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NIEZALEŻNY ORGAR DEMOKRATYCZNY 

ВОИ В, ИМА reform roln. 
prof. W. Staniewicza 

na bankiecie na įego cześć w dniu 6-g6 b. m. 
Czcigodny Panie Senatorze, Magni- 

fięenecjo, Drodzy Przyjaciele! 

Wie potrafię w tej chwili znaleźć 

dość stów, by wypowiedzieć swą wiel- 

ką radość, że znowu jestem zpowro- 

tem .w ukochanem Wilnie i podzięko- 

wać Wam za to nadzwyczaj serdeczne 

przyjęcie, którego doznałem odrazu na 

wstępie. 

Przedewszystkiem pragnę podzię- 

kować drogiemu Panu Witoldowi Ab- 

rzimowiczowi za tak życzliwą ocenę 

mej działalności ministerjalnej. Sądzę, 

że ocena ła podyktowana została 

wzgiędami przyjaźni i jest zbyt po- 

chłebną. Jeżeli istotnie wniosłem jakieś 

wałory do pracy w rządzie, to były 

to owe cnoty wileńskie, których tu w 

Wilnie od Was usiłowałem się uczyć. 

€Gnoty, które powstać i rozwijać się 

mogły tyłko tu w tem „miłem mieś- 

cie', którego genius loci wydał naj 

większego dziś w Polsce człowieka. 

Człowieka, który gród nasz, dzięki go- 

rącemu umiłowaniu wolności, wyjąt- 

kowemu u Połaków poczuciu odpo- 

wiedzialności i bezgranicznemu po- 

święceniu w pracy dia państwa i na- 

rodu cudem przywrócił na Ojczyzny 

łono. 

Powracam dzisiaj do pracy w pra-. 

starej Wszechnicy Batorowej, pracy, 

która była marzeniem całego mego ży- 

cia i tutaj muszę złożyć wyrazy ser- 

dacznej wdzięczności Magnificeneji za 

Jego łaskawe słowa zachęty. któremi 

przemówił tutaj do mnie. 

W chwili tej jednak pragnąłbym 

cofnąć się myślą wstecz — zwłaszcza 

ku tym, którzy już odeszli, a przede- 

wszysłkiem ku Świtelanej Pamięci Te- 

go, w domu którego znałazłem uko- 

chaną towarzyszkę 

swych prac i poczynań, ale który był 

również wzorem dla mnie, jak dla 

Ojczyzny i Wilna pracować należy, 

tak jak był Ś. p. Restytut Sumorok 

wzorem dla tylu, tylu młodych wił- 

nian — który uczył nas miłości i po- 

szanowania prawa, o czem 

przed chwilą spadkobierca jego idei, 

kochany l.eo$ Sumorok. 

żonę i wierną 

mówił 

Mój przyjacieł Okulicz w przemó- 

wieniu swem powiedział, że łączę w so- 

bie cochy człowieka nowoczesnego z 

człowiekiem archaicznym. Być może 

ma on rację. W każdym razie prawdą 

jest, że to wczoraj Wiina ukochałem 

nadewszystko, że w przeszłości tego 

miasta i kraju szukam wskazań na 

przyszłość. Już przed laty w swym wy- 

kładzie wstępnym na wszechnicy Ba- 

torowej przedstawiłem rozwój dziejów 

agrarnych ziem W. Ks. Litewskiego i 

wypowiedziałem twierdzenie, że jeżeli 

dla kogo to dla polityka agrarnego — 

historja jest mistrzynią życia. 

W parę lat później powołany do 

kierowania pracami nad przebudową 

ustroju rolnego w Polsce w przeszłoś- 

ci naszej dziejowej szukałem wskazań 

i drogowskazów. I cóż ta przeszłość mi 

mówiła? Oto, że Rzeczpospolita Pol- 

ska nie rozwiązała sprawy włościań- 

skiej przed utratą niepodległości. Nie 

zdołały jej rozwiązać ani rządy księst- 

wa warszawskiego, ani Sejm rewołu- 

cyjny w r. 30, ani Rząd Narodowy Po- 

wstańczy 1863, aczkolwiek nie brak 

było licznych poczybań od Uniwersału 

Połanieckiego Kościuszki. do prokla- 

mowanego przez Rząd Narodowy 63 r. 

  

uwłaszczenia włościan. Sprawa włoś- 

ciańska rozwiązana została we wszyst- 

kich trzech zaborach wbrew naszym 

interesom jedynie poto, by masy włoś- 

ciańskie związać z interesami obcych 

dynastyj, by obcą im uczynić ideę od- 

zyskania niepodległości. 

Nu szczęście usiłowania zaborców 

spełzły na niczem. Lud siermiężny 

wierny pozostał Polsce. To też polska 

racja stanu nakazywała odrodzonej 

© jczyźnie rozwiązanie problemu rołne- 

go nie wbrew interesom jakiejś warst- 

wy społecznej lecz w imię potrzeb sze- 
rókich mas, których ponadto przez 
prace agrarne związać należało z pań- 
stwem polskiem w viyśl doktryny so- 
cjologa Siemmla, że państwo to suma 
relacyj, łączących ze sobą poszczegól- 
nych obywateli. 

Kolega Świaniewicz w swem pięk- 
nem przemówieniu twierdził, że utrzy- 
maliśmy się jako naród przy życiu i 
zmartwychwstaliśmy | przedewszyst- 
kiem dlatego, że stale byliśmy antytezą 
Rosji. Zgadzam się najzupełniej z jego 
tezą, starałem się ją bowiem ugrunto- 
wać przykładami z naszych dziejów. 
Istotnie byliśmy zawsze przedmurzem 
chrześcijaństwa i cywilizacji zachod- 

„niej stale przeciwstawialiśmy się wscho 
dowi i jego kulturze. A na czem to 
przeciwieństwo tych dwóch kultur i 
cywiłizacyj polega? Oto na stosunku 
do jednostki ludzkiej. 

Kultura zachodnia uważa jednostkę 
za najwyższą wartość, pragnie jej za- 
pewnić jak najdalej idącą autonom ję, 
ograniczoną tylko względem na auto- 
nomję innych jednostek, równe prawo 
do nieskrępowanego rozwoju posiada- 
jących, oraz względem na interes ogól- 
ny państwa czy narodu, w obrębie któ- 
rych jedynie jednostka może się roz- 
wijać. A wschód? Wschód neguje jed- 
nostkę i jej prawo rozwoju, podporząd- 
kowuje. ją. całkowicie czy ta tej lub in- 
nej zasadzie ogółnej, czy też doktrynie, 
dla której zrealizowania poświęca mil- 
jony jednostek, ich wolność i szczęście 
osobiste. 

I właśnie może to przeciwstawienie 
kultur wschodu i zachodu nigdzie dzi- 
siaj nie ujawnia się jaskrawiej jak w 
dziedzinie agrarnej, po obu stronach 
naszej z Rosją granicy. U nas koma- 
sacja. A więc indywidualizacja gospo- 
darstw, zniesienie przymusu i szablo- 
nu, który krępuje pracę każdej bar- 
dziej niezależnej i twórczej jednostki. 
Stworzenie dla niej warsztatu rolnego, 
gdzieby mogła swą indywidualność u- 
jawnić całkowicie, Danie tej jednostce 
możności zaspokojenia coraz nowych 
potrzeb nietylko materjalnych, ale — 
a może i przedewszystkiem — potrzeb 
kulturalnych i moralnych i stworzenie 
w ten sposób nietylko pojemnego ryn- 
ku wewnętrznego dla przemysłu ale i 
pojemnego rynku dla wytworów kul. 
tury polskiej, która tu na ziemiach na- 
szych, ilekroć zaistniały warunki po- 

Ine, przedziwnym zakwitała kwie- 
ciem, stokroć bujniejszym i piękniej- 
szym nad brzegami Niemna, Wilji, 
czy Ikwy niż nad Wisłą łub Wartą. 

A tam po drugiej stronie kordonu 
koł—i sowchozy, piatiletka, zawrotne 
plany kołektywizacji wsi, przeprowa- 
dzane kosztem nietyłko ofiar indywi- 
dualnych i z zupełnem zaprzeczeniem 
praw jednostki przez sprowadzenie tej 
ostatniej do biernego wykonawcy wska 
zań doktryny, lecz i pozbawionej moż- 
ności indywidualnej twórczości i Szczę- 
ścia z tem związanego. 

  

Sądzę, że dokoła tych šwiatopoglą- 
dów nastąpi zgrupowanie ludów na 
wschodzie Europy i że jak ongiś przed 
wiekami kultura zachodnia zatrium- 
fuje i dokoła Polski, jako jej wyrazi- 
cieiki skupią się wszystkie ludy, które 
hisiorja osadzila pomiędzy Rosją a na- 
mi na rozłogach, od sza ych fal Bałty- 
ku aż po burzliwe inorzć Czarne. 

   

Pan Prezydent Folejewski podkreś- 
lił tu moje skromne zasługi dła Wilna 
podczas urzędowania w Warszawie, 
nazywając mnie zaszczytnie ministrem 
rodakiem i ambasadorem wileńskim. 

Muszę tu dodać że istotnie, jeżeli 
udało mi się niejedno pomyślnie za-- 
łatwić to dlatego, że mały wiłnianin 
pracowałem w cieniu Wielkiego Wil- 
nianina, którego serdeczna miłość dla 
rodzinnego miasta znaną była po- 

  

Posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Ministrów. 

Tel. od:'wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj po peł. odbyło się pod 
przewodnictwem p. premjera Sław- 
ka posiedzenie Komitetu Ekono- 
micznego Ministrów. Na posiedze- 
niu tem rozważano szereg waż- 
nych i aktualnych spraw m. in. 
kwestję złagodzenia kryzysu bezro- 
bocia, oraz kwestję cen artykułów 
pod kątem widzenia zmniejszenia 
rozpiętości różnicy cen pobieranych 
przez producenta, a płaconych de- 
talioznemu sprzedawcy. 

Konferencja ministra Prystera 
ze swym poprzednikiem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister przem. i handlu Prystor 
odbył wczoraj dłuższą konferencję 
z byłym ministrem tego resortu 
iaż. Kwiatkowskim, 

Zjazd prezesów dyrekcyj 
koiejowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
: W dniu I2 b. m. odbędzie się 

pierwszy w Ministerstwie Komuni- 
kacji zjazd wszystkich prezesów 
okręgowych dyrekcyj kolejowych. 
Na zjeżdzie będą omawiane szcze- 
gółowo sprawy walki ż  przesile- 
niem gospodarczem, które dotkli- 
wie ają się we znaki kolejnictwu 
polskiemu. Przewodniczyć będzie 
jak zawsze min. Kiihn. 

Pod znakiem oszczędności. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Władze Banku Gospodarstwa 
Krajowego wydały zarządzenia ma- 
jące na celu przeprowadzenie jak 
najdalej idących oszczędności w 
centrali oraz w oddziałach banku. 
Pogłoska o redukcji personelu w 
Banku ospodarstwa Krajowego 
nie odpowiada prawdzie. 

Wyjazd Venizelosa z Rzymu. 

RZYM, 9-1. (Pat). Venizelos wy- 
jechał z Rzymu w czwartek wie- 
czorem. Žegnali go włoski minister 
spraw zagranicznych Grandi, mini- 
ster pełnomocny Grecji w Rzymie, 
minister pełnomocny Włoch w Ate- 
nach i wiele innvch osobistości ze 
sfer rządowych włoskich. 

Słuszna uchwała i dziwny 
6267. 

HELSINGFORS, 9.1. (Pat). Na je- 
dnym z wieców lappowców, który od- 
był się na prowineji uchwalono rezolu- 
cję zwrócenia się do władz z żądaniem 
usunięcia pomnika Aleksandra II-go z 
placu Senackiego w Helsingforsie. Wy- 
brano również delegację, której powie- 
rzono wręczenie powziętej uchwały 
rządowi. W razie odmowy ze strony 
rządu wykonania rezolucji lappow- 
ców, grożą oni usunięciem pomnika 
własnemi siłami. Na wiecu tym był ró- 
wnież obecny Kossola. Wszystkie pi- 
sma protestują przeciwko powyższej 
rezolucji. 

Pożyczka amerykańska 
dia Finlandii. 

HELSINGFORS, 9.I. (Pat). Do Hel- 
singforsu przybył przedstawiciel fi- 
nansistów amerykańskich p. Man, któ- 
ry po przeprowadzeniu końcowych per 
traktacyj z ministrem finansów i dy- 
rektorem Banku Finlandzkiego podpi- 
sał umowę, na mocy której Finlandja 
otrzymuje pożyczkę krótkoterminową 
w. wysokości 3000 milj. marek fiń- 
skich. 

Do Moskwy. 
WARSZAWA, 9-1. (Pat). W pią- 

tek, 9 b. m, o godz. 7.20 rano po- 
ciągiem pośpiesznym wyjechała z 

arszawy da Moskwy lotniczka 
angielska miss Amy Johnson. 

ASO ZAW OFOP ONAKAZNĘ OTONWEESTONPY 

wszechnie w Warszawie, co sprawiało, 

że każda moja prośba o sprawy wi- 

leńskie nabierała szczególnej wagi i 

była pomyślnie załatwiana. 

Jego więc to zasługa, a nie moja. 

To też, aczkolwiek nie lubię używać 

Imienia Jego nadaremno, jednak po- 

zwólcie, że w chwili tej tak dla mnie 

drogiej, wyrażę swą wielką wdzięcz- 

ność za wszystko co mogłem zdziałać 

na stanowisku ministra, a co mi zwięk- 

szyło Waszą życzliwość, wznosząc 0- 

krzyk na cześć tego, który mię do pra- 

cy powołał i stworzył pomyślne dla 

niej warunki. 

Wielki Wilnianin, Wódz Narodu, 

Józef Piłsudski niech żyje! 

  

Odpowiedź polska na zarzuty niemieckie. 
(Tel. od wł. kor. ż Warszawy). 

Rząd polski wysłał w dniu 8 b. 
m. notę do sekretarjatu Ligi Naro- 
dów, która jest odpowiedzią na 
skargi rządu niemieckiego przeciw 
Ро!зсе w związku z zajściami na 
terenie województwa śląskiego, w 
okresie wyborów do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej, oraz do Sejmu 
śląskiego. Nota min. Zaleskiego do 

Drugi wice-minister 
Feł. od wł. kor. z 

Dowiadujemy się,” że w Minister- 

stwie Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego ma być utworzo- 

ny drugi podsekretarjat stanu, któ- 

remu podlegać będą trzy departa- 

menty ogólne. szkelnietwa ogólno 

kształcącego i szkolnictwa zawodo- 

wego. Na stanowisko drugiego wice- 

ministra powołany zostanie p. Ka- 

zimierz Pieracki, obecny naczelnik 

wydziału szkół średnich. Ponadto 

Oferta francuska 

sekretarjatu Ligi Narodów zawiera 
szczegółowy materjał faktyczny do- 
tyczący tych zajść, w sposób jasny 
i przekonywujący wyjaśniając bez- 
podstawność zarzutów, zawartych 
w trzech notach niemieckich do Li- 
gi Narodów. Nota połska będzie 
przedstawiona członkom Rady Ligi 
Narodów. 

w Min. W. R. I O. P. 
Warszawy. 

zostaną mianowani w Ministerstwie 

W. R.iO.P.: p. Włodzimierz Ga- 

łecki — naczelnikiem wydziału szkół 

średnich, dr. Juljusz Balicki—naczel- 

nikiem wydziału organizacyjno-pro- 

pagandowego, oraz p. Sylwester Kle- 

banowski — naczelnikiem wydziału 

szkół powszechnych W stan spo- 

czynku przeniesiony zostanie do- 

tychczasowy kurator okręgu war- 
szawskiego, p. Zawadzki. 

jest do przyjęcia. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z różnemi wiadomościa 
mi o rokowaniach w sprawie pożyczki 
zagranicznej na dokończenie budowy 
magistrali węglowej, koła miarodajne 
wyjaśniają, że odpowiednie czynniki 
rządowe ustosunkowały się zasadniczo 
przychylnie do oferty złożonej przez 
francuskie konsorcjum finansowe. 

W obecnem stadjum rokowań jed- 

nak nie można mówić o jakichkilwiek 
warunkach pożyczki i ewentualnej 
„dzierżawy tej. linji. Rokowania jakie 
toczą się obecnie mają właśnie na celu 
ustalenie . warunków. Rząd będzie 
mógł wyrobić sobie pogłąd na cało- 
kształt sprawy pożyczkowej dopiero 
po wypracowaniu warunków, co na- 
stąpi w toku pertraktacyj. 

Burzliwy wiec bezrobotnych w Katowicach. 
KATOWICE 9-I. Pat. — W dniu 8 b. m. 

w godzinach między 16 a 17-tą odbył się 
w Katowicach wiee bezrobotnych praeowni- 
ków budowlanych przy udziałe ckało 800 
csób, zwołany przez centralny związek pra- 
cownikėw budowlanych. Wiee miał prze- 
bieg dość burzliwy. Wybrano komitet bez- 
rebotnych, złożony z 15 osób. Po zakończe- 

nia obrad uczestniey wiecu, podburzani przez 
znajdujących się na wiecu komunistów, usi- 
łowali sformować pochód demonstracyjny, 
czemu przeszkodziła policja. Przytem а- 
trzymano 11 osób za podburzanie i nawoły- 
wanie do gwałłów. Między zatrzymanymi 
zmajdują się. przeważnie ezłoakówie związku 
młodzieży komunistycznej. 

Prace Ligi Narodów w styczniu. 
GENEWA, 91. (Pat). Styczeń 

1931 r. zaznaczył się ożywioną 
działalnością Ligi Narodów. Pro- 
gram prac na ten miesiąc przewi- 
duje 13 konferencyj i sesyj, pomię- 

„dzy któremi należy wymienić sesję 
centralnego komitetu dla zwalcza- 
nia użytku opjum i pochodnych, о- 
becnie już obradującego, oraz do- 
radczej komisji opjumowej, która 
zebrała się 9 stycznia i której naj- 
ważniejszym punktem na porządku 
dziennym jest przygotowanie konfe- 
rencji w sprawie ograniczenia han- 
dlu narkotykami, której zwołanie 
ustalone zostało na dzień 27 maja r.b. 

Dnia 12 stycznia zbierze się ko- 
mitet rzeczoznawców rolnych, któ- 
rego główne zadanie polegać bę- 
dzie na zbadaniu całokształtu spra- 
wozdań o kryzysie rolnym, które 
przez nich samych przesłane zosta- 

ły do sekretarjatu Ligi Narodów. 
Dnia 12 stycznia również zbie- 

rze się delegacja komitetu finanso- 
"wego Ligi Narodów dla rozpatrze- 
nia zagadnienia złota. 

Daia 15 stycznia zbierze się w 
Genewie komitet finansowy, ' który 
zajmować się będzie kredytami i 
spółdzielniami w Bułgarii. 

Komisja, badająca zagadnienie 
utworzenia unji europejskiej, zbierze 
się, jak wiadomo, w piątek 16 etycz- 
nia, na parę dni przed sesją Rady, 
która rozpoczyna się w poniedziałek 
19 b. m. i której porządek dzienny 
jest jaż znany. 

Stały Trybunał Sprawiedliwości 
Międzynarodowej zbierze się na se 
sję zwyczajną, która rozpocznie się 
dnia 15 stycznia i która poświęcona 
będzie uregulowaniu szeregu zagad- 
nień o charakterze administracyjnym. 

Dwa samoloty wojskowe polskie wylądowały 
w Niemczech. 

BERLIN. 9-1. Pat. — Biuro Conti dono- 
si z Opola: W dniu 9 b. m. przed południem 
2 połskie samoloty wojskowe zmuszone były 
tutaj łądować. Z miarodajnej strony pruskiej 
cświadczają, że po zbadaniu sprawy stwier 
dzono, iż wypadek ten nie pozostaje w żad- 

Możliwość przesilenia 
TALLIN, 9.1. (Pat). Centralny ko- 

mitet partji rolników postanowił gło- 
sować przeciwko przyjęciu projektu 
budżetu wobec tego, iż komisja bud- 
żetowa skreśliła z sum, przeznaczo- 
nych na meljorację jeden miljon koron 
Pozatem frakcja ta uważa za zbytecz- 
ne głosowanie za budżetem wobec te- 
go, iż obecny rząd nie wykonał: zobo- 

Niejasna sytuacja 
BERLIN. 9.1. (Pat). Według infor- 

macyj prasy, sytuacja w Zagłębiu 
Ruhry jest dotychczas zupełnie nie- 
jasna. W miarę dalszego trwania 
tego stanu rzeczy wzrastają szanse, 
komunistów zyskania przez nich no 
wych podstaw do akcji strajkowej. 
Jak dotąd, ilość zgłaszających się do 
pracy wzrosła bardze, zaś ilość straj- 
kujących spadła do minimum. Wczo- 
raj w okręgu Duisburg-Humborn za- 
łoga zmiany nocnej wjechała w komi- 

nym związku z wizytą kanelerza Rzeszy oraz 
jego otoczenia. Lotnicy polscy niewątpliwie 
wskutek bardzo złej pogody i bardzo silnej 
Śmieżycy, która utrudniała orjentaeję. zmu- 
szeni zostali do lądowania na terytorjum 
niemieckiem. 

rządowego w Estonii. 
wiązań, dotyczących zakupu zboża 
miejscowego. Stanowisko partji ko- 
mentowane jest jako chęć wywarcia 
presji i zmuszenia rządu do wywiąza- 
nia się z zaciągniętych zobowiązań. 
Naczelnik państwa p. Strandman oś- 
wiadczył, iż w razie nieprzyjęcia pro- 
jektu budżetu rząd poda się do dymisji 

w Zagłębiu Ruhry. 
plecie do szybów. Strajk tem samem 
w tym okręgu uważać należy nara- 
zie za wygasły. W sobotę odbędzie 
się posiedzenie zarządu związków 
zawodowych górników, w niedzielę 
zaś konferencja okręgowa, która po- 
wziąć ma ostateczną decyzję w 
sprawie ewentualnych kocesyj, do- 
tyczących obniżenia płac. mię- 
dzyczasie zarząd związków zawodo- 
wych podjął wszelkie przygotowania 
na wypadek ogloszenia lokautu. 

Wzrost bezrobocia w Niemczech. 
BERLIN. 9.1. (Pat) Według obli- 

czeń urzędu pośrednictwa pracy, 
ilość bezrobotnych pobierających za- 
siłki z funduszu ubezpieczeń od bez- 
robocia na obszarze Rzeszy Nie- 
mieckiej, wzrosła w drugiej połowie 
grudnia r. ub. o 210 tysięcy osób do 

2.155 tysięcy, zaś ilość pobierających 
zasiłki kryzysowe—o 64 tysiące do 
667 tysięcy. llość bezrobotnych, po- 
szukujących pracy, wynosiła z koń- 
cem roku 4.357 tys., wzrosła więc 
w drugiej połowie grudnia o 380 
tysięcy. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITEWSKA DELEGACJA DO GENEWY. 

iLitewska delegacja wyjeżdża na styczmio- 
mą sesję Rady Ligi Narodów 13 stycznia. 
Delegacja weźmie również udział w konfe- 
rencji w sprawie Pan-Europy. Po zakończe- 
miu sesji w Genewie, delegacja w dalszym 
ciągu będzie w Berlinie prowadziła rokowa- 
nia z Polską w sprawie likwidacji śncyden- 
tów na linji administracyjnej. 

RATYFIKACJA LITEWSKO - ŁOTEWSKIE- 
GO UKŁADU ROZJEMCZEGO. 

„Elta* podaje, iż w ub. poniedziałek w 
łotewskiem ministerstwie spraw zagranicz 
mych w Rydze nastąpiła wymiana dokumem- 
tów ratyfikacyjnych litewsko-łotewskiego @- 
kładu rozjemczego. Wymiana nastąpiła, w 
obecności posła litewskiego w Rydze Br. 
Dajlide oraz łotewskiego premjera i mini 
stra spraw zagranicznych H. Celminsza 

NOMINACJA PREZYDENTA 
DYREKTORJUM KLAJPEDZKIEGO. 

8 b. m. gubernator Kłajpedy prezesem 
dyrektorjum kłajpedzkiego mianował dyre- 
ktora jednego z przedsiębiorstw spółdziel- 
czych w Kłajpedzie Borcherta. Skład dy- 
rektorjum nie jest jeszcze wiadomy. 

PORAŻKA LITWINÓW W KŁAJPEDZIE. 

Pomimo usiłowań litewskich czynników 
oficjalnych żaden Litwin nie wszedł w skład 
dyrektorjatu kłajpedzkiego. 

NIEPRZEJEDNANE STANOWISKO 

DUCHOWIEŃSTWA. 

Na konferencji kleru katolickiego, która 
odbyła się w Kownie, uchwalono nadal pro- 
wadzić waikę z rządem, popieraną równień 
przez Watykan. Jednocześnie postanowiono 
vyrazič m: nę tym księżom 2 prałatem 
ironasem i Tomaszajtisem na czele, którzy 

przeszii do obozu narodowców. 

    

     
"ZATARG MIĘDZY DUCHOWIEŃSTWEM 

LITEWSKIEM A RADJOSTACJĄ. 

„Łiet. Żin.* donoszą, iż. z powodu agi- 
tacyjnych i przeciwrządowych kazań księży, 
radjofon kowieński zaniechał ich transmisji. 
Władze duchowne niezadowolone z tego ob- 
rotu rzeczy wzbroniły rewnież transmisji na 
bożeństw. W ten sposób od Nowego Roku 
zwykłej transmisji «z bazyliki kowieńskiej 
już nie było. ь 

7-та SESJA KOMISJI LITEWSKO-NIE- 
MIECKIEJ. 

W Kownie zebrała się na 7-mą sesję lite- 
wsko-niemiecka komisja, która, rozważy sze- 
reg spornych kwestyj dotycząych obywateł- 
stwa. 

WIZYTA ŁOTEWSKICH DZIENNIKARZY 
W KOWNIE. 

8 b. m. przybyła do Litwy wycieczka 
przedstawicieli łotewskiej pr prowincjo- 
nałnej w składzie 11 osób. Wycieczka zwie- 
dzi Szawle, Kłajpedę i (Kowno. Litewskie 
Ministerstwo Komunikacji udzieliło gościora 
prawa na bezpłatny przejazd koleją. Wy- 
cieczka ta zorganizowana jest w celu zrewi- 
zytowania dziennikarzy litewskich, którzy 
zeszłej jesieni zwiedzili prowincję łotewskę. 

DRZEWO SOWIECKIE JUŻ W KŁAJ- 
PEDZIE. 

„Elta* podaje, iż pierwszy trasport drze- 
wa sowieckiego przybył już do Kłajpedy. Ła- 
dunek naj ej zawiera drzewa sosnowego. 
Jest nadzieja, iż z końcem bież. tygodnia tran- 
sport uda się zorganizować w ten sposób, by 
dziennie przywożono do Kłajpedy 100—120 
wagonów drzewa. Przeróbka nadwiezionego 
surowca rozpocznie się w najbliższym czasie. 

          

   

    

ODZNACZENIE KS. MAGDALENY RADZI- 
WIŁŁOWEJ. 

„Elta“ donosi, iż ma mocy skryptu Prezy- 
denta Republiki, w tych dniach ks. Magda- 
Jena Radziwiłłowa została udekorowana or- 
derem Gedymina I stopnia. 

W związku z tem Zarząd T-wa odrodze- 
mia Litwy, którego honorowym członkiem 
jest świeżo udekorowana, nadesłał księżnie 
depeszą gratulacy jną. 

LAKE 

Nieprzewidziana przeszkoda. 
NATAL. 91. (Pat). Naskutek 

zgonu byłego prezydenta stanu Ba- 
bia Antonia Moniz, odlot eskadry 
włoskiej do Bahia został odłożony. 
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Polityka i pieniądz. 
Za kulisami afery Oustric'a. 

(Korespondencja własna). 

Paryż w styczniu 1931 r. 
Słynna afera krachu  przedsię- 

biorstw p. Oustnica wlecze za sobą 
długi ogon dalszych następstw i cią- 
gów. Te ciągi dałsze są znacznie bar 

dziej interesujące od punkiu wyjścia 

afery, a całość sprawy można przy- 

równać do wiełkiej i kunsztownej ra 

kiety, której każdy następny wybuch 
jest bardziej jaskrawy i efektowny 
od poprzedniego, co nie wyklucza fa- 
ktu, že po spaleniu się rakiety pozo- 

staje w powietrzu niemiły swąd. 

Człowiek, który przywiązuje wa- 

gę do jakiegoś pozazmysłowego zna- 

czenia cyfr, mógłby zainteresować się 

tem że zesprawą Oustric'a w obecnym 

jej parlamentarnym etapie, gdy jej 

badaniem zajmuje się wielogłowa ko- 

misja wyłoniona przez Izbę Deputo- 

wanych, wiąże się w jakiś tajemni- 

czy sposób cyfra 30. W Izbie Depu- 

towanych ze strony mówców lewicy 

atakujących rząd w tej sprawie pa- 

. dła liczba 32, mająca oznaczać ilość 

parlamentarzystów francuskich wmie 

szanych rzekomo w tę aferę, ilość zaś 

członków parlamentarnej komisji 

śledczej wynosi 33. 
Uprawnienia komisji są bardzo roz- 

łegłe. Rząd, ministerstwa, sędzia šled- 

czy oddali jej do dyspozycji cate 0l- 

brzymie tomy i foljaiy aktow. W cha- 

rakterze Świadków pojawiają się 

przed komisją osobistości bardzo wy- 

bitne i interesujące, byli członkówie 

rządów, posłowie byli i obecni, amba- 

sadorzy, wysocy urzędnicy, speku- 

łanci giełodwi, jednem słowem cała 

tęcza karjer to 'w pełni blasku, to 

już zachodzących, czy zaszłych, czy 

wreszcie zgoła ciemnych. Pióro pi- 

sarza, które lubi zapuszczać się w 0- 

stępy mamiętności ludzkich, kreślić 

ich zarysy i klasyfikować ich przy- 

czyny; pióro jakiegoś nowego Balza- 

c'a znalazłaby pole niesłychanie ob- 

szerne i wdzięczne. 

Głównymi winowajcami, podsąd- 
nymi, w znaczeniu zresztą narazie 
raczej morałnem miż sądowem — 

choć i to drugie w zasadzie może na- 

stąpić w ślad za pierwszem są fi- 

gury tej miary, co p. Raoul Peret, b. 

prezydent izby poselskiej i kiłkakro 
tny minister, ostatnio minister spra- 
wiedłiwości w obalonym gabinecie 
p. Tardieu, a towarzyszami jego na 
tej moralnej ławie oskarżonych są p. 

Besnard, b. ambasador francuski w 

Rzymie, i p. Gaston Vidal, b. poseł 
i podsekretarz stanu. Prasa i publicz 
mość nie mają wprawdzie bezpośre- 
dniego dostępu na posiedzenia komi 

sji, informowane jednak są w spo- 

sób wyczerpujący przez komentarze 
ustne i artykuły członków komisji, 
oraz przez oficjalne streszczenia jej 
"rozpraw i protokóły stenograficzne, 
które m. in. „Le Temps* paryski o- 
głasza w całości, a które czyta się z 
maprężeniem, jak karty zasługujące 
ma pióro Balzac'a materjału. 

Panowie Peret i Besnard intereso- 
wali się bardzo żywo aferami p. Oustri 
ca, specjalnie zaś współdziałali czyn- 
nie, używając —i nadużywając — w 
tym celu swego stanowiska urzędowe- 
go w wprowadzeniu na rynek i giełdę 
francuską akcyj włoskich produkcyj 
jedwabiu sztucznego „Snia . Viscosa'. 

    

  

W przedsiębiorstwie tem p. Oustric 
był poważnie zaangażowany. W toku 
śłedztwa wyszło najaw, że pp. Peret 
i Besnard pobierali od p. Oustric'a wy- 
sokie uposażenia miesięczne nibyto za 
czynności stałych konsulentów praw- 
nych jego banku. Chociaż w kwestjach 
tych nie mieli nic do czynienia, a przy- 
tem mieli poważne konta i kompromi- 
tujące kwity w  zbankrutowanym 

banku. 

Nie można powiedzieć, aby wyna- 
grodzenia te pobierali zadarmo. Przeci 
wnie, czynili co mogli, aby się p. Ou- 
strie'owi w aferze „Snia Viscosa“ przy- 

służyć. P. Besnard wbrew opinji swe- 
go attache handlowego przesyłał z 
Rzymu jak najpomyślniejsze a niezgo- 
dne z rzeczywistością raporty o „Snia* 
a p. Peret, będąc już w stanie dymisji 
wymusił, mimo ustawicznych ostrze- 
żeń ministerstwa handlu i innych czy- 
nników na jednym ze swoich dyrekto- 
rów departamentów, p. Moret, korzyst- 
ny wniosek w sprawie dopuszczenia 
akcyj na giełdę i w przeddzień swego 
ustąpienia z urzędu wniosek podpisał 
i sprawę tem samem pomyślnie dla p. 
Oustric'a załatwił. Pozatem obaj wy- 
soko postawieni panowie sami czy 
przez podstawione osoby interwenjowa 
li ustawicznie w sprawach p. OQustric'a 
P. Vidal był u ich boku jawnym i 
płatnym agentem zbankrutowanego 
dziś, a doniedawna potężnego ban- 
kiera. 

Sprawa „oskarżonych** jest w opi- 
nji pogrzebana. Członkowie komisji 
parlamentarnej w sposób uprzejmy, 
lecz mimo to bardzo bezwzględny i bo- 
łesny wyciągają z nich i z innych pom 
niejszych świadków coraz to nowe 
kompromitujące szczegóły. Pod wzglę- 
dem gorliwości śledczej niema tu róż- 
nicy między przedstawicielami poszcze 
gólnych partyj, reprezentowanych w 
komisji. Niewątpliwie, bardzo gorli- 
wym i ostrym jest znany poseł socjali- 
styczny, p. Renaudel, lecz na miana 
wielk. inkwizytora, przewyższające- 
go wszystkich w celowości i okrucień- 
stwie zadawanych pytań, zasłużył so- 
bie poseł prawicowy, nie wchodzący w 
skład żadnej z grup, p. Jerzy Mandel, 
człowiek wysoki, bardzo chudy, pochy 
lony i bez zarostu, były najbliższy 
współpracownik Jerzego Clemenceau 

aterjał zgromadzony przez komi- 
sję daleki jest od wyczerpania i nieje- 
dna kryje się w nim niespodzianka. 
Nad melodramatem ludzkiej chciwości 
i korupcji nie zapadła jeszcze kurtyna. 

R 

Afera banku Oustric'a w par- 
lamentarnej komisji śledczej. 

(PARYŻ 9-I. Pat. — Parlamentarna komi- 
sja śledcza zapoznała się z pracami podko- 
misji, która stwierdziła m. in., że zięć byłego 
ministra Jean Durant figurował na liście 
urzędników bamku Oustrica. 

Komisja wysłuchała mastępnie byłego mi- 
mistra handlu Daniela Vincent, który oświa- 
dczył, iż dopiero w roku 1926 zapoznał się 
ze sprawą wypuszczenia na rynek giełdowy 
aikcyj Smia Viscoza. Załatwił on sprawę w 
zwykły sposób administracyjny. 

Daniel Vincent dodał, iż sprawozdanie Mi- 
misterstwa miało charakter Ściśle objektywny, 
opierając się na zebranych informacjach. 
Wreszcie oświadczył on, że migdy nie roz- 
mawiał z Raulem Peret w sprawie akcyj 
Snia Viscoza. 

  

Stan zdrowotny m. Wilna. 
Pomyślny rozwój Ośrodka Zdrowia. 

Z szeregu miast polskich Wilno jest 
bodaj najbardziej zaniedbanem mia- 
stem pod względem zdrowotnym. 
Śmiertelność i schorzenie ludności 
są u nas o wiele większe, niż w in- 
nych dzielnicach państwa. Złożyło się 
na to wiele przyczyn. Z jednej strony 
długoletnie rządy zaborcze wcale się 
nie interesowały sprawą higjeny pu- 
blicznej, z drugiej strony ogólna pau- 
peryzacja ludności, spowodowana woj 
ną oraz charakterem rolniczym miej- 
scowości, przyczyniła się do opóźnie- 
nia akcji społeczno-zdrowotnej na te- 
renie miasta w okresie powojennym. 

Duży krok naprzód w kierunku 
podniesienia zdrowotności uczynił 
w ostatnim roku samorząd wileński, 
który, nie zważając na trudne warunki 
finansowe, przy pomocy i poparciu 
Departamentu Służby Zdrowia oraz 
Fundacji Rockefellera, uruchomił 
pierwszy Ośrodek Zdrowia, mając na 
celu roztoczenie opieki higjenicznej 
nad ludnošcią oraz zapobieganie 
i zwalczanie chorób społecznych. 

Już w pierwszym roku swego ist- 
mienia Ośrodek Zdrowia rozwinął 
działalność zakrojoną na szerszą ska- 
ię, działalność która w rezultacie jed- 
norocznej pracy pochlubić się już może 
pierwszorzędnemi wynikami. Z tego 
względu nie od rzeczy będzie zazna- 
jomić szerszy ogół z dorobkiem Ośrod- 
ka Zdrowia, który w tak stosunkowo 
krótkim czasie potrafił skoordynować 
akcję zdrowotną i pchnąć ją na tory 
pomyślnego rozwoju. 

Plan umieszczenia Ośrodka Zdro- 
wia, w specjalnie na ten cel wybudo- 
wanym gmachu, nie doszedł do skutku 
w roku ubiegłym ze względów tech- 
nicznych, przeto Ośrodek Zdrowia 
uruchomiono w budynku miejskim 
starym, odpowiednio przerobionym 

'i przystosowanym do potrzeb insty- 
tucji. 

, Za teren działalności Ośrodka 
Zdrowia obrano najstarszą część mia- 

sta, najbardziej upośledzoną pod 
względem zdrowotnym, zamieszkałą 
przez ludność rzemieślniczą i ręko- 
dzielniczą. 

Jak niezbędną instytucją okazał 
się Ośrodek Zdrowia dła ludności, 
charakteryzuje fakt, że w pierwszym 
roku istnienia odwiedziło go 3172 
osoby, dla których udzielono 19.656 
porad lekarskich. Największy odsetek 
zgłaszających się, bo aż 70'/,, stano- 
wiła ludność najuboższa, o bardzo 
niskiej kulturze higjenicznej, nigdzie 
nie ubezpięczona. Poza poradą higje- 
niczną lekarską pacjenci najubożsi 
utrzymywali bezpłatne leki. W spra- 
wie opieki higjeniczno-lekarskiej nad 
chorymi ubezpieczonymi osiągnięte 
zostało częściowe porozumienie z Ka- 
są Chorych m. Wilna. 

Jeśli chodzi o całość opieki higje- 
niczno-lekarskiej nad dzieckiem, to 
dotyczyła ona również i dzieci w wie- 
ku szkolnym, którym udzielana była 
pomoc w Ośrodku Zdrowia. 

Akeja higjeniczno - zapobiegawcza 
nie ograniczała się li tylko do udziela- 
nia porad lekarskich w poradniach 
Ośrodka Zdrowia, lecz duży nacisk 
kładziono również na sprawę odwie- 
dzania rodzin, na sprawę higjeny 
okręgu i zakładów użyteczności pu- 
blicznej. 

Do chwili obecnej Ośrodek Zdro- 
wia uruchomił już 6 poradni: 

1) Stacja opieki nad matką i dziec- 
kiem opiekuje się zasadniczo dziec- 
kiem zdrowem oraz niemowlętami 
z zaburzeniami przewodu pokarmo- 
wego. Przyjmowane są tu dzieci do 
lat siedmiu. W związku ścisłym ze 
stacją pracuje kuchnia mleczna oraz 
gabinet lamp kwarcowych. W ciągu 
roku rozdano 64.806 litrów mleka 
i mieszanek zgodnie z przepisami le- 
karzy. 50'/, wszystkich dzieci, korzy- 
stających z kuchni, otrzymało mleko 
i mieszanki bezpłatnie. W zimowych 
miesiącach część dzieci otrzymuje bez- 
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platnie tran. Ogėlem udzielono tu po- 
rad lekarskich 4835. Z opieki staeji 
korzystało 760 dzieci. 

2) Stacja opieki nad matką i dziec- 
kiem. Zadaniem tej stacji było za- 
pewnienie opieki lekarskiej matkom 
podczas porodu, jak również wycłimi- 
nowanie matek chorych i skierowa- 
nie ich na odpowiednie leczenie. 
Frekwencja tej stacji jest stosunkowo 
słaba, co tłumaczy się małem uświa- 
domieniem ludności. 

3) Poradnia przeciwkiłowa dla dzie 
ci. Akcja zwalczania kiły u dzieci wy- 
odrębniona została ze względu na spe- 

cjalny charakter tej pracy wśród dzie- 

ci. Niemniej ważną pobudką była 
chęć odseperowania tych dzieci od 
dzieci zdrowych, jak również potrzeba 
oddzielenia tych dzieci z poradni prze- 
ciwwenerycznej dla dorosłych, gdzie 
wpływ otoczenia chorych na dziecko 
może być szkodliwy. 

Z opieki stacji korzystało 449 dzie- 
ci, przyczem udzielono 3051 porad 
lekarskich. 

4) Poradnia skórno weneryczna. 
Większość pacjentów poradni stano- 
wią chorzy na kiłę. Poradnia ta pra- 
cuje w ścisłym kontakcie z poradnią 
przeciwkiłową dla dzieci oraz z po- 
radnią dla matek. Poradnię urucho- 
miono w sierpniu. Porad udzieło- 
no 864. 

5) Poradnia przeciwjaglicza. Po- 
radnia ta, ciesząca się największą bo- 
daj frekwencją, skupia w sobie całość 
akcji przeciwjagliczej na terenie mia- 
sta. W związku z tą akcją prowadzo- 

na jest ścisła rejestracja wszystkich 

chorych na jaglicę, bądź to leczących 
się w Ośrodku Zdrowia, bądź to le- 

czących sę gdzie indziej. Osoby uchy- 
lające się od leczenia, lub zaniedbujące 
leczenie są ściągane do poradni przy- 

musowo. 
Ogółem udzielono porad 10.165. 

Z pomocy korzystało w ciągu roku 
1400 osób. 

6) Poradnia sportowa. Wobec co- 
raz większego zainteresowania się 
młodzieży zarówno uczącej się, jak 
i rzemieślniczej sportem uruchomio- 
no w grudniu poradnię sportową le- 
karską. Poradnia określa zdolności 

fizyczne kandydatów oraz udziela po- 
rad co do wyboru rodzaju sportu, naj- 
bardziej odpowiedniego dla danego 
organizmu. Poradnia eliminuje osob- 
ników z wadami i ułomnościami fi- 
zycznemi oraz kontroluje stan zdrowia 
czynnych sportowców. Ogółem zba- 
dano 114 osób. 

Z innych działów pracy Ośrodka 
" Zdrowia wymienić przedewszystkiem 

należy: dział chorób zakaźnych. Ak- 
cja zwalczania chorób prowadzona 
jest narazie ze względów administra- 
cyjno-technicznych w okręgu zamie- 
szkałym przez 20.000 ludności. Z 
przeprowadzonej statystyki chorób 
wynika, iż jedynie płonica wykazała 
znaczniejsze nasilenie. Nasilenie to 
najbardziej uwydatniło się w miesią- 
cach jesiennych. Przypadków duru 
brzusznego było stosunkowo niewiele, 
również sporadyczne były wypadki 
duru plamistego. 

Jeżeli chodzi o stan sanitarny mia- 
sta, to pomimo trudnych warunków 
materjalnych ludności, uległ on po- 
prawie. W roku 1930 ogółem doko- 
nano 2085 inspekcyj sanitarnych po- 
szczególnych  objektów i  posėsyj 
w mieście. Również i koniroła pro- 
dunktów spożywczych w roku ubie- 
głym pod względem organizacyjnym 
zyskała wiele, jednak akcję tę utrud- 
nia w dużym stopniu fakt, że więk- 
szość mieszkańców zaopatruje się 
w mleko od sprzedawców ulicznych 
wędrownych, których kontrola jest 

niezmiernie trudna, sprzedają bo- 

wiem oni mleko przeważnie o złej 
jakości. W miesiącach letnich zwraca- 
no głównie uwagę na zaopatrzenie 
sklepów z mięsem i restauracyj w ło- 

downie. 
Niemniej energiczną akcję rozwi- 

nął Ośrodek Zdrowia w kierunku 
propagandy zdrowotności. W ciągu 
roku wygłoszono 16 popularnych od- 
czytów dla stowarzyszeń i związków 
robotniczych i kobiecych. Indywidu- 
alne pouczanie, jak również rozdaw- 
nictwo odpowiednich broszur byto 
jak najszerzej stosowane.  Pozatem 
wygłószono 10 wykładów dła nauczy- 
cieli szkół powszechnych. 

Co do przyszłej pracy, to w dal- 
szym ciągu jest planowane rozszerze- 
nie zakresu działalności Ośrodka Zdro- 
wia przedewszystkiem przez: 

1) Skoordynowanie działalności z 
Kasą Chorych, przez przyjęcie cał- 
kowicie pod opiekę Ośrodka Zdrowia 
niemowląt oraz -chorych  jagliczych 
i wenerycznych, ubezpieczonych w 
Kasie Chorych, a zamieszkałych na 
terenie Ośrodka Zdrowia. 

2) Utworzenie poradni przeciw- 
gruźliczej oraz skoordynowanie akcji 
zwalczania gruźlicy z. Wileńskiem 
"T-wem Przeciwgruźliczem. 

3) Utworzenie poradni dentystycz- 
nej dła dzieci w wieku przedszkoł- 
nym i szkolnym. 

4) Utworzenie poradni przeciw- 
alkoholowej i skoordynowanie akcji 
zwalczania alkoholizmu z instytucja- 
mi o podobnym celu. 

5) Utworzenie poradni psychotech- 
nicznej. 

6) Uruchomienie poradni małżeń- 
skiej oraz skoordynowanie tej akcji 
z Wileńskiem T-wem Eugenicznem. 

7) Dalsze nasilenie akcji zwalcza- 
mia chorób zakaźnych oraz w miarę 
możności statystyczne opracowanie 
materjału. Św. 

Н 1ЕЙ КТ 

Wznowienie prac sejmowych. 
Posiedzenie komisyj. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym wznowione 

zostały prace parlamentarne Sejmu. 

Prace te rozpoczęły się w Komisji Bu 

dżetowej, która przystąpiła do rozwa- 

żamia przedłożonego przez rząd preli- 

minarza budżetowego na rok 1931-32. 

Na pierwsze ognie poszedł budżet Mi- 

nisterstwa Spraw Wewnętrznych, dy- 

skusja, zawsze przy tym budże- 

cie budzi największe zainteresowanie 

ze względu na to, iż na działalności 

Min. Spraw Wew. skoncentrowana 

jest w dużym stopniu polityka całego 

rządu i Ministerstwo to jest do pew- 

nego stopnia odźwierciadleniem poli- 

tyki danego rządu. Przez cały czas 

trwania posiedzenia, które trwało od 

rana do późnej nocy obecny był p. 

min. spraw wewnętrz. gen. Sławoj- 

Składkowski, z szeregiem wyższych 

urzędników swego resortu. Ze wzglę- 

du na krótki czas jaki pozostał Komi- 

sji do przepracowania całości budże- 

tu, by na czas, zgodny z konstytucją, 

przedłożyć go plenum Sejmu, posie- 

dzenia Komisji Budżetowej odbywać 

się będą odtąd przez kilkanaście dni 

codziennie. Na każdy dzień wyznaczo 

ny jest budżet jednego Ministerstwa. 

Z dyskusji wczorajszej zanotować 

wypada dwa momenty , wokół któ- 

rych ona głównie się obracała. 

Była to sprawa Brześcia i udziału 

organów administracji, poruszana sta 

le przez posłów opozycji, oraz sprawa 

pacyfikacji Małapolski Wschodniej, 

obszernie omawiana oczywiście pod 

własnym kątem widzenia przez pos- 

łów ukraińskich. 

W dniu dzisiejszym oprócz Komi- 

sji Budżetowej pracować będzie rów- 

mież, przez cały dzień Komisja Skar- 

bowa Sejmu, która zajmie się rozpa- 

trywaniem przedłożonego przez rząd 

projektu ustawy o monopolu zapał- 

czanym i związanej z tem pożyczki 

zagranicznej. Odbędzie się również 

dziś posiedzenie Komisji spraw zagra 

nicznych Sejmu, na którem p. min. 

Zaleski wygłosi expose o polityce za- 

granicznej rządu i o sytuacji między- 

narodowej w chwili obecnej. 

Na expose p. min. Zaleskiego sku- 

pia się uwaga wszystkich kół politycz 

nych, ze względu na zbliżającą się 

sesję Rady Ligi Narodów i sprawy 

pierwszorzędnej wagi, dotyczące Pol- 

ski, jakiemi Rada Ligi ma się zająć. 

Obrady Sejmowej Komisji Budżetowej 
Budżet Min. Spraw Wewnętrznych. 

WARSZAWA, 9.1. (Pat). W dniu 9 
b. m. rozpoczęła pod przewodnictwem 
posła Byrki obrady sejmowa komisja 
budżetowa nad preliminarzem budże- 
towym Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych. Referent wicemarszałek Sej- 
mu pos. Polakiewicz zaznaczył, że o- 

gólna suma dochodów preliminarza na 
rok 1931-32 wynosi 12.698 tysięcy. 
Wydatki wynoszą 252.400 tysięcy, co 

stanowi 9 i pół proc. ogólnych wydat- 
ków państwowych. Wydatki Minister- 

stwa w stosunku do wydatków ogól- 
nych wykazują tendencję zniżkową. 
W porównaniu z wydatkami zwyczaj- 
nemi i nadzwyczajnemi na rok 1930- 
1931 preliminarz zmniejszył się o 

500.872 zł. Oszczędności doraźnych w 
budżecie robić nie można. Komisja dla 
usprawnienia administracji dąży do 
zmniejszenia kosztów administracy j- 
nych, co można osiągnąć przez ostroż- 
ną dekoncentrację. Zamierzona jest re- 
forma podziału administracyjnego pań 
stwa. Projektowane jest zniesienie 5 
województw i powiększenie obszaru 
pozostałych, co da przeszło 3 miljony 
oszczędności. Istnieje też projekt znie- 
sienia 30 powiatów w województwach 
zachodnich, co dałoby oszczędności 2 
i pół miljona. Następnie mówca podał 
dotychczasowy stan etatu urzędnicze- 
go starostw i województw, wykazując, 
że dotowanie ich było bardzo oszczę- 
dne. Co się tyczy policji państwowej, 
to budżet jej wynosi 125 miljonów. W 

toku jest akcja około jednolitego uz- 

brojenia Korpusu i zaopatrzenia poli- 
cji w nowoczesne środki walki z prze- 
stępczością. Pod koniec ubiegłego ro- 
ku przystąpiono do organizowania po- 
lieji lothiczej. 

Następnie sprawozdawca poruszyt 
kwestję państwowych zakładów zbo- 
żowych ze względu na zarzuty, jakie 
poczyniła Najwyższa Izba Kontroli co 
do ich kosztownej gospodarki admini- 
stracyjnej. Mówca zaznaczył przytem 
że młyny obecnie są w pełnym ruchu 
i pracują z zyskiem. Co się tyczy skarg 
na zbyt wielką różnicę między cenami 
surowców rolnych, a cenami produk- 
tów spożywczych, na nadmierne zys- 
ki rałynarzy i piekarzy, to sprawozda- 
wca uważa, że rozpiętość tej różnicy 
jest u nas mniejsza, niż zagranicą. 

Omówiszy resort Głównego Urzę- 
du Statystycznego i Departamentu 
Zdrowia, sprawozdawca przeszedł do 
szczegółowego omówienia kwestji sa- 
morządów. Ministerstwo przystąpiło 
do opracowania projektu jednolitych 
ustaw samorządowych, który wniesie 
jeszcze w roku bieżącym w zakresie fi- 
nansowym i w zestawieniu cyfr wido- 
czną, znaczną kompresję wydatków 
samorządowych na inwestycje, co świa 

dczy o poważnem liczeniu się z utrud- 
nieniami gospodarczemi. W końcu 
swego referatu wicemarszałek Polakie- 
wicz podkreśla, że preliminarz mini- 
sterstwa jest oszczędny i realny. Naj- 
wyższa Izba Kontroli nie znalazła po- 
ważnych uchybień w wykonaniu zesz- 
łorocznego budżetu. W porozumieniu 
z Rządem mówca proponuje szereg osz 
czędności i zmian w wydziale służby 
zdrowia, policji państwowej i innych, 
natomiast wnosi o powiększenie do 3 
miljonów pozycji w kwocie 1 miljona, 
preliminowanej na przygotowawcze 
prace do powszechnego spisu ludności 
Z temi poprawkami referent wnosi o 
przyjęcie preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

W dyskusji pierwszy zabrał głos 
pos. Czapiński (PPS). Mówca poddaje 
krytyce działalność ministerstwa, za- 
rzucając ograniczenie praw samorzą- 
du, dalej dopatruje się braku bezstron 
ności w postępowaniu władz. admini- 
stracyjnych przy wyborach oraz przy 
t zw. akcji pacyfikacyjnej w Małopol- 
see Wschodniej. W szczególności pos. 
Czapiński atakuje p. ministra Skład- 
kowskiego za podpisanie nakazu aresz 
towania b. posłów oraz policję za po- 
stępowanie z b. posłami. W konkluzji 
swego przemówienia oświadcza, że 
stronnictwo jego nie ma zaufania do 
działalności Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych i prosi o skreślenie 6 miljo- 
nów z funduszu dyspozycyjnego. Da- 
lej proponuje w formie wniosku de- 
monstracy jnego skreślenie tysiąca zło- 
tych ze 125 miłjonów na policję i jed- 
nego złotego z kar administracy jnych. 
Wreszcie zapowiada szereg wniosków 
przy trzeciem czytaniu. 

Pos. Rymar (Kl Nar.) oświadcza 
na wstępie że budżet jest za wysoki i 
zapowiada w imieniu swego klubu sze 
reg wniosków przy debacie szczegóło- 
wej. Krytykuje zkolei postępowanie 
władz administracyjnych, zaznaczając 
że stoją one rzekomo na usługach jed- 
nej partji W zakończeniu występuje 
przeciw postępowaniu w stosunku do 
samorządów, zarzucając, że Minister- 
stwo spycha ciężary na samorządy, od 
bierając im przytem wpływy. Wresz- 
cie krytykuje działałność państwo- 
wych zakładów przemysłowych zbożo- 

wych w Lublinie i wnosi o skreślenie 
tej pozycji w budżecie. 

Referent wieemarszałek Sejmu pos. 
Połakiewicz w odpowiedzi na wywody 
pos. Rymara stwierdza, że jest to je- 
den z najoszezędniejszych budżetów i 
zarzuty przedmówcy są nieuzasadnio- 
ne nawet jego cyframi. Po krótkiej 
replice pos. Rymara przewodniczący 
pos. Byrka zarządził przerwę do godz. 

16.30. 

POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE. 

Przemówienie min. spr. wewn. gen. Sawoj-Składkowskiego. 

Na posiedzeniu popołudniowem sej- 
mowej komisji budżetowej po szeregu 
przemówień zabrał głos minister spraw 
wewnętrznych Składkowski, który za- 
czął swe przemówienie od odpowiedzi 
na stawiane zarzuty, dotyczące nadu- 
żyć wyborczych oraz zarzut, że rząd 
brał udział w wyborach. Minister о- 
świadczył, że takich rządów, któreby 
uaprawdę nie brały żadnego udziału 
w wyborach jeszcze nie było. Każdy 
rząd odpowiada nietylko za teraźniej- 
szość, ale i za to, jak się kształtuje 
przyszłość, a ta właśnie krystałizuje się 
w wyborach. 

Uważam — ciągnie minister — że 
najlepszą drogą, wiodącą w przyszłość, 
jest ta, którą prowadzi w Polsce. Mar- 
szałek Piłsudski, Więc postanowiłem 

Wyprzedaż poświąteczna 

i poleciłem starostom wszelkiemi legal- 
nemi środkami doprowadzić do tego, 
by zatriumfowała idea Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Przechodząc do spraw prasowych, 
minister oświadcza, że gepresje praso- 
we w roku 1930 zostały zatwierdzone 
przez sądy w 95*/,, a procent ten jest 
wyższy niż w latach poprzednich. 

Co do sprawy pacyfikacji Małopol- 
ski Wschodniej minister oświadcza w 
imieniu rządu, iż rząd stoi na stanowi- 
sku bezwzględnej równości obywateli 
w Polsce bez różnicy wyznania i naro- 
dowości, tępi wszelkie nadużycia jed- 
nych obywateli wobec drugich. 

Następnie minister porusza sprawę 
funduszu dyspozycyjnego, uzasadnia- 
jąc potrzebę jego coraz większym na- 

obuwia wysorto- 
wanego z rabatem 
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ciskiem piętrzącym się z zaehoda i 
wschodu. Co do funduszu reprezemia- 
cyjnego, to minister przyjęć żadnych 
nie urządza i dlatego z lekkiem ser- 
cem gotów jest zrzec się tego funduszu. 

Wiceminister Korsak zapowiada, że 
w krótkim czasie rząd przedłoży cia- 
łom ustawodawczym małą ustawę sa- 
morządową, która zapewne nie obrazi 
niczyich pojęć, o ile są zgodne z istotą 
samorządu według nowoczesnych po- 
glądów. 

Ostatni przemawiał referent poseł 
Polakiewicz, który wobec zrzeczenia 
się przez ministra funduszu reprezen- 
tacyjnego zaproponował, aby kwotę 
150 tys. zł. przeznaczyć na słażbę zdro- 
wia. 
  

  

Sensacja dia Wilnał 
Pierwszy Rewelacyjny Dźwiękowiec 

z niezrównanym królem śmiechu 

HAROLD LOYDEM 
ROZKOSZE NIEBEZPIECZEŃSTWA 
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* Skazanie wywrotowców. 

LUBLIN 9-1. Pat. — W wyniku rozprawy, 
która odbyła się w dniu 9 b. m. przed sądem 
apelacyjnym w sprawie czołowych działaczy 
Selrob Jedność Makiwka Stefana, Szezer- 
baka Pawła i towarzyszy, wyrok kibelskiego 
sądu okręgowego z dnia 17 maja 1930 r., 
skazujący z $ 102 cz. I K. K. za działalność 
komunistyczną, uprawianą pod pokrywką 
legalnego stronnictwa Selrob Jeność byłego 
posła Makiwka Stefana, red. Szczerbaka Pa- 

wła i red. Kossaka Wasyla na 6 lat ciężkie- 
go więzienia oraz Hrycaja Dymitra, Niedo- 
pada Mirona, Klimjuka Fifipa na 4 lata cię- 
żkiego więzienia, został zatwierdzomy. W 
stosunku do Hawryluka sąd iar kary 
podwyższył z dwóch lat na 4 iata ciężkiego 
więzienia. 

  

  

Nieścisłe informacje. 

Komitet T-wa Pomocy Naukowej 
im. Wróblewskich prosi nas o zazna- 
czenie, że informacja, zamieszczona w 
„Roczniku Statystycznym Wilna 1921- 
1928“ jakoby Bibljoteka im. E. i E. 
Wróblewskich, przeszła po śmierci jej 
założyciela ś. p. Tadeusza Wróblew- 
skiego na własność państwa, jest nie- 
zgodna z rzeczywistością. 

Bibljoteka była i jest własnością 
T-wa Pomocy Naukowej im. Wróble- 
wskich, na czele którego stoi Komitet, 
złożony z 10 osób (prezes — prof. M. 
Zdziechowski, wiceprezes — Ludwik 
Abramowicz, sekretarz i skarbnik Wa- 
cław Wejtko). Komitet ten nie rozpo- 
rządzając dostatecznemi funduszami, 
by utrzymać zbiory w należytym stanie 
a zwłaszcza by je uruchomić dła pub- 
licznego użytku zawarł po śmierci fun- 
datora umowę z M. W. R. i O. P., na 
mocy której Bibljoteka została przeka- 
zana Wydziałowi Bibljotek Państwo- 
wych w charakterze depozytu bezter- 
minowego na pewnych warunkach. 
Najważniejszy z nich opiewa, że zbio- 
ry nie mogą być wywiezione z Wilna. 

Nazwa „Bibljoteki Państwowej im. 
Wróblewskich* obejmuje zarówno księ 
gozbiór, stanowiący własność T-wa 
Pomocy Naukowej im. Wróblewskich. 
jak i inne miejskie księgozbiory, które 
znajdą wspólne pomieszczenie w b. 
pałacu Tyszkiewiczowskim. 
  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
  

Tajemnica šmierci 
Oskara Nedbala. 

Tragiczna śmierć jednego z najwybiłniej- 
szych czeskich kompozytorów i dyrygentów 
Oskara Nedbala, który zabił się podczas świąt 
Bożego Narodzenia w Zagrzebiu, gdzie prze- 
bywał na tournć artystycznem, jest szeroko 
omawiana przez prasę czeską i zagraniczną. 
Zmarły był osobistością popularną nietylko 
w kołach artystycznych, ałe i wśród szere- 
kich warstw społeczeństwa, znany był jako 
człowiek żywego temperamentu, który zaw- 
sze objawiał się w jego grze i utworach 
To też samobójcza jego śmierć wywołała wiel- 
kie wrażenie. 

W ostatnich czasach był Nedbal dyrekto- 

rem słowackiego teatru narodowego w Bra- 
tisławie. Teatr ten powstał dopiero po wojnie, 
a nie posiadając tradycji muzycznej, i trwa- 
łych podstaw, walczyć musiał z licznemi trud- 
nościami, przeważnie natury finansowej. Os- 
kar Nedbal, jako dyrektor teatru, przejmował 
się często niepowodzeniami, popadając w de- 
presję duchową, w czem niektórzy widzą 
przyczynę jego śmtłerci. 

Jedno z pism paryskich podaje sensacyjaą 
wiadomość, że z Bratisławy do Zagrzebia wy- 
słano anonim, zawiadamiający Nedbala, że 
w związku z deficytem teatru słowackiego w 
Bratisławie wytoczony zostanie jego dyrekto- 
rowi proces sądowy. lnne pogłoski mówią. 
jakoby sławny kompozytor przeżywał już od 
dłuższego czasu kryzys duchowy, spowode- 
wany jego przejściami artystycznemi. Z po- 
wodu trudności finansowych Oskar Nedbał 
porzucił poważną muzykę i zwrócił się do 
operetek i baletów, które przyniosły mu wiel- 
kie powodzenie, ale jego samego nie zadowol- 
niły. Inni tłumaczą jego śmerć nieprzychyłna 
krytyką i obojętnością publiczności, z jakie- 
mi spotykał się muzyk podczas ostatnich po- 
bytów w Pradze. 

Oskar Nedbal był muzykiem o bogatej 
twórczości artystycznej, człowiekiem, pełnym 
sił i energji. W związku z tragicznym jego 
zgonem szereg pism w wspomnieniach po- 
śmiertnych przytacza epizody z życia zmar- 
łego artysty. 

Podczas prób jednej z najpopularniejszych 
sztuk Nedbala p. t. „Bajka o Honzie*, która 
miała być wystawiona na scenie teatru na- 
dwornego w Wiedniu („Valse triste“ jest 
jedną z części baletu O Nedbała p. t. „Bajka 

o Honzie“), — dyrektor tegoż prosił autora , 
o skomponowanie dodatkowej pieśni do trze- 
ciego obrazu. Długi czas nie mógł Nedbał 
znaleźć odpowiedniego tematu, wreszcie zmę 
czony udał się do jednej z kawiarń, pełnej 
rozbawionych gości. W czasie hucznej zaba- 
wy weszła do kawiarni dama w żałobie; 
żywy ten kontrast poddał Nedbdlowi temat 
do pieśni, szybko zanotował mełodję i po 
powrocie do domu skomponował całą pieśń, 
która była najpiękniejszą z całej sztuki. Był 
to „Valse triste“. $ 

лв
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Straszna śmierć dziecka i staruszki 

w płomieniach. 
Nocy ubiegłej, w domu stałego mieszkań- 

«a wsi Połaneewieze, gm. polankowskiej, J6- 
wmeła Bortkiewicza wybuchł nagie pożar. 

W jednej chwili, ogień szerzący się z bły 
skawiezną szybkością, objął eały dom. 'Z plo 
mącego budynku wydostać się zdołali Józef 
IBortkiewiez ze swoją żoną Jadwigą i dwoj- 
giem dzieci. 

Dopiero po wydobyciu się z płomieni 

Tragiczna ucieczka 
na odcinku  gramiczuym 
anicznej osady ©; zerem- 

1 gramicznej za- 
kobietę, która z chłopcem usi- 

na teren polski. 

Przejechani 
OGnegdaj wpobliżu stacji Brześć n/Bugiem 

i ający pociąg dosłał się przez 
mieostrożneść urzędnik kolejowy Bolesław 
Nubiński i jege żona Józefa. Koła lokomo- 
sływy zmasakrewały ciało Nubińskiej, tak. że 

Dnia 7 b. m. 

Łużki wpobil 
cha, patrol 
strzelił pew 
towała dost. 

     
   

      

ujrzano, że w domu zostało 5-cioleinie 

dziecko z 70-łetnią babką, Mieczysławą Tru 
ehlewiczową, które spały na pieeu.  Nie- 
stety było już za późne. Cały dom był w 
płomieniach i za chwilę runął, grzebiąe pod 
sobą zwęglone zwłoki dziecka i staruszki. 

Powody pożaru nie są dotychczas usta 
lone. W sprawie tej władze Śledcze pro- 
wadzą energiczne dochodzenie. (e) 

z Rosji sowieckiej. 
Chłopak 15-letni Jan Walczak, mimo ra- 

ny postrzałowej, zdołał szczęśliwie prze- 

dostać się na teren polski. Rannego opatrzył 
lekarz K. O. P. 

przez pociąg. 
Gdrazu zmarła, zaś Nubińskiemu obeięły no- 
gi i prawą rękę. Przywieziony do szpitala 
kolejowego, nie odzyskawszy przytomności 
Nubiński. zmarł. 

Aresztowanie w Mejszagoie sprytnych 
oszustów warszawskich. 

2 rozporządzenia władz śledczych wczoraj 
saresztowano w Mejszagole Wacława Przelec- 
kiego i Antoniego Rogówko — sprytnych о- 
szustów warszawskich. 

Przeleecki i Rogówko, założyli fikcyjną 
spółkę handłową, która miała rzekomo na 

<elu — udziełanie pożyczek rolnikom. 
W tym cełu oszuści objeżdżali wsie i mia- 

teczka i głosili zapomocą druków, iż spółka 
Mandlowa, której są przedstawicielami udzie- 

s ° s : 

wiiki w powiecie 
Ostatnio na terenie niektórych gmin po- 

-wiatu wiłeńsko-trockiego pojawiły się więk- 
sze stada wilków. 

   

  

la rolnikom długo-terminowych pożyczek do 
10.000 złotych włącznie. 

Od zgłaszających się po pożyczki, oszuści 
pobierali od 50 do 80 złotych, jako koszta 
manipulacyjne. 

W taki sposób oszukali oni blisko 400 wło- 
ścian na ogólną sumę 20.000 złotych. 

Aresztowanych osadzono w więzieniu na 
Lukiszkach. (c) 

wileńsko-trockim. 
własność niejakiego Ignacego Skójty 

Głodne bestje zżarły konia całkowicie po- 
zostawiając jedynie na miejscu obgryzione 

Wezoraj naprzykład na szosie Niemenczyń kości (c) 

«skej wilki rozszarpały konia stanowiącego 
ASTRA DO A 

MOŁODECZNO Serdeczne podziękowanie Zarząd cespo- 

+ „Kara Boska* na scenie w Mołodeecz- 

mie. Dnia 5-g0 stycznia r. b. zespół drama- 
Ryczny Związku Strzeleckiego powiatu mo- 
łłodeczańskiego odegrał w sali kina wojsko- 
wego „„Bajka” — dramat w 4-ch aktach p. 
R. „Kara Boska”. Sztuka przy poważnem o- 
pracowaniu przez reżysera p. Jurago, zosta- 
ta odegrana z kolosalnem powodzeniem. 
Należy podkreślić, że omawiana sztuka sta- 
nowi nadzwyczaj skomplikowany psycholo- 
„gicznie dramat życiowy. Kulminacyjne mo- 
imenty dramatyczne są nader zawikłane a 
przez to tmdne do odtworzenia. W tem le- 
žy trudność jej wykonania, specjałine zaś 
sdła amatorów, mających w swoim gronie 
„jednostki takie, dla których scena jest bodaj 
pierwszyzną. Należy pomimo to przyznać 
im objektywną słuszność solidnego zrozu- 
mienia zadania i wywiązania się z niego z 
aumatorskiem mistrzostwem. 

"Wśród wypełnonej przez publiczność sali 
zawważykśmy władze administracyjne po- 
"wiatu i strzeleckie. 

Dnia 6-go stycznia r. b. odbyło się po- 
wtórzenie sztuki w sali ogniska (kolejowego, 
gdzie nadzwyczaj licznie zebrana publiez- 
mość obdarzała wykonawców rzęsistemi okla. 
skami. 

Dochód uzyskany z odegranej sztuki wy- 
mosi mniej wię: 300 zł., z czego, w zro- 
zumieniu potrzeb parafji tut, złożono w 
«darze 36 proc na zakup orgamów dia miej- 
scowego kościoła; 30 proc. na ochronki dla 
biednej dziatwy, pozostałą zaś część, 40 
proc. zużyto na potrzeby Komendy Powia- 
towej Związku oe 

  

  

łu dramatycznego składa p. pułkownikowi 
Żabińskiemu, dowódcy 86 p. p. za bezinte- 
resowne udzielenie sali wojskowego kina 
„Bajka“, jak również prezesowi ogniska ko- 
lejowego p. Rzucidle za bezinteresowne u- 
dzielenie sali Ogniska. Pro-Pras. 

Z POGRANICZA 
+ Miesięczny bilans na pograniezu pol- 

sko-sowieekiem.  Wedlug danych statystycz- 
nych nadeslanych przez poszcz. baony KOP., 
stacjonowame na pograniczu polsko-sowiec- 
kiem w miesiącu grudniu ub. r. na odcin- 
kach granicznych Dzisna, Dołhinów, Rado- 
szkowicze, Wilejka, Raków, Kraśne, Iwie- 
miec, Rubieżewicze, Suchodowszczyzna, Boh 
damów, Domaniewicze, Iwacewicze i Filipo- 
wicze zatrzymano 19 techników i szpiegów 
sowieckich, zlikwidowamo 3 jaczejki komu- 
mistyczne, ujęto 7 dezerterów, 3 oszustów, 2 
bandytów z bronią, 1 handlarza żywym to- 
warem i 4 przemytników, 

Równocześnie ma granicy zatrzymano 
130 włościan i zbiegów z Rosji sowieckiej. 

+ Zakonspirowana robota wywrotow- 
eów komunistów na pograniezu. Onegdaj 
wpobliżu wsi Wisłoka w rejonie odcinka 
granicznego Suchodowśszczyzna, patrol KOP 
zatrzymał niejakiego S. Dzikopsa, który w 
samiach wiózł maszynę drukarską. Docho- 
dzeniem ustalono, iż maszyna ta była prze 
znaczona dła jaczejki komunistycznej, któ- 
ra miała drukować antypaństwowe odezwy. 

Władze Śledcze w sprawie tej prowadzą 
dochodzenie. 

  

Poświęcenie ac 
nowych szkół powszechnych na Antokolu. 

Przyjazd min. min. Prystora i Czerwińskiego. 

Dzis 10 b. m. o godz. 5 po poł. 
«wdbędzie się uroczystość poświęce- 
nia gmachu miejskich szkół po- 
wszechnych zbudowanych przy zbie- 
gu ulic Piaski i Trynitarskiej (Anto- 
Mol). Poświęcenia dokona ]. Е. Кв. 
biskup Bandurski. 

Jak się dowiadujemy, w uroczy- 

Konfrontacja z 
W ezwartikowym numerze „Kurjera Wi- 

deńskiego* donosiliśmy o fantastycznem о- 
"powiadaniu, obiegająeem miasto, jokoby w 
w dniu 25 grudnia ub. roku została zamor- 
dowana przez poliejania jakaś kobieta przy 
ul. Antokelskiej Nr. 74. ° 

Jak ustalilo jednak „dochodzenie w rze- 
-ezywistośći miwfiętam piiejsce zwykła awan- 
tura wy wołasta rżez pijiną prostytutkę Wa 
siłewską, któ! Stanie nieprzytomnym od 
spożycia nadmiaru alkoholu przewieziono na 
posterunek policji, gdzie pozostała aż do wy- 
-trzeźwienia. 

Nie zważając na wyniki śledztwa i zezna- 
На innych naocznych świadków zajścia, 
iotr Szyrwiński (dozorca domu Nr. 74) 
twierdzi nadal uporczywie o zabójstwie mło- 
"dej kobiety i za radą osób trzecich złożył o 
dem zameldowanie władzom sądowym. 

s 
stościach wezmą udział ministrowie 
W.R. i O.P. Czerwiński i Prze- 
mysłu i Handlu Prystor, którzy 
specjalnie w tym celu przybędą 
z Warszawy. 

Szczegółowo przebieg prac i urzą- 
dzeń w gmachu nowych szkół omó- 
wimy w numerze jutrzejszym. 

„nieboszczką“. 
W związku z tem wezoraj Szyrwińskiego 

zawezwano do wydziału śledczego. Podczas 
badania Szyrwiński znowu z całą stanow- 
ezością opowiedział znaną już naszym €zy- 
teinikom historję. 

Wobec uporu Szyrwińskiego, policja za- 
rządziła konfrontację Szyrwińskiego z „nie- 
boszezką* Wasilewską. Ujrzawszy kobietę 
ubraną tak samo jak rzekomo zamordowana, 
Szyrwiński narazie zmieszał się, po chwili 
jednak zerwał się z krzesła, na którem sie- 
dział i jak gdyby ujrzał widmo przed sobą, 
zawołał: „To nie ona? Tamta była inna“. 

Dziwne zachowanie się  Szyrwińskiego 
podczas konfrontacji nasuwa pewne podej- 
rzenia co do stanu umysłowego upartego 0- 
skarżyciela, wobec czego jak się dowiaduje- 
my, stanie on przed komisją lekarska, któ- 
ra stwierdzi jego stan psychiczny. (e) 

włamanie 
do sklepu kolonjalnego przy ul. Mickiewicza. 

Ubiegłej nocy niewykryci narazie spraw 
<«y usiłowali dokonać włamania do skle- 
wu kolonjałnego, mieszezącego się w domu 
Nr. 52 przy ul. Mickiewicza. 

© godzinie 2 w nocy patrolujący do- 
zorca T-wa „Klucze*, przechodzące wpobli- 
żu bramy domu Nr. 52 przy ul. Miekiewi- 
<za, posłyszał pukanie, sprawiające wraże- 
mie, że ktoś rozbija mur żełaznem narzę- 
dziem. 

Stukanie wydało mu się podejrzanem, 
wcbee czegć postanowił zaałarmować do- | 
zorcę.. Gdy rozległ się dzwonek, klucznik za 

3 PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. 
LEKTURA SZKOLNA. 

" ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. 1i-ej DO 18 ej. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

    

uważył jakichś osobników, którzy, zanim się 
dozerea zorjentował, szybko  przeskoczyli 
parkan, kryjąc się w ciemnościach nocy. 

Po przeprowadzeniu badania okazało się 
że w ten sposób zostali spłoszeni włamywa- 
cze, którzy usiłowali przebić ścianę i w ten 

sposób dostać się do sklepu kolonjalnego. 
Uciekając włamywacze w pośpiechu po- 

zostawiii małą buteleczkę z płynem, używa- 
nym przez włamywaczy przy robieniu otwo- 
rów w murze. 

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi po 
licja. 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

DZIAŁ NAUKOWY. KA- 

ABONAMENT 2 ZŁ.   
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Zebranie sprawozdawcze 
posła S. Brokowskiego. 
Niepowodzenie oponenta. 

W dniu 8 b. m. w sali przy ul. Za- 
walnej Nr. 1, odbyło się zgromadzenie 

członków i sympatyków B. B. W. R., 
na którem poseł dr. Stefan Brokowski 
wygłosił sprawozdawczy referat na te- 
mat: Bieżące zagadnienia polityki we- 
wnętrznej. 

Zebrani zapełnili szczelnie salę, 0- 
raz przyległe pokoje. Przewodniczył 
inż. Łuczkowski. Poseł dr. Brokowski 
omówił przedewszystkiem sprawę no- 
wego regulaminu sejmowego wyświet- 
lając jego założenia i znaczenie, po- 
czem scharakteryzował położenie go- 
spodarcze, 'zkolei przechodząc do 
szczegółowego omówienia t. zw. „Kwe- 
stji Brzeskiej, którą przedstawił od 
samego jej początku, aż do momentu 
obecnego, wydobywając najaw jej 
podłoże polityczne. Wywody d-ra Bro- 
kowskiego, słuchane z uwagą, nagro- 
dzone zostały oklaskami, z któremi 
spotkała się również przedłożona prze- 
zeń rezolucja. 

Mimo sprzeciwu wobee propozycji 
otwarcia dyskusji nad referatem i re- 
zolucją, przewodniczący zarządził dy- 
skusję, by w najłojalniejszy sposób do- 
puścić do głosu ewentualnych: oponen- 
tów. Rolę tę objął p. Władysław Stud- 
nicki, który przemawiał w duchu o- 
głoszonego niedawno w prasie (na 
łamach tygodnika „,Przełom*) swego 
listu otwartego. Przewodniczący zdołał 
tylko z trudem opanować demonstra- 
cję zebranych przeciw wywodom p. 
Studnickiego. W dalszej dyskusji za- 
brali głos pp. Puchalski, dr. Hirsch- 

„ berg i Łoziński, poczem poseł dr. Bro- 
kowski przedstawił zgromadzonym re- 
zolucję, oraz wniosek d-ra Hirschber- 
ga, by przesłać Marszałkowi Piłsud- 
skiemu wyrazy gorących uczuć i naj- 
lepsze życzenia zdrowego wypoczynku 
i powrotu do kraju. Obydwa wnioski 
zostały przyjęte przez aklamację bu- 
rzą oklasków i przy ogólnym entuzjaz- 
mie, poczem przewodniczący zamknął 
zgromadzenie. 

Rezolucja w t. zw. sprawie brze- 
skiej brzmi: 

„Zebrani na wiecu poselskim spra- 
wozdawczym dnia 8.1.31 w lokalu przy 
ul. Zawalnej 1 członkowie i sympatycy 
B. B. W. R. po wysłuchaniu referatu 
posła d-ra Stefana Brokowskiego u- 
chwalają co następuje: 

Uwięzienie posłów opozycyjnych 
nastąpiło z powodu wyraźnej ich dzia- 
łalności antypaństwowej. Był to ze 
strony rządu akt natury politycznej, 
mający na celu zabezpieczenie ładu 
i spokoju w państwie. Bezpośrednim 
skutkiem ot 0 rządu jest 
pacyfikacja naszych stosunków we- 
wnętrznych i zwycięstwo wyborcze 0- 
bozu Marszałka Piłsudskiego. Nadzieje 
opozycji na reakcję szerokich mas za- 
wiodły. Całkiem przeciwnie szerokie 
masy obywateli, wypowiadając się dro- 
gą wyborów w tak przeważającej licz- 
bie za przedstawicielami obozu pro- 
rządowego, legalizowały niejako po- 
stępowanie rządu w stosunku do. war- 
cholskich poczynań przywódców opo- 
zycji. 

Opozycja zatem przegrała w sto- 
sunku do rządu i w stosunku do spo- 
łeczeństwa. Teraz pragnie się odegrać 
na rzekomo nieludzkiem traktowaniu 
więźniów brzeskich. Jest to dalszy 
ciąg walki politycznej, którą prowadzi 
opozycja a dla której jako środka uży- 
to t. zw. sprawy brzeskiej. 

W sposób bardzo sprytny potrą- 
cono stronę wzruszeniową tej sprawy 
i stwierdzić należy, że szereg kół na- 
szego społeczeństwa dał się uwieść tej 
grze, wykonując może nieświadomie 
robotę polityczną dla opozycji. 

Różne koła profesorskie, literackie 
i adwokackie występując z publiczne- 
mi enuncjacjami stwierdzają już nie 
wiem po raz który, jak łatwo t. zw. 
opinję publiczną można za nos wodzić. 
Enuncjacje te są żerem dla wrogiej 
nam prasy zagranicznej, czynią pań- 
stwu nieobliczalne szkody. Nikt się 
nie zastanawiał nad faktem, że w mo- 
mentach innych, gdzie należało i trze- 
ba było autorytatywną opinję wypo- 
wiedzieć, te same koła milczały, ocze- 
kując dalszego rozwoju wypadków. 

Wobec powyższego zebrani stwier- 
dzają, że uwięzienie posłów z opozycji 
było podyktowane wysoką racją stanu 
i że z dobroczynnych skutków tego 
posunięcia korzysta dziś całe społe- 
czeństwo wraz z temi kołami, które 
publikują swoje protesty, że akcja pra- 
"sowa i polityczna w tej sprawie ma 
podkład polityczny, że rzekomo po- 
szkodowanym przysługuje prawo do- 
chodzenia swych krzywd na drodze 
sądowej, że wreszcie wszelkie publicz- 
ne protesty i t. p. enuncjacje są częścio- 
wo nieświadomem a dla aranżerów tej 
sprawy zupełnie celowem działaniem 
na szkodę państwa. Młoda państwo- 
wość polska atakowana z zewnątrz 
czy z wewnątrz musi się bronić, a o- 
bowiązkiem każdego myślącego oby- 
watela jest stanąć po stronie racji sta- 
nu a nie jednostek rozżalonych nie- 
powodzeniem w akcji anarchizowania 
kraju i zwalczania rządu Marszałka 
Piłsudskiego, który dał Polsce wśród 
najbardziej niesprzyjających okolicz- 
ności trwałe podwaliny bytu państwo- 
wego”. 

  

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! | 
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KRON 
Sobota 

| Styczeń | Wschód słońca—g. 7 m. 42. 

= Zachód „” —& 15 m. 44. 

Spostrzežanis Zakiadu Meteorologji U, S. B. 

w Wilnie z dnia 9/|—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

mi] Dziś: Agatona, Wilhelma. 

Jutro: Higina i Honoraty. 

  

Temperatura średnia — 99 C 

A najwyžsza: — 6° С 

Ё najnižsza: — 11° 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przewažający: cisza. 

Tendencja barom+ stan staly. 

Uwagi: pochmurno, mgla. 

* ABMINISTRACYJNA. 
— Lustracje i stan higjeniezny piekarń 

wileńskich. W ilnie istnieje zgórą 250 
piekarń, a w tej liczbie ponad 150 piekarń 
avypiekających tylko chleb i bułki. Piekar- 
mie te znajdują się z reguły w suterenach, 
często w bezpośredniem sąsiedztwie śmietni- 
ków i ubikacyj, to też już przed 2-ma laty 
władze sanitarne z polecenia p. wojewody 
zakwaliłikowały około 70 piekarń do zam- 
knięcia. 

Wobec jednak zbiorowych prośb i me- 
morjałów, mie przystąpiono do likwidacji 
tych piekarń z należytą energją i większość 
ich istnieje na terenie miasta dotąd. 

W myśl nowego zarządzenia o dozorze 
mad artykułami żywmościowemi, wszystkie 
antysanitarne piekarnie winny być zlikwi- 
dowane. Władze administracyjne przystą- 
piły obećnie do lustracji, poczem mastąpi 
ich łikwidacja. 

— W eelu uniknięcia ewentualnych nie- 
porozumień przy wpłacaniu przez osoby 
ukarane grzywien administracyjnych oraz nie 
właściwego ich zarachowania — władze kom- 
petentne wyjaśniają tryb postępowania, jakie- 

-go należy się przytrzymywać przy opłacaniu 
tych grzywien. Pomieniony tryb postępowa- 
nia może być trojaki: a) ukarany wpłaca grzy 
wnę do właściwej kasy skarbowej, wskazanej 
w doręczonym mu nakazie lub orzeczeniu kar- 

nem, b) ukarany wnosi grzywnę do urzędu 
pocztowego wysyłając ją bądźto za pośrednict- 
wem P. K. O. bądź też przekazem pocztowym 
— na rachunek właściwej kasy skarbowej, 
c) urząd gminny (Magistrat) względnie spe- 
cjalny poborca (sekwestrator) ściąga grzyw- 
nę od ukaranego i wpłaca ją bądźto bezpo- 
Średnio, bądźto za pośrednictwem urzędu po- 
cztowego do właściwej kasy skarbowej. Wpła- 
cenie gotówki do starostwa, a tem mniej do 
rąk jakiegokolwiek urzędnika starostwa np. 
referenta adm.-karnego lub naczelnika kance- 
larji jest niedopuszczalne, a przyjmowanie 
pieniędzy przez urzędników jest bezwzględnie 
wzbronione 

  

MIEJSKA 

— Przygotowania Magistratu do sporzą- 
dzenia planu regulacyjnego m. Wilna. Jedna 
ze spraw, która najbardziej absorbuje samo- 
rząd wileński i а 
dzenia planu regulacyjnego m. Wilna. 

Od dłuższego już czasu prowadzone są 
intensywne przygotowania, które wchodzą 
obecnie w stadjum realizacji. 

Na posiedzeniu wczorajszem Magistratu, 
sprawa powyższa była przedmiotem szero- 
ikiej dyskusji. W, wyniku kilkagodzinnych 
debat uchwalono w najbliższym czasie (je- 
szcze w bież. miesiącu) powołać specjalną 
komisję dla podziału miasta na cztery stre- 
fy; 1) handlową, 2) przemysłową, 3) gma- 
chów użyteczności publicznej i 4) will i do- 
mów. 

Samo wykonanie płanu ami gistrat zamie- 
rza powierzyć jednemu z wybitnych profe- 
sorów-urbanistów Uniwersytetu Wileńskiego. 

Obecnie całokształt prac przygotowaw- 
czych skoncentrowany jest w wydziale po- 
miarów miejskich pod. wytrawnem kierow- 
mictwem inż. Walickiego. 

Zaznaczyć ńależy, iż plan regulacyjny nie 
będzie narazie obejmował całego terenu Wiiel 
kiego Wilna, a jest ograniczony do obszaru 
4.000 hektarów (powierzchnia starego Wilna) 

-—- Klasyfikacja ulic.  Onegdaj odbyło 
się posiedzenie mieszanej komisji do kla- 
sylikacji ulic wileńskich. Komisja: ostate- 
cznie ustaliła normę wynagrodzenia dozor- 
ców, oraz rozstrzygamia zatargów między 
właścicielami domów a dozorcami. Odnośny 
statut został już opracowany i uruchomio- 
my sekretarjat komisji przy Inspektoracie 
Pracy na m. Wiilno. Wszelkie więc sprawy 
jak mp. tyle razy poruszana przez dozor- 
ców Sprawa składek do Kasy Chorych i 
wysoki 
becnie mie od uznania właścicieli domów, 
lecz od decyzji komisji, do której w podob- 
mych sprawach powinni. się. zwracać dozor- 
cy domów. 

— Podatek lekalowy. Wydział podat- 
ROWY Magistratu m. Wilna rozpoczął: już 

nie nakazów płatniczych na podatek 
lowy za 1931 rok. Podatek, ten winien. 

być miszezony majpožniej do dnia 1 lutego 
b. r. Równocześnie nawet ci płatnicy, któ- 
rzy. mie otrzymali nakazów płatniczych 
winni uiścić należności podatkowe w prze- 
pisanym terminie. 

                       

    

   

  

ARTYSTYCZNA. 

—— Powodzenie stałej wystawy Sztuki w 
Wilnie. Dzięki poparciu stałej wystawy sztu 
ki w Wilnie przez jednego z najwybitniej- 
szych Art astyków p. M. Kuleszę, tudzież 

intensywnej jego pracy ną rzecz rozwoju tej 
„ekspo: i, zyskuje oma rzetelne mznanie 
wśród społeczeństwa, czego dowodem są po- 
czynione świeżo ma miej zakupy obrazów. 

Owóż 8-go b. m. sprzedany został do 
Grodna śliczny obrazek M. Kuleszy „Dziew- 
czynka z wazą*. Zakupiono nadto 2 po- 
mniejsze prace olejne pp. B. Jamontta i J. 

  

  

      

     

        

Horyda. 
Zaznaczyć tu okolicznościowo musimy, 

że ma wystawie, mieszczącej się przy ul. 
Wielkiej Nr. 14, ma której figurują prace 
iprzeszło 40-tu artystów, dominują ocywiś- 
cie talentem i kulturą artystyczną, malanze 
i nzeźbiarze polscy. 

ione są obecnie staramia względem 
mia z warszawskiego salonu „Zachę- 

x eksponatów najnowszej sztuki polskiej. 
Za parę tygodni nastąpi druga zmiana ob- 
razów ma wileńskiej wystawie i na niej to, 
niewątpliwie zajaśnieją tyle pożądane imio- 
ma gości warszawskich. 

SPRAWY ARADEMICKIE. 

— Komitet przyjęcia wycieczki studen- 
tów łotewskich w Wilnie komunikuje kole- 
gom, że spodziewany pobyt gości łotewskich 
w Wiilnie został przez M. S. Z. odwołany 
Studenci łotewscy gędą w Wiłnie li tylko 
przejazdem 11.I b. r. (niedziela) rano pod- 
czas postoju pociągu pośpiesznego, w drodze 
do Zemgale. 

   

      

  

GOSPODARCZA 
— Konjunktura budowlana w Wilnie. 

W drugiej połowie stycznia, odbędzie się 
posiedzenie Komitetu Rozbudowy, na któ- 
rem omawiana ma być konjunktura budo- 
wlana w Wilmie, w związku z niewyjaśnio- 
mą dotychczas sprawą przydziału kredytów. 

*dział w zakończeniu 3-g0 

wynagrodzenia będzie zależała ©- , 

KA 
Z KOLEI. 

— Sytuaeja odśnieżna na terenie Wil. 
Dyrekeji Koieżowej. Według ostatnich 
meldunków syłuacyjnych nadesłanych do 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, na terenie 
całej dyrekcji kolejowej sytuacja odśnież- 
na jest pomyślna. 

Na głównych odcinkach koiejowych pra 
cuje około 200 robotników z 4 pługami ed- 
śnieżnemi. 

Pociągi kursują normalnie bez żadnych 
opóźnień. 

— Ulgi taryfowe dla kuraejuszy. Wła- 
dze. kolejowe przyznały w ciągu całego roku, 
nie wyłączając miesięcy zimowych, ulgi tary- 
fowe przy przejeździe powrotnym z następu- 
jących uzdrowisk krajowych: Bukowina (sta- 
cja kolejowa Poronin), Jaszczurówka (st. kol. 
Zakopane), Szczawnica (st. kol. Nowy Targ 
lub Nowy Sącz), Zakopane, Zagiestów Zdrój, 
Nałęczów, Sadurki, Hołosko Wielkie (si. kol. 
Lwów), Truskawiec Zdrój, Inowrocław, lecz- 
nica ubezpieczalni krajowej pod Obornikami 
(st. kol. Oborniki), Smukała (st. kol. Byd- 
goszcz), Jaremcze, Tatarów, Worochta, Wisła, 
Bystra (st. koł. Wilkowice—Bystra), Zalesz- 
czyki, Ciechocinek, Otwock, Rudki (st. kol. 

Mrozy, Krynica. 
Osoby powracające z wymienionych uz- 

drowisk mają prawo do 50 proc zniżki biletu 
dla wszystkich klas w pociągach osobowych 
i pośpiesznych na przestrzeni najmniej 100 
klm Warunkiem otrzymania 2 ij 
dniowy pobyt w uzdrowisku 
przez komisję zdrojową. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z życia „Rodzimy Policyjnej". 28 gru 

dnia r. ub. w Kasynie n. funkcjonarjuszów 
P. P., Żeligowskiego 3, odbył się opłatek dla 
członkiń ikoła 1-go „Rodziny Policy jnej”. 

Po serdecznych przemówieniach i podzie 
leniu się opłatkiem, spędzono kilka miłych 
godzin na pogawędce, urozmaiconych wystę 
pami sołowemi oraz chóralnem wykonaniem 
kolęd przy płonącem drzewku.. 

— Przyjazd przedstawicieli Zarządu Głó- 
wnego P. C. K. Jak się dowiadujemy w dniu 
dzisiejszym przyjeżdżają z Warszawy dele- 
gat Rządu dla spr. P. C. K., pułk. dr. Rudz- 
ki, p. Ludwik Darowski, sekretarz general- 
шу — p. Anna Paszkowska, oraz dyrektor 
naczelny — dr. Bohdan Zakliński. 

Przyjzd ten jest związany z į 
kręgu wileńskiego Czerwonego Krzy 

(Goście przyjeżdżają na dziś i jutro. W 
dniu dzisiejszym złożą wizytę wojewodzie, 
odbędą posiedzenie ścisłe z zarządem okrę- 
gu wileńskiego, zwiedzą instytucje prowa- 
dzone przez tutejszy okręg, oraz wezmą u- 

i otwarciu 4-go 
kursu dla sióstr pogotowia sanitarnego. 

Jutro o godz. 13 w dużej sali konferen- 
cyjnej urzędu wojewódzkiego odbędzie się 
posiedzenie, poświęcone sprawom Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

— Z Rodziny Wojskowej. Do najwesel- 
szych i najmilszych zabaw karnawałowych te- 
go roku nał ie bezwątpienia zabawa 
dziecinna „Król migdałowy”, zorganizowana 
przez Zarząd „Rodziny Wojskowej w Wilnie, 
która się odbyła w dniu 6 b. m. w Kasynie 
'Garnizonowem. Dobrze ogrzana sala, piękne 
dekoracje oraz zapowiedź szeregu niespodzia- 
nek ściągnęły przeszło 250 dzieci wojskowych 
i tyleż chyba rodziców i opiekunów. Hucznemi 
oklaskami darzono młodocianych artystów, 

dzieci ze szkół i przedszkoli „Rodziny Wojsko 
wej”, którzy z przejęciem wykonali szereg 
tańców.. Malutkie Śnieżki, zabawni kucharze 
i kuchareczki z warząchwiami, barwni Krako- 

wiacy, para Górali, oddział dzielnych mary- 
narzy, wreszcie dostojna para królewska z or- 

ały szczery zachwyt publiczno 
ście obdarzeni piernikami i kolo- 
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*rowemi czapeczkami bawili się do późnego 

wieczora z niesłychanym trudem udawało się 

rodzicom namówić je do wyjścia 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 

zyki Współezesnej. W najbliższy wtorek 

13-go b. m. o godz. 8-ej wieczorem wyb tny 

krytyk muzyczny warszawski, p. Karol Stro 

menger, na zaproszenie Wil. oddziału Tow. 
Muzyki 'Współczesnej mówić będzie w sie- 
dzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) 
ma temat „Zjawiska Muzyki Współczesnej”, 

ilustrując odczyt przykładami z płyt gramo- 

fonowych. Nie wątpimy, że odczyt ten ścią 
gnie liczne rzesze miłośników muzyki. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Program działalności „Centrosojuza*. 

Centralny Związek Białoruskich Kułturatno- 

Oświatowych i Gospodarczych organizacyj 
й Instytucyj („Centrosojuz“) po swem wystą- 
(pieniu politycznem ma gruncie wyborów do 
Sejmu i Senatu, które mam 2 powodu nie- 
słychanie ciężkich warunków mie przynio- - 
sło oczekiwanych rezultatów, obecnie zwró- 
cił wyłączną uwagę na działalność kultural- 
no-oświatową i gospodarczą, zakreśloną na 

szeroką skałę. 
W pierwszym rzędzie zostało zlikwidowa 

me wydawane przez „Centrosojuz'* czasopi- 
smo © treści politycznej p. £. „Narodny 
Zwon“, co zresztą było poza sferą jego kom- 
petencji, by zająć się wyłącznie działalno- 
ścią, przewidzianą przez statut, t. j. kultu- 

ralmo-oświatową @ gospodarczą. Szczególną 
uwagę postanowiono zwrócić na pracę na 
prowincji, a to drogą urządzania prelekcyj 
i odczytów, zakładania bibljotek, czytelń, 
domów ludowych i t. p. 

W dziedzinie pracy gospodarczej „Centro 
sojuz* z powodzeniem prowadzi wydawni- 
ctwo czasopisma gospodarczego p. t. „Sa- 
cha* oraz objął kierownictwo, niedawno zor 
ganizowanych przez Białoruski Związek Aka- 
demicki 'w Wilnie, Spółdzielczych Kursów 
Korespondency jnych. 

iPozatem - kierownictwo  „Centrosojuzu“ 
zamierza przystąpić w niedalekiej przyszło- 
ści do wydawania miesięcznika  literacko- 
maukowego. 

RÓŻNE. 
— O ptakach. Jest w Wilnie Tow. Op. 

mad wwierzętami. Był pochód; ale dlaczego 
gdy mróz i śnieg zasnują ziemię, nikt mie 
pomyśli o stawianiu skrzynek z ziarnem dla 
ptaków, które z pod Śniegu nic sobie wydo- 
być nie mogą? Na placach i w ogrodach 
dzieci chętnieby przynosiły okruchy i ziar- 
mo a w nagrodę miałyby przyjemny widok 
wesoło posilających się ptaszków. 

ZABAWY. 
— Bal Patronatu. Dziś w salonach Geor- 

ges'a odbędzię się III Doroczny Bal Patro- 
mału Więzienmego. Początek o godz. 22-ej. 

— Bal na obozy letnie harcerskie. Dnia 
10 stycznia r. b. w salonach Oficerskiego 
|Kasyna Garmizonowego odbędzie się bal, u- 
rządzony staraniem Zarządu Wileńskiego 
Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego. 
Bilety wcześniej nabywać można u Pań Go- 
spodyń i Pamów Gospodarzy oraz w Klubie 
Techników, Wileńska 33 od 11—13 i od 17— 
19 * P. Juszkiewicza. 

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

letnie harcerskie. 

TEATR | MUZYKA | 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz 8 w. „Dzielny 'wojak Szwejk* Haseka, 

  

    

3 

    stanowiący najwięj 
zonie. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o g. 
9-ej wiecz. Rewja karnawałowa w režyserji 
i z konferansjerką Wyrwicza-Wichrowakiege 
Program składa się z szeregu skeczów, mo- 
mołogów, piosenek oraz występów tanecz- 
nych. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnie- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 11-go b. 
m. w obu Teatrach Miejskich odbędą się 
przedstawienia popołudniowe. 

W Teatrze na Pohułance ukaże się o g. 
3 m. 30 pp. „Betlejka Wileńska" Romer- 
Ochenkowskiej, w reżyserji A. Zetwerowi- 
cza, z przepiękną ilustracją muzyczną E. 

zy ciryba sukces w se- 

  

     

  

Dziewulski 
Ceny miejsc specjalnie zniżone. 
W Teatrze „Łutnia* o godz. 3 m. 30 po. 

ujrzymy  wytworną komedję Verneużła. 

  

„Egzotyczna kuzynka w reżyserji R. „Wast- 
lewskiego. Ceny miejse zmižome. 
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š MASZYNY Do SZYCIA 
kułucie Zygmunta Nagrodzkiego 

Wiino, Zawalna 11-a 
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RABJO 
SOBOTA, dnia 10 stycmia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05—12.50: Kom- 
cert popularny. (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
15.25: Program dzienny. 15.30—15.50: „Ma- 
ła skrzyneczka”. 15.50—16.10: „Nowy tora 
pieśni J. Piłsudskiego'—odczyt. 16.15—16.45: 
Koncert życzeń (płyty). 16.45—17.15: 
cert. 17.15—17.40: „Psychologja rewolucji 
a bolszewizm — odczyt. 17.45—18.46: Słu 
chowisko i koncert dla młodzieży. 18.45— 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kółek Rołn. 
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* — 
felj. 20.15—20.50: „Warszawa przed sta ła- 
ty“ — odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 22.00: 
„Purman Hrehory“ — felj. 22.15: Koncemń 
chopinowski. 22.50—24.00: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 11 stycznia 1931 r. 

10. Transmisja nabożeństwa z Bazyłiki 
Wileńskiej. 12.00: Bicie zegara i hejnał z wie- 
ży Katedralnej w Wilnie, 12.15: Poranek z Fil- 
harmonji Warszawskiej. 14.00: „Bór w zi- 
mie* odczyt. 14 Odczyty rolnicze i muzyka 
15.40: Audycja dla dzieci. 16.40: „Singapur — 
Brama Dalekiego Wschodu* odczyt.17.16: 
Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 17.30: 
Rezerwa. 17.40: Koncert popularny. 18.40: 
Transmisja międzynarodowych zawodów pły- 
wackich z Krakowa. 19.05: Kukułka Wileń- 
ska. 19.25: „Chłopski rozum* feljeton. 1940: 
Program na poniedziałek i rozmaitości. 20.00: 
Audycja literacka. 20. Koncert. 21.20: Kwa- 
drans literacki. 21.35: Muzyka popularna. 
22.00: „Kpiarz z Sewilli" feljeton. 22.15: Kon- 
cert solistki. 22.50: Komunikaty i muzyka tan. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 15.30: Łekcja języka francu- 
skiego. 16.10: Program dzienny. 16.15: „Nasz 
przyjaciel — pies* pogadanka dla dzieci. 
16.30: Audycja dla młodzieży (płyty). 17.15: 
„Najwięksi konsumenci w Świecie zwierzę- 
cym' odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wi- 
leński komunikat sportowy. 19.00: Program 
na wtorek i rozmaitości. 19.10:Komunikat rol- 
niczy. 19.25: Rezerwa. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 19.55: Nowości teatralne. 20.15: 
„Walkirja* opera w 3-ch aktach Ryszarda 

Wagnera. 22.50: Komunikaty. 23.00: Muzyka 
taneczna 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT PROF. ZDZIECHOWSKIEGO 

© BOLSZEWIZMIE. 

Dziś o godz. 17.15 prof. Marjan Zdzie- 
chowski wygłosi przez Radjo drugą część 

  

          

    

  

swego ciekawego odczytu p. t. „Psyeholo- 
gja rewolucji a bolszewizm“, którego począ- 
tek został wygłoszony we czwartek. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO na DWORCU KOLEJOWYM 

Wczoraj wieczorem w poczekalni 1 klasy 
dworca kolejowego, otruła się esencją octo- 
wą młoda kobieta 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewio- 
„ zło desperatkę do szpitala Żydowskiego, gdzie 
ustalono że jest ło niejaka Gobisówna. Skąd 
pochodzi i jakie były powody kroku samo- 
bójeczego nie zostało narazie ustalone. te) 

ARESZTOWANIE WYSTĘPOWICZA 
Z WARSZAWY. 

Wczoraj w nocy agenci wydziału śledczego 
zatrzymali złodzieja warszawskiego Trambo- 
wicza, który przybył do Wiłna widocznie na 
gościne występy. (e) 

WYPADEK PRZY PRACY. 

W dniu 8 b. m Androwicz Edward w cza- 
sie oczyszczania Śniegu z dachu na dworcu 
osobowym Wilno spadł на bruk doznając cię- 
żkiego potłuczenia. Androwicza w stanie bar- 
dzo ciężkim przewieziono do szpitala Św. 
Jakóba. 

KRADZIEŻE. 

— Wojciechowski Jan, ul Ostrobramska 19 
zameldował, iż do łokału Związku Inwalidów 
Wojennych przy tejże ulicy przedostali się 
nieznani złodzieje którzy skradli 2 maszyny 
do pisania ,„Underwood* i „Remington* war- 
tości około 2.000 złotych. Dochodzenie w 
toku. 

— Dermak Wacław, Słowiańska 7 zamel- 

dował, iż w lasku przyległym do uł. Nowo- 
Popławy, będąc pijanym, zasnął. W czasie 
snu skradziono mu płaszcz zimowy, kapelusz 
i znajdującą się przy nim gotówkę na ogół- 
ną sume 400 złotych. 

— Wodnicka Marja, Filarecka 20 zameldo- 
wała o kradzieży zegarka złotego przez Bar- 
szcza Antoniego, Połocka Nr. 4, który po do- 
komaniu kradzieży zbiegł. 

-— Matulewicz Ignacy, Miłosierna 6 zamel- 

dowal o kradzieży kurtki z Klubu Myśliwskie- 
go, Mickiewicza Nr. i1 przez Maciulewicza 
Kazimierza, zam. w Głębokiem, pow. dziśnień- 

skiego. 
— Rogowicz Tadeusz z D. O. War. Wilno 

zameldował o kradzieży paczki z materjałami 
pisarskiemi z wozu przy ul. Wielkiej przez 
Salno Kazimierza, Wielka Nr. 22. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od dnia 8 do dnia 9 b. m. zanotowano wy- 
padków 32, kradzieży 6, opilstwa 5, przekro- 
czeń administracyjnych 10. 

Qgólnopolski rozkład 
komunikacji autobusowej. 

Związek związków właścicieli auto 
busów przy poparciu Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych ma wydać niebawem 
pierwszy rocznik wydawnictwa pod na 
zwą „Komunikacja autobusowa w Pol- 
sce*. W wydawnietwie tem będzie po- 
dany ogólnopolski rozkład komunika- 
cji autobusowej, z uwzględnieniem 
wszystkich istniejących obecnie linij 
oraz cały szereg przepisów i t. d. 

(Iskra). 

Kom-. 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Kanclerz Bruening w Opolu. 
BERLIN. 9.I. (Pat.) W ciągu przed- 

poładnia dnia 9 b. m. kanclerz Brue- 
ming wraz z otoczeniem przybył do 
Opola. W podróży po Śląsku towarzy- 
szą kanclerzowi m. in. dyrektor gene- 
ralny towarzystw kolei Rzeszy Dort- 
miller oraz były konsul niemiecki w 
Katowicach von Griinau. 

W nadprezydjum odbyła się kon- 
ferencja, w czasie której przemawiał 
minister Treviranus, podkreślając ko- 
nieczność zakreślonego na szeroką ska- 
lę planu przebudowy struktury gospo- 
darczej wschodnich obszarów niemiec- 
kich. 

Odnośne zarządzenia rządów Rze- 
szy objąć powinny również i kwestje 
podatkowe. Decyzja genewska w spra- 
wie podziału Górnego Śląska wywołała 
zupełną zmianę stosunków ekonomicz- 
nych tej prowincji. Najcięższy kryzys 
przechodzi obecnie rolnictwo. Ogół za- 
gadnień zbiega się w problemie doty- 

Proces © mord 
RYBNIK, 9.I. (Pat). W dniu 9 b.m. 

sa wstępie rozprawy, która rozpoczęła 
się o godz. 9.40 przewodniczący zako- 
manikował, że sąd postanowił na wnio 
sek obrony przeprowadzić wizję lokal- 

czącym zmiany kierunku istniejących 
środków komunikacji. 

Syndyk izby handlowej i przemy- 
słowej Stefasius podkreślił, że rozwią- 
zanie problemu gospodarczego zależeć 
będzie od uregulowania problemu ko- 
munikacji. Mówca domagał się z na- 
ciskiem uznania Górnego Śląska za te- 
ren dotknięty kryzysem, żądając ob- 
niżenia taryf kolejowych, rozbudowy 
łożyska Odry oraz budowy połączeń 
komunikacyjnych między okręgiem 
przemysłowym i Odrą. 

W odpowiedzi swej kanclerz Brue- 
ning oświadczył, że jeżeli opinja pol- 
ska wyraża oburzenie z powodu jego 
podróży inspekcy jnej, nadając jej zna- 
czenie kroku o charakterze zewnętrz- 
no-politycznym, to wzburzenie to do- 
wodzi, że rząd Rzeszy obrał najlepszą 
drogę. Z Opola kanclerz Bruening wy- 
jechał na dalszy objazd. 

w Gołasowicach. 
ną terenu wypadku w Gołasowicach. 
Wizja ta nastąpi w dniu 10 b. m. o g. 
10 rano. Następnie przystąpiono. do 
dalszego przysłuchiwania świadków. 

  

Sline lotnictwo to potęga Państwał 

  

Ka Miejskie 
Od dnia 7 do 12 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany film Żyd wieczny tułacz 

MJ BB NSE R 

Zakaz wyświetlania filmu Remarque'a w Austrii. 
WIEDEŃ 8-1. Pat. Urzędowa „Wiener Ztg.* 

ogłasza w piątek po poładniu rozporządze- 

nie ministra spraw wewnętrznych, zakazu- 

jące wyświetlanie filmu Remarque'a „Na @а- 
chodzie bez zmian* na całem terytorjum re- 

publiki austrjackiej. 

Powszechny lokaut w angielskiej PFAMRY 
tkackiej. 

LONDYN. 9.1. (Pat. Fabrykanci 
i przemysłowcy bawełniani postanowi- 
li zalecić związkom lokalnym ogłosze- 
nie 17 b. m. powszechnego lokautu 

w branży tkackiej, o ile do tej pory 
konflikt z robotnikami nie zostanie 
zlikwidowany. Związek pracodawców 
tkackich przyjął analogiczną decyzję. 

Proces b. posłów - komunistów 
z pod znaku Białoruskiego Wł.-Robotn. Klubu Poselskiego. 

Wczoraj w trzecim dniu procesu Sąd w 
dalszym ciągu badał świadków zarówno z ra- 
anienia oskarżenia, jak też obrony. * 

Zezmawał św. Kuziel, dając wyczerpujące 
odpowiedzi na liczne zapytania oskarżonych 
i ich obrońców. 

Św. Niemakowski Marjam policjant sł. śl. 
delegowany z Gdyni charakteryzuje osk. Łu- 
kaszyka, działającego w Białymstoku. Daje 
cały szereg dowodów, że pozostawał on w 
ścisłym kontakcie z K. P. Z. B. 

Św. Stanisław Dajnowski mówi o rewizji 
u Gawryluka, w czasie której znaleziono wie- 
łe kompromitującego materjału oraz broń. 

Dalej opisuje przebieg demonstracyj zor- 
ganizowanych przez b. posła osk. Dworcza- 
nina, a w czasie których ranny został wy- 
wiadowca Swiech. 

Św. Bolesław Mincewicz opowiada o ma- 
mifestacjach urządzanych przez b. posła 
Kryńczuka i Dworczanina. 

Św. Józef Milewski daje relacje o dzia- 

higolwentka Wydgtej НЫ Handlowej, W/g powieści Eugenjusza Suego. 
Aktów 10. 

Dwie setje razem. 

  

SALA WIEJSKA W rołach głównych: Gabriel Gabrio, Claude Merelie i Silvio de Pedreili. 
GArdoramska 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — Początek seansów od gedz. 4-ej. — Następny prozram: „Złoto pustyni”. 

ANONS! Wkrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejszz film polski „NA SYBIR". 

Dźwiękowy Dziś! Najnowszy przebój dźwiękowy! Przepiękna ulubienica publiczności Dziś! 

KINÓ-TEATR MADY CHRISTIANS ;słynny amant Gustaw Fróhlich w najnowszej swej kreacji p. t. 

mi. 
DŹWIĘKOWE KINO 

„DOLLJWDOD 
al. A. Mickiewicza 22. 

Fascyn. sceny. 

  
Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka Nr. 47 

„PŁONĄCE SERCA" 
Koncertowa gra. 

p. Markowiczówny i p. Nowickiego. 

D ziś! Największa i najlepsza kreacja czarująco - piękna NORMY SHEAR ER w obrazie 

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

NAD PROGRAM : Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

ORKAN 
Dziśl 

Wielki džwlekowiec 
sensacyjny. 

Cudowne widoki. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne momenty. 

E iela o ane wiażen i mrtolet» życkka ipółozcen) 
Nadzwyczajna ilustracja muzyczna. Pełen efektów 
wokalnych Śpiew uroczej Mady Christians. 

Rewelacyjna treść. NAD PROGRAM: „Nocleg'* wytw. wileńskiej z udziałem 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

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

Monament. dramat miłosny z udziałem 
ezarującej Meksykanki, rywalki 

Dolores Del Rio LUPE VELEZ. 

Mistrzowska reżyserja. 

Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. Początek o godz. 2-ej. 

  KINO-TEATR Dziś ostatni dzień! 2 godz. upojenia umysłów. Najówietn. para kochanków. _ywiołowa, słodka, kapryśna. przepiękna 
p N « LIL DAGOVER i niczrównany amant JAN STUWE zachwyca, wzrusza iczaruje w dramacie salonowo-erotycznym 

1] t Cudna historja kochających serc 

| miłości i poświęcenia p/g dosko- ` A N |Miłosny szept nocy Sisi zi" 
ANONS! „Aniola Ulicy“ 

Początek o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Od jutra! Po raz pierwszy w Wilniel 4 potęgi ekranu, bohaterka „Siódmego Nieba”, 
i „4 djabłów" JANET GAYNOR, najpiękniejszy amant Charles Marton, ANOŃS! 

us tragik šwiata Rudolf Schlldkraut, oraz kusząca, piękna i czarująca Lucy Doraine 
w arcydziele najpięk- 
niejszej miłości p. t „KRYSTY NA” (Córka rybaka) Porywający poemat 

miłosny w 10 akt. 
  

łalności b. pos. Greckiego, dowodząc jego 
Kcisłago kontaktu z K. P. Z. B. 

Z pośród świadków odwodowych św. Wła- 
sow, na pytanie oświadcza, że osk. Gawryluk 
pewnie nie był zawsze ateistą, bo widywał go 
śpiewającego w chónze w czasie nabożeństw, 
a z batiuszką pił i grał. 

"Wreszcie ostatni z zeznających wczoraj 
świadków połicjant Królikowski dosadnie 
charakteryzuje osk. sekretarza B. W. - R.K.P. 
Tamasiuka, Pietkuna & Misko, których K. P. 

Z. B. delegowała do pełnienia tych czynności 
jako swych mężów zaufania. 

'Na zakończenie świadek oświadcza, iż 
kom.partja przydzieliła Tarasiukowi, tak jak 
wreszcie i innym, za żonę niejaką Żukównę. 

Ta komunistyczna żona nie była zado- 
woloma z losu i uskarżała się z tego swej 

  

przyjaciółce. List dotyczący dej kwestji 
znajduje się w aktach sprawy. 

Dziś dalszy ciąg procesu od g. 9 rano. 

Ka-er. 

Polka, poszukuje posady. 
Pesiada obce języki: (niemiecki. 

Na żądanie poważne referencje. 

2842 Adres: 

angielski, rosyjski, 
łotewski i francuski) oraz pisanie na maszynie. 

Udziela też lekcje z wspomnianych jezyków. 

Wilno, Antokolska 46. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI. 

Zapowiedziany mecz bokserski pomię- 
dzy dobrymi pięściarzami Warszawskiej „Ma 
kabi'* a najlepszym w Wilnie Wileńskim 
Khibem Bokserskim, — odbędzie się dnial1 
stycznia 1931 r. w niedzielę o godz. 20-ej w 
Sali Ośrodka Wychowania Fizycznego przy 
ul. Ludwisarskiej Nr. 4. 

Starcia nastąpią: 
W wadze ikoguciej — Borensztejn (War- 

szawa) contra Głowacz (Wilno); w wadze 
piórkowej — Amders (Warszawa) contra Łu- 
kin (Wilmo); w wadze lekkiej — Birencwejg 
(Warszawa) contra Kompowski (Wilno); 
w wadze półśredniej — Frejtag (Warszawa) 
contra Mironowski (Wilno); w wadze śred- 
niej — Garbarz (Warszawa) contra Wojtkie- 
wicz (Wilno). 

Ze względu na oczekiwaną dużą frenk- 
wencję publiczności kasa czynna będzie w 
lokalu Ośrodka od godz. 12 do godz. 20 w 
dniu zawodów. 

Mecz hokejowy P. K. S.—Ognisko. 

Ww nadchodzącą niedziełę w parku sporto- 
wym im. gen. Żeligowskiego odbędzie się 
mecz towarzyski w hokeja na lodzie pomię- 
dzy drużynami Pol. K. S$. i „Ogniska*. Począ- 
tek spotkania o godz. 12-ej. 

Komunikat narciarski Okr. Ośrodka W. F. 
Przerwana z powodu świąt, zaprawa nar- 

ciarska dla zawodników i zawodniczek pro 
wadzona przez kpt. Łuckiego Jerzego zostaje 
wznowiona z dniem 12 stycznia r. b. Program 
zaprawy ustalony został następująco: We 
wtorki — trening biegowy dla zawodników za- 
awansowanych. W środy trening skoków 
na małej skoczni dla zawodników do lat 16. 
W czwartki — trening skoków dla zawodni- 
ków zaawansowanych. W piątki — trening 
biegowy dla zawodniczek oraz dla zawodni- 
ków od lat 16-tu. Zbiórka zawodników (czek) 
każdorazowo na boisku sport. 6 p. p. Leg. 
punktualnie o godz. 14-ej (2-ga po południu). 
skąd nastąpi wyjazd na trening. 

  

ru zamieszkały, w Wilnie przy ul. 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. 

  

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ 
że wełny, jedwabie, Hanele 
oraa materjały pościelowe, bie- 
Mźniane żyrardowskie, kołdry 
watowe, koce pluszowe — 
sprzedaje najtaniej 

2842-1 6ŁOWIŃSKI — Wileńska 27 

2866 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewi- 

Połockiej 
obwieszcza, iż w dniu 19 

stycznia 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Wileńskiej 23 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego domu przemysłowo- 
hasdlowaga,W. Malisowali iaż. sp-ki z o: 0. 
jącego się z 2-ch aparatów radjowych 3 lampowych, 
oszacowanego na sumę złotych 575 ne zaspokojenie 
pretensji Banku Przemysłowców sp. akc. w Poznaniu. 

Komornik Sądowy A. Uszyński 

Nr. 7 (1949) 

WŚRÓB PISM 
„Ruch Stowiaiski“ w podwójnym (8—9) 

aumerze przynosi doborowy materjai nau 
kowy i informacyjny. 'Wpływem Sienkiewi= 
cza ma Słowiańszczyznę zajmują się arty- 
ikuły: V. Kredby, zmanego przekładcy wielu 
dzieł literatury polskiej ma jężyk czeski: 
oraz prof. W. Tasz eg0; osobie twórcy: 
„Quo vadis?* poświęcony jest wiersz Jira 
skovej-Peskovej. Z. Okini di w dalszym 
ciągu zajmuje się dziejami Serbji za carai 
Duszana. Recenzje omawiają ‚ 
W. T. Wisłockiego i K. Moszyūsi lego огаяй 
perjodyki: Bizanta, Slavia Occidentalż 

Słowiań Treść mumeru uzupełn 
szerne (korespondencje i komunikaty z ży- 
cia całej Słowiańszczyzny. 

    

  

                

— Pierwszy 
nika Ilustrowanego“ ukazał v zmnie- 
nionej szacie zewnętrznej: Wśród artykułów 
rew: yine szczegóły przynosi teljeton p. t. 

k nad Europą: 2 BAZAR „NA 
em świetle niez 

kiej tloty powietrznej €SZy cie tym rozpo- 
zyna się druk pow Zygmunta Nowakow- 

skiego „Przylądek Dobrej Nadziei". Znakomi- 
2, stylista, przedni pisarz, St: daw Wasyie- 

s kreśli charakterystykę Naruszewicza & 

Trembeckiego (Naruch i Trembiec|, w 
wając ciekawe s esnego życia. 
Ww przeglądzie prasy znajdujemy streszczenie 
sensacyjnej korespondencji niemieckiej 5 Byd 
goszczy ((„Wymawiaj Bidgoschtsch”). 
ton myśliwski bi lej stopie“, nt cy 
artykuł Witilina „Literatura w powietrzu Pa- 
ryża*, „Górnicy połscy we Francji*, wywiad 
% Janem Kiepurą, kronika, odpowiedzi reda 
kcji, nowela Hi. M. Dąbrowskiej p. t. „Podwój- 
na droga* składa się na barwną, świetnie ilu- 
strowaną treść „Tygodnika Ilustrowanego”. 

      

      
     

  

     
        

   

      

       

  

  

  

   

Popierajcie e KoRJOB 

    

M. Bixmowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. wielka fr. Ż1, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8. 

W. Z. P. 29. E 

Akuszerka 

МАА ВГО 

14 m. 3 

sklada- 

  

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
  ul. TATARSKA 20 
  

PANIE | PANOWIE.   
Akwizytorów! 

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

— Po próbnej.pracy pensja stała — 

$ Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
Ś Biuro w Wiinie, ul. W. Pohulanka 1. 

jadalne, sypiałae i ga- 
binetowe, kredensy, 

NIEDROGO, 
Ba fogednych warokach   

  

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych 

w Wilnie otwiera uzupełniające wieczorowe 
KURSY ELEKTROTECHNICZNE (poziom 
mistrzowski) dla monterów mających odpo- 
wiednią praktykę i pragnących otrzymać | | 
w skróconym terminie uprawnienia, ewen | i 
tualnie dla osób pracujących w dziedzinie i 

INA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

RA 

   X 
KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. cdoow. 

DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA 

  

  

Dziś i dni następnych! Wielki szlagier doby obecnej, cieszący się wszędzie kolosalnem powodzeniem p. t. | przemysłu elektrycznego, chcących uzupełnić „ZNICZ i 
Kino Kolejowe а Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny | swą wiedzę. Koda lata fr 1 

ogNigky| ŻYCIOWE ROZBITKI tony ° осс dacie arie prime || eta 
3 George Bancroft, Ewelina Brent, William Powell i inni. kancelarja kursów w gmachu Państwowej Dzieła książkowe, 

{ dw kolsjówj W. filmie bardzo ciekawa scena pościgu policji za przestępcami. Pocz. seansów o g. 5, w niedziele i święta o g. 4. Szkoły Technicznej w Wilnie przy ul. Ho- druki, książki dla 

ek dyrorea jw Następny program: „ULICA GRZECHU” z genjalnym tragikiem E. Janningsem. lenderni 12 w godzinach 17—19. 2867 urzędów, bilety wi- 
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Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska. Przekład autoryzowany). 

W czwartek z rana Norway zadzwo 
nił do biura i zakomunikował swemu 
szefowi, że nie będzie mógł przyjść. 
Był mizerny i zmęczony, gdyż przesie- 
dział połowę nocy w daremnem ocze- 
kiwaniu na telefon od Honeywella. W 
końcu usnął na krześle i, i obudziwszy 
się w trzy godziny później o świcie, ka- 
zał się połączyć z mieszkaniem przyja- 
cieła. 

Autor mógł powrócić późno i poło- 
żyć się odrazu spać. Ale na długie dzwo 
nienie nie było żadnej odpowiedzi i No 
rway doznał przeczucia, że stało się ja- 

i zęście. A więc i Honeywell 
i stał się częścią tajemnicy, któ 

ra owionęła losy Roberta Pembertona. 
©О ósmej Norway kazał sobie przy 

nieść śniadanie z sąsiedniej restauracji. 
O dziewiątej włożył z determinacją 

kapelusz i położył rękę na klamce. Po- 
stanowił się udać się wprost do szefa 
policji, omijając niższe stopnie. 

Ale po schodach szedł ktoś ciężkie- 
mi krokami, które rozległy się za chwi 
lę w jego własnym korytarzu. Jakaś 

  

   

    
   

  

ręka zapukała we drzwi i poruszyła 
klamką. Norway otworzył drzwi i 
przez próg napół wszedł, napół wleciał 
Honeywell. 

Amator-detektyw wyglądał opłaka- 
nie. Włosy miał w nieładzie, oczy za- 
szłe krwią, ubranie popłamione i po- 
mięte. 

Norway powitał żałosne zjawisko 
okrzykiem przerażenia. 

— Uspokój się brącie! — rzekł 
Honeywell. — To naprawdę ja. Ale o 
mało mnie nie zakatrupili. 

— Oni? — wykrzyknął Norway. 
— Kimkolwiek są zdaje się, że 

jednak wkońcu doszedłem, kto się kry- 
je za tą aferą. Nie trap się o mnie. Po- 
trzeba mi tylko kąpieli i śniadania i bę 
dę znów sobą. Przydałoby się przyło- 
żyć trochę głowę do poduszki, alenie 
chcę, bracie, tracić czasu. I tak mia- 

łem dosyć snu. — Uśmichnął się krzy- 
wo. Przeleżałem dobre kiłka godzin w 
cuchnącej uliczec. 

Opowiedział krótko przyjaciełowi, 
co.go spotkało i skrył się w łazience. 

  

Norway czekał na niego w milczeniu. 
— Dokąd się wybierałeś, Norway? 

—- zapytał autor, wynurzając się z ła- 
zienki. — Miałeś zamiar wyjść? 

— (Chciałem iść do szefa policji. 
-— Nie śpiesz się — odparł Honey- 

well. —- Wieczorem będziemy mieli 
wszelkie dowody rzeczowe. Wtedy 
zwrócimy się do władz. Ale czeka nas 
przedtem ciężka praca. 

— (o zamierzasz robić? 
-— Pójdę do tego domu na Baker 

Street — rzekł Honeywell. — Zobaczę 
się z tym Churchillem i zmuszę go do 
powiedzenia prawdy. Będzie to trochę 
bezprawne, ale sądzę, że mi się uda. 
Jeżeli nie, to podam całą rzecz do pism 

— Nie do wiary ta historja z Chur 
chillem. : 

— Pisma uwierzą. Ośmiokolumno- 
wą sensacja zawsze znajdzie wiarę. 
Sokół Poranny nienawidzi Churchilla 
jak trucizny i skorzysta z każdej oka- 
zji, żeby mu podstawić nogę. Nie jest 
to najlepsze pismo w mieście, ale ma 
największy nakład. 

Norway zapalił papierosa i usiadł, 
patrząc z przerażeniem na posiniaczo- 
ną twarz przy, jaciela. 

-— Mam wrażenie, Bart, że zanosi 
się na szkaradną chryję, — rzekł — 
ale ja cię nie odstąpię. „Twój do ostat- 
nich popiołów, jakeśmy się podpisy- 

    
wali za młodych lat. Na Boga, cieszę 
się Honeywell — bądź tak dobry i po- 
życz mi garnitur, czystą koszulę i koł- 
nierzyk. 

Przespał znaczną część popołudnia 
i zasiadł do obiadu, rześki i wypoczę- 
ty. Wpół do ósmej dwaj przyjaciele 
wyruszyli na ostatnią awanturę swoich 
niefortunnych przygód. 

W odległości bloku od mieszkania 
Amosa Churchilla zatrzymali się, aby 
wymienić parę ostatnich słów, cho- 
ciaż plan był już napół gotowy. O ós- 
mej Honeywell miał wejść po scho- 
dach i zażądać widzenia się z Amo- 
sem Churchillem. Gdyby mu tego od- 
mówiono, udaliby się obaj do szefa po- 
licji i opowiedzieli całą historję. W 
przeciwnym razie Norway miał czekać 
na powrót przyjaciela do dziewiątej. 
Gdyby o tym czasie Honeywell! nie wy- 
szedł bezpiecznie z domu, Norway u- 
dałby się za nim do mieszkania poten- 
tata, o ile możności w towarzystwie 
przyjaznego policjanta. 

— Wszystko przewidziane? — za- 
pytał autor, gdy przystanęli na rogu — 
Zatem do dzieła! Ja idę, a ty nie właź 
ludziom na oczy. 

ser w pogotowiu w 
bocznej kieszeni, Bart — rzekł szeptem 
przyjaciel. 

— Nie wziąłem. go z soba 

               

           

        

  

    
wiedział detektyw. — Nie mam poz- 
wolenia na broń i w razie czego, mógł- 
bym mieć poważny kłopot. Ałe sądzę, 
że Churchill zachowa się rozsądnie. 

Musi przecież dbać o swoją reputację. 
Może mi kazać wyjść, ale do przemo- 
cy się nie ucieknie. Nie sądzę. 

Skinął ręką i podążył przez Baker 
Street w kierunku zagadkowego domu. 
Norway stał, patrząc za przyjacielem. 
Honeywell wszedł po schodach i za- 
trzymał się przed drzwiami, które ot- 
worzyły się i po krótkiej wymianie 
słów, przyjęły go do środka. Norway 
zaczął się przechadzać na małej prze- 
strzeni obserwacyjnej, tam i zpowro- 
tem, nie spuszczając domu z oka. Od 
czasu do czasu spoglądał na zegarek. 

Tymczasem we wnętrzu domu 
cierpki lokaj wziął bilet od Honeywella 
i. po krótkiej chwili wprowadził go 
przed oblicze Amosa Churchilla. Gabi- 
net potentata był umeblowany wspa- 
niałemi ciężkiemi meblami w drzwiach 
wisiały czerwone portjery. Na małym 
stoliku płonęła żółta lampa. Obok stał 
głęboki fotel, wybity czerwoną skórą, 
a w fotelu siedział reformator. poszu- 
kiwany przez domorosłego wywiado- 
wcę. 

Był to dobrze zakonserwowany 

mężczyzna w średnim wieku. Wyglą- 
dał na bardzo silnego i pełnego sił ży- 

  

  

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Ztósie da AAA SB] 

dla W. K. 

WĘGIEL.| 
górnośląski opałowy 

  

zwłoczna w Zamyka- 
nych wozach, 

D.-H. „Wiłopał” 
Styczniowa 3, tel. 1417 

      

przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 36 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w- 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WAŁKOMIERSKA 3—20. 

Sprzedaje się DOM 
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Kanas zagraniczny. 
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Ach! Jak ciemno! — Nie dziwiłbym się:   

gdyby śnieg zaczął padać! 

  

wotnych. Twarz miał trochę ponurą. 
głowę łysą, górną wargę pokrytą ma- 
łym wąsem. 

Wehodzącego R dł powitał 

zdawkowym profesjonalnym uśmie- 
chem zapracowanego człowieka, któ- 
remu przerwano herkulesowy trud. 

— Pan Bartlett Honeywell — pow- 
tórzył za odchodzącym iokajem, spo- 
glądając na trzymany w ręku bilet. 
Ale nie wstał na powitanie gościa. — 
Nie miałem przyjemności znać pana, 
panie Honeywell. 

— Nie miałem tego zaszczytu — 
potwierdził uprzejmie Honeywell. — 
Jestem dziennikarzem, panie Churchill 
ale działam na własną rękę i nie na- 
leżę do żadnego dziennika. Mam na- 
dzieję, że nie przyszedłem nie w porę. 

Polityk uśmiechnął się twardym, 
metłalicznywn uśmiechem. 

— Zazwyczaj rad widzę dzienni- 
karzy 
nie. —— W każdym razie jestem do nich 
przyzwyczajony. Jak zresztą w dzi- - 

i ych czasach większość ludzi. 

k, którego budzą chronicznie 
ub czwartej w nocy, pytając 
lub o wysokość zdefraudo- 

                                  

           

    

o zdrowie, 

wanych sum, przyzwyczaja się stopnie 

wo do dziennikarz 

(Die: nn) 
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