
* Należność pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Czwartek 8 Stycznia 1931 Pu Cena 20 groszy. 

  

  

Rok VII, MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Najniezbędniejsze reformy gospodarcze 
w Polsce, 

Przed wielką debatą budżetową w Sejmie. 

Już w najbliższych dniaeh rozpocz- 
mie się na terenie Sejmu wielka deba- 
ta budżetowa, w której zapewne poru- 
szone zostaną najistotniejsze zagad- 
nienia, mogące wywrzeć wpływ łago- 
dzący na przeżywany obecnie przez 
mas kryzys gospodarczy. Ułatwia za- 
danie fakt, że kierownik Min. Skar- 
ku p. Matuszewski w swojem expose 
przyznał, że preliminarz budżetu przy- 
szłorocznego jest za wysoki i będzie 
zadaniem wspólnem Rządu i Izby ure- 
alnič go, dodając, ze wysokość bud- 
żetu jest miarą przystosowania się do 
agólnego położenia gospodarczego LOCH 
ju. Godzi się tedy przytoczyć zalece- 
miu b. doradcy rządu polskiego p. 
Charlesa Deweya, zamieszczone w о- 
statniej jego pracy, która ukazała się 
w tych dniach. Bardzo krytycznie 
ustosunkował się p. Dewey do przed- 
siębiorstw państwowych, o których 
wyraża następującą opinję: 

„Wykonanie budżetu byłoby za- 

  

pewne o wiele bardziej uproszczone, 
gdyby państwo mogło stopniowo wy- 
zbywać się wielu z tych przedsię- 
biorstw, a w szczególności tych, które 
współzawodniczą z prywatną inicjaty - 
wą i które nie są szczególnie żywotne 
dla obrony państwa (str. 35). 

W innem miejscu (str. 85) p. De- 
wey stwierdza, że rozwój gospodarczy 
kraju pozostawał w tyle, za postępem 
państwa. 

Niemniej krytycznie przedstawia- 
ją się uwagi b. doradcy rządu polskic- 
go odnośnie systemu podatkowego 
w Połsce. Brzmią one m. in.: 

„Chociaż podatki muszą być z ko- 
mieczności dostosowane do potrzeb do- 
chodowych rządu, stosunek odwrotny 
jest niemniej słuszny. Wydatki pań- 
stwowe muszą być tak regulowane 
ażeby podatki z przemysłu i handlu 
-—- które są głównemi podałkami — 

były utrzymane na takim pozioniie, 
aby pozostawiały im dochód, wysłar- 
czający do zainteresowania się ich 
rozwojem inwestującej publiczności 
(str. 48). 

DACIE szy, że łączna suma po- 
ściąganych z ludności wiej 

st niska i że zachodzi koniecz- 
wość zreformowania podatku grunto- 
wego, p. Dewey wypowiada następu- 
jącą ciekawą opinję: 

„Ponieważ duża ilość drobnych 
ferm w Polsce została uznana jako 
nieodpowiednia pod względem obszaru 
gospodarczego. dlatego należy zadać 
sobie pytanie, czy sztuczne podtrzy- 
mywanie ich istnienia drogą ułatwień 
podatkowych okaże się na długą metę 
korzystne dła rozwoju kraju jako ca- 
lošei““. 

„Z drugiej strony — zaznacza 
w dałszym ciągu p. Dewey — podatki 
makiadane na ludność miejską, jako 
grupę, są stosunkowo wysokie. Po- 
datki państwowe spadają głównie na 
lę klasę ludności, a ponadto istnieją 
znaczne podatki miejskie, szczególnie 
wysokie w dużych miastach. W szcze- 
gólności podatki płacone przez prze- 
mysł i handel są wysokie. Powyższe 
podatki, jak również jeszcze opłaty 
stemplowe i szereg innych podatków 
zarówno państwowych jak i samor; 
dowych łacznie z wysokiemi świad- 
czeniami z rozbudowanego systemu 
ubezpieczeń społecznych, nakładają 
bardzo duże ciężary na przemysł 
i handel. 

Dwa największe podatki przemy- 
słowo-handlowe, t. j. podatek obroto- 
wy i dochodowy, wymagają najwięcej 
reformy. 'Są one nietylko wysokie, 
lecz ponadto zawierają nielogiczne 
i niepożądane rozróżnienia w stosunku 
do poszczególnych rodzajów przemy- 
słu i handlu" (sir. 42—43). 

Należy zatem wydać — konkłuduje 
p. Dewey -— w czasie możliwie szyb- 
kim. zarządzenia w kierunku ich po- 
prawy, poczem dodaje: „Isinieje jesz- 

-ехе wiele innych niedomagań, które 
winny pociągnąć uwagę komitetu po- 
datkowego w eelu ich naprawy w naj- 

bliższej ISA) obok niedom: agań, 
"które powstaną z biegiem czasu” 

(str. 47). 
Interesujące uwagi 

dział odnoszący się do bankowości 
i kredytu. Przedewszystkiem b. do- 
radea rząda polskiego czyni aluzje do- 
tyczące konieczności rozdziału funkcyj 
między bankowością państwową i pry- 
watną, wskazując na paradoksalną sy- 
tuację. że pomimo znacznego zapo- 
trzehowania kredytowego kraju, Bank 
Połski nie był w stanie zużytkować 
wszystkich stojących mu do dyspo- 
zycji funduszów. 

P. Dewey uważa, że może jedną 
z najsłabszych stron bankowości ро!- 

    

    

   

  

  

  

  

  

  

zawiera - гох- 

  

  

  

skiej jest brak perjodycznej i systema- 
tycznej kontroli i že obecnie jest pora, 
aby zbadać ustawę bankową w celu 
dokonania dalszych poprawek i roz- 
szerzenia jej zakresu działania. 

„Ani istniejące obecnie prawo ban- 

kowe, ani też inicjatywa prywatnych 
banków — zaznacza b. doradca — nie 
zaspakaja wielu potrzeb współczesne- 
go życia gospodarczego, a wzmagające 
się znaczenie Polski w handlu mię- 
dzynarodowym wymaga nieodzownie, 
ażeby kraj dotrzymywał kroku we 
wszystkich udoskonaleniach organi- 
zacyjnych, które ułatwiają tranzakcje 
handlowe (str. 77). 

W dalszym ciągu swych wywo- 
dów p. Dewey wytyka przemysłowi 
i handlowi, że korzysta zwykle tylko 
z jednej formy udzielenia kredytu, 
rzadko stosując ogólnie przyjętą 
w przodujących państwach sprzedaż 
na otwarty rachunek. Rzuca następu- 
jącą słuszną i ciekawą myśl: 

„Istnieje jedna forma finansowa- 
nia prawie że nieznana w Polsce, 
a mianowicie akcepty bankowe. Gdy- 
by ten sposób finansowania został 
wprowadzony, mógłby znaleźć zasto- 
sowanie w wielu wypadkach handlu 
wewnętrznego oraz w przesyłkach 
eksportowych, tworząc grupę papie- 
rów handlowych o wyższem zabez- 
pieczeniu, niż te, które istnieją obec- 
nie, oraz dostarczając hajbardziej 
płynnego materjału dla lokaty fundu- 
szów bankowych i środka do uzyska- 
nia krótkoterminowego kredytu za- 
granicznego. 

Rozwój rynku dla tego rodzaju 
papierów mógłby przyczynić się w du- 
żym stopniu do wyzwolenia przemy- 
słu i handlu polskiego z cokolwiek 
przestarzałych metod finansowania 
i zwyczajów kredytowych. które obec- 
nie zdają się hamować postęp. Za- 
gadnienie to jest ważne nietylko dla 
kredytu wewnętrznego, lecz niewąt- 
pliwie ogólne korzystanie z akceptów 
bankowych wpłynie na  potanienie 
pieniądza dla handlu i przemysłu 
przez ułatwiony przypływ zagranicz- 
nego kapitału handlowego. Dlatego 
też zagadnienie to poleca się usilnej 
uwadze tych, którzy zajmują stano- 
wisko pozwalające im na inicjatywę 
w kierunku urabiania opinji publicz- 
nej w sprawach gospodarczych 
(str. 78). 

Wreszcie dodaje: „Nałeży się spo-      

dziewać, że Komitet (dla badania sy- 
tuacji banków — M. G.) zbada  pol- 
skie prawo o spółkach akcyjnych dla 
stwierdzenia, czy nie ono 
niepożądanych przepisów, które mo- 
głyby utrudniać lokowanie kapitałów 
zagranicznych w polskich przedsię- 
biorstwach przemysłowych. inny za- 
rzut, jaki można podnieść przeciw 
obecnemu polskiemu prawu banko- 
wemu jest brak wzmianki o pra- 
wach i zabezpieczeniach  przedsię- 
biorstw powierniczych. 

Ponieważ  tranzakcje handlowe 
Polski z zagranicą powiększają się, 
może powsłać wiele wypadków. że 
kapitały zagraniczne zechcą wyzna- 
czyć jakąś polską instytucję bankową, 
jako swego powiernika w spełnianiu 
dla nich różnych czynności, których 
same wykonywać nie mogą z powodu 
braku siedziby w Polsce a wahają się 
powierzyć je, dopóki nie będą posia- 
dać eałkowitej ochrony prawnej 
(str. 79). 

W ostatniej części swej pracv p. 
Dewey zwraca uwagę na szereg in- 
nych niedomagań, m. in. w dziedzi- 
nie kolejniciwa, które powinno rozwi- 
jać się w koordynacji z polską siecią 
drogową. 

Wreszcie nawiązując do obecnej 
sytuacji z naciskiem stwierdza: 

„Ze względu na obecną sytuację, 
wydaje się wskazanem stosowanie na- 
dal w najbliższym czasie polityki 
państwowej w kierunku zmniejszania 
wydatków inwestycyjnych, celem о- 
siągnięcia specjalnej nadwyżki budże- 
lowej, która zostałaby zużyta na po- 
krycie czasowego zmniejszania się do- 
chodów, spowodowanego obniżeniem 
podatków. Zniżenie podatków umoż- 
liwi przemysłowi i handlowi groma- 
dzenie rezerw i kapitału obrotowego, 
tak bardzo w obecnej chwili potrzeb- 
nego Polsce, że brak jego zagraża po- 
wtarzaniem się nadal niezależnych 
okresów depresji gospodarczej. Sto- 
sowanie jednak takiej polityki nie 
oznacza odraczanie odbudowy kraju 
na czas nieograniczony. 

MHistorja finansowa światła wyka- 
zuje, że po okresach depresji nastę- 
pują zawsze okresy ekspansji, a gdy 
we właściwym czasie zagraniczny ka- 
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„w Sejmie, zwłaszcza, 
„dził kilka dni temu prof. Krzyżanow- 

Kemitet Ekonomiczny R. M. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W bieżącym tygodniu odbędzie się 
posiedzenie komitetu ekonomicznego 
Rady Ministrów, poświęcone sytuacji 
związanej z kryzysm gospodarczym. 

Ustąpienie dyrektora departa- 
mentu szkolnictwa ogólno: 
kształcącego w Min. Oświaty. 

Те!. ой wł. kor. z Warszawy. 

W najbliższych dniach opuszcza 
słanowisko dyrektora departamentu 
szkolnictwa ogólno-kształcącego w Mi- 
nisterstwie Oświaty dr. Władysław 
ŹŻłobicki, znany organizator szkołnict- 
wa powszechnego. Dr. Żłobieki prze- 
szedł na emeryturę na własną prośbę 
po wysłużeniu pełnej liczby lat. De- 
partament objmie zapewne naczelnik 
wydziału szkolnictwa średniego dr. 
Pieracki. Przewidywane są również in- 
ne zmiany personalne w tem Minister- 
stwie. 

Komisja Skarbowa Sejmu 
zbiera się 10 b. m. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzącą sobotę odbędzie 
się posiedzenie Komisji Skarbowej Sej- 
mu. Na porządku dziennym znajduje 
się projekt ustawy o monopolu zapał- 
czanym, oraz projekt ustawy o poży- 
czcze t. zw. zapałezanej. Ze względu 
na nagłość obu tych spraw posiedzenie 
przeciągnie się zapewne do późnej 
nocy. 

P. Kiernik wchodzi do Sejmu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Poseł Kiernik przesłał do zarządu 
Piasta pismo ofiejalne z zawiadomie- 
niem, że mandat z listy Nr. 7 przyjmu- 
je. Zdecydował się na ten krok, jak pi- 
sze, pod wpływem dwóch faktów: jed- 
nym jest .„wzmagający się z każdym 
dniem głos protestu społeczeństwa 
przeciw praktykom brzeskim, dru- 
gim faktem jest „mężna postawa mas 
włościańskich”. 

Nieprawdziwa wiadomość 
„Robotnika”. 

WARSZAWĄ, 7.1. (Pat). W związ- 
ku z ukazaniem się w Nr. 4 „Robotni- 

‚ dnia 4 stycznia r. b. notatki p. t. 
„Militaryzacja Monopolu  Spirytuso- 
wego* Ministerstwo Skarbu komuni- 
kuje, że pogłoska o mającej nastąpić 
zmianie na stanowisku dyrektora Mo- 
nopolu Spirytusowego całkowicie nie 
odpowiada prawdzie. 

Venizelos w Rzymie. 

RZYM, 7.1. (Pat). Przybył tu prem- 
Jer Venizelos, powitany na dworcu 
przez ministra spraw zagranicznych 
Grandiego, podsekretarzy stanu oraz 
ministra pełnomocnego ltaljj w Ate- 
nach i ministra pełnomocnego Grecji 
w Rzymie. W godzinach porannych 
Venizełos został przyjęty przez króła, 
a następnie złożył wizytę Mussoliniemu 
MORSE RORY OOOO 

    

  

   
  

piłał inwestycyjny zacznie ponownie 
poszukiwać lokat w Europie, wówczas 
i Połska otrzyma należną jej część, 
przy pomocy której projekty państwo- 
we będą mogły być urzeczywistnione. 

Długoterminowe pożyczki, z za- 
strzeżeniem możności ich uzyskania 
na możliwych warunkach, są właści- 
wym sposobem finansowania więk- 
szości projektów, jakie rząd polski ma 
na widoku“ (str. 84—85). 

Przy tej sposobnošci warto przy- 
toczyć słowa zawarte w ostatniej pra- 
cy prof. Adama Krzyżanowskiego, 
a zatytułowanej .,„Inflacja na cele pro- 

   

   

  

   

  

   dukcyjne* („Ekonomista t M 
1930): 

„Hasło kredytu produkcyjnego, 
zaciąganego przez Państwo, przestało 

  

być wszechpotężne, ale trwała i żyje 
jeszcze idea popierania produkcji 
przez Państwo. Po frazesie: inflacja 
produkcyjna, przyszła kolej na kredyt 
produkcyjny, a w najnowszych cza- 
sach idea ta w 'stępuje pod firmą bud- 
żetu produkcyjnego, a nie konsum- 
cyjnego. C hodzi o inwestowanie z do- 
chodów podatkowych skarbu. 

Przeżywamy zmierzch jeszcze jed- 
nego złudzenia. Może przecie kiedyś 
zwycięży w Polsce przekonanie, że 
produkcja nie jest wyrabianiem przy- 
rodniczem towarów, jeno osiąganiem 
zysków, czemu przesadna ingerencja 
Państwa nie sprzyja. 

Zalecenia powyższe, pochodzące 
od dwóch tak wybitnych ekonomi- 
stów, niewątpliwie wzięte zostaną pod 
uwagę przy wielkiej debacie budżeto- 
wej, która niebawem rozpocznie się 

że jak stwier- 

   

ski na łamach Czasu”, istnieje praw- 
dopodobieństwo zaostrzenia się prze- 
żywanych przez nas trudności finan- 
sowych. M. G. 

  

W dniu 9-go Stycznia r. b. odbędzie się 

w salonach „GEORGE" DOROCZNY BAL 
B. WYCHOWANKÓW ROSYJSKIEGO KORPUSU KADETÓW. 

Początek o godz. 22-ej. 

  

Wstęp za zaproszeniami. Czysty dochód na rzecz dobroczynną, 

Walka rządu litewskiego z klerem katolickim 
zaostrza się coraz bardziej. 

KOWNO, 7-1. (Pat). 
ostrzejszych form. 

Walka rządu z klerem katolickim nabiera coraz 

W stosunku do wielu księży zostało wdrożone dochodzenie i kilka 

naście z nich zostało już przesłuchanych przez sędziego Śledczego. 

Ks. Krupawiczius, który obecnie zajmuje stanowisko wikarego 

w Gorlewie (w odiegłości trzech kim. od Kowna), otrzymał zakaz wjazdu 
do Kowna. 

Prezydent Smetona o zatargu. 

KOWNO, 7.1. (Pat). Na kongres na- 
uczycieli obradujący w Kownie przy- 
był prezydent Smetona i wygłosił prze 
mówienie. 

W przemówieniu swojem prezydent 
poruszył obecny konflikt rządu z kle- 
rem ktolickim, przyczem wystąpił 
przeciwko doktrynie głoszonej przez 

kler, iż państwo we wszystkich zagad- 
nieniach winno być posłszne Kościo- 
łowi. 

Gdyby tak było, to państwo byłoby 
całkowicie teokratyczne i wtedy nie 
trzeba byłoby zawierać specjalnych u- 
mów i konkordatów pomiędzy Głową 
Kościoła a państwem. 

Doniosłe obrady w Kownie 
w sprawie polityki zagranicznej. 

KOWNO, 7.1. (Pat). W kołach po- 
litycznych obecnie toczą się bardzo do- 

niosłe obrady dotyczące polityki zagra 
nicznej, przyczem dominujące miejs- 

  

ce zajmują sprawy związane z Kłajpe- 

dą. Na toczącą się konferencję przyby 
li: gubernator Kłajpedy Merkis, poseł 
w Berlinie Sidzikauskas, poseł w Mo- 
skwie Bałtruszatis i p. Gałwanauskas. 

  

Jubiłeusz d-ra Karola Kramarza. 

  
27 grudnia r. ub. Czechosłowacja święciła 70 lecie urodzin 

  

jednego z najwybitniejszych 
ROKU KÓW czechosłowackich (i słowieńskich, dza drarcla lKramace, który jeszcze przed 
wojną, pracując z prof. Masarykiem. 
czeskiej w Wiedniu. Podczas wojny, kiedy 
dr. Kramarz był jednym z naczelnych 

przez dłuższy czas nadawał kierunek całej polityce 
Masaryk i Benesz pracowali poza granicami, 

wodzów czechosłowackiego ruchu wyzweleńczego. 
Austrja skazała go za to na śmierć przez powieszenie, od której zostal wyratowany dzięki 
wydanej potem amnestji. D-. Karoi Kramarz był pierwszym premjerem odrodzonego pań- 
stwa czeskosłowackiego i reprezentował je na konferencji 

Jeszcze w r. 1908 podczas największego rozrostu 
Kramarz wystąpił w parlamencie austrjackim przeciwko 

marz jest szczerym przyjacielem Polski. 
hakatyzmu w Poznańskiem, d-r- 

pokojowej w Paryżu. Dr. Kra- 

terrorowi i uciskowi, iaki Niemcy wywierają na Polaków. Obecnie d-r Karol Kramarz jest 
przywódcą czeskosłowack'ej demokracji narodowej. Praca, którą dokonał w ciągu 70 lat 
swego życia, wzbudza dziś uczucie szacunku nietylko u jego stronników politycznych, ale 

w całym narodzie czeskosłowackim. 

  

Niebezpieczna sytuacja. 
LONDYN, 6-1. Omawiając nowo- 

roczne wystąpienie Mussoliniego 
„Daily Herald“ pisze, że zmiana 
rządu irancuskiego nie przyniosła 
żadnej zmiany w polityce irancu- 
skiej. Stosunki Paryża z Rzymem 
i Paryża z Berlinem nie są dobre. 
Ostre i niebezpieczne starcia są nie- 
uniknione. Europa zbliża się do sy- 

Amy Johnson czeka 

tuacji najniebezpieczniejszej od cza- 
su zakończenia wojny. W takich 
warunkach polityka musi być pro- 
wadzona na zasądach Ścisłego rea- 
lizmu z pominięciem wszelkich u- 
przedzeń. Anglja nie Śmie się za- 
wikłać w nową wojnę. Szezęśliwym 
trafem zagraniczną polityką Anglji 
kieruje obecnie Henderson. 

wiele niespodzianek. 
Narady co do dalszego lotu. 

Tel. 

Wezoraj w godz. przedpołudniowych je- 
dem z najlepszych pilotów polskich p. Kar- 
piński sprowadził, drogą powietrzną ze wsi 
Amelin do Warszawy, samołot słynnej lo- 
tniezki angielskiej Amy Johnson. Samołot 
po naprawie w Amelinie przez mechaników 
polskieh jest gotów do dałszej drogi, jednak 
dopiero teraz lożniezka angielska przekony- 
wuje się o wielkich trudnościaek jakie stoją 
na przeszkodzie do odbycia tego gigantycz- 
nege raidu lotniczego na przestrzeni Lon- 
dyn—Chiny w porze zimowej. Można wy- 
waioskować z jej słów, że wylatująe z Lon- 

od wł. kor. z Warszawy. 

dynu i projektując ten lot, nie wiedziała 
ona bynajmniej o warunkach atmosferycz- 
nych na Syberji, i nie miała ona pojęcia o 
wielkich mrozach tam panujących. 

Jutro p. Jchnson odbędzie dłuższą nara- 
dę z prezesem L.O.P.P. byłym min. komuni- 
kaeji inž. Eberhardtem, który długie lata 

spędził na Syberji i zna dokładnie warunki 
klimatyczne tego kraju. Ma on zaznajomić 
p. Johnson z warunkami lotu na Syberję i 
dopiero potem poweźmie ona decyzję eo do 
dalszego lotu, ewentualnie terminu odłota z 
Warszawy. 

Rekord trwałości lotu kobiecego. 
ŁOS ANGELES. 7-1. Pat. Dwie ietniczki 

Bobby Trout i Edna May Cooper pobiły re- 
kord trwałości lotu kobiecego, wynoszący 

42 godz. 16 min., pozostająe nadał w powie- 
trzu z zamiarem pobieia rekordu męskiego. 

Demonstracja komunistyczna 
przed poselstwem jugosłowiańskiem. 

WIEDEŃ 7.1. Pat —W dniu 6 b.m. wieczo- 
rem posełstwem jugosłowiańskiem ze- 
Irało się kiikunasta wyrostków koinunistyez 
nych, usiłujących demonstrowie przeciwko 

Jugosla Polieja aresztowala kilku de- 
sitókkaśów. w foch poselstwa wybita 
została” kamieniami szyba. 

Hier. 5 (1947) 

Zmiana lorda-mayora 
w Londynie. 

  

Lord - mayor łondyński na rok następny 
został mianowany w Guildhal z zachowa. 

  

niem staroświeckich uroczystych formalmoś- 
ci. Nasz obrazek ukazuje dotychczasowega 
lorda - mayora sir Williama Waterlou (z łe- 
wej strony) i nowego (z prawej strony), któ- 

został radca miejski William Phene 
Obaj są w starożytnych, pysznych 

strojach. 

rym 

Neal. 

ES 

w ADOMOŚCI z KOWNA 
JAK TO NALEŻY ROZUMIEĆ? 

W mowoopracowanym regulaminie pasz- 
portowym umieszczony został paragraf, prze 
widujący karę pieniężną do 1000 tów, oraz 
aresztu do jednego miesiąca w stosunku do 
tych obywateli litewstkich, kórzy udadzą się 

do państw, z którym Lirwa nie utrzymuje 
stosunków konsularnych. 

Jeżeli przepis ten ma na celu utrudnie- 
nia stosunków Kowna z Wilnem, to należy 
przyznać, że da się on we znaki nietylko Pa 
lakom, lecz i Litwinom również. W j akiej 
sytuacji znalaziby się taki minister V 
szys, gdyby przepis ten obowiązywał już 
obecnie. 

LICZBA CUDZOZIEMCÓW W LITWIE. 

Według wiadomości udzielonych przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w grud- 
miu r. ub. znajdowało się w Litwie 18.455 
obywateli obcych. W styczniu r. 1930 liczba, 

endzoziemców sięgała 18.017 osób. ©, 

LITEWSKO-NIEMIECKA KOMISJA DO 
" SPRAW OPTACYJNYCH. 

Du. 7 b. m. odbędzie się posiedzenie - 
tewsko-niemieckiej komisji w sprawie rozwa 

żenia niektórych próśb optacyjnych obywa- 
teli kraju Kłajpedzkiego. Rozważy się 5% 
próśb, które nie są dostatecznie wyjaśnione. 

W skład komisji litewskiej wchodzi Fr. 
Dajlide (prezes) i członkowie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, juryskonsult Jako- 
bas i Gajłus z Kłajpedy. 

ZUPEŁNIE JAK PODCZAS WOJNY. 

Dn. 20 grudnia r. ub. wpobliżu linji ad- 
ministracyjnej w pow. olickim przytrzyme- 
no 19-letniego Henryka Mzyka, mieszkańcze 
Warszawy, który przekradał się na stronę Bi 

        

  

    

   

  

     

tewską. galny. krok młodzieniew 
wytłuma: niem odwiedzenia swej 
matki Mzykowej zam. w Górnym Poniemn- 
niu w Ko ! 

Odpowiedź marsz. Senatu 
Doumer'a na depeszę 

kondalencyjną marszałka 
Raczkiewicza. 

WARSZAWA 7-1. Pta. — W od- 
powiedzi na depeszę kondolencyjną, 
wysłaną w imieniu Senatu Rzeczy- 
pospolitej z powodu śmierci marszał- 
ka Joffre'a marszałek Senatu Racz- 
kiewicz otrzymał w dniu 7 b. m. od 
prezesa Senatu francuskiego p. Don- 
mera następujący telegram: 

Dziękuję z całego serca za Pański 
, telegram i wyrazy współczuca ze stro- 
ny Senatu polskiego w ciężkiej chwili, 
która dotknęła Senat i cały naród 

  

Glstda warszawska 2 dn. 7.1. b.r, 
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„ destynują. 

„Turksib“. 
Dnia I b. m. dokonały władze so- 

wieckie 7 wielką pompą otwarcia 
„Turksibu“ (skrót terminu: turkie- 
stańsko-syberyjska linja kolejowa). 

Entuzjazm bolszewicki z tego ty- 
tułu jest wielki, acz pono — jak twier- 
dzą wtajemniczeni — nieusprawiedli- 
wiony, gdyż nowa kolej wykazać mia- 
ła szereg poważnych defektów natury 
technicznej. Jak tam jest w istocie, 
nie wiemy. Dość, że połączenie kole- 
jowe pomiędzy dwiema ogromnemi 
posiadłościami  azjatyckiemi Rosji: 
Turkiestanem a Syberją stało się fak- 
tem dokonanym. 

Abstrahując od technicznej strony 
budowy nowej linji i znaczenia „Turk- 
sibu* jako takiego, potraktujmy go 
jako jedno z ogniw całego łańcucha po- 
sunięć rosyjskich w kierunku ekspan- 
sji na wschód. Z tego punktu widze- 
nia, kolej turkiestańsko-syberyjska jest 
przejawem konsekweninym i pożą- 
danym. 

Misja historyczna Rosji — jeżeli 
przyjąć teorję, że każdy naród ma swą 
misję — polega na cywilizowaniu Azji. 
Brzmi to nieco paradoksalnie, gdyż 
przyzwyczailiśmy się uważać Rosję za 
czynnik akuliuralny, jeżeli nie wprost 
barbarzyński. Tak jest istotnie, jeżeli 
chodzi o paralelę między Rosją a Eu- 
ropą Zachodnią. W stosunku jednak 
do mongolskiego mrowiska Azjatów, 
Rosja jest bezwarunkowo czynnikiem 
cywilizacyjno-kulturalnym. Rola Ro- 
sji, jako pioniera kultury i cywilizacji 
na bezmiernych obszarach Azji Pół- 

nocnej i Środkowej całkowicie jej od- 
powiada. 

Samo położenie geograficzne i tra- 
dycje dziejowe Rosję do tej roli pre- 

Leżąc na rubieży Europy 
i Azji, oddzielona od tej ostatniej jedy- 
mie niskim łańcuchem gór Uralskich, 
zaś połączona szeroką i wygodną „,bra- 
mą narodów, rozwinęła Rosja natu- 
ralną, zapoczątkowaną przez słynnego 
atamana Jermaka — „zdobywcę Sy- 
berji“ ekspansję aż po ocean- Spo- 

kojny. 
Pomińmy narazie polityczną stro- 

mę tej ekspansji, będącej niewątpliwie 
przejawem imperjalizmu. Pomińmy 
narazie fakt, że obecna ekspansja Ro- 
sji sowieckiej jest tylko środkiem, ma- 
jącym ułatwić cel właściwy: zrewolu- 
cjonizowanie Azji, a jeżeli się da, to 
i Świata całego. Nie wnikajmy też 
w chwili obecnej w to, czy rzadkie 
plemiona  uralo-aliajskie i mongol- 
skie rozrucone po syberyjsko-turkie- 
stańskich  pustkowiach,  zatracone 

gdzieś nad brzegami potężnych rzek: 
Irtysza, Obi czy Jenisieja, Leny czy 
Amura zdołne były i są do samoistne- 
go bytu państwowego, acz wydaje się 
to więcej niż wątpliwem. Weźmy je- 
dynie stronę kulturalno-cywilizacyjną 
tej ekspansji, ze szczególnem uwzględ- 
nieniem pierwiastków gospodarczych, 
które przecież w dobie obecnej — do- 
bie ciężkich przesileń, zastoju i miljo- 
nowych rzesz bezrobotnych — domi- 
nują. Dobrobyt materjalny stanowi 
substrat, właściwą mierzwę, na której 
dopiero wybujać może kwiat kultury 
i cywilizacji, w Ścisłem tych słów zna- 
czeniu. 

Mniejsza więc już o kilka czy kil- 
kanaście miljonów bałwochwalców, 
którzy ujrzą światło wiary prawosław- 
mej czy też dowiedzą się o teorjach 
Marksa, bo to kropla w azjatyckiem 
morzu głów ludzkich. Mniejsza też 
o to, czy jacyś tam brudni Jakutowie 
lub Czukcze zrozumieją nareszcie po- 
trzebę używania mydła i bielizny. 
Chodzi tu przedewszystkiem o daleki 
jeszcze wprawdzie, lecz całkiem real- 

ny cel pozyskania dła dobra łudzkości 
tych olbrzymich, dziewiczych obsza- 
rów Azji północno-środkowej, Chodzi 
o eksploatację niezmiernych lasów, 
które się marnują i bogactw kopal- 
nych, które leżą w ziemi bezuży- 
tecznie. Chodzi o racjonalną uprawę 
rolną miljonów hektarów żyznej ziemi, 
o uspławnienie i eksploatację ogrom- 
nych a rybnych rzek, o uprzemysło- 
wienie dzikiego dotychczas kraju. 
Niech zadymią kominy fabryczne tam, 
gdzie dziś rozbija swe nędzne jurty 
Kirgiz; niech biegną linje kolejowe 
tam gdzie dziś ren szuka mchu pod 
śniegiem. 

Zrobiono już w tej dziedzinie to 
iowo. Zbudowano kolej transsyberyj- 
ską. Powstały ludne i przemysłowe 
miasta, jak Tiumień, Tobolsk, Omsk, 
Tomsk, Irkuck, Władywostok. Otwar- 
to kolej turkiestańsko-syberyjską. Ale 
to mało, bardzo mało. Zaledwie setna, 

tysiączna część tego, co zrobić można. 
Oto właściwe i szczytne zadanie 

Rosji. Oto jej misja historyczna. Za- 
ludnić ogromne terytorjum, podnieść 
je do rzędu krain cywilizowanych, zre 
alizować imponujący plan Eurazji — 
kompleksu geograficzno - gospodar- 
czego i polityczno-kulturalnego ziem, 
rozciągających się od morza Białego, 
zatoki Fińskiej i Dniepru, aż po cieś- 
ninę Berynga i Pacyfik. 

Pchanie się na zachód, „Drang 

nach Westen“ mija się z rosyjskiemi 
zadaniami historycznemi i nie wycho- 
dzi Rosji na zdrowie. Dowodem tego 
była chociażby chybiona próba trwa- 
łej aneksji i strawienia wyższych od 
siebie krajów zachodnich: Polski, Li- 
twy, Finlandji, Łotwy, Estonii. 

Możemy ciskać gromy na imperja- 
lizm angielski w Indjach, francuski — 
w Indochinach, holenderski — na ar- 

chipelagu Zundajskim, japoński — w 
Mandżurji. Nie zapominajmy jednak, 
że zasługi cywilizacyjne tych „białych 
imperjalizmów* są wielkie i niezaprze- 
czone. Im to zawdzięcza taka Japonja 
swe wysokie stanowisko w gronie na- 
rodów świata. Pamiętajmy, że Indo- 
stan czy Chiny jedynie dlatego są wi- 
downią niesłychanego marazmu, bier- 
ności, nędzy, bratobójczych walk, że 
stoją tak nisko pod względem cywili- 
zacyjno-kulturałnym. Ludność żyje 
tam na stopniu prymitywnym, niewie- 
le wyżej od człowieka z epoki paleo- 

j. I jeżeli pisze się dziś o nie- 
podległościowym .ruchu hinduskim 
czy chińskim wysiłkach w. kierunku 
zrzucenia obcego jarzma, to tylko dzię 
ki białym przybyszom, którzy wyk- 
ształcili właśnie kadry tych koloro- 
wych bojowników o wolność. 

Droga do niepodległości prowadzi 
przez cywilizację. Ciemny, nędzny, 
chociażby 300-to czy 400-tomiljonowy 
tłum Indusów czy Chińczyków, zawsze 
pozostałby ciemnym, nędznym motło- 
chem. wyzyskiwanym przez garstkę 
przybyszów, rządzonym przez parę 
pułków białego wojska czy parę krą- 
żowników. Dopiero gdy ci biali da- 
dzą szkoły, koleje, szosy, nauczą za- 
sad organizacji, otworzą oczy na poję- 
cie nraodu, społeczeństwa, niepodleg- 
łości — wtedy mogą egzotyczni tubyl- 
cy mówić o jakichś aspiracjach. W 
tem tkwi istotny sens białej cywili- 
zacji i kultury. 

Jak Anglja w Indjach czy Japonja 
w Mandżurji, tak Rosja na Syberji 
iw Turkiestanie jest i powinna być 
pionierką cywilizacji. 

Z tego też względu, otwarcie kolei 
„Turksib“ powitać należy z całem 
uznaniem. J. 
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Niesubordynacja wśród marynarzy angielskich. 
ŁONDYN 6-1. Pat. Admiralicja ogłasza, 

że w związku z przygotowaniami do wypły- 
mięcia na morze, na statku „LŁueia* w końcu 
tygodnia cofnięte zostały urlopy, a załoga 
miała pracować w niedzielę nad odnowieniem 
zapasów węgła i Gczyszczeniem pokładu.. 

Kiedy wydano rozkaz zgromadzenia się na 
pokładzie, 30 ludzi zamknęło się w sypial- 
niach i nie usłuchało rozkazu. Wobec tego 
zostali oni aresztowani. W obeenej chwili 
specjalna komisja śledcza rozpoczęła bada- 
nie tej sprawy. 

Samochód wpadł w przerębel. 
9 osób zginęło w nurtach rzeki, 

TALLIN, 7.1. (Pat). Wczoraj wieczorem 
samochód osobowy, przejeżdżając rzekę Em- 
bach pod Dorpatem, wpadł w przerębel, przy- 

czem 9 osób, w tem 2 kobiety i jedno dziec- 

ko, poniosło śmierć w nurtach rzeki. 

Katastrofa kolejowa. 
BERLIN 6-I Pat. Pociąg pośpieszny 

'D 31, jadący z Berlina de Bytomia, naje- 
chał dziś o godz. 16.50 wpobliżu Gliwie z 
boku na jadący z Bytomia przez Gliwice do 
Berlina pociąg osobowy Nr. 226, który prze- 

jechał zamknięty sygnał. Parowóz pociagu 
pośpiesznego przewrócił się. Jest on silnie 
uszkodzony. Pałaez pociągu osobowego zo- 
stał ciężko poraniony, 15-tu pasażerów do- 
zmało łekkich obrażeń. 

К ОВ У н Ww IL EN S KA 

Powitanie zasłużonego wilnianina 
Bankiet na cześć b. ministra prof. W. Staniewicza. 

W ubiegły wtorek w ścisłem gronie 

przyjaciół i kołegów odbyło się w sa- 
łonach Klubu Szlacheckiego powitanie 

powracającego do Wilna po 4 i pół let- 

niej owocnej pracy na posterunku mi- 

nistra reform rolnych prof. dr. Witol- 

da Staniewicza. W skromnym obiedzie 

wydanym na Jego cześć wzięło udział 

30 osób, bądź pracą naukową, bądź 

działalnością publiczną, bądź wresz- 

cie przyjacielskim stosunkiem z prof. 

W. Staniewiczem związanych. Ponad- 

to przeszło 10* osób z żalem musiało 

zrezygnować z udziału w obiedzie z po- 

wodu nieobecności w Wilnie lub z po- 

wodu choroby. 

W niezwykie miłym i serdecznym 

a zarazem swobodnym nastroju spę- 

dziłi zebrani około 3-ch godzin, korzy- 

stając z tej sposobności dła wyrażenia 

czcigodnemu gościowi swego uznania 

za ogromne zasługi położone dla pań- 

stwa i kraju w niezmiernie ważnej 

dziedzinie przebudowy ustroju rołnego 

oraz szczerych uczuć sympatji i przy- 

jaźni. 

Szereg przemówień rozpoczął sen. 

Abramowicz, podnosząc ogromne 

wartości pracy położonej przez prof. 

Staniewicza w zakresie kierowanego 

przezeń Ministerstwa, oraz w imponu- 

jącym rozwoju działalności Państw. 

Banku Rolnego. 

Składając gratulacje prof. Stanie- 

wiczowi za osiągnięte rezultaty w tej 

dziedzinie, tak ogromne posiadającej 

znaczenie dla pomyślnego rozwoju so- 

cjalno-gospodarczych stosunków cią- 

żących ku Wilnu ziem Rzeczypospoli- 

tej, wyraził sen. Abramowicz przeko- 

nanie, iż wielkie doświadczenie i osobi- 

ste walory prof. Staniewicza, jako na- 

ukowca, społecznika i organizatora 

znajdą szerokie zastosowanie na licz- 

nych polach pracy dla dobra miasta 

i ściślejszej ojczyzny. 

Zkolei w serdecznych słowach po- 

witał powracającego do pracy nauko- 

wej kolegę J. M. Rektor proj. A. Janu- 

szkiewicz, wskazując na ogromną war- 

tość nabytego przez prof. Staniewicza 

doświadczenia w praktycznej działal- 

ności państwowej dla jego przyszłej 

pracy w Uniwersytecie Wileńskim. 

  

Prezydent m. Wilna, p. Folejewski 

zwrócił się do prof. Stahiewicza ze sło- 

wami gorącej wdzięczności za niezawo- 

dną pomoc okazywaną przez Niego za- 

wsze w stolicy we wszelkich spra- 

wach miejskich. Pomoc tę uważa mów 

ca za świadectwo przywiązania do ro- 

dzinnego miasta i troski o jego intere- 

sy, które prof. Staniewicz, będąc rad- 

nym miejskim, a nie mogąc przez pa- 

rę lat ostatnich brać bezpośredniego 

udziału w pracy Rady Miejskiej, w ten 

sposób okazywał, stając się w kołach 

rządowych warszawskich niejako am- 

basadorem interesów Wilna. 

Streszczenia przemówień następ- 

nych mówców: dr. St. Świaniewicza. 

red. K. Okulicza i prof. M. Limanow- 

skiego, jak również odpowiedzi prof. 

Staniewicza zamieścimy w jutrzejszym 

numerze. 

  

Pogrzeb Marszałka Jofire'a. 
PARYŻ, 7.1. (Patj. "O godzinie 20 m. 15 

wśród ogólnego wzruszenia, ciało marszałka 

Joffre'a złożono do trumny, poczem umiesz- 

czono ją na karawanie, który, otoczony przez 

gwardję republikańską, wśród ołbrzymich 

tłumów publiczności udał się pod Łuk Tri- 

umfalny. 

Kondukt zatrzymał się przy grobie Nie- 

znanego Żołnierza. Baterja artylerji oddała 

salwę, a na szczycie łuku triumfalnego zabły- 

sło światło. Następnie orszak żałobny udał 

się do katedry Notre Dame, gdzie na trumnę 

oczekiwało licznie zgromadzone duchowień- 

stwo. 

Po imponującej ceremonji żałobnej w kas 

tedrze Notre Dame olbrzymi poshód towa- 

rzyszył zwłokom marszałka Joffre'a które 

przewiezione zostały do Pałacu Inwalidów na 

lawecie armatniej. 

W pochodzie brały udział oddziały wojska 

wydełęgowane przez armje sprzymierzone, 

prezydent Doumergue, książe Leopołd, amba- 

sadorowie i ministrowie, reprezentujący obce 

rządy, korpus dypłomatyczny w kompłecie, 

przedstawiciełe armij cudzoziemskich, rząd, 

przedstawiciełe obcych rządów i parłamentów 

zagranicznych Pochód przeszedł ulicami Pa- 

Przedstawiciele wojska 
PARYŻ, 7.1. (Pat .Wśród licznych dełega- 

cyj, które wzięły udział w pogrzebie marszał- 
ka Joffre'a, powszechną uwagę zwracali przed 
stawiciele wojska polskiego w osobach gen. 
Orlicz-Dreszera, płk. Błeszyńskiego, attache 
wojskowego, jego zastępcy mjr. Łubieńskiego, 
komandora Czernickiego, przedstawicieła pol- 
skiej marynarki wojeanej i około 20 oficerów 

Fabryki łódzkie 
Tel. od wł. kor. z 

Wczoraj po upływie okresu świą- 
tecznego wszystkie łódzkie fabryki włó 
kiennicze, które przed dwoma tygod- 
niami zwołniły robotników wznowiły 

Początek rozprawy 

ryża wśród ołbrzymich rzesz publiczności. Po- 

chód ten ilością uczestników przypominał po- 

chód z okazji zwycięstwa i pogrzeb marszał- 

ka Focha 

Sklepy były pozamykane, a okna wysta- 

wowe udekorowane sztandarami pokrytemi 

krepą. Latarnie na ulicach zapałone i pokry- 

te krepą. Szczególnie wzruszającym momen- 

  

tem dzisiejszych uroczystości pogrzebowych 

była chwila, kiedy na Esplanadę Inwalidów 

wtoczyła się laweta z trumną marszałka Jot- 

fre'a. 
W chwili tej rozległy się salwy armatnie. 

Na trumnie złożone zostały woreczki, zawie- 

rające ziemie z pola bitwy nad Marną. Kiedy 

pochód zatrzymał się na Esplanadzie Inwa- 

lidów, miejsce na trybunach zajęli przedstawi 

ciele władz i zgromadzone tłumy w skupieniu 

wysłuchały przemówienia ministra Barthou, 

który w imieniu rządu i akademji francus- 

kiej złożył hołd pamięci marszałka Joffre'a. 

Następnie przed trumną marszałka prze- 

defilowały delegacje sojusznicze i oddziały 

wojsk francuskich, oddając zmarłemu ostat- 

nie honory. Trumnę wniesiono do kaplicy. 

Pochyleniem sztandarów wojsko  žegnalo 

zwłoki marszałka Joffre'a. 

polskiego na pogrzebie. 
polskich, będących na studjach we Francji. 

Między byłymi kombatantami znajdowała 
się delegacja Polskiego Związku b. Obrońców 
Ojczyzny w Paryżu ze sztandarem i z prezy- 
dentem p. Delinikajtisem na czele. Gen. Orlicz- 
Dreszer złożył w dniu 6 b. m. wizyty oficjał- 
ne szefowi sztabu generalnego gen. Weygan- 
dowi i gubernatorowi Paryża p. Gouraud. 

wznowiły pracę. 
Warszawy. 

    

    

  

pracę. W ten sposób wszyscy robotni- 
cy, którzy w łódzkim okręgu przemy- 
słowym utracili pracę przed świętami, 
obecnie znów są zatrudnieni. 

sądowej w sprawie 
mordu w Golasowicach. 

KATOWICE 7-1. Pat. — W dniu 7 b. m 
o godzinie 9 min. 38 rano rozpoczęła się 
przed wydziałem karnym vamieįscowego ka- 
towiekiego sądu okręgowego w Rybniku roz- 
prawa przeciwko sprawcom mordu, doko- 
manego dnia 22 listopada 1938 roku, na 050- 
bie komendanta posterunku w Golasowicaeh 
przodownika Szaapki. 

Rozprawie przewodniczył wiceprezes Są- 
du Okręgowego sędzia Stodolak, przy udzia- 
ie sędziów Nowinskiego i Podoleckiego. Os- 

karża wiceprokurator Daab. Bronią adwo- 
kaci Bai i Stach. Na ławie oskarżonych za- 
siadło 8 osób, którym akt oskarżenia zarzu- 
еа napad z wynikiem śmiertelnym. Do dwóch 
oskarżonych zastosowamo art. 227 cr. Il, de 
6 oskarżonych © współdziałanie w napadzie 
z wynikiem śmiertelnym art. 227 cr. I. Os- 
karżeni są: Jan Kubła, Józef Batut, Adolf Je- 
rzy, Wiłhełm Brzeżek, Jan Kochel, Jaa Wa- 
eławik, Oskar Szymik i Kurt Szymik. Do 
rozprawy powołano kiklunastu świadków. O 
wiełkiem zainteresowaniu rozprawą świadczy 
między innemi przybycie wielu driennikarzy 
polskich oraz niemieckich. 

Wszyscy oskarżeni są ewangelikami i po- 

Sytuacja strajkowa 
BERLIN 7-1. Pat. — Prowadzone 

we środę rokowania przed nozjemcą 

urzędowym w zxgłębiu Ruhry nie do- 
prowadziły do żadnego rezultatu. Nie 

wydane też zostało żadne orzeczenie 

rozjemcze. Sędzia rozjemczy zapropo- 

mował stronom przygotowanie się do 
mowych rokowań, które odbyłyby się 
w piątek po południu. względnie w 
sobotę rano. Zarówno przedstawciele 

chodzą przeważnie z Gołasowiec i okolicy, 
z kawodu drobni rolnicy lub wyrobniey. 
Pierwszy przemówił adwokat Bai, który 
wniósł o odroczenie rozprawy, motywując 
to tem, że akt oskarżenia nie został mu ja- 
koby doręczony na czas. Prokurator sprzeci- 
wia się temu. Sąd udaje się na naradę, po 
której przewodniczący eświadeza, że sąd po- 
stanowił nie przychylić się do wniosku obro- 
my ze względu na to, iż w dniu 30 grud- 
nia 1930 roku Sąd Okręgowy na zgodny 
wniosek obu stron sprawę przekazał wydzia- 
łowi tego samego Sądu Okręgowego. Upły- 
nął zatem 7-dniowy termin i akt oskarżenia 
stał się prawomocny. Następnie obrońcy 
zgłaszają dalsze wnioski o odroczenie roz- 
prawy ze wzgiędów formalnych. Sąd udał 
się na naradę. 

RYBNIK 7-1 Pat. — W procesie o za- 
mordowanie przodownika Sznapki sąd po na- 
radzie odrzucił wniosek obrony o odrocze- 
nie rozprawy. Po odczytaniu aktu oskarżenia 
przystąpiono do przesłuchania oskarżonych. 
Przesłuchanie to wypełniło dzisiejszą roz- 
prawę. 

w zagłębiu Ruhry. 
pracodawców jak i górników propo- 

zycję przyjęli. 
BERLIN. Pat. — Według komu- 

mikatu związku górniczego, w zagłę- 
bu Ruhry strajkowało we środę rano 
ogółem 3,6'/, górników. Na ogólną cy- 
frę 126.400 robotników brakowało na 
rannej zmianie 4.500. W porównaniu 
ido zmiany rannej z poniedziałka sta- 
mowi to znaczne zmniejszenie się cy- 
fry strajkujących. 
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Kanclerz Rzeszy w Królewcu. 
Agresywne przemówienia niemieckie. 

KRÓLEWIEC, 6.1. (ATE). Kanclerz Rzeszy 

dr. Bruening wraz z otoczeniem przybył tu 

dziś rano o godz. 5-ej powitany na dworcu 

przez najwyższych przedstawicieli władz 

wschodnio-pruskich. W godzinach przedpołu- 

dniowych odbyła się wielka konferencja przed 

stawicieli władz i organizacyj gospodarczych. 

Nadprezydent dr. Siehr wyraził kanclerzo- 

wi Rzeszy podziękowanie w imieniu Prus 

Wschodnich za przybycie do tej części tery- 

torjum Rzeszy niemieckiej, której z powodu 

niesprawiedliwie wytkniętej granicy grozi za- 

głada. Podróż szefa rządu Rzeszy jest dowo- 

dem, iż rząd postanowił po przeprowadzeniu 

ewaknacji Nadrenji poświęcić całą swoją u- 

wagę Prusom Wschodnim. Wkońcu nadpre- 

  

zydent Sichr powtórzył wszystkie wiełe razy 

już powtarzane przez hitlerowców frazesy © 

„krwawiącej granicy. 

Następnie przemawiał dyrektor L Eee 

urzędu skarbowego von Berg, którego prze- 

mówienie obfitowało w niezwykle ostre wy- 

razy pod adresem Polski. Oświadczył on m. 

innemi, że Polska przygotowuje napad prze- 

ciwko Niemcom i chce „połknąć* Prusy 

Wschodnie. Naród niemiecki żąda energicz- 

nych kroków przeciwko Polsce. Ludność Prus 

Wschodnich nie może dalej tolerować agresy- 

wnego zachowania się Polski. Wkońcu mówca 

zażądał, aby wzmocniono akcję germaniza- 

cyjną na Mazurach. W takim samym tonie u- 

trzymane były przemówienia innych mówców 

  

Bruening opowiada się za „mocnemi czynami”. 
Kanclerz Rzeszy dr Bruening oświadczył 

w odpowiedzi, iż mocne słowa nie przyniosą 

Niemcom żadnej korzyści. Niemcy nie powin- 

ni dokonywać żadnych eksperymentów zwła- 

szcza w polityce zagranicznej, gdyż wszyst- 

kie radykalne posunięcia w dziedzinie poli- 

tyki zagranicznej mogą oznaczać koniec oj- 

czyzny niemieckiej Rząd Rzeszy poparty przez 

prezydenta Rzeszy Hindenburga nigdy nie za- 

pomni Prus Wschodnich. 

Następnie kanclerz Bruening oświadczył, 

iż celem jego podróży jest uspokojenie umy- 

słów w Prusach Wschodnich wzburzonych 

przez pewne wystąpienia i fakty, które miały 

miejsce po tamtej stronie granicy. Sądzę — 

oświadczył mówca — że do takiego zdener- 

wowania niema podstaw. Ekscelencja vom 

Berg podkreślił — powiedział dalej kancłerz 

Bruening, iż nie mocne słowa, lecz mocne 

czyny są pożądane. Jestem również tego sa- 

nego zdania — oświadczył dr. Bruening — 

iecz właśnie w polityce zagranicznej mocne 

słowa rzadko kiedy pociągają za sobą mocne 

czyny. Dlatego też nie chce on wypowiadać 

mocnych słów. 

Dzienniki bezpartyjne, łudowe i demokra- 

tyczne, ogłaszają artykuły wyrażające radość 

z powodu przyjazdu kanclerza Rzeszy do Prus 

Wschodnich. Natomiast prasa nacjonalistycz- 

na zaznacza, że podróż kanclerza Brueninga 

jest komedją. 

Wrogie powitanie Brueninga w Tylży 
į Wystruciu. 

BERLIN. 7-1. Pat. Donoszą z Królewea 
że w czasie przybycia kanelerza Brueninga 
wraz z jego oteczeniem do Tylży odbywały 
się przed dworcem kolejowym dentonstraje 
bezrobotnych. Tłum otoczył dworzec, napie- 
rając na Kordon policji Kiedy kanelerz po- 
jawił się przed wyjściem z dworca, tłum 
przerwał kordon policji, wznosząc okrzyki: 
„Precz z kanclerzem głodowym*! Jednocze 
śnie tłum zaczął śpiewać Międzynarodówkę. 
Również w drodze do ratusza odbywały się 
ma uiiecach demonstracje bezrobotnych, w cza 
sie których wznoszono okrzyki przeciw kan 
clerzowi i rządowi. Pe krótkim pobycie 
kanclerza w Tyłży wyjechał on na dalszy 
cbjazd. 

BERLIN 7-1. Pat. — ,Burzliwa demon. 
strącja komunistyczna, podobna do tej, któ- 

ra miała miejsce 6 b. m. w Tylży, powtó- 
mzyła się po przybyciu kanclerza Brueninga 
do Wystrucia. 

Zebrany przed dworcem tłum powitał 
wsi dająces go do samochodu kanclerza gwiz- 
daniem i okrzykami: „Kanclerz głodowy”. 
(Późnym wieczorem komuniści demonstro- 
wali ma ulicach miasta, wznosząe wrogie 
okrzyki antyrządowe. 

Doszło przytem do krwawych starć mię- 
dzy demonstrującymi komunistami i hifle- 
mowcami, w cz: których kilku hitlerow- 
«ów odniosło ciężkie rany zadane sztyletami. 

Według doniesień prasy, dla osobistej o- 

chrony kanclenza i jego otoczemia, oprócz 
pogotowia policyjnego, ściągnięto silne od- 
działy Reichswehry. 

  

    

Strajk górników na niemieckim 6.. Śląsku. 
BERLIN 7-1. Pat.—Na niemieckim 

Górnym Słąsku wybuchł we środę nie- 
spodziewanie strajk w tamtejszem za- 

  

głębiu węgłowem, który wkrótee przy, 
brał znaczne rozmiary. 

Sytuacja strajacwa w świetle oficjalnego komunikatu. 

BERLIN 7-1. Pat. — Według ogło- 
szonego o godz. 18.30 oficjolnego ko- 
munikatu, sytuacja strajkowa w za- 
głębiu węglowem na Górnym Śląsku 
niemieckim przedstawia się mastępu- 
jąco: na kopalniach Hedwigwusch, 
Ludwik Głiick, Abwer Gwido, Oerin- 
gen, IPreussem, Castellengo i „Królo- 
wa Ludwika“ strajkuje 9.630 robotni- 
ków, .t j. 52,7'/, załogi. 

W. Biskupicach komuniści posta- 
wili kierownictwu ikopałń ułtymatyw- 
ne żądania prowadzenia 7 godz. Szy- 
chty, podwyżki płac oraz przyjęcia 

zpowrotem wydałonych górników. 
W razie odrzucenia tych żądań 

komuniści zagrozili strajkiem. Wo- 
bec mieudzielenia natychmiastowej od 
powiedzi do szybu 'zjechało tyłko 36 
proc. górników na ogólną ilość 1300 
osób załogi. 

Pracujący na powierzchni kopalni 
robotnicy zgłosli się do pracy w kom- 
plecie. W ciągu przedpołudnia odbyła 
się wielka manifestacja, poczem straj- 
kujący prowadzeni przez komunistów 
udali się do Biskupic. 

Wrażenia Amy Johnson z przelotu 
nad Polską. 

WARSZAWA 6. 1. Pat Dzisiaj w godzi- 
mach południowych słynna lotniczka angiel- 
ska miss Amy Johnson przyjęła w gmachu 
ambasady brytyjskiej przedstawicieli prasy, 
z którymi podzietiła się wrażeniami, doty- 
czącemi ostatniego etapu jej dotychczasowe- 
go lotu, oraz przedstawiła okoliczności przy 

musowego lądowania pod Amelinem. 
Mimo, iż przyjęcie dzienikarzy wyzna- 

czome było na godz. 10-tą rano, miss John- 
son pojawiła się dopiero około godz. 12-ej, 
albowiem wzywana była ciągle do rozmów 
telefonicznych z Londynem. 

Mis Johnson zaznaczyła na wstępie. iż 
podczas lotu z Berlina natrafiła na tak 
silną mgłę, że straciła zupełnie orjentację, 
a silne wiatry zepchnęły aparat na północ. 
Mgła stawała się coraz głębszą, tak, że w 

końcu lotniczka straciła zupełnie pole wi- 
dzenia. 

Zdołała tylko zauważyć w przelocie Wi- 
słę, którą jednak po krótkiej chwili straci- 
ła z oczu. Przez blisko 3 godziny szukała 
miss Johnson miejsca dogodnego do lądo- 

  

   
  

wania. Lądowanie było dla miej bardza 
trudne, gdyż ręce jej zupełnie skostniały z 
zimna. Przy lądowaniu podwozie samolo- 
tu zostało uszkodzone. 

W czasie rozmowy z przedstawicielami. 
prasy mis Johnson wyraziła podziękowanie 
ipod adresem wójta Amelina, który, bawiąc 
swego czasu w Ameryce, poznał język angief 
ski, tak, że mógł być jej thimaczem. 

W rozmowie «2 przedstawicielem P.A.T. 
miss Johnson wyraziła za jego pośredni- 
«ctwem podziękowanie dla  pnzedstawicieli 
władz i społeczeństwa połskiego, a w szcze- 
gólności dła proboszcza w Krasnosiełcu, ks. 
Serejki, oraz tamtejszej polieji, którzy u- 
dzielili jej wszelkiej pomocy i gościnności. 
„Gdybym mogła — oświadczyła miss John- 
som. — pozostałabym dłużej w Polsce". 

Samolot łotniczki angielskiej jest już go- 
tów do dalszego lotu. Dotąd miss Johinsom. 
mie powzięła jeszcze decyzji co do terminu 
swego odlotu. W każdym razie mie sraiają 

j żadne przeciwności i gorąco pragnie do- 
* zamierzonego celu. 

    

   

Włoski lot transatlantycki. 
Jeden hydroplan zatonął. 

NATAL. 7-1. Pat. 10 hkydropłanów wło- 
skich przybyło tu w dniu 6 b.m. o godz. 19 

min. 10. Aparat Deheera zatonął, załogę jed- 
nak wyratował jeden z krążowników. 

Lot eskadry włoskiej ma przebieg regularny. 
RZYM 6-1. Pat. Napływające tu donie- 

sienia radjotelegraficzne zapewniają, że lot 
transatlantycki eskardy włoskiej ma prze- 
bieg regularny. Jak wynika z depesz, na- 

desłanych przez okręty, znajdujące się na 
Atlantyku, hydroplany włoskie przełeciały do 
godz. 5-ej według czasu Greenwich nieomal 
5-tą część swej trasy. 

Lotnicy włoscy dolecieli do Brazylji. 
PORT NATAL (Brazyłja) 7-1. Pat.—Lu- 

dność miejscowa przyjęła przybyłych tu lot- 
ników włoskich żywiołową owacją. Lotnicy 
w czasie lotu transatlantyckiego napotkali 
na silny deszcz i gęste chmury. 

Jeden z 12 samolotów zmuszony był do 
lądowania niebawem po wystartowaniu z Bo- 
lamy. Drugi samołot musiał opuścić się na 
morze wpobliżu skał wyspy St Paul z po- 

wodu uszkodzenia radjatora, 
Gen Balbo wyraził się z wieikiem uzna- 

niem 0 wielkich zaletach .zalogi i © sprawnoś- 
ci, z jaką samoloty utrzymywały szyk w cza- 
sie lotu. 

Lotnicy nie spodziewają się, by mogli wy- 
ruszyć w dałszą podróż przed upływem 
trzech dni. 

Schmeling stracił tytuł mistrza. 
LONDYN. 7-1. Pat. Komisja atletyczna 

w Nowym Yorku odebrała niemieckiemu 
bokserskiemu mistrzowi świata  Maksowi 
Schmelingowi tytuł mistrza. Jako powód 
tej uchwały podaje komisja, że menażer 
Schmelinga Jacobson nie chciał się zgodzić 

na rewanżowe spotkanie pomiędzy Shar- 
key'em a Schmelingiem. W najbliższym cza 
sie rozegrane będzie nowe spotkanie o mi- 
strzostwo Świata PORE Sharkeyem i 
Strihlingiem. 

Sprzeniewierzenie w gimnazjum. 
POZNAŃ 6-1. Pat. 

fm. św. Jana Kantego w Poznaniu stwierd 
da w kasie braki ma sumę około 12.000zł. 

Istnieje podejrzenie, jak donoszą dzienniki 

   

    

Dyrekcją gimnazjum. że sumę tą przywłaszczył sobie  sekretamz 
biura gimnazjalnego Antoni Poland, który 
wyjechał przed świętami Bożego Narodze- 
mia do Katowic i dotąd jeszcze nie wrócił. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Zlikwidowanie szajki 

Od pewnego czasu w powiecie wileńsko- 

%rockim, nieznani sprawcy puszczali wśród 

"włościan fałszywe monety 2 złotowe. 

Szczegółnie puszczano te monety na tar- 

gach wśród włościan. 

W związku z tem władze śledcze podjęły 

energiczne dochodzenie w cełu ustalenia skąd 

fałszywe monety pochodzą 

Penieważ najwięcej fałszywych monet о- 

biegałe w gminie sopockińskiej i w miejsco- 

wościach Cawleje i Szobany, zwrócono baczną 

uwagę na m-ko Sopockinie (pow. grodzieński) 

W wyniku długich wywiadów ustalono że taj- 

na fabryka monet znajduje się w miejscowo- 

fałszerzy pieniędzy. 
ści Gawleje. Onegdaj w Gawlejach zarządzono 

obławę, która przyniosła dodatnie rezultaty. 

W domu J. Szukiewicza ujawniono ma- 

szynkę do robienia fałszywych monet, kilka- 

naście kilogramów rozmaitych metali, oraz 

500 sztuk fałszywych monet. 

Aresztowano 4 osoby: Ant. Gierasimowi- 

cza, Majdenroda Chaima, Wasilenkę Jana i 

Sarę Bejramową. 

Równocześnie dokonano rewizji w Szuba- 

nach w mieszkaniu Majkina, gdzie areszto- 

wano dwie osoby. Dalsze dochodzenie trwa. 

(e) 

Pożar w gminie miadziojskiej. 
W dnia 4 b. m. w folwarku Myszkow- 

szczyzna gm. miadziołskiej wybuchł pożar. 
iPastwą płemieni padło gospodarstwo nałeżą 
me do Wujciechowskiego Alfreda. Straty wy 

noszą około 15.000 złotych. Zachodzi przy- 
puszezenie, iż pożar powstał wskutek podpa- 
łenia przez zemsłę. 

Zbytnia gorliwość uajowego. 
Gajewy lasów państwowych Kurdzieko 

Aleksander ze wsi Strakiszki, gm. trockiej, 
przyłapał przy nielegalnem łowieniu ryby z 
jeziora rządowego Dajnowskiego Józefa ze 
«wsi Międzyrzecze, który usiłował zbiec. Ga- 

Ofiara 
Na drodze Widze—Opsa znaleziono za- 

mapzia na śmierć umysłowo-chorą  Abule- 

jowy oddał trzy strzały rewolwerowe, z któ- 
rych jeden trafił uciekającego w pachwinę. 
Dajnowskiego w stanie ciężkim odwieziono 
do szpitala w Nowych Trokach 

zimy. 
wicz Rochę, mieszkankę m. Widze. 

Z POGRANICZA 
— Aresziowanie wysłannika kominternu 

W rejonie Radoszkowicz ujęto emisarjusza 
«sowieckiego, który nielegalnie przedostał się 
przez granicę sowiecką. 

Podczas newizji u mieznajomego znalezio 
no tajne instrukcje kominternu przeznaczo- 
ne dla organize komunistycznych w Pol- 

      

SCP. 
— Ostrzelanie patrolu K..OP. Nocy ubieg 

łej na odcinku granicznym Marcińkańce na 
przechodzący patrol K. O. P. urządzono za- 
sadzkę. 

3-ch mieznanych osobnikėw oddalo do 
żołnierzy 12 strzałów rewolwerowych i kara- 
binowych. 

Dzięki ciemnościom mocy nikt z żołnie- 
rzy mie odniósł ran. 

Za sprawcami strzelaniny zarządzono po- 
szukiwania. 

  

wyjazd do Kowna 
Po blisko tygodniowym pobycie w 

"Wilnie, w ubiegły poniedziałek wie- 
<czorem wyjechał zpowrotem do Ko- 
wna litewski minister komunikacji p. 
Witołd Wilejszys, który, jak już poda- 
-waliśmy, przybył do Wilna na pogrzeb 
„swojej matki. 

ministra Wilejszysa. 
Korzystając z pobytu w Wilnie mi- 

nister Wilejszys odbył kilka konferen- 
cyj z przedstawicielami miejscowego 
społeczeństwa litewskiego. 

Drogę do Wilna i zpowrotem mini- 
ster Wilejszys odbył via Ryga. 

Dalsze etapy w prześladowaniu Białorusinów 
w. Mińsku. 

Dzienniki sowieckie każdego dnia 
przynoszą nowe szczegóły o ofenzywie 
komunistycznej przeciwko ruchowi 
białoruskiemu na Białorusi Sowiec- 
kiej. W związku z niedawnemi aresz- 
towaniami przewódców ruchu biało- 
ruskiego w Mińsku, o których pisaliś- 
my w swoim czasie, obecnie jest pro- 
wadzona na szeroką skalę akcja 
w kierunku urabiania odpowiedniej 
opinji publicznej, żądającej dla za- 
aresztowanych działaczy najwyższej 
kary, t. j. kary Śmierci. 

Do jakich środków przytem ucie- 
kają się władze komunistyczne, świad- 
czą o tem poniższe fakty. 

Oto. jak donosi prasa mińska, 
w  osłatnich dniach najsłynniejszy 
poeta białoruski Janka Kupała i b. 
prezes Białoruskiej Akademji Umie- 
jętności W. Ignatowski w wystosowa- 
nych do odnośnych władz świeckich 
protestach domagają się kary Śmierci 
dla uwięzionych Białorusinów. Rzecz 
oczywista. że podobne oświadczenie 
dwuch najpoważniejszych jednostek 
w ruchu białoruskim zostało uczynio- 

ne pod największą presją ze strony 
komunistów. 

Na rzekome przestępstwa tych 
więźniów rzuca pewne światło oświad- 
czenie prezesa C. K. Białorusi, słyn- 
nego komunisty, Haładzieda, który za 
największą winę aresztowanego Nie- 
kraszewicza uważa to, że w swoim 
„Słowniku słowo „eksploatacja prze- 
tłumaczył na język białoruski jako 
„wyzysk, a „proletarjat“ jako „bied- 
nota“. Wina zaš zaaresztowanego 
stynnego naukowca Losika polega na 
tem, že we wszystkich swoich podręcz- 
nikach szkolnych nigdy nie užywa 
wyrazu „rewolucja“. 

Z dalszego oświadczenia Haładzie- 
da wynika, że wszyscy zaaresztowani 
przygotowywali grunt dla utworzenia 
Białoruskiej Republiki Ludowej pod 
protektoratem Polski, przytem już 
były wyznaczone teki ministerskie. 

Wśród kandydatów na ministrów 
wymienia Haładzied Lastowskiego, 
Smolicza,  Niekraszewicza,  Losika, 
a nawet Łuckiewicza, na ministra 
zaś spraw wojskowych — generała 
Bułak-Bałachowicza. m. w. 

Tragiczny powrót z jarmarku. 
Od ciosów swych sąsiadów wyzionął ducha. 

W lipcu ub. r. w Jaszunach odbywał się 
jarmark, który ściągnął liczne rzesze gos- 
podarzy z okolicznych wiosek. 

Przywiózł również produkty i artykuły 
spożywcze Justyn Hermanowicz ze wsi Daj- 
mowo, gm. turgielskiej, iktóry spotkał tu 
swych sąsiadów z tejże wioski: Jana Zien- 
ikiewicza, Bazylego Kutkę, Aleksandra Czer- 
miawskiego a nadto swego syna Zenona ze 
wsi Botwimiszki oraz brata Aleksandra Her- 
manowicza z pod Wilna. 

Wieczorem, kiedy Justyn Hermamowicz, 
po rozprzedaniu towaru i posiłeniu się za- 
mierzał wracać do domu, spostrzegł, że jego 
ziomkewie oraz syn i brat wsiedli na jego 
wóz i odjechali nie troszcząc się o miego. 

Skrzywdzomy gospodarz udał się w pogoń 
za uciekającymi, a dogoniwszy na drodze 
między Turgielami a wioską Postawki, za- 
%ądał oddania wozu. 

Uzurpatorzy nie chcieli zastosować się do 
«słusznych roszczeń Hermanowicza, a kiedy 
ten siłą chciał zatrzymać wóz i chwycił za 
fejce, wszyscy rzucili się na niego. 

Wywiązała się nierówna walka, w której 
utegł Hermanowicz, odnosząc b. ciężkie obra- 
żenia ciała. 

Nie żroszcząc się o pobitego, który padł 
ma ziemię zbroczony ikrwią, całe towarzy- 
stwo z triumfującemi minami odjechało w 

  

Po pewnym czasie skatowany gospodarz 
dawlókł się do jednej z chat w Postawkach, 
gdzie zajęto się nim. Tu dopiero nazajutrz 
ciężko pobitego odnalazła jego córka. Marja 
Bogdańska, która, widząc ciężki stan ojca, 
przewiozła go do domu, gdzie jednak wśród 
cierpień zmarł. 

Zarządzone oględziny lekarskie i sekcja 
zwłok wykazały iż śmierć nastąpiła wskutek 
złamania 8 żeber z obu stron i b. ciężkich 
imnych obrażeń ciała. 

W wyniku dochodzenia w stan oskarże- 
mia postawiono iwszystkich biorących udział 
mw bójce, wobec tego zasiedli oni w charakte- 
rze podsądnych przed IH-im wydziałem kar- 
nym Sądu Okręgowego. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy i 
składali wykrętne tłumaczenia obciążając się 
odpowiedzialnością za zbrodnię wzajemnie. 

Sąd pod. ' przewodnictwem  vice-prezesa 
wydziału p. M. Kaduszkiewicza a przy udzia- 
le pp. sędziów Szpakowskiego i Rogińskiego, 
po przesłuchaniu świadków uznał za win- 
nych Qzerniawskiego. Kutkę i Zienkiewicza 
i wymierzył im kary osadzenia w domu po- 
prawczym przez trzy lata każdego. 

Innych podsądnych w tej sprawie unie- 
winniogo. 

Ka-er. 

mg 

Tragiczny wypadek w fabryce makaronów 
przy ul. Nowogródzkiej. - 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj 
wano w fabryce makaronów Trakińskiego, 
imieszezącej się w domu Nr. 18 przy ul. No- 
wogródzkiej. 

о e 8 min. 30 pracownik tej fa- 
Ibryki Malinowski Bronisław puszezający w 
ruch maszyny, zawadził dolną częścią mary- 
marki o pas transmisyjny. Zanim Malinow- 
ski i inni, znajdujący się w tym czasie w fa- 
bryee, robotnicy zorjentowali się w sytuacji, 
został porwany przez koło rozpędowe i z 
dużą siłą rzncony w tryby maszyny. 

Po zatrzymaniu motoru z maszyny wy- 
dobyto ciężko pokaleczonego, dającego sła- 
be oznaki życia M. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe odnio- 
zło nieszczęśliwego robotnika do szpitala 
żydowskiego, gdzie do późnego wieczora 
był stale w stanie nieprzytomnym. 

Na miejsce wypadku przybyli wkrótee 
przedstawiciele władz śledezych, którzy usta 
lili, że Malinowski padł ofiarą własnej nie- 
ostrożności, gdyż dopiero po puszezeniu w 
ruch motoru zarzucił pas transmisyjny. (c) 
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Siine lotnictwo to potęga Państwal 

KURJER 

Czy karnawał w tym 
roku być powinien? 
Cały nasz kraj, a Wileńszczyznę w szcze- 

gólności nawiedził w okresie bieżącym nie- 

notowany już przeszło od pół wieku zastra- 

szający wporst kryzys gospodarczy, który 

zmusza mas do poważnego zastanowienia się 

nad sytuacją w jakiej się znaleźliśmy. 

Nie należy wątpić, że jest to okres przej- 

ściowy, tem niemniej jednak ogół społeczen- 

stwa zrozumieć musi pawagę chwili i odpo- 

wiednio się do miej ustosunkować. 

Oszczędność i umiar życia musi być na- 

szem hasłem w chwili obecnej. Nie wolne 

nam się bawić i szaleć w uciechach i rozko- 

szach karnawału, gdy kraj i ludność jego 

przygniata ciężar kryzysu coraz to bardziej 

się pogłębiającego, a będącego odbiciem kry- 

zysu gospodarczego ogólnoświatowego. Wai- 

ka z nim jest teraz przedmiotem narad i prac 

w łonie Rządu, który nie wątpimy, potrafi zna- 

leźć ujście i wybrnie zwycięzko z tej walki 

lecz ogół społeczeństwa musi zaofiarować do 

pomocy siwe siły. 

Słyszy się z zadowoleniem, że okolica i 

inne dzielnice naszego kraju, zrozumiały i 

wyczuły konieczność umiaru i postanowiły 

zaniechać zabaw i różnych bali karnawało- 

wych. Pomyślcież bowiem czy wolno nam 

się oddawać beztroskim uciechom, gdy się 

widzi wielkie masy bezrobotnych i nędzarzy 

żebnzących o pracę lub kawałek chleba dla 

swej dziatwy? A czy Wilno — miasto nasze, 

jest tym szczęśliwym wyjątkiem z pośród 

miast Rzeczypospolitej, że ledwo się zaczął 

okres karnawału, a już słyszymy © szeregach 

bali, zapowiadanych jako wspaniałe atrak- 

cje tegorocznego ikarnawału. Wiilno — jedno 

z najstarszych miast Rzeczypospolitej, -mia- 

sto czujące i patrjotyczne, którego ludność 

    

pierwsza zawsze zgłaszała się na apel, gdy 

kraj wzywał jej pomocy — w tyle pozostać 

nie może! 

Wierzymy całkowicie, że inicjatorowie i 

kierownicy zapowiedzianych imprez karna- 

wałowych poczują się do obowiązku obywa- 

telskiego & społecznego jakiego kraj od. nich 

wymaga i swych projektów zamiechają lub 

ograniczą je do minimum. 

Z zadowoleniem prawdziwem przeczytta- 

liśmy notatkę w niedzielnych pismach m'ej- 

scowych 0 słusznem stanowisku jakie zajął w 

tej mierze p. Wojewoda Wileński Kirtiklis, 

który ze względu na przeżywaną obecnie de- 
presję ekonomiczną powziął decyzję odwo- 

łania Balu Wojewódzkiego będącego doty- 

chczas największą atrakcją karmawałową, о- 

raz powstrzymał się od obejmowania prote- 

ktoratów mad balami. 

Myśl tę trafną i szlachetną powinien przy- 

jąć ogół miejscowego społeczeństwa z należy- 

tem zrozumieniem i pójść jej śladem. 

Waw. 

Wypuszczenie nowych „dolarówekć, 
Na podstawie ustawy z 1. II. 1930 r. i roz- 

porządzenia ministra skarbu z dn. 12 lipca 
1930 r. wypuszczona będzie z dniem 1 lutego 
1931 r. serja III Premjowej Pożyczki dola- 
rowej na sumę nominalną 7 i pół miljona 
dolarów St. Zj. Ameryki Półn. w obligacjach 
na okaziciela po 5 dolarów wartości imien- 
nej każda obligacja. Od kapitału pożyczki 
wypłacone będą półrocznie zdołu odsetki 
w wysokości 4 proc. rocznie i, prócz tego co 
dwa miesiące będą rozłosowywane pomiędzy 
posiadaczy obligacyj wygrane (premje) na 
łączną w ciągu roku kwotę 300.000 dolarów, 
podzieloną na 195 wygranych po 40.000, 
12.000, 8000, 3000, 1000, 500 i 100 dolarów, 
przyczem wszystkie obligacje stale uczestni- 
czą w losowaniach wygranych. Pierwsze lo- 
sowanie wygranych odbędzie się w dniu 
1 marca 1931 r. Pożyczka podlega jednora- 
zowej spłacie w dniu 1 lutego 1941 r. Spłata 
kapitału oraz wypłata odsetek i premij na- 
stąpi, stosownie do życzenia posiadaczy obli- 
gacyj, albo w dolarach albo w złotych we- 
dług stosunku: 1 dolar równa się 8.914 zł. 

Obligacje pożyczki posiadają wszelkie przy- 
wileje, przysługujące dotychczas wypuszczo- 
nym przez państwo polskie tego rodzaju pa- 
pierom. Cena emisyjna obligacyj tej pożycz- 
ki wynosi 6 dolarów za jedną obligację war- 
tości imiennej 5 dolarów. 

Równocześnie dnia 1 lutego 1931 r. przy- 
pada termin spłaty znajdujących się obecnie 
w obiegu obligacyj serji II 5% Premjowej 
Pożyczki dolarowej, t. zw. „dolar6wki“, i po 
tym dniu skarb państwa już nie będzie pła- 
cił od wymienionej pożyczki proceniu i nie 
będzie dla niej losował wygranych, a tylko 
będzie obowiązany zapłacić oznaczoną na 
obligacjach tej pożyczki ich wartość imienną, 
t j. 5 dolarów lub równowartość w złotych, 
czyli 44 złote z groszami. 

Posiadacze teraźniejszych dolarówek mają 
jednakże prawo wymienić je w terminie od 
dnia 3 stycznia do dnia 30 kwietnia 1931 r. 
bez żadnej dopłaty na obligacje wyżej omó- 
mionej serji III Premjowej Pożyczki Dola- 
rowej, a nadto mają prawo przy powyższej 
wymianie dokupić na każde dwie wymienia- 
ne dolarówki jedną obligację nowej pożyczki 
za ulgową cenę 5 dolarów z doliczeniem do 
tej ceny tylko wartości bieżącego kuponu za 
czas od 1 lutego 1931 r do dnia kupna. Poza- 
tem, jeżeli wymiana będzie miała miejsce 
przed dniem 1 lutego 1931 r, to płatny w tym 
dniu ostatni kupon od przedstawionych do 
wymiany dołarówek będzie wypłacony w ca- 
łości przedterminowo równocześnie z uskute- 
cznieniem wymiany. Po dniu 30 kwietnia 1931 
r. wszystkie pozostałe obligacje serji III Pre- 
mjowej Pożyczki Dolarowej nie pobrane w 
wyznaczonym terminie przez posiadaczy do- 
larówek na zasadzie przyznanego im prawa 
wyiniany i uprzywilejowanego kupna, będą 
sprzedane po cenie emisyjnej. t. j. po 6 dola- 
rów z doliczeniem do tej ceny wartości bie- 
żącego kuponu. Należność za nabyte obligacje 
serji III Premjowej Pożyczki Dolarowej mo- 
że być wypł. w zł. albo w dolarach, w stosun- 
ku: 1 dolar równa się 8,914 zł. Poza ceną 
sprzedażną obligacyj, będzie od nabywców po- 
bierana nadto opłata manipulacyjna w kwo- 
cie 25 groszy od każdej obligacji, jednakże 
wolni są od tej opłaty wszyscy ci nabywcy, 
którzy należność za nabyte obligacje będą 
wpłacali całkowicie w złotych 

Sprzedaż obligacyj serji III Premjowej Po- 
życzki Dolarowej i wymiana na nie dolaró- 
wek uskuteczniana będzie za pośrednictwem 
Banku Polskiego, Pocztowej Kasy Oszczędno- 
ściowej i ich oddziałów, a w razie wpłacania 
przez nabywców należności za obligacje wy- 
łącznie w złotych — również za pośrednict- 
wem Centralnej Kasy Państwowej i wszyst- 
kich kas skarbowych. 

Film Remarque'a pójdzie 
w Wiedniu. 

WIEDEŃ. 7-1. Pat. Film Remarquea „Na 
zachodzie bez zmian* nie został dotychczas 
w Wiedniu zakazany. Wskutek tego będzie 
ion rwyświetlony w dniu 7 b. m. w kinie 
„Schwedem'. Policja poczyniła przygotowa- 
mia celem zapobieżenia demonstracjom. 

  

WI LE RSKI 

Fantastyczne opowi 
zabójstwie przy 

adanieorzekomem 
ul. Antokolskiej. 

Co widział, słyszał i opowiada dozorca domu Nr. 74 przy 
ulicy Antokolskiej. Zeznania innych naocznych świadków. 

Nie śmierć, iecz omdienie. 

(Relacja specjałnego wysłannika „Kurjera Wileńskiego"), 

Od kilku dni wśród mieszkańców dziel- 
nicy Antokol krążą opowiadania o zagadko- 
wym wypadku, który miał mieżsee wiecezo- 
rem dnia 25 grudnia r. ub. 

Według tego opowiadania, jakaś młoda 
kobieta prześladowana przez kilku mężczyzn 
ukryła się w bramie domu Nr. 74 przy ul. 
Antokolskiej. W chwilę później do bramy 
wbiegł policjant i piekarz zamieszkały w tym 
domu, przyczem policjant „obalił kobietę do 
śniegu i zaczął ją niemiłosiernie bić*. Wśród 
przeraźliwego krzyku kobiety zebrani doko 
ła przygodni świadkowie zajścia usłyszeli w 
pewnym momencie słowa: „Zarznijeie mnie, 
jeśli chcecie*. Rozległ się krótki, urwany 
krzyk, poczem wszystko ucichło. Z bramy 
wybiegł policjant i nie zatrzymując się od- 
dalił się 

Pe oddaleniu się policjanta, ponieważ 
brama przedtem zamknięta, została otwartą, 
tłum wbiegł na podwórko i oczom jego 
przedstawił się okropny widok, w ogromnej 
kałuży krwi leżała kobieta „już bez oznak 
życia”, Po pewnym czasie na miejsce wypad- 
ku przybył inny policjant, który wciągnął 
„trupa* kibiety do przejeżdżającego auta i 
wywiózł z tego miejsca. Dokąd — nikt nie 
wie. 

Po dojściu powyższego opowiadania do 
naszej redakcji, na ulicę Antokolską został ' 
wysłany jeden z współpracowników, który 
na miejscu miał zbadać rzeczywisty prze- 
bieg ewentualnego wypadku, aby tem samem 
zapobiee szerzeniu się zbyt fantastycznej hi- 
storji. 

Oto relacja naszego współpracownika: 
Źródłem opowiadania o rzekomem za- 

bójstwie owej kobiety jest dozorca domu 
Nr. 74 przy uliey Antokolskiej Piotr Szyr- 
wiński. 

Przedstawia on zajście w takiem świetle. 

25 grudnia o godz. 8.30 wiecz. zamiatał 
chodnik przed domem. Naraz posłyszał ha- 
Jas i zauważył młodą kobietę, ubraną w sza- 
re palto, prześladowaną przez kilku osobni- 
ków przed którymi ukryła się ona w bramie 
tego domu. Zaintrygowany Szyrwiński za- 
czął kobietę rozpytywać. Troszeczkę „wsta- 
wiona* opowiadała mu, że jest mężatką, mąż 
jej już drugi tydzień leży w szpitalu, a w 

Dziś: Seweryna opata. 

Jutro: Marcjanny p. 

Wschód słońca—g. 7 m. 43. 

Zachód : —g:15m.41. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 
w Wilnie z dnia 7/|—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

  

  

Temperatura średnia — 2° С 

» па)м’уйвта: — 1° С 

ž najnižszai — 47 

Opad w milimetrach: 5,9 

Wiatr przewažający: zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Rejestracja pracowników aptekarskich. 

Władze centralne wydały zarządzenie, aby 
wszyscy pracownicy aptek, posiadający upra- 
wnienia zawodowe, magistrów farmacji, pro- 
wizorów farmacji i pomocników aptekars- 
kich, wciągnięci byli na specjalny imienny wy 
kaz. W związku z tem Urząd Wojewódzki 
otrzymał karty rejestracyjne, które wypełnio- 
ne mają być osobiście przez poszczególnych 
pracowników fachowych zatrudnionych w ap- 
tekach i innych zakładach w Wilnie i powia- 
tach podległych nadzorowi Wydziału Zdrowia 
Karty te po wypełnieniu i sprawdzeniu ich 
przez inspektora farmaceutycznego przesłane 
zostaną do ministerstwa spraw wewnętrznych 

najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1981 r. 

MIEJSKA 
— Zbiorowa prośba. Jak się dowiaduje- 

my mieszkańcy ulic: Jatkowej, Straszuna i 
sąsiednich zamierzają zwrócić się do władz 
administracyjnych z prośbą uregułowania 
sprawy usunięcia madmiernej ilości łodu, 

jaki nagromadził się na tych wąskich ulicz- 
kach. Z tego powodu zanotowano kilka wy- 
padków rozbicia szyb w (witrynach sklepo- 
wych 'pnzez ześlizgujące się na chodnik sa- 
mie. 

SAMORZĄDOWA. 
— Preliminarz budżetowy Sejmiku Wi- 

leńsko-Troekiego na rok 1931-32. W ubie- 
gły poniedziałek odbyło się posiedzenie sej- 
miku wileńsko-trockiego, na którem uchwa- 
lony został preliminarz budżetowy na rok 
1931-32. 

Suma globalna wydatków i dochodów 
zwyczajnych nowego budżetu ustalona zosta 

ła ma 792.885 złotych. 
W poszczególnych pozycjach budżet 

przedstawia się następująco: 

„ Dział: L. Administracja ogólna . 99.976 zł. 
„ Il. Majątek komunalny . 9.858 „ 
„III. Spłata długów . 33.442 „ 

IV. Drowii place publiczne 390.807, 
V. Oświata . . aras 9.8007 „ 

    

domu ma dwoje dzieci. Widząc, że jest to 
„porządna* kobieta Szyrwiński poradził jej 
zaczekać w bramie dopóki prześladowey nie 
oddalą się. 

W niespełna 10 minut później wpadł do 
bramy policjant Błaszuk, przebywający „na 
stałej służbie w Warszawie (Szyrwiński a. 
go osobiście). Dałsza treść opowiadania zu- 
pełnie jak wyżej. 

Inaczej natomiast opisują zajście inni na- 
oezni świadkowie, którzy również zostali zba- 
dani przez naszego wysłannika. 

Według ich zdania owa „mężatka* była 
w rzeczywistości kobietą lekkich obyczajów. 
Jakiś osobnik, zaczepił ją na ulicy i po krót- 
kiej rozmowie wprowadził do swego miesz- 
kania, gdzie uczęstował wódką, a gdy mu do- 
kuczyła wyrzucił na ulicę. Prostytutka spa- 
dając ze schodów dotkiiwie się pobiła. Roz- 
złoszczona wywołała wówczas awanturę i za- 
ezęła się dobijać do mieszkania swego „krzy- 
wdziciela* tłukąc przytem szyby w znajdu- 
jącym się obok domu Nr. 74 sklepie win i 
wódek „Wilja*, podezas czego zraniła sobie 
rękę. Policjant Błaszuk rzeczywiście prze- 

chodził podczas zajścia koło bramy, lecz wi- 
dząc że ma do czynienia z pijaną kobietą 
wpierw starał się ją uspokoić, lecz gdy ta 
stale krzyczała machnął ręką i odszedł. 

Wkrótce przybył policjant z posterunku 
policyjnego na Antokolu, który w obecności 
mieszkańców tego domu Stankiewiczowej, 
Łukaszewicza i Glinekiego usiłował omdlałą 
od krzyku, alkoholu i upływa krwi prosty- 
tutkę Geucić. Gdy mu się to nie udało od- 
wiózł ją autobusem linji Nr. 3 w kierunku 
3-go posterunku policji. 

Tak przedstawia się według otrzymanych 
przez nas informacyj i sprawdzonych na 
miejscu owe zagadkowe zabójstwo. 

Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, 
cpowiadanie powyższe w relacji Szyrwiń- 
skiego doszło do władz, które zarządziły 
przeprowadzenie urzędowego dochodzenia. 
Sądzimy więe, że ofiejalne wyjaśnienie po- 
wyższego zajścia położy ostatecznie kres 
szerzeniu się tego fantastycznego opowiada- 
nia, które od paru dni obiega prawie całe 

miasto. 2). 

KA 
strefy: a) do której zaliczono m. Wilno i m 
Nową Wilejkę i b) do której zaliczono po 
zostały teren województwa. 

4. Zastanawiano się nad drogami umożli: 

wiającemi gminom możliwie bezbolesne wy- 
konywanie obowiązku dostarczania kwater 
stałych osobom wojskowym. 

5. Rozpatrzono i zatwierdzono 9 uchwał 
organów samorządowych, dotyczących finan- 
sów komunalnych. 

6. Uchwalono wytyczne programu inwes- 
tycyj związków komunalnych na rok 1931-32, 
tudzież plan finansowy likwidacji kosztów le- 
czenia ubogich chorych. 

7. Wypowiedziano się w przedmiocie 
wniosków starosty powiatowego w Brasławiu 
co do skasowania gmin wiejskich Dryświaty 

i Słobódka oraz zwiększenia obszaru gmin są- 
siednich. 

8. Dokonano repartycji kosztów urzędo- 
wania wojewódzkich organów kolegjalnych w 
okresie 1931-32 r. budżetowego, uwzględnia- 
jąc przytem przeżywany przez związki ko- 
munalne kryzys finansowy. Koszty te 11.700 
złotych zmniejszono do 7.200 złotych. 

GOSPODARCZA 
— Niepokój wśród eksporterów leśnych. 

/ileńskie sfery eksporterów leśnych są mo- 
cno zaniepokojone  miewyjašnioną dotych- 
czas sprawą eksportu desek do Niemiec. 
Obowiązująca dotychczas umowa drzewna z 
Niemcami wygasła z dn. 31 grudnia roku 
1930, a nowa mie została zawarta. W związ- 
ku z tem eksporterzy powstrzymują się od 
mabywania świadectw przemysłowych ma r. 
1931. 

— Znaczne ulgi podatkowe. Izba Skar- 
bowa w Wilnie została upoważniona przez 
władze skarbowe do załatwienia we własnym 
zakresie umorzeń zaległości podatku od nie- 
ruehomości oraz niektórych budynków w 
gminach miejskich i wiejskich od kwoty 200 
złotych. 

Następnie Izba Skarbowa umarzać będzie 
na podsiawie art. 94 ustawy o państwowym 
podatku przemysłowym zaległości w podatku 
przemysłowym do kwoty 2000 zł. Ponadto Iz- 
ba Skarbowa została upoważniona do udziela- 
nia zezwoleń na ratalną spłatę wszelkich za- 
ległości podatkowych na okres czasu nieprze- 
kraczający 12 miesięcy do kwoty 100.000 zł. 
dla poszczególnych płatników, w ciągu roku 
budżetowego nie licząc dodatków samorządo- 
wych, kar za zwłokę i kosztów egzekucyjnych 

Nadto ministerstwo skarbu upoważniło Iz- 
bę Skarbową oraz urzędy podatkowe do ob- 

niżenia kar za zwłokę. 

      

ARTYSTYCZNA. 
— Na stałą wystawę obrazów i rzeźb ar- 

tystów wileńskich nadesłane zostały obrazy 
p. Jana Tyszkiewicza, odtwarzające charakie- 
rystyczne fragmenty ulic wileńskich. Stare 
dzielnice, typowe zaułki wileńskie oto tematy, 
które artysta ujmuje z dużym talentem, wy- 
suwając na plan pierwszy efekty świetlne i 
zagadnienia kolorystyczne 

VI. Kultura i Sztuka . 1.000 į k 
"VII Opieka społeczna. . 66041 „ Z POCZTY. 
„ VIII. Popieranie rolnictwa. 99.174 , — Dodatkowa opłata za przesyłki połe- 

„ IX. Popier. przem.i handlu. 4.750 „ ceone. Władze pocztowe w specjalnym okół 

„ Zdrowie publiczne 71626372, miku wyjaśniły, że urzędy pocztowe w któ- 

„ Bezpieczeństwo publiczne . 3.000 , rych zaprowadzono przyjmowanie  przesy- 
= Rožūs (1 OWOCE 12.400 „ łek poleconych poza godzinami urzędowemi 

Sumy  preliminowame na poszczególne 
działy utrzymane są maogół w granicach bud- 
żetu ma rok 1930-31, a w miektórych zaś, jak 
dz. I uległy nawet znacznemu zmniejszeniu. 

W dziale natomiast VIII (popieranie rol- 
mictwa) sejmik zwiększył wydatki o 14.575 
zł. w stosuniku do budżetu z roku ubiegłego. 
Zwiększenie wydatków na rolnictwo spowo- 
dowane jest komiecznością przyjścia z po- 
mocą ludności małorołnej ze względu na 
przeżywany kryzys gospodarczy. 

Wydatki madzwyczajne Sejmiku ustalo- 
ne zostały na sumę 122.166 zł. ! 

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 
W dniu 5-go stycznia r. b. pod przewodnict- 
wem p wojewody Stefana Kirtiklisa odbyło 
się 38 zkołei posiedzenie Wydziału Wojewódz- 
kiego, na którem: 

1. Rozpatrzono jedną sprawę z dziedziny 
przepisów antyalkoholowych. 

2. Rozpatrzono 24 odwołań od wymiaru po 
datków dokonanych przez Magistrat m. Wil- 
na i poszczegółne powiatowe związki komu- 
nalne. 

3. Określono wysokości stawek na r. 1931 
za podwody dostarczane wojsku w czasie po- 
koju, przyczem teren województwa wileńskie- 
go został pod tym względem podzielony na 2 

  

— winny pobierać przewidzianą dodatkową 
opłatę za przyjęte przesyłki polecone nietyl- 
ko po zakończeniu gódzin urzędowych, wy- 
znaczomych dla tego rodzaju służby, lecz 
również za przyjęte przesyłki w przerwach 
między godzinami urzędowemi. 

Wobec tego, o ile godziny urzędowe dla 
* przyjmowania przesyłek poleconych. wyzna- 
czone są jod (godz. 8 do 12-ej i od godziny 
16 do 18-ej, należy pobierać dodatkową opła 
tę za przyjęte przesyłki polecone nietylko 
po godz. 18-ej, lecz również za przyjęte prze 
syłki polecome między godziną 12 a 15 t. j. 
'w przenwie między godzinami urzędowemi 
dla tego rodzaju przesyłek. 

Z KOLEI. 
— Choinka w „Ognisku* Kolejowem. 

Zarząd ,Ogniska* kolejowego rok rocznie u- 

rządza z wielkim pjetyzmem tradycyjne świę- 
to dzieci — „Choinkę*. W tym roku dzień 3 
stycznia był dniem radości dziecięcej. 350 ma- 
łych i większych „pociech“ konwojowanych 
przez matki i ojców napełniły gwarem salę 
„Ogniska* Gwar zamienił się w zachwyt, gdy 
na scenie zobaczono jak to ich rówieśnicy od- 
twarzają postacie z „Jasełek*. Szczególnie 
„dziadek* wywoływał niekłamane odruchy za 

э 

3 

dowolenia i śmiechu. Bardzo udatnie wypa- 
dły t. zw. „Elfiki*, wykonane przez dzieci 
przedszkola kolejowego pod reżyserją pp. Gu- 
mińskiej i Markówny. Szereg pomysłowych 
numerów wystawiła szkoła powszechna kałe- 
jowa. Dzieci w atmosferze radości i zachwytu 
wracały obładowane podarunkami do swych 
domów. 

Podnieść należy iż w dniu następnym ten 
sam program został wykonany ku uciesze 
dziatwy biednej. Przyczem każde z dzieci 0- 
trzymało bezpłatnie prezent. Obdarowanych 

zostało 220 dzieciaków, które długo będą pa- 

miętały chwile przeżyte w „Ognisku“. 
Zaznaczyć wypadź Zarząd Ogniska poza 

pewną pomocą Dyrekcji Kolejowej, organizo- 
wał iraprezę własnemi środkami, same pre- 

zenty rozdane bezpłatnie stanowiły wartość 

ponad 1000 złotych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie członków i sympatyków 

B. B. W. R. Dziś o godz. 7-ej wiecz. w to- 

kalu Sekretarjatu Generalnego BBWR. przy 

ul. Zawałnej 1, odbędzie się wałne zebranię 

członków i sympałyków В. В. W. R. na 

którem poseł dr Stefan Brokowski wygłosił 

referat sprawozdawczy. Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W dniu 9 

b. m. o godz. 19-ej w lokalu Akademickiego 

Klubu Włóczęgów przy ul. Bakszta 11 (meńsa 

akademicka) rozpocznie się 39-te zebranie 

Klubu Włóczęgów Senjorów. Goście miłe wi- 
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dziani. Na porządku dziennym między inne- 

mi dalszy ciąg debaty nad sprawami miej- 

skiemi. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Przyjazd do Wilna literata litewskiego 

Naskutek zezwołenia władz administracyj- 

mych, onegdaj przybył do Wima znany kry 

tyk i literat litewski Witold Bizunas, który 

podczas kilkudniowego pobytu w naszem 

mieście zamierza zaznajomić się z życiem 

miejscowej ludności litewskiej. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
Kompromis. „Biełaruski Zwon* poda- 

j e nowy Kurator Okręgu Szkolnego Wi-- 

leńskiego p. Szelągowski zwrócił uwagę na 

unormowanie stosunków w Białoruskiem Pax 

stwowem Seminarjum Nauczycielskiem im. 
Fr. Bohuszewicza w Wilnie. 

Niedawno odbyła się konferencja p. Ku- 
ratora z b. dyrektorem Seminarjum p. R. O0- 

strowskiim, w rezultacie której p. kurator 

zgodził się wwzględnić miektóre żądania spo 

łeczeństwa białoruskiego w sprawie tego Se- 

minarjum, szczególnie w dziedzinie wycho- 
wania uczniów i w sprawie osobistego perso 
melu pedagogicznego. W związku z tem z 
dniem 1 stycznia r. b. p. R. Ostrowski pono- 

'wnie został powołany ma stanowisko dyrekte 
ra powyższego Seminarjum. 

— Nowe czasopismo białoruskie. W dniu 
wczorajszym ukazał się numer pierwszy cza 
sopisma białoruskiego p. t.  „Biełaruski 
Zwvon“. Redaktorem-wydawcą jest b. redak- 
tor „Napieradu* p. M. Siniawski ri. 

KOMUNIKATY. 

— Wileński Urząd Probierezy, podaje do 
wiadomości, że w myśl Rozporządzenia Mini 

stra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z 
Ministrem Skarbu z dnia 24 października 

1930 r. o świadectwach złotniczych (Dz. U. 

R. P. Nr. 90 p. 708) wszyscy znajdujący się 

ma terenie Wileńskiego Unzędu Probiercze- 
go, jak to w Wilnie, w województwie wileń- 
skiem i nowogródzkiem: 1) złatnicy, 2) hand- 
lujący wyrobami złotniczemi, 3) wytapiacze 
żłota i srebra (rafinerzy), 4) handlujący zło- 
tem i srebrem w stamie materjału surowego 
i półsurowego, jak zlewki, sztaby, złom itp. 
5) zegarmistnze, 6) antykwarjnsze, handłują- 

cy staremi złotemi i srebrnemi wyrobami, 
7) lombardy, sale licytacyjne i skłepy komi- 
sowe, 8) sklepy galanteyrjne, dewocyjne itp., 
handlujące jakimkolwiek artykułem złotni- 
czym, i wogóle wszystkie osoby, oraz firmy, 
wytrwarzające przedmioty złote i srebrne łub 
handilujace temiż przedmiotami, obowiązane 
są złożyć przed rozpoczęciem swych czynno- 

ści, wymaganą deklarację w Wileńskim U- 
zędzie iProbierczym ul. Trocka Nr. 10 i u- 

ć świadectwo złotnicze. 
zedsiębiorstwa jak również 

wszelkie późniejsze zmiany damych, wyma- 
gamych w deklaracji, wyżej wymienieni win- 
mi zgłaszać w Wileńskim Urzędzie Probier- 
czym w tenminie do dni 15. 

Za świadectwa złotnicze pobiera się о- 
płaty w następującej wysokości: za. świade- 
ctwa wydawane przy zarejestrowaniu przed- 
siębiorstwa oraz przy zmianie właściciela— 
10 zł., za świadectwa wydawane przy zmia- 
nie siedziby przedsiębiorstwa — 1 2ł. 

iPrzedsiębiorstwa, wytwarzające przed- 
mioty złote i srebrne lub zajmujące się hand: 
lem temiż przedmiotami, jeżeli ważność ich 
świadectw złotniczych upływa z dniem 31 
grudnia 1930 r., obowiązani są złożyć do dn. 
1-go kwietnia 1931 r. wymaganą deklarację 
w Wileńskim Urzędzie Probierczym, w któ- 
rym otrzymają za opłatą 1-go złotego wyżej 
wymienione świadectwo złotnicze. 

RÓŻNE. 
— Powstanie Powiatowej Kasy Oszezęd- 

ności w Wilnie. Jak się dowiadujemy 
mwkrótce w Wilnie ma powstać powiałowa 
kasa komunalna. Ńa cel ten sejmik wileń- 
sko-trocki ws do. swego preliminarza 
budżetowego ma rok 1931-32 sumę 100.000 
złotych, jako kapitał zakładowy kasy. 

Powstanie tej placówki finansowej wypeł- 
mi lukę, która wśród sfer drobno-rolniczych 
dawała się dotkliwie odczuwać. Powiatowa 
Kasa Komunalna, której główny cel spro- 
wadza się do udzielania pożyczek drobnym 
rolnikom ma u nas duże widoki pomyślnego 
rozwoju. 

— Walka z gruźlieą. Ośrodek Zdrowia 
w Wilnie, którego działalność zatacza co- 
raz szersze kręgi, zamierza wkrótce urucho- 
mić poradnię przeciwgruźliczą oraz przepro 
wadzić skoordynowanie akcji zwalczania 
gruźlicy z Wileńskiem Towarzystwem Prze- 
ciwgruźliczem. 

Niewątpliwie, w ten sposób skoordynowa 
ma wałka wydać musi pożądane rezultaty i 
zmniejszyć ilość zasłabnięć na gruźlicę. 

— Podziękowanie. J. W. Pani z hr. Po- 
tockich Elżbiecie Wagnerowej za jej dar 
świąteczny, hojnością swoją przewyższający 
dotychczas z rąk prywatnych otrzymane, ofia. 
rowany w postaci koców, firanek do okien, 
sukienek, lalek, zabawek, słodyczy i t. d. 
dla zakładów wychowawczych Tow. Opieki 
mad Dziećmi w imieniu tychże dzieci skła- 
dam z głębi serca najszczersze wyrazy 
wdzięczności. 

            

   

  

   

  

Jadwiga Brensztejnowa. 
— Konsumcja mięsa w Wilnie, W ostat- 

nim tygodniu na targ miejski spędzono 2345 
sztuk bydła Ze spędzonych na targ sprzedano 
na konsumpcję miejscową 2290 sztuk na kon- 
sumpcję gminy wileńsko-trockiej — 40 szt. 
Nie sprzedano 15 sztuk które władze sanitar 
ne zakwestjonowały z powodu choroby. Spęd 
bydła znaczny, popyt ożywiony Ceny utrzy- 
mały się na poziomie poprzedniego tygodnia. 

TEATR | MUZYKA 
Ee 

— Teatr Miejski ma Pohulanee. Dziś o g. 
8 w. „Dzielny wojak Szwejk* J. Haseka w 
reżyserji A. Zelwerowicza. Rolę tytułową kre 
uje Lucjan Żurowski. Efektowne dekoracje 
J. Hawryłkiewicza. > 

— Teatr Miejski w „Łutni*, Dziś o godz. 
9 w. Rewja Karnawałowa, w reżyserji Wyr- 
wicza-Wichrowskiego, z udziałem całego ze- 
społu. Wysoki poziom artystyczny urozmaj- 
сопу program, oraz dowcipna %konferasjer - 

   



          

Żyd wieczny tułacz 
W rolach głównych: Gabriel Gabrio, Claude Merelle : Silvio de Pedrelli. 

Początek seansów od godz. 4-ej. — 
Kinie Miejskiem najpotężniejszz film polski „NA SYBIR". 

. pierwszego 

4 

ka zepewniają widowisku temu długotrwa- 

te powodzenie. 

— Koncert Aleksandra Brailowskiego. 

We czwartek dnia 15 b. m. o godz. 8 w. od- 

będzie się w sali Teatru na Pohulance kon- 

cert meszechświatowej sławy pianisty Aleksam 

dra Braiłowskiego, urządzany przez Wileń- 

skie Towarzystwo Filharmoniczne. 
ezwykle bogaty program, obejmujący 

utwory majwybitniejszych kompozytorów, 
oraz indywidualność artysty zapewnią mie- 
wątpliwie koncertowi temu zasłużone powo- 

dzenie. 
— Najbliższe premjery. Zespół teatrów 

Miejskich rozpoczął już wytężoną pracę nad 
trzema sztukami, które wejdą miebawem na 

ma afisz. у 

'W Teatrze „Lutnia“ ujrzymy doskomalą 
komedję Francka i Hirszfelda p. t. „Łódź- 
Ameryka". 

W Teatrze na Pohułance ukaże się peł- 
ma werwy i bumoru ikomedja Carpentiera 
„Papa-kawaler“. 

Trzecią mowością będzie urocza bajka 

dla dzieci „Czupurek* Benedykta Hertza. 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 8 stycznia 1931 r. 

. 1158: Sygnał czasu z Warszawy. 12.35: 
Koncert szkolny. 14.30: Kącik dla pań. 
1546: Program dzienny. 15.50: „Psychologja 
rewolucji a bolszewizm" — cz. I odczyt. 
16.15: Koncert symfoniczny (płyty). 17.15: 
„Pierwiastek miesprawiedliwości w Warsza- 
wiamce* i Nocy 'Listopadowej' odczyt. 17.45: 
Koncert jubileuszowy z okazji 70-ej rocznicy 
urodzim prof. Michała Józefowicza 18.45: Ko- 
munikat Akad. Koła Misyjnego. 19.00: Skrzym 

139. 19.20: Program na pią- 
19.35: Prasowy dziennik ra- 

djowy. 20.00: „Bohaterskie Ikobiety“ feljeton. 
20.15: Pogadamka radjotechniczna. 2.30: Kon- 
cert międzynarodowy z Hamburga. 22.15: 
Komunikaty z Warszawy. 22.25: Recital Spie- 
waczy. 23.00: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 9 stycznia 1931 roku. 

11.68: Czas. 12.05—12.50: Koncert popu- 
darny (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50— 
16.10: Lekcja francuskiego.  1625—16.30: 
Program dzienny. 16.50—17.15: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.15—17.40: omendant po- 

            

dziemnej Warszawy w 191 r.“ — odczyt. 
17.45—18.45: Muzyka lekika. 18.45—19.00: 

Kom. L. O. P. P. 19.00—19.10: Program na 
sobotę i rozm. 19.10-—19.25: Kom. rolniczy. 
t9.25—19.30: Rezerwa. 19.30: Koncert. W 
przerwie „Przegląd filmowy. 21.45: Pras. 
<tzien. radj. 22.00: Komunikat. 22.15: 

Skrzynika techniczna. 22.50—24.00: „Spacer 
detektorowy po Europie“. 

  

Popierajeie przemysł ktajony 

Kia Miejskie 
SALA WIEJSKA 

9iirabramska 5. ANONSI 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„AELIOS" 
Wiieńska 33, toi. 9-26 

Jutro premjera! 

DŹWIĘKOWE KINO 

„АУО 
si A. Mickiewicza 22.   

Dźwiękowe Kino 

CGIING 
uł. Wielka Nr. 47 

Od dnia 7 do 12 stycznia 
193! roku włącznie będzie 

wyświetlany film 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — 
Wkrótce będzie wyświetlany w 

MADY CHRISTIANS 

NOWINKI RADJOWE. 

PSYCHOLOGJA REWOLUCJI i BOLSZE- 
WiZM. 

Na pilną uwagę wszystkich radjosłucha- 

czy zasługuje interesujący i aktualny odczyt 

prof. Marjana Zdziechowskiego, dotyczący 

stosunków najbliżej nas, Wilnian. obchodzą- 

cych p. t. „Psychołogja rewołucji i bolsze- 

wizm“. Odczyt rozbity jest na dwie części: 

we czwartek o godz. 15.50 i w sobotę o godz. 
17.15. Nazwisko prelegenta daje gwarancję, 

słuchacz zyska wiele wrażeń i cennych myśli. 

KONCERT JUBILEUSZOWY prot. M 
JÓZEFOWICZA. 

Z okazji 70-tej rocznicy urodzin prof. Mi- 
chała Józefowicza Polskie Radjo nadaje dziś 
o godz. 17.15 jubileuszowy koncert kompozy- 

torski zasłużonego twórcy w wykonaniu or- 

kiestry wojskowej i p. Kontorowicza. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PRZEJECHANIA. 

— W dniu 5 Ъ. m. szofer Pawlon Zygmunit* 

ul. Krakowska Nr. 57, prowadzący taksówkę 

Nr. 14144 najechał przy ul. Gaona na prze- 

chodzącą przez jezdnię Bendel Maszę, W. Po- 

hulanka Nr. 15. Bendel doznała lekkich po- 

tłuczeń. Pogotowie ratunkowe odwiozło ją do 

mieszkania. 

— W dniu 6 b. m. Gajdamowicz Władys- 

law, ul. Werkowska Nr. 24 powožąc dorożką 

najechał przy ul. Niemieckiej na Pawlinisów- 

nę Stanisławę, ul. Stefańska 33, skutkiem cze- 

go ta ostatnia doznała lekkiego potłuczenia 

ciała. Pogotowie ratunkowe odwiozło ją do 

domu 

  

Kradzieże. 
Monkunas Anna (Konduktorska 20) za- 

meldowala o kradziežy ze stoiska pod Halą 

miejską swetra damskiego. Kradzieży tej do- 

konali Michał i Stefan iKapakowie ze wsi 

Krecieniszki, gminy solecznickiej, których za- 

trzymano. 

Zakrzewski Józef (Jerozolimska 14) za- 

melowdał, że nieznani złodzieje przedostali 

się do jego mieszkania i skradli garderoby 
męskiej na 280 złotych. Ustalono, że kra- 

dzieży dokonał zawodowy złodziej Łunkie- 
wicz Bolesław, który zbiegł. 

Eldulanka Janina, Bakszta 2, zameldowała 
o kradzieży z szatni restauracji Europa szalu 

hiszpańskiego, wartości 500 zł. ' 

T"Gitelsowa Genia, Wielka Nr. 30 zameldo- 
wała o kradzieży pierścionka złotego z jej 
mieszkania przez Kochanowską Stanisławę, 

którą zatrzymano. 
Łupianiec Jan, Tartaki 17, zameldował 

o kradzieży z niezamkniętego mieszkania 
100 zł. przez Łukaszewicza Wincentego, Ry- 
sia 23, który po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

Golab Sonia, Zarzecze 1, zameldowała 

o kradzieży śniegowców i pantofli z jej mie- 

Dziś ostatni 
Najnowszy przebój dźwiękowy ! 

i słynny 
amant 

„PŁONĄCE 

   

  

szkania przez Misównę Stanisławę, Szka- 

plerna 48. 
Rynkiewicz Mieczysław, Piaski 36 zamel- 

dował o kradzieży z podwórza tegoż domu 
desek przez Czerniawskiego Leonarda, By- 
strzycka 9. 

Emiljanowa Feodosja, Szkaplerna 71 za- 
meldowała, że w łaźni przy ul. Zawalnej 
Nr. 21 skradziono jej ubranie. Kradzieży do- 
konała Babuszkin Abelina, Lipówka 21, którą 

wraz z ubraniem zatrzymano. 

— Mejsztowicz Aleksander, ul. Zygmunto- 
wska Nr. 12 zameldował, iż w czasie od 1 do 
7 b. m. z niezamkniętego przedpokoju miesz- 
kania przy ul. Mickiewicza Nr. 28 skradziono 
futro męskie czarne z kołnierzem fokowym 
wartości 1500 zł. oraz na szkodę Jeuniwiczów- 
ny Konstancji, ul. Krzywe Koło Nr. 5 z tego 
samego przedpokoju skradziono płaszcz dam- 
ski, granatowy z kołnierzem futrzanym war- 
tości 250 złotych. 

— Lukaszewiczowa Jadwiga, ul. Świerko- 
wa Nr. 23 zameldowała o kradzieży 1000 zł. 
w gotówce z jej mieszkania. Kradzieży tej do- 
konała Łukaszewiczówna Jadwiga, lat 17, któ- 
ra następnie zbiegła w niewiadomym kie- 
runku. 

— Sznajder Izaak, ul. Zarzecze 12 zameldo 

wał o kradzieży chustki wełnianej przez Do- 
wnarowiczównę Michalinę ze wsi Dziewieni- 

szki, gm. mickuńskiej którą zatrzymano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od 5 do 7 b. m. zanotowano wypadków 
58, w tem kradzieży 14, opilstwa 12, przekro- 
czeń administracyjnych 22. 

LO IE S RAT 

Humor zagraniczny. 

  

Przestań-że wreszcie bębnić na tej forte- 
klapie! Działasz mi tylko na nerwy! 

  

Aktów 10. 
Dwie serje razem. 

Następny program: „Złoto pustyni". 

dzień RIO RITA. 
Przepiękna ulubienica publiczności 

Gustaw Fróhlich 
SERCA” 

Jutro premiera; 

w wielkiej symfonii 
wrażeń i miłości p.t. 

Początek o godz. 4, 6,.8 i 10.15. 

Dziś nowy 

D z iś! Największa i najlepsza kreacja czarująco - piękna N 0 R M Y s H E A R E R w [obrazie 

KONIEC PANI 
w/g sztuki teatralnej Fryderyka Lonsdale, która się cieszyła wielkiem powodzeneim w Polsce. 

NAD PROGRAM : Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

CHANEY 
Pocz.seansów o g. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2. 

program 
  

Dziś i dni następnychi Wielki szlagier doby obecnej, cieszący się wszędzie kolosalnem powodzeniem p. t. 

Kino Kolejowe 

0GNIS KO 
abek dworea koleiow.) 

KANO-TEATR | Dziś! Sensacyjny 

MIMOZŻA ZTS film amerykański! 

w. Wielka Nr. 25 | 

ŻYCIOWE ROZBITKI 
Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny 
z życia współczesnego. W rolach gł. 
najwybitniejsi artyści amerykańscy: 

George Bancroft, Ewelina Brent, William Powell i inni. 

W.filmie bardzo ciekawa scena pościgu policji za przestępcami. Pocz. seansów o g. 5, w niedziele i święta o g- 4. 

Następny program: „ULICA GRZECHU" z genjalnym tragikiem E. Janningsem. 

Orzeł Texasu 
Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 

W rolach głównych: oryginalni cowboy'e. — NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA, 

Nena rewcdy 
cowboy'ów na tle 

preryj Ameryki. 

W/g powieści Eugenjusza Suego. 

  

mREBNAASZAR | 

Ukraiński Związek Katolicki. 

Agencji W. U. donoszą ze Lwowa: 

W czwartek, dn. 1 b. m. w wielkiej 

sali seminarjum duchownego przy ul. 

Kopernika, odbyło się zebranie orga- 

nizacyjne Ukr. Zw. Katolickiego (U. 

K. S.), w którem wzięli udział J. E. 

ks. metropolita Szeptycki, biskup 

Buczko, biskup Budka oraz wielu in- 

nych przedstawicieli duchowieństwa 

i inteligencji ukraińskiej ze Lwowa 

i prowincji, ogółem około 200 osób. 

Zebranie zagaił ks. Metropolita, który 

w przemówieniu swojem zaznaczył, 

że członkowie U. K. S. mogą różnić się 

w interpretacji poszczególnych kwe- 

styj o charakterze ideologicznym, byle 

wszyscy trzymali się mocno i bronili 

zasąd wiary katolickiej i moralności. 

Następnie członkowie związku zło- 

żyli uroczyste przyrzeczenie, że będą 

się stosować do powyższych zasad, 

przyczem każdy z obecnych, wywoła- 

ny z listy, uroczyście oświadczył 

„przyrzekam. 

Brak dostawy Inu i konopi 

w Z. $. R. R. 

Białoruska prasa sowiecka ogłasza 0 ka- 

tastrofalnym słanie dostawy Inu i konopi, 

które według planu miały być wykonane na 

1 stycznia 1931 roku w 100 proc. 
Wykonanie tego planu w zakresie siemie 

mia waha się obecnie w poszczególnych re- 

jonach od 2,5 proc. (rej Parycki) do 21,7 

pore. (rej. Ladniański). Jeszcze gorzej przed 

stawia się wykonanie zadania co do Iniane- 

go włókna, gdyż rejony Kryczewski, Rzeezy- 

eki, Starobinski wykonały 3.8 proc. planu, 

a inne rejony jak Wietryński i Czerwono- 

Słobodzki od 0,7 do 0,9 proe. 
Roczne zadanie konopi 

3,6 proe. 

Wkońcu pismo powiada, iż liezby te 

świadczą, jak niezbędne jest natychmiasto- 
we „holszewiekie położenie nacisku* na do 

stawy lnu i konopi. Wszyscy to chyba wie- 

my, co znaezy to „położenie nacisku”, koń- 

czące się stale mordem, Syl:erją, Sołowka- 
mi no i... zgliszczami po spalonej wsi. 

Lukaschek ma przejść 
do dyplomacji. 

KATOWICE. 741. Pat. Krążą pogłoski, 
że madprezydemt prowincji śląskiej  Luka- 
schek przejść ma do służby dyplomatycznej 
i opuścić obecnie zajmowane stanowisko. 

wykonano na 

Polskie Kino 

WANDA 
al. Wielka 30, tal.14-81 

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-62 

KINO-FEATR 

Światowid 
Miokiewicza 9.   

Bomba humoru i śmiechu — 12 aktów. 

Spragniony połykacz ognia. 
W jednym z kabaretów budapeszteńskich 

produkował się srogi połykacz ognia, wystę- 
pujący pod egzotycznem nazwiskiem Abduł 
Khan. Ni stąd ni zowąd pan Abdul Khan za- 
skarżył właściciela kabaretu o niedotrzyma- 
nie kontraktu, ponieważ odmówił mu wyda- 
wania objętej kontraktem kolacji. W sądzie 
wyszło najaw, że Abdul Khan to poprostu 
pan Freisinger (z Bawarji), który zgodnie ze 
zwyczajami swojej ojczyzny wypijał do ko: 
lacji zbyt wiele piwa. „Panie sędzio* — 
oświadczył Khan-Freisinger — „piję dużo, 
ale człowiekowi normalnie chce się pić, a co 
dopiero, jak się trzy razy dziennie nażre 
ognia. Gdyby pan sędzia tak musiał łykać 
ogień, toby pan sędzia sam wiedział, co to 
jest pragnienie*. Sędzia wprawdzie nigdy nie 
połykał ognia, tem lepiej zato znał się na 
pragnieniu — skazał więc gospodarza na za- 
płacenie odszkodowania. 

Największa mapa na świecie. 
W Ameryce, w miejscowości Wellesley w 

Stanie Massachuset, przygotowywana jest naj- 
większa mapa na świecie. Mapa ta, będąca po 

mysłem znanego statystyga W. Robsona, bę- 
dzie liczyła 60 stóp dług tyleż szerokości, 
a przedstawiać będzie jak najdokładniej Sta- 
ny Zjednoczone oraz Kanadę. Przygotowywa- 
nie tej mapy rozpoczęto przed pięciu laty. Ob- 
liczono, że na dokończenie całej żmudnej pra- 
cy potrzeba jeszcze conajmniej pięćdziesięciu 
lat. Koszt mapy wynosić ma dwa miljony do- 
larów | 

Mapa Robsona nie jest płaska, łecz plasty- 
czna t. j. odźwierciadla wypukło wszystkie gó- 
ry i doliny, rzeki, drogi i koleje, łasy, osady 
i miasta. Proporeja plastyki otrzymana będzie 
z precyzyjną dokładnością w stosunku jedne- 
go cala na 4 mile angielskie poziomo, a jed- 
nej stopy na 4 mile pionowo. Da to więc pa- 
trzącemu zupełnie takie wrażenie, jakgdyby 
na dany teren kraju patrzał z samolotu, znaj- 
dującego się na wysokości 12 mil. Mapa otrzy- 
ma w zupełności kołoryt krajozbrazu z naj- 
drobniejszemi szczegółami. Otoczona ogrodze- 
niem wysokości 15 stóp, dostępna będzie. dla 
wszystkich. Będzie to prawdziwie najdokład- 
niejsza i największa mapa w historji cywili- 
zacji. 

    

Kosztowny pociąg. 

Frekwencja w ekspresach Paryż — Rzym 
spadła do minimum. W ubiegły poniedziałek 
(29.XII) zdarzył się jednak fakt: niezwykle 
rzadki w dziejach kolejnictwa europejskiego 
W ekspresie Paryż — Rzym służba konduk- 
torska skonstatowała obecność jednego tylko 

pasażera — Anglika z narodowości. Pasażer 
ten był jedyną żywą ozdobą pociągu, składa- 

jącego się z czterech wagonów. Ile dopłaca ko 
lej za przebieg ekspresu z jednym pasażerem 
na tak długiej trasie? 

Dziś! Cudo sensacja wszechświatowa | 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

i PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ 
że wełny, jedwabie, flanele 
oraz materjały pościelowe, bie- 
ližniane żyrardowskie, kołdry 
watowe, koce pluszowe — 
sprzedaje najtaniej 

2842-2 GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 
  

Poszukuje | (enigskery 
Choroby skórne, 

weneryczne 

chłopak 18 letni wiejski 

Bonifraterska Nr. 14—12 

  

AMANO-TEATR DziśI 2 godziny upojenia umysłów. Najświetniejsza para kochanków. ..ywiołowa, słodka, kapryśna, pizepiękna 

« LIL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE zachwyca, wzrusza iczaruje w dramacie salonowo-erotycznym 

e Cudna bistorja kochających serc 

„PAN Miłosny szept nocy ns kutais ais 
nałej „noweli Quido Kreutzera. 

WMELKA 42 

  

VINCENT SZARRETT., 

Początek o godz. 2-ej. 

10 

Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska, Przekład autoryzowany). 

Zapalił kawałek starego cygara 
i odprowadził przyjaciół do drzwi ko- 
misarjatu. 

Na rogu następnego bloku Honey- 
wełł zrobił do przyjaciela pytające oko. 

— Mam. wrażenie. że kapitan sam 
ich ostrzegł — odpowiedział prędko 

"Norway. — Policja siedzi po uszy 
w tym antyprohibicy jnym interesie. 

— Nie — zaprzeczył amator de- 
tektyw. — Nie zdążyłiby wyprowadzić 
się ze wszystkiemi nieruchomościami 
w czasie między opuszczeniem przez 
nas komisarjatu i przybyciem па т 
see. Nie bronię policji, pewnie jest 
taka, jak mówisz. Wszak policjant, 
posłał ciebie i Pembertona do tego 

szynku z  niebieskiemi 
drzwiami.. Ale za tem wszystkiem coś 
się kryje, coś wielkiego, có staje nam 
na przeszkodzie. Zaczynam wierzyć, 
że Pembertona naprawdę spotkało ja- 
kieś nieszczęście i ktoś jest w strachu, 

      

że to wykryjemy. — Wargi jego za- 
cięły się w wąską linję. — I wykry- 
jemy. Norway, ja jeszcze nie skoń- 
czyłem z tą sprawą. Jeżeli Pemberton 
został zamordowany, znajdziemy jego 
zabójców. Jeżeli zaś został gdzie za- 
trzymany i uwięziony, odkryjemy je- 
go kryjówkę i poślemy winnych tam, 
gdzie się powinni znaleźć. Już on nam 
dostarczy dowodów rzeczowych. Dla- 
tego Pemberton przepadł. Widocznie 
jakimś sposobem naraził się bandzie 
i banda go zahaczyła. 

— Musimy znaleźć tę norę z nie- 
bieskiemi drzwiami, Bart — oświad- 
czył z naciskiem Norway. 

, — Wiem —i dzięki Silvernailowi 
znajdziemy ją łatwo. Powiedział 
adres: zaraz następny blok. Sądzę, że 
nie skłamał. Tyś sam zrobił przy- 
puszczenie, że pewnie omyłliliśmy się 
o blok. Wyprawię się tam dziś 
w nocy. 

Ceny od 40 gr. 

— Sam? — zaprotestował Norway. 
— Sam. Jesteśmy prawdopodobnie 

Śledzeni i ty jesteś niebezpieczniejszy 
niż ja, bo znasz Pembertona. Świta 
mi w głowie plan, ale powiem ci, gdy 
wszystko obmyślę. 

Powrócili do mieszkania Norway'a. 
W skrzynce pocztowej czekał list, za- 
adresowany nieznaną ręką. Adresat 
rozdarł z pośpiechem kopertę, gwizd- 

nął i wybuchnął śmiechem. 
Na Boga, Bart — wykrzyknął. 

— Okazuje się, że nasze poszukiwania 
były polowaniem na dzikie gęsi. Pem- 
bertonowi nie się nie stało. To od 
niego list. Poprostu wyjechał. 

Pemberton zawiadamiał w przyja- 
cielskich słowach, że wyjechał z miasta 
na kilka dni, że niedługo wróci i że 
ma nadzieję, że się wtedy spotkają. 

— Chodźmy na górę — rzekł Ho- 
neywell. W pokoju rzucił się na 
krzesło. i przeczytał zdumiewający list 
kilka razy od początku do końca. 

— Jednem słowem wywaliliśmy 
otwarte drzwi — zauważył Norway. 

-— Tak — przyznał autor. — Ale 
nie jestem pewny, czy nie. chodziło 
o wywołanie w nas takiego właśnie 
wrażenia. 

  

    Poszu- gł z 2=8 
kuję sklepu pokojami 

dla uruchomienia piwiarni 
lub jadłodajni. Oferty do 
Biura Ogłosz. E. Sobola, 
Wilenska 24, tel. 12-46. 

— (0 ty gadasz? 
— Nie jestem pewny, czy autor 

tego listu nie usiłuje zbić nas z tropu. 
— Ależ tym autorem jest Pember- 

ton -— zaprotestował Norway. 
Wszak on nie wie, że go szukamy. 

Honeywell zadumał się głęboko. 
Po kilku minutach zapytał: 

— Skąd wiesz, że ten list pisał 
Pemberton? Czy ten podpis czego 
dowodzi? 

— No, chyba. 
— Czy en kiedy do ciebie przed- 

tem pisał? Czy znasz jego charakter 
pisma? O iłe wiem, poznałeś go w je- 
go klubie tego samego wieczora, kie- 
dyście się wyprawili na pohulankę 
pod „Lwy Morskie'*. Jeżeli się Pem- 
bertonowi nic nie stało, to w jakim 
celu pisał ten list? Mógł przecież za- 
dzwonić do ciebie po powrocie. Nie, 
ten list przyszedł za bardzo w porę, 
Norway. Nie wierzę, żeby to on go 
napisał. Napisał go ktoś, kto wie, że 
szukasz Pembertona i jest w strachu, 
że go znajdziesz — jego albo jego 
szczątki. Napisał go ktoś, kto chciał 
uśpić twoje podejrzenia i zbić cię 
z. tropu. 

— Wielki Boże! — wykrzyknął 

talefon 10-90, 
0d godz. 9 —12 1 4—8. 
  

Akuszerka 

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

| 
pa r d C V | ulica Mickiewicza 4, 

| 
| 

2843/V1-2809 

Za wypożyczenie 

  

  
Norway. — Kto to mógł być? 

Kto? Może Silvernail, a może 
ktoś, pozostający pod jego komendą. 
On wie o Pembertonie. Wygadaliśmy 
się przed łotrem ze wszystkiego, cho- 
ciaž on i tak pewnie o nim wiedział. 

I znów autor zamyślił się głęboko. 

  

  

— Zmajdę tę drugą norę dziś 
w nocy — sarknął po. chwili miicze- 
nia. — Muszę. Tam się kryje tajemni- 
ca losów Pembertona. "Teraz jestem 

przekonany, że albo padł ofiarą mor- 

du, albo został uwięziony przez tych. 

którzy się boją, aby ich nie zdradził. 
I w rezultacie stanęło na tem, że 

Artur Norway został w domu, na stra: 
ży przy teletonie, podczas gdy Bart- 
lett Honeywell, twórca tajemnic, wy- 

ruszył samotnie na poszukiwanie nie- 
bieskich drzwi. : 

Dochodziła ósma, kiedy amator de- 
tektyw skręcał energicznym krokiem 
w małą bocznicę, otoczoną wysokiemi 

domami, w której mieścił się zakon- 
spirowany przybytek bootleggerów. 

Punkt ten znajdował się o blok da- 
lej od sceny wydarzeń ubiegłego wie- 
czora. Ale przed wejściem nie czuwał 
żaden špiacy dorożkarz. Honeywcll 
zrozumiał, że został on usunięty dla 

  

  

m. 2, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż 
w dniu 9 stycznia 193] r. o godz. 10- 
przy ul. Wileńskiej Nr. 3 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej ruchomości, należącej do dłużnika firmy 
»Sz. Bołtupski", składającej się z kasy ogniotrwałej, 
lustra i szafy, oszacowanej dla licytacji na sumę 559 zł. 
na zaspokojenie pretensji Łai Rozenfarb. 

Komornik Sądowy 1. Lepieszo. 

KAWIARNIA 

Nz. 5 (1947) 

WŚRÓD PISM : 
Ostatni numer „Muzyki*, wychodzącej 

„pod sprężystą redakcją Mateusza Glińskiego, 
"wyszedł niejako pod znakiem jubileuszów, 
Jubilat Opieński pisze o jubilacie Paderew- 
skim, którego. operę „Manru poddaje szcze- 
gółowej analizie red. Gliński w dłuższym 
artykule p. t. „Korona twórczości Paderew- 
skiego". Setną rocznicę powstania listopado- 
wego przypomina artykuł prof. Starczewskie- 
go który wydobył z pyłu archiwalnego dzie- 
siątki ikompozycyj muzycznych, do których 
impuls dał poryw gnębionego narodu. Z о- 
kazji piędziesięciolecia śmierci Offenbacha 
pisze o tym ojcu operetki S$. Natanson. 

iPonadto zawiera ten numer artykuł © 

alktualnej reformie Konserwatorjum War- 
szawskiego pióra inicjatora tej reformy, rad- 
cy J. Miketty oraż wspomnienia Fr. Brzeziń- 
skiego o sławnym dyrygencie Niikischa @ 
okazji 70-cia jego urodzin i artykuł „Ander- 
sm i muzyka“ Hetscha (z okazji 125-lecim 
urodzin sławnego poety). 

W „Impresjach“ omawia red. Gliński za- 
dania i cele literatury muzykołogicznej i ba-- 
da powody małego zainteresowania temi pro- 
blemami w szerokich kołach muzycznych. 

Obszerny dział bieżący uzupełnia tem 
er, który jako dodatek nutowy 

osi pieśń w tonie ludowym mało znanej 
kompozytorki Łucji Drege-Śchielo- 

          

   
Najnowszy zeszyt „Tygodnika iiustrowa- 

nego* (Nr. 52)) osi ciekawe echa rewo- 
kicji w Hiszpanji. W artykule wstępnym po- 
ruszono taktownie i sumien. „Sprawę brze- 

ską. Feljeton zimowy zdobią śliczne zdję- 
cia z pokrytej śniegiem Warszawy. Wkród 
aktualnych zagadnień znajdujemy refleksje 
po zgonie min. Rauschera. Z, ująca książ- 

ka J. Kuncewicza o pnzebudo: ustroju pań- 
stwowego stanowi temat rozważań ustro- 
jowych. Maciej Wierzbiński 4 $we wra- 
żenia z Holandji („Port słynny ze swego śle- 
dzia”). Korespondencja z Srwajearji, prze- 
bład utworu W. Wordsworih'a, a wreszcie 
stałe działy: „Idee i zdarzenia* (przegląd. 
prasowy), „Pisarz, ksi i czytelnik* (kry- 
tyka literacka), „Kronika. teati « _(felje- 
ton M. Rulikowskiego, „Muzy (recenzje 
z koncertów i refleksje w stulecie urodzin. 
iMinheimera) K. Sztromengera, zakończenie 
powieści Morstina „Rozgrzeszenie* — oto ob- 
fita, bogato ilustrowana treść tego zeszytu 
Tyg. lllustrowanego. 
00 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Kr. 3. 

į Kompletna beletrystyka do ostatnich 
i nowości w jęz. polskim oraz w obeych. 
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Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjuma. 

= (Czyna od godz. fl-ej do Id-eji 
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Dziś! Zupełnie nowe arcyzabawne awantury nowoczesnych czarowników z „Tysiąca i jednej nocy” 
Pat i Patachon najpopularniejsi komicy świata w najnowszej komedji p. t. 

Pat i Patachon w Luna Parku 
Pat i Patachon w roli swatów i jako lokaj i pokojówka. 

5 gwiazd w jednym filmie ! 

Czterech djabłów 
W roli głównej bohaterka obrazów „Wschód Słońca" i „Siódme Niebo" bogini ekranu Janet Gaynor. 
o szalonem napięciu nerwów. 

Wstrząsający dramat erotyczny” 
p/g głośnej powieści H. Banga. 
Śmiertelna walka o miłość i życie.. 

Sceny” 
miertelny skok pod kopułą cyrku. Pocz. o g. 4 w dnie świąteczne o g. 1. Ceny od 40 gr. 

Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Jubileuszowe areydzielo, najnowszej produkcji! Niezrównani królowie humoru w filmie” 

Pat i Patachon i zaczarowany dywan 
Niezwykłe arcywesołe przygody nowoczesnych „czarowników* osnuty na tle bajek z „Tysiąca Jednej Nocy*. 

Początek o godz. 2-ej. 

Obwieszczenie. 
® 

į Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI rewiru, 
| Jan Lepieszo, zam. w Wilnie przy ul. Zamkowej 15, 

  

Od roku I843 istnieje ; 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 20; 
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ej rano w Wilnie, į 
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* Ę 

i 
Meble: 
jadalne, sy piałne i ра- 
binelowe, kredaney, į 

stoły, ezały, łóżka itd. į 

i Wykwintne, Mocne, Ę 
NIEDROGO, | 
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‚ 1a degodnych warantath 

    

      

   
    

      

  

  
. i 3 JF ь I « į : 

AUMRÓUE | aoi || saa. 
stała posada ul. Królewska 9. as 1123 

ч 5 Wydaje śn OO. Pori о 

Mara ПП | эвншвомла с | - аЕР | przemys 
Oferty piśmienne do Ad- Die st ych się krajowy. 

minisracji „Kurjera — sięcznie zniżką. RACZ 
pod J. K. P. 2810 i 2830 

„wistych powodów. Przeciwnik za- 
cierał za sobą ślady. 

Była gwiaździsta, ciepła, wietrzna 

noc i umysł autora reagował sprawnie 
na tajemnice ciemności. Honeywell 
obojętnie minął podejrzane drzwi, 
w których perspektywie ujrzał dra- 
binę metałowych prętów, przytrzyrau-- 
jących czerwony chodnik i poszedł 
dalej, udając uczciwego obywatela, 
rozkoszującego się wonnym wiosen- 
nym wieczorem. Czapkę miał przekrę- 
coną nabakier, w ustach fajkę, ręce 
w kieszeniach. Okna drugiego piętra. 
były przysolnięte storami, lecz dołem 
przeświecały szparki światła. 

Obszedł bez pośpiechu blok i, wra: 

zauważył, że najbliższą przecz- 

nicą była Baker Street. Podejrzany 
dom był drugi od rogu. 

Na Baker Street domy były takie 
same wysokie i uroczyste, jak. w n ałej 
uliczce, kryjącej lokal z niebieskiemi 
drzwiami. Mały blok kończył się 
z jednej strony ślepo. Jeżeli z tej stro- 
ny istniała jakaś uliczka, to prawdo- 
podobnie prywatna, / przechodząca 
przez podwórza i łącząca wszystkie: 

tylne wyjścia. 
(D. e. n.) 

    

     

    

  

    
    

2 gali @-- Siecgeisy rasie: zrzyjaste nd godz, 2-0 gp Madutóse taida gocpodarszego peayiaujs ad gedi, A-— T ! 

galia "EA pad, Gpišiusinis pazyytinių 4 et gads; 042 I RA amen. Vento czekowe P. K. O. Nu. 8850 Bikarnis— wi Jada 1, Tełulon 2-40. 

@ОАФ w une wdimewowy pei tkatem — 20 gi, w isióch A, M ak. BO е ТА ТМ М, М1 — 08 gra 

w © Bruk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-4o Jańska 1, telefon 3-40 

zm dolicza sty xa egłnunes szórówa i tlodmyjiao — B0% drażcj, z augisżzniem wiejsewo"Ey fort; w znztrnii udeńnieśzych 1. 

мо МОа i łąki, Iębopitów Radztaja mie zwraca, Dyrokdne wydasz. 

zu tokata — 15 gr. heontna sek = Bone 

и> 

Reduktor odpowiedzińłny Antoni Wiszniewski | 

     


