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0 ROLI DZIEJOWEJ WILNA. 
Z przemówień wygłoszonych w ub. wtorek 

ma bankiecie na cześć b. mimistra, prof. Wi- 

tołda Staniewicza, podajemy dzisiaj dwa, wy- 

głoszone przez dwóch jego kolegów uniwers' 

teckich — starszego i młodszgo — poruszają- 

ce zagadnienia ogólne pierwszorzędnej wagi 

w szerokiej perspektywie, a zarazem bardzo 

pokrewne w swej myśli przewodniej, 

Streszczenie przemówienia red. K. Okuli- 

cza, oraz odpowiedź wszystkim prof. Sta- 

niewicza zmuszeni jesteśmy z powodu braku 

miejsca odłożyć do następnego numeru 

(Red). 

PRZEMÓWIENIE 
PROF. M. LIMANOWSKIEGO. 

Przed kilku laty jeszcze widzieliś- 

my Wilno jako jedną z równorzęd- 

nych stolic Polski, wiedzieliśmy, że 

Warszawa jest punktem centralnym, 

że Kraków i Wilno mają więcej rozkwi 

tać duchowo, zaś Lwów i Poznań han- 

dlowo. Minęły lata i spokojnie tu cze- 

   

я 

kaliśmy, patrząc jak rozkłada się do- 

koła nas wszystko. Teraz zaczynamy 

inaczej patrzeć. Zaczynamy sobie zda- 

wać sprawę, że jesteśmy w Rzeczypos- 

politej drugiem centrum od którego za 

leży potęga i jutro Rzeczypospolitej. 

Czyż było inaczej w przeszłości. Prze- 

cież Kraków czy Warszawa, jednem 

słowem Korona, zeszła się kiedyś w 

Wilnie, czyli z Litwą, aby utworzyć 

Państwo wielkie, mając za centrum po- 

dwójną gwiazdę! Co zrobił Zamojski 

w Warszawie to kontrasygnował Leo 

Sapieha w Wilnie, i nie mogło być i- 

naczej skoro i geograficznie czem in- 

Rem jest dorzecze Wisły a czem innem 

dorzecze. Niemna. Zaczynamy rozu- 

mieć coraz jaśniej, że musimy się zbu- 

dzić, bo Rzeczpospolita będzie musiała 

być inaczej chorą połowizną. Urodziła 

się z Unji, nie może dziś iść do zdrowia 

pełnego, łamiąc i kalecząc tę Unję, 

rujnując jedną z podstaw swej wiel- 

kości. W Wilnie jesteśmy centrum ge- 

ograficznem wszystkich ziem między 

Niemnem, Dnieprem, Dźwiną i Prype- 

cią. Centrum to dziś jest w. le- 

targu. zamiera w agonji, ale w 

+ej agonji swojej wszystko też inne po- 

ciąga w grób. Trzeba się wreszcie zer- 

wać i powiedzieć: idziemy z Polską, 

ale mamy tu swoje konstrukcje od- 

mienhe, których nawet. nie zrozumie 

Warszawa. Cóżby to było, gdyby od- 

wrotnie z Rzeczypospolitej dawnej ze- 

stało najpełniejsze W. Ks. Litewskie i 

gdybyśmy tu z Wilna chcieli Polską 

rządzić, Krakowem w jakimś koryta- 

rzu, lub Poznaniem w. jakiejś ślepej 

ulicy? Czyżby Polska się nie żachnęła, 

widząc te nasze sposoby państwowo- 

twórcze, dobre dla różnorodnych języ- 

ków, ras, usposobień, nagłe zastosowa- 

ne do narodu, który. etnicznie przedsta- 

wia pełnię i jedność? Czyżbyśmy wte- 

dy nie pragnęli, aby przecież w Polsce, 

w jakimś z tych korytarzy poszarpanej 

jedności, albo Warszawa albo Kraków 

albo Poznań znowu dobył te państwo- 

wotwórcze swoje klucze mogące do- 

prowadzić do Siły i Potęgi? 

W Wilnie zaczynamy widzieć wiel- 

ką prawdę Rzeczypospolitej, rezultat 

dwóch centrów. Moskwa jest produk - 

tem centralizacji Moskwy. i Niemcy są 

produktem centralizacji Berlina. Czyż 

my mamy iść w porażki, przeciw swo- 

jej przeszłości poruszając się? Jesteś- 

my centrum, musimy zebrać dokoła 

siebie ziemie odwieczne. Nie może być 

naszem przeznaczeniem li stać w kory- 

tarzu mającym za zadanie rozdzielić 

Niemców od Rosji. Wilno jest. geogra- 

fieznie odwiecznem. centrum i,nie do- 

prowadźmy do katastrofy: „miałeś 

chamie złoty róg”. Zdajemy sobie spra 

Polski 

jest z nami związana. Nie wiemy jesz- 

«ze co czynić i jak działać, abyśmy 

wrócili do pełnego ciała, ale zaczyna- 

my rozumieć, że myśleć o tem tylko 

my możemy i że nie jest przeznacze- 

niem Warszawy rozwiązywać proble- 

my, które nie są na jej linji. Rzeczpos- 

polita to jest Warszawa i Wilno. Jed- 

aa połowa rzeczy jest zrobioną, druga 

połowa jest jeszcze przed nami. Czyż 

Polska wiedziała przed swem Zmart- 

  

wę że wielkomocarstwowość 

wychwstaniem jak i kiedy? I my czyż 

dziś potrafilibyśmy jasno powiedzieć 

jak i kiedy? 

W korytarzu dogorywamy, nie speł- 

niając Przółhaczenia, które Los nam 

każe spełnić. Polska wielkomocarstwo- 

wa to jest właśnie Polska, która wielki 

problem wskrzeszenia pełnej Rzeczpo- 

spolitej podejmie. Niezakończona jest 

sprawa z Rosją. Puszkinowska zasada 

o roztopieniu w morzu rosyjskiem 

wcale nie sczezła ze świata. Jutro ją 

zobaczymy znowu w grozie przed sobą. 

Mają być nasze miljony połknięte 

przez te inne miljony, które stanowią 

Rosję, ocean w Słowiańszczyźnie. Lit- 

wa dawna nie była niczem innem jak 

siłą ruszającą przeciw Moskwie, sto- 

jącą zawsze po stronie Polski. Sens ca- 

ły dziejów w tem jest, że nierozegrana 

jest sprawa Rosji i Polski i że ziemie 

nad Niemnem nie chcą być pierwsze 

zjedzone. Przeciw duchowi rosyj- 

skiemu duch polski najstraszliwszą 

broń wykuł w Wilnie. Czyż ta broń ma 

być zawieszoną w muzeum, kiedy lada 

chwila Bóg Czarny znowu ruszy do 

walki z Bogiem Białym, ło jest Rosja 

z Polską jak mówi Mickiewicz. 

Jakże możemy w Wilnie ręce zakła 

dać, my, którzy właśnie przyczynić się 

możemy do siły Rzeczypospolitej sko- 

ro tylko rozbudzimy się ze snu i pocz- 

niemy to swoje znowu czynić jak przed 

wiekami. 

Godziny mijają, na zegarze dziejo- 

wym posuwa się wskazówka. Wiemy, 

że Warszawa sprawy zjednoczenia na- 

szych ziem nie rozwiąże. Z drugiej 

strony wiemy. że fatalizm niezjedno- 

czenia tych ziem już będzie jedną z po- 

rażek Polski, w samym początku jej 

nowego żywota. 

Nie chcemy być jakimś Bruges la 

morłe i przypatrywać się tej agonii, 

która tu dokoła nas z zastraszającą si- 

łą się rozprzestrzenia. Chcemy jak na- 

si ojcowie w przeszłości zakasać ręce 

i wziąć się do roboty. To nie jest py- 

cha która nami kieruje. To jest świa- 

domość przyszłej grozy i miłość dla 

Polski. Jesteśmy drugą stolicą w pań- 

stwie i nas wiążą obowiązki, za które 

zdawać będziemy sprawę przed trybu- 

nałem historji. W Warszawie nasz) 

głos to głos Marszałka Piłsudskiego. 

Wilno pracuje dziś w Rzeczypospoli- 

tej, w samej Warszawie, łącząc się w 

Jedno dla dobra Państwa, jego przysz- 

łości i wielkomocarstwowości. Głos ten 

przecież nie jest wiekuisty i jutro przyj 

dzie nam dalej ten głos z naszego Wil- 
na tu prowadzić. Polska jest jak Gre- 

cja kiedyś ze Sparty i Aten. Ani mos. 

kiewskie ani germańskie centralizacje 

nie mogą być dla nas wzorem, skoroś- 

my podjęli w przeszłości wspólną 

sprawę, zeszliśmy się dla niej i ślubo- 

Nikt inny 

nam nie mówi o tem wszystkiem jak 

właśnie Warszawa. Nad Wisłą czuje 

się jeszcze pewna i w domu. Ale tu da- 

lej pod tą zieloną granicą kowieńską 

i czerwoną mińską, wśród litewskości, 

białoruskości i nawet polskości innej 

niż nad Wisłą, traci wszelki tupet. | 

Problemy są tu odwieczne, odmien- 

ne niż nad Wartą lub.Pilicą, więcej zło 

żone i w innej psychice założone. Zro- 

zamieć je możemy tylko wtedy kiedy 

mówimy Wilno, Wilno. Są wielkie ha- 

sła które: Rzeczpospolitą budują. 

Kolosalny rozmach i siłę ma hasło: 

Wilno. Przychodzi godzina, że nie 

chcemy dalej wegetować. Wyraża się 

ona w tym moim toaście: Wilno, Wil- 

no, Wilno. 

PRZEMÓWIENIE 
DR. ST. ŚWIANIEWICZĄ. 

Tu, była mowa o zasługach p. prof. 

Staniewicza jako ministra reform rol 

nych oraz o tej sympatji i temsuzna- 

niu, któremi p. Staniewicz jako czło- 
wiek, jako działacz społeczny i u- 

czony „cieszy się, w szerokich. kołach 

wileńskiego społeczeństwa. Ale p. Sta- 

niewicz jest nietyłko jednym z naj- 

wybitniejszych, jednym dzisiaj z naj- 

popularniejszych ludzi Wilna. P. Sta- 

  

wali wiekuiste braterstwo. 

niewicz jest wobec nas wyrazicielem 

pewnej ideologji, pewnego stanowiska 

zasadniczego, które — jak się mnie 

wydaje — dość wyraźnie przejawiło 

się w jego działalności jako ministra 

reform rolnych. 

Zagadnienie reformy agrarnej moż- 

na ujmować z różnych punktów wi- 

dzenia. Można go potraktować pod 

kątem widzenia gospodarczym lub 

ale jest ono także zagad- 

nieniem pewnego zasadniczego kierun- 

socjalnym, 

ku polityki państwowej, zagadnieniem 

o wielkiem znaczeniu historycznem. 

Są pewne problematy, które przed- 

stawiają się wyraźniej, gdy na nie 

patrzymy z Wilna, które stąd widzi- 

my w znacznie większej perspektywie, 

niż z  jakiegokolwiekbądź punktu 

w dzisiejszem państwie polskiem. Otóż 

sądzę, że w działalności p. ministra 

Staniewicza, gdy na nią spojrzymy 

z Wilńa uwydatniają się pewne се- 

chy, które nie są w równym stopniu 

uchwytne dla warszawskiego obser- 

watora. 

Jaka jest 

wodnia tego kierunku, 

zasadnicza myśl prze- 
który naszej 

polityce agrarnej nadał p. minister 

Staniewicz? Jeżelibyśmy chcieli zsyn- 

tetyzować w jednem zdaniu prawie 

pięcioletnią działalność p. Staniewicza, 

jako ministra reform rolnych — to 

musielibyśmy powiedzieć: było to dą- 

żenie do tego aby wieś naszą w jak 

najsilniejszym stopniu przerzucić od 

gospodarki napół naturalnej do bar- 

dziej nowoczesnej,, wymiennej, zracjo- 

nalizowanej gospodarki indywiduali- 

stycznej. Istotnie, wszystkie zasadni- 

cze wytyczne polityki ministra Stanie- 

wicza, i wysunięcie na pierwszy plan 

zagadnienia komasacji, i połączenie jej 

z pracami nad upełnorolnieniem oraz 

likwidacją serwitutów, i kolosalne roz- 

szerzenie zakresu działania państwo- 

wego Banku Rolnego — wszystko to 

zmierzało do jednego celu, do tego, 

aby stworzyć warunki, w których rol- 

nik nasz zostanie wyrwany z pod su- 

gestyj tradycjonalistycznych, konser- 

watywnych metod gospodarki, warun- 

ki, w których pod strzechę naszego 

wieśniaka wejdzie element kalkulacji, 
w których gospodarka rolna nabierze 

bardziej towarowego charakteru, zo- 

stanie w siłniejszym stopniu wciąg- 

nięta w orbitę współczesnego rynku 

kapitalistycznego. 

Polityka ta nabierze szczególnego 

znaczenia, jeżeli uświadomimy sobie, 

co się dzieje za naszą wschodnią gra- 

nicą. A za wschodnią granicą w po- 

staci kolehozow odradzają się dawne 

wsie arakczejewskie, dawne arakcze- 

czejewskie „posielenija“. 

Rola dziejowa Rzeczypospolitej pole- 

gała w dużym stopniu na tem, że była 

ona zawsze antytezą Moskwy. Jeżeli 

rozlewające po równinie wschodnio- 

europejskiej fale imperjalizmu mo- 

skiewskiego nas nie zatopiły — to 

możemy powiedzieć, że stało się tak 

w- dużym stopniu dłatego, że mieliśmy 

zawsze mocne poczucie, iż jesteśmy 

antytezą Moskwy. Byliśmy tą antytezą 

w wieku XVI, byliśmy w wieku XIX 

w okresie walk o wolność ludów, tą 

antytezą jesteśmy i dziś. 

W wieku XV, w wieku XVI Recz- 

pospolita Jagiellonów: przez wolność, 

przez tolerancję, która w niej panowa- 

   
   

ła, przyciągała do siebie szlachtę: za-. 

chodnich oraz południowych ziem 

ruskich. Dzisiaj odpowiednio pokie- 

rowana polityka agrarna, popieranie 

elementów indywidualizmu w gospo- 

darce rołnej, troska o podniesienie do- 

brobytu drobnego rolnika mogą się 

stąć temi czynnikami, które zrodzą 

siłę atraktyjną, przyciągającą do Poł. 
ski sympatje. ludności wiejskiej ziem 

ukraińskich i białoruskich. 

To są te wielkie problematy, któ- 

rych refleks widzimy w działalności 

p. Staniewicza, jako ministra reform 

rolnych. 
To są także te wielkie problematy, 

które w Wilnie jaśniej przedstawiają 

Ane 

  

Dziś 9-go Stycznia r. b. odbędzie się 

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

Początek o godz. 22-е). Wstęp za zaproszeniami. Czysty dochód na rzecz dobroczynną 

  

Zatarg kleru litewskiego z rządem kowieńskim. 
List Ojca Św. do biskupów, nawołujący do prowadzenia 

dalszej walki. 

KOWNO. 8.1. (Pat). Biskupi litewscy otrzymali list papieski. Papież 

w liście swoim wyraża ubolewanie z powodu powstałego zatargu pomię- 

dzy rządem a klerem Oraz przeszkód i trudności, które są czynione kle- 

rowi przez rząd. Nawołuje duchowieństwo do prowadzenia dalszej walki 

na Litwie celem utrzymania swoich wpływów w życiu wewnętrznem Litwy. 

Nie należy upadać na duchu. Należy rozpoczętą akcję prowadzić nadal 

i presić Boga, ażeby trudności i przeszkody zostały usunięte. 

We czwartek w Kownie odbyła się konferencja duchowieństwa, na 

której uchwalono cały szereg rezolucyj, które zostaną przedstawione wyż- 
szym władzom kościelnym i przedstawicielom władz rządowych. 

Fuzja dwóch organizacyj nauczycielskich. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w pierw- 

szych miesiącach b. r. nastąpi zje- 

dnoczenie Związku Zawodowego 

Nauczycieli Polskich szkół średnich 

ze Związkiem Polskich Nauczycieli 

szkół powszechnych. Po zatwierdze- 

niu statutu nazwa nowej wielkiej 

organizacji nauczycielskiej będzie 

brzmiała Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Akcja Ill-ciej Międzynarodówki. 
PRAGA. 8.1. (Pat). Według do- 

niesień prasy, komuniści czechosto- 
waccy przygotowują strajk w cze- 
chosłowackich zagłębiach węglowych 
Ponieważ akcja ta zbiega się ze 
strajkiem w zagłębiu Ruhry i zatar- 

giem w górnictwie angielskiem, pis- 
ma tutejsze wyrażają przypuszcze- 
nie, że chodzi tu o szeroką akcję, 
kierowaną przez Ill Międzynaro- 
dówkę. ! 

O niepodlegiošč Korei. 
  

   W Tokio odbył się wielki meeting bojowników o niepodległość 
Wszyscy przybywający na ten meeting byli przy wejściu poddawani 

  

szczegółowej rewizji. 
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Hołd Białorusinów mińskich w Moskwie. 
RYGA, 81 żel, wł.), W Moskwie 

bawi obecnie delegacja białoruska 
z Mińska w liczbie 265 osób. Powo- 
dem jej przyjazdu jest dziesięcio- 
lecie Białorusi Sowieckiej. Wśród de- 
legatów się znajdują przedstawiciele 
wszelkich sfer białoruskich, współ- 
pracujących z Sowietami na czele 
z prezesem Cik'a mińskiego, Czer- 
wiakowym. : 

Gazety sowieckie zamieszczają 
szereg wywiadów z przybyłymi Bia- 

łorusinami, którzy naogół wychwa- 
lają zdobycze kulturalno - narodowe 
białoruskie w Republice mińskiej, 
oraz występują gwałtownie prze- 
ciwko Polsce z powodu sytuacji 
Białorusinów w jej granicach, nie 
cofając się przed oskarżaniem aresz- 
towanych niedawno w Mińsku dzia- 
łaczy białoruskich o współdziałanie 
z władzami polskiemi przeciwko 
Biał. Rep. Sow. 

Ruch powstańczy w Birmie. 
RANGOON, 8.1. (Pat). Wysiłki władz w ce 

łu osaczenia powstańców okazały się niezbyt 
skiteczne, Pomimo starć, jakie ponieśli pow- 

stańcy, organizacja ich jest jeszcze silna. We- 
dług ostatnich doniesień ruch powstańczy 
szerzy się coraz bardziej w różnych Okolicšth 

Przerwanie się przesmyku Korynckiego. 
ATENY. 81. (Pat). 

ryntem została przerwana. 
Wskutek obsunięcia się ziemi komunikacja z Ko- 

Dwa ta ei z eskadry włoskiej uległy 
zniszczeniu. 

BOŁAMA 8-1. Pat. — W ehwili odłółu 
grupy ów włoskięh, odbywających 
łot transatlantycki, h; Е wany 
przez kpt. Racagno, musiał opuścić się na 
morze, po 6siągnięcia załedwie 50 metrów 
wysakośei. Starszy sierżant - mechanik po- 
niósł Śmierć, trzej inni ezłonkowie załogi 
wyszli bez szwanku. Drugi hydraplan zmu- 

szóny był do pośpiesznego opuszezenia Bię 
ma morze w 16 minut po rozpoczęciu lotu. 
Wskutek silnego uderzenia o powierzchnię 
wody wybuchł pożar. Załoga aparatu ponio- 
sła Śmierć. Przyczyną obu wypadków jest 
nienniknione ryzyko startowania z wiełkiem 
obciążeniem, koniecznem ze e względu na prze- 
b nad Oceanem. 

się niż skądkotwiekbądź, które od nas 
widoczne "są w ealej Ich kolosalnej 

perspektywie. 

Dlatego też jest rzeczą ujemną, że 

Wilno „nie ma zorganizowanego. gło- 
su, że Wilno tak „stosunkowo mało 

wpływa na rozwój polityki Państwa 

Polskiego, że Wilne w jakimś bez- 

władzie milezy. Obecnie wśród znacz- 
nego odłamu pokolenia. do którego 

należę, mówi się wiele o konieczności 

organizowania opinji Wilna. I zaw- 

sze, gdy o tem mówimy, gdy o tem 

myślimy wśród tych, którzy na czele 

opinji wileńskiej staną, widzimy po- 
stać pana profesora Staniewiczą. 

‹ %а pomyślność 'tej przyszłej dzia- 

łalności, którą, mamy nadzieję, * roz- 

winie w Wilnie „p. prof. Staniewicz, 

wznoszę toast... { н ай 

"Bank Polski . 

/Bołe "Potasowe 
Rłaiwioo © «20 2 

Wr. 6 (1948) 
LiL LSL S a STYZTTZA 

Zaostrzenie zakazu wjazdu 
do Polski obywatelom litew- 

skim. 

W sprawie podanej przez nas wczo 
raj wiadomości o projekcie zmiany 
przepisów paszportowych „Dzień 
Kowienski“ zamieszcza następujące 
szczegóły: 

„W dwutygodniku „Policija z dn. 
1 stycznia b. r. ukazal się projekt 
zmiany przepisów paszportowych. 
Mianowicie, mają ulec zmianie 88 21 
i 22, na mocy których obywatele nie- 
litewscy, nieposiadaj: ący prawa po- 
bytu w Litwie, uleg ją wydaleniu. 
Obecnie artykuły te mają być zmie- 
nione w tym sensie, iż za przekro- 
czenie granicy lub zamieszkanie w 
kraju bez specjalnego zezwolenia (łub 
jeśli zezwolenie jest przeterminowa- 
ne) obywatele nielitewscy będą ułle- 
gafi karze grzywny do 1.000 It. To 
samo dotyczy tych obywateli nielite- 
wskich, którzy, posiadając przepustki 
pograniczne, przekroczą ustaloną stre- 

Tę. 
Wreszcie projekt zmiany prze- 

pisów paszportowych przewiduje ka- 
ry dla osób, które udają się do takich 
krajów, dokąd wjazd bez odpowied- 
nich zezwoleń lub paszportów jest 
wzbroniony. Za ujęcie osób, które 
przeciwko temu wykroczą, zamie- 
rza się wyznaczyć nagrody wypłaca- 
ne z pobranej grzywny. Wysokość 
nagrody ma sięgać połowy pomienie- 
nej sumy.. Powyższe zarządzenie ma 
na celu zachęcić odpowiednie organy, 
aby się bardziej troszczyły o wykrycie 
podobnych przewinień. 

Wprowadzenie w życie powyž- 
szych zmian jest, zdaniem „Policji*”. 
konieczne, gdyż obecnie działające u- 
stawy prawie ich nie przewidują i dla- 
tego walka z rzeczonemi wykorcze- 
niami jest bezowocna.“ 

Podając powyższą wiadomość 
„Dzień Kowieński'* zaopatruje ja w 
poniższe słuszne uwagi: 2 

„Obiecana nagroda za wykrycie 
„przestępstwa“ nielegalnej podróży 
do „kraju zakazanego”, nie 

  

й tplimi 
da szerokie i eo do S R - 
żyć. Z drugiej zaś strony zarządzenie 
takie byłoby całkowicie chybione pod 
względem życiowym. Olbrzymia wię- 
kszość tych, co przekraczają zakaza- 
ną granicę, naraża się na związane z 
tem ewentualne szykany i przykrości, 
na wielkie koszta okrężnej drogi przez 
inne państwa, nie dla rozrywki, tylko 
w koniecznej potrzebie natury rodzin- 
nej lub majątkowej. Ciekawem jest. 
iż gdy ukazała się w prasie wiadomość 
o zamierzonem zarządzeniu, właśnie 
'w tym samym czasie bawił w Wilnie 
pewien wysoki litewski urzędnik pań- 
stwowy, który udał się tam na po- 
grzeb swej matki. Najlepszy dowód 
rozbieżności między tem, co nakazuje 
paszport, a czego wymaga — życie.* 

AR 

Polowanie reprezentacyjne. 
Tel. ed wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 11 b. m. rozpocznie się w 
Białowieży wielkie reprezentacyjne 
polowanie trzydniowe, z udziałem 
przedstawicieli świata politycznege 
i dyplomatycznego. 

Jednomyślność. 
MOSKWA, 8.1. (Pat). Po zakończe 

niu ogólnej debaty prezes rady komi- 
sarzy ludowych Mołotow zamykając 
sesję Centralnego Komitetu Wykonaw 
czego Z. S. R. R., wygłosił przemówie- 
nie, aprobujące całkowicie politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną rządu. Se- 
sja zatwierdziła jednomyślnie plan g6- 
spodarki narodowej na rok 1931. 
© NZ WYK RACER ZBP TOWA 

Głlołda warszawska 2 dn. 8.] e. r. 
WALUTY 1 DEWIZY:. 
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Baika i bajkopisarz. 
Trzydziestolecie pracy pisarskiej B. Hertza. 

Popularny w całej Polsce i znany 
osobiście w każdem większem jej mie- 

Ście poeta, autor utworów dla mło- 
dzieży, recytator i t. d. a przede- 
wszystkiem  bajkopisarz, Benedykt 

Hertz, obchodzi w tym roku trzydzie- 

stolecie swojej pracy literackiej. Tak 

prędko mijają lata. Przypomina nam 

tę datę mały i zgrabny tom p. t. 

„Żarty nie na żarty”, wydany pieczo- 
łowicie przez znanego wydawcę 
i działacza wileńskiego, p. Ludwika 
Chomińskiego, a zawierający bajki, 
satyry i piosenki B. Hertza z tego 

okresu. Bajki w tym zbiorze, tak pod 
względem ilości, jak i jakości wysu- 
wają się na płan pierwszy i one to za- 
pewniły autorowi, młodemu jeszcze 
jubilatowi, piękną kartę w dziejach 
współczesnej naszej literatury. 

Bajka jest bezwątpienia rodzajem 
literackim bardzo trudnym i skom- 
plikowanym. Ma swoją tradycję, te- 
orję i praktykę, sięgającą w tysiące 
łat. Gleba od tak dawna uprawiana 
może okazać się wyczerpaną i jałową. 
zwłaszcza, gdy do uprawy jej wezmą 
się mniej wprawne ręce. Nowy bajko- 
pisarz prowokuje niemal zawsze ryzy- 
kowne zestawienia z Ezopem, La 
Fontainem czy Krasickim. Bajka 
przytem jest gatunkiem literackim 
w wysokim stopniu intelektualnym. 
Przypomina nieraz grę w szachy, gdy 
każda z jej postaci — lew, wilk, osioł, 

imałpa i t. d. — ma swoją ustaloną po- 
zycję na tej literackiej szachownicy. 
"Trzeba więc nielada kunsztu, aby na 
tym terenie okazać swą świeżość, wy- 
dobyć nowy indywidualny ton. 

Nie będzie to jubileuszowym kom- 
plimentem i nie będziemy osamotnie- 
mi w tem twierdzeniu, iż na gładkim 
parkiecie bajki, — autor pełen tempe- 
ramentu i rozmachu — właściwości 
które niezaw idą w parze z zawo- 

  

dem bajkopisarza — obraca się pew- 
nie, energicznie zmierza do celu i nie- 
mal że zawsze go osiąga. Niewątpli- 
wie umie — o ile tylko zechce i ma 
po temu czas i cierpliwość — opero- 
wać precyzyjnie bajkowemi postacia- 
mi, formami wiersza, umie wywołać 

nastrój i nakreślić piękny i żywy 
obraz przyrody. Ale zazwyczaj tem- 
perament jego daje się ponosić raczej 
świężej treści politycznej i społecznej 
swoich utworów, niż starej formie. 
Postacie w tym wypadku są tylko 
środkami, wiodącemi do celu, a celem 

tym jest pointa niemal zawsze świet- 
na, dosadna, aforystyczna, utrafiona 

z kunsztem myśliwego, który jest mi- 
strzem w swoim fachu. 

Bajki Hertza są akompanjamen- 
tem dziejów politycznych i społecz- 
nych Polski w ostatnim okresie nie- 
woli i w zaraniu wolności. Można 
powiedzieć, że i cenzura rosyjska, nie 
pozwałając mówić o wielu rzeczach, 
wsunęła Hertzowi do ręki kunsztowne 
i zjadliwe pióro bajkopisarza. I nie- 
tyłko rosyjskiej cenzurze w okresie 
niewoli, ale i wszystkim cenzurom za- 
borczym w okresie wojny światowej 
umiał płatać nielada figle, propagując 
ideę Polski Niepodległej i Zjednoczo- 

nej. 
Benedykt Hertz w całej swej 

twórczości bajkopisarskiej, której ca- 
łokształt mamy przed sobą, towarzy- 
szył wiernie i bezintersownie najbar- 

dziej aktywnemu i śmiałemu nurtowi 

polskiej myśli politycznej i S' ołecz- 

nej. Polityczna realizacja w życiu 
nie pozw ala zazwyczaj na linje proste 
i stąd, i w intelektualnej zawartości 
Herzta można wyśledzić pewne okresy 

i przemiany. Treść jej uczuciowa jed- 
nak była zawsze jedna i niezmienna: 
służba Polsce, służba sprawie publicz- 
nej w najszlachetniejszem znaczeniu 
tego słowa. WOJE 
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Encyklika papieska © małżeństwie. 
RZYM 8-1. Pat. — Oczekiwana en- 

cyklika papieska,o małżeństwie może 
spowodować pew: ne apr me kon- 
kordatowe między Watykanem a Wło 
chami. Na podstawie konkordatu la- 
terańskiego unieważnienie ślubów, za- 
wartych po podpisaniu tego układu, 
małeży wyłącznie do kompetencji sądu 
eklezjastycznego, a sądy włoskie re- 
jestrują jedynie decyzje wydane. Jeże- 
li jednak chodzi o śluby, zawarte 
przed układami laterańskiemi, to wła- 
dze włoske wychodzą z założenia, że 
jedynie pewna kategorja unieważnień 
inoże być potwierdzona przez sądo- 
wmietwo włoskie. Tylko ta kategorja 
śłubów, w której motywy unieważnia- 
jące są identycznie oznaczone w pra- 
wie kanoniecznem i włoskiem prawie 
cywiłnem, jeżeli chodzi o śluby przed- 
konkordatowe we Włoszech, może po- 

dlegać rejestracji. O ile wiadomo, Wa- 
tykan interpretuje nieco inaczej spra- 
wę komtpetencyj i wobec tego oczeku- 
je wyjaśnień, jakie niezawodnie za- 
warie będą w encyklice zapowiedzia- 
nej przez Piusa XI. 

RZYM, 8.I. (Pat). W dniu 8 b, m. 
wieczorem „Osservatore Romano* og- 
łosił encyklikę papieską, zaczynającą 
się od słów „Casti connubii*, zapowie- 
dzianą w przemówieniu papieża w od- 
powiedzi na życzenia Świętego Kole- 
gjum kardynałów z okazji Bożego Na- 
rodzenia. 

„Encyklika nosi datę ostatniego gru- 
dnia zeszłego roku, zgodnie z zapowie- 

  

  

  

dzią Papieża i obejmuje 54 strony pis- 
ma maszynowego. Całkowity tytuł ofi- 
cjalny brzmi: „O małżeństwie chrześ- 
cijańskiem w stosunku do warunków, 
potrzeb i nieładu, panującego w ro- 
dzinie i społeczeństwie. 4 

Encyklika zaczyna się podkrešle- 
niem, że małżeństwo jest instytucją bo- 
ską, sakramentem ustanowion. przez 
Chrystusa, oraz konstatuje, że zbyt 
często ludzie poniżają małżeństwo, 
wyśmiewając je nietylko na scenie i na 
ekranie, w dziennikach i w powieś- 
ciach, lecz i w życiu codziennem przez 
występne zapominanie o obowiązkach 
małżeńskich. 

Wobec tego, że często nawet ludzie 
pseudouczeni prowadzą propagandę 
poniżania instytucji małżeństwa i za- 
niedbywania obowiązków Ojciec Świę- 
ty podnosi głos aby ludzkości przypo- 
mnieć świętość małżeństwa, wypomi- 
nając błędy i wady, ab yprzywrócić 
właściwą godność małżeństwa, wska- 
zać środki uzdrawiajające i uczynić 
małżeństwo to tem, czem jest w grun- 
cie rzeczy, a więc największem dob- 
rem rodziny, ludów i ludzkości. 

Encyklika dzieli się na 3 części. 
Pierwsza z nich obejmuje cele małżeń- 
stwa, w drugiej części Papież rozważa 
poszczególne wykroczenia przeciwko 
trzem kardynalnym zasadom, jakiemi 
są: dzieci, wierność i nierozerwalność 
małżeństwa. Część trzecia encykliki 
poświęcona jest zagadnieniu propa- 
gandy neopoganizmu. 

      

  

Wyprzedaż poświąteczna obuwia wysorto- 
wanego z rabatem 

i ogłasza POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

W. NOWICKIEGO, wilno, ul. wielka Nr. 30. 
Przy zakupach żądać sd cen stałych powyższego rabatu, 2750 0 

69 godzin w powietrzu. 
LOS ANGELOS, 8.1. (Pat). Lotniczki miss 

Bobby Trout i miss Spooner przebywają już 
w powietrzu 69 godzin. Miss Bobby Trout ob- 

chodziła w dniu 7 b. m. 25-łą rocznicę swych 
urodzin. 

° 

Balować... nie balować?... 
U Czasy są cieżkię, arcyciężkie, mrok 

"jakiś rozsnuwa się (nietylko nad nami, 

niech się domorośli defetyści uspo- 

koją, albo raczej zaniepokoją ina- 

czej), cały stary Świat ogarnia jakiś 

wewnętrzny nieporządek społeczny, 
wszędzie jest okropna drożyzna, tył- 

ko nie w Polsce, gdzie jest najtaniej, 
ale miema pieniędzy. Bezrobocie 

wzrasta na całem Świecie jakby ludzi 
się za wiele namnożyło, lub tak so- 
bie życie sztucznie zorganizowali, że 
tworzą się zatory i gromady, które się 
dławią w cieśni i niszczą skuteczniej 

niż gazy trujące. Kryzys! Kryzys go- 
spodarczy w całym Świecie... Dla- 

. czego? Ja nie wiem, i nie wiedzą za- 
pewne najwięksi mędrcy finansowi 
i ekonomiści, boby ukazywali sposo- 
by zaradzenia złemu. Wszak każdy 
kraj i państwo, mimo że jest powiąza- 
me z innemi traktatami i podobnemi 
prawami ekonomicznemi, ma jednak 
swoje właściwości terenowe, etnogra- 
ficzne i psychiczne, swój osobisty 
stan finansowy, i nastawienie giełdo- 
we. Inaczej probują uszczęśliwiać 
swych obywateli Stany Zjednoczone, 
inaczej Polska, innych sposobów uży- 
wa Republika Francuska, innych Nie- 

miecka a i monarchje np. Włoska ze 
Szwedzką różnią się z pewnością spo- 
sobami działania. Nowych metod 
używa Rep. Sowietów ze swym sy- 
stemem piatiletki... I we wszystkich 
tych krajach, prócz może zawsze spo- 
kojnych i normalnie żyjących skan- 
dynawów, wszędzie jest jakaś męczar- 

"nia szukania, niecierpliwość, błądze- 
nie, niepokój i zdenerwowanie. 

„A gdy narody nie mają cierpli- 
wości w budowaniu powolnem i mo- 
zolnem swego dobrobytu, wzrasta 
w nich niechęć: do własnych rządów 
i pretensje do sąsiadów, na których 
rządy skwapliwie zrzucają winę klęsk 
finansowych. A wtedy dojrzewa na- 
pęczniały krwią ludzką owoc wojny... 
I na to nie pomogą żadne akcje 
pacyfistyczne, orędzia, zapewnienie 
o wstręcie do mordowania się wza- 
jemnie. Jak dojrzeje w ludziach 
'kainowe ziarno, rzucą się na siebie 
i będą się znów zarzynali z wyrafino- 
wanem okrucieństwem... Jeśli co mo- 
że powstrzymać i opóźnić tę klęskę, 
to usilne starania oświeconej części 
każdegó społeczeństwa, by jednak 
jak najmniej było ludzi nie mających 
nic do stracenia w kraju. Bo z takich 

KU R JE. „R W 

Miss Johnson. 

  

Karykatura Jotesa. Na karykaturze podpis 
miss Amy Johnson. 

  

Min. Michatowski nie wystąpi. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że informacja 
podana przez niektóre dzienniki 
opozycyjne, jakoby min. Michałow- 
ski na najbliższem posiedzeniu ko- 
misji prawniczej Sejmu miał odpo- 
wiedzieć w imieniu rządu na inter- 
pelację brzeską mie odpowiada 
prawdzie. 

Przesunięcia w Min. Sprawiedi. 

Tel. od wł. 

Wobec mianowania p. prokuratora 
Świątkowskiego podsekretarzem stanu 
w Min. Spraw. p. min, Michałowski de- 
legował do pełnienia obowiązków dy- 
rektora departamentu administracy j- 
nego w tem ministerstwie dotychcza- 
sowego naczelnika wydziału osobowe- 
go p. Kwiatkowskiego, na jego miejsce 
delegowany ma być dotychczasowy pre 
zes Sądu Okręgowego w Łodzi p. Bet- 

żyński. 

Nowe stanowisko b. min. 
Kwiatkowskiego. 

Tel. od wł. kor. z 

Dowiadujemy się, że Rada Ad- 

ministracyjna państwowych zakła- 

dów azotowych. w Mościcach wa“ 
proponowała b. min. przem. i handlu 
Kwiatkowskiemu objęcie przezeń 

stanowiska naczelnego dyrektora 
tych zakładów. P. inż. Kwiatkowski 
nie dał jeszcze odpowiedzi na tę 
propozycję. 

Dymisje w Min. W. R. i 0. P. 

(Tel. od wt. kor. z Warszawy). 

W Min. W. R. i O.P. zostali 
przeniesieni w stan spoczynku: wi- 

zytatorowie szkół: Mikułowski, dr. 
Petkiewicz i Adam Borzewski, prócz 
nich zdymisjonowani będą: naczel- 
nik wydziału szkolnictwa powszech- 
nego dr. Rejter, naczelnik wydziału 
p. Gulrynowicz, naczelnik wydziału 

organizacji i propagandy szkolnictwa 
dr. Radwan. 

Na Maderę wyruszy Kurier. 

Tet. od wł. kor. z Warszawy. 

ABC utrzymuje. że wczoraj lub 
dzis uda się na Maderę specjalny 
kurjer, który ma poinformować Mar- 
szałka Piłsudskiego © sytuacji po- 
litycznej w kraju. Kurjerem tym ma 
być jeden z oficerów gabinetu min. 
spraw wojskowych. 

kor. z Warszawy. 

Warszawy. 

  

Obniżenie dyskonta. 

PARYŻ, 0.1 (Ate). Bank francu- 
ski obniżył stopę  dyskonto- 
wą z 2'fą”fo na 294. 

głodnych straceńców czyni się w at- 
mosferze narodów zaczyn do ogólnej 
rzezi. I tak.. mój Boże... gdy się po- 
myśli o wielkiem bohaterstwie i nie- 
pojętej cnocie każdego bezrobotne- 
go... Jeszcze u nas zbytków żadnych 
niema, zwłaszcza w ubogiem Wilnie, 
człowiek głodny i obdarty, bez pracy, 
jakąż może mieć pretensję i złość? 
Ukrąść ubranie i wyżebrać posiłek 
lub opał, a w ostateczności dostać się 
do ciepłego, czystego więzienia, gdzie 
ma pracę i oświatę... : 

Ale pomyślcie o tych wiełkich sto- 
licach Świata, gdzie nędzarz držący 
z zimna i głodu w swych zgniłych 
łachmanach, widzi przez okna mod- 
nych restauracyj wymysły - bogaczy, 
truskawki i morele w grudniu, or- 
chidee w rękach ubrylantowanych 
kobiet, wypchane pugiłaresy graczy, 

„kapiące od zbytkownych urządzeń 
domy rozpusty... limuzyny kosztujące 
dziesiątki tysięcy. .. Om jest głodny... ' 
nietylko on... jego może małe dzieci, 
które przeklina, że je na taki Świat 

« sprowadził... jego żona, którą może 
kocha, bo i to się przecież zdarza 
wśród... „nizin... 

On od lat całych, od dziecka 3 yje 
w mędzy, nigdy dosyta nie jadł, nig- 
dy nie miał całego ubrania ani obu- 
wia... a tamci... przerzucają sobie pie- 

LiL LENS E 

Posiedzenie parlamentarnego klubu ludowego. 
(Tel. od wł. kor. z 

Dziś odbyło się w Sejmie posiedze- 
nie plenarne parlamentarnego kłubu 
zjednoczonych trzech stronnictw ludo- 
wych Piasta, Wyzwolenia i Stronnict- 
wa Chłopskiego. Po powitaniu przez 
zebranych przybyłego na posiedzenie 
posła Kiernika i uchwaleniu regulami- 
nu kłubowego, zastanawiano się nad 
stanowiskiem klubu parlamentarnego 
zjednoczońych stronnictw chłopskich 
w sprawie projektu rządowego o za- 
ciągnięciu pożyczki zapałczanej, która 

Warszawy). 

będzie przedmiotem obrad najbliższe- 
go posiedzenia Komisji Skarbowej 
Sejmu. 

Klub postanowił zająć stanowisko 
negatywne wobec tego projektu, wy- 
chodząc z założenia, że pożyczka ta . 
obciąży przedewszystkiem warstwy 
wiejskie. Ponadto omawiano stosunek 
klubu do preliminarza budżetowego, 
przyczem szereg posłów wypowiedzia- 
ło się przeciw budżetowi jako rzekomo 
nierealnemu. 

Echa zajść na granicy polsko-niemieckiej. 
Proces przeciwko Kkomisarzowi polskiej straży granicznej 

Biedrzyńskiemu. 

BERLIN 8-1. Pat. — Na środowej rozpra- 
wie przed senatem karnym trybunału lips- 
ikiego w procesie przeciwko komisarzowi LA 
skiej str: cy KR Biedrzy 

  

    

    

    
     

    
    

   

  

   granicznej Leśkiewicz został zabity podczas 
incydentu ŚŚ w Opaleniu: Wi 

grani 
cznej komórki ma skiej, 
miemiecki Sender zażądał od 1 
się. Potem Niemcy przeprowadzili Polaków 
do. pokoju, w którym odbywała się kontrol: 
paszportów. Tam Leśkiewicz został zab 
Gdy 5 polskich urzędników graniczny 
'wających ma posterunku, usłyszało strzały, 
odpowiedzieli oni również strzałami. Na py- 
tamie przewodniczącego, d 
Biednzyńskiego z polskiej s 

(kilka strzałów, oskarżony odpowie- 

          

    

dział, że polscy urzędnicy graniczni uwa- 
żali widocznie, że grozi jakieś niebezpieczeń- 
stwo. 

W/g zeznań inspektora więzienia w Kwi- 
dzyniu, Biednzynski miał mu oświadczyć, że 
udało mu się przy pomocy swego miemiec- 
ikiego współpracownika wydobyć plany mo- 
delu nowego systemu maszyśgi gazowych, za 
co Niemiec zażądał 2 i pół tysiąca marek. 
iBiedrzyński miał przy sobie tylko 250 zło- 
tych, gdyż kasy polskich posterunków gra- 
micznych są słabo zaopatrywane. Biedrzyń- 
ski zaprzecza tego rodzaju przedstawieniu 
rzeczy jprzez inspektora więzienia, który sta- 
rał się w czasie rozmów z Biedrzyńskim przy 
pomocy sugestywnych pytań wmawiać mu 
talki stan nzeczy, jaki odpowiadał niemieckie- 
mu punktowi widzenia. Podczas zeznań przed 
starwicieli ministerstwa komunikacji Rzeszy 
znowu zarządzono tajność obrad. Dalszy 
ciąg rozprawy odbędzie się we czwartek. 

  

Proces o mord w Golasowicach. 

   
RYBNIK, 8.1. (Pat). O godz. 9. 

rozpoczął się dalszy ciąg rozprawy 
dowej przeciwko sprawcom morderst- 
wa, dokonanego na osobie przodowni 
ka policji Sznapki. Przystąpiono do 
postępowania dowodowego. Pierwszy 

30 

' przesłuchany był świadek Bigalke, or- 
ganista parafji niemieckiej w Golaso- 
wicach. Świadek zeznaje po niemiecku 

Następny świadek Fuchsówna, na- 
uczycielka szkoły mniejszościowej, o- 
powiada, że grupa powstańców przy- 
była do szkoły, jednakże potwierdza, 
że powstańcy dzieci nie bili, nie grozili 
im niczem, oraz nie wyrządzili żadnej 

krzywdy. 
Po krótkiej przerwie zabrał głos 

prokurator, który wskazując na arty- 
kuł „Kattowitzer Ztg.*, w którym mo- 
wa jest, że prokurator i przewodniczą- 
cy odbyli przed rozprawą konferencję 
z przedstawicielami prasy polskiej, 0š- 
wiadczył że żadnej konferencji z przed 
stawicielami prasy nie odbywał. Rów- 
nież i przewodniczący na prośbę pro- 
kuratora stwierdza, że z przedstawi- 
cielami prasy konferencji nie miał. O 
godz. 13.10 przewodniczący zarządził 
przerwę. Po przerwie w dalszym ciągu 
badano świadka Fuchsównę. 

Amy Johnson jedzie do Moskwy pociągiem 
by zbadać warunki przełotu. 

WARSZAWA 8-1. Pat. — W piątek o godz. 
1.20 rano wyjeżdża pociągiem do Moskwy 
totnienka angielska Amy Johnson w celu 

zbadania na miejscu warunków cwentualne- 
go przeletu nad Rosją i Sybecją do Pekinu. 

Anglia niezadowolona z powodu roszczeń 
niemieckich. 

LONDYN, 8.I. (Pat). Taktyka rosz- 
czeń niemieckich wobec nadchodzącej 
sesji genewskiej wywołuje w Londy- 
nie coraz wyraźniejsze niezadowolenie 
Już nietylko ,/Times*, którego ostra 
krytyka wywołała w Niemczech kon- 

Wizyta Lattika 
HELSINGFORS, 8.I. (Pat). Przy- 

był tu w dniu 8 b. m. minister spraw 
zagranicznych Estonji p. Lattik jako 
gość fińskiego ministra spraw zagrani- 

sternację, ale również naogół Niem- 
com žyczliwy „Daily. Telegraph“ ujem 
nie ocenia taktykę Niemiec, zarzucając 
Curtiusowi zbytnią uległość wobec 
szowinistycznych pogróżek. 

w Helsingforsie. 
cznych p. Prokope. Wizyta ta ma cha- 
rakter prywatny, stoi jednak w związ- 
ku z zagadnieniami politycznemi, inte- 
resującemi oba państwa. 

Film Remarquea w Wiedniu. 
WIEDEŃ. 8-I. Pat, — We Środę rozpo- 

częło się w kinie pierwsze publiczne 
przedstawienie filmu Remarque'a pod tyt. 
„Na zachodzie nie nowego*. Na Franz Jo- 
seph Quai zebrał się wieczorem tłum. naro- 
dowych socjalistów, wznosząc okrzyki na 
cześć Hitlera, Śpiewając pieśni narodowe nie- 
maieckie i gwiżdżąe. Po rozproszeniu tłum z 
jednego miejsca przechodził gdzieindziej. 
Przy tych rajściach doszło kiikakrotnie do 

starć. Policja szarżowała konno, a manife- 
stanci rzucałi petardy eksplodujące, ażeby 
spłoszyć konie policyjne. 

WIEDEŃ 8-1. Pat — Parsa stwierdza, że 
demonstracje przeciwko filmowi Remarque'a 
miłay charakter anżysemieki. Demonstranci 
usiłowali wtargnąć kilkakrotnie do dzielnicy 
Leopoldstadt, czemu przeszkodziła policja. 
W wielu kawiarniach i sklepach w śródmie- 
ściu i nad kanałem Dunajskim wybito szyby 
wysławowe. Polieja aresztowała 44 osoby. 
Przy starcia kilkadziesiąt osób odniosło ra- 
ny. Niektóre dzienniki twierdzą, że demon- 
stranci strzelali pustemi nabojami. Wyświe- 
tlunie filmu Remarque'a odbyło się spokoj- 
nie. Widownia zapełniła się szczelnie człon- 

kami stronnictwa  socjal-demokratycznego 

  

Komunikacja radiotelegraficzna w Arabji. 
LONDYN, 8. I. (Pat). Krol Hedžasu 

i Nedżedu zawarł umowę z towarzystwem 
Marconi w sprawie przeprowadzenia na te- 
rytorjum Arabji komunikacji radjotelegra- 
ficznej. Ma być wzniesionych 15 stacyj rad- 
jowych w większych miastach zjednoczonego 
krółestwa. 4 aparaty Marconiego będą za- 
instalowane specjalnie w wagonach i u 
wane jako ruchome stacje dła umożliw a 
krółowi Ibn-Saudowi pozostawania w stałym 
kontakcie z dwiema stolicami Mekką i Riyach 

  
   

niądze z rąk do rąk, jakby to były 
zwiędłe liście. Więc co? A, tak, od- 
powiedź jest gotowa, ząbrać tym 
a oddać tamtym. Od 20 wieków sły- 
szymy nakaz: ;,podzielić się*; ten na- 
kaz etyki chrześcijańskiej został ,„sko- 
rygowany* hasłem: „zabrać i oddać! 
Zabrano, tak, to zostało w zupełności 
spełnione w kraju, gdzie sobie na tep 
eksperyment pozwolono: w Rosji. Nie 
słychać, by ten sposób leczenia nie- 
sprawiedliwości społecznej się udał, 
i by cierpienia ludzkie się zmniejszyły. 
Najbardziej zapamiętały komunista 
musi chyba przyznać, że nie. Ale po- 
siadacze tego świata muszą zrozumieć, 
że są stale otoczeni hydrą nędzy. Że 
na Zachodzie ta nędza jest o tyle 
oświecona, że rozumie, iż zbytek, mi- 
mo že wzburza i popycha do zawišci, 
oparty jest jednak na pracy ludzi, 
którzyby się stali nędzarzami, gdyby 
ten zbytek zniszczono. Bo proszę, 
niech strojnisie całego Świata posta- 
nowią wieść życie skromniutkie i wy- 
rzekną się zbytku. Któż pozostaje na 
placu ' bez możności egzystencji? 
Modniarki, fabryki materjałów i ich 
robotnicy, złotnicy i jubilerzy i kopa- 
cze м minach złota i klejnotów, szew- 
cy, krawcy, kwiaciarnie, perfumerje 
i ogrodnicy, restauratorzy i orkiestry, 
kelnerzy i praczki, kucharze... 

w czasie odbywanych podróży. W Mecce 
i Riyach zbudowane zostaną stacje nadaw- 
cze i odbiorcze o zasięgu 400 mił, które 
umożliwią krółowi porozumienie się z jed- 
nego pałacu do drugiego zapomocą specjal- 
nych megafonów. Nad budową stacyj radjo- 

wych poza Marconim czuwać będą | inżyniero- 

wie angielscy W celu zapewnienia obsługi 
nowozbudowanych stacyj król Ibn-Saud wy- 
słał 4 stypendystów na studja do szkoły Mar- 
coniego. 

Rozwój ludzkości poszedł po dro- 
dze jak najbardziej oddalającej ją od 
natty i.. naturalnych potrzeb a na- 
wet uczuć, dziś naruszenie wytworzo- 
nego porządku rzeczy musi się odby- 
wać tak ostrożnie, jak karmienie re- 
konwalescenta po tyfusie... małemi 
dawkami, inaczej oddaje się taką 
przysługę, jak ów niedźwiedź z bajki, 
który, chcąc odgonić muchę z czoła 
swego śpiącego dobrodzieja, walnął 
go kamieniem i ryczał niebożę, bo 
mu na amen łeb rozgniótł. 

Jest dziś hasło nie tańczyć, a ra- 
czej, nie wyprawiać balów... Oczy- 
wiście. Nie jest wesoło. Nie każdy 
ma i mieć może ochotę do hucznych 
zabaw. Czy dlatego trzeba, żeby było 
jeszcze smutniej? I to nietylko tym, 
którzy na bale nie pójdą, ale i tym, 
którzy z tych bałów mieli jaki taki 
zarobek? Bałe w Wilnie były zaw- 
sze pod hasłem dochodów na jakąś 
imprezę społeczną i osoby urządza- 
jące mówią, że to daje najwięcej, 
a oprócz dochodu na ceł, daje pienią- 
„dze: krawcowym, sklepom, szewcom, 
krawcom, cukiernikom, kelnerom, re- 
stauratorom,  froterom, orkiestrze 
i wielu jeszcze skromniejszym po- 
mocnikom ludzkiej zabawy. Cieszyli 
się oni zawsze, gdy zabaw tych była 
dużo, bo przy nich zarobią. Cóż 

Nr. 6 (1948) 

        
       

JUŹ |ZE) ŚWIEŻYCH ZBIORÓW 
LDO; NABYCIA W HANDLACH 

KOLONIALNYCH 

   

  

  

Protest poety K. Wierzyń- 
skiego. 

„Wiadomosci Literackie" 
głosów Boya. 

ogłaszają obok 
Zeleńskiego i Tuwima w spra- 

wie Brześcia następujący protest znanego po- 
ety laureata nagrody olimpijskiej, Kazimie- 
rza Wi kiego. 

„W związku z przygotowywanem oświad- 
czeniem literatów 'w sprawie zajść brzeskich, 
-siMZEU 0O$oMs эбторой 4800 oru uiozgzą pod 

ka, proszę o zamieszczenie mastępującego łi- 

stu. 
Ujawnione akty okrucieństwa w stosunku 

do więźniów osadzonych w Brześciu, są zda- 
nzeniem, które musi wywołać odrazę i doj- 
mujący wstrząs moralny. 

iNie wchodząc w rozpoznawanie walki po- 
litycznej mię obozem,w którego pracy 
widzę pomyślność Polski, a jego przeciw- 
mikami — czuję się wobec mego sumienia 
zmuszony potępić znęcanie się nad więźnia- 
mi jak majbard iej stanowczo. 

W oś miu tem nie mogę jednocześ- 
nie przemilczeć zjawiska, że wszelkie głosy 
pubłiczne w tępujące z pobudek moralnych 
prze: c Brześciu, wyzyskiwane 
są w miarę czasu coraz jaskrawiej, jako atuty 
miedwuznacznej doraźnej agitacji politycz- 

j. Usiłuje ona w kraju, a nawet zagranicą 
- sugestję, jakoby w Polsce sens by- 

ua się do sprawy 
j: dorobek narodowy 

y pod ewadniońwaja najwspanial- 
naszych czasów "na drodze 

ięcenia mógł po jednym wstrzą- 
ponurą ciemmię 'więziennege 

  

   

      

   

    

   
    

   

  

sie runąć w 

lochu. 
Aikcja ta, która z premedytacją i syste- 

    

mem używa odruchów cudzego sumienia do 
argumentów własnej obłudy i przewrotności 
przybrała w stosunku do literatów cechy 
wprost ubli i ie od: delator- 
stwa pnzed opinją publiczną. 

Jestem ponad wszystko przekonany, że 
iadomości pisarzy połskich zajścia 

zapadły o wiele głębiej niż przygar- 
męła je moraln: polityczna pewnych par- 

ie mie opuszcza mnie, 
pewność, że z protestu łiteratów 
vięcej korzyści ciemna skła wszel- 

i polskiej, niż zaznają po nim - 
gi iudzic lachetni i uczciwi. 

Pewność ta sprawia, że zabieram głos 
oddzielmie i zniewala mnie do wyrażenia 
pogardy metodom, które najistotniejszy głos 
odczuwania i rozumienia ludzkiego przy jmu- 
ja ze sprytem i swadą szalbierstwa i per- 
fidji.* 
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Estonia oszczędza. 

TALLIN, 8.1. (Pat). Sejmowa komi- 
sja budżetowa cełem zbilansowania 
budżetu na rok następny postanowiła: 
1) zmniejszyć pobory urzędników i 
wojskowych o 20 proc., 2) potrącać z 
poborów 2 proc. na fundusz emerytał- 
ny, 3) usunąć koszta leczenia urzędni- 
ków i wojskowych z rachunków pań- 
stwa, 4) powiększyć opłaty za pobiera- 
nie nauk w szkołach średnich. Po przy 
jęciu powyższych czterech punktów 
projekt budżetu państwowego został 
zbilansowany w sumie 85.077.839 ko- 
ron estońskich. 

Przed powstaniem syndykatu 
eksportu drzewnego. 

Projekt umowy syndykackiej, ma- 
jącej powstač niebawem nowej organi- 
zacji eksportu drewna zagranięę, jak 
również i statut zostały już całkowicie 
opracowane i podkomitet statutowy 
rozesłał teksty odnośnych projektów 
wszystkim członkom komitetu organi- 
zacyjnego. Celem ostatecznego ich uz- 
godnienia odbędzie się w dniu 13-ga 
b. m. posiedzenie plenarne komitetu 
organizacyjnego Syndykatu. 

Zadaniem nowego syndykatu bę- 
dzie zcentralizowanie nowego eksportu 
drzewnego, przyczem wobec nieodno- 
wienia przez Niemców prowizorjum 
drzewnego, w rachubę wchodzi wyłą- 
cznie wywóz przez granicę morską. 

(iskra). 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

(STS I I KI TO II III TNT IT IE T YAROO TT RT I I OAS 

z nimi teraz będzie? Czy wejdą w sze- 
regi nędzarzy i trzeba będzie się dla 
nich starać o zapomogi w kasie dla 
bezrobotnych? Czy z ludzi, którzy 
dawali nadwyżkę swych wydatków 
balowych na instytucje w rodzaju 
chleb dła dzieci i t. p. wydobędzie 
się te same pieniądze za pomocą 
składek? Nie będzie balów, nie będą 
miały te instytucje tych dochodów, 
jakie z zabaw czerpały, pozostaną bez 
zarobków te liczne osoby, które w cza- 
sie karnawału zarabiały na ludzkiej 
zabawie. 

Czy tem się nędzę i zło społeczne 
poprawi, czy pogorszy? Wartoby się 
nad tem zastanowić głębiej i spytać 
o zdamie co do karnawału nietylko 
tych, co w nim widzą zabawę, ale 
i tych, dla których ta epoka jest do- 
chodową pracą. Oni też powinni: mieć 
w tem głos. Myślę, że z tego punktu 
widzenia na sprawę karnawałów. 
tańczenia i nietańczenia, warto się 
wypowiedzieć i podyskutować. To 
nie jest błąha sprawa: zabawy, to od- 
cinek społecznej umowy, który ma 
być zmieniony... na czyją korzyść? 
Czy kto na tem zyska? 

"Hel. Romer.
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"WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Powstanie Związku Dziennikarzy i Literatów 

Województwa Nowogródzkiego. 
(Koresp. własna.) 

Ostatnio ukonstytuował się w No- 
-wogródku Związek Dziennikarzy i Li- 
ieratów Województwa  Nowogródz- 
kiego, zorganizowany z inicjatywy p. 

Romualda Kawalca. Związek ma na 

celu: kultywowanie wspaniałej spuś- 

cizny Adama Mickiewicza, populary- 
zowanie jej w szerokich masach miej- 
scowego społeczeństwa, jak najinten- 
sywniejszy rozwój piśmiennictwa re- 

gjonalnego. oraz obronę praw i inte- 

resów zawodowych swych członków. 

Dia osiągnięcia tych celów Związek: 

urządza wieczory, pogadanki i od- 

cz literackie, ze  szczególnem 
uwzględnieniem działalności literackiej 

i publicystycznej Adama Mickiewi- 
cza, organizuje i utrzymuje wędrowne 

bibljoteczki, prowadzi własną bibłjo- 

tekę i czytelnię, wydaje własny organ 

literacki, popiera usilnie piśmienni- 

«two regjonałne, utrzymuje własny lo- 

kal, dokonuje własnych wydawnictw, 

  

dba o zapewnienie bytu materjalnego 
swych członków, występuje w obronie 
praw zrzeszonych w Związku praco- 
wników pióra, oraz stoi na straży 

etyki publicystycznej. 
Do Zarządu wybrani zostali: p. Ta- 

deusz Hołówko — jako prezes, p. red. 
Zdanowicz — jako wiceprezes, p. Ro- 
muald Kawalec jako sekretarz, p. red. 
Garztecki — jako skarbnik, oraz red. 
Jacek-Rolicki — jako członek. Na 
zastępców powołano: p. Teklę Hry- 
niewską, oraz Irenę Zdanowiczową. 
Do komisji rewizyjnej weszli pp.: 
inż. Zmigrodzki, inż. Podoski i red. 
From. Walne zebranie poleciło Za- 
rządowi nawiązanie możliwie jak naj- 
ściślejszego kontaktu z radjostacją 
wileńską, oraz Związkiem Literatów 
Wileńskich. W najbliższym czasie od- 
będzie się inauguracja wieczorów li- 
terackich. Do współudziału zaprosze- 
ni są literaci wileńscy. R. 

Echa panamy bankowej w N. Wilejce. 
Ujęcie „dyrektorów* banku. 

W swGim czasie donosiliśmy w „Kurje- 
„ze WHeńskim* e sensacyjnej panamie ban- 
kowej wykrytej przez władze śledcze w No- 
wej Wiłejee. Sprawa ta przedstawia się na- 

-stępająco. 
W roku ukiegłym pewne konserejum, 

składające się przeważnie z kupeów wiień- 
skich założyło w Nowej Wilejce bank pod 
mazwą Żyd. Ludowa Kasa Pożyczkowo- Osz- 

sezędnościowa. Założyciele banku wciągnęli 

do „interesu“ szereg kupców w charakterze 

udziałowców, którzy wnieśli do przedsię- 
biorstwa hankowego znaczne sumy. Pozatem 
„hkankierzy” nawiązałi kontakt z szeregiem 
kapeów I przemysłowców w Białymstoku, 

Lublinie, Radomia, Warszawie i t. p., od 
których zakupywałi większe partje towarów, 
wiszezająe naleźnoś Iko w małej części go 
tówką. Na resztę powystawiali weksłe Nowo- 
wiłejskiej Żyd. Ludowej Kasy Pożyczkowo- 
'QOszczędnościowej, przyczem charakterystycz 
qem jest, iż zobowiązania wekslowe miały 
być zaplacene prawie w jednym terminie. 

Pezed nadejściem jednak terminu bank 
mostai ziikwidewany, gdyż, jak się wyjaśni- 

    

ło, założyciele jego po spieniężeniu zakupio 

nych towarów nie mieli najmniejszej chęci 

pokrycia zaciągniętych przez siebie wobec 

kupców zobowiązań. 
Po wyjściu oszustwa najaw sprawą zaję- 

ły się władze śledcze. Część organizatorów 
fikcyjnego banku aresztowano. nażychmiast. 
Natomiast „szefowie* tego banku Sznejdero 

wicz i Żytnicki zdążyli zbiec, przed przyby- 
ciem policji. 

Dochodzenie prowadzone energicznie w 
dalszym ciągu, zatoczyłe szersze kręgi i one 
gdaj aresztowany został kupiec miejscowy 
Michał Bengis (Szeroki zaułek) pod zarzu- 
tem udziału w oszukańczych machinacjach 
owej fikcyjnej kasy. Pozatem wczoraj rów- 
niež polieja wileńska otrzymała informację, 

iż oddawna poszukiwani szefowie tego „in- 
teresu* Sznejderowicz i Żytnicki ukrywają 
się w Wilnie dokąd przybyli przed paru 
dniami z Gdańska. 

Informacje okazały się ścisłe; Sznejdero- 
wiez i Żytnieki zostali aresztowani. W ten 
sposób wszyscy „bankierzy* żostałi już uję- 
ei i osadzeni za kratką. (e) 

W obronie religii 
wzburzony tłum zabił 4-ch bezbożników. 

Z pogranicza donoszą, o krwawem zaj- 
-zriu jakie miało miejsce w dzień Trzech Kró- 
fi w pogranicznej miejscowości Hajany, odda 
lonej e kilka kim. od Radoszkowicz. 

W dniu tym rano do Hajan, zamieszka- 
łych przewaźnie przez ludność polską, przy- 
hyła autem lotna antyreligijna ekspedycja 
bezbożników, która przed miejscową kapli- 
ча katolicką rozpoczęła agitację  antyreli- 
gijną. Kilku agitatorów wkroczyło do kapli 

cy, gdzie poczęto podburzać modlący się lud, 
Tłum usiłował bezbożników usunąć z domu 
modlitwy, lecz gdy to nie poskutkowało, zo- 
stali gwałtem wyrzuceni. W odpowiedzi je- 
den z bezbożników strzelił z rewolweru do 
jednego z modłących się. Wówczas wzbu- 
rzony tłum rzucił się na bezbożników i 4 z 
nich zabił kijami, zaś auto zniszczono i wraz 
z bibułą spałono. Do wsi tej przybył oddział 
straży granicznej, który 200 osóh aresztował 

Tragiczny wypadek, czy... tajemnica jeziora? 
Tragiezny wypadek wydarzył się wezoraj 

na jeziorze Dubińskiem wpobliżu wsi Ta- 
wakańce (gm. niemenezyńskiej). Jeden z mie 
szkańców wspomnianej wsi, Józef Hajdamo 
wiez idąc ze swoim kolegą do sąsiedniej 
"wsi, gdzie mieszkała jego narzeczona, cheąe 
„skrócić sobie drogę, postanowił przejść przez 
zamarznięte jezioro. 

Kiedy ehłopey znajdowali się jaż blisko 
przeciwiegłego brzegu, lód nagle załamał się 
i obaj upadli do wody. Pomimo rozpaczii- 

wych krzyków, wobec znacznego oddalenia 
domów, nikt nie przyszedł z pomocą i po 
krótkiej walce Hajdamowicz poszedł na dno. 
Kolega jego natomiast dziwnym trafem ura- 
tował się. Podkreślić nałeży, że „przyjaciel 
po wydostaniu się na brzeg, zamiast pobiec 
do najbliższej wsi po pomoc, suszył się w 
ciągu trzech godzin w stojącej wpobliżu 
brzegu akurat napalonej łaźni. Dopiero gdy 
ubranie dobrze wyschło, zawiadomił o tra- 
gieznej śmierci Hajdamowicza. (e) 

Pożar w powiecie oszmiańskim. 
Wczoraj wieczorem wybuchł pożar w fol- 

warku Jaśniewo (gm. połańskiej, pow. osz 
mieūskiego). Spalił się dom mieszkalny 
4 zabudowania gospodarskie. 

Straty wynoszą blisko 20 tysięcy złotych. 
Powody pożaru nie są znane. Dochodze- 

nie w toku. (e) 

Plaga wilków. 
We wsi Bohdańce gm. przewłockiej oneg- 

sdajszej nocy wiłki udusiły 14 sztuk owiec 
i 7 cieląt. 

W BOcY z 6 na 6 b. m. 

%Wielka Górka tejże 
wpobližu wsi 

gminy wilki udusiły kro-    

wę własności Władysława Przeręby. 
W majątku Stefanówka gm. kaleckiej po- 

gryziony dotkliwie został przez wilki chło- 
pak słajenny Piotr Pszczoła. 

WILEJKA 
+ Oplatek Związku Strzeleckiego w Wi- 

lejee Powiatowej. Dnia 1-go stycznia 1931 
x. dorocznym zwyczajem urządzony został 

-„opłatek* strzelecki we własnej świetlicy 

Związku Strzeleckiego. Organizatorami „0- 
płatka byli: kmdt. Fabicki, p. Krzewski, p. Pa 
szkowski, p. Sobotkiewiczówna z Komendy 
Powiatowej P. W. Do dyspozycji organiza- 

„torów wyssygnowałi na ten cel: kmdt. Obw. 
IP. W. kpt. Deliman 100 zł. i kmdt. Fabicki 
sześćdziesiąt zł. Punktualmie o godz. 15. 
zebrali się w świetlicy strzeleckiej umundu- 
rowami strzełecy (uczniowie „Domu Pracy” 
2. S$. i orkiestr: ka) goście i człon- 

: pp. zast. starosty Dokur 
Kom. Obw. P. W. kpt. Sar 

ięzienia Adamiaik, urz. wydz. 
pow. Bielewicz, urz, star. Birula, ob. kmdt. 

i prof. Krzewski, nącz. urz. skarb. 
is, urz. star.Mroczkiewicz, kom. P. P. 

podkom. ziemski Polański, urz. 
star. Rzyczycki, urz. star. Zubielewicz i: z 
36 pp. por. Geras. 

W. bogato urządzonej świetlicy, specjal- 
„mie pieczołowicie udekorowanej, ustawiono 
«przez całą długość sali szereg stołów. Okaza 
ła choinka, pięknie przybrana i rzęsiście 
«oświetlona dopełniała miłej dla oka całości. 
[Po zajęciu miejsc przy stole przemawiali: 
pp. Mroczkiewicz jako prezes zarządu pow. 
Z. S. ob. kmdt. Fabicki; w imieniu władz 
adm. p. Dokurno: ieniem Kom. Obw. P.W. 
pt. Sarnowski — i jako serdeczny sympatyk 
Z. 8. i pracownik na polu społecznem p. 

‚ Brzewski Na. wyróżnienia zasługują prze- 
mówienia p. Mroczkiewicza i p. prof. Krzew- 
«skiego, którzy wygłosili wyczerpujące pre- 
lekcje, charakteryzując pierwszy—dziesięcio 
lecie pracy Z. S., drugi deologję  Mar- 
szałka Piłsudskiego. Inni mó składali 
serdeczne życzemia imieniem różnych insty- 
tucyj jako ich przedstawicie Pozatem 

irzewski ze strzelcami odśpiewał szereg 
jeśni strzeleckich z „Pierwszą Brygadą" i 

kilkanaście kolend. Strzełe „Domu Pracy” 

Z. S$. Murawski Piotr, plicki Władysław, 
iRomanowski Ale z. onk. Z. S. ob, 
Szałkowski wygłosili piękne wiersze okolicz 
mościowe urozmaicając niemi tę ciepłą uro- 
«czystość. W ciągu całego „opłatka* przy- 
.grywała onkiestra strzelecka, której opieku- 
mem jest p. prof Jaroszewicz. 
„Pod koniec „oplatka“ odbyło się wręcza- 

mie podanków, które otrzymali nyszyscy strze 

   

  

  

  

   

    

              

   

    
      

    

     

        

iey. Wreczała podarki p. Sobotkiewiczówna. . 
Z przyjemnością podkreślamy racjonal- 

ną organizację „opłatka'. Stwierdzamy też, 

że opisana wyżej impreza posłużyć może za 
wzór innym organizacjom, które wiele — 
przez nawiązanie kontaktu z tym Związkiem 
Strzeleckim — pod względem pracy spo- 
łecznej, wyszkoleniowej i organizacyjnej sko 
rzystaćby mogły. Stała życzliwa współpraca 
pod rwzlędem organizacyjnym i wszechstrom 
nej pomocy Komendy Obwodowej P. W. 86 p. 
p wykazuje na tutejszym terenie godne uwa- 
gi i życzliwego bliższego poznania ze stro- 
my zainteresowanych czynników państwo- 
wych — rezultaty Czwartak. 

OLKIENIKI 
-- Akeja Wojewódzkiej Kołumny do Wal 

ki z Jaglieą. Dwutygodniowy pobyt Kolum- 
my w Olkienikach pozostawił wśród miesz- 
kańców gminy tutejszej jak najlepsze wspom- 
mienia. Akcja Kołumny już od początku, 
aczkolwiek prowadzona przez początkujące 
siły (pomocnicze, była ujęta w szerokiej 
skali. Dzienna frenkwencja chorych, ko- 
rzystających z bezpłatnej pomocy w Kolum- 
mie (zabiegi, porady lekarskie, operacje ja- 
glicy zamiedbanej), przeważnie ponad 100. 
Po przyjeździe do Olkienik Kierownika Ko- 
lumny prócz codziennych czymności Kolum- 
my dokonano szeregu płatnych  operacyj, 
dloboru okularów i t. p. Niniejszem ludność 
'gmimy, korzystająca z pomocy w Kołumnie za 
składa szczere podziękowanie Kolumnie za 
jej ofiarną pracę dla dobra chorych. 

D-a. 

Z POGRANICZA 
-+ Nie ryba, lecz bibuła komunistyczna. 

Onegdaj w rzece Wilji wpobliżu Kamienia 
wyłowiono wielką:skrzynię z bibułą komu- 
nistyczną i odezwami antypaństwowemi. 

$krzynię tę przewozili dwaj podejrzani 
osobnicy, którzy na widok patrolu K. O. P, 
wrzucili ją do wody. 

L 0V4400070419000010010 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI* » 

PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. : 
Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowošci wjęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. ll-ej dó IB-ej. :- 

"KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

000000000000 0000090 000000000000000000000000 

  

  

KE R J E R 

Poświęcenie gmachu szkół 
powszechnych na Antokolu. 

W sobotę, dnia 10 b. m. o godz. 

17 odbędzie się poświęcenie gmachu 

szkół powszechnych im. Syrokomli, 

zbudowanego przez Magistrat m. Wil- 

na kosztem 1.200.000 złotych. Gmach 

zbudowany został na Antokolu u zbie- 

gu ulic Jasnej i Trynitarskiej. Po- 
święcenia dokona ks. biskup Bandur- 
ski. Wilno zaprosiło na tę uroczy- 

stość pp. niinistrów Czerwińskiego 

i Prystora. P. wojewodę Kirtiklisa 

zaprosili dzisiaj osobiście prezydent 

miasta Fołejewski w towarzystwie p. 
wiceprezydenta Czyża. 

Wyjaśnienie Dvrekcji P.iT. 

w sprawie lokalu urzędu 
pocztowego w Postawach. 
Z Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie 

otrzymujemy mastępujące pismo. 
„Wiobec nieścisłości zamieszczonej w nu- 

merze 3 z dnia 4-1. B. r. „Kurjera Wileńskie 

g0“ korespondencji z Postaw p. t. „Lokal u- 

mzędu pocztowego”, uprasza się o zamiesz- 

czenie w najbliższym numerze redagowane- 

go czasopisma następującego sprostowania: 

1) Nieprawdą jest, jakoby Dyrekcja 

Poczt i Telegrafów w Wilnie mie wykazywa- 

ła należytego « iteresowania się sprawą lo- 

kalu urzędu pocztowego w Postawach, nato- 

miast prawdą jest, że już w roku 1929 t. i 

zaraz po przeniesieniu siedziby Starostwa Po 
wiatowego do iPostaw poczyniła Dyrekcja 
energiczne starania celem uzyskania odpo- 
wiedmiego lokalu dla potrzeb urzędu poczto 
wego. Webec zupełnego braku takich łokali 
w Postawach, w r. 1930 na zasadzie umowy 

zawartej z przedsiębiorcą rozpoczęto budo- 
wę gmachu pod urząd pocztowy, który jest 
już obecnie gotów i po należytem zabezpie- 
czeniu przed włamaniem zostanie w nim w 
tych dniach zainstalowany urząd pocztowy. 

2) Nieprawdą jest, że dotychczasowy lokal 

urzędu pocztowego w Postawach jest „Szo- 
pa“, nieprzydatną całkowicie pod urząd pań 
stwowy oraz, że jest pozbawiony majbardziej 
prymitywnych urządzeń, natomiast prawdą 
jest, że urząd pocztowy mieści się wespół 
«z Wydziałem Powiatowym Sejmiku Postaw- 
skiego w budynku murowanym, w lokalu, któ 
ry jakkolwiek nie jest pozbawiony pewnych 
braków, powodujących właśnie przeniesienie 
urzędu pocztowego do nowego gmachu, to 
jednak nadaje się do użytku i, jako taki, po 
zwolnieniu go przez Zarząd Pocztowy, ma 
być objęty w całości przez Wydział Powia- 
towy Sejmiku Postawskiego. 

Prezes Inż. Żuchowiez. 

SPORT 
„zwycięzca Carnery. 

     

    

Jim Waloney, bokser amerykański, jest tym, 
który zwyciężył olbrzyma włoskiego Carnerę, 
który w ciągu 9-letniego pobytu w Ameryce 

odnosił ciągłe sukcesy. 

— Kalendarzyk sportowy Wileńskiego 
Okręgowego Związku Bokserskiego na sezon 
sportowy 1931 roku. 

Dnia 11 stycznia 1931 r. odbędą się w 
(Wilnie zawody międzyklubowe między War 
szawskim Klubem „Makabi* a Wiłeńskim 
Klubem Bokserskim. 

Dnia 18 stycznia 1931 r. odbędą się w 
Wilnie zaw. międzyokręgowe Lwów—Wilno. 

Dnia 1 lutego 1931 r. odbędą się w Wil- 
nie zawody międzyokręgowe Poznań—W ilno 

Dnia 15 lutego 1931 r. odbędą się we 
Lwowie zawody rewańżowe Wilno—Lwów. 

Dnia 14 i 15 marca 1931 r. odbędą się 
w Wilnie zawody o mistrzostawo okręgu Wi- 
leńskiego. 

  

OTWARCIE SEZONU NARCIARSKIEGO 
I HOKEJOWEGO. 

Konkurs skoków. W dniu 5 i 6 b. m. 
stosownie do komunikatu Wil. O. Z. N. mia- 
ło nastąpić oficjalne otwarcie sezonu narciar- 
skiego w Wilnie. Z uwagi na uroczysty cha- 
rakter, jaki cechuje pierwsze imprezy Zarząd 
Wil. O. Z. P. N. powierzył organizację zawo- 
dów narciarskich Sekcji Narciarskiej A.Z.S., 
jako najstarszemu klubowi narciarskiemu w 
Wilnie, prosząc 6 jak najsprawniejsze i oka- 
załe zorganizowanie tychże. 

Nie chcemy wkraczać w pobudki, jakie 
skłoniły S. N. A. Z. S. do odwołania w 0s- 
tatniej chwili zawodów, niemniej jednak mu- 
simy zwrócić uwagę na niepoważne ustosun- 
kowanie się S. N. A. Z. 8. do wymienionej im- 
prezy, czego dowodem było nierozesłanie do 
Klubów komunikatów o zawodach, oraz brak 
oficjalnego ich odwołania, co spowodowało, 
że cały szereg zawodników wyczekiwało bez 
skutku na starcie na rozpoczęcie zawodów. 
Również żadnego zawiadomienia o odwołaniu 
zawodów nie otrzymał Wil. O. Z. N. i delegat 
komisji sportowej P. Z. N. 

Powyższy sposób ustosunkowania się do 
organizacji powierzonej imprezy S. N. A. Z. 
S. nie licuje zupełnie z tradycjami tak poważ- 
nego i najstarszego klubu narciarskiego w 
Wilnie. 

W dniu 6 stycznia jak głosił komunikat 
Wil. O. Z. N. miały się odbyć skoki na skocz- 
ni antokoskiej, a że nikt o odłożeniu nie wie- 
dział, stawiło się na skoczni 8 zawodników z 
klubów K. K. S. Ognisko, W. K. S. Pogoń, 
P. K. S. oraz zawodnicy kół sportowych gim- 
nazjum Lelewela i Słowackiego 

Poziom techniczny skoków stał na dość 
niskim poziomie który tłumaczyć należy bra- 
kiem treningu (skocznia otwarta jest tylko od 
tygodnia). 

Konkurs skoków odbył się w 2 konkuren- 
cjach: klubowej i szkolnej. W konkurencji 
klubowej pierwsze trzy miejsca zdobyli zawo- 
dnicy Ogniska Zajewski, Łabuć i Keim, 4-te 
miejsce Halicki (Pogoń), piąte Skoruk (PKS). 

W konkurencji szkolnej zwyciężyli bracia 
Ciechanowicze W. i O., obaj uzyskując naj- 
dłuższe skoki dnia — Wiktor 14.5 mtr. i Ol- 
gierd — 15.5 mtr. z upadkiem. Trzecie miej- 
sce zdobył Urban. 

Pierwszy mecz hokejowy. W parku spor- 
towym im. gen. Żeligowskiego rozegrano pier: 
wsze spotkanie w hokeju na lodzie między. 
A. Z. S. a drużyną P. K. S. Drużyna A. Z. 5. 
wystąpiła z rezerwowymi bez braci Godlew- 
skich, Okułowicza i prof. Weyssenhoffa. 
Mecz nie należał do ciekawych i zakończył.. 
się wynikiem remisowym 1 : 1. Bramki strze- 
lili: Zajcew (A.Z.S.) i Andrzejewski II (P.K.S.) 

  

  

W E LE Ń S K 1 

Zagadkowe pobicie na zaułku Lidzkim. 
Czyżby wileński „Broadway? 

W tych dniach do władz sądowych wpły- 
nęła skarga właściciela restauracji, mieszczą- 
cej się w pasażu Bunimowicza, przy ul. Za- 
walnej Zelika  Lewinsona,  zamieszanego 
w swoim czasie w sprawę t. zw. „Bruder- 
ferejnu", iż w dniu 2 b. b. zgłosił się do 
niego znany mu tylko z widzenia handlarz, 
i oświadczył, iż na zaułku lidzkim oczekuje 
go jakiś przyjezdny kupiec, który ma do 
załatwienia ważny interes. 

Lewinson, nie podejrzewając nic złego, 
udał się natychmiats do wskazanego miejsca. 
Gdy przechodził z. Lidzkim, został znienacka 
napadnięty przez trzech osobników, którzy 
go tak dotkliwie pobili żelaznemi kijami, że 
musiał przebyć parę dni na kuracji w szpi- 
talu żydowskim. 

W napastnikach Lewinson miał podobno 
poznać Arona Wójcika i jego dwóch synów.   

  

      

        

"1 Dziś: Marcjanny p. 

| Piątek 
9 Jutro: Agatona, Wilhelma. 

ód słońca—e. 7 43. | Styczeń Wschód słońca—g. 7 m. 

Zachód * 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. £. 

w Wilnie z dnia 8/1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

—g. 15 m. 42. 

Temperatura šrednia — 67 C 

5 najwyższa: — 3% C 

7 najniższa: — 87 

  

Opad w milimetrach: ś 

Wiatr przeważając: 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

; ADMINISTRACYJNA. 

— Numeracja domów i poszczególnych 

mieszkań. Wojewoda wileński wydał zarzą- 

dzenie, na mocy którego wszystkie nieru- 

chomości na terenie m. Wilna winny być 

zaopatrzone we właściwy numer (porządko- 

wy), umieszczony w sposób widoczny i trwa- 

ły przy wejściu od strony zewnętrznej. 

Wszelkie lokałe oddzielone w każdej po- 

sesji, a stanowiące mieszkania zamieszkałe 

lub niezamieszkałe, jak również lokale han- 

dlowe albo przemysłowe winny być zaopa- 

trzone w kolejny numer w sposób widoczny 

i trwały za pomocą tabliczki metalowej 

2 czarnym numerem na białem tle, umiesz- 

czony nad wejściem do danego lokalu. 

Wykaz numerów lokali winien być 

umieszczony nad wejściem prowadzącem do 

danej grupy lokali i oznaczać ściśle do jakich 

lokali to wejście sh 
Numeracja powyższa winna być dokona- 

na w domach zamieszkałych od dn. 1 lutegi 

1931 r. Budynki nowowznoszone winne 

zaopatrzone w numerację określoną pow: 

przed oddaniem ich do użytkowania. 

Obowiązki powyższe obciążają wła 

domów. p ” 

Winni niewykonania postanowień wymie- 

nionego wyżej rozporządzenia ułegną w dro- 

dze administracyjnej karze grzywny do 2000 

złotych lub karze aresztu do 4 tygodni, 

svzgłędnie karze łącznej. 

— Obywatelstwo chce a służba wojskowa 

Wobec częstych nieporozumień władze ad- 

ministracyjne wyjaśniły, że osoby niemo- 

gące przedstawić dowodu, iż są obywatelami 

obcego państwa muszą odbyć służbę wojsko- 

wą i uzyskać odpowiednie dokumenty. | 

Obecnie wszystkie te osoby będą pocią- 

gnięte do spełnienia obowiązku służby woj- 

skowej, o ile do czasu wezwania mie przed- 

stawią wiarogodnych dokumentów, że po- 

siadają inne obywatelstwo. i 

odbycie przez takie osoby służby woj- 

skowej upoważnia ich do uzyskamia obywa- 

telstwa polskiego. 
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MIEJSKA 

—- Posiedzenie Rady Miejskij. Magistrat 

Wilna zamierza na dzień 22 b. m. zwo- 

posiedzenie Rady Miejskiej     j. Porządek 

dzienny nie został jeszcze opracowany. 

— Prace budżetowe samorządu. Zgodnie 

z imstrukejami władz nadzorczych, Magi- 

strat m. Wilna w roku bieżącym zamierza 

wcześniej uporać się z preliminarzem na rok 

1931-32. Już w końcu stycznia projekt nowe 

go budżetu wejdzie pod. obrady Komisji Fi- 

nansowej. Na Radzie Miejskiej budżet znaj- 

dzie się mniej więcej w połowie marca b. r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z chóru akademickiego. Zarząd chó- 

ru podaje do wiadomości swych członków, 

że pierwsza poświąteczna próba odbędzie się 

w piątek dmia 9 stycznia. Początek, jak zwy 

   

ikle, o godz. 20 m. 15 Przyjmują się zapisy 

mowych członków . 

— Qtwarcie Ogniska  Akademiekiego. 

W dniu 10 stycznia r. b. odbędzie się otwar- 

cie (sezonu zimowego w Ognisku Akademic- 

kiem. W gustownie ubranych salach i przy 

dźwiękach doborowej orkiestry, goście bę- 

dą bawić się ochoczo do świtu. Bufet obficie 

zaopatrzony. Wstęp wyłącznie za okazaniem 

legitymacji lub karty wstępu, które można 

otrzymać powołując się na 2 członków Za- 

rządu. Bilety w cenie 1.50 i 3 zł. Początek 

o godz. 9-ej. 

GOSPODARCZA 

— Termin ulgowy dla nabywania Świa- 
dectw przemysłowych. Jak się dowiaduje- 

my, Wileńska Izba Skarbowa otrzymała po- 

lecenie stosowania cztermastodniowego termi 

nu ulgowego dla wykupu świadectw przemy- 

słowych ma rok 1931 bez doliczania kary za 

zwłokę. 
Zarządzenie to jednak mie przesądza 

sprawy ikary, jaką ponosi przedsiębiorstwo, 
jeśli kontrola stwierdzi, że niewykupione zo- 
stało świadectwo przemysłowe ma bieżący, 

rok. 
— Umorzenie podatków za ubiegłe lata. 

Jak się dowiadujemy Izba Skarbowa w Wil 

mie, otrzymała zarządzenie z Ministerstwa 

Skarbi w kwestji umorzenia zaległych po- 
datków miezamożnym płatnikom, którzy nie 
byli rw stanie uiścić podatków za lata ubiegłe 

Podania w tej sprawie winny być skła- 
dame w terminie do dnia 15 lutego r. b. 

Z POCZTY. 

— Zjazd Prezesów Dyrekcyj Poczt i Tele- 
gratów. W pierwszej połowie stycznia r. b. 
odbędzie się Zjazd Prezesów Dyrekcyj Poczt 
i Telegrafów. Celem tego zjazdu będzie omó- 
wiemie niedomagań na polu komunikacji po- 
cztowej, telegraficznej i telefonicznej ma 
obszarze poszczególnych dyrekcyj poczt i te 
legrafów. Zjazd zajmie się również obmy- 
Śleniem środków i sposobów naprawy oraz 
ulepszeń. Zjazd ten. więc będzie posiadał du 
że znaczenie dla usprawnienia komunikacji 
pocztowej, telegraficznej i telefomicznej w 
kraju, co niewątpliwie przyczynić się może 
do młatwień obrotów handlowych i do oży- 
wienia. stosunków о 

— Rozszerzenie centrali telefonicznej. 
'Wilńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów zamie 

    

Skarga Lewińsona jest z tego względu 
ciekawa, że pozostaje w pewnym związku 
z zagadkową strzelańiną na ul. Nowogródz- 
kiej, o czem donosiliśmy przed kilku dniami 
w „Kurjerze Wileńskim”. Strzały te miały 
właśnie być skierowane do Arona Wójcika, 
zaś jako strzelający aresztowany wówczas 
został syn Lewinsona Izaak. 

Jeśli dodać, że zajście na ul. Nowogródz- 

kiej nastąpiło w dwa dni po pobiciu Zelika 

Lewinsona na zaułku Lidzkim, staje się 
jasnem, iż ma się tu do czynienia z zażartą 
walką, toczoną pomiędzy Lewinsonem i Woj 
cikiem, jak twierdzą niektórzy — przywódca- 
mi dwóch band. 

Dochodzenie policyjne, prowadzone w tej 

sprawie, sądzimy, wyjaśni prawdziwe podło- 
że tych zajść. (e) 

  

    

WSHE 

  

| К 
nza rozszerzyć cemtralę telefoniczną w Wil- 

mie do Nezby 3.000 abonentow. W tym celu 

prowadzone są obecnie intensywne prace, 
które wchodzą już w okres końcowej reali- 
zacji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Hodowców Drobiu z. Wileń- 

skiej, przy Wiieńskiem Towarzystwie Orga- 
mizacyj i Kółek Rolniczych, podaje do wia- 
domości członków i sympatyków Związku 
o mającem się odbyć zebraniu w dniu 20 
stycznia b. r. o godz. 17-ej, w lokalu Wileń- 
skiego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol 
miczych, Wilno, akowskiego 4. Wobec ko 
mieczności omówienia pilnych spraw organi- 

yjnych, przybycie wszystkich członków i 

sympatyków, pożądane. 
— Dorcczny Walny Zjazd O. T. O. i K. R. 

Dnia 24-go stycznia 1931 r. odbędzie się w 
Wilnie, w lokalu Związku Ziemian, Zawal- 
na 9, Doroczny Walny Zjazd O. T.O.iK.R. 
ma pow. Wil.-Trocki z następującym porząd 
ikiem dziennym: 1) Zagajenie, 2) Wybór Pre 
zydjum Zjazdu, 3) Sprawozdanie z działal- 
mości O. T. O. i IK. i R. za Tok 1930 i plan 
pracy ma rok 1931, 4) Przyjęcie budżelu 
O. T. O. i K. R. na rok 1931-32, 5) Wybo- 

8 Rady O. T. O. i K. R, b) Kw i 
yjnej, c) Delegatów na Zjazd Woje- 

6) Wolne wnioski. 
iPrarwo wstępu ma Zjazd mają delegaci 

ch, od Sekcyj Kół 
Kontroli Obór, cyj Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz delegaci wszystkich innych 
orgamizacyj iktóre przystąpiły do O. T. O. 
i K. R. w charakterze członka i opłaciły skład: 
kę członkowską, przewidzianą statutem, 
bądź też wniosły zaliczkę a conto_ składki 
członkowskiej. 

    

     

        
     
     

      

ZABAWY. 
— Bał na oebczy letnie harcerskie. Dnia 

10 stycznia r. b. w salonach Oficerskiego 
a Garnizowego odbędzie się bal, u- 

Zarządu Wileńskiego 
łu Związku Harcerstwa Polskiego 

eśniej nabywać można u Pań Go- 
spodyń i Panów Gospodarzy oraz w Klubie 
Techników, Wileńska 38 od 11—13 i od 17— 
19 u p. Juszkiewicza. 

W dniu balu przy wejściu na salę. 
Dochód z balm przeznacza się na obozy 

letnie Harcerskie. 3 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

„Dzielny wojak Szwejk Haseka, w opracowa 
niu reżyserskiem dyr. Zelwerowicza, który po 
dłuższej przerwie spowodowanej chorobą, 
objął znów ta kkapitalnie kierowaną rolę do- 
ktora 'Gruenszteina. Rolę Szwejka gra Lu- 
cjan Żurowski. i 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dzis o godz. 9 
w. IRewja, karnawałowa w reżyserji i z 
ikonferansjerką Karola Wyrwicza-Wichrow- 
skiego. 

— Popołudniówki niedziełne. W nadcho 
dzącą niedzielę dnia 11-go b. m. w obu Teat 
rach Miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe. 

'W Teatrze na Pohulance ukażą się o godz 
3 m. 30 pp. po cenach specjalnie zniżonych 
„Betlejka Wilenska“ Romer-Ochenkowskiej 7 
udziałem calego. zespolu, w režyserji A. Zel- 
mwerowicza. Przepiękna ilustracja muzyczna 
kompozycji E. Dziewulskiego. 

MW Teatrze „Lutnia“ o godz. 3 m. 30 pp. 
ukaże się efektowna komedja L. Vernuila 
„Egzotyczna kuzynka” Ceny miejsc zmiżone. 

— Koncert Aleksandra  Braiłowskiego. 
We czwartek dmia 15 b. m. odbędzie się w 
Teatrze na Pohulance o godz. 8 w. Koncert 

   

   
    

wszechświatowej sławy pianisty Aleksandra 
Braiłowskiego. 

— „Noe Listopadowa“ dla młodzieży 
szkołnej. Dyrekcja Teatrów Miejskich or- 
gamizuje w porozumieniu z Kuratorjum dwa 
widowiska popołudniowe dnia 16 w piątek 
i w sobotę 17 b. m., przeznaczone specjal- 
nie dła: młodzieży szkolnej. 

Damą będzie „Noc listopadowa" Stanisła 
wa Wyspiańskiego. Ceny miejsc specjalnie 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 9 stycznia 1931 roku. 

  

11.68: Czas. 12,05—12.50: Koncert popu- 
larny (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50— 
16.10: Lekcja francuskiego. — 16 25—16.30: 
Program dzienny. 16.30—17.15: Konceri ży- 
czeń (płyty). 17.15—17.40: „Komendant po- 
dziemnej Warszawy w 1914-15 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. rolmiczy. 
19.25—19.30: Rezerwa. 19.30: Koncert. W 
pnzerwie „Przegląd filmowy”. 21.45: Pras. 
dzien. radj. 22.00: Komunikat. 22.15: 
Skrzynika techniczna. 22.50—24.00: „Spacer 
detektorowy po Europie". 

SOBOTA, dnia 10 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05—12.50: Kon- 
cert popularny. (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
15.25: Program dzienny. 15.30—15.50: „Ma- 
ła skrzyneczka*. 15.50—16.10: „Nowy tom 
pieśni J. Piłsudskiego —odczyt. 16.15—16.45: 
Koncert życzeń (płyty). 16.45—17.15: Kon- 
cert. 17.15—17.40: „Psychologja rewołucji 
a bołszewizm* — odczyt. 1745—18.45: Stu 
chowisko i koncert dla młodzieży. 18.45 
19.00: Kom. Wil. Tow. O: i Kółek Roln. 
19.00—19.25: Progr. na tydzień nast. 19.25— 
19.35: Rezerwa.  19.35—19.55: Pras. dzien. 
radj. 20.00—20.15: „Królewski zwierz” — 
telj. 20.15—20.50: „Warszawa przed stu ła- 
ty — odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 22.00: 
„Furman Hrehory“ — felj. 22.15: Koncert. 
chopinowski. 22.50—24.00: Kom. i muzyka 
tameczna. 

- - NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT MIĘDZYNARODOWY z WIEDNIA 

Dziś o godz. 19.30 Radjo Polskie tran- 
smituje koncert międzynarodowy, poświęco- 
my całkowicie twórózości *kompozytorskiej 

      

* cielne damej miejscowości, 

A у | 
Praca. domowa'nie . л 
niszczy rąk.9 ile | 

| 
i 

p COLON ŁANACH 

KREMU 
NIVEA 

Cena: zł: 0.40 
-_*ydo zł: 2.00:ża pud. 

  

Ryszarda Straussa. W charakterze wyko- 
nawców występują słynni soliści wiedeńscy, 
oraz wiedeńska orkiestra symfoniczna pod 
dyrekcją samego kompozytora. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
WYPADEK W ARESZCIE CENTRALNYM. 

Wczoraj późno w nocy zatrzymaną zo- 
stała kompletnie pijana kobieta łekkieh oby- 
czajów Marja Emaljanowa. 

Kiedy pijana kobieta znajdowała się na 
kłatee schodowej w zreszeie eentrałnym, na- 
głym ruchem przeskoczyła przez poręcz k 
runęła wdół. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe odwie 
zło samobójczynię do szpitała św. Jakóka.(e) 

ZGON ALKOHOLICZKI 

W dniu 7 b. m. Uścinowicz Tekla, Fila- 
recka 46, wskutek nadmiernego spożycia ał- 
koholu zma Zwłoki przewieziono do kost- 
nicy szpitała św. Jakóba 

PODRZUTEK. 

W dniu 7 b. m. w kościele Serca Jezu- 
sowego znałeziono podrzutka płci męskiej 
w wieku około 3 miesięcy. Podrzutka uloko- 
wano w przytułku Dzieciątka Jezus. . 

ZATRZYMANIE POSZEKIWANYCH 

W dniu 7 b. m. został zatrzymany Ryn- 
kiewicz 
wiatowy w Lidzie. Rynkiewicza przesłano do 
władzy poszukującej. 

W dniu 7 b. m. zatrzymano Tomaszewską 
Emilję bez stałego miejsca zamieszkania, po- 
szukiwaną przez Sąd Powiatowy w Wilnie. 

W dniu 7 b. m. zatrzymano Łukjanowa 
Aleksego, lat 23, dezertera 41 p. p. w Su- 
wałkach. 

    

  

    

  

    

KRADZIEŻE. 

— Singinówna Marja, ul Żwirowa Góra 16 
zameldowała 0 kradzieży złotego zegarka 
przez Kalinowskiego Franciszka, ze wst Mi- 

łoszna, pow. rembertowskiego w wojew. war- 
szawskiem, którego ze skradzionym zegar- 
kiem zatrzymano. 

— Andruszkiewicz Franciszek, św. Michal- 
ski Nr. 6 zameldował o kradzieży bielizny po- 
ściełowej przez Łukaszewicza Bolesława, ul. 
lsstopadowa, którego zatrzymano.  Bieliznę 
zwrócono właścicielowi. 

— Szmonkutowa Katarzyna, uł. Mickiewi- 

cza Nr. 43 zameldowała o kradzieży różnej 
bielizny przez Urbanowicza Franciszka ul. 
Garbarska Nr. 11, którego zatrzymano. Bieli- 

zny nie odnaleziono. 
Milerowa Helena, Zarzecze 14, zameldo- 

wała o kradzieży garderoby męskiej, dami 
skiej oraz srebra stołowego ogółnej wartości 

     
Niemiecka Nr. 1, zamełdo 
garderoby męskiej i dam- 

„skiej warto 500 zł. 
Chajkowski Antoni, Horodelska 4, zameł 

dował, iż na dworcu osobowym st. Wilno 
nieznany osobnik usiłował dokonać kradzie- 
ży portfelu. Sprawcą okazał się Szmitowski 
Jan, Połocka 4, którego zatrzymano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od 7 do 8 b. m. zanotowano wypadków 
51: w tem kradzieży 6, opiłstwa 15, przekro- 
czeń administracyjnych — 18. 

Nows mania miljarderów 
amerykańsk ch. 

Pomimo kryzysu 
przechodzi o. 
stała w niej 
jarderów, kt 

   

ekonomicznego, jaki 
cnie ojczyzna dolara, pozo- 
cze dostateczna liczba mil- 
; wysilają się na obmyśla- 

      

nie najdziwaczniejszych pomysłów, dopoma - 
gających im do pozbycia się części przynaj- 

Do dogadzania tym sła- mniej ich fortuny. 
bostkom przyczy: 
sze ludzi, ut 

pośredniczeni. 

   

  

   

  

Jeden: z najbardziej niezwykłych i najrzad 
szych w tym kierunku zawodów uprawia nie 
jaka Mrs. Adams, mieszkanka Londynu, 
której specjalmością są objazdy Anglji w po- 
szukiwaniu starych siedzib angielskich, na- 
bywanych za jej pośrednietwem przez ame- 
rykańskich miljarderów, którzy potem, ka- 
mień po kamieniu, przenoszą je do stanów 
Zjednoczonych i tam, na własnym grumcie, 
każą je w następstwie odbudowywać w pier- 
'wotnej ich postaci. 'Gdy tylko. Mrs. Adams 
dostrzeże odpowiedni dła swoich celów ob- 
jekt, fotografuje go i zbiera zarazem szcze- 
gółowe dame, dotyczące jego dziejów. Foto- 
grafje wraz z danemi historycznemi przesyła 
agentom swoim do Ameryki, których zada- 
niem jest wyszukiwanie nabywców. Obecnie 
zmalazłszy domek wiejski, zamieszkiwany om 
gi przez mamkę królowej Elżbiety, a także 
cztery chaty w Gloucestershire, gdzie często 
przebywał Shakespeare i wreszcie chlewik 
prosięcy, który, jak zapewmiają władze koś- 

zbudowany był 
przed czterema wiekami, jedzie p. Adams 
sama z planami, rysunkami, fotogrfajami do 
Ameryki, aby tam odpowiednio móc zbyć 
te architektoniczne i historyczne zabytki. 

W” jaki sposób określa się wartość pie- 
miężną danego objektu? Otóż, o ile można 
udowodnić, že majlichsza chociażby chatka 
miała w dziejach jakiś istotny związek z 
królem Henrykiem VII, królową Elžbietą, 
czy Shakespeare'm, podbija się cenę objek- 
tu niepomiernie. Oczywiście i w tej dziedzi- 
nie dyktatorską jest przedewszystkiem moda. 
MW danej chwili naprzykład najwyżej są ce- 
miome wszelkie zabytki architektoniczne, 
związane bezpośrednio z osobą i dziejami 
Henryka VII.  Lichy domek, w którym 
król zatrzymał się podczas łowów, został nie 
dawno sprzedany przez p. Adams pewnemu 
miljarderowi nowojorskiemu za cenę, prze- 
wyższającą wartość * najwspanialszego pała- 
cu. Snobizm amerykański ma tu: wdzięczne 
pole do nasycenia swoich apetytów. ži 

    

Praktyczna metoda 
mieszkaniowa. 

W Bukareszcie policjant aresztował jakie 
goś młodego człowieka w chwili, kiedy ten. 
trzymając walizę w ręku wyskakiwał pnzez 
okno. parterowego mieszkania: Sprowadzony 
do ikomisarjatu, młodzieniec ów przedstawił 
się jako student uniwersytetu, który zmienia 
mieszkanie w chwili, kiedy jego możliwości 

płatnicze są wyczerpane, a dałsze pertrak- 

tacje z gospodynią stały się bezcelowe. Prze 
mwidując, że prędzej czy później będzie zmu- 
szony w dyskretny sposób opuścić zajmowa- 
ny pokój, wynajmuje pokoje tylko partero- 
we, przyczem ma ikilka dni przed 1-ym szu- 
ka już lokalu w innej dzielnicy miasta, aże- 
by nie narazić się na niemiłe spotkanie. Od- 
szukać to trudno, gdyż w Bukareszcie prze- 
pisy meldunkowe nie istnieją. Młodzieniec 
ów zmienił w ten sposób w ciągu roku 

  

. szkolnego 18 razy mieszkanie. 
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Proces b. posłów — komunistów 
z pod znaku Białoruskiego Włośc. -Robotn. Ki. Poselskiego. 

Na wokandzie Iil.go Wydziału Karnego 
Sądu Okręgowego znalazła się powtórnie gło 
śna sprawa byłych białoruskich posłów do 
Sejmu. zgrupowanych w t. zw. „Białoruskim 
Włościańsko-Robotniczym Kłubie Poselskim* 

oraz kierowników sekretarjatów tego klubu, 

Sprawa ta była wyznaczona ma 18 listo- 
pada ub. r., jednak wówczas sami oskarże- 

ni oraz ich obrona wysunęli cały szereg 
wniosków, zmierzających do odroczenia pro- 
cesu. (Najwidoczniej oskarżeni łudzili się, 
iż przy wyborach do ciał ustawodawczych, 
jakie się w tym czasie odbywały, uzyskają 
pomownie mandaty, a wskutek tego będą mo 
gli wyślizgnąć się znowu na pewien czas spra- 
wiedliwości, zasłaniając się nietykałnością. 
Sąd ze wzgłędów proceduralnych, uznając 
słuszność niektórych wysuniętych motywów, 
sprawę wprawdzie odroczył, jednak podsąd- 

mi zostali srodze zawiedzeni w swych obli- 
czeniach. Nikt z nich mandatu nie otrzymał 
a wobec tego w ich sytuacji nie nastąpiła 
żadna zmiana i są zmuszeni do poniesienia 

odpowiedzialności swe czyny narówni z 
innymi obywatelami. 

  

  

    

   

Z tych względów na ławach oskarżonych 
zasiedli 'wczoraj czterej byli posłowie, - a 
więc: Józef Gawryluk, Ignacy Dworczanin, 
Paweł Kryńczyk i Flegont Wołyniec oraz 
kierownicy centr. sekretarjatu B. W.-R. klu- 
bu poselskiego w Wilnie i na prowincji: 
Maciej Ostapczyk, Michał Tarasiuk, Jakób Mi 
sko, Piotr Pietkun, Szymon Żytkiewicz i 
Bazyli Lukaszyk. 

Trybunał onzekający stanowią: pp. 
dziowie: Wacław Brzozowski (przewodni. 
cy) Zamiewski i Orłicki. Oskarżenie wnosi 
wice-prokurator p. Aleksander Zdanowicz. 
autor wyczerpującego, obejmującego sto 

  

     

ikiłkadziesiąt stron maszynkowego 

aktu oskarżenia. 

W charakterze obrońców podsądnych wy 
stąpili adw. Honigwill z Warszawy, który 
delegowany został do obrony wszystkich b. 
posłów zasiadających na ławie, oraz adw. 
adw. Zasztowt-Sukiennicka i Neymann, jako 
rzecznicy pozostałych podsądnych. 

Sąd, po załatwieniu wstępnych formalno- 
ści, sprawdził personalja podsądnych, któ- 
rzy, jak jeden mąż, podali się za bezwyzna- 
niowców. 

Wszyscy podsądui pozują ma „bohate- 
rów". Zachowują się z rażącą swobodą, 
uśmiechając się, zamieniają powitania ze 
swymi znajomymi znajdującymi się na sali. 
Na pytania przewodniczącego odpowiadają 
po białorusku. 

iPrzed przystąpieniem do odczytywania 
aktu oskarżenia, prokurator złożył sądowi 
odezwę wydaną (przez władze bolszewickie 
w Mińsku, a podpisaną przez zbiegłego b. 
posła Greckiego. Odezwa ta w całokształ- 
cie nawołuje do wystąpień antypaństwowych 
z okazji toczącego się procesu. 

O godz. 10 m. 30 członkowie sądu kolej- 
no odczytują akt oskarżenia, który przed- 
stawia działalność spisku komunistycznego, 
kierowanego przez podsądnych b. posłów w 
ciągu dwu lat na terenie północno-wschod- 
mich województw Polski. 

Jak wynika z aktu oskarżemia Białoruski 
Włość.iRobotn. Klub Poselski powstał pod 
auspicjami partji komunistycznej i prowa- 
dził swą komunistyczną robotę nietylko na 
terenie Sejmu, ale też zorganizował aparat 
wykonawczy, głównie w postaci sekretarja- 
tów „powiatowych i centralnego sekretarja- 
tu tego „Klubu w Wilnie i za pomocą apa- 

pisma 

    

ratu tego prowadził akcję komumistyczną 
ma terenie. Na funkcjonarjuszów tych sekre- 
tarjatów werbowani byli wyłącznie znani 
działacze komunistyczni, z których wielu by 
iło już zasądzonych wyrokami Sądu Okręgo- 
wego w Wilmie na ciężkie więzienie, a z 
których 6-ciu zasiada obecnie na ławie os- 
karżonych. Sekretarjaty te pod pozorem 
swej legalności, stwarzając fikcję nietykalno 
ści, jako sekretarjaty ugrupowania posel- 
skiego, były wygodnem narzędziem dla prze 
prowadzania akcji komunistycznej. 

Dalej akt oskarżenia ma podstawie szere- 
gu dokumentów Komunistycznej Partji Za- 
chodniej Białorusi udowadnia, że B. W.-R 
(Klub Poselski był jej legalną przybudówka 

W dalszym ciągu akt oskarżenia wywo- 
dzi, że oskarżeni prowadzili zakrojoną na 
szeroką skalę akcję Mopru, a t ten usta- 

lono za pomocą wielu rachunków, znalezio- 
mych u oskarżonych. Akt oskarżenia podkre- 
śla, że oskarżeni b. posłowie utrzymywali 
kontakt z władzami partji komunistycznej, 
oraz opierając się na rachunkach B. W.-R. 
Klubu Poselskiego, dochodzi do wniosku, że 
wydatki ma akcję wydawniczą Klubu prze- 
ikraczały wielokrotnie djety poselskie pobie- 
rame przez członków iKlubu, b. posłów. 
Stad wyprowadzono wniosek, iż B.-W.-R.K.P. 
musiał być finansowamy przez kompartję, 
której zadamia wykonywał t ten znalazł 
również swoje potwierdzenie w rachunkach 
skonfiskowanych u oskarżonych. 

W dalszych ustępach akt oskarżenia dro- 
gą drobiazgowej analizy ustala, iż cała ak- 
cja prowadzona przez B. W.-R. K. P. była 
spowodowana wyraźnym nakazem ze strony 
partji komunistycznej, co znalazło uzasadnie 
mie w dokumentach, pochodzących od tej par 
tji, a będących w obfitości w rękach Sądu. 

Do rzędu tego rodzaju akcyj zaliczyć 
mależy akcję antywojenną, mającą w rze- 
czywistości ma celu podważenie obrony pań- 
stwa, dalej gloryfikowanie ZSSR. np. t. zw. 
„piatiletki”, kolektywizacji i t. p. Stwier- 
dzają to dowody rzeczowe. Wymienić rów- 

  

    

   

          

   

      

  

miež należy agitację na rzecz ARDO 
rocznicy rewolucji bolszewickiej. 

W odezwach swych, których wyjątki Bey 

tacza akt oskarżenia B. W.-R. Klub Posel- 
ski wręcz nawoływał do dyktatury proletar- 
jatu, zaś w czasie wyborów uzupełnia jący ych 

do Sejmu w okręgach lidzkim i święciańskim 
partja komunistyczna wydała odezwy, naka- 
zujące głosować na listy B.-W.-R.K.P. 

Wreszcie jak wynika z aktu oskarżenia, 
w czasie rewizji u oskarżonych zmaleziono 
u każdego po 2 rewolwery z zapasem naboi 
"w dll do 200-sztuk. W lokalu centralnego 
sekretarjatu BWIRKP. skonf. wano  pla- 
katy, propagujące  „piatiletkę sowiecką”. 
Plakaty te wydane były poza granicami pań 
stwa (Mińsk). 

Poza odczytaniem aktu oskarżenia Sąd 
w pierwszym dniu procesu przesłuchał osk. 
Józefa Gawryluka, który zaprzeczył by B. W. 
R.K.P. był ekspozyturą K. P. Z. B. jednakże 
stwierdził, iż dążenia klubu pokrywały się 
z programem kompartji. 

Wczoraj w drugim dniu rozprawy w dal- 
iągu zezna Gawryluk, a na- 
y: l. 

ąd zbadał: nadkomi- 
komisarza 

            

       

  

  

  

Z pośród świadków s 
ia |Konneljusza Disterhoffa, 

  

   ława Wasilewskiego, policjanta z Mo- 
łodeczna Stanisława Cichockiego oraz Wlo- 
dzimierza Towpeko, b. sekretarza B. W.- 
R. K. P. w Mołodecznie, sprowadzonego z 
więzienia, gdzie odbywa karę ciężkiego wię- 

ziemia za działalność antypaństwową. 
Ostatnio zeznawał św. Józef Kusiel, poli- 

cjant w Słonimiu. 
Świadkowie zeznaniami swemi wznawia- 

ją zarzuty zawarte w akcie oskarżenia. 
Dalszy ciąg procesu dziś od godz. 9 rano. 

Ka-er. 

gre "RIYPĘDYCH) 

Popierajele przemysł my 

      

Nr. 6 (1948) 

Konferencja Okrągłego Stołu. 
LONDYN, 7. I. (Pat.). Na posie- 

dzeniu podkomisji federalnej konfe- 
rencji okrągłego stołu, sir Samuel Ho- 
are w imieniu koserwatystów, wcho- 
dzących w skład delegacji angielskiej, 
sformułował poglądy swego stronni- 
ctwa w sprawie zagadnienia odpowie- 
dzialności władzy wykonawczej w 
projektowanym nowym ustroju Indyj. 
Sir Samuel Hoare zwrócił uwagę na 
trudności związane z tą sprawą, wy- 
nikające ze specyficznych warunków 
miejscowych. 

W szczególności trudno byłoby 
pogodzić odpowiedzialność ministra 
obrony narodowej wobec korony z od- 
powiedzialnością innych ministrów 
wobec ciał prawodawczych. Im bar- 
dziej zwraca się uwagę na różnice, 
istniejące w stosunkach angielskich 
i indyjskich, tem poważniej wygląda- 
ją wątpliwości co do zrealizowania 
postułatów odpowiedzialności władzy 
wykonawczej wobec ciał prawodaw- 
czych indyjskich. Proponowany przez 
delegatów indyjskich ustrój byłby tak 
skomplikowany, iż mógłby działać 
w razie ogólnej zgody i dobrej woli, 
co w obecnych warunkach nie jest 
zupełnie pewne. Mówca wyraził po- 
ważne wątpliwości co do próby za- 
stosowania angielskiego systemu Izby 
Gmin na całym obszarze Federacji 
Indyjskiej. 

Zdaniem jego, wielkie Zgromadze- 

nie Narodowe, oparte na zasadach 
Izby Gmin i na bezpośrednich wybo- 
rach, nie dałoby się zastosować ze 
względu na wielki obszar Indyj i wa- 
runki istnienia ich ludności. Podob- 
nież sir Samuel Hoare poddał kry- 
tyce próbę narzucenia angielskiej te- 
orji odpowiedzialności gabinetu rzą- 
dowi, który pod wszystkiemi wzglę- 
dami będzie się różnił od rządu an- 
gielskiego. Mówca wyraził obawę, że 
zasada odpowiedzialno cdi, w razie 
wprowadzenia jej w życie w Indjach, 
osłabiłaby stanowisko / wicekróla 
i uczyniłaby *rząd centralny Indyj, 
w których jest wiele zapalnego ma- 
terjału, bardzo niestałym. 

Delegaci liberalni, wchodzący w 
skład angielskiej delegacji, przez usta 
lorda Readinga wyrazili swą zgodę 
na zastosowanie zasady odpowiedzial- 
ności w nowym ustroju Indyj. Prasa 
podaje, iż delegaci, należący do stron- 
nictwa rządowego, biorący udział w 
konferencji okrągłego stołu. są rze- 
komo również gotowi przyjąć zasadę 
odpowiedzialności. 
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Popierajcie Ligę Morską 

  

i Rzeczną!!   

  

    

  

Od dnia 7 do 12 stycznia W/g powieści Eugenjusza Suego. 

(SKA KONTO T SI UNS ISO KTS IIS OAS 

1831 zoka włącznie będzie Żyd wieczny tuiacz af Aktów 10. KO N KU RS. STUDENT H Kenigsherg й : poszukuje korepetycji w ы 
W rolach głównych: Gabriel Gabrio, Claude Merelie i Silvio a Pedrelli. Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie zakceśie:6-0ooblak Gin. Choroby skórne, 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. dej. — Następny prozram: „Złoto pustyni". | pźissza ninicjszem konkwia na stanowisko skarbnika | WIŁKOMIERSKA 3—20. мОНЕ 
ANONS! Wkrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejszz film polski „NA SYBIR". vi " епш:'‚„‘ Se” EMU = sd ARS o GKS AO й 1 moegoplci we, 

lutego roku. Podania do Rekturatu Uniwer-.| PWN | ulica Mickiewicza 4, 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie nadesłać należy я telefon 10-90 

c h c e $ z otrzymać A , 
posadę? 

w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia kon- od godz. 9-12 i 4—8. 

Musisz ukończyć kursy fa- 
kursu w prąsie. Do podania dołączyć należy: |) met- 

RENE kolespodeGRR: I Biumowi CZ 
rykę, 2) świadectwo dojrzałości, 3) dowód obywatel- 
stwa polskiego, 4) świadectwo zdrowia, 5) świadectwo | © 2 

im. prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. | © Choroby weneryczne 

skórne i moczopłciowe, 

moralności, 6) krótki życiorys, 7) ewentualne świa- 

Kursy wyuczają listownie; 

ul. Wiełka Nr. 21, 

| KURIER WILEŃSKI 
| Spółka z ogr. vdpow. 

Kim Miejskie 
A MIESSKA 

Gkramska 5.    DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Wilno, św. Jańska Mr. | 
Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
Ua Bilas 
zytowe, prospekty, 

»:; 

  

Dziś premiera! Najnowszy przebój dźwiękowy! Przepiękna ulubieniea publiczności Dziś premjera ! 
MADY CHRISTIANS ; słynny amant Gustaw Frėūhlich w najnowszej swej kreacji p. t. 

Nadzwyczajna ilystracja muzyczna. Pełen efektów „PŁONĄCE SERCA" Gzy moge kiai 
Fascyn. sceny. Koncertowa gra. Rewelacyjna treść. NAD PROGRAM: „Nocieg'* wytw. wileńskiej z udziałem 
p. Markowiczówny i p. Nowickiego. y seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„ABLI0S" 
Šai 33, tel. 9-26 

  

66 wielka symfonja wrażeń i miłości z życia współczesn. 

    

dectwa z dotychczas zajmowanych stanowisk. nadto 

pożądane jest wykazanie się bądź praktyką rachun- kę = 
kowo-kasową, bądž fachowem wyksztalceniem buchal- buchalterji, rachunkowoś- 

ci kupieckiej, korespon- 
  

  

  DŹWIĘKOWE KINO | D z IŚ! Największa i najlepsza kreacja czarująco-piękmm NORMY SHEARER w'obrie | šninėm, „Aczkolwisk stanowiska skarbnika jest w | deneji handlowej, ueno- | tel. 9-21, od 9—1 3-8 заргросони „ADO: 
| « K O N Į c p A N I C H A N E Y nie byli na służbie państwowej, zgodnie z przepisami, łą R pra- | W. Z. P. 29. 911 je boty drukaśżkta 
4 I liby ot ё tk tylko X st. sł. wa, kaligrafji, pisania na A AO 

d BS AS Rus BS wawy maszynach, towaroznaw- Akuszerka WAEONA A: E A. Januszkiewicz | stwa, angielskiego, fran- PUNKTUALNIE si. A. Mickiewicza 22. w/g sztuki teatralnej Fryderyka Lonsdale, która się cieszyła wielkiem powodzeneim w Polsce. Rektor. cuskiego, niemieckiego, << TANLO — NAD PROGRAM : Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Pocz.scansów o g. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2. 

ORKAN 77 
Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne momenty. 

Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
Seansy | o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 

  

pisowni, gramatyki pol- 

Obwieszczenie. ad ad 
  Mija drze SOLIDNIE 

eni c przyjmuje od 9 rano do 
Żądajcie prospektów. 7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 

2816 7 | m.4. W. Zdr. Nr 3093, Sprśedaje się DOM 
T) k A AS ED EU SE "a powodu wyjazdu na 

& Р 
Р 0 K 0 J Zwierzyńcu przy ulicy 

Dzielnej 40. Bardzo taniv. 

DO WYNAJĘCIA 

  

Monument. dramat miłosny z udziałem Dźwiękowe Kino 
czarującej Meksykanki, rywalki 

CGIJING 
ul. Wielka Nr. 47 

Dziš! 
Wielki dźwiękowiec 

sensacyjny. 

Cudówne widoki. 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 3 rewiru 
Wacław Leśniewski, zam przy ul. 3 Maja 13, na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 10 stycz- 

nia 1931 r. o godz. I0-ej rano w Wilnie, przy ul. Kaszta- 
nowej Nr. 3 m. 5 odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej majątku ruchomego, należącego do Józefa 

  Mistrzowska reżysezja. 

  

Od roku 1843 mas O warinkach: dowledaicė   

    

  

  

  

  

  

KINO-TEATR Dziśl 2 godziny upojenia umysłów. Najświetniejsza para kochanków. ..ywiołowa, słodka, kapryśna, przepiękna | Chławnowicza, składającego się z urządzenia mieszka- il ; i > się: ul Lwowska 1>—+ 
- “ LIL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE gachwyca. wzrusza iczaruje w dramacie salonowo-erotycznym | niowego oszacowanego na sumę 14.341 zł. na zaspoko- į an in į ы Ё:Н!::ши.'::;.:;ш_‘_ 25 

) Cudna historja kochających serc | jenie pretensyj Soni Szlosbergowej w sumie 8000 zł. ^ е Popieraicio L Morska? „PAN” Miłosny szept nocy SEEę yt | ul TATARSKA 20 24503 | bija Li Koty 
SCG ; naleį noweli Ouido Kreutzera, | 2815/VI Komornik (—) W. Lešniowski. | i | Ro : 

dz. 2-ej. a ; : й Początek o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. į 'M eb | e Humor zagraniczny. ' 

к Kol * Dziš i dni następnych! Wielki szlagier doby obecnej, cieszący się wszędzie kolosalnem powodzeniem p. t. Najkorzystniej jadalne, ry gale 

nIcKĄ ŻYCIOWE ROZBITKI rutyny wiz || sześc mzoe || |as 0GNI5 KO najwybitniejsi artyści amerykańscy: stjumy i suknie, AR Lai asi, Li Wykwintne, Mocne, 4 : George Bancroft, Ewelina Brent, William Powell i inni. a niąch. foatejały Miindukowe. | NIEDROGO 
W filmie bardzo ciekawa scena pościgu policji za przestępcami. Pecz, seansów o g. 5, w niedziele i święta o g. 4. s 

1abok dworca kolejow.) Następny program: „ULICA GRZECHU" z genjalnym tragikiem E. Janningsem. 2056-2 Uwaga — WILEŃSKA 27. | BA. dogadnych Waruakach 

FNA RATY. KANO-TEATR | Dziś! Seneacyjny Niezwykłe przygody Potrzebna gębiony-skwit Tombitd. NADESZŁY. ROWOŚCI. 
film amerykański! cowboy'ów ma tle (Biskupia 12) Nr 90805 1143 

unieważnia się. 2852 

  

Orzeł Texasu 
Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 

W rolach głównych: oryglnalni cewboy'e. — NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA. 

KAWA 
ul. zwoka Nr. 25 

Po raz |-y w Wilniet preryj Ameryki. 

  

maszynistka 
rutynowana, z maturą 

  

Dziś! Cudo sensacja Wrz A gwiazd w jednym filmie i 

  

  
  

Kino - Teatr 
z z Wstrząsający dramat erotyczny 

* Фн Z erec ja ÓW ple: głośnej powieści H. 
w # 4 Śmiertelna walka o miłość i 

wóktowicza 1, t.15-62 | W roli głównej bohaterka obrazów „Wschód Ja i „Siódme Niebo" bogini ekranu Janet Gaynor. Sceny 
KRD: o szalonem napięciu nerwów. Śmiertelny skok pod kopułą cyrku. Pocz.o g.4w dnie świąteczne o g. |. Ceny ой 40 gr. 

KINO -TEATR Dziśl Najnięksiejcza oai ekranu BILLIE DOV E w-obrazie p. t. 

NAJWIĘKSZA OFIARA KOBIETY 

  

TYLOWY 

Oferty pisemne skła- 
dać osobiście w Ad- 
ministracji „Kur. W.* 
w godz. 2—3 po poł. 

2854 
  

Ze wiać wojsk. wyd. 
przez P.K.U. Lida na 

imię Woronika Piotra ro- 
cznika 1902,uniewažnia się 

2-281] 
  

ZE kwity lombard. 

(Biskupia 12) Nr 84419, 

э 

WĘGIEL 
górnośląski opałowy 
i kowalski. KOKS, 
DRZEWO Sacząpowe 
irąbane. UosStawa nie- 
zwłoczna w zamyka- 

nych wozach. 

D.-H. „Wilopał* 
Styczniowa 3, tel. 1817 

FORTEPJAN 
Firmy Kera w Wiedniu 
w bardzo dobrym stanie 

sprzedaje się Zwierzyniec, 

  

  

KAWIARNIA 
„Arolonianka“ 
ul. Krėlewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 

1 kolacje — zdrowe, tanio 
1 obficie, Zimae i gorąe: 
zakąski. Piwo. Gabinety. 

Dia stołujących się mie- 
sięcznie zniżka. 

  

* młica Wielka 36° 

  © 

VINCENT_ SZARRETT.' 
LZ 

2 lat była głośna na całym świecie. 

M 

Niebieskie drzwi. 
* (Nowela amerykańska, Przekład autoryzowany). 

Przyszła mu dziwna myśl, czy ca- 
ły łen blok nie był wyznaczony na 
lukratywny, nielegalny - handel -spiry- 
taałjami. Bar wskażdem mieszkaniu! 
W suterenach ołbrzymie składy „to- 
waru“! Са!у blok warownią nielegal- 
„ego przedsięwzięcia! _Wielka-.forte- 
ea; złożona :z*domów, połączonych od 
wewnątrz! Główna kwatera rozległego 
przemysłu, której rozgałęzienia obej- 
„mowały całe. miasto! 
"silNie było to naturalnie możliwe, ałe 
zajmujące jako myśl. Właśnie tego 
rodzaju fantastyczne pomysły spra- 
wiały, że „literackie wyczyny. Bartletta 
sHoneywella-<były poszukiwane przez 
czasopisma i czytywane przez tysiące 
ludzi. 

Kontynuował swój spacer. nie 
przestając snuć dalszych wniosków. 
Nie było wykluczone, że do domu 
z niebieskiemi drzwiami i czerwonym 
chodnikiem -były .dwa wejścia. Nale- 
zde poszukać:» 
_Doehodząc do Baker Street z dh. 

giej strony, obrzucił uważnem okiem 

istniało połączenie między domami na 
rogu, to tylko między temi, które sta- 
nowiły trójkąt, to jest tym, który stał 
na rogu i temi, które go flankowały 
od strony Baker Street i małej uliczki. 

Mogła to być szczęśliwa myśl 
Wejście ogólne do alkoholowego-przy- 
bytku prowadziło przez « niebieskie 
drzwi, ergo prywatne musiało się mie- 
ścić na Baker Street. Mógł się mylić, 
ale warto było sprawdzić. 

Przeszedł przezvulicę i zaczął się 
przechadzać po chodniku, nawprost 
dwóch domów, które obudziły jego ża- 
interesowanie. W,kilku. oknach. paliło 
się światło, ale story. były ściągnięte. 

I nagle,w jednej chwili, jego za- 
mek powietrzny osiadł na fundamen- 
ach: W-drugim=domu otworzyły się 
drzwi'i na stopniach stanęła - kobieta 
w jasnym płaszczu, narzuconym Da 
ciemną „suknię.  +Coś; w. jej <wzroście 
i ruchach przyprawiło amatora-detek - 
tywa o'gwałtowne bicie serca. Cofnął 
się przezornie w cień krzaka na po- 
bliskim trawniku. 

" dziewiąta. 

Dramat w 10 akt. osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afery gubernatora Francji w Indochinach, która w przeciągu 
Partnerami Billie Dove są: piękny Antonio Moreno i brutalny Noah Berry. 

młoda — aaa się zniecierpli- 
wiona. Lecz w chwilę później od stre- 
ny-Dearborn Street nadjechala taksów - 
ka “i zatrzymała się „przed „domem. 
+ ktorego ona wyszła. Nieznajoma 
"zbiegła szybks po stopniach i nie cze- 
kając aż szofer wstanie ze swego miej- 
sca, otworzyła drzwiczki. We.wnętrzu 
samochodu * płonęło < słabe ;światełko. 
Honeywell, podniecony do najwyższe- 
go stopnia, wybiegł lekkomyślnie na 
środek ulicy, aby zobaczyć twarz pa- 
„sažerki, 

Uczyniwszy to, rejterował z po- 
śpiecehem.- Nie omylił się. «W drugim 
domu rezydowała przynajmniej jedna 
osoba ze zbrodniczej bandy. Kobieta, 
która wsiadła do taksówki, była panna 
Marja: Strawińska:. 

Honeywell przystanął pod latarnią 
i spojrzał na zegarek. Była dopiero 

Zastanowił się, co powi- 
nien uczynić. *Wdarcie się przez które- 
kolwiek drzwi'było, tak, w pojedvnkę, 
nie.do pomyślenia. I zresztą coby tam 
znalazł” „Należało albo powrócić sło 
Norwaya na/ naradę, albo też udać się 
ponownie do policji. *Nie wątpił, że 
mademoiselle Strawińska wiedziała 
o miejscu ukrycia Pembertona. 

„ Problemat rozwiązał przypadek. 
Od strony. - zachodu . „wynurzył -. się 
z” ciemności «samotny policjant. Ho- 
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i so mu drogę. 
— Panie posterunkowy — rzekł — 

nie wiem, czy zabłądziłem czy się 
omyliłem. — Czy pan zna kogo tu, 
w tej ulicy, nazwiskiem -Honeywell? 

Wybieg ten był prawdziwem na- 
tchnieniem, gdyż przez. chwilę „nie 
mógł.sobie przypomnieć żadnego in- 
nego' nazwiska oprócz - „Smitha. 
A wszak niema bloku, w którymiby nie 
mieszkał Smith. 

Policjant stanął. 

—- Nie słyszałem o nikim takim 
w tej stronie miasta — odpowiedział 
wesoło. — Czy on na pewno.mieszka 
na Baker Street? 

"= Tak mi się zdawało — rzekł 
Honeywell. — Ale mogłem się omylić. 
Zdawało mi się, że on mieszka w tym 
drugim domu. Mówił, że jego na- 
zwisko jest pod dzwonkiem, ale niema. 

= Gzy tam? == zapytał: policjant, 
wskazując palcem. — Nie, on tam nie 
mieszka. Na pewno. W tym domu 
mieszka tylko. jeden człowiek, Amos 
Churchill. Sądzę, że go wszyscy znają. 

— Q! = wykrzyknął Honeywell. 
— A więc omyliłem się. Teraz sobie 
przypominam. +Honeywell mówił mi, 
że mieszka w następnym: bloku, w są- 
siedztwie Amosa Churchilla. Teraz go 
znajdę.. Dziękuję, panie posterunkowy. 
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towy” > zÓ Autor podążył po- 
śpiesznie we wskazanym kierunku. 

Amos Churchill! 
- Dobry Boże! — pomyślał Ho- 

neywell i gwizdnął cicho. — Czyżbym 
oszalał? — mruknął. — Ałbo odkry- 
łem coś takiego, że nie mogę w to 
uwierzyć. 

Przypomniał sobie wszystko to, co 
wiedział i czytał o Amosie Churchillu. 
Człowiek ten był potęgą polityczną 
i finansową. Chociaż i tacy dopusz- 
czają się bezprawi.. Ale był również 
reformatorem, - cytowanym przez 
wszystkie lepsze pisma. Jego gwałtow- 
ne wystąpienia przeciwko podziemnej 
akcji bootleggerów „stanowiły potężna 
ostoję krucjaty „Anty. .Dawał tysią- 
ce na lepszy rząd, lepszą policję, na 
walkę z nadużyciami władz i prze- 
stępczością wogóle. 

A jednak Amos Churchill mieszkał 
w drugim domu na: Baker Street. 
w domu, zawierającym niebieskie 
drzwi. Prawda, że prawo tego nie za- 
kazywało, ale przecież zaledwie przed 
dziesięciu minutami panna Marja Stra- 
wińska opuściła dom tegoż Artura 
Churchilla — prawdopodobnie w tym 
samym samochodzie, którym porwano 
jego (Honeywella).i Norway'a. Dalej, 
ta sama panna Strawińska, zapytana 
o Pembertona, spakowała swoje ma- 

  

  

  

A więc dobrze! Kupuję tego psa! Czy 

naprawdę jest wierny? 

— Qh! Bardzo wierny| Dwa razy juź gn 

sprzedawałem i dwa razy do mnie powracał! 

  

wizytowy został znaleziony w doroźżce 
śpiącego dorożkarza. Nazwisko zaś 
było znane grubemu Edowi, odźwier- 
nemu alkoholowego przybytku. 

—- Sprawa komplikuje się do nie- 
możliwości — mruknął półgłosem 
Honeywell. —- Muszę się nad tem za- 
stanowić. 

Przyrzekł Norway'owi, że w każ- 
dym wypadku, pomyślnym czy nie- 

pomyślnym, zatelefonuje do niego, 
i biedak pewnie siedział przy telefo- 
nie, oczekując nerwowo wieści. (tho- 
ciaż lepiej byłoby iść do niego, opo- 
wiedzieć wszystko szczegółowo i na- 
radzić się wspólnie, co robić: czy sie 
jeszcze raz zwrócić do policji, czy do 
prokuratora, czy też do urzędu pro- 
hibicy jnege. 

Schodząc z chodnika, usłyszał za 
sobą lekkie kroki. Jednocześnie spo- 
strzegł nagle, że najbliższa latarnia 
uliczna zgasła. 

Ogłuszający cios w głowę za le- 
wem uchem. pozbawił go świadomości 
sytuacji. Osunął.się spokojnie w parę 
wyciągniętych troskliwie ramion. : 
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