z udzia- 
łem całego zespołu, w režyserji Wyrwicza- 
Wichrowskiego. Zniżki i bilety kredytowe 
ważne. 

— Najbliższe premjery. Zespół teatrów 
Miejskich zajęty jest obecnie przygotowa- 
niami do majbliższych premjer. Będą to: 
„Łódź — Ameryka Pawła Francka i Lud- 
wika Hirszfelda, która ukaże się w „Lut- 
ni; oraz „Papa-kawaler* Edwarda Chil- 
da Carpentiera, która wystawiona będzie 
ma Pohulamce. Pozatem rozpoczęto już 
próby z uroczej bajki dla dz . t© „Czu- 
purek*, pióra Benedykta He > 

— Dyrektor Zelwerowicz powrócił 
zdrowia i niebawem obejmie rolę dokt 
Gruensteina w sztuce „Dziemy wojak 
Szweik“. 

WTOREK, dnia 6 stycznia 1931 r. 

10.15: Tr. nabožeūstwa z Poznamia. 11.58: 
Czas. 12.15: Tr. poranku z Filharm. Warsz. 
14.00: Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: Au- 
dycja dla dzieci. 16.40 АНа di Vaticano:'* 
odczyt. 17.15: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne”. 17.40: Rezerwa. 17. 45; Szopka kra- 
kowska i kolędy. 19.00: Kajakiem z Constan- 

zy do Konstantynopola. 19.20: „Tygodnik ar- 
tystyczny“ 19.35: Program na czwantek 19.40: 

„Szajka zgrozy* feljeton. 19.55: Rozmaitości. 
20.00: Operetka „Bajadera* — Kalmana z 
Warsz. 22.15: „Już po świętach* felj: Po 
feljetonie kom. 23.00: „Spacer detektorowy 
po Europie“. 

ŚRODA, dnia 7 stycznia 1931 r. 
1158: Sygnał czasu z Warszawy. 

   
   

     

    

    

  

  

12.05: 

  

O 

13.10: Komunikat me- 
teorologiczny. 15.5 iRadjokronika. 16.10: 

Program dzienny. 16.15: Audycja dla dzi 
16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 17 
„W cieniu mogiły Władysława Warneńcz 
ka“ odczyt 17.45: Koncert. 18.45: Chw 
strzelecka. 19.00: Program na czwartek i ro 
maitości. 19.10: Komunikat rolniczy. 1% 
Rezerwa. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 

20.00: „Testament Starego Tygrysa“ feljeton. 
20.15: Ojcowie „Gaudeamus“ (o šredniowie- 
cznych wagandach i goljardach) feljeton. 20.30 
Muzyka lekka. 24.10: Kwadrans literacki. 

21.25: Dalszy ciąg koncertu. 22.00: „Europa 
pod lodem" feljeton. 22.15: Koncert. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

„dnia 8 stycznia 1931 r. 

Koncert południowy. 

  

    

    
    

        

      

    

  

ał czasu z Warszawy. 12.35: 
szkolny. 14.30: Kącik dla pań. 

„45: Program dzienny. 15.50: „Psychologja 
rewolucji a bolszewizm — cz. I odczyt. 
16. Koncert symfoniczny (płyty). 17.15: 
„Pierwiastek miesprawiedliwości w Warsz 

  

wiance“ i Nocy Listopadowej' odczyt. 17.45: 
Koncert jubileuszowy z okazji 7 rocznicy 
urodzin prof. Michała Józefowicza 18.45: Ko- 

      

tek i rozmaitości. 19.35: Prasowy dzienniik ra- 
djowy. 20.00: „Bohaterskie kobiety* feljeton 
20.15: Pogadanka radjotechniczna. 2.30: Kon- 
cert międzynarodowy z Hamburga. R 
Komunikaty z Warszawy. 22.25: Recital śpie- 
waczy. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WALKA Z RADJOPAJĘCZARSTWEM. 

Jak się dowiadujemy Urząd Wojewódzki 
polecił zwrócić baczną uwagę policji na spra- 
wę podjęcia energicznej walki z radjopaję- 
czarstwem. 

Równocześnie 
dały zarządzenie 

     

  

dze admini 
orgamom po 

       

  

  

przy pełnieniu przez policjantów codziennych 
obowiązków  kontrolowano  radjoodbiorców 
czy posiadają zezwolenia urzędu pocztowego 
Przedstawiciele policji w razie stwierdzenia 
posiadania nielegalnego odbiornika radjowe- 
go, kierować winny odnośne doniesienia do 
władz administracyjnych, a odpis tego donie- 
sienia do Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wilnie, 

W BALJI PO MORZU. 

Niewielkie ma znaczenie na morzu fa 
że balja ma wydłużony kształt kajaka, dźwi- 
ga żagiel i romantyczną nazwę „Sancho Pan- 
cho*. Jechać morzem Czarnem od ujścia Du- 
naju do Konstantynopola w kajaku — to to 
samo, w balji O takiej właśnie podróży 
stano' j morską część wyprawy kajakami 
do A opowie radjosłuchaczom dziś 
o godz. 19-ej jej uczestnik p. W. Korabiewicz. 

„LA SCALA* PRZED MIKROFONEM. 

Vie trzeba jechać do Medjolanu, aby usły- 
szeć+ „Ć ganer ję” Pucciniego w wykonaniu 
zespołu sły nnej opery „La Scala“. Ten piekny 

je radjo dziś o godz. 20-tej z płyt 

            

   

  

    „Columbia“. 

OJCOWIE „GAUDEAMUS“. 

„barw i 
Źródło 

j radości ż 
należy do © 

mroków średniowiecza 
tradycyjnej žakowsko- 
cia. Ojcostwo „Gaude- 
zesnych wagantów i gol- 

      

   

    

jardów. Nieco światła rzuci na tę sprawę 
środowy f[eljeton p. T. Bujnickiego (godz. 
20.15). 

Zamiast życzeń noworocznych 
złożyli ofiarę na rzecz Komitelu „Chleb dzie- 
ciom*: 

Urzędnicy Okręgowego Urzędu Ziemskie 
go: St Łączyński, prezes Okręg. Urz. Ziem- 
skiego — 10 zł., Żemojtel 3 zł., Wit. Jodko 

„ Tołłoczko J. 2 zł, NN. 3 zł, NN. 60 gr., 

  

           

    

  

Nr. 4 (1946) 

M. Surwiłłówna 50 gr., Wyspiańska 70 gr... 
K. Szydłowska 50 gr., Raszke R. 1 st, Bejnar- 
1 zł, J. Hawsowicz 1 zł, Jan Dorożyński 
1 zł, Edward Litorowicz 70 gr., J. Łakowski 
1 zł, M. Liwakowa 90 gr., W. Łukaszewicz: 
1 zł, Ig. Duchnowski 90 gr,, R. Snarski t zł.. 
A. Mickiewicz 1 zł., J. Dowgiałło 2 zł., J. 
Znosko 2 zł, Sztig Witołd 1 zł., M. Ziemiń- 
ska 1 > Kisiel 20 gr., K. Wełnis 1 zł. 50 gr 

2 ać W. Samowicz t zł. 50 gr.: 

  

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
Zamach samobójczy. 

W dniu 4 b. m. Jotejko Aleksander, Pias- 
ki 21, wypił esencji octowej. Pogotowie 
tunkowe odwiozło go do szpitala Żydowskie- 
go w stanie niezagrażającym życiu. 

Zderzenie atobusów. 
W dniu 3 b. m. szoter Sadonis Bolesław. 

Sokola 21, prowadząc autobus 14354, naje- 
chał przy ul. Niemieckiej na autobus 14463, 
prowadzony przez Hołobowiczównę Helene. 
W obu autobusach zostały pogięte błotniki. 

W dniu 4 b. m. przy ul. Tatarskiej i Mic- 

kiewicza Szukiewicz Franciszek najechał na 
autobus, powożąc dorożką konną i powy 

  

         

  

jał w autobusi yby. Wypadków z łu i 
nie było Szukiewicza, Lipówka 38, zatrzy- 
mano. 

Kradzieże 
Beński Abram, Stefańska Nr. 38 zameldo-    

  

wał, nieznani sprawcy przedostali się do 
tabryki wód gazowych przy ul. Ponarskiej 
iNr. 9, skąd skradli 11 balonów miedzianych. 
18 syfonów dużych i 164 syfony male, og6l- 
nej «wartości 2300 złotych. Dochodzenie w to- 
ku. 

-<ROEKY PORY OOYCEE EET OTOCZONA 

Popierajele przemysł kiajowę 

  

     
   

  

   

Od dnia 3 do 6 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

DR. MEDYCYNY 

Malo НЕЛ 
b. asystent Kliniki chorób» 

IX Zwyczajne Zgromadzenie Walne Członków T-wa 
Wzajemnych Ubezpieczeń 

„Związek ubezpieczeniowy Przemysłowców 
Polskich* w likwidacji w drugim terminie od- 
będzie się dnia 16 stycznia 1931 roku o godzinie 6-ej 

EDODOEOEECOEEFONE) 
Tylko z oryginalną etykietą i korkiem 

2667 jest 

* a ® 

Ka Miejskis 
SALA MIEJSKA 

$iircbramska 5. 

wyświetlany film Bry 
Arcypotężny sensacyjny dramat. 

gada Smierci 
Aktów 10. W roli głównej: Król sensacji — Marry Piel. 

  

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny prozram: Żyd wiecznyftułacz. prawdziwe wszęchświatowej sławy po południu w lokalu Towarzystwa w Warszawie | kobiecych i położnictwa 
2 s przy ul. Miodowej Nr. 8 z porządkiem dziennym ipod | Akademji Medycznej w 

Dźwiękowy Dziśł Rewelacyjny Przebój Dźwiękowe- Cudowna pieśń miłości i po- rygorami ogłoszonemi w Monitorze Polskim Nr 287 z | Petersburgu przyjmuje od 
KINO-TEATR Śpiewany! Najwspanialszy film Światal Ba- RIO RI | A święcenia. W roli gł.: przykuje dnia 13-go Grudnia 1930 roku. godz. 9 do 12 oprócz świąt 

jeczne widowisko, które kosztowało miljony! oczy wszystkich czar. kochanka Powyższe Zgromadzenie Walne będzie prawo- | Zygmuntowska 20 — 6... 
mocne a zapadłe uchwały ostateczne, niezależnie od 
liczby obecnych członków. 

Żkizad (f-watdó dni 13-66 Stycznia [032 ła: 
cznie wydaje karty wstępu, bez których nikt na Zgro- 
madzenie Walne nie może być dopuszczony ($;40,42) 

Statutu). 

2805—8 = 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
rycane i moczupłciowe 

Wilenska 3 

Bebe Daniels i słynny amant, za którym szaleją kobiety Johri Belas. Udział biorą tysiące pierwszorzędnych 
"artystów i śpiewaków. Melodje z RIO RITY będzie śpiewało całe Wilno. RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. 

NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniż. tylko na |-y seans. Seansy o g. 2, 4,6,8.i10,15 

Janko Muzykan 

    „HELIOS“ 
Wileńska 3>, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KINO Dziś wszyscy śpieszą obej- 
rzeć największy dźwiękowo- 
śpiewny przebój polski 

Wspaniały i wzruszający /do 
łez dramat na tle znanej no- 
weli Henryka Sienkiewicza 

  

„ADLDIKOJO” 
ai. A. Mickiewicza 22.   

Dźwiękowe Kino Dziś! 

CGIING 
ul. Wielka Nr. 47 

Ceny zniżone tylko na |-szy seans. — 

śpiewny i mówiony w języku francuskim. 

Śpiew — Balet — Chóry opery paryskiej! 
Wielka opera filmowa. 

muzyka. Wspaniała wystawa. Melodyjne przeb. A 
Ceny miejsc od 40 gr. 

Monument. przebój dźwiękowo- 

Seansy o godz. 2, 4 

W rol gł.: Piękna gwiazda ekr. polsk. Marja Malicka, Witold Conti i król. śm. Kazimierz Krukowski, Adolf 
Dymsza, którzy odśpiew. cały szereg pios. w jęz. polskim. NAD PROGRAM: 2 rewelac. dodatki dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Śpiewak Montparnasu 
W roli głównej znany śpiewak opery paryskiej Andrć Baugć. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 
‚ 6, 8 1 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Przepiękna 

  

  

  

    
    
  

VINCENT SZARRETT. 

Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o godz. 4-ej. 

Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska. Przekład autoryzowany). 

Głos brzmiał chłodno i rozkazują- 
co, ale nie nieprzyjažnie. Honeywell o- 
ehłonąwszy nieco zapytał: 

— Za co nas pan bierze? 
Dwaj nieznajomi wybuchnęli śmie- 

chem. i 

— Zapomnijcie o tem chłopcy — 
ciągnął przyjaciel z szynku. — Żaden 
z nas nie przyszedł na świat wczoraj. 
Gruby Ed odrazu się zorjentował, co- 
ście wy za jedni. Gdyby on decydował 
w łej sprawie, nie wracalibyście dziś 
do domu. Wypełniliście tylko swój o- 
bowiązek; wiem o tem i nie mam wam 
lego za złe. Ale i my pracujemy na 
życiesna nasz sposób i pragniemy je- 
dynie, żeby nas pozostawiono w spo- 
koju. Zrozumiano? Co to komu szko- 
dzi, że sprzedajemy dobre trunki po- 
rządnym ludziom? 

  

   

  

— Rozumiem — rzekł Honeywell. 
—Wzięliście nas za detektywów rządo- 
wych? 

—- Rządowych, czy stanowych, czy 
z ligi antyałkoholowej, czy innej, to 
nas mało obchodzi. Dostaliście ostrze- 
żenie — rzekł szofer. — Na drugi raz 
będzie mniej gadania. 

Usiadł zpowrotem przy kierownicy, 
a Siłvernail wskoczył szybko do środ- 
ka. Motor był jeszcze w ruchu. Maszy- 
na ruszyła w jednej chwili. Honeywell, 
wytężając w ciemności oczy, zdołał do- 
strzec, że tabliczka z numerem była 
zamalowana. I w wyglądzie samocho- 
du było coś obcego. Zorjentował się 
szybko, że nie była to wcale czerwona 
taksówka, lecz prywatne auto o podob- 
nej barwie i budowie. Prawdopodobnie 
spiskowe auto, podszywające się pod 
kolor popularnego przedsiębiorstwa, 
którego nazwa była na wszystkich u- 
stach. 

Dwaj przyjaciele pozostali w ciem- 
nościach sami ze swojemi myślami. 

Myśli te nie były ani przyjemne, 
ani nadające się do druku. 

4. 

Wschód słońca po deszczu zastał 
dwóch awanturników uśpionych głę- 
bokim snem, z którego obudzili się 
dopiero po wielu godzinach. Długa 
wędrówka wśród nocy i deszczu, za- 
nim spotkali możliwą taksówkę, miała 
ten nieunikniony skutek, że ze znuże- 
nia nie zdążyli się nawet rozebrać. 

way 

KINO-TEATR Dzi Ś! 2 godziny upojenia umysłów. Najświetniejsza para kochanków. Żywiołowa, słodka, kapryśna, przepiękna 
p N « LIL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE zachwyca, wzrasza iczaruje w dramacie salonowo-erotycznym 

Cudna historja kochających serc „PAN'| Miłosny szept. nocy Syst: 
WIELKA 42 Początek o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

я Dziś! Cudo sensacja wszechświatówa! 5 gwiazd w jednym filmie 
Kino - Teatr ® r 

& Wstrząsający dramat erotyczny 

B X Ž ‚ rex ja OW p/g głośnej powieści H. Banga. 
” Śmiertelna walka o miłość i życie. 

Miekiewicza 11,t.15-62 | W roli głównej bohaterka obrazów „Wschód Ja i „Siódme Niebo" bogini ekranu Janet Gaynor. Sceny 
х o szalonem napięciu nerwów. ORGA skok pod kopułą cyrku. Pocz. o g. 4 w dnie świąteczne o g. |. Ceny od 40 gr. 

KINO -TEATR Dziś! Sensacyjny Niezwykłe przygody 

film amerykański! rz e e X a S u cowboy'ów na tle 

| Į M Ž Ą Po raz I-y w Wilnie! + preryj Ameryki. 

. Wielka Nr. 25 Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 
W rolach głównych: Oryginalni cewboy'e. — NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KÓMEDJA. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! 
KINO -TEATR Najnowsza Dramat w 12 akt. na tle nieśmiertelnej opery 

ю kino opera H A i K A St. Moniuszki. W rolach głównych: Zorika 

STYLOWY polska Szymańska, H. Zahorska i W. Czerski. 

SŁ. Pełna poezji treść. — Solowe i chóralne śpiewy artystów opery. — Oryginalna muzyka Moniuszki. 
ulica Wielka 36. Powiększony zespół orkiestry. Początek seansów od godz. 4-ej. 

Kina Kolejowe Dziś i dni następnych! IE artystka świata w sa dramacie Ša asiu 

D t w8akt. Film, który musi zobaczyć każda żona i matka. NAD PROGRAM: MOJE AUTO Kom. w 2 akt. 
* ohok dworea kolsjow.) a S — — Następny program: Ludzie bezdomni. 

Ogarnął ich momentalnie przemożny, 
nieodparty sen. 

Około dziesiątej Norway, obudzony 
mętnem przypomnieniem 0 _ biurze, 
poruszył się na łóżku i przewracając 
się na drugi bok, zobaczył na podusz- 
ce sofy zwichrzoną głowę Bartletta 
Honeywella. Autor sensacyjnych opo- 
wiadań spędził noc na kanapie. Nor- 

oprzytomniał momentalnie i w 
pamięci jego stanęły przygody ubieg- 
łego wieczoru. Plusk wody ż zimnego 
prysznicu obudził Honeywella, który 
pośpieszył połączyć się z przyjacielem 
w Świecie codziennej, jakkolwiek ob- 
łędnej, rzeczywistości. 

W kilka minut później zeszli na 
Śniadanie. Plan działania ułożyli w 
czasie długiego nocnego marszu. Zde- 
cydowali, że nie było co dłużej bawić 
się w zawodny, prywatny wywiad i 
postanowili zwrócić się do policji. 

   

Dotarli bez żadnych trudności do 
ucha kapitana policji i opowiedzieli 
o swojej przygodzie. Oficer uśmiech- 
nat się, jak człowiek, który rozumie. 

— (i ludzie wyprawiają nadzwy- 
czajne rzeczy — rzekł. — Słyszałem, 
że mają samoloty i przewożą powiet- 
rzem kontrabandę z Kanady do jakiejś 
miejscowości w Michiganie. Następnie 
przewożą jeziorem i  wyładowują 
gdzieś przed nosem ajentów rządo- 
wych. Przebiegłe bestje. Zatem, moi 
panowie, zrobię dla was, co tylko będę 

  

[> ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wEYWCU 

oo WRABYCIA WSZĘDZIE 
MISIA: WAŃPGO KARTE < TNA 19. rrLiR SE 

EEEERBEEBEEEEEECGEL 

ТРА ЕА Е ЕВ РЕ В КЕ 1 Е АНЕ А А П В 

W. JUREWICZ 
hyły majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleea najlepsze zegarki, sztućce, 

Ślubne i inne obrączki i rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, (ul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 5 koncernu 
„PROGRES“ 

oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach — dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowa 

Szkło 

Fajans 
Porcelana 

Serwisy 

NAJTANIEJ 

w D. Handl. 

1У НО 
Wilno, ul. W'elka 

Nr. 19. 

Er“: 
Chcesz zm 
Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 

    

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
МЕ 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, mebli, 
Piano) waktochodówć*'1 
wszelkich towarów. 

2379 -1 

Ža wypožyczenie 

4 doi tysięcy złotych 
stała posada 
-) BIUROWA (- 
Oferty piśmienne do Ad- 
minieracii „Kurjoa“ — 
pod J. K. P. 2810 

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 
można z obiadami 

ul. Żeligowskiego 5 — 25 
2803—2 

MEWAMEGE 
KAWIARNIA 

КИа . 
ui. Królewska 9. 

  

od godz. 8—1 i 4—*. 
tel. 567. 267% 

Akuszerka 

Maja Brzezia 
przyjmuje od 9 rano do- 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr4Nr 3093. 

gub. książ wojsk. wa 
przez P. K. U. Lida na 

imię Woronika Piotra ro- 
cznika I902,unieważnia się- 

2-281 
Techn:k-mierniczy 

poszukuje robót pomiaro— 
wych i krešlarskich. 
J.-Jasiūskiego 15— 8 

Sprzedam; apsra* 
ze światłem elektrycznem 
ręczny napęd; na kino 
stałe i objazdowe. — £a- 
twy do obaługi, nadający 
się dla K.O.P., związków, 
stowarzyszeń. Wilno Wił- 
komierska 118, m. 4. W. 

Walentynowicz. 
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mógł. Przypuszczam, że trafilibyście 
tego miejsca, gdzie spotkaliście tego 
draba — jak on się nazywał? — Gold- 
stein? 

, — Silvernail — poprawił Honey- 

well. 

— Naturalnie okłamał was co do 
swego aktorskiego zawodu — ciągnął 
kapitan — ale to zły aktor. Założy: ibym 
się. Zrobimy rajd na ten lokal zanim 
zdążą zatrzeć ślady i może uda nam 
się natrafić na trop pańskiego przyja- 
ciela — jak on się nazywa? — Emer- 
son? 

— Pemberton — poprawił Honey- 
well. L 

— Jakkolwiek — zgodził się ka- 
pitan. —- Musimy się śpieszyć. 

  

Wyszedł szybko z pokoju i po chwi- 
[i powrócił w towarzystwie ogromnego, 
barczystego osobnika w cywilnem u- 
braniu, którego przedstawił jako de- 
tektywa sierżanta Brady'ego. 

— Weź ze sobą kilku ludzi — Bra- 
dy — rozkazał kapitan — i aresztuj 

całą bandę. 

— (zy nie lepiej byłoby odłożyć 
tę wyprawę na noc, kapitanie? — za- 
pytał Norway. — Nakryłoby się więk- 

szą bandę. 

— O, nam nie idzie o klientów — 
uśmiechnął się oficer. — To porządni 
obywatele, tak jak i my, którzy chodzą 
tam pić i nie więcej. Nam idzie o ma- 

cherów tego interesu, o kelnerów i tego 
Grubego Eda. 

— A co będzie z policjantem, który 
udzielił wskazówek memu przyjacielo- 
wi?—zagadnął Honeywell. 

— O niego się nie troszczcie. To 
nasza rzecz. Dostanie za swoje i więcej. 

Zostawcie to mnie. 
Przed chodnikiem czekało auto po- 

licyjne. Załadowali się wszyscy na 0- 
czach gromadki gapiów, która zebrała 
się przed komisarjatem. Honeywell za- 
dał sobie mimochodem pytanie, iłu w 

tym tłumie było bootleggerów. 

  

  

Pod kierownictwem Norway'a, któ- 
ry zajął miejsce obok szofera, samo- 
chód przebył szybko drogę do miejsca 
zakonspirowanego lokalu i za chwilę 
cała kompanja była w ruchu. Dwaj de- 
tektywi pośpieszyli na tyły domu, aby 
przeciąć zaskoczonym ewentualny Od- 
wrót, i Brady i dwaj przyjaciele we- 
szłi po schodach od frontu. 

Brady zapukał do niebieskich drzwi 
które wydawały się jakoś mniej nie- 
bieskie, niż poprzedniego dnia. Odpo- 
wiedziało mu milczenie. Zapukał drugi 
raz z tym samym skutkiem. 

— Do szturmu! — rzekł detektyw 
sierżani Brady. 

Rzucił się z rozmachem na deski 
i odskoczył, trąc się po ramieniu. 

— Razem, chłopcy! — rzekł i trio 
runęło jednocześnie. na opierające się 
drzwi. 

    

Dwa razy powtórzyli ten manewr. 
poczem wewnątrz rozległy się szybkie: 
kroki i odsuwanie rygli. Ludzie, któ- 
rzy otworzyli drzwi, byli to towarzysze 
Brady-ego, wysłani na tyły. Na twa- 
rzach ich malował się wyraz rozczaro- 

wania. Razłożyłi bezradnie ręce, wska- 
zując salę bufetową. 

Brady i dwaj przyjaciełe weszli i 
rozejrzeli się naokoło. Ale lokal był 
pusty. W ciągu nocy usunięto wczyst- 
kie sprzęty i nic nie wskazywało na to, 

że jeszcze kilka godzin temu odbywała 

się tu nielegałna sprzedaż. 

Powrócili zniechęceni do komisa- 
rjatu, gdzie wysłuchali krótkiej prze- 
mowy kapitana. 

— Tak się często zdarza, panowie 
-—rzekł ze współczuciem. — Możeście 
się omylili co do domu, a może i nie. 

Możliwe, że ich ktoś ostrzegł i zwiali, 
jak szczury z zagrożonego okrętu. A. 
może zlękli się, że będą mieli kłopot 
z powodu porwania dwóch amerykań- 
skich obywateli. Nie wiem. My stałe 
mamy do czynienia z takiemi rzecza- 
mi i pozostaje nam tylko próbować 
aż do skutku. W dzisiejszych czasach: 
naszem hasłem jest: „A może jutro się 
uda". Proszę się do nas zwrócić jak 
tyłko natraficie na jakiś trop. Zawsze 
pomożemy z radością. 

(D. e. m.) 
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