
Wilno, Wtorek 13 Stycznia 1931 r. Cena 20 groszy. 

  

  

  

Rok VIII. 
  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Przed wyborami do Rady Miejskiej 
W jednym z numerów „Slowa“ z 

przed tygodnia ukazał się artykuł p. 

Kazimierza Leczyckiego, który pierw- 

szy zabrał głos w sprawie zbliżających 

się wyborów do Rady Miejskiej. Dzię- 

ki temu wystąpieniu wileńska „tajem- 

niea publiczna* dostała się na łamy 

prasy i zapewne nie zejdzie z nich aż 

do lutego r. b., kiedy to, w myśl kur- 

sujących pogłosek, mają nastąpić wy- 

bory. Dodamy, że wiadomość ta niko- 

go w naszem mieście nie zdziwiła, 

gdyż wobec upływu kadencji obecnej 

Rady Miejskiej jeszcze w roku ubieg- 

łym, kwestja nowych wyborów była 

jaż tylko sprawą wyznaczenia przez 

władze nadzorcze terminu wyborów, 

co zapewne nastąpi jeszcze w ciągu 

bieżącego miesiąca. 

Siłą rzeczy nasuwa się pytanie, ja- 

ką będzie ta nowa, trzecia w Wilnie 

wyzwolonem, Rada Miejska? Trudno 

na ło dąć odpowiedź. Podobno każde 

społeczeństwo ma taki rząd (w szero- 

kier tego słowa znaczeniu), na jaki 

zasługuje. W takim razie nasze miasto 

musiałoby mieć Radę i Zarząd miejski, 

składający się w swej większości z lu- 

dzi „poczciwych*, czyli zacnych, a 

niedołężnych -filistrów-mieszczuchów, 

"dła których poza rogatkami miasta, 
a w najlepszym razie — poza granica- 

mi „wielkiego m. Wilna", koóńczyłby 

słę zakres zainteresowania, a nawet 

aspiracyj. Broń nas Boże od takich 

wybrańców! 

Należy zaznaczyć, że I i II Rady 

Miejskie w Wilnie nie były ani nazbyt 

zacne, ani zbyt niedołężne. Rada z 

1919 r. wyłoniła Magistrat, który w 

nieco może zbyt _powolnem tempie 

dźwigał jednak miasto z ruiny gospo- 

darezej, w jakiej znalazło się ono po 

przejściach wojennych. Magistrat z r. 

1927 uporządkował i podniósł, a na- 

wet rozbndował istniejące urządzenia 

miejskie. Wprawdzie obydwie Rady 

Miejskie z reguły wykazywały brak 

żywszego zainteresowania zagadnie- 

niami o podłożu gospodarczem lub 

kulturalnem, skierowując natomiast 

całą energję ku sprawom o charakte- 

xze politycznym, niemniej bilans ogól- 

ny prac 2-ch pierwszych rad, dzięki 

wytężonej i ofiarnej częstokroć pracy 

niektórych jednostek z pośród człon- 
ków Magistratu lub radnych, nie był 

ujemny. 

Skład osobowy I i II Rady nie był 

zresztą najgorszy. Pod względem na- 

rodowościowym, w/g Rocznika Statyst. 

Miasta Wilna za łata 1921/1928, było 

w I Radzie 34 Połaków i 14 Żydów. 

W H Radzie było 33 Polaków, t2 Ży- 

dów, 2 Białorusinów i 1 Litwin. Pod 

„względem zawodowym w I Radzie by- 

ło 19 przedstawicieli zawodów wyzwo- 

lonych, 8 urzędników, 5 pedagogów, 

2 księży, 2 dziennikarzy, 6 właścicieli 

realności, kupców i przemysłowców, 

rzemieślników, 1 aptekarz, 1 robot- 

nik i 1 student. W II Radzie było: 

22 reprezentantów zawodów wyzwoło- 

nych, 8 urzędników, 6 pedagogów, 6 

rzemieślników, 2 kupców i przemysłow 

ców, £ rolnik i 3 radnych, należących 

do zawodów oddzielnie nie wymienio- 

„nych. 

W obydwóch radach przeważał e- 

lement inteligencki. W I Radzie było 

32 radnych, posiadających wyższe wy- 

kształcenie, 12 radnych o wykształce- 

niu średniem i tyłko 4 radnych o wy- 

kształceniu niższem lub domowem. 

W HH Radzie było 29 radnych o wyż- 

szem wykształceniu, 8 radnych o wy- 

kształceniu średniem, 11 radnych o 

wykształceniu zawodowem,  niższem 

  

lub domowem. Jeśli jednak wziąć 

ostatnie rubryki podziału radnych ie j 

leńskich, mianowicie rubrykę padzia- 

łu w/g wieku i w/g ugrupowań poli- 

tycznych, to stanie się jasnem, dlacze- 

go Wileńska Rada Miejska nie praco- 

wała tak sprawnie i owocnie, jak do 

tego jej naogół dobry dobór personał- 

ny musiał obowiązywać. Otóż przede- 

wszystkiem w obydwóch radach prze- 

ważał element starszy, po czterdziest- 

ce. Radnych w wieku od 41 do 50 lat 

było w I Radzie 17, radnych od 51 łat 

de 60—11 i radnych powyżej 60 lat— 

4 — razem 32. W II Radzie radnych 

w wieku od 41 do 50 lat było 22, rad- 

nych w. wieku od 51 do 60 lat było 

9i radnych w wieku ponad 60 lat— 

było 2 — razem 35. Nic też dziwnego, 

że obrady Rady Miejskiej Wilna ce- 

chowała zawsze ospałość, a quorum 

jedynie z wielkim trudem udawało się 

uzyskać. 

O ile chodzi o ugrupowania poli- 

tyczne, to cechowały je: przewaga e- 

lementu narodowo-demokratycznego— 

w I Radzie i dość znaczne zróżniczko- 

wanie polityczne w II Radzie. W I Ra- 

dzie grupa N. D. liczyła 31 radnych, 
zaś z pozostałych ugrupowań polskich 

—P. P. S. posiadała tyłko 2 mandaty 

i Demokraci I mandat. Pozostałe 14 

mandatów dzieliły między siebie 4 u- 

grupowania żydowskie. W II Radzie 

Miejskiej grupa N. D. miała stan po- 

siadania bardzo znacznie zredukowa- 

ny, bo tylko 11 mandatów. Ugrupowa- 

nia prorządowe (demokraci i konser- . 

wałyści), dzięki rozbiciu przy wybo- 

rach, uzyskały  nieproporcjonalnie 

skromne ilości miejsc, bo tylko 9 man- 

datów. Zato P. P. S$. osiągnęła poważ- 

ny sukces w postaci 9 mandatów. Dwa 

ugrupowania żydowkie miały ra- 

zem 12 miejsc, zaś Białorusini i Lit- 

wini — po 1 mandacie. Ci ostatni we- 

szli zresztą tylko przypadkowo, dzięki 

wielkiej ilości list polskich i wynika- 

zjącemu stąd rozbiciu głosów. 

W wyniku nowych wyborów 

do samorządu miejskiego należy 

przewidywać dość znaczne  zmia- 

ny przedewszystkiem w ukształtowa- 

niu się politycznem Rady. Znaczne 

zwiększenie stanu posiadania kosztem 

w pierwszej linji socjalistów oraz man- 

datów słowiańskich i litewskiego, о- 

siągnie zapewne blok prorządowy. Na- 

stąpi to jednak tylko w tym wypadku, 

o ile błok ten pójdzie do wyborów jed- 

nolicie. Wszelkie podziały na odłamy 

bloku w sposób szkodliwy mogłyby 

oddziałać na wyniki wyborów. Pod 

znakiem zapytania stoją takie lub inne 

wyniki wyborów dla endecji. Partja 

ła na terenie m. Wilna poniosła klę- 

skę w wyborach do parlamentu. Inaczej 

zresztą nie mogło być w mieście Mar- 

szałka Piłsudskiego z chwilą gdy Jego 

imię znalazło się na czełe listy B. B. 

Sytuacja przy wyborach miejskich 

jest jednak odmienna i należy się li- 

czyć z otrzymaniem przez N. D. około 

10 mahdatów także w III Radzie Miej- 
skiej. Zresztą w wyborach miejskich 

b. wielką stosunkowo rolę może ode- 

grać skład personalny poszczególnych 

list. Wyborca nie będzie tutaj głoso- 

wał na wielkie polityczne hasła, lecz 

w pierwszej linji na fachowców w 

dziedzinie gospodarki miejskiej, zdro- 

wotności, na działaczy kulturalno- 

oświatowych i t. p. Politycy pur sang 

odejdą zapewne na dalszy płan. 

W naszych skróconych z koniecz- 

ności rozumowaniach nie będziemy 

się dalej zastanawiali nad zawsze za- 

wodnemi horoskopami co do składu 

przyszłej Rady. W rubryce, jaką HI 

Rada Miejska Wilna powinna być od- 

notujemy w tem miejscu, że zgodnie 

z zaeytowanym wyżej artykułem p. 

Leczyckiego oraz podług pięknych. a 

jakże z duszy Wilna wziętych myśli 

prof. M. Limanowskiego, wypowie- 

dzianych podczas bankietu na cześć 

ministra Staniewicza, współcześni wil- 

nianie winni zdobyć się na stworzenie 

dla Wilna nowego okresu jego życia: 

okresu ekspansji, okresu wytworzenia 

własnej a nowej fizjognomji. I tu w 

przeciwieństwie do p. Leczyckiego, 

podkreślamy, że nasze Wilno nie bę- 

dzie tylko miastem uniwersyteckiem 

i zabytkowo-turystycznem. Historja, a 

ta przecież zobowiązuje, nakłada na 

nasze miasto również inne, bardziej 

trudne i bardziej zaszczytne obowiązki. 

Kwestję tę omówimy w jednym z naj- 

bliższych numerów ..Kurjera'*. 

T. Nagurski. 

Popierajcie Ligę Morską 

{ Rzeczną! 

  

Z konferencji Okrągłego Stołu 
w Londynie. 

  

  

Obrazek powyższy przedstawia delegację 
hinduską, która opuszcza sałę obrad kon- 
ferencji Okrągłego Stołu. która niedawno 

odbyła się w Londynie. 

  

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA. 12.1. (Pat.- 12 b. m. 
odbyło się pod przewodnictwem pre- 
mjera Sławka posiedzenie Rady Mini- 
strów, na którem zapadły m. in. u- 
chwały o przedłożeniu Sejmowi pro- 
jektów następujących ustaw: projektu 
ustawy o funduszu drogowym, ustawy 
o funduszu eksportowym, projektu 
nowelizacji ustawy. antyalkoholowej 
oraz projektu ustawy o przeznaczeniu 
wpływów ze sprzedaży części obliga- 
cyj III serji pożyczki dolarowej na 
uposażenie projektowanego funduszu 
drogowego w środki obrotowe. 

Minister Prystor w Gdyni 
i Gdańsku. 

GDYNIA. 12.1. Pat. — 11 stycznia 
„godz. 9 minister przemysłu i handłu 
-Prystor przybył do Gdyni. O godz. 17 
odbyła się w urzędzie morskim kon- 
terencja. W dniu 12 b. m. p. min. Pry- 
stor odbył szereg konferencyj i zwie- 
dził Gdynię. 

GDAŃSK 12.1. Pat. — 12 stycznia 
o godz. 11.30 rano samochodem z Gdy 
ni przybył tu minister przemysłu i ha- 
ndłu Prystor. P. Minister Prystor 
zwiedził wraz z komisarzem general- 
nym Rzeczypospolitej Polskiej, dyre- 
ktorem departamentu morskiego oraz 
członkami rady port gdański. Podczas 
zwiedzania minister informował się 
dokładnie o obecnym obrocie towaro- 
wym, zdołności przeładunkowej oraz 
stanie instalacyj portowych. Po śnia- 
daniu w zamkniętem gronie u p. ko- 
misarza generalnego min. Prystor od- 
jechał do Gdyni. 

Minister Zaleski w Paryżu. 

PARYŻ. 12.1. (Pat.j Przybył tu w 
dniu 12 b. m. min. Zaleski w towarzy- 
stwie dyr. Szumlakowskiego, powitany 
na dworcu przez ambasadora Chła- 
powskiego w otoczeniu urzędników 
ambasady. W imieniu min. Brianda 
powitał p. min. Zaleskiego zastępca 
szefa protokółu Carrć, P. minister za- 
bawi dzień jeden w Paryżu, poczem 
odjedzie do Genewy. 

Dr. A. Wysocki mianowany 
posłem w Berlinie. 

WARSZAWA. 12.1. (Pat.) „Monitor 
Polski* z 12 b. m. ogłasza, że Prezy- 
dent Rzeczypospolitej postanowieniem 
z dnia 9 stycznia 1931 r. zamianował 
podsekretarza stanu w ' Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych dr. Alfreda Wy- 
sockiego posłem nadzwyczajnym i mi- 
nistrem pełnomócnym pierwszej klasy 
Rzeczypospołitej Polskiej przy rządzie 
Rzeszy Niemieckiej. 

Zmiana na stanowisku szefa 
kancelarji cywilnej. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w najbliż- 
szych dniach ma nastąpić zmiana na 
stanowisku szefa kancełarji cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Dotych- 
czasowy szef kancelarji cywilnej dr. 
Adam Lisiewicz ma powrócić do służ- 
by dyplomatycznej, na jego miejsce po- 
wołany zostanie radca biura prawnego 
prezydjum rady ministrów, docent U- 
niwersytetu Jagiellońskiego i członek 
komisji kodyfikacyjnej dr. Bronisław 
Ilelczyński. 

Nowy wice-minister poczt 
i telegrafów. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Niebawem nastąpić ma nominacja 
nowego podsekretarza stanu w Mini- 
sterstwie Poczt i Telegrafów. Wice- 
ministrem poczt i tel. zostanie p. Fran- 
ciszek Drzewiecki. 

  

Treść noty polskiej do Ligi Narodów. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak donosiłiśmy, w związku z no- 

tami rządu niemieckiego do sekretarja- 

tu Ligi Narodów z dn. 22 listopada 
i 9 grudnia 1930 r. wnoszącemi na 

porządek dzienny styczniowej sešji 

Rady. Ligi sprawę zajść wyborczych 

na Górnym Śłąsku, rząd polski dnia 

7 b. m. przesłał sekretarzowi general- 

nemu pismo, w którem zajmuje stano- 

wisko co do poszczególnych zarzutów 

'zawartych w notach niemieckich. Pis- 

ino .to składa się z czterech części. 

FAW pierwszej rząd polski porusza 

kwestję zasadniczą i wykazuje, że pod- 

jęta przez rząd niemiecki akcja wycho- 

dzi poza ramy zagadnienia mniejszo- 

ści narodowych, a ma charakter bez- 

pośredniej akcji pofityczńej, takie sta- 

nowisko rządu niemieckiego umożliwi- 

ło i wzmocniło namiętną kampanję 

prasy i opinji niemieckiej opierających 

się na faktach zmyślonych łub przesa- 

dzonych. 

W drugiej części nota polska prze- 

chodzi kolejno zarzuty niemieckie do- 

tyczące wyborów na Śląsku, jakoby 
mniejszość niemiecka nie mogła w peł- 

ni wykorzystać swych praw wybor- 

czych, i obała je na podstawie materja- 

łów faktycznych i cyfrowych, nota 

podkreśla, że głębszych przyczyn, 

'pewnego podniecenia umysłów na Gór- 
nym Śląsku w okresie wyborczym, 
szukać należy w reakcji, jaką opinję 

wywołuje teror stosowany do mniej- 

szości polskich w Niemczech, nie chro- 

nionej traktatami mniejszościowemi o- 

raz akcja polityczna Niemiec, przeciw 

całości państwa polskiego, budząca 

niepokój w społeczeństwie polskiem i 

przeszkadzająca lojalnemu ustosunko- 

waniu się mniejszości niemieckiej do 

państwa polskiego. 

Trzecia część noty połskiej wyka- 

zuje, że zajścia, jakie miały miejsce 

w okresie wyborczym na Górnym Ślą- 

sku nie wykraczają poza ramy incy- 

dentów wyborczych wynikających z 

walki między stronnictwami. 

W zakończeniu rząd polski reasu- 

mując swoje tezy, komunikuje dla in- 

formacji członków Rady Ligi, wszyst- 

kie zarządzenia władz lokalnych i cen- 

tralnych wydane w związku z incy- 

dentami na Górnym Śląsku. Wywody 

polskiej noty poparte są obszernym 

materjałem dowodowym, zawartym w 

dziesięciu załącznikach dołączonych 

do noty polskiej. 

W Komisji Spraw Zagranicz nych Sejmu. 
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W dniu onegdajs+ym pod przewodnictwem posla J. Radziwilia odbyło się 
posiedzenie Komieji Spraw Zagranicznych Sejmu, na którem minister Zaleski 
wygłosił exposć, omawiając w niem międzynarodową sytuację polityczną, 
oraz cele i zadania polskiej polityki zagranicznej. Zdjęcie: Uczestnicy posie- 
dzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Min. Zaleski (1), pułk. Beck (2). 

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu i Senatu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak donosiliśmy, dziś odbędzie się 
płenarne posiedzenie Sejmu i Senatu. 
Głównym punktem porządku dzienne- 
go Sejmu są wybory członków Trybu- 
nału Stanu, komisji kontroli długów 
państwa, oraz głównej komisji ziem- 
skiej. Ponadto na porządku dziennym 
znajduje się szereg projektów ustaw 
oraz ratyfikacji umów międzynarodo- 
wych, m. in. umowy gospodarczej z 
Niemcami oraz układu likwidacyjnego 
polsko-riiemieckiego, podpisanego dn. 
31 listopada 1929 r. Ponieważ sprawa 
ta wywołała w swoim czasie ostrą 
kampanję ze strony Stronnictwa Naro- 
dowego, należy się spodziewać, że już 
przy pierwszem czytaniu na dzisiej- 
szem .posiedzeniu Sejmu, klub Naro- 
dowy zechce przez usta jednego ze 

swych przedstawicieli wypowiedzieć 
się w tej sprawie. Gdyby to nastąpiło, 
wówczas rozwinęłaby się niewątpliwie 
dyskusja nad ratyfikacją traktatu han- 
dlowego z Niemcami i układu likwida- 
cyjnego, w której przemawialiby 
przedstawiciele wszystkich klubów, i 
również klub B. B. W, R. Ponadto nie 
jest wykluczone, że na porządku dzien- 
nym posiedzenia wstawiony zostanie 
w ostatniej chwili projekt ustawy o 
monopolu zapałczanym i o pożyczce 
zapałczanej, uchwalony w ub. sobotę 
przez komisję skarbową Sejmu. Gdyby 
to nie nastąpiło, to jeszcze w tym ty- 
godniu musiałoby się odbyć jedno po- 
siedzenie plenarne Sejmu, ze względu 
na pilność tej sprawy. 

Dlaczego Niemcy wypowiedziały Rosji wojnę 
1914? wr. 

PARYŽ,12.I. (Pat), W „Le Matin“ 
ukazały się wyjątki z trzeciego tomu 
pamiętników księcia Buelówa. Autor 
pisze, że w dniu 25 lipca 1914 roku 
Niemcy mogły jeszcze uniknąć wojny. 
Wystarczyłoby powstrzymać Wiedeń 
od zerwania z Serbją zanim Niemcy 
rozpatrzyły odpowiedź serbską, potem 
zaś uznać tę odpowiedź za wystarcza- 
jacą, w której to odpowiedzi Serbia, 
idąc za radą wielkich mocarstw zgo- 
dziła się niemał na wszystkie propozy- 

cje austrjackie. Pozostałe jeszcze pun- 
kty sporne należało przedłożyć Hadze 
i było 9 szans na 10, że do wojny nie 
dojdzie. W dalszym ciągu Buelow twier 
dzi, że Niemcy wypowiedziały wojnę 
Rosji nie z powodu obrazy, ani też z 
powodu grożącego im niebezpieczeń- 
stwa, lecz jedynie z pobudek polityki 
wewnętrznej, grając na nienawiści do 
caratu, która panowała wśród socjali- 
stów niemieckich . 

šauki 

Wybory prezydenta Austrji odbędą się 
w czerwcu. 

WIEDEŃ, 12.1. (Pat). Dzienniki 
tutejsze donoszą, że stronnictiva parla- 
mentu austrjackiego porozumiały się 
co do wyborów prezydenta republiki 

w ten sposób, że wybory odbędą się w 
czerwcu roku bieżącego. Jako kandy- 
datów wymieniają dr. Miklasa, dr, Ren- 
nera i dr. Schobera. 

Burza śnieżna w Japonii. 
'FOKJO 12.1. Pat. — Skutkiem gwałtownej 

burzy: Śnieżnej, komunikacja w wiełu miej- 
seowościach została przerwana. W całym 

krajn burza poczyniła znaczne szk: . Panu- 
ją wiełkie mrozy. Istnieje obawa, że wiele 
okrętów uległo rozbiciu. 

Hr. 9 (1951) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
RADJO A ZATARG RZĄDU Z KLEREM. 

Rokowania dyrekcji radja litewskiego a 
kurją biskupią w sprawie transmitowania 
nabożeństw nie odniosły żadnego skutku, Wo- 
bec tego nabożeństwa przez radjo transmito- 
wane nie będą. Jak wiadomo, władze -ko- 
ścielne protestowały przeciwko przerywania 
transmisyj kazań, co zdarzało się, ilekroć— 
zdaniem władz rządowych skierowane one 
były przeciw rządowi i mogły wywołać nie- 
pożądany ferment w społeczeństwie. 

KSIĘŻA POD SĄDEM WOJSKOWYM. 

W sprawie czterech księży i dziewięcia 
studentów zakończone zostało śledztwo. Są 
oni oskarżeni o podburzanie ludnaści prze- 
<iwko władzom. Sprawę przekazano sądowi 
wojskowemu. 

B. MINISTER INTERNOWANY W OBOZIE 
KONCENTRACYJNYM. 

Były minister finansów Karwelis oraz 
trzej studenci, należący do partji chrześci- 
jańsko-demokratycznej, zostali nocy wozoraj- 
szej aresztowani i wysłani do obozu k 
centracyjnego w Worniach ma czas od 3 
6 miesięcy. Jako powód wysłania pisma po- 
dają utrzymywanie zbyt bliskich stosunków 
i odbywanie nielegalnych konferencyj z księ- 
dzem Krupawicziusem: W stosunku do ka 
Krupawicziusa został zastosowany areszt do. 
mowy. 

200 AKCYJ BANKU REPARACYJNEGO 
DLA LITWY. 

Jak donoszą pisma ma podstawie uch- 
wały Międzynarodowego Banku Reperacyj- 
nego z dnia 8 grudnia 1930 r: zostaje przy- 
znanem Litewskiemu Bankowi Emisyjnemu 
prawo nabycia 200 akcyj. й 

Bankowi Łotewskiemu przyznano prawa 
nabycia 500 akcyj. 

MEMORJAŁ RABINÓW W SPRAWIE ŻY- 
DOWSKIEJ UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY. 

Związek rabinów żydowskich wręczył Mi- 
nistrowi Oświaty memorjał z prośbą, by ucz- 
niowie żydowscy w szkołach i gimnazjach 
litewskich w soboty i święta żydowskie byli 
zwolnieni od pisania, a jeżeli to możliwe 
wogóle od nauk w tych dniach. Minister | 
sprawę rozwiązał w ten sposób, iż zezwolił 
uczniom żydowskim chcącym uzyskać tem 
przywilej na złożenie odpowiedniej prośby 
dyrektorowi. 

HYMN LITEWSKI NA X OLIMPJADZIE. 
„Komitet organizacyjny X Olimpjady zwró- 

cią się w tych dniach do Litewskiej Ligi Spor- 
towej o dostarczenie mu tekstu i nut hymnu 
diterwskiego, jak również państwowego sztan- 

ULOTKI KOMUNISTYCZNE W FABRYCE. 
D. 9 b. m.z okazji rocznicy pochodu Ga- 

pona w niektórych dzielnicach Kowna ujaw- 
niono bibułę komunistyczną. Proklamacje 
agitacyjne znaleziono również w fabryce me- 
-bli „Uniwersal. 

LI NN TSO ITA та 

Kandydaci na prezydenta 
Finlandji. 

HELSINGFORS 12.1. (Pat). 15 i 16 
lutegó odbędą šiė wybory 30 elektorów 
którzy obiorą prezydenta. Na stanowi- 
sko prezydenta zgłoszono cztery kan- 
dydatury, t. j. pretnjera Svinhuwuda, 
kandydata konserwatystów i lappów- 
ców, p. Kallio, kandydata rolników, 
prof. Stahlberga, kandydata postępów: 
ców i Tannersa, kandydata socjałde- 
mokratów. Najwięcej szans mają obć- 
cny premjer Svińiuwud i prof. Stakt- 

rg. ` 

Proces o zniesławienie 
sędziego. 

Tel. od wł. kor. ż Warszatby. 
Dnia 26 b. m. w Sądzie Okręgowym 

w Warszawie odbędzie się ssaki 
proces wytoczony przez sędziego šled- 
czego do spraw szczególnej wagi P- 
Demanta, prowadzącego śledztwo w 
sprawie byłych więźniów brzeskich, 
przeciw redaktorowi odpowiedzialne- 
mu „Robotnika za artykuł umiesz- 
czony w tem piśmie, zarzucający sze- 
reg nieprawdziwych faktów z przesz- 
łości p. Demanta, jakie miały rzekomo 
miejsce w czasie jego pobytu w Rosji 
sowieckiej. 3 ; 
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Krachy amerykańskie. 
  Nawet laika nie mówiąc już o 

ekonomistach — uderzać musi sygna- 
dizowany już od szeregu tygodni kry- 
zys gospodarczy w Stanach Zjedno- 
czonych Amer. Półn. Jakto? — zapy- 
tuje siebie zdziwiony czytelnik gazet, 
— więc nawet najbogatszy kraj świata 
i powojenny bankier Europy nie uni- 
knął depresji ekonomicznej, pod któ- 
rą uginają się obecnie wszystkie nie- 
mal kraje? 

Istotnie St. Zjednoczone Am. Półn. 
przechodzą obecnie kryzys. Nadpro- 
dukcja, bezrobocie, baisa na giełdzie 
krachy bamkowe. Zwłaszcza te ostat- 
nie stały się Sensacją šwiatową. Do 
powiedzieć, Że w ciągu kilku tylko dni 
stycznia r. b. zawiesiło wypłaty 15 
banków, a w ciągu 1930 r. zbankru- 
towały „zaledwie 782 banki. 

Amerykańskie krachy. bankowe 
«przybrały charakter masowy akurat 
ma przełomie starego i nowego roku, 
zbiegając się z ujemnym dorocznym 
bilansem gospodarczym innych kra- 

    

jów. Stąd cały pesymizm ekonomi- 
stów. Stąd alarmujące djagnozy i pro 
gnostyki. Stąd też tendencja do' spro- 
wadzenia wszystkich przejawów: de- 
presji gospodarczej Starego i Nowego 
Świata do wspólnego mianownika, a 
w konsekwencji — do stawiania po- 
nurych horoskopów politycznych. 

W rzeczywistości nie jest tak źle, 
jakby się napozór wydawało Metoda 
wogólniamia opiera się wtym wypadku 
na podstawach dosyc kruchych. Wciąż 
się zapomina o tem, że Nowy Świat 
ma .zgoła odmienne nastawienie psy- 
chiezne i ekonomiczne niż Świat Stary 
Imni ludzie. inna kultura, inne cele, 

* tradycje, mentalność. Europa z pew- 
mościąby nie strawiła tak łatwo maso- 
wego krachu bank., jaki miał miej- 
sce w Ameryce. Tymczasem dla U.S.A 
objaw to niemal coroczny. Statystyka 
wykazuje, że w 1926 r. ogłosiło niewy- 
placalnošč „tylko“ 956 banków, a więc 
©. całe 174 banki więcej miż w r. ub. 
'Dla specjalnie interesujących się kwe- 
stją krachów amerykańskich podaje- 
my tabelkę następującą: 

  

  

zbankrutowało suma d б 
KO ai, 

+ 1921 501 196 
1922 354 MI 
1923 648 189 
1924 776 213 
1925 612 173 
1926 935 272 
1927 662 194 
1928 491 139 
1929 640 234 
1930 782 ? 

Razem 6.382 banki 1.721 

Z powyżższego wynika, że w ciągu 
©statniego dziesięciolecia zrobiły „plaj 
„tę* 6.382 banki amerykańskie o łącz- 
mych depozytach i kapitalach do 
dwóch miljardów dolarów (jeżeli u- 
wzgłędnić rok 1930). Czy fakt ten od- 

ę tak bardzo na potężnym orga- 
miźmie gospodarczym Nowego Świa- 
ta, który potrafił w okresie powojen- 
mym zainwestować w pożyczkach za- 
granicznych piętnaście miłjardów do- 
„larów, a którego oszczędności wew- 
'nętrzne, zdeponowane we własnych 
bankach wyraziły się astronomiczną 

'cyfrą, Około trzydziestu miljardów do 
darów (według statystyki z 1928 r, — 
"28.412.961. 000 dolarów)? Bynajmniej. 

; Kraj Yankesów jest krajem sprze- 
'czności. Przy ustroju skrajnie demo- 
„kratycznym, „panuje tam system na- 
„wskroś kapitalistyczny, ze, wszystkie- 
„mi jego wadami i usterkami. Obok ha 
seł nauki chrystusowej—brutalny wy- 
zysk i kułt pięści. Obok zasady tole- 
rancji — nieludzkie traktowanie czar 
nych parjasów — murzynów. Obok 
przejawów wysokiej kultury i cywili- 

  

  

  

  

zacji — niesłychane gdzieindziej roz- 
panoszenie się bandytyzmu. Obok pra. 
wdziwej religijności — sekciarstwo, 
posumięte do obłędu. Słowem kraina 
dziwacznych kontrastów i jaskrawych 
krańcowości. Nad wszystkiem jednak 
panuje wszechwładnie kult złotego 
cielca, któremu tam na imię business. 
Wszystko się dzieje pod znakiem inte 
resu. Wszystko nosi piętno utylitary- 
zmu. 

W twardej walce o byt zdobył mło 
dy naród amerykański tężyznę i hart 
ducha. Owi pierwsi emigranci angiel- 
scy, owi purytani, co uchodzić musieli 
za ocean przed krwawemi prześlado- 
waniami religijnemi, znajdowali na 
dalekiej, zamorskiej obczyźnie surowy 
klimat i dziewicze lasy. Nie była to 
wcale biblijna, mlekiem i miodem pły- 
'mąca ziemia obiecana. W krwawym 
trudzie wywalczać musieli: osadnicy 
angłosascy swe prawo do życia i znoś 
mej egzystencji. Niejeden z nich padł 
'pod nożem czerwonoskórych,  nieje- 
den sterał swe zdrowie nad wyrębem 
i karczowaniem tamtejszych pustkowi 
leśnych, niejeden stał się pastwą dzi- 
kiego zwierza. A jednak przetrwali i 
wywałczywszy sobie 'pod wodzą Wa- 
shingtona wolność państwową, zabra- 
li się ze zdwojoną energją do utrwale 
nia i rozszerzenia swych zdobyczy na 
rodowo-państw., a nadewszystko e- 
konomicznych. Całe 150-letnie załe- 
dwie życie młodej zbiorowości półno- 
cno-amerykańskiej płynie dod zna- 
kiem wytężonej pracy gospodarczej, 
o potężnym rozmachu twórczym. Kraj 
był bogaty, lecz bezludny. Napływa 
więc masowo emigracja: włoska, nie- 
miecka, angielska, polska, żydowska. 
I wszystko to porwane zostaje w tryby 
rozpędzonej ekspansji ekonomicznej, 
wszystko się nagwałt amerykanizuje, 
walczy o byt i dolary, rozwija maxi- 
mum sił i zdolności. Powstaje kongło 
merat, jedyny w swoim rodzaju zle- 
pek różnych ras, wyznań i narodowo- 
Ści. Powstaje 100-miljonowy naród 
amerykański, którego celem — do- 
brobyt (,,prosperity*), bożyszczem — 
pieniądz. 

Polityka zagraniczna mało Ame- 
rykanina obchodzi, chyba że się wią- 
że z „business'em*. Może sobie zre- 
sztą wuj Sam na to pozwolić, gdyż 
geograficzne położenie Ameryki Pół- 
mocnej jest wyjątkowo pod względem 
politycznym korzystne. Z północy — 
lody podbiegunowe i puste obszary 
Kanady, ze wschodu i zachodu — o- 
ceany, z południa — rozdarty zamie- 
szkami wewnętrznemi Meksyk. Wy- 
datki na wojsko siłą rzeczy więc od- 
padają. Nie mie przeszkadza zająć się 
(business'em, co też Amerykanin z ca- 

lą, właściwą sobie pasją i zamiłowa- 
niem robi. Przyzwyczajony do wy- 
siłków i walki, zahartowany w tru- 
dach i zmojach, mający we krwi tra- 
dycje pierwszych owych pionierów 
anglosaskich ma gruncie amerykań- 
skim, rozwija Yankes' działalność zdu 
miewająco intensywną. Twardy i i bru 
talny, nie mający w sobie ani za grosz 
miękkości, tak właściwej Słowianom, 
pozbawiony uprzedzeń i przesądów 
historycznych, zdobył „seltmademan' 
z Nowego Świata, to, czego nie udało 
się osiągnąć żadnemu narodowi euro- 
'pejskiemu: bezwzględną supremację 
ekonomiczną nad światem. 

Europa sama zadanie to Stanom 
Zjednoczonym Am. Półn. ułatwiła. 
Wojna światowa była tym czynni- 
kiem, który spowodował niesłychaną 
rozbudowę przemysłu północno-ame- 
rykańskiego i wywołał zawrotny 
wzrost eksportu z U.S.A. Dość powie- 
dzie, że podczas gdy w 1913 r. nadwy- 
żka. eksportu Stanów Zjednocz. Am. 
Półn. nad importem wyrażała się cy- 

Wspomnienia podróżne. 
jA Nasi południowi pobratymcy Jugosłowianie. 

3 w IV. 
Naród Jugosłowiański. jest inowa- 

„cją polityczną, powstał dosłownie z 
dziś na jutro, dzięki dekretowi królew- 
„skiemu Aleksandra III Karadžordže- 
wicza. Stworzyła go konieczność dzie- 
jowa, przymus nowych warunków ży- 
cia narodów w powojennej Europie, 
oraz wola siłnego człowieka, jedynego 
bodaj monarchy europejskiego. który 
„nietylko panuje, ale i rządzi. Była so- 
bie mozaika różnych narodów i ple- 
mion słowiańskich, związana przypad: 
„kowem sąsiedztwem w terenie i wspól- 
"ną mową, rozdzielona zasadniczemi 
różnicami psychicznemi i kulturałne- 
„mi: byli Serbowie, Chorwaci, Dalma- 

„ci, Słoweńcy, Bośniacy, Czarnogórcy. 
Dzisiaj ich niema oficjalnie, są tylko 
Jugosłowianie, mówiący po jugosło- 
"wiańsku obywatele państwa Jugosła- 
wji. 

|. Ze wszystkich narodów, wchodzą- 
cych w skład Jugosławji dwa tylko 
dzielą między siebie gospodarzenie w 
'nowem państwie. To Serbowie i Chor- 
„waci z Dalmatami. Stare państwo chor 
„wackie obejmowało zarówno Chorwa- 
«ję właściwą, t. zn. Zagrzeb z otaczają- 
cym go krajem, jak Dalmację, wąski 
skrawek wybrzeża, zamknięty pomię- 
dzy Adrjatykiem, a Dinarskiemi Alpa- 
mi. Mieszkańcy tego skrawka noszą 
stare illyryjskie imię Dalmatów, ale 
plemiennie niczem się od Chorwatów 
nie różnią. Mówią wszyscy jednym ję- 
zykiem, chorwackim, który zkolei ni- 
ezem prawie nie różni się od serbskiego 

Prawie, gdyż są jednak pewne różni- 
ce, polegające głównie na różnych 
wpływach tu łacińskich, tam tureckich 
i węgierskich, oraz na nieco odmiennej 
wymowie. Tak, że po osłuchaniu się z 
Chorwatami trudniej jest zrozumieć 
Serbów i odwrotnie. Zewnętrzny po- 
zór inności daje używanie dwojakich 
alfabetów: eyrylicy w Serbji — łaciń- 
skiego w Chorwacji i Dalmacji. 

Wielka ilość prasłowiańskich słów 
i zwrotów, które u nas już od wieków 
zanikły i spotykają się tylko w jakichś 
stary! ch tekstach średniowiecznych da- 
je polskiemu uchu wrażenie dziwnej 
uroczystości w potocznej mowie, jak- 
by ciągłego celebrowania. Zdarzyło mi 
się, że fryzjerka w Splicie, nie dosły- 
szawszy mojego pytania, zagadnęła 
mię: kako rzekliście, miłościwa? — 
Mimowoli rozejrzałam się po zakładzie 
by stwierdzić, że naprawdę stoją tu e- 
lektryczne aparaty do trwałej ondula- 
cji i żarówki palą się u sufitu, a nie 
woskowe świece w śŚwiecznikach z ro- 
gów jelenich. Słowo: „„mmolim* znaczy 
to samo, co u nas: proszę, jest podob- 
ne do rosyjkiego umoliat“ — błagać i 
przez to każdej zwykłej prośbie nadaje 
charakter kornego błagania. Słowo: 
„chwała, którem się dziękuje, może 
jest tem zagubionem dziękczynieniem 
słowiańsk., zastąpionem przez niemie- 
ckie dank? Bardzo lubiłam, kiedy ob- 
darte, płowowłose i modrookie dzieci 
„chorwackie za podany datek mówiły 
uroczyście: — chwała wam. — Powa- 

B. GR RSA 

Prof. Piccard znowu 
próbuje. 

  

  

  
Prof. Piccand, któremu — jak wiadomo — 
próba lotu bałonem ałuminjowym wgórę sie 
mie udała; mie porzucił swych projektów! Na- 
prawił on uszkodzony poprzednio baion i 
będzie zńowu izóbowah dotu. Widzimy tu 

uczonego, stojącego przy gondoli. 

  

Niepomyślny stan pogody 
na Maderze. 

FUNCHAL. 12.1. (Pat.) - W ostat- 
nich dniach pogoda na Maderze nie 
dopisuje. Termometr wskazuję 15 st. 
Panują wiatry i deszcze. Mimo to, 
przebywający tu Marszałek czuje się 
doskonale. 

Wyrok w procesie komisarza 
Biedrzyńskiego. 

BERLIN 124. Pat — Biuro Wołffa 
komunikuje: W procesie o szpiego- 
stwo przeciw polskiemu komisarzowi 
straży granicznej Adamowi Biedrzyń- 
skiemu z Czerska, w związku z incy- 
dentem granicznym w Opałeniu, se- 
nat kamy trybunału Rzeszy ogłosił 
w dniu 12 b. m. następujący 'wyrok: 
Oskarżony skazany zostaje z powodu 
ponawianych ustawicznie prób wyśłe- 
dzenia tajemnic wojskowych, na pod- 
stawie $ 3 ustawy o szpiegostwie i $ 
43 ustawy ikarnej, z powodu usiłowa- 
nego zabójstwa w sensie $ 14 ustawy 
karnej, z powodu przestępsetwa prze- 
ciw ustawie paszportowej i przekro- 
czenia ustawy o noszeniu broni — na 
łączną karę 10 lat ciężkiego więzienia. 
7 miesięcy więzienia śledczego zosta- 
je oskarżonemu zaliczone na poczet 
kary. Skonfiskowana broń i amunicja 
została zatrzymana. 

  

Podatek drogowy od samo- 
chodów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się w Prezydjum 
Rady Ministrów posiedzenie, pod prze- 
wodnictwem premjera Sławka, z u- 
działem zainteresowanych ministrów, 
w sparawach drogowych. Jak słychać, 
przedmiotem posiedzenia była sprawa 
ustanowienia podatku dochodowego 
od samochodów na cele utrzymania 
dróg publicznych i naprawy starych 
oraz budowy nowych dróg. 
ni a CA 

*га 691 milj. dol, w 1919 r. nadwyžka 
ta wyniosła eztery miljardy szsnaście 
miljonów dolarów czyli wzrosła nie- 
mał o 600 proc. 

Trudno uwierzyć w gospodarczy 
zmierzch krainy dolara, jak tego chcą 
niektórzy pesymiści. Wątpłiwą jest 
rzeczą, by ostatnie masowe krachy 
bankowe miały zachwiać konjuktura 
mi Stanów Zjednoczonych Amer. Płn. 
Miljardy mają swą wymowę, a naród 
amerykański — zbyt wiele tężyzny i 
rozmachu aby naprawdę się ugiąć pod 
brzemieniem kryzysu, który dła inne 
go kraju i innego narodu mógłby się 
okazać zgubnym. 4. 
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žnie i górnie brzmi także dla. Polaka 
zwykły w Chorwacji zwrot grzecznoś- 
ciowy: miłościwa pani i miłościwy pa- 
nie, — przy równoczesnem używaniu 
zaimka „wy, a spotykane w aktual- 
nych dziennikarskich artykułach poli- 
„tycznych starożytne imperfecty wyglą- 
dają już całkiem oryginalnie i dziko. 

Zrozumieć Chorwatów nie jest tru- 
dno, mówić już jest trudniej, a naj- 
trudniej mówić tak, by Chorwaci zro- 
zumieli. 

Mimo to, przez cały czas pobytu w 
Jugosław ji, posługiwaliśmy się uparcie 
jakąś słowiańską gwarą, mieszając do 
niej słowa rosyjskie i polskie, byle tyl- 
ko nie mówić po niemiecku. Tośmy 
sobie uważali za hańbę, aleśmy w tym 
względzie nie znaleźli u Chorwatów 
oddźwięku, jakkolwiek wysłuchiwali 
oni bardzo uprzejmie nasze racje. 
Nasza północnosłowiańską nienawiść 
rasowa do Niemca jest dla naszych 
południowych braci czemś zupełnie ob 
cem. Zastępuje ją nienawiść do Wło- 
chów, gorąca, intensywna, bołąca 'nie- 
nawiść, przejawiająca się u wszyst- 
kich do ostatniego żebraka. Włoch, to 
jest ten wielki wróg i zaborca, czyha- 
jący na bezpięczeństwo Dalmacji, 
konkurent ekonomiczny, niebezpiecz- 
ny rywal. Bo Dałmacja w dużym sto- 
pniu żyje z turystów. Kraj jest bar- 
dzo biedny, gleba — to lita skała, pól 
uprawnych prawie niema; są tylko 
winnice na kamiennych tarasach, och- 
raniających pracowicie naniesioną zie- 
mię urodzajną, są drzewa figowe i 0- 
liwne, i są turyści. Przyjeżdżają na 
Rab, do Cyrkwenicy, na riwierę Sied- 
miu Kaszteli, na Korczułę, do Makar- 
skiej, do Lapadu pod Raguzą. Zosta- 
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SEAWII BLENOSCKA 

0 obniżenie diet poselskich. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobec ukazania się w „Ilustrowa- 
nym Kurjerze Codziennym* wiadomo- 
Ści, że klub B. B. W. R. postanowił 
zgłosić, na jednem z najbliższych po- 
siedzeń Sejmu wniosek o obniżenie 
diet poselskich o 15%, w kołach opo- 
zycyjnych Sejmu, utrzymuje się opi- 
nja, że wniosek ten będzie poparty 
przez wszystkie kluby polskie w spo- 
sób jednomyślny, jednakże stronnic- 
twa opozycyjne mają ponadto rozsze- 
rzyć ten wniosek w kierunku również 
zmniejszenia o połowę diet marszał- 

ków Sejmu i i Senatu. Dalej kluby o 
zycyjne zamierzają zgłosić PR a о 
zmniejszenie plac najwyžszych kate- 
garyj pracowników państwowych, a 
więc ministrów, podsekretarzy stanów, 
dyrektorów banków państwowych i 
kierowników przedsiębiorstw państwo- 
wych. Gdyby taki wniosek został zgło- 
szony w Sejmie, musiałby on być u- 
jęty w formie ustawy nowelizującej 
pragmatykę służbową, według której 
wymierzone są pobory tych kategoryj 
urzędników państwowych. 

Apel profesorów politechniki lwowskiej 
do Pana Prezydenta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Profesorowie politechniki lwow- 
skiej wystosowali do Prezydenta Rze- 
czypospolitej, jako wybitnego członka 
grona —profesorskiego politechniki 
lwowskiej oraz honorowego profesora 
tej uczelni memorjał w sprawie brze- 

skiej. Profesorowie politechniki lwow- 
skiej, zwracają się do Prezydenta w 
sprawie o wydanie zarządzenia zmie- 
rzającego do ukarania winnych wy- 
kroczeń wobec byłych posłów osadzo- 
nych w więzieniu w Brześciu. 

T 

Rozruchy w Manilli. 
NOWY-YORK 12.1. Pat. — Według do- 

niesień z Manilli, w ubiegłą sobotę banda 
tanatyków religijnych wtargnęła do miasta 
Tayub, gdzie w starciu z policją zabiła dwóch 
agentów policyjnych i zraniła zgórą 20. Od- 

niosłe rany również kilkanaście osób eywil- 
nych. Napastnicy spalili na rynku sztandar 
amerykański. Rozruchy te przypisywane są 
ianatyzmowi  religijnemu,  podniecanemu 
przez agitatorów komunistycznych. 

Niesłychane mrozy w Chinach. 
SZANGHAJ 12.1. Pat. — W Chinach za- 

panowały straszne mrozy, z powodu któ- 
rych setki łudzi umiera. W Charbinie ter- 
mometr wykazuje 48 st С. poniżej 0. W 
Mandżurji zamarzły wszystkie rzeki. Ponad 

Pekinem przeszła niezwykłej siły burza Śnie- 
żna. Równocześnie wichura przyniosła masy 
piasku z pustyni Gobi. W samym tylko Pe- 
kinie ed dnia 9 b. m. ponad 100 ludzi zmarło 
z pewodu mrozu. 

Zawalenie się góry koło Rapallo. 
GENUA 12.1. Pat. — Naskutek zawalenia 

się kamieniołomu o trzy kilometry od miej- 
scowości klimatycznej Rapallo, obsunęła się 
część góry, zawalając na przestrzeni 100 me- 

  

Wyrok w procesie o zabójstwo przodownika na 

trów drogę między Rapallo a Zoagly. 6 ty- 
sięcy metrów sześciennych ziemi i kamieni 
przerwało komunikację między wyżej wy- 

mienionemi miejscowościami. 

Sznapki. 
* RYBNIK 12.1. Pat. — Popołudniowa roz- 

prawa rozpoczęła się od przemówienia pro- 
kuratora, które trwało ekoło półtora godzi- 
ny. Mówea oświadczył, że popiera oskarżenie 
przeciwko wszystkim oskarżonym. Następnie 
zanalizował udział oskarżonych w chronolo- 
„giezmym porządku rozwijania się wypadków 

w dniu 22 listopada r. ub. i wykazał winę 
wszystkich oskarżonych. Dalej prokurator 
określił kwalifikację czynu poszczególnych 
oskarżonych. Wobec dwóch domagał się za- 
stosowania cz. II art. 227 K. K. (dotyczy to 
oskarżonych Watuta i Świerzego), wobec re- 
szły zaś oskarżonych domagał się zastosowa- 
nia cz. I an. 227 K. K. który mówi o udziale 
*w napaści z wynikiem śmiertelnym. 

Po przemówieniach prokuratora i obroń- 
tów, o godz. 20.15 przewodniczący trybunału 

sędzia Stolak ogłosił wyrok. Sąd uznał 7-miu 
* oskarżonych winnymi przestępstwa z art. 

227 ez. I K. K. przez wzięcie udziału w na- 
paści na przodownika policji ś. p. Sznapkę, 
która to napaść spowodowała Śmierć. Ska- 
zani zostali oskarżeni Kubla Jan i Watut 
Józet na półtora roku więzienia każdy. A- 
dołf Świerzy na jeden rok więzienia, Jan 
Porehei, ĄQan Wacławik „Oskar Szymik i 
Kurt Szymik — po 6 miesięcy każdy. Wil- 

helm Brzeżek został uniewinniony. Wszyst- 
kim oskarżonym zaliczone na poczet kary 
dotychczasowy areszt Śledczy oraz skazano 
wszystkich ma zapłatę kosztów sądowych. 

Sąd ustalił, że Kubla i Watut rzucili się 
na idącego drogą obok kościoła Sznapkę i 
pierwsi napadli na niego w ten sposób, że 
jęden z niech uderzył nożem, a drugi kijem. 
Oszołemiony napaścią Sznapka miał tyle siły, 
ażeby. wskazać, że jest policjantem. Napastni- 
cy jednak bili go w dalszym ciągu i wszczęli 
alarm, który sprowadził na miejscu zebra- 
nych w domu związkowym osobników. Ci 
rzucili się na uciekającego Sznapkę i pobili 
ge do tego stopnia, że Sznapka runął nie- 
przytomny do rowu. Kiłku osobników, oh: 
serwujących wypadek ostrzegało, że jest to 
policjant. 

Co de Kubli i Watuta sąd opart się na ich 
własnych zenaniach i wina ich nie budzi 
żadnych wątpliwości. Co do oskarżonego 
Świerzego, ustalono, że biegł on z innymi 
a dopadłszy Sznapki, zadał mu ranę nożem. 
Co do reszty skazanych, sąd ustalił, że brali 
oni również udział w napadzie, znęcając się 
nad nieprzytomnym. Przy wydaniu wyroku 
sąd uwzględnił okoliczności łagodzące. 

Niemcy nie wezmą udziału w mistrzostwach 
hokejowych w Krynicy. 

WARSZAWA 12.1. Pat. — W dniu 11 b. 
m. Polski Związek Hokejowy na lodzie otrzy- 
mał od miemieckiego związku hokejowego 
depeszę treści następującej: „udział nasz w 
anistrzostwach bokejowych świata'w Krynicy 

Kwiaty ozdobne, 

miestety niemożliwy”. Jak widać, związek nie 
miecki, który odnosił się początkowo bardzo 
życzliwie do: imprezy kryniokiej został jed- 
mak zmuszony przez pewne koła do wycofa- 
mia się z mistrzostw hokejowych. 

paseczek do sukni balowej, chusteczkę jedwabną czy 
torebkę balową w pięknych odmianach znajdzie Pani 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
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wiają duże pieniądze, stanowią bogac- 
"two narodowe. O tych turystów idzie 
zaciekła, zażarta walka z Włochami. 
Jugosław ja wchodzi w modę; daje słoń 
ce, przepiękne widoki, urocze w 
raz jeszcze — bardzo nieurodzajne, 
ałe jedyne do letnich wywczasów, no 
i co bardzo ważne, stosunkowo wiełką 
taniość. Przytem niema tu zupełnie 
zorganizowanego, planowego obdzie- 
rania turysty, jak to się dzieje we ME 
szech. 

Wstępy do najstarszych, pajak: 
wszych zabytkowych kościołów wszę- 
dzie bezpłatne, pałac Djoklecjona w 
Splicie, ruiny Salony otwarte są dla 
każdego przechodnia. Pałac Rektorów 
w Raguzie dostępny jest dla każdego 
przez trzy godziny dziennie i wówczas 
można snuć się po nim ile dusza za- 
pragnie, nikt o nic nie zapyta. Wycie- 
czki autobusowe, przejażdżki żaglów- 
kami można sobie zorganizować po ce- 
nach bardzo umiarkowanych, a mo- 
rze, szerokie wolne morze jest własno- 
ścią powszechną. Kto chce, zajmuje 
sobie swój głaz u brzegu, (plaży niema 
nad Adrjatykiem prawie nigdzie) prze 
biera się w kostjum i kąpie się, choćby 
cały dzień. Niema haraczu za wejście 
do wody jak na Lido ałbo w Abbarii, 
niema bilecików do kąpieli dozwalają- 
cych przebywać w morzu i nad mo- 
rzem godzinę, dwie, trzy, zależnie od 
wysokości uiszczonej opłaty. Dobrodu- 
szny, prosty, cichy lud chorwacki nie 
nauczył się jeszcze takich sztuczek, 
jak hałaśliwe, natrętne wmuszanie w 
podróżnika przyjemności, wycieczek, 
czy kupna rozmaitego pamiątkowego 
śmiecia. "Zato Włochy mają za sobą 
tradycje turystyczne, mówię, w tej 
chwili o kąpielach morskich, nie o 

  

Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

tem, poco do Włoch jechać powinien 
każdy kulturalny człowiek, przynaj- 
mniej raz w życiu. Włochy mają wię- 
kszy komfort urządzeń hotelowych i 
kurortowych oraz na spacerowych 
statkach, komfort, którego Jugosławja, 
będąca na dorobku, dać nie może. 

Stąd walka, której krwawy epizod 
rozegrał się na krótko przed naszym 
przyjazdem do Dalmacji. Zdarzył się, 
niesłychany w dziejach kulturalnej E- 
uropy, bandycki napad spacerowego 
statku Francesco Morosini na spacero- 
wy statek Kardżordżie. Francesco Mo- 
rosini wpadł na rywala z boku i roz- 
ciął go prawie przez pół. Zrobił to w 
nocy, ale noc była cicha i jasna, trud- 
no przyszło uwierzyć w przypadzk, 
Jugosławja też nie wierzyła. Poszły 
noty z Belgradu do Rzymu, rozpoczęła 
się korespondencja dyplomatyczna, ale 
Francesco Morosini pozostał jak był 
statkiem turystycznym i nadal sobie 
jeździ wzdłuż Dalmatyńskiego wybrze- 
ża. Właśnie przy nas przyjechał do Ra- 
guzy, zawinął do portu, jakby nigdy 
nic i poczciwi Chorwaci przyjęli ten 
fakt zupełnie dobrodusznie. Kapita- 
nem był juź kto inny, ale zawsze... 
Gdyby tak na Niemców padło — i sta- 
tek, i jego załoga zostałyby z pewnoś- 
cią złinczowane. Katastrofa pociągnęła 
za sobą ofiary w ludziach, w całej Ju- 
gosławji wywołała ból i oburzenie, a 
przez włoską prasę przyjętą była 
wręcz cynicznie. 

Nienawiść Dalmacji do Włoch da- 
tuje odniedawna, za minione panowa- 
nie Wenecji, nikt do niej nie żywi ura- 
zy. Odwrotnie, Dalmaci z dumą poka- 
zują zabytki tego panowania, które 
przecie stanowią główne piękno ich 
miast i miasteczek. Zabytki te dzisiejsi 
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—Abuolyontka Wydęzej koły Radiowej, 
Polka, poszukuje posady. 

Posiada obce języki: (niemiecki. angielski, 
rosyjski, łotewski i francuski) oraz pisanie 

ńa maszynie. 

udziela też tekcje z wspomnianych języków. 

Na żądanie poważne referencje. 

2842 Adres: Wiłno, Antokolska 40. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Kornel Makuszyński, — Przy jacieł 

Wesołego Djabła. N. kl. Gebetknera i Wol-     
        

  

(ffa. 1930. — Bardzo s 
dozę obo. 
która bezkarnie przeczyta | 
wych, z "Zi 

  

brego p ego chłopię 
stem sercu“ 

© jasnem i czy- 
Dla kogo ta książka pisana? 

         

   

  

(Miod ie zrozumieją ciągłych prze 

mośni i zresztą próby i tortury Jam 

ika są zby tne, by je małym czyłać, a 
starsza młodzież? Woli z pewnością realne 
opisy bohaterów zdobywających dla swe- 
go krajń lądy, morza, powietrzne szlaki, i 
historje przygód, których miezwykłość jest 

tak bajeczna jak Jamkowych, - a 
działy się istotnie i przyniosły realny 

ek lub chwałę. Daremnie autor okra- 
swą historję figłami djablęcia, (którego 

sposób mówienia Zagłobę przypomina), wszy 
stko t0' jest jai onure i okrutne, a fan- 
tazja może zaciekawić tylko dorosłych. 

— Jerzy Bandrowski. — W Białem Mia- 
steezku. — Poznań. Wyd. Pol. R. Wegnera. 

Т У xwem studjum por6wnawczem 
zestawienie talentów obu braci Bamdrow- 
skich; bo mają cechy współne, (przenikłiwą 
zdolność realistycznej obserwacji) i duże ró- 
żnice. Jerzy B. jest „spokojniejszy“, bardziej 
objektywny w swych sądach i jego patrze- 
mie na to, co go otacza, mie zaćmiewa się 
mamiętnością: Obu cechuje duży zmysł spo- 
łeczny. Bo i ta powieść traktująca o miesły- 
chanie smutnem буст powojennem w ma- 
łem miasteczku małopolskiem, żest mimo 
swej wysokiej miary artystycznej, świetnem 
studjum społecznem. Postaci figur miaste- 
czkowych i głęboka tragedja polskiego ży- 
cia w epoce początków państwowości, od- 
dana z umiarem, spokojem i tem mocniej- 
sze robi wrażemie. Głęboka, ciekawa książ- 
iką i dająca dużo do myślenia. 

— M. H. Szpyrkówna. — Cuda w Lourdes. 
Łwów-Warszawa 1930 r. 

O małej pasterce Bernardecie Soubirous, 
która w roku 1858, w grocie Masabielskiej, 
wpobliżu schowanego wśród wzgórz mia- 
steczika. Lourdes, zaczęła miewać widzenia, 
i wobec tysięcy osób wpadała w zachwyce- 
mie, odiku źródło do dzisiejszego dnia spra 

wujące. cudowne uzdrowienia,  widywała 
przez dni 15 Najświętszą Marję, i rozmowy 
7 cudowną postacią powtarzała obecnym, Hi 
storja znana nd całym świecie katolickim, 
mimo, iż sprawczyni tych cudów, mała Ber-* 
madetta, zmarła zapomniana, jako miska słu- 
žka iklasztoru, spełniwszy swe dziwne zada- 
mie, Autonka powyżej wymienionej książki 
opisuje swe wrażenia z pobytu w miejscu 
stwierdzonych przez całe komisje tekarskie 
cudownych wyzdrowień. Są to sprawy tak 
dziwne, dak dalekie od maszego ogólnego 
życia, że czyta się o mich jak o zdarzeniach 
z inmego wymiaru, i takiemi istotnie są. 
W tem miejscu, jedynem ma świecie, dzie- 
ja się rzeczy ma oczach ludzkich, które się 
rozumem ani nauką nie mogą wytłumaczyć. 
Szkoda, że autorka, opisując uzdrowienia fi- 
zyczne, mie pisała, a przynajmniej zbyt ma- 
ło, „o. wpływie. psychicznym. - lmponującym 
jest fakt miłości bliźniego jaki okazują moż- 
mi tej „zepsutej” Francji, w niesteniu po- 
mocy chorym i kalekom, których kąpią i 
dźwigają co roku przez dziesiątki łat. Słusz 
mie się autorka zastanawia jak to z tem u 
mas jest? Z pobożnością i z miłością spo- 
łeczną? 

— Bengt Berg. — Mój skrzydlaty przyja- 
eiel. — Tł. A. Czekalski. Nakł. Gebethnera 
i Wolffa. Śliczny podarunek dla młodyci» 
przyjaciół zwierząt, a zwłaszcza amatorów rze- 
szy skrzydlatej. Ozdobiona licznemi zdjęciami 
fotograficznemi opowiada szczegółowo, i za 
pomocą tych zdjęć, jak autor, wraz z towa- 
rzyszami Finnem i 'Lapończykiem, zdobyli za 
ufanie i zaprzyjaźnili się z Laholem. Cóż to 
się tak ładnie nazywa? A no właśnie ptaszy- 
ma malutka, siewika, pstrokata i puszysta, ży- 
jąca wśród śniegów i fjeldów Laponji, na wy- 
sokiej górze zwanej Pidja-stjokko. 

Opisy przyrody dalekiej północy, a żwłasz- 
cza serdeczny stosunek autora do zwierząt w 
tym wypadku do ptaków czyni z tej małej 
książeczki uroczą idylię jak jakiegoś nowożyt- 
nego Św. Franciszka, który mówi nader traf- 
nie że łatwiej się porozumieć z mądrem zwie- 
rzęciem niż z głupim człowiekiem. Takich 
mądrych spostrzeżeń jest sporo w tej wyt- 
wornie wydanej książce, dla młodzieży i dla 

    
   

  

    

  

  

   

    

   

  

  

Jugosłowianie przyswoili sobie całko- 
wicie, tak samo, jak dziedzictwo staro- 
rzymskie. Powiadają: nasza architek- 
tura renesansowa i gotycka, nasza 
sztuka... my... zrobiliśmy... zbudowali- 
śmy. — Jest w tej zaborczości tyle та- 
cji, że przyłożyły tu istotnie ręce wiel- 
kie rody chorwackie i artyści pocho- 
dzenia chorwackiego, tylko absolutnie 
zitaljanizowani, do imienia włącznie. 
Tacy byli książęta Francopani, udziel- 
ni władcy na wyspie Krk, ci sami, któ- 
rym przypisują conajmniej połowę ke- 
ściołów i pałaców dalmatyńskich. 

W Suszaku, na Trsacie, włoskiem 
Tersatto, rzymskiem Tersacte, jest ko- 
Ściół Bożej Matki, a w tym kościele 
groby niektórych Francopanich. Je- 
den nagrobek, skromna płyta, wmuro- 
wana w Ścianę kościoła mówi wpółza- 
tartemi, niegdyś złoconemi, literami o 
jakimś dawno umarłym rodzicielskim 
bólu: — Leonora... filiola mia... Wyli- 
czyłam lata tej małej renesansowej 
dziewczynki miała ich sześć. Tu i w 
innych kościołach ołtarze, najczęściej 
późnorenesansowe lub barokowe, przy- 
ozdobione obrazami pędzla uczniów 
Tintoretta lub Tycjana. Wielcy mist- 
rzowie włoscy, ci szczególniej, co pra- 
cowali w Wenecji, musieli nieraz mie- 
wać uczni — Chorwatów. Takim był 
Andrea z Durazzo, który wyrzeźbił prze 
cudne stalle w katedrze Arbeńskiej. 

Oryginalny stosunek łączy dzisiej- 
szych Chorwatów z wielką sztuką wło- 
"ską zaszczepioną na ich gruncie. Jest 
to stosunek naiwnej, dziecinnej poufa- 
łości, a nawet pewnego jakby niedbal- 
stwa, czy lekceważenia. Pałace wene- 
ckich wiełmożów są dzisiaj pensjona- 
tami, mieszczą w sobie urzędy, lub na- 
wet, prywatne mieszkania. W przepię«
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wzmożona agitacja komunistów białoruskich. 
Ostatnio na terenie powiatów 

dziśnieńskiego, oszmiańskiego i bra. 
sławskiego wśród ludności wiejskiej 
kolportowane są w ogromnej ilości 
ulotki zaadresowane do robotników 
i włościan zachodniej Białorusi i 
podpisane m. in. przez jednego z 
twórców „łromady* b. posła Ta- 
raszkiewicza. 

W ulotkach tych ludność nawo- 
ływana jest do organizowania zbio- 

Nie bajka 

rowych protestów przeciwko toczą- 
cemu się obecnie w Wilnie proceso- 
wi posłów komunistycznych z bia- 
łorusko-włościańskiego klubu „Zma- 
hanje*. Proces ten, jak twierdzą 
autorzy ułotek, jest wynikiem czar- 
nej reakcji, jaka wszechwładnie za- 
panowała w Polsce. 

Mnóstwo tego rodzaju ulotek 
zostało już skoniiskowanych przez 
władze bezpieczeństwa. 

lecz fakt, 
czyli wesoło-smutna historja e naiwnym gospodarzu, 

Który chciał stać się fabrykantem pieniędzy. 

% powiatn brasławskiego donoszą 0 na- 
-<stępującym wypadku. Przed tygodniem do 
łomu zamożnego włościanina Juljusza Za- 
*ehoroszyna zam. we wsi Jasłowicze przybyli 
<łwaj nieznajomi, którzy poprosili o nocleg. 
Po krótkiej rozmewie gospodarz zgodził się 
udzielić im nociegu, tem bardziej, że ci wy- 
łegitymowali się, iż są generałnymi przed- 
-stawieiełarai wielkieh fabryk maszyn rolni- 
czych i okazałi nawet swoje bilety wizyto- 
we na nazwiska: Andrzeja Truchleckiego — 
generalnego przedstawiciela nowoczesnych 
1aaszyn rolniczych firmy „l. B. Uniwersal w 
fWarszawie*, 4 Wiktora Danilewicza główne- 
go  ajemnta fahryki maszyn rolniczych 
i wirówek „Danszial, Ritler i S-ka* 
w Łodzi. Pe krótkim odpoczynku, przyby- 
sze zażądałt posiłku i zgóry zapłacili za 
mocleg, eo gospodarza jeszcze bardziej ujęto. 

Podezas wieczerzy agenci zaproponowali 
Zachoroszynowi nabycie młócarni na dogod 
mych warunkach. Gospodarz jednak odmó- 
wił, tłumaeząc, że obecnie rolnictwem pra- 

wie się nie zajmuje i więcej zaabsorbowany 
„jest handlem. „O gdyby tak maszynkę, ale 
do robienia pieniędzy rzucił Zachoroszyn — 
tobym z pewnością kupił*. Agenci w mig 
zorjentowaki sie i oto jeden z niech zapropo- 
mował gospodarzowi „Świetny interes". „Ma- 
my z sobą taką małą maszynkę — rzekł Tru- 
chiecki. — Dajcie 10 złą to wam zaraz 
pokażemy jak się to łatwo robią pieniądze. 

Uradowany Zachoroszyn przyniósł 10 zł. 
banknot pólnie następnie śledząc każdy ruch 
„generalnego przedstawicieła* Ten zaś na- 
winął banknot na jakiś mały wałeczek, na- 
-smarował klejem, owinął kawałkiem bia- 
łego papieru poczem począł obracać wałecz- 
"kiem po stole. Po kilku minutach „wałkowa- 
mia* Truehlecki wyciągnął nową 10 złotówkę 
й х triamiem okazał ją gospodarzowi, jako 
świeżo odbity banknot. Zachoroszyn był za- 
"gływyeony ś£ prosił gości, aby wydrukowali 
«nu większą ilość gotówki. Nie chcąc być 

względem tak miłego gospodarza nieuprzej- 
mymi, po pewnem wahaniu zgodzili się, z 
stem jednak, że Zaehoroszyn ma na dzień 
mastępny przygotować im do druku większą 

  

ilość „grubszych* banknotów.  Zaehoroszyn 
był posłuszny: nazajutrz wymienił w pobk- 
skiem miasteczku 20 rubli ros. w złocie na 
100 zł. banknoty. I te pieniądze i posiadane 
w domu 1.000 zł. przyniósł wieczorem „fa- 
brykantom*, którzy niezwłocznie rozpoczęli 
„pracę*, Nawinęli wszystkie 100 i 50 zł. bank 
noty na wałek, posmarowali z boków klejem, 
owinęli papierem i poczęli obracać po stole. 

Po kilku minutach obejrzeli wałek i oś- 
wiadczyli, że banknoty jeszcze „nie wyszły*. 
Wcbec czego maszynka z pieniądzmi musi 
poleżeć do jutra rana silnie naciśnięta cię- 
Żarem. Zachoroszyn uwierzył i pobiegł do 
stajni po ciężki kamień. Tymczasem fabry- 
kanci“ zamienili wałek na inny identyczny, 
owinięty staremi 1.000 markowemi bankno- 
tami z roku 1924. 

Gdy Zachoroszyn wrócił z przyniesio- 
nym kamieniem z wiełkiem namaszczeniem 
przyciśnięto „maszynkę*, i postawiono w sza 
tie, by w spokoju przez noc rodziła biedne- 
mu gospodarzowi pieniądze. 

Po załatwieniu wszystkiego agenci oświad 
czyli Z., że są zaproszeni na kolację do po- 
bliskiego fokwarku Derkacze, gdzie bezwa- 
runkowego tegoż wieczora być muszą. Uprzej 
my gospodarz kazał parohkowi zaprząc ko- 
nia i odwieźć „generalnych agentów* do ma 
jatku, skąd o północy mieli powrócić. 

'Tymezasem północ minęła, przyszedł ra- 
nek a „fabrykantów* wciąż nie było. Spra- 

gniony pieniędzy gospodarz nie mógł dłu- 
żej czekać i sam więc odwalił ciężki kamień 
i zajrzał do cudownej maszynki. Jakież by- 
ło jednak jego przerażenie, gdy zamiast no- 
wiuteńkich pięćdziesiątek i setek znalazł tył 
ko bezwartościowe marki. 

Dalsza część tej tragikomicznej historji 
znana: meldunek w policji, rozpacz po 2500 
zł. stanowiących jakoby cały jego majątek, 
dochodzenia, poszukiwania i t. d. Pieniędzy 
to jednak Zaehoroszynowi najprawdopodo- 
bniej nie wróci, a na całe życie pozostaną 
wstyd i kpiny sąsiadów. 

"Takie to są owoce bezgranicznej głupo- 

ty i naiwności ludzkiej zdarzającej się je- 
szcze, nawet w czasaeh dzisiejszych (e) 

Ujęcie emisarjusza sowieckiego. 
W mocy z dnia 10 na 11 b. m. w rejonie 

sodcinka granicznego Dokszyce zatrzymano nie 
jakiego 3. Staszopha, który nielegalnie prze- 
sdostał się na teren polski. Wymieniony о$- 
'wiadczył iż zbiegł z aresztu sowieckiego. 

Ponieważ zatrzymany począł dawać mętne 

odpowiedzi, Ra go w krzyżowy ogień py- 
tań, w wyniku czego skonstatowano iż Szta- 
szoph nie jest żadnym zbiegiem, lecz emisar- 
juszem sowieckim wydełegowanym do Polski 
dła prowadzenia akcji wywrotowej 

dsk REJA 

Zgon 115-letniego starca. 
We wsi Hajnówka koło Białowieży 

aamari wmdieszkaniee tej wsi Józef Plutycki w 
wieku łał 115. Zmarły zostawił 7 dzieei, 55 

wnuków, 50 prawnuków i kilku praprawnu- 
ków. 

GIERWIATY 
+ Wykrycie potajemnej gorzelni. Wczo- 

raj policja wykryła we wsi Markuny (gm. 
gierwiackiej) potajemną gorzelmię prowadzo- 
mą na dużą skalę. 

Właścicielem gorzelni był mieszkaniec tej 
że wsi Stamsław Kowalewski, który został 
zatrzymamy. 

Aparaty gorzelnicze skonfiskowano. (e) 

5MORGONIE 
+ Zjazd przedstawicieli dziekanatów pra 

awosławnych.  Onegdaj w  Smorgoniach 
-odbył się zjazd przedstawicieli dziekanatów 
prawosławnych z terenu całego województwa 
„wileńskiego. Zjazd m. in. poruszył sprawę, 
zamierzonej przez czynniki rządowe rewin- 
dykacji cerkwi. Po dłuższej i burzliwej dy- 
skusji uchwaltono 12 wniiosków., które mają 
być przedłożone czynnikom miarodajnym. 

Następnie rozpatrywana byla sprawa. za- 
opatrzenia materjalnego wdów i sierot po b. 
<dichownych prawosławnych. 

2 Zjazd zatejgrdził również budżet na rok 
1931-32. ` : 

  

SZEMIETOWSZCZYZNA 

-+ Walne zebranie Federacji P. Z. O. O. 
W. dniu 3 I. r. b. odbyło się walne zebranie 
członków Federacji P.Z.0.0. w Szemietow- 
szczyźnie. Zagait zebranie prezes Rumowicz, 
zaś referat sprawozdawczy 2 działalności 
ustępującego Zarządu wygłosił p. Lagoda Zy 
gmunt — sekretarz koła. Po wysłuchaniu re 
feratu sprawozdawczego oraz wniosku o ko- 
mięczmości reorganizacji Fed- pod nazwą 
„Stowarzyszenie Rezerwistów i Byłych Woj- 
skowych Rzeczplitej Polskiej, Zjazd je- 
idnogłośnie postanowił przyjąć do wiadomo- 
ści statut wspommianego stowarzyszenia, u- 
chwalając składkę miesięczną od Każdego 
członka po. 25 gr. i wpisowego 50 gr. 

  

Do nowego Zarządu weszło 9 członków 
i5 ich zastępców na czele z p. Runowiczem 

i Łagodą. Po wyczerpaniu obrad porządku 
dziennego zjazd wyniósł następującą rezo- 
lucję: Po tak długim okresie martwoty kul- 
turalno-oświatowej i Sze- 
mietowszczyzna, od i 

podległości, praca społeczna i organizacyj- 

  

knych loggiach na Hwarze, d Trogi- 
ze, na Korczuli widziałam stragany z 
brzoskwiniami i winogronami, WSpli 
«ie tylko lewa strona djoklecjanowego 
perystylu zachowała niezmieniony 
kształt otwartej kolumnady, pełnej 
"modrego powietrza i słońca. Prawą 
zabudowano brzydkiemi, dochodowe- 
mi kamienicami w ten sposób, że ko- 
łumny poprostu wsiąkły w mur i nie- 
wyraźnie się tylko na nim zaznaczają. 
Zakryto zupełnie widok na małeńką i 
piękną jak klejnot kamienny, świątyń- 
kę Jupitera, dworską ongiś kaplicę Ce- 
zara. Dochodzi się tam uliczką — nie 
uliczką, szczeliną między domami 
„brudną, i:k kloaka. W westibulu pa- 
łacowym, odartym do nagiego muru, 
ktoś dowcipny urządził sobie kuźnię. 
"A dalej jest jeszcze coś gorszego. Po- 
dobno urzędy konserwatorskie istnieją 
w Splicie, nie wiem tylko, co robią. 
"Ruiny Salony są pod opieką państwa, 
-czuwa nad niemi niezmordowany mon 
signore Bulicz. Mimo to kawałki po- 
trzaskanych kołumn, rzeźbionych fry- 
zów przez pół przerąbane kapitele, 
płyty z sarkofagów widzieć można 
wimurowane w poręcze mostków, w 
ścianach i ogrodzeniach winnic, czy 
„chat. Znalazłam całą bramę, zlepioną 
„cudacznie z takich ułamków. W sa- 
mej Salonie, o kilkadziesiąt kroków od 
Bazyliki, urządzili sobie sprytni ludzie 
ogródkową restauracyjkę. Na stoliki 
pobrali co calsze sarkofagi, żywy dach 
z bluszczu, rozpiętego na drutach, ©- 
parli o śliczne, starożytne kolumienki. 

— Proszę pani, u nas jest tego tak 
dużo — powiedział mi przewodnik, 
gdy wyraziłam mu swoje zgorszenie. 
Może i jest w tem pewna racja? Tym- 
хсхазет odkopane już zwaliska Salony 

„jest ciągle wiek XVI-ty. 

leżą sobie na wichrze i deszczu, porzu- 
cone na łaskę dobrych ludzi. Dobrzy 
ludzie łażą po ruinach, pasą tam swo- 
je kozy i sadzą małe winniczki. Boże 
mój, jak to zatruwa zwiedzanie! Daje 
się odczuć szczególniej w amfiteatrze. 
w lożach lepiej zachowanych. Trzeba 
było wiać czem prędziej zaledwie rzu- 
ciwszy okiem. Czasem w marmurowej, 
pokrytej płaskorzeźbami cysternie znaj 
„dzie się nagle okropne podwórzowe 
śmietnisko. Ale w Trogirze, w Rabie 
takie cysterny stoją od wieków na 
wszystkich skrzyżowaniach uliczek, 
któżby się nad niemi rozczulał. Trogir, 
Rob, Hwar, Korczula... Trogir przede- 
wszystkiem — to miasteczka — zaby- 
tki dla których czas się zatrzymał i 

Niema tam 
ani jednego współczesnego domku, ani 
jednej nowszej budowli, a ludzie współ 
cześni gnieżdżą się jak mogą w tych 
starych murach. Ale też nie są z temi 
murami zespoleni, jakby ich życie, sa- 
mo zdziwione swojem tutaj bytowa- 
niem, / prześlizgiwało się tędy obojęt- 
nie, mijało swoją drogą. Wrażenie to 
potęguje się jeszcze w pustce i ciszy 
starych katedr, dalmackich. Rab, Tro- 
gir, Hwar, Krk, to były kiedyś potężne 
biskupstwa, lub siedliska książęcych 
rodów. Biskup arbeński był rycerskim 
księciem Kościoła, miał na swojej wy- 
spie uniwersytet, katedra jego przewo- 
dniczyła siedmiu kościołom. Dziś stoi 
jakby zamarła na wysokiej górze, świe 
ci zdala białą kampanilą obdartym ry- 
bakom chorwackim, a po jej podwór- 
cu, trawą i chwastami zarosłym, prze- 
chadza się czasem ze staroświeckiemi 
brewjarzami w rękach trzech ostat- 
nich żyjących kanoników. ” 

Wanda N. Dobaczewska. 

KURJER 

Sir Oswald Mosley 

  

  

jest obecnie jedną z najważniejszych oso- 
bistości w parlamencie angielskim i wielu 
widzi w nim przyszłego premjera. Należy 
on, jak wiadomo, do partji robotniczej, 
w rzeczywistości jednak ma być narodowym 

socjalistą. 
owe     

A 
ma, bodajże z braku inicjatywy, nie była 
prawie poruszamą. 

Założycielami organizacji Koła Federacji 
byki pp. Runowicz i Łagoda, którzy zdając 
sobie sprawę z potrzeb istnienia organizacji, 
osobiście zorganizowali w m-cu październiku 
1930 r. i byli pierwszymi jej kierownikami, 
inicjatorami i duszą całej pracy organiza- 
cyjnej; przeto zjazd wyraża podziękowanie 
wspomnianym incjatorom, oraz stwierdza, że 
'w tak krótkim terminie ich pracy i przy po- 
parciu miejscowego społeczeństwa została za 
kupioną tablica pamiątkowa, na której wid- 
mieją madpisy i nazwiska poległych z terenu 
gminy w walce o niepodległość, oraz została 
zebrana kwota па budowę łodzi podwodnej 
„Odpowiedź Treviranusowi* zł. 65 gr. 55. 

Obecny. 

Z POGRANICZA 
-r Wysiedłenia. Na odcinkach granicz- 

mych Olkieniki, Marcinkańce i Wiżajny w 
ubiegłym tygodniu z granic Litwy wysiedlo- 
mo 7 osób narodowości polskiej. Wysiedle- 
mi przedostali się przez granicę celem spę- 
dzenia świąt w gronie rodziny i znajomych 
zamieszkałych na Litwie. 
T LT NOR TSO RINDI TIT 

SPORT 
MAKABI (Warszawa) — WILEŃSKI KLUB 

BOKSERSKI 6 : 4. 

W wypełnionej po brzegi sali Okr. Ośrod- 
ka W F. odbyło się spotkanie pięściarskie po- 
między reprezentacjami klubów Makabi (War- 
szawa) i Wileńskiego Klubu Bokserskiego, 
które zakończyło się zwycięstwem gości w sto- 
sunku 6 : 4. 

Spotkanie powyższe, jako pierwsze z cyklu 
spotkań wileńskich pięściarzy z zamiejscowy- 
im zawodnikami wykazało poważne braki te- 
chniczne oraz brak rutyny ringowej u na- 
szych młodych pięściarzy, którzy prócz dużej 
ambicji i zapału, jakie ich cechują w walce 
muszą więcej poświęcać uwagi na technikę, 
urozmaicanie i planowość akcji. Zasadnicze 
błędy pięściarzy wileńskich to słaba praca nóg 
pozycja zbyt otwarta, co przy ich słabej tech- 
nice ułatwiało walkę przeciwnikom, pozatem 
brak inicjatywy własnej a czekanie na akcję 
przeciwnika, narzucającego styl i tempo walki 

Na usprawiedliwienie wilnian należy po- 
dać że Wilno dzięki swemu oddaleniu od głó- 
wnych cemtrów pięściarskich: Polski nie ma 
żadnych wzorów i rutyny ringowej, bez któ- 
rej nawet najlepszy element pięściarski tylko 
się manieruje. Duży pozatem żal mogą mieć 
pięściarze wileńscy do Polskiego Związku Bok 
serskiego, który swą pracę (pomoc trenerska) 
skierowuje wyłącznie na główne centra pięś- 
ciarskie t. j. Poznań i Śląsk, pomijając zu- 
pełnie okręgi słabsze. 

Mecz odbył się zupełnie niepotrzebnie z 
półgodzinnem opóźnieniem. Po oficjalnem 
przywitaniu drużyn przystąpiono do walki. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w wadze kogu- 
ciej Borensztejn—Głowacz. Zawodink Makabi 
silniejszy fizycznie dysponuje silnym ciosem 
i po kilku zwarciach k o. wisi w powietrzu. 
Głowacz za mało się kryje to też prawy sier- 
powy Borensztejna dwukrotnie posyła prze- 
ciwnika w błogi sen i sędzia w ringu wylicza 
Głowacza do 8-u, gong jedynie ratuje tego os- 
tatniego od nokautu. Po przerwie Głowacz nie 
może jeszcze przyjść do siebie wobec czego 
sędzia ogłasza zwycięstwo Borensztejna przez 
k. o. Makabi prowadzi w punktacji 2 : 0. 

Waga piórkowa Anders—Eukmin. Z miej- 
scaostro atakuje Anders narzucając tempo, co 
chwiłowo deprymuje Łukmina. Szybkie ataki 
warszawianina kilkakrotnie wstrzymuje lewe- 
mi prostemi Łukmin, a zachęcany gorąco 
przez publiczność inicjuje pod koniec rundy 
КИКа udanych akcji Druga runda podobna do: 
pierwszej, w ataku stale jest Anders; wilnia- 
nin ladnėmi unikami paraliżuje akcje swego 
przeciwnika, jednak sam mało atakuje, wobec 
czego druga runda również należy do gościa. 
W trzeciej stale zachęcany okrzykami publi- 
czności Łukmin atakuje częściej, ale jest już 
wyczerpany. Koniec walki przechodzi przy 
ciągłych zwarciach w których przeważa war- 
szawianin i wygrywa na punkty. Punkta- 
cja 4:0. 

Waga lekka Birencwejg—Kompowski. Do- 
bre wrażenie jakie po swej walce mimo po- 
rażki pozostawił Łukmin zepsuł Kompowski, 
kilkakrotnie przerywając. walkę, reklamując 
nieprzepisowe ciosy swego przeciwnika. W re- 
zultacie sędzia uznaje, to za uchylanie się od 
walki i dyskwalifikuje Kompowskiego, przy 
głośnych protestach publiczności. Makabi pro- 
wadzi w ogólnej punktacji 6:0 i ma już za- 
pewnione zwycięstwo. 

Waga półśrednia Wysocki — Mirynowski. 
Wilnianin dość dobry technicznie nie ma sil- 
nego ciosu, w Wysockim miał przeciwnika b. 
twardego o silnym ciosie, ale zato nieopano- 
wanego, co w skutkach było zbawienne dla 
wilniamina, który trzykrot. sfaulowany przez 
Wysockiego wygrał pierwsze dla Wilna spo- 
tkanie na punkty przez dyskwalifikację prze- 
ciwnika. Punktacja 6 : 2 dla Makabi. 

Ostatnie spotkanie w wadze średniej miało 
dać wilnianom oczekiwany rewanż za poprze- 
dnie walki. Zwycięstwo Wojtkiewicza jednak 
pomimo dość dużej przewagi na punkty za- 
wiodło oczekiwania Dysponując świetnemi 
warunkami fizycznemi popularny Jurek nie 
„ma wykończenia, nie potrafi wykorzystać swe- 
go silnego ciosu. Pierwsza runda mija pod 
znaczną przewagą wilnianina. Przeciwnik je- 
go Garbarz walczył bardzo dobrze, taktycznie, 
ale jego ucieczki w liny przed przewagą fizy- 
czną Wojtkiewicza psuły ogólne wrażenie wal- 
ki. Druga runda również należy do Wojtkie- 
wicza. W ostatniem starciu, pomimo dopingu 
publiczności, Wojtkiewicz jest już wyczerpany 
i odnosi zwycięstwo jedynie na punkty. Ogól- 
na punktacja 6 : 4 dla gości. 

Sędziował w ringu p. kpt. Łucki, oraz na 
punkty pp. Kłoczkowski i przedstawiciel Ma- 
kabi. 

MECZ HOKEJOWY P.K.S-—OGNISKO 2 : 0 

(W ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie 
towarzyskie w hokeju na lodzie pomiędzy 
drużynami P. K. S. — Ognisko, które zakoń- 
czyło się zwycięstwem drużyny policyjnej w 
stosunku 2 :0. Gra mało ciekawa. Bramki dla 
zwycięzców strzelili Andrzejewski II i Skoruk 
Sędziował p. Kostanowski. 

МЕМ I 

Echa niezwykłego samobójstwa 
w hotelu „Wenecja”. 

Ostatnia wola zmarłych. 

Wiadomość o niezwykłem samobójstwie pary kochanków w hotelu 
„Wenecja* wywołała w mieście silne wrażenie. Pomimo licznych domy- 
słów i dochodzeń, innych powodów samobójstwa oprócz podanych przez 
Pieślaka i Kowszykównę dotychczas nie ustalono, wobec czego należy 
uważać je za faktyczne. 
pozostawionych przez zmarłych. 

Zresztą zdaje się to potwierdzać i treść listów 

Qto w jednym z nich, adresowanym do władz, samobójcy proszą, by 
pozwolono ich rodzinom na pogrzebanie zwłok w ogrodzie Pieślaków 
przy ul. Sołtańskiej, przyczem bezwarunkowo mają być pochowani ra- 
zem; w liście zaś do krewnych proszą, by na ich grobie zasadzili róże, 
akacje i chryzantemy. 

Niemniej też charakterystyczną jest treść innego jeszcze listu, gdzie 
oświadczają, iż „są święcie przekonani, że Śmierć współna połącza ich 

„dusze na zawsze i że tylko na tamtym Świecie osiągną prawdziwe szczę- 
Ście, bowiem szczęście ziemskie jest tylko ziudą“. 

Z powyższego więc wynika, że powodem samobójstwa tych dwojga 
młodych ludzi było zbytnie filozoiowanie i dziwna kontempiacja duchowa. 

Ciała zmarłych, jak się dowiadujemy, zostały przewiezione do ko- 
stnicy szpitała Św. Jakóba i leżą tam dotychczas, ponieważ matka Kow- 
szykówny kategorycznie odmówiła przyjęcia i pogrzebania córki. 

Pogrzeb odbędzie się dziś, gdzie jednak zostaną pochowani, narazie 
ostatecznie. nie zdecydowano. (c) 

15-toletnia dziewczyna w szponach szajki 
złodziejskiej. 

Przed tygodniem donosiliśmy o ucieczce 
15-letniej Jadwigi Łukaszewiczówny, * która 
przed ucieczką okradła swoją matkę na 1000 
złotych. 

Dnia 10 b. m. Łukaszewiczównę zatrzyma- 

no. i oto podczas badania wyszły majaw nastę- 
pujące niezwykłe okoliczności owej kradzieży 
i ucieczki. 

Przed miesiącem Łukaszewiczówna pozna- 
ła niejakiego Lubczyńskiego Józefa i zako- 
chała się w nim nie wiedząc, że jest to zawo- 
dowy złodziej. Lubczyński zaprosił Ł. do sie- 
bie i zapoznał ze swoją żoną Heleną. Pomic- 
dzy Lubczyńskim, a Łukaszewiczówną stosun- 
ki zacieśniały się z każdym dniem, nic też 
dziwnego że nie sprzeciwiła się gdy L. zapro- 
ponował jej pójść do knajpy, w której wkoń- 
cu była stałym gościem pijąc i hulając ze zło- 

dziejami. 
Gdy pieniądze rzekomo wyczerpały się Lu- 

bczyński zaproponował Ł. taki projekt: wy- 
jadą razem do Lwowa, gdzie ma on posiad- 
łość i tam będą dalej żyć. Ale ponieważ nie 
ma pieniędzy musi ona coś „dostać od matki 
Projekt dziewczynie podobał się i oto pewne- 
go dnia korzystając z tego, że nikogo w do- 

  

Dziś: Gotfryda, Ferdynanda. 

Jutro: Eufrozyny, Feliksa. 

  

   
Wschód słońca—g. 7 m. 40. 

Zachód „ wg. 15m.40. 

Spostrzeżenia Zakładu Metooralegji U. S. B. 

w Wilnie z dnia 12/1—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia — 39 C.. 

    Styczeń 

+ najwyższa; — 29 C 

> najnižsza: — 69 

Opad w milimetrach: šlad. 

Wiatr przewažający: poludn. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

OSOBISTE. 
— Wojewoda wileński p. Stefan Kirtiklis 

w dniu wczarajszym wyjechał w sprawach 
służbowych do Warszawy. 

— Prezes Wileńskiej Izby Skarbowej p. 
Ratyński w dniu 13 b. m. udaje się w spra- 
wach słńżbówych do Warszawy. Zastępować 
go będzie naczelnik wydziału p. Adolf Żon- 
gołłowicz. 

3 MIEJSKA 
— Prace emeryłalne w Magistracie. Ostat 

nio ukonstytuowała się w Magistracie Ko- 
misja Weryfikacyjna w składzie: d-ra Male- 
szewskiego, jako przewodniczącego oraz Ada 
ma Piłsudskiego, Marjana Dziewickiego, Fe- 
liksa Suchockiego i Seweryny Jodkówny, ja- 
ko członków. 

Celem Komisji jest ustalenie ilości lat pra 
cy tych pracowników miejskich, którzy w 
swoim czasie przepracowali w różnych insty 
tucjach państwowych, prywatnych i samo- 
rządowych. 

Lata te zostaną zaliczone im do emery- 
tury. + 

Komisja ta odbędzie jeszcze cały cykl 
posiedzeń. Ё 

— Jednostronny ruch kołowy. Magistrat 
m. Wilna projektuje w najbliższym czasie 
iwprowadzić ruch jednostronny na szeregu 
ulicach, położonych między ulicami: Wielką _ 
4. Zawalną. S 

W tym celu mają być tam ustawione 
specjalne tarcze czerwone,  wzbramiające 

wjazdu w zakazanym kierunku. 

LITERACKA. 
— Jutrzejszą Środę Literacką wypełni 

mader ciekawy referat zaproszonego przez 
Związek Literatów wybitnego krytyka war- 
szawskiego p. Karola Stromemgera. Temat, 
poniekąd regjonalny, brzmi: „Antoni Radzi- 
wiłł, pierwszy kompozytor „Fausta“. Prele- 
gent opiera swój odczyt na nowych, rewela- 
cyjnych materjałach historycznych. Na tle 
tego tematu p. Stromenger rozwinie cieka- 
we myśli o właściwem i fałszywem pożyciu 
literatury z muzyką w Polsce. W dziedzi- 
mie tej roi się od pouczających faktów, nie 
wyłączając 'majjaskrawszych „curiośów”. 

Początek 14-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
Wstęp mają członkowie, sympatycy i goście. 

ARTYSTYCZNA. 
— Projekt rozszerzenia stałej wystawy 

sztuki. Dowiadujemy się, iż dyrekcja stałej 
wystawy sztuki w Wilnie (Wielka 14), która 
zorganizowała obecną wystawę 40 malarzy 
wileńskich, prowadzi pertraktacje z warszaw 
ską „Zachętą*, aby ta ostatnia urządziła w 
Wiilnie wystawę warszawskich malarzy. 
(Pertraktacje te dobiegają do końca i można 
się spodziewać, iż wystawa taka wkrótce od 
wiedzi Wilno. Pozatem dyrekcja wystawy po 
czyniła odpowiednie kroki. dla zorganizowa- 
mia wystawy modernistów polskich, wystawy 
ryskich malarzy w Wiilnie i, wileńskich w 
Rydze. Nadto dowiadujemy się, iż dyrekcja 
weszła w porozumienie z wybitnymi znaw- 
cami starego Wilna w celu zorganizowania 
szeregu wystaw, wybitnych starych artystów 
wileńskich, dotyczących małarstwa i grafi- 
ki. Obecnie trwająca wystawa cieszy się wiel 
ikiem powodzeniem, ponieważ można zoba- 
czyć tutaj wszystkie kierunki współczesnego 
malarstwa. 

GOSPODARCZA 
— Wywóz drzewa do Francji. Dyrekcja 

Okręgowa K. P. w Wilnie na podstawie de- 

mu nie bylo L. zebrała co lepsze rzeczy, ukry- 
te pieniądze — wszystkiego na sumę mniej 
więcej 1000 złotych i o omówionej godzinie 
stanęła na dworcu. Tu już oczekiwał Lub- 
czyński. Dowiedziawszy się, że wszystko po- 
szło dobrze wziął od Ł. 70 złotych na bilety 
i... zwiał. Dziewczyna zrozumiała, że padła o- 
fiarą złodzieja, nie mogąc jednak powrócić 
do domu, kupiła bilet do Lwowa i pojechała. 
Po dwudniowym jednak tam pobycie wróciła 
do Wilna a nie mając gdzie pójść poszła... do 
złodziejskiej knajpy Cieślunów. Tam spotkała 
się ze znaną złodziejką Sobolewską, która s 
sząc o przejściach dziewczyny okazała jej 
swoją troskliwość i zaproponowała przenoco- 
wać u żony przebywającego obecnie w wię- 
zienia znanego złodzieja Tereszki przy. ul. 
Kalwaryjskiej 107. Łukaszewiczówna zgodziła 
się. Lecz w drodze Sobolewska wyrwała z jej 
rąk torebkę w której znajdowały się 2 złote 
zegarki i 115 zł. i zbiegła. 

Opuszczoną dziewczynę gdy „spacerowa- 
ła* po mieście zatrzymał policjant i odprowa- 
dził do wydziału śledczego, gdzie opowie- 
działa całą bistorję. m(6) 

    

  

  

peszy Dyrekcji Kolei Rzeszy Niemieckiej we 
Vrocławiu miniejszem podaje do wiadomo- 

ści nadawców ładunków drzewa, że zarząd 

celny francuski wymaga, przy: przesyłkach 
drzewa, przeznaczonego do Francji, za wy- 
jatkiem drzewa pochodzącego z Rosji, oraz 
okrąglaków do pnzeróbki papierowej do 2 i 
pół metrów długości, świadectw pochodzenia. 
Przesyłki niezaopatrzone w świadectwa po- 
chodzenia będą zatrzymywane ma framcus- 
kich stacjach granicznych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Praca higjeniezno-lekarska w szkołach 
powszechnych. W ciągu miesiąca grudnia na 
skutek lustracji higjeniczno-lekarskiej w szko 
łach powszechnych m. Wilna obliczono, iż 
znajduje się w szkołech 1553 dzieci brud- 
mych oraz 1821 dzieci .zawszonych. 

W związku z tem odprowadzono do ką- 
pieli 2300 dzieci. 

Schorzenie dziatwy podług danych higjeni- 
©zno-lekarskich : jest następujące: świerzba— 
16; inne choroby skórne 80; gruźlica. płue 
podejrzana 13; gruźlica: płuc stwierdzona -; 
gruźlica, gruczołów chłonnych 40; choroby 
nerwowe 3; choroby mosa 29; choorby uszu 
35; jaglica 8; inne choroby oczu 70; wady 
wzroku 30. 

Z chorób zakaźnych zanotowano: płomicę 
20; koklusz 9; ospę wietrzną 8; odrę 7; anginę 
3 oraz grypę 788. 

Z powyższej statystyki widzimy więc, że 
liczba zachorowań na grypę dosięgła w mie- 
siącu ubiegłym cyfry nigdy nienotowanej. 

— Choinka dła dzieci szkolnych. W dn. 
11 i 12'b. m. w nowopoświęconym lokalu szko 
ły powszechnej na Antokolu odbyła się zor- 
ganizowana przez prezesa Wileńskiego Okrę- 
gu Polskiego Czerwonego Krzyża p. Uniecho- 
wskiego choinka dla dzieci nałeżących do kół 
młodzieży P. C. K. (koła te na terenie m. Wil- 
na obejmują obecnie 3000 dzieci). W pierw- 
szym dniu w święcie choinki wzięło udział 
1400 dzieci. Gośćmi dzieci byli J. E. Ks. Bis- 
kup Wł. Bandurski, prezes Głównego Zarządu 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie 
p. Darowski, kurator p Szelągowski, inspektor 
szkolny m Wilna p. Starościak i in. 

Po odegraniu kilku obrazów dzieciom z0- 
stały rozdane nagrody konkursowe za najle- 
psze stroje. Pierwszą nagrodę otrzymał chło- 
pak za czapkę o kształcie orła, drugą — dzie- 
wczynka za ubranie siostry miłosierdzia. 

Pozatem każde dziecko zostało obdarowa- 
ne upominkiem oraz łakociami 

— Statystyka szkolnictwa publicznego. 
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty 
inspektorat szkolny na m. Wilno przystąpił 
do sporządzania dokładnej statystyki szkolni- 
ctwa publicznego, prywatnego i przedszkoli. 
Zbierane wiadomości dotyczą lokali i terenów 
zajmowanych przez szkoły, organizacje nau- 
kowe, nauczycieli i funkcjonarjuszy szkolnych, 
ilości dni nauczania w roku, frekwencji ucz- 
niów z uwzględnieniem roczników, klasyfika- 
cji uczniów, rozkładu nauki, dochodów i wy- 
datków szkoły, opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej Е 

Wszystkie te precyzyjne drobiazgowe da- 
ne zbiera się z dnia 31 grudnia 1930 r. 

Pozwolą one Ministerstwu Oświaty wys- 
nuć bardzo potrzebne wnioski przy ustaleniu 
programu szkolnego na przyszłość. 

Analogiczna, lecz mniej dokładna statys- 
tyka była przeprowadzona w swoim czasie na 
dzień 31 grudnia 1925 roku 

  

Z KOLEI. 

— Nowa taryfa towarów na P. K. P. 
Ostatnio ma terenie Dyrekcji Kolejowej 

wprowadzono szereg zmiam w taryfie towa- 
rowej, które w pierwszym rzędzie muszą za- 
interesować kupiectwo i sfery przemysłowe. 
Dotychczas. system opłat za przewóz wagonów 
ma zapotrzebowanie prywatne, próżnych pod 
maładunek lub po wyładowaniu wywoływał 
szereg reklamacyj. Obecnie zniesiono stawki 
za przewóz wagonów prywatnych próżnych, 
zastępując je ryczałtową opłatą w wysokości 
10 zł. od wagonu, względnie 50 zł. w razie 
nadania wagonu za listem pośpiesznym bez 
względu na odległość. 

Równocześnie przy używaniu wagonów- 
lodowmi będących własnością P.K.P. i wysy- 
łaniu ich zagranicę ustalono opłaty ryczał-- 
towe: 

do Czechosłowacji 30 zł., do Austrji 70 zł. 
do Niemiec 70 zł., do Francji 130 zł. 

Dziś 

й МОЛ 
13 stycznią 

  

Godzina 19.50 

Opera. CARWEN 
art. Op. Warsz. 

  

  
  

    

Ponadto ze względów humanitarnych 
(by nie dręczyć zwierząt), zwiększono pa- 
wierzchnię wymaganą ma przewóz jednej       

  sztuki zwienzęci. imnemi słowy obecnie 
do jednego wagonu ładować się będzie mniej 
szą ilość sztuk zwierząt aniżeli poprzednio. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
Delegaci Głównego Zarządu P. C. K. 

W Wilnie bawi delegacja Głównego Zarządu 
Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach: bi 
ministra Darowskiego i p. Zaklinskiego. Dele- 
gaci zaznajomili sie z d: alnością Wileūskie- 
go Oddziału P. C. K. z wzięli udział w wał- 
nem zebraniu Polskiego Czerwonego Krzyża. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. Po 

siedzenie naukowe odbędzie się dnia 14 sty- 
cznia b. r. o godz. 20-ej w sali Towarzystwa 
przy ul. Zamkowej 24 z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

) nie protokółu. : 
2) Dr. Wirszubski: — Z kaznistyki ope- 

rowanych guzów mózgowych. 
3) Dr. Zaleski  Wacła Heterotopia 

doświadczalna tkanki macicznej u króliczek 
i świnek morskich. 

— Zebranie Koła Z. O. R. W dniu 18 sty- 

cznia 1931 r. o godz. 12-ej w Kasynie Ofi- 

   

  

    

      

  

   

  

  

          

cerskiem Garnizonowem, ul. Mickiewicza 13, 
odbędz ię zebranie informacyjne członków 

Kola Z. O. R. 
— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 

zyki Współczesnej. W najbliższy wtorek, 13 
b. m. o godz. 8-ej wieczorem wybitny kry- 

тус? warszawski p. Karol Strome: 
aproszenie wileńskiego oddziału Tow. 

Muzyki Współczesnej mówić będzie w. sie- 
dzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) 
na temat „Zjawiska Muzyki Współczesnej”, 
ilustrując odczyt przykładami z płyt gramo- 
fonowych. Nie wątpimy, że odczyt ten ścią- 
gnie liczne rzesze miłośników muzyki. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
—Drzewe dła biednej ludności żydowskiej 

Wozoraj Kahbał żydowski rozpoczął rejestra- 

cję biednej ludności żydowskiej na drzewo. 

   
       

  

  

  

Zarejestro o kilkaset osób. Ogonki były 
olbrzymie, k nie do opisania. Zarejestro- 

  

wani otrzymali kartki na pół metra drzewa. 

RÓŻNE. 

— Zmiana na stanowisku przewodniezą- 

cego zarządu P. P. $. ® Wilnie. Ponieważ 
przewodniczący zarządu wiłeńskiego oddziału 
P. P. S. b. poseł Stanisław Pławski objął po- 
sadę inspektora pracy w Stanisławowie, fun- 
kcje przewodniczącego wileńskiej P. P. S. ob- 
jał ławnik Magistratu p. Żejmo. 

Jak się dowiadujemy, w początkach marca 
r. b. odbędą się nowe wybory prezydjum Za- 
rządu Wileńskiego P. P. $. х 

— Ile jest w Wilnie taksówek. W ciągu 
miesiąca grudnia r. ub. przybyły miastu Arzy 
mowe dorożki samochodowe  mastępujacej 
marki: „Chrystler“, „Morris“ i „Fiat“. Ogo- 

łem obecnie w Wilnie kursują 104 taksówki. 
Iłość dorożek samochodowych jest aż na- 

zbyt wystarczającą, gdyż szoferzy uskarża- 
ją Się na mikłą frenkwencję jeżdżących. 
skutkiem czego zarobki ich spadły do mini- 

— Spęd bydła i nierogacizny na targowi- 
ska miejskie. Podług ostatnich danych w u- 
biegłym tygodniu ma targ miejski spędzono 
1847 sztuk bydła i nierogacizny, z tego na kon 
sumcję miejscową zakupiono 1810 sztuk, po- 
zostałe zwierzęta zakupiła gmina Wileńsko- 
Trocka. 8 

Naogół spęd bydła był średmi, popyt dość 
ożywiony. Ceny w porównaniu z tygodniem 
poprzednim uległy minimalnej zniżce. 

— Zające. Wobec mastąpienia okresu, ze 

zwalającego na połowanie ma zające, w o- 
statnich dniach na rynki wileńskie rzuco- 
no wielką ilość tych zwierząt. . 

Za dużego zająca płacono 3.50—4 zł., śred 
mie od' 2.00 do 3.50 zł. >. 

Mimo względnie niskich cen, zapotrzebo- 
«wanie ma zające jest słabe. 

rączyli objąć: PP. marsz. Władysławowa 
Raczkiewiczowa, rekt. Aleksandrowa Janusz- 
kiewiczowa, woj. Zygmuntostwo Beczkowi- 
czowie, prof. sen. Bronisławostwo Rydze- 
wscy. 

Obowiązki honorowych Gospodyń i Go- 
spodarzy V-go Dorocznego Bału Rolników ra. 
czyli objąć: (PP. prof. Stefanostwo Bazarew- 
scys. dyr. Stanisłarwostwo  Bochwicowie, 
prez. Adamostwo, Bohdanowiczowie, 
Edwardostwo Bokunowie, prez. Leonostwo 

Borowscy, prez. Zygmuntostwo Bortkiewiczo 
wie, prof. Fraciszkostwo Bossowscy, prez. 
Stefan Czarnocki, prof. Wacław Dziewulski, 
prezyd. Józefostwo Fołejewscy, prez. Stami- 
sław  Grzeškowicz, prof. * Mieczysławostwo 
Gutkowscy, prof. Marjan Hłasko, star. Wac- 
ław lszora, inż. Józefostwo Iwaszkiewiczo- 
wie, dr. Januszostwo Jagminowie, prof. Ka- 
zimierzostwo Jantzenowie, prez. Marja Mie- 

- czysławowa Jeleńska, Danielostwo Jemielo- 
wie, prez. Władysławostwo  Jeśmanowie, 
macz. Konradostwo Joczowie, prez. Edmum- 
dostwo Kołłątajowie, inż. Władysławostwo 
Kotkorowscy, inż. Ottonostwo Krasnopolscy, 
dyr. Romanostwo Kraussowie, prez. Czesław 
Krupski, dr. Kurkowski, prez. Witoldostwo 
Kwintowie, prof. Edwardostwo Leleszowie, 
prof. Wacławostwo Łastowscy, prez. Sta- 
nisławostwo Łączyńscy, hr. Łęscy, dyr. Lu- 
dwikostwo Maculewiczowie, dyr. Czesławo- 
stwo (Malkowscy, dr. Antoniostwo Nowiocy, 
Stanisławowa Ordzina, prof. Józefostwo Pat- 
kowscy, prof. Janostwo Priifferowie, dyr. Gu- 
stowostwo iPrzewłoccy, prez. Janostwo Pucia- 
towie, prez. Marjanostwo Radeccy-Mikuliczo 
wie, star. Zygmuntostwo Radwańscy, prez. 
Konstantostwo Rdułtowscy, prez. Michało- 
stwo IRomerowie, prez. Franciszkostwo Ru- 
sieccy, prez. Wimcentostwo Rutkiewiczowie, 
prez. Zygmuntostwo Ruszczycowie, prof. Ka- 
zimierz Sławiński, prez. Wacława Sławińska, 
prof. Witoldostwo Staniewiczowie, dr. Sta- 

nisławostwo Świaniewiczowie, Lukwikostwo 
ks. Światopełk-Czetwertyńscy, prez. Toma- 
szostwo Szalewiczowie, dyr. Kazimierzostwo: 
Świąteccy, macz. Wacławostwo Szaniawscy, 
prof. Władysław Szeliga-Mierzeyewski, dyr. 
Edwvardostwo Szemiothowie, prez. Władysła- 
wostwo  Szmidtowie, dyr. Ludwikostwo 
Szwykowscy, prof. Józefostwo Tnzebińscy, 
prez. Józefostwo Trzeciakowie, prez. Karoł 
Wagner, prez. Stanisławostwo Wańkowi- 
czowie, red. Romuald Węckowicz, inż. Fran- 
ciszkostwo Wierzbiccy, prof. Piotr Wiśniew- 
ski, prez. Mieczysławostwo Wołczascy, dyr. 
Feliksostwo Zawadzcy, gen. Lucjanostwo Że- 
ligowscy, Adamostwó hr. Żółtowscy, prez. 
Aleksandrostwo Żylińscy. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzeczną!! === 

   



у 

RABJO 
WTOREK, dnia 13 stycznia 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.06: Muzyka baletowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.15: Progr. dzienny. 
15.50: „Pierwsza monografja Ziemi Wileń- 
skiej* odczyt. 16.16: Koncert (nowe płyty). 
17.15: „Z dziejów obrony Łwowa* odczyt. 
17.45: Koncert symfoniczny. 18.46: Kom Zrze- 
szenia Młodzieży Rzem. 19.00: Progr. na środę 
i rozm. 19.10: Kom. rołniczy. 19.25: Rezerwa. 
19.35: Pras. dzien. radj. 19.50: Opera „Car: 
mien* Bizeta, w przerwie Tygodnik Artystycz- 
my. Po operze komunikaty. 23.00: Kabaret 
(nowe płyty). 

ŚRODA, dnia 14 stycznia 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Koncert solistów (pły- 

ty 13.10: Kom. metear. 16.30: Radjokronika. 
16.10: Progr. dzienny. 16.15: Audycja dla dzie 
ci. 1646: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.15: „Jak odżywiać niemowlęta" — od- 
czyt. 17.46: Koncert. 18.46:Chwilka strzelec- 
*ka. 19.00: Kwadrans akademicki. 19.15: Pro- 
gram na czwartek i rozm. 19.30: Rezerwa. 
19.40: Pras. dziennik radjowy. 20,00: Występ 
Wandy Siemaszkowej. 20.16: „Mieczysław 
Sołtys" — odczyt. 20.30: Tr. ze Liwowa. Ora- 
torjum „Ver Sakrum*. 22.00: „Walka o ne- 
wego człowieka" — felj. 22.15: Koncert so- 
kstów (płyty). 22.30: Komunikaty i miuzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
SIEMASZKOWA PRZED MIKROFONEM. 

£ powodu przyjazdu p. Wandy Siemaszko- 
wej i prób generalnych „Balladyny* nastąpią 
drobne zmiany w radjowym programie dzi 
siejszym i jutrzejszym. Nie odbędzie się dzi- 
siejszy koncert z płyt i jutrzejszy koncert mu- 
zyki tanecznej. Natomiast już we środę w 
przeddzień „Balladyny* wystąpi przed mikro- 
fonem p. Wanda Siemaszkowa z recytacjami 
młodych poetów. 

WILNO I ZIEMIA WILEŃSKA. 

Dziś we wtorek o godz. 15.50 p. Wiktor 
Piotrowicz wygłosi ciekawy odczyt p. t. ,Pier- 
wsza monografja Ziemi Wileńskiej", w któ- 
sym zapozna radjosłachaczy z wydawnictw. 
„Wilno i Ziemia Wileńska”, które w końcu 
ub. roku ukazało się na rynku księgarskim. 

  

TRZYLECIE RADJOSTACJI WILEŃSKIEJ. 
We czwartek dnia 15 b. m. przypada trzy- 

lecie istnienia Wileńskiej Rozgłośni. W zwią- 
zku z tem Radjostacja Wileńska nadaje tego 
dnia specjalnie bogaty i urozmaicony prog- 
ram, w znacznej części transmitowany przez 
wszystkie stacje polskie. Największą atrakcją 
czwartkową będzie radjofonizowana „Balla- 
dyna* Słowackiego z p. Wandą Siemaszkową 
w roli głównej. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE OSZUSTÓW 

LWOWSKICH. 

Dnia 10 b. m. agenci wydziału Śledezego 
aresztowali w Wilnie mieszkańców m. Lwo- 
wa Gobera Fiszera i Szera Borysa poszukiwa 
nyeh przez wydział śledczy P. P. we Lwowie 
za szereg oszustw dokonanych na szkodę 
Powszechnego Zakładu Kredytowego we Lwo 
wie. 

Fiszer i Szer delegowani zostali przez 
wspomniany bank do Wilna i na Wileńszczy- 
znę w €elu przyjmowania ubezpieczeń i 
sprzedawania obligaeyj i biletów loterji pań- 
stwowej. 

Po przybyciu do Wiłna rozpoczęli jed- 
nak swą działalność w ten sposób, że wy- 
syłań do centrali małą część pobieranych od 
klijentów sum, powiadamiając przytem bank, 
że resztę kłijenei uiszezą po pewnym eza- 

sie. 
Ponieważ pieniądze od załegających kli- 

jentów do banku nie nadehodziły zarząd 
banku zwrócił się do swych kłijentów z li- 
stownem przypomnieniem, lecz we wszyst- 
kich prawie wypadkach nadehodziły iden- 
tyezne odpowiedzi: „Pieniądze zaptacilišmy 
agentom*. Straty wyrządzone Powszechnemu 
Bankowi sięgają ponad 28,000 zł. Oprócz 
tego aresztowani poszlakowani są o sfałszo- 
wanie czeku na 10,000 zł. 

Fiszer i Szer przesłani zostaną pod sil- 
silną eskortą polieyjną do dyspozycji Iwow- 
skich władz sądowych. (O). 

ARESZTOWANIE „ADWOKATA. 

W dniu 28 października 1030 r. Adolf 
Кай pracownik biura podań Hofa (3-g0 Ma- 
ja) kręcąc się koło gmachu sądów spotkał 
wieśmiaczkę z Oszmiańszczyzny Marję Hor- 
baczewską, od której dowiedział się, że po- 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Zadużo chomątów dla osłów na Białorusi... 
i za dużo nożyczek dla owiec... 

MOSKWA, (CEPS). Ze wszystkich 
stron Rosji Sowieckiej nadchodzą do 
Komisarjatu zaopatrzenia skargi, na 
fatalną organizację spółdzielni i orga- 
nizacyj spożywczych. Cały szereg okrę 
gów zasypany jest artykułami zupełnie 
zbytecznemi, które są niezbędne dla in- 
nych miejscowości. Tak np. w Mińsku 
wszystkie składy pełne są towarów, 
zupełnie mieszkańcom niepotrzebnych 
którzy natomiast dotkliwie odczuwają 
brak artykułów, niezbędnych do co- 

dziennego życia. Wprost humorysty- 
czną postać przybrała gospodarka 
spółdzielni na Białorusi. Cały niemał 
ten okreg zarzucony jest olbrzymią ilo- 
ścią chomątów dla ośłów, okręg nie- 
czycki gromadzi zapasy cukierków, 
które wystarczą dla całej ludności na 
8 miesięcy, wreszcie okręg Gomelski 
ugina się pod ciężarem nożyczek, prze- 
znaczonych dla strzyżenia owiec, któ- 
rych niestety jest tutaj ilość niewielka. 

Gehenna duchowieństwa w Rosji sowieckiej. 
Wczoraj do Stołpeów przybył z Rosji pe- 

wien duchowny, który szezęśliwie wydostał 
się z łochów słynnego obozu więziennego na 

Sołowkach. 
Duchowny ten opowiada, iż w miesiącu 

grudniu r. ub. internowano do Sołówek i 
miasta Troick 20 duchownych katoliekch z 
Miūszezymy i Mohylowszezyzny za wniesio- 

ny zbiorowy protest przeciwko bezpodstaw- 
nemu więzieniu ks. biskupa Skowrońskiego 
i 40 księży katoliekich. 

Informator opowiada, iż na Sołówkach 
dotychezas przebywa 48 księży katolickich i 
425 prawosławnych. Duchowni są barbarzyń 
sko traktowani przez czekistów i zmuszani 
do ciężkieh prace. 

Katastrofa lotnicza. 
TORUŃ 12.1. Pat. — Dnia 12 b. m. przed 

poładniem w erasie odbywania lotu čwiezeb- 
mego pilot starszy szeregowiec Zajączkowski 
z 4 p. lot. naskutek zauważenia defektu w 
motorze zanuszony był do lądowania na jed- 
„nem z przedmieść Torunia. W ezasie lądo- 

wamia samolot zahaczyt skrzydłem o dach 
jednego domu uszkadzając go. Samołot zo- 
stał poważnie uszkodzony, pilot zaś odniósł 
łekkie obrażenia. Na miejsce wypadku przy- 
była komisja wojskowa. 

  

szuąkuje dobrego adwokata, któryby zech- 
ciał prowadzić jej sprawę sporną o grunta. 
Kail był grzeczny zaprowadził Horbaczew- 
ską do biura Hofa, który podjął się prowa- 
dzenia sprawy i pobrał w charakterze za- 
liczki 88 zł. Po pewnym czasie Horbaczew- 

ska dowiedziała się jednak że Hof „to ża- 
den mecenas' i doniosła o wypadku władzom 

policy jnym. 
W rezultacie Kaila i Hofa wczoraj are- 

sztowano i osadzono w więzieniu. 

(©). 

Nr. 9 (1951) 

Niezwykły rekord lotniczy. 
PARYŻ 12.1. Pat. — Lotniey Laloulętte 

i de Permangle pobili w dniu 12 b. m. Świa- 
towy rekord lotu w linji prostej na aparatach 
turystyeznych. Wyłeciawszy z lstres dnia 11 

Dżuma w 
CONSTANTINA (Algier) 12.1. Pat. — W 

dwóch dzieinieach miasta stwierdzono nowe 
wypadki dżumy. Kilka wypadków uznano za 

b. m. © godz. 13, wylądowali unznjacz © 
godz. 11 w Villa Cisneros, przebywając 2806 
kilometrów w ciągu 22 godz. Poprzedni re 
kord kpt. Wrighta wynosił 1306 kiiometrów, 

Algierze. 
podejrzane. W innych punktach depariamem- 
tu stan zdrowia jest noramalny. 

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

Rozprawa Stron. — Przemówienia oskarżonych. — Wyrok. — 
Demonstracja. 

Wczoraj o północy, po rozprawie stron i wysłuchaniu ostatnich wy- 
nurzeń oskarżonych, sąd skazał: 

Józeia Gawrylika, Ignacego Dworczanina, Pawła Kryńczyka i Flegonta: 
Wołyńca (wszyscy b. posłowie do Sejmu) na 8 lat ciężkiego więzienia. 

Z pośród podsądnych sekretarzy poszczególnych sekretarjatów B. W. 
R. K. P.: Macieja Ostapczyka, Piotra Pietkuna i Szymona Zytkiewicza. 
skazano na 4 lata ciężkiego więzienia, a małołetnich: Michała Tarasiuka,. 
Jakóba Misko i Bazylego Łukaszyka na 2 lata twierdzy każdego. 

Za przykładem oskarżonego Gawrylika, podsądni poczęli demonstro-- 
wać, jednak policja incyndent ten szybko zlikwidowała. Kaer, 

  

WŚRÓD PISM 
— Ukazał się dziewiąty (grudniowy) ze- 

szyt „Pamiętnika Warszawskiego*, Zawiera- 
jący m. in. szkic Jana Lorentowicza o Wło- 
dzimienzu Perzyńskim, dokończenie rozprawy. 
prof. Józefa Ujejskiego 0 „Ideologji Powsta 
nia Listopadowego, dłuższą nowelę Tadeusza 
Lopalewskiego p. t. „Adam“, pezje L. H. Mor 
stina, R. Kołonieckiego, Barbary Zan, listy 
Narcyzy Żmichowskiej (Gabryel) do brata 
Erazma, ponadto dział krytyczny, omawia ją- 
cy nowości Fteratury polskiej i zagranicznej. 

Dowiadujemy się, że pismo to w roku bie 

  

żącym wprowadza na swe szpałty b. pożąda 
ną inowację. Będzie to dział systematycznych. 
korespondencyj o życiu łiteraskiem ważniej-- 
szych ośrodków umysłowych Polski, a więc 

Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania i in. 
Cena pojedyńczego zeszytu 3 zł. 50 gr. Ad 

res redakcji: Warszawa, Krakowskie Przed 
mieście Nr. 5. 

  

Popierajeie przemysł krajowy 
  

  
  

   

      

2 Od dnia 13 do 15 stycznia . Wedlug powiešei ° е . s 

Km Miejskie | zzz ZŁOTO PUSTYNI „2555. || Prosimy SiĘ PRzekonać Poszukuję M Kenigsterg 7 
SALA WIEJSKA Ё SZK że wełny, jedwabie,  fłanele pierwszej serji pierwszego Ghożóta ak 

oda | Na b Odija Shiriey Masson, Nell Hamilton i William Powell. e o, ea. bie- ię i pierwszej sezji e 

Gitrobramska 5. Peczątek seansów od godz. e Następny program: N A S Y B I R waławajkoce EZ ODAS do wynajęcia 1 moozepłel"wo, 

sprzedaje najtaniej > е oddionitn R: 

SR p a sukces bieżącego sezonut — i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja 2842-0 GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 Króla Ducha w. Pohulanka XG 7. ed godz. 9 —12 1 49; 
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Choroby wenezycane, 
skórne i mocropłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—i į 3 & 
"EP B. m 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryezne i moczopłośowa 

Wileńska 3 

Wiłeńska 38, teł. 9-26 2907 

WĘGIEL. 
górnośląski opałowy 
1 kowalsk,. KOKS, 

DRZEWO szczapowe 
irąbane. Dostawa nie- 
zwłoezna w Zamyka- 

nych wozach. 

©yjne, w zeszytach). 

Wiadomość w Administr. 
„Kurį. Wil.“ 2901 

KUPIĘ 
MASZYNĘ 

Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. Ceny na 1-szy seans zniżone. Początek sean». o g. 4,6, 8i 10.15 Magistrat aa podaje AR ogėl- 

nej wiadomošci, že dnia 16 stycznia r.b 
od godz. ||-ej rano w domu Nr 62 przy 
ul. A. Mickiewicza na pokrycie zaleg- 
łych podatków odbędzie się sprzedaż 
w drodze licytacji 4-ch samochodów 
firmy „Ford*, oszacowanych na 1250 zł. 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„NLDYWOÓO” 
ui. A. Mickiewicza 22. 

Bziś! Przebój 

© pierwszorzędnej 

Dramat erotyczny 
  o e 

p-g znanej powie- Listy nieznajomej от 
W zolach czołowych: Uwodzicielka Renće HeribwS, ulubieniec publiczności Jack Trevor i Alfred Abel. 

Fascynująca treść! Artystyczna gra! NAD PROGRAM: Rewel. dodatki dźwiękowe. Scansy o g. 4, 6,8 i 10.15 

  

wart. artystycznej!   
  

  

  

  

  

a ® 

Bźwiękowe Kino Ea ra m a r l d | LI d I šou alavas | należących do p. Klodnickiego Ry- do pisania D.-H. „Wiłopał” i a 

© Ga f į hi 8 humoru i śmiecha O O y Šio aaa szążóp: Magistrat. dywiną w dobrym stazie, | LZ 31817 e SA 

Szalone przygody ulub. publi ści. Е Remington maly (portable) 

Cesę Skiżóne eFIKGRRE Wteży BRE: Pożądane drobne pismo. Od roku 1843 istnieje Akuszerka -- Rozkosze niebezpieczeństwa 
  

  

  

  

   

  

  

uł, Wielka Nr. 47 P. godz. 8 10.15. Wiadomość Administr. ° - 

S оОк са SR =” k Obwieszczenie. „Kurj. Wił= o -2902 Wilen kin ih į Bt 

R Komornik PIER piriaiamoso w ZA laj VII S Potrzebna AR 

Kino Kolejowe Wielka sensscjał Nowość! Uli h ь ru, zamieszkaly w Wilnie przy ul. Polockiej 14 m. ui. TATARSKA 20 Świzjawie Gd. 9 IŻ $> .. 

Fil žyci 6 dni zt. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 21 iekiawi у 

OGNISKO HRRPIAMeM ica grzecnu (Tragedja przestępcy) | гч * 100 V. PS Dioro, Wilnie przy istka| i Mebl 7 wiedz. ul. Mickiewicza 30 
3 $ sie £ "YO : 2 4 I. Niemieckiej 25 odbędzie się sprzedaż z licytacji e 2 ь 

Raida | aaa Tai aaa о) ЧОО ооа аса Ора Вежоманы ns | оам оь aomes Aolinialsago Banks MaszyniŚlka +: 
.| е z +3 * : 1 108: ilnie, adającego si > 

Pocz. scans. o g.5, w niedz. i ėw. o g.4. Nast. progr.: Golgota uczciweį kobiety = I. Możżuchinem i L. Dagower. | > ia i sad kbważo, OE owkacyo rutynowana z maturą. a SZ 
е по-ь -цшч;дпк‚съ 7.350Р„- :про\оі&піе рг“е;ея;іі Ligi | Oferty piśmienne stoły, szafy, łóżka it.d. 

KINO-TEA P i Wilnieł 4 potęgi ekranu, bohaterka „Siódm Nieba”, rony Powietrzn. i Przeciwgaz., Marji ęcławowi- S Ka 

ч D LIŚ! „Aniela kr AAS diabłów” JANET GAYNOR, śdfoiękainiecy ale t Charies Marton, DZI Ś! ezowej i Kasy Chorych m. Wilna. składać w admini EE 

PA N* największy tragik świata Rudolf Schildkraut, oraz kusząca, piękna i czarująca Lucy Doralne | 2850/VI Komornik Sądowy A. Uszyński. stracji „Kurjera Wi- NIE GO, d d 5 

”” w k najpiek- a K R Y 5 T Y N A (Córka rybaka) Popzwajacz jęczy: 3 leńskiego". 2906 BA dogodnych Warunkach 0 sprze ania 
niejszej mHości p. t. Ča joany w akt. т 

WIELKA 42 Obwieszczenie. I NA RATY. Mickiewicza 33—4 
Poczętek o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. BERZEEEBKE NADESZŁY NOWOŚCI. 

KAWIARNIA й 
КШМШШ“ Oszczędności 

    nad apteką Juad43)5- 

Kwit Gar: 59908 na płac 
Nr. 20 wyd. przez stac. 
kol. Łyntupy 3 kwietnia 
1929 r. na 30 zł. na im. 

  Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, II! rewiru 
Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej 6—12, na zasadzie art. 1030 U.P.C., podaje 
do wiadomości publicznej, że dnia 20 etycznia 1931 r. 
e godz. (0-ej rano we wsi Równe Pole Nr. 10, kom. 
Il-go odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
Franciszka Drożdza, maj. ruchom. skł. się z domu, stajni, 

  

Dziś! Cudowna gwiazda ekranu 

LAURA LA PLANTE oczaruje tava ma Statek komedjantów 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAWT. 

swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 

WE 
Całe rzeszy statystów białych, 
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BICZ BOZY 

Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska, Przekład autoryzowany). 

Honeywell usłyszał stuk otwierają- 
cych się frontowych drzwi, pośpiesz- 
ae kroki w halłu i przeraźliwy głos 
Artura Norway'a, wołającego go po na- 

zwisku. 
De gabinetu weszli razem, on połli- 

ejant i lokaj. Honeywell zwrócił się z 
uśmiechem do przyjacieła. 

— Przybyłeś w sam czas, aby zapo 
biec drugiemu zniknięciu, Norway, — 
rzekł. — Cokolwiek ten człowiek popeł 
nił przedtem, domagam się aresztowa- 
nia go za usiłowanie morderstwa na 
osobie Bartletta Honeywella. 

Zakłopotany policjant przeniósł 
wżrok z Churchilla na Honeywełla i 
zpowrotem na Churchilla. Ale Norway 
po. pierwszem pełnem niedowierzania 
spojrzeniu na Churchilla, doskoczył do 
niego i pochwycił go za rękę. 

— Na Boga, Bart, — wykrzyknął 
co to wszystko znczay? Czyś ty о- 

  

szalał? Przecież to jest Pemberton! 
Na ustach polityka zaigrał szyder- 

czy uśmiech. 
— Tak — rzekł — znalazłeś pan 
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wreszcie zaginionego Pembertona. Co 
za osioł ze mnie, żem się z panem za- 
dawał, panie Norway. 

"Honeywell patrzył, nie dowierzając 
własnym oczom. 

Nastąpiła chwila milczenia, poczem 
Churchill rzekł: 

— Awięc, panowie, farsa się skoń- 
czyła. Przyznałem się, że byłem osłem. 
"Teraz na was kolej przyznać się, że by- 
liście jeszcze większemi osłami. Ponie- 
waż ja sam jestem Pembertonem, nie 
możecie aresztować mnie jako jego 
mordercę. Jednakowoż zdemaskowali- 
ście pewne rzeczy w mojem życiu, któ- 
re nie wyglądałyby dobrze w druku i 
gotów jestem wytłumaczyć się wam, 
naturalnie w granicach rozsądku. Ale 
mogę was zapewnić, że nie potrafili- 
byście -dowieść w sądzie ani jednej z 
tych rzeczy, o które mnie podejrzewa- 
cie. Nie zawsze jestem osłem. Sądzę, 
że mnie rozumiecie. 

Honeywell odzyskał głos. 
— Dlaczego pan to zrobił? — za- 

pytal. 

W rolach głównych: Lon Chaney i Anita Page. 

— Dlaczego oszukalem pańskiego 
przyjacieła Norway'a? Chyba dłatego, 
że byłem idjotą, a on był pijany. Sam 
piłem i nie chciało mi się zdradzać 
przed kimkolwiek, że słowa moje i czy 
ny nie chodzą w parze. Co się tyczy 
Pembertona, to rzecz ma. się tak, że 
jest on członkiem kłubu, wiadomego 
panu Norway'owi i brał udział w po- 
hulance. Znam go dobrze. Niewiadomo 
dlaczego, może dlatego, że przy przed- 
stawieniu wymieniono nasze nazwisko 
jednocześnie, mądry pan Norway po- 
mieszał sobie mnie z Pembertonem. 
Nazywał mnie przez cały czas tem na- 
zwiskiem i ponieważ był pod gazem i 
mówił od rzeczy, nie prostowałem tej 
omyłki. 

Pemberton wyjeżdżał wczesnym po 
ciągiem. Nie powrócił więc już do klu- 
bu, lecz spędził resztę nocy w hotelu. 
Z rana wyjechał, a ja powróciłem do 
swoich spraw, nie przypuszczając, iż 
obudziłem w panu Norway'u taki e- 
fekt, że zatroszczył się on na drugi 
dzień o to, co się ze mną stało. Niemo- 
žnošč skomunikowania się z Pember- 
tonem doprowadziła go do szaleństwa. 
Dowiedziałem się z kilku źródeł o jego 
usiłowaniach odnalezienia Pemberto- 
na i zrozumiałem, że to chodziło o 
mnie. Uważałem, że już było za póź- 
no szukać go i przyznawać się, że go 

  Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
  

wprowadziłem w błąd i zresztą przy- 
puszczałem, że się zmęczy połowaniem 
i pozostawi zaginionego Pembertona 
jego losowi. Pemberton naturalnie nie 
wiedział absolutnie o niczem i bawił 
poza miastem. Dotychczas nie wrócił. 
Aby powstrzymać warjackie docho- 
dzenia pana Norway'a, napisałem do 
niego list wiadomy . 

Taki był przebieg wypadków—cią 
gnął Churchill — które doprowadziły 
do obecnej sytuacji. Ambitny pan Nor- 
way zapewnił sobie pańską pomoc i 

we dwóch dokopaliście się masy rze- 
czy z mego prywatnego życia, które 
pragnąłem trzymać w ukryciu. Rozu- 
miecie, że mam na myśli pewną młodą 
kobietę oraz niebieskie drzwi. O, mu- 
szę się przyznać, że próbowałem znie- 
chęcić was różnemi sposobami, ale by- 
liście zbyt uparci. Napróżno Silvernail 
dał wam nanczkę, jak również czło- 
wiek, który jest odpowiedzialny za pań 
ski bół głowy, panie Honeywell. Natu- 
ralnie jeżeli pana jeszcze nie przestała 
boleć po wczorajszej, wieczornej przy- 
godzie. 3 

— Jeszcze nie wszystko jest wyja- 
śnione — rzekł po chwili Honeywell. 
— Ten policjąnt, który... 

— 1 stary dorożkarz — przerwał 
prędko Churchill. — I o nich dałoby 
się coś powiedzieć. panie Honeywell 

  

    
— dodał znacząco — ale czy potrzeba 
rozwodzić się nad wszystkiem? Czy 
wzięliście na siebie role obrońców 
wiernych, stróżów moralności publicz- 
nej, reformatorów policji, mścicieli 
znieważonej sprawiedliwości? 

Czy też jesteście rozsądnymi ludź- 
mi, którzy wiedzą, kiedy trzeba powie- 
dzieć: dosyć!? Którzy rozumieją, że 
porwali się na coś potężnego, czego sa- 
mi nie mogą? 

Autor nowelek detektywnych zwró- 
cił się do wielkiego policjanta: 

— Co pan z tego rozumie? —— za- 
pytał ostro. 

— Jestem jak tabaka w rogu — od 
powiedział oszołomiony policjant. — 
Ale jeżeli pan Churchill mówi, że wszy- 
stko jest w porządku, to tak musi być. 

Honeywell wyrzucił przed siebie 
ręce gestem kapitulacji. 

— Takie stanowisko zajęłoby przy 
puszczalnie dziewięć dziesiątych mie- 
szkańców Chicago — rzekł, Pan Chur- 
chill musi mieć rację. Zdobyłem cenną 

naukę, panie Pemberton-Churchill 
zakonkludował sucho. Nigdy nie uś- 
wiadamiałem sobie własnej nicości i 
bezsilności tak jasno, jak w tej chwili. 
Ale przyjdzie dzień, że wielkie zastępy 
takieb zer uniosą się oburzeniem i u- 
derzą wspólnemi siłami na. wyżyny 

  

  

wszelkich towarów. Zgłoszenia do administr. 
2379 - 0 dla W. K.   

  

społeczne, aby je oczyścić z wszełkiej 
zgnilizny. a 

Amos Churchill wzruszyt ramio- 
nami. 

— Może! -— odpowiedział. — Ale 
sądzę, że żaden z nas nie dożyje tego 
dnia, panie Honeywell. Życzę panu po- 
wodzenia na niwie literackiej. 

W taksówce, wiozącej przyjaciół 
do domu, Bartlett Honeywell zakłął 
pod nosem. 

— Ma rację — rzekł wkońcu. — 
Ten. dzień jeszcze nie przyszedł. Ludzie: 
są głupi, bo cheą być głupi i dają się: 
ogłupiać, bo chcą, aby ich ogłupiano. 
Śpiący dorożkarze! Stare szkapy! Nie- 
bieskie drzwi! Zepsuci święci! Nawet 
gdyby Sokół to wydrukował wszyscy 
pomyšleliby, že nakarmiono ich bajką- 

Milczał chwilę, poczem rzekł: 
— Do licha, Norway, w każdym 

razie jedno mogę zrobić. Mogę to po- 
dać jako fikcję! Mogę z tego zrobić 
sensacyjne opowiadanie! 

Uczynił tak. Т 
I oto ono. 

KONIEC. 

Przedruk wzbroniony. 
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