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— Sesja Rady Ligi Narodow. 58-ma 

z kolei sesja Rady Ligi Narodów, która 

przed paru dniami zakończyła swe obra 

dy, w skali międzynarodowej nie była 

większym ewenementem. Obrady toczy 

ły się krótko, składnie iładnie a nawet 

prasa służąca zwykle do'lansowania ro- 

zmaitych pogłosek i balonów próbnych 

o rozmowach zakul'sowych 'tym razem 

nie miała .wiele do soboty. Małe to za- 

interesowanie obradami. - genewskiemi 

tłomaczyć należy tem, że oczy całego 
świata politycznego zwrócone były na 
dobiegające końca obrady w Hadze i 

przygotowania londyńskie. Jak przewi- 
dywaliśmy jedna z kwestyj dookoła któ 
rej mogła się rozwinąć bardziej ożywio- 
na dyskusja a mianowicie sprawa u- 
zgodnienia statutu Ligi z paktem Kel- 
loga, ze względu na drażliwość, wobec 

trudności przewidywania: wyników kon 
ferencji londyńskiej, została przekazana 
komisji, która ma odpowiednie wnioski 
przygotować i na następnem zebraniu 
Ligi przedstawić. : 

O ile pod względem stosunków mię- 
dzynarodowych 58-ma sesja Rady Ligi 
nie przyniosła żadnych większych 
zmian o tyle dla nas była ona dalszym 
etapem rozmów z Niemcami, w +związ 
ku z podpisaną w ostatnim dniu paź- 
dziernika ub. roku umową likwidacyj- 
ną. Minister Zaleski, który przewodni- 
czył obecnej sesji miał możność bez 
pośredniego porozumienia się z kiefo- 
wniczemi czynnikami polityki niemiec- 
kiej co do dalszej normalizacji naszych 
stosunków co przedewszystkiem powin 

no się wyrazić w zawarciu traktatu han 
dłowego nad którym tak już długo to- 
czą się pertraktacje. 

Reasumując rezultaty sesji minister 
Zaleski: w wywiadzie z przedstawicie- 
lem 'ag. „Iskra”* podkreślił, że odbyła 
się ona w całkowitej harmonji. 

„Moje rozmowy — oświadczył da- 
lej minister Zaleski — z przedstawicie- 
lem Francji p. Arystydesem Briandem 
raz jeszcze dow iodły, iż współpraca 
polsko - francuska oparta jest na trwa- 
łych, solidnych podstawach.  * 

Z rozstrzygnięcia spraw. górnoślą- 
skich jestem zupełnie zadowolony. By- 
ły to zresztą sprawy błahe i pozbawio- 
ne głębszego znaczenia. Polska jest ró- 
wnież zainteresowana w uksztaltowa- 
niu ostatecznem różnych spraw! natury 
gospodarczej, które były przedmiotem 
obrad sesji bieżącej. 

W związku z temi sprawami prag- 
nąłbym zaznaczyć, iż Polska zgodzić 
się może jedynie na takie konwencje 
międzynarodowe, które w zupełności 
zabezpieczają jej interesy. 

O żadnem poświęceniu interesów 
Polski na rzecz czyichkolwiek innych 
interesów — nie może być wogóle mo- 
Wy“. 

Konferencja w Hadze. Po. zlikwido- 
waniu incydentu wywołanego przez 
nieoczekiwane 'wystąpienie dr. Schach+ 
ta konferencja weszła w stadjum koń- 
cowe. We wszystkich punktach  osią- 
gnięto porozumienie którego szczegóły 
nie są nam bliżej znane, ale sądząc z 
przebiegu dyskusji można wnioskować 
iż próby delegacji niemieckiej utargo- 
wania ustępstw zarówno w kwestji san 
kcyj jak i spłaty rat prolongowanych 
zostały odrzucone i plan Younga w 
zasadzie jest już załatwiony. Ostatnią 
przeszkodą dla zamknięcia konferencji 
są t.zw. reparacje wschodnie. Węgry i 
Bułgarja nie chcą płacić ani grosza. Rzą. 
dy obu tych państw twierdzą, iż ponio- 
sły tak duże straty terytorjalne i znaj- 
dują się w tak krytycznej sytuacji fi- 
nansowej, że o płaceniu mowy być nie 
może. Ponadto Węgry 'wiążą sprawę 
swego udziału w odszkodowaniach ' 2 
sprawą uzyskania odszkodowania od 
Rumunji za wywłaszczenie obywateli 
węgierskich w Siedmiogrodzie. jak do- 
noszą ostatnie depesze ną posiedzenių 
przedstawicieli państw: Małej Ententy 
2 udziałem delegatów głównych mo: 
caišiw europejskich nie udało osiągnąć 
Porozumienia i Rumunja, Czectiosłowa: 
tja i Jugosławia odmówiły podpisania 
deklaracji regulującej kwestję odszkė- 
dowań węgierskich i bułgarskich. Dal- 
sze: depesze brzmią, że p. Tardiet nie 
traci nadziei. Miżna być zatem pewnym 
iż po załatwieniu się z główną kwestją 
odszkodowań! niemieckich  reparacje 
wschodnie nie będą stanowiły takiej 
Przeszkody o którą mogłyby potknąć 
Się obrady Haskie. W ten czy w inny 
sposób, większym lub mniejszym kosz- 
tem drobnych wierzyciełt lub drobnych 

9 dłużników kompromis zostanie OSią- 
„A gnięty. Jest to tyko kwestja czasu. 

Jva marginesie obrad w Hadze war- 
to: jeszcze zanotować zmianę stosunku 
Stanów Zjednoczonych zarówno do 
państw - wierzycieli jak i płatnika — 
Niemiec. Na obecną konierencję' Stany 
Zjed. wysłały tylko obserwatora pod- 
czas gdy w roku ub. brał udział oficjal- 
ny delegat. W ostatnich dniach gru- 
dnia t.j. tuż przed otwarciem obrad w 

  

BARANOWICZE —- ai. Szeptyckiego — 
WIENIARONIE, -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY -— Bufet Kolejowy. 

ORODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

„LECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — al, Suwalska 13, S. Mateski. 

      fagraniczne 50 proc. drożej. Qgłosze:    

  

rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

  

7 ` 
° ВОК 1Х. Br. 16 (2226) 

WILNO, Włorek ZI stycznia 1980 r. 
Redakcia i Administracja, Wilnó Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, sdminiairacjj 228 druk 262. 

l 
( . PRENUMERATA nzęsięczna z odriesieniem do domu lub z | Opłata pocztowa uiszczosna ryczałtem, EM: 

przesytką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. | Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. | cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

A ECCE "ICT NWRMTOSWI 1. 

„0 PERSPERTYQIE ECHA STOLICY ŁZA KORDGNÓW 

t Ų 600 NIA Pawróć В. Przzydenfa z Moście 
12. 1. — 20. I. WARSZAWA, 20—1. PAT. Dziś Ю he dzetzów 

o godz. 9.15 powrócił z Moście do 
Warszawy Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej w towarzystwie p. ministra 
przemysłu i handlu Kwiatkowskiego. 
Na dworcu oczekiwali Pana Prezyden- 
ta p. premjer Bartel, żminister spraw 
wewnętrznych Józewski, minister ko- 
munikacji Kiihn oraz członkowie do- 
mu cywilnego i wojskowego Pana 
Prezydenta. 

Konferencja Premjera 
z Marszałkiem Piłsudskim 

WARSZAWA, 20 I. Pat. Dnia 20 
b. m. p. prezes Rady Ministrów prof. 
Bartel udał się o godzinie 16ej do 
p. Marszałka Piłsudskiego, z którym 
odbył godzinną konierencję. Od go- 
dziny 17 do godz. 18 min. 30, t. j. 
bezpośrednio przed posiedzeniem Ra- 
dy Ministrów odbyła się pod prze- 
wodnictwem p. premjera prof. Bartla 
kolejna konferencja w sprawach go- 
spodarczych z udziałem pp. minist- 
rów skarbu, rolnictwa, przemysłu 
i handlu oraz pracy i opieki społecz- 
nej. й 

Zmłany w armji 
WARSZAWA. 26 I. (tel. wł. „Słowa”) 

Dziś ukazał się Dziennik Personalny M. S, 
Wojsk zawierający szereg zarządzeń Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra Spraw 
Wojskowych w sprawie przeniesień w stan 

spoczynku. Między innemi przeniesieni w 
stan spoczynku zostali generzłowie: Miko- 
łaj Majewski, Stanisław Sliwieński, Wacław 
Dziewanowski i Aleksander Jan Newadow- 
Ski. Pozatem przeniesiono w stan spoczyn- 

ku przeszło 130 oficerów od stognia pod- 
porucznika do pułkownika włącznie. Jedno. 
cześnie kilkudziesięciu oficerów oddano 

do dyspozycji odnośnych Dowódców O. K. 
co jak wiadomo jest wstępem do przenie. 
sienia na emeryturę, 

Protesty wyborcze 
WARSZAWA. 20 1. (tel. wł. „Słowa”) 

Sąd Najwyższy rozpatrywał dziś protesty 

wyborcze do Sejmu w okręgu wyborczym 

Wadowice nr. 43, nr. 44 Nowy Sącz orąz 

protest przeciwko wyborom do Secatu w 
województwie Krakowskiem. 

‚ — $ргаша honorowa 
pos. Padoski - Liberman 

WARSZAWA. 20 I. (tel. wł. „Słowa*) 
Z powodu zajścia na tle osobistem jakie 
miało miejsce podczas sobotniego posiedze- 
nią komisji budżetowej pomiędzy pos. Po* 
doskim (BB) a pos. Libermanem (PPS), po- 
seł Podoski (wysłał sekundantów pos/owi 
Libermanowi. 

Poseł Anfonow-Owsijenko 
WĄRSZAWA. 20 I. (tel. wł. „Słowa”) 

„W dniu dzisiejszym o godzinie 6-tej przy- 
był do Warszawy nowy poseł sowiecki An- 
tonow- Owsijenko, W najbliższym czasie po-- 
seł Antonow złoży Panu Prezydentowi swe 
listy uwierzytelniające. 

Wręczenie listów uwierzyfal. 
przez posła Tofera. 

WARSZAWA. 20 ;l. (tel. wł. „Słowa”) 
We wtorek złoży Panu Prezydentowi listy 
uwierzytelniające nowy poseł estoński p- 

Tofer, który już przybył do Warszawy z 
analogicznej placówki w Rzymie. 

Zacządzenie dla szkól 

WARSZAWA, 20. I PAT. Р. т!- 
nister W. R. i O. P. zarządził, aby 
wyjątkowo w bieżącym roku szkol: 
nym pierwsze półrocze zakończyło 
się w dniu 30 stycznia w czwartek, 
a drugie rozpoczęło się w daiu 4 lu- 
tego we wtorek „tak, že Od nauki 
szkolnej będą wolne dni, 31 stycznia, 
1, 2 1 3 lutego b. r. 

Spray Morskie 
WARSZAWA, 20. 1. PAT. Dyrek- 

tor depaitamentu morskiego w Mini- 

sterstwie Przemysłu i Handlu inž. 
Nosowicz powrócił z Londynu, dokąd 

jeździł w sprawach Polsko-Brytyjskie- 

go Towarzystwa Okrętowego, jako 
delegat p. ministra przemysłu i han: 

dłu. 

Hadze Stany Zjednoczone zawarły odrę 
bny układ z Niemcami dotyczący, spłat 
odszkodowań bezpośrednio, omijając 
Bank Wypłat Międzynarodowych. Dwa 
te fakty wskazują, że stosunek Amery- 
ki' znacznie ochłódł wobec mocarstw 
wierzycielskich na korzyść Niemiec. 
Czem tłomaczyć ten zwrot? Powody tej 
zmiany kryją się w szczegółach prac 
komisji który: opracowała statut Banku 
Wypłat Międzynarodowych  Anglja, 
Francja, Włochy, Belgja obawiały się, 
aby Bank nie był zbyt silnem narzę- 
dziem w ręku polityki amerykańskiej 
na kontynencie europejskim i dlatego 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowakiego, 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY GuLOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa 1 

A. Łasznk. 
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STOŁPCE —. Księ; 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
7% - nl. Ratuszowa, Ksiegarnia jazwinskiega. 

K — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
'SZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -- iksięgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12, 

garnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 

4, WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
| WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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Wczerajsze uchwały Rady Ministrów 
Przemianowanie poselstwa na ambasadę w Waszyngtonie 

Nowi ministrowie pełnomocni. | 

Maniiestacja uliezne.— Usfateczna Na posiedzeniu tem Rada Ministrów 
decyzja Rady Mińskiei — Osfre 

pogofowie G. ?. U. 

Z Mińska donoszą, że w wy- 
niku szalonej antyreligijnej' kam- 

panji, prowadzonej od dłuższe- 

go czasu na terenie Białorusi 
Sowieckiej, rada miejska Mińska 

na posłedzeniu w dniu i8 bm. 
postanowiła zamknąć  znączną 
część kościołów I cerkwi w Miń- 
sku, niezależnie zaś od tego 

zdjąć ze wszystkich bzz wyjątku 
świątyń dzwony. Po:tanowienie 
to powzięte zostało po uprzed: 
niem zainscenizowaniu wielkiej 
antyreligijnej manifestacji ulicz- 

nej. Mianowicie w sobotę dnia 
18 bm. zostali zwolnieni od pra- 

cy robotnicy fabryczni z jedno- 

czesnem nakazem wzięcia udzia- 

jektów ustaw ratyfikacyjnych. 

selstwo Rzeczypospolitej 
sadę. 

(mowy 
lu w manifestacjach. Pozatem 

liczne rzesze komsomołców i 

członków organizacji  „Bezbož- 
nik". Manłfestanci nieśli transpa- 

renty o treści antyreligijnej jświę- 

tokradcze karykatury | wezwa- 

nia. Tłum przybył przed gmach 
rady miejskiej, gdzie odbywało 
się właśnie posiedzenie. Ponie:. 
waż wiadomość o rychłem zam: 

knięciu świątyń rozbiegla się w 
Mińsku, przeto . manifestąniów 
ochraniały silne oddzłały milicji. 
Jednocześnie zarządzone zostało 
ostre pogożowie wojsk -G. P. U... 
celem zapobieżenia  ewentual- 
nym zaburzeniom i starciom tłu- 
mu z manifestantami. : 

Dkała wityty naczelnika Eeanji 
Kto przybędzie z Straadmanem 

do Polski. 

franków złotych. 

WARSZAWA, 20.1. Pat. Dnia 20 bm. pod przewodnictwem p. 
sa Rady Ministrów prof. Bartła odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. zje i wyspach Peskadorskich, * Stanom 

skupie na rzecz skarbu państwa kolei fabryczno-łódzkiej, projekt 
w Sprawie pożyczki długoterminowej dla 
Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym 

preze- 

ustawy O 
ustawy 

przedsiębiorstwa państwowego 
ląsku oraz szereg pro- 

uchwaliła m. in. projekt 

Następnie Rada Ministrów uchwaliła utworzenie komitetu mejoracyj- 
„nego przy ministrze rolnictwa oraz postanowiła przemianować po- wy portów wojennych w układzie wa- 

Polskiej w Waszyngtonie na amba: szyngtońskim 

Ponadto Rada Ministrów postanowiła przedstawić Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej wnioski o mianowanie: dotychczasowego posła w Wa. stanowienia są mgliste i niewyraźne. 
szyngtonie p. Tytusa Filipowicza ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej Oto np. dla krążowników ustalono tyl- 
przy prezydencie Stanów Zjedneczonych Ameryki Północnej, dotychczaso: ko maksymałną wyporność 10.000 ton 
wego p. o. dyrektora departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i uzbrojenie do dział 203 mm., nato- 
p, Jędrzejewicza dyrektorem departamentu w Ministerstwie Spraw Zagra- miast: dla łodzi podwodnych torpedow- 
nicznych, posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Ill klasy w Hel- ców i kontrtorpedowców 
singforsie p. Charwatte posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym nych ograniczeń. 
ll klasy, ministra pełaomocnego Ill klasy p. Schitzla ministrem pełnomo- 
<nym Il klasy przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, я £ Ras 
tychczasowego naczelnika wydziału liby Skarbowej w Lublinie inž. Kazi- £!ją a Stanami Zjed. oraz stosunek pro- 
mierza Chwaliboga prezesem lzby Skarbowej w Łucku. 

do 

  

międzynarodowe w Hadze 
ODNOŚNIE INTERESÓW POLSKI. 1 r 

HAGA. 20. 1: (PAT). W, związki 4 umowami, podpisanemi; dziś o godzinie 6 pp. ZJEdnoczonemi, które wyszły z wielkiej 
na konferencji haskiej, należy wymienić te, które dotyczą interesów Polski. Prezes dele. WOjny wzbogac one i stały się rezerwu 
gacji polskiej p. Mrozowski podpisał projekt przystapienia Polski do planų: Younga, a, w Am Światowym złota; wobec bajoń- 
związku z. tem umowy z:głównemi mocarstwami wfierzycielskiemi, zwalniając Polskę od я 
wszelkich obciążeń, wynikających z traktatu 'wersalskiego w przedmiocie zapłaty za pań. pancernik. Ale nie tylko: wzgłędy finan- 
stwowe mienie cedowane niemieckie, położone navPomorzu, w Wielkopołsce, na Gór. S9We zdecydowały na ustaleniu stosun- 
nym Śląsku oraz część długu niemiecko pruskiego, przypadającegą na te terytorja, Su, KH 5 : 5, duże bowiem znaczenie miały my obciążające hipotekę Polski, wynosiły około 2 i pół miljardów marek złotych. Tym sa również doświadczenia jakie w rezulta- 
mym układem główne, mocarstwa wierzycielskie, zwolniły w. m. Gdańsk |od obowiązku za. Cie, wielkiej wojny taktyka morska An 
płaty sum, należących za mienie cedowane niemieckie nay terytorium w.m. Gdańska. 

POLSKA ZWOLNIONA OD T. ZW. DŁUGU WYZWOLENIA. 
Pozatem delegacja polska podpłsała z głównemi mocarstwami wierzycielskiemi umo operacje floty niemieckiej dowiodły, że 

wę, zwalniającą Rzeczpospolitą Polską od zapłaty sum, obciążających Polskę, z tytułu mie w przyszłym starciu zbrojnem 
nia, cedowanego austrjackiego, położonego na terytorjum Małopolski i Słąska Cieszyńskie większą rolę będą odgrywały krążowni- 
go, a wynoszących około półtora miljardą koron złotych. W tej samej umowie Polska zo. ki, lekkie izwinne uzbrojone w potężną 
stała zwolniona od zapłaty t.zw. długu wyzwolenia przypadającego na państwa, które- artylerję. Oprócz tego dla Anglji posia- 
Gtrzynały - terytorjum -od'-b. monarchji nustrowęgierskiej. Dług ten wynosił 228 miljonow d 

ZASADA REZYGNACJI Z WZAJEMNYCH PRETENSYJ. 

Uregulowanie tych zawiłych problemów finansowych i wzajemnych zobowiązań opar 

te zostało na idei wzajemnegą skreślenia pretensyj. Zasada ta znalazła zastosowanie we) 

wszystkich głównych umowach. W stosunkach polsko _ niemieckich znałazła wyraz w 
umowie warszawskiej. z dnia 31 października 1929 roku, która została uwzględniona wi 
ogólnym układzie mocarstw z Niemcami. Zasada rezygnacji z wzajemnych pretensyj zna. 32917 TY walem uzyskała wolną rękę w 
lazła również swój wyraz w ogólnej umowie austrjackiej. W tej.ostatniej delegacja polska 
usiłowała od pierwszej (chwil; zawrzeć z delegacją austrjacką odnośne porozumienie. Poro 

TALLIN, 20.1. PAT. Etoriska 
agencja telegraficzna „Elta“ oficjalnie 
podaje skład Świty, która towarzy- 
szyć będzie estońskiemu naczelnikowi 
państwa w jego podróży do War: 
szawy. 

Skład ten nieco się różni ou po- 
dawanego poprzednio przez prasę i 
jest następujący: minister spraw za: 
granicznych Lattik, dyrektor ideparta- 
mentu Leppik, szef biura prasowego 
Mery, gen. Jonson i mjr. Grabby. 

Powrót Zandinia z Genewy 
KOWNO, 20. 1. PAT. W dniu 

dzisiojszym powrócił z Genewy mini- 
ster spraw zagranicznych  Zaunius 
wraz z małżonką. 

też porczumiene 

w pokoju i w dobrych stosunkąch ze wszystkiemi, narodami świata, a w szczególno 

Obrady komisji Mfewsko-niemieckiej 
KOWNO, 20—1. Pat. Jutro w 

Królewcu rozpoczyna obrady mieszana 
komisja litewsko - ”nierelecka, która 
rozpatrywać będzie sporne kwestje 
obywatelstwa państwowego. 

Ze strony litewskiej uczestuiczyć w 
obradach będą z ramienia Minister. 
stwa Spraw Zagranicznych Dajlide i 
Jakobus Oraz jako przedstawiciel 
Kłajpedy Gajlus. 

los skargi rolników rosyjskich 
KOWNO, 20. I. PAT. Informacja, 

podana przez pisma litewskie, iż skar- 
ga 34 rolników rosyjskich, wniesiona 
na ostatnią sesję Rady Ligi Narodów, 
została odrzuconą, jest nieprawdziwa, 
Już — jak komunkuje „Lietuvos 
Aidas“ — skarga ta została przeka- 
zana komisji trzech na prośbę Zauni- 
u:a. który obiecał komisji „tej udzie: 
lić szczegółowych wyjaśnień. 'Komisja 
trzech sklada sie z przedstawicieli 
Aaglji, Finlandji i Włoch. 

mieckiemu. 

wynikiem. 

dzie możliwe, by ten cel osiągaąć. 

BERLIN 20.1. Pet. 

ści z sąsiadującemi narodami. Rząd polski czyni wszystkie moźliwe usiłowania, 
dojść do unormowania stosunków i do zbliżenia z Niemcami i spodziewa się, że 
zbliżenie pomiędzy Francją i Niemcami może dopomóc porozumieniu polsko-nie- 

aby 

KONFERENCJA MORSKĄ w LONDYNIE 
Delegaci na konferencję morską [u króla Anglji 

LONDYN. 20.1. Pat. 27 delegatów na konierencję morską przyjętych żowników i łodzi podwodnych. 
było dziś po południu przez króla. Delegatów przedstawiał królowi Mac 
Donald w porządku aliabetycznym ich nazwisk. 

Król po serdecznem uściśnięciu ręki 
raził nadzieję, że obrady konferencji 

wszystkim 
zostaną 

delegatom wy 
uwieńczone pomyślnym 

Stimson konferował z Grandim 
LONDYN. 20.1. Pat. Wczorajsza konierencja między Stimsonem a ki Stanów Zjednoczonych, kwestja ta 

Grandim miała przebieg zewszechmiar zadawalniający. Stimson ośŚwiad- wypłynęła na nowo, a ostatnio podróż 
czył: Głównym celem rozmowy było wykluczenie wszelkiej możliwości ry. Mac - Donalda do Ameryki i jego bez- 
walizacji, obaw i zdenerwowania, zarówno ze stronv Stanów Zjednoczo pośrednie pertraktacje z prezydentem 
nych, jak i Włoch. Stimson dodał, iż gotów jest uczynić wszystko, co bę- 

Schubert u Hindenburga 
Prezydent Hindenburg przyjął Sekretarza stanu 

von Schuberta, który złożył mu sprawozdanie o przebiegu ostatniej sesji 
rady i o związanych z nią rokowaniach haskich. 

odpowiednio statut Banku spreparowa: zlja i Francja i stąd oprócz ogranicze- 
ły, ograniczając go tylko do instytucji ia funkcyj Banku dla Wypłat Między 
pośredniczącej pomiędzy (dłużnikiem a 1arodowych p. Briand występuje w roli: 
wierzycielem. Według zaś planów ame 1erolda idei Stanów Zjednoczonych 
rykańskich Bank Międzynarodowy miał żuropy. 
mieć zakres o wiiełe szerszy, miał np.  Rozbrojenie na morzu. Dziś we wto 
posiadać prawo emisji, udzielać poży- 'ek w Londynie otworzy król Jerzy V 
czek państwom i wogóle być do pewne- norską konferencję rozbrojeniową, Bę- 
go stopnia' regulatorem stosunków  fi- lzie to trzecia z rzędu konterencja obra 
nansowych w Europie: Jasną jest rze- lująca nad problemem rozbrojenia na 
сга że przez taki regulator polityka norzu. Pierwsza konferencja Waszyn- 
Stanów Zjednoczonych zyskiwała potę ztońska zwołana w roku 1922 ustaliła 
żne narzędzie (gospodarczo - finansowe 'astępującą proporcję sił pięciu głów- 
dla swych politycznych cełów. Supre- ych mocarstw( Anglja, Stany Zjedno- 
macji dolara obawia się najwięcej An zone, Japonia, Francja i Włochy) 

5:5<:3 4, 75: 1,758. Za podstawę 
floty wojennej uznano pancerniki o ma 
ksymalnej wyporności 35.000 ton , 
przyczem ogólna wyporność pancerni- 
ków dlat wielkich mocarstw określona 
została w następujących liczbach: Sta- 
ny Zjednoczone i Anglja po 525.000 
ton, Japonja 315.000 ton, Francja i Wło 
chy po 175.000 ton. Wiek okrętu linjo- 
wego ustalono na! lat 20, po upływie 
tego czasu okręt podlega zniszczeniu. 
Postanowienia konierencji waszyngtoń- 
skiej obowiązują do 31 grudnia 1936 
roku. 

Oprócz kwestji pancerników i okrę 
  

WOLKOWYSK — Nsiegarnia T-wa „Ruch“. 

szpaliowy па sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstėm 19 groszy. Komunikaty oraz 
etr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz, z, prowuneji 
tabelaryczne a 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

o 25 proc. drożej. 

  

zenie numeru dowodowego 20 groszy. 
a ian POWAOWKA AEO PCTEWK 

tów: lotniskowych tzw. 'awio-matek, u- 
kład waszyngtoński przewiduje ograni- 
czenia w sprawie budowy portów wo- 
jennych, a więc Anglji, nie wolno buda 
wać umocnień portowych w Honkongu, 
Japonii na wyspach Kurylskich, Formo- 

Zjednoczonym na Filipinach, wyspach 
Aleuckich i wyspie Guam; w stosunku 
do Francji i Włoch układ waszyngoń- 
ski ograniczeń w budowie portów wo- 
jennych nie przewiduje ч 

© ile kwestja pancerników i budo- 

sprecyzowana została 
bez niedomówień, o tyle. w odniesieniu 
do krążowników i floty pomocniczej po 

niema żad- 

Układ waszyngtoński ustalając ró- 
wnowagę pancerników pomiędzy An- 

porcjonalny sił: innych państw  mor- 
skich był zwycięstwem dyplomacji an- 
gielskiej zmierzającej do zagwaranto- 
wania flocie angielskiej stanowiska ,kró 
lowej mórz*. Zasoby finansowe Anglji, 
nie wytrzymałyby nigdy wyścigu zbro- 
jen w tej klasie okrętów * ze Stanami 

skich: sum jakie kosztuje nowoczesny 

glji zdobyła. Aczkolwiek podczas woj- 
ny światowej rozegrała się tylko jedna 
większa bitwa (t.zw. bitwa Jutlandska) 

coraz 

ającej najdłuższe linje komunikacyjne 
z dużą ilością baz morskich właśnie 
krążowniki są najniezbędniejszym  ty- 
pem okrętu wojennego. To też z lek 
kim sercem zrezygnowała ona w roku 
1922 z przewagi pancerników i ustala* 
Jając stosunek 5:5 z swym najgroźniej- 

sprawie krążowników. 

Anglja od'zwygięstwa pod Trafalga 
zumienie to podpisane zostało: w. dniu dzisiejszym przeĄ prezesa Mrozowskiego i kanclerza ren uważałą zawsze, że jej flota wojen- 
austrjackiego Schobera. Wi związku z ogólnem uregulowaniem rachunków załatwiono ró па 
wnież między delegacją polską: a przedstawicielami Francji, Anglji i Włoch sprawę spłaty łą najgroźniejszego rywala Tak było i 
sum, obciążających Polskęj z tytułu udziału w kosztach utrzymania okupacyjnej armji al w chwili wybuchu wielkiej wojny. Od- 
janckiej na terytorjum plebiscytowem po-nie nieckiem- i 

‚ЕПОООМАНОСТ ОО 

Minister Zaleski 0 zbliženiu  francasko-iemierkiem 
Wywiad w tygodniku paryskim „Pax“ 

PARYŻ, 20—1. PAT. Tygodnik „Pax“ poświęcony specjalnie"sprawom porozu- SErników, b) że rola pancerników prze- 
mienia międzynarodowego, ogłasza wywiad; z min. Zaleskim w sprawie porozumie- chodzi już do historji. 
nia francusko-niemieckiego. Polska— oświadczyłę minister— uprawia politykę pokoju, 
zarówno w swoim interesie, jak i w interesie ludzkości. Dlatego 
trancusko-niemieckie nie wzbudza żadnych obaw ani u rządu polskiego, ani w pol 
skiej opinji publicznej tem bardziej, że stosunki polsko-francuskie oparte są na trwa 
jącej od wieków przyjaźni i sojuszu, odpowiadającym nietylko naSzym uczuciom, ale 
i naszym wzajemnych interesom. Zbliżenie francusko-niemieckie może mieć wreszcie w roku 1928 posiadała pancerników 16 
miejsce tylko na podstawie zasady nietykalności będących w mocy traktatów mię 
dzynarodowych. Powinni w Niemczech zrozumieć, że państwo polskie zmartwych- 
stało dlatego, że to było koniecznością historyczną i powinno było się stać zadość 
sprąwiedliwości i że Polska istnieje, a choć jest państwem młodem, jest ona jednak 2 k 
silaa i ma poczucie swej sity i swego prawa: Nieraz Ošwiadcralem, že chcemy žyė Czone: pancerników 14, krążowników 

powinna podwėjnie przewyžszač si- 

stąpienie od tej sakramentalnej zasady 
zaskoczyło psychologicznie Stany Zje- 
dnoczone, które olsnione pozornym suk 
cesem nie spostrzegły się, że a) Anglja 
nie może konkurować w budowie paa 

Najlepszą ilustracją korzyści jakie 
przyniósł Anglji układ waszyngtoński, 
jest porównanie stanu floty wojennej * 
Anglji i Stanów Zjednoczonych. Anglja 

krążowników 50, torpedowców i kont:- 
torpedowców 281, łodzi podwodnych 
55. W tym samym czasie Stany Zjedna 

10, kontrtorpedowców i torpedowców 
246 i łodzi podwodnych 89. 

Ciągły wzrost zbrojeń morskich w 
innych klasach okrętów wojennych do- 
prowadził do zwołania w roku 1927 w 
Genewie konferencji rozbrojeniowej, 
która jednakowoż żadnego pozytywne- 
go rezultatu nie dała wobec trudności 
„wynalezienia współczynnika sił dla krą- 

Niepowodzenie konferencji genew- 
skiej przerwało na pewien czas rozmo 
wy na temat rozbrojenia morskiego, 
które słuszniej byłoby nazywać ustale- 
niem równowagi zbrojeń. Rychło jed- 
nak wobec wzrostu aktywności polity 

Hooverem uwieńczone zostały wyzna- 
czeniem nowej konterencji, której obra- 
dy teraz zostały otwarte. Podobno Mac 
Donałdowi udało się ustalić kompromi 
sową formułę dla krążowników i to ma 
wróżyć powodzenie obrad londyńskich. 
Oprócz kwestji krążowników niemniej 
trudną do uzgodnienia jest sprawa ogra 
niczeń budowy łodzi podwodnych. 
Francja i Włochy, nawiasem mówiąc 
różniące się między sobą, odrzucają 
wręcz jakąkolwiek redukcję tego  ro- 
dzaju broni uważając, że łodzie pod- 
wodne są dla nich słuszną rękompen- 
satą wobec słabej floty nadwodnej. 

Rezultaty konferencji londyńskiej 
będą miały niezwykle doniosłe znacze- 
nie polityczne 

Bez względu na to, czy będą to 
wyniki pozytywne lub negatywne przy- 
czynią się one do wyjaśnienia stosun- 
ków z jednej strony pomiędzy Stanaini 
Zjednoczonemi, a Anglją z drugiej, zaś 
będą ogniową próbą przyjaźni francu- 
sko - angielskiej, Sz.



ECHA 
Pigkno kraju z 

KRAJOWE 
  

lafu piaka 
Są inne dusze, głupcy warjaty, 
Co wol ą słomę domowej chaty, 
Co wśród pomarańcz ; ananasów, 
Co wśr 
Gnuśne 

ód pałm — pragną 'sosnowych lasów, 
ich zdrowie bardziej przywykło 

Karmić! się. szczawiem łub swoją ćwikłą. 
Poradź tu z grubą duszą Litwina 
Ca swej dzikości nie zapomina, 
Co otoczony natury blaskiem 
Za dzikim borem, za żółtymi piaskiem 

kochanką goni kochanek. 

(Syrokomia). 

Jak za! 

  

WA 

  

Przez ma 
Mylą się w miastach ci, co o czytel 

nictwie wsi sądzą i statystyczne wnio- 
` — $К wyciągają z ilości pism otrzymywa 

nych na różnych” pocztach. Da żadnej 
statystyki w ten sposób nie dojdą, bo 
w naszych codziennych warunkach jed 
ną gazetę czytają setki osób. Żeby kto 
z miastowców widział, jak taka gazeta 
wygląda po dwuch dniach, 'toby. się 
zdziwił, że jeszcze ją ludzie mogą czy- 
-tać. 

' Zimą zbierają się u nas wieczorami 
ma słuchanie gazety sąsiedzi — osadni 
cy, przychodzi: wójt, wpada czasami i 
ksiądz, który „Słowa” nie prenumeruje 
przychodzi młynarz, korzystając, że 
anłyn jego jest niedaleko, i tak już wesz 
ło w zwyczaj, że po przyjściu poczty 
"dd 5 do 6, zbiera się spora gromada 
stanowiąca z domownikami koło 15 
-asób, żądnych wysłuchania gazety, któ 
tą zwykle córka moja Jadzia głośno od 
-Cczytuje. Na kominku pali się ogień, du- 
ża lampa „Blask* oświeca' stół, na któ 
tym leży groch, który jako haracz każ- 
"dy ze słuchających musi przebierać na 
iasiona. Czytanie trwa dobrą godzinę. 
Gazetę czyta się od deski do: deski nic 
«lie opuszczając, gdyż wszystko stano- 
wi ciekawy temat, do długich i zajad- 

|. dłych rozmów i dysput. 
: Zainteresowanie  poszczegėlnemi 

'działami jest' rozmAite. Najwięcej dys- 
put wywołuje polityka zewnętrzna — 
możliwości wojny, nasze do wojny 
rzygotowanie. Do tych tematów nada- 

“de się doskonale cały nasz zespół w 
przeważającej liczbie osadniczo-wojsko 
wej, na i para'osób +starszych, dla 
których oczekiwanie wojny zawsze sta- 
iowiło tło ich rozumowań politycznych 

Przyjeżdżająca na święta i wakacje 
młodzież ze szkół i korpusów wyśmie- 
wa te nasze „fiksącje* wojenne. No, 
śm się dziwić nie można, gdyż nie 

', taznali niewoli — nie tracili Ojczyzny. 
Sprawozdania z Sejmu i Ligi Naro- 

dów traktowane są humorystycznie. 
qak jedna tak druga instytucja nie 
madają się do poważnego traktowania, 
w umysłach ludzi, 'ujmujących sprawy 
<zeczowo. Rolnik nasz lubi rzeczy pro- 

„ste, nie znosząc wywracania kota w 
_ worku. Dla rolnika naszego Sejm ma 

K dużo cech wspólnych z teatrem marjo 
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NOTATKI MUZYCZNE 
Zwyczajem dorocznym odbył się 

przed rozpoczęciem wakacyj świątecz- 
mych. Wieczór Tercjałowy uczniów i 

 qczenic Konserwatorjum Muzycznego k 
Wilnie. 
|. Bardzo obfity program,dał możność 

_ stwierdzenia, że praca w naszej głów- 
tej uczelni muzycznej idzie z niesłabną 
cą siłą, dając bardzo pomyślne wyniki. 
| Jak wszędzie, tak i tutaj dział forte 
pianowy ilościowo, a nawet i jakościo- 

wo był najbogaciej przedstawiony d4- 

jąc nietylko poprawne wykonanie ucz- 
miowskie, świadczące o prawdziwie ce 
łowem nauczaniu według wymagań do 

_ brej szkoły, lecz niejednokrotnie wzno 
szące się ponad normę uczniowską, a 

_ chwilami osiągające iwyżyny rzetelnego 

artyzmu, pomiędzy * wychowańcami 
prof. Cecylji Krewer i prof. Kimontt-Ja 
cynowej. Klasy prof. Koseckiego (klar 
net) i prof. Reszke (trąbka) też bardzo 
«ię pochlebnie przedstawiły. Mniej 
szczęśliwie wyszły — tym razem — 

‚ produkcje śpiewacze i skrzypcowe, nie 
wykazując żadnej wybitniejszej siły 
wykonawczej. 

Cały przebieg wieczora, nie zawiódł 
oczekiwań i pozostawił zupełnie miłe i 
dodatnie wrażenie ogólne. 

   

  

* 

Okres świąteczny nie sprzyja nor- 
malnemu ruchowi koncertowemu, jed 
nak "Wil. Tow. Filharmoniczne nie za- 
 niechało i w tym czasie swych czynno 

KA. 

łą szybkę 
netek — to też zawsze: stara się on 
dotrzeć umysłem, kto te marjonetki po 
rusza, uważając posłów tylko za mniej 
lub więcej udane figurynki. 

Artykuły wstępne nie zawsze są zro 
zumiałe dla'wszystkich. Potrzebują one: 
komentarzy, których często brak wo- 
bec niewtajemniczenia w arkany egzy- 
stujących dysonansików i! przypinków 
partyjnych. Domyślać się trzeba, które 
pismo, co o kim napisało, a my, ani 
tych pism nie posiadamy, ani, prawdę 
powiedziawszy, nie interesujemy się. 
niemi. ‚ 

Wiadomošci w „Echach“ stuchane 
są uważnie, szczególniej o ile dotyczą 
naszego powiatu lub gminy. 

Kronikę wileńską i wypadki w Wil 
nie chiętnie wysłuchujemy — daje to 
nam bowiem obraz ruchu miejskiego, 
który dla każdego zasiedziałego wieś- 
niaka, jest czemš tajemniczem 'i pocią- 
gającem. Odcinka i powieści nie czyta 
się głośno — pozostawiając je do uzna 
nia każdego z osobna. ! 

Na zakonczenie wystuchujemy wia- 
domości kurjera gospodarczego, ' cen 
lub innych informacyj ściśle i fachowo 
rolnika zajmujących. Te sprawy nie wy 
wołują takiego entuzjazmu, jak inne 
działy, gdyż chcąc nie chcąc, Skiero- 
wują myśli do trosk codziennych, od 
których człowiek chciałby się oderwać. 
Ceny wywołują stale podrażnienie i 
niezadowolenie rolnika, który widząc 
różnicę, często o 50 proc. wyższą od 
tych cen, jakie otrzymuje, przeklina po- 
średnika, obdzierającego go ze skóry. 
Pocieszamy się tylko myślą, że'i tacy 
są na świecie potrzebni, bo o ileby 
wszyscy chcieli siedzieć na roli, to i 
nam rolnikom byłoby ciaśniej. Niech. 
więc sobie mają haracz od nas. Przy 
tym temacie często zastanawiamy się 
jedynie nad tem, czy nie zaduży haracz 
płacimy pośrednikom sejmowym, któ- 
rym powierzyliśmy losy swoje i gospo 
darstw naszych? 

Bardzo nam zaimponował bal rol- 
ników, o którym! „Słowo tak szczegó 
łowo informuje czytelników, podając 
nazwiska wszystkich gospodarzy. 

Jak to składnie ułożono, jak w ko- 
ściele lub związku młodzieży: kobiety 
osobno, mężczyźńi osobno. Na ogólne 

ści, urządzając poranek symfoniczny, 
poświęcony twórczości fortepianowej, 
z towarzyszeniem orkiestry, mistrza Pa 
derewskiego, dla uczczenia siedemdzie 
siątej rocznicy jego tak niepospolicie 
urozmaiconego i w najdonioślejsze wy- 
czyny artystyczne bogatego życia. 

Że sprawy muzyczne w ukochanem 
Wilnie nie znajdują należytego popar- 
cia, ani ze strony wfładz państwowych, 
ani komunalnych, ani sfer rzekomo kul 
turalnych społeczeństwa i zaledwie we 
getują, zawdzięczając ofiarnej pracy 
ideowej nielicznej — jak na dwusto- 
‹ tysięczne miasto — garstki miłośni 
ków, dostatecznie wiadomo i nikogo 
nią będzie dziwiło, że nawet sposob- 
ność okazania pietyzmu wobec zasług 
wielkiego artysty, wysoko dzierżącego 
sztandar muzyki polskiej w swym po- 
chodzie tryumfalnym na obu półkulach, 
nie zdołała zapełnić sali. 

Muzyka, ten prąwdziwy: „Kopciu- 
szek'* u nas wiedzie żywot istoty bez- 
domnej tułając się po rozmaitych salach 
jako zaledwie tolerowana figura, której 
się — na odczepne — pozwala czasa- 
mi zająć jakiś kąt." 

Po wielkich zabiegach, udało się 
Wil. Tow. Filharmonicznemu uzyskać 
od dyrekcji teatrów miejskich na pew- 
ną ilość czwartkowych wieczorów, salę 
teatru na Pohulance i na tyleż poran- 
ków niedzielnych salę „Lutni“. Zdawa- 
łoby się — kwestja rozwiązana pomyśl 
nie. Ale gdzie i kiedy mają się odbywać 
próby przedkoncertowe?... Obie sceny 
teatralne zajęte są stale próbami wiłas- 
nego zespołu wręcz przeciążonego pra 

Debata budżetowa 
„DOLAROWKA“. 

WARSZAWA. 20. 1. (PAT). Dziś o go- 
dzinie 10 m. 40 rozpoczął się dalszy ciąg 
obrad komisji budżetowej w „obecności p. 
premjera Bartla i kierownika Ministerstwa 
Skarbu Matuszewskiego. Na porządku dzien- 
nym znajdowała się ustawa o emisji trzeciej 
serji pożyczki dolarowej. 

|wozdawca Krzyżanowski (BB) 
zaznaczył, że kurs dolarówki rozwinął się bar 
dzo pomyślnie i w ostatnich czasach poszedł 
znacznie w górę pod wpływem wiadomości, 
że rząd przygotowuje konferencję korzystną 
dla obcych posiadaczy. Rząd zamierza emi- 
tować nową dolarówkę nietylko dla konwersa 
cji poprzedniej lecz nadto pewną iłość jeszcze 
w celu uzyskania nowego źródła dochodów. 
Wypuszcza się trzecią serję w kwocie 7500 
tys. idolarów, z czego przypada 5 miljonów 
na konwersję dawnej dolarówki, a 2500 ty- 
sięcy zostawia się na nowe źródła dochodów 
przyczem możliwę jest, że do kasy wpłynie 
więcej niż 2500 tys., zależnie od kursu, po 
którym dolarówka będzie emitowana. Nad. 
wyżkę rząd zamierza użyć na cele długoter- 
iminowego kredytu rolnego a mianowicie przez 
kupno listów zastawnych Banku Rolnego. Re 
ierent proponuje jedną poprawkę czysto for 
mainą, ażeby w art. 2 powołano się na daw- 
ną ustawę o emisji dołarówki oraz drugą po 
prawkę, już merytoryczną, ażeby lopuszczono 
słowo „długoterminowego tam, gdzie mo 
wa o użyciu nadwyżki 2500 tys. dolarów. Co 

* do ceny, to w ustawie samej nie jest ona 
uregulowana, gdyż trzeba rządowi zostawić 
wolną rękę w tej sprawie. Tym, którzy nie 
zechcą zamiast dawnej dolarówki przyjąć na- 
wej, rząd wypłaci w dniu 31 stycznia 1931 ro 
ku pełne 45 zł.. Obecna ustawa przewiduje, 
że posiadacz dwóch dolarówek otrzymuje 
<iwie nowe, a prócz tega ma prawo do na. 

. bycia trzeciej po tanim kursie. 
Na zapytanie posła Korneckiego: „Czy pa 

nominalnej wartości?*, minister Matuszewski 
odpowiedział: „Powyżej nominalnej, ale po- 
23, rynkowej ceny”. 

© przemówieniu posła Polakiewicza usta 
wę przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu, 
zaś postulat ca do kredytu rolnego przyjęto 
w następującem brzmieniu: „Upoważnia się 
ministra skarbu do udzielania z zapasów ka. 
sowych Bankowi Rolnemu zaliczek, na cele, 
wskazane w p. 2 art. 2, to jest na kredyt dla 
rolników. iczki te będa zwracane z wpły- 
wów pożyczki, RI na plenum wy- 
znaczono pos. Krzyżanawskiego. 

! Następnie po referacie pos. Dąbskiego 
(Str. Chłopskie) przyjęto w. drugiem j trze- 
ciem czytaniu dodatkowy kredyt na budowę 
sali sejmowej oraz domu dła posłów i sena- 
torów, w kwiocie 350 tys. zł. 

DODATKOWE KREDYTY NA ROK 
1929 — 30. 

iPrzystąpiono z kolei do projektu ustawy 
0 dodatkowych krędytach na okres budżeto 
wy 1929 — 30 r. Referent pos. Krzyżanow- 
ski omawia poszczególne kwoty na łączną 
sumę 37 miljonów. jest tam między innemi 
suma 11 miljonów, które w wyniku obowią- 
zujących ustaw mależą się różnym wierzycie- 
lom. Na budowę centralnego instytutu wy- 
chowania fizycznego trzeba jeszcze 2 miljo- 
nów złotych, a 2 miljony złotych na kapitał 
obrotowy nowej fabryki w Mościcach 

Kierownik Ministerstwa Skarbu p. Matu. 
szewski podkreśla żeidzie o to czy na te kre 
dyty jest pokrycie. Po przytoczeniu cyfro- 
wych danych, kierownik Ministerstwa Skar- 
bu stwierdza, iż pokrycie wydatków tu pre 
liminowanych jest zupełnie realne. 

Prezes Rady Ministrów prof. Bartel pros 
o tzupełnienie tej ustawy jeszcze surhą 1 mil 
jona złotych na rzecz Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej, mianowicie na doraźną po- 
moc dla Łodzi. ,szeniu wydatków inwestycyjnyc 

© FABRYKĘ W MOŚCICACH. 
Pos. Kornecki (kl. nar.) zauważa: co do 

wydatków na Tas w Mościcach rząd po- 
szedł na te wydatki bez przedstawienia Sej- 
mowi planu, postawił przeto posłów w, przy- 
musowej sytuacji. Pos.: Dąbski (Str. Chłop.) 
dopatruje się rozrzutności w gospodarstwie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dalej za 
znacza, że jeżeli dodatek do funduszu dy- 
spozycyjnego ministra spraw wewnętrznych 
został już wydany, to stało się to! bezpraw- 
nie. Mówca zarzuca, że fabryka w Mości- 
<cach była budowana jakoby domowym spo 
sobem. 

Prezes Rady Ministrów prof. Bartel daje 
wyjaśnienia co do fabryki w Mościc'ach, pod- 
kreślając, że sumy, które tam włożono, są 
bardzo wielkie. Fabryka nie jest jeszcze za- 
kończona i wymagać będzie dalszych wkła- 
dów..Niech to panów nie przeraża. Wydatki 
przeszły albo z budżetu, albo z funduszu F. 
i wszystko jest w porządku pod względem 
formalnym. Fabryka jest olbrzymich rozmia- 
rów. Przypuszczam, że jeżeli będzie urucho 
miona, to podobnie jak:do Chorzowa, pano- 
wie i tu zechcą w wielkim komplecie zje 
chać i zobaczyć to gigantyczne dzieło, które 

niewątpliwie przyniesie chlubę naszemu kra- 
jowi. Sumy, jakie na nasze stosunki! pochło- 
neto ono, są bardzo wielkie, ale 1 korzyści 
jakie z tej fabryki wynikną dla kraju, są ró- 
wnież olbrzymie. MW tej chwili fabryka! pod 
względem handlowym nie jest jeszcze zorga- 
nizowana i wyroby, które wychodzą stamtąd 
'w małej ilości, wymagają jeszcze pewnych 
przeróbek, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli 
tak: wielka próba, która jest w ruchu dopie- 
ro od trzech — czterech tygodni może dać 
to, co już daje, to jest to rekord niemał świa 
towy. Niech więc panowie z dwóch milionów 
przy tak wielkim dziele nie robią kwestji. Pra 
gnę panów uspokoić i proszę jeszcze raz, 
żeby panowie to gigantycznie dzieło obej. 
rzeli i niewątpliwie będzie ono was napawać 
dumą. 

O FUNDUSZE DYSPOZYCYJNE. 
Prezes Rady Ministrów prof. Bartel odpo 

wiada pos. Dąbskiemu w sprawie funduszu 
propagandowego, nie zgadzając się z jego 
wywodami, a to z tego powodu, że! fundusz 
ten jest kontrolowany. Nie są to jakieś wy- 
datki, któreby nie dały się sprawdzić, na co 
pieniądze poszły. Co się!tyczy funduszu dy- 
spozycyjnego, to premier podkreśla, że kie- 
dy obejmował szefostwo rządu, zainteresował 
się sprawą, w jaki sposób minister spraw we 
wnętrznych jmoże wogóle obchodzić się: bez 
funduszu dyspozycyjnego. Ja tego nie rozu- 
miem — mówi premier. Ca ty zparat jest 
trzymany o chłodzie i PE bez środków. 
Proszę panów,*aby nie lekceważyli tych rze. 
czy i nie uważali, że są jakieś fundusze ga- 
dzinowe, które panowie zwalczalibyście. BE 
tego funduszu minister spraw wewnętrznych 
nie może prowadzić swego resortu. Następ_ 
nie p.! premjer porusza sprawę centralnego 
instytutu wychowania fizycznego podkreśla4 
jąc, że wychowanie fizyczne ma znaczenie 
głębsze, gdyż tylko ono będzie doprowadzać 
do tego, że w niedalekiej przyszłości będzie-. 
my. mogli pomyśleć o'skróceniu czasu służby 
wojskowej i zaznacza, że nie byłoby rzeczą 
właściwą budowę instytutu wychowania fizy 
cznego zawiesić dlatego, że mamy obecnie 
zły rok. ‚ i > 

GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM MI 
NISTERSTWA KOMUNIKACJI. 

Я WARSZAWA. 20. i. (PAT). Na posiedze 
niu popołudniowem sejmowej komisji budże- 
towej p rzed głosowaniem mad budżetem Mi. 
nisterstwa Komtmikacji zabtał głos minister 
skarbu: Matuszewski, występując przeciwko 
zwiększeniom wpływów ias i zmniej 

.  Sprawo. 
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żądanie musiała Jadzia przeczytać 
wszystkie nazwiska, choć mało które 
było nam znane. Ale bardzo wypadłć 
pięknie: — same dyrektorowe —dyrek 
torzy, naczelnikowe — naczelnicy, prć 
fesorowe — profesorzy, dziekanowe — 
dziekani, senątorowe — senatorzy, 2 
prezesów niezliczyć, aż dziwnie się wy 
dało, że mamy tyle organizacyj. Ale 
cóż, siedząc na wsi, nie wie człowiek 
co się dzieje w wielkiem mieście, nz 
wielkim świecie. Po przeczytaniu jed 
mak raźniej się zrobiło i wszyscy ra 
zeszli się przekonani, że jeszcze rolni 

L M i i i Ll i TRASE REA al EPOCE L i L S OTTO 
nieczność więc zmusza do ograniczenie 
ilości i czasu. prób koncertowych @ 
minimum wprost nieprawdopodobnegi 
i odbywania ich w chwilach kiedy sc 
na jest wolną. Chyba nie trudno osą 
dzić, jak taka doraźność pracy krępuj; 
w samym) zarodkiń wszelki rozwój ar- 
tystycznej działalności. 

'Dosadną ilustracją powyższych stę 
sunków niech będzie fakt, że dzieła ta! 
trudne i dość zawiłe, jak: koncert for 
tepianowy Paderewskiego i „Fantazjj 
polską”, na fortepian' z orkiestrą, zmu 
szona była grać p. Marja Šwiecicką 
dobra fortepianistka warszawska, pl 
jednej próbie, odbytej dwie gc 
dziny przed występem publicznym 
Jeżeli nie wszystko tak wyszło, jak mc 
głoby: być w bardziej normalnym po 
rządku, winne są fatalne warunki, Y 
jakich u nas trzeba pracować. Zarówn 
solistka, jak orkiestra, pod kierunkiei 
zupełnie panującego nad sytuacją d+ 
rektora Ad. Wyleżyńskiego, miały d 
zwalczenia trudność nielada i dokaza? 
prawdziwy „,tour de force, zasługuje 
na szczere uznianie za wyniki, osiągn* 
te w tak ciężkich okolicznościach. ł 

1 

* ® о* 

| 
Tegoż dnia wieczorem, z inicjatyw 

wileńskiej radjostacji, urządzona był 
audycja organowa z Bazyliki, transm 
towana ma wszystkie stacje. Dała on 
miłośnikom muzyki! poważnej sposoł 
ność wysłuchania najwybitniejszych # 
cydzieł literatury organowej XVIII st: 
lecia nieśmiertelnych mistrzów, jak 

ctwo nasze nie zginęło i nie zginie, pa 
kąd tylu ma możnych i wpł$wowych 
protektorów. Ojciec osadnika, stary 
Bartłomiej, który jest trochę  przygłu- 
chy, aż wstał i wyciągnąwszy szyję, 
a ręką nastawiwszy ucho kiwał miaro- 
wo głową w takt czytanych nazwisk. 
Taka była powaga i uroczysty nastrój, 
że potem długo brzmiały mi w uszach 
słowa ewangelji: a Izaak zrodził Jakó- 
ba,'a Jakób zrodził Faresa i Zarę z 
Tamary, a Fares zrodził Ezrona.... 

Strukczaszy. 
  

na Fantazja i fuga (g-moll) ukoronowa 
ła wspaniały program. : 

Najbardziej powołanym wykonawcą 
Dył prof. Bronisław Rutkowski, jeden z 
najwybitniejszych organistów polskich, 
który już nie po raz pierwszy obdarzał 
nas grą, wielce: artystyczną, przy asy- 
ście proi. Władysława Kalinowskiego, 
# koleżeńską gotowością uprzejmie 
spełniającego obowiązki gospodarcze. 

Noworoczny sezon koncertowy roz- 
począł się — pod względem artystycz- 
nym. — bardzo obiecująco. Trzecia 
„Niedzielai Kameralna", ' urządzona 
przez Polskie Radjo i transmitowana z 
sali Zaw. Związku Literatów, była 
pierwszymi objawem miejscowego  ru- 
chu koncertowego w bieżącym miesią- 
cu. Zgodnie z planem tych wieczorów, 
program zawierał utwory współczes- 
nych! kompozytorów polskich 

Skutkiem przeszkód technicznych, 
sonata ifortepianowo-skrzypcowa op. 8. 
Karala Szymanowskiego nie mogła być 
transmitowana przez radjo, a była wy- 
konana tylko przed zgromadzonemi w 
sali słuchaczami. Kompozycja ta, jako 
wcześniejsza, dość jeszcze w bliskiej 
łączności! pozostaje z muzyką poprzed- 

, ników czołowego obecnie męża  ро!- 
skich modernistów muzycznych i mało 
zapowiada późniejszą ewolucję twór- 
czości jego. 

Pierwszym, z dwóch; utworów trans 
mitowanych, był kwartet smyczkowy 
op. 10. Romana Statkowskiego, niedo- 
statecznie jeszcze ogólnie znanego, bar 
dzo utalentowanego, przed czterema 
laty zmarłego kompozytora i kierowni- 

cą nad cłągłą zmianą repertuaru. Ko-  Mufłat i J. S. Bach, którego niezrówa ka klasy kompozycji oraz instrumenta- 

Wywiad z prof. 
Warszawa w styczniu. 

Marszawa| fiteracka jest pod zna- 
kiem „Lenina'. Nie tego! oczywiście z 
mauzoleum... ale skonfiskowanej w Ju- 
gosławji i we Włoszech książki pr. Os- 
sendowskiego. Gruby tom spoczywają 
cy na kolanach mego sąsiada z kawiar- 
ni, natchnął mnie myślą dokonania! wy- 
wiadu z pr. Ossendowskim na temat 
jego ostatniego dziecka. 

Jakie mogły być przyczyny, skłania 
jące rządy Jugosławji i Włoch do repre 
sji względem Lenina — zapytuję na 
wstępie pr. Ossendowskiego. 

Zapytany rozkłada ręce. 

— Tyle wiem co i pan. Jestem zbyt 
dobrze chyba znany, jako pisarz anty- 
bolszewicki,lažeby być posądzony o 
jakoweś sympatje dla Lenina. W swo- 
im czasie moja pierwsza książka 
„Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów" 
była cytowana w kilku parlamentach 
podczas rozpraw nad zagadnieniem 
bolszewizmu. Teraz wydałem „Lenina* 
książkę, która! zadaje ponowny ciężki 
cios bolszewizmowi, właśnie w tym 
momencie, w którym przechodzi on 
ciężki kryzys zarówno wewnętrzny jak 
i zewnętrzny. Książka moja, skonfisko- 
wana w Z.S.S.R. tłumaczona jest obec- 
nie na 14 języków.'Nie mogło się to 
podobać bolszewikom i sądzę, że pod 
ich presją rządy włoski i jugosłowiań- 
ski zdecydowały się na konfiskatę. Mo- 
żliwe jednak że nader liczne sfery. Ro- 
sjan—emigrantów również mogły * się 
do tego przyczynić. Książka moja: za- 
wiera bowiem, oprócz krytyki bolsze- 
wizmu krytykę caratu. 

zdawca pos. Chądzyński podtrzymuje swe 
poprawki, dotyczące jnwestycyj, uważając, 
że inwestycje muszą być przystosowane do 
możności finansowych. 

'Przemawiali jeszcze 'wiceminister skarbu 
Grodyński w obronie stanowiska rządowego 
oraz pos. Krzyżanowski i referent w sprawie 
wniosku pos. Krzyżanowskiego o zmniejsze- 
nie wpływu do kasy skarbowej o 25 miljo- 
nów. 

*W głosowaniu odrzucono wszystkie wnio 
ski oszczędnościowe posła Trąmpczyńskiego 
oraz wszystkie wnioski posła Rosumka, przy 
jęto natomiast wszystkie wnioski referenta. 
Mianowicie, w wydatkach zwyczajnych ad. 
ministracji zmniejszono trzy pozycje na łącz. 
ną sumę 59 tysięcy. W wydatkach nadzwy 
czajnych skreślono 300 tysięcy na nadbudo- 
wę gmąchu przy uł. Brackiej, przedsi bior 
stwach zwiększono wpływy zwyczajne z prze 
wozu osób o 11.500 tys. t t.p. 

BUDŻET MIN. ROBÓT PUBLICZN. 
Po przegłosowaniu preliminarza budżeto- 

wego M-stwa Komunikacji przystąpiono do 
rozpraw nad budżetem M-stwa Robót Publi 
cznych. Referent pos. Pawłowski (Str. Chłop. 
śskie) twierdzi,ł, że budżet ten jest niższy o 
5 miljonów zł. od zeszłorocznego. Minister ro 
bót publicznych Matakiewicz zabierając głos 
oświadczył nf. in., że w dziedzinie gospodar 
ki wodnej najważniejszem zagadnieniem jest 
regulacja Wisły. Rząd wniesie do Sej 
jekt ustawy o regulacji i użagłowieniu Wisły, 
przeznaczając na ten cel na pierwsze 10 lat 
90 miljonów zł. Następnie minister dłużej za. 
trzymuje się nad zagadnieniem regulacji rzek | 
wogóle. Dalej mówi o budowie wodociągów, 
rozbudowie mostów, porusza kwestję: budo- 
wy domów urzędniczych, budowy dróg oraz 
szereg innych spraw (swego resortu. Co do 
sprawy Harrimana, minister wspomina, że 
rząd odnosi się do tej sprawy z należytą. o- 
strożnością i że minister nie jest zwolenni- 
kiem załatwienia jej za wszelką cenę. 

Ussendowskim 
IW jaki sposób potraktował pan tak 

dražliwy problemat. 
Przedewszystkiem'traktowalem go 

pod kątem widzenia objektywizmu. w 
Europie Zachodniej uważa się bolsze- 
wizm za zło lokalne, specyficznie rosyj 
Skie. Ja traktuję ideę bolszewizmu, ja 
ko zło uniwersalne, Psychika światowa 
pod wpływem bołszewizmu zmieniła 
się! kardynalnie, tymczasem rządy 
wszystkich. państw kroczą utaztemi dro 
gami, zarówno w polityce wewnętrznej 
jak i zewnętrznej, nie d jąc 
zmian w psychice iudności proletaryzo 
wanej. Otóż chciałem między innemi 
wskazać w swoim „Leninie'* w jaki spo 
sób rządy carskie spowodowały wy- 
buch skrajnego protestu nie upaństwo- 
wionych i nie uspołecznionych elemen- 
tów proletarjatu rosyjskiego.. Musiałem 
do tego użyć metody objektywnej, nie- 
mal naukowej, ujętej: jednakowoż w for 
mę literacką. Opis życia Lenina rozpo- 
cząłem ed dzieciństwa, gdy w warun- 
kach rosyjskiej rzeczywistości rodzi się 
w nim rewołucyjność. Prowadzę go na 
stępnie przez wszystkie etapy rozwoju 
wenętrznego i rozwoju jego błędów 
„podioža“ których szukać należy w bra 
ku filozoficzno-historycznej orjentacji i 
w wadach rasy, które doprowadzają 
do katastrofy całą ideologję 
anarchicznego maksymalizmu. Książ- 
ka moja kończy się  terko- 
tem kulomiotów prżed mauzoleum Le- 
nina, które w imieniu „dyktatury prole 
tarjatu“ dają odpowiedź  najgtodniej- 
Szym na ich żądanie chleba i pracy. 
Terkot ten jest ponurem, krwawem 
mauzoleum i dła całej ideołogji bołsze- 
wickiej. 

Nad czem p. profesor pracuje obec 
nie? 

Przygatowuję trzy nowe książki: 
„Krzyż, gwiazda i półksiężyc* opiera 
się na wrażeniach z Palestyny. „Tysiąc 
i druga noc* osmuta jest na wrażeniach 
z Syrji i Mezopotamii. „Wreszcie iskry 
z pod młota* są opowieścią wojenną, 
opartą na zdarzeniach ze wszystkich 
irontów z wojny światowej. W między 
czasie dla odpoczynku piszę powieści 
dla'dzieci. Pracuję po 14 da 16 godzin 
dziennie, mam dwóch sekretarzy, ale i 
tak ledwie czasu starczy, zwłaszcza że 
się ma jeszcze i dużą korespondencję. - 

Opuściłem gabinet prof. Ossendow- 
skiego z uczuciem szczerego podziwu 
dla niestrudzonej energji i pracowitości 

pisarza. K. Leczycki 

Firma istnieje od 1880 roku. 

wyborowych odmian warzyw i kwia- 
„tów w torebkach kolorowych. do 
sprzedaży komisowej na kortystoych 

warunkach polecą . 
Sktad Nasion 

„OGRODNIK POLSKI“ 
w Warszawie, ul. Warecką Nr 14. 
Bliższe wiadomości na żądanie. 

Uwaga: Nasiona powyższe stanowią 
specialność firmy. 
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.  Samolof pasażerski w nurtach oceanu 
Śmierć 

NOWY JORK. 20.1. Pat. W 
pasażerski spadł na brzegu oceAnu, 
żerów i 2 pilotów. 

16 osób 
pobliżu Los Angeles aeroplan 

powodując Śmierć 14 pasa- 

Przyczyną katastrofy defekt w motorze 
OS ANGELOS, 20 1. PAT. Oprócz 14 pasażerów ofiarami katastrofy samolo- 

towej, która wydarzyła się na północ od Oceaacide wczoraj o godz. 6 wiecz., padło 
ofiarą także dwóch pilotów. Przyczyną katastrofy był defekt w motorze, który spa- 
wodował konieczność natychmiastowego lądowania. 

Bo Klasowa Koedukacyjne @ 
Е (z prawami) z 

a 
m 

Egzaminy dla nowowstępujących odbędą sią dnia 28, 29 i 30 stycznia b.r. 
Podania przyjmuje, informacyj udziela Kancelarja 

codziennie od godz. 10—1, ul. Wiwulskiego 13, gmach własny. 

Gimnazjum im. 7. Czackiego 
klasą wstępną. 

Gimnazjum 

pól—o u 
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cji w Konserwatorjum warszawskiem. 
Świetna budowa i piękna melodyjność 

w stylu najszlachetniejszym — 
wszystkich czterech części kwartetu 
zapewniają dziełu temu stanowisko sza 
cowne w literaturze międzynarodowej, 
a pozostanie na zawsze ozdobą niezbyt 
obfitego dorobku na tem polu twórczo 
ści polskiej. ! 

(Dość rzadko wykonywany kwartet 
Statkowskiego był tym razem przez pa 
nów: prof. H. Sołomonowa, M. Szab- 
saja, kapelm. M. Salnickiego i prof. F. 
Tchorza wybornie odegrany 'i wywołał 
szczere zadowolenie stałych bywalców 
tych każdemu prawdziwemu melo ma- 
nowi miłych audycyj. 

Do odtworzenia komitetu fortepia- 
nowego Ludotnira Różyckiego, na cze- 
le powyższego zespołu kwartetowego 
stanęłą zaszczytnie znana: wyborna pia- 
nistka prof. M. Kimontt-Jacynowa, albo 
wiem w utworach kameralnych z forte 
pianem zwykle przewodnictwo spoczy- 
wa w partji fortepianowej. 

O; ile kwartet Statkowskiego + jest 
utrymany w stylu muzyki okresu roman 
tycznego i zachowuje budowę formal- 
ną, wzorowaną na utworach klasyków, 
to w kwintecie Różyckiego daje Się za- 
uważyć umiarkowane wpływy prądów 
nowoczesnych w muzyce i związane z 
niemi swobodniejsze traktowanie formy 
muzycznej. 

Już po pierwszem usłyszeniu tego 
dzieła, na koncercie kompozytorskim 
Różyckiego, z samym twórcą przy for- 
tepianie, powitaliśmy utwór ten, jaka 
jeden z piękniejszych dorobków naszej 
muzyki, wnoszących cenne zasoby do 

powszechnego bogactwa kultury mu- 
zycznej, a powtórne wysłuchanie, w 
prawdziwie „artystycznej "interpretacji 
utwierdziło nias w tem przekonaniu i 
zdobyło mu nowych wielbicieli. 

«'Wielką zasługą czynników, organi- 
zujących „Niedziele Kameralne", jest 
powołanie do; życia ruchu muzycznego 
w dziedzinie, której brak u nas tak się 
dawał odczuwać. 

{ 

Bardzo w'ele audycyj radjowych, w 
ostatnim okresie,! zasługiwałoby na po- 
chlebne omówienie. Nie mogąc wszak- „| 
że wyjść poza granice „rozporządzalne- 
go miejsca, zmuszony, jestem poprze- | 
stać na wymienieniu najbardziej uda | 
nych. Najpierw: niezwykle wartościo- 
we transmisje koncertu międzynarodo- 
wego z Lipska i opery „Casanowa” z 2 
Poznania. Przešiczny koncert  symfo- 
niczny piątkowy z Filharmonji ММаг | 
szawskiej z udziałem świetnego skrzyp 
ka Emi'a Telmangi, poświęcony arcy- |, 
dziełom mistrzów XVIII stulecia, była : 
to prawdziwa uczta i odpoczynek,” po- | 
nowoczesnym hałasie dźwiękowymi — 
kakofonji. M 

Wielce artystyczne deklamacje Wan 
dy Siemaszkowej. Owiane czarem poe- 

zji, słuchowisko „Szecherezada' na pod 
łożu pięknej muzyki Rijmskij-Korsako,, 
wa. Bardzo też ładnie: wyszły audycje: | 
niedzielna — włoska oraz środowa —: 
angielska, zakończona  nastrojowemi 
melodeklamacjami. 

Można się tylko dziwić, że są osoby 
inteligentne, nie chcące korzystać z ra- 
dja, tak cudownego i pięknego wyna- 
lazku. Michał Józefowicz. 
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W niedzielę odbyła się podniosła 
uroczystość z okszji 30 letniej  rocz- 
nicy założenia W:leńskiego = Towa- 
rzystwa Rolniczego. 

Po nabożeństwie odprawionem w 
Bazylice wysłuchanem przez licznie 
zebranych przedstawicieli sfer rolni: 
czych oraz władz udano się do gma- 
chu Banku Ziemskiego, gdzie odbyło 
się uroczyste zebranie Wileńskiego 
T-wa Organixacyj i Kółek Rolniczych, 
inicjatora i organizątora obchodu. 

Zagaił obrady prezes T-wa p. Ka- 
rol Wagner witając przybyłych i pod: 
kreślając znaczenie obchodzonego ju- 
bileuszu. Zasługi Wileńskiego T-wa 
Rolniczego, mówił p. Prezes, są 
ogromne, dowodzić tego "chyba nie 
potrzebuję, jak również nie potrzebu- 
ie przekonywać Panów o tem, že 
zgoda T-wa na unifikację organizacyj 
rolniczych pozwoliła na stworzenie, 
tak niezbędnego dla dobra ogółu 
jednolitego frontu. Po wygłoszeniu 
przemówienia powitalnego zaprosił 
do stołu prezydjalnego pp.: ministra 
prof. W. Staniewicza, b. ministra A. 
Meysztowicza, reprezentującego p.Wo- 
jewodę nacz. wydz. rolnego W. Sza- 
niawskiegn, . reprezentującego J. E. 
ks. prof. W. Meysziowicra, preresa 
Gieczewicza i posła Rdułtowskiego. 

Następnie przemówił w imieniu 
Rządu min. Staniewicz życząc owoc: 
nej pracy sfuxjonowanym organiza: 
cjom. Kończąc przemówienie dołączył 
p. minister życzenia od siebie, jako 
syna ziemi wileńskiej, związanego z 
nią mocnemi węzłami. 

Przemawiający w imieniu p. wo- 
jewody nacz, W. Szaniawski wskazał 

na dorobek pracy WiL T-wa Rolni- 
czego. 

Imieniem j. E. ks. Arcybiskupa 
Jalbrzykowskiego złożył życzenia ks. 
prof. W. Meysztowicz. WIĄ 

Następnie przemawiali jeszcze: 
prezes Zw. Ziemian p. H. Gieczewicz 
podnosząc trudne warunki prac T-wa, 
mio. A. Mevsztowicz, jako b. prezes 
Mińskiego T-wa Rolniczego, przedsta- 
wiciel Zw. Młodzieży Polskiej oraz p. 
dyrektor Kokociński w imieniu spół- 
dzielczości rolniczej 

Po części oficjalnej zabrał głos 
członek Rady T-wa, dyr. Józef Bo- 
rowski, wygłaszając referat na temat: 
„Rola T-wa Rolniczego w życiu spo: 
łeczno-rolniczem Wileńszczyzny w la- 
tach 1900-1919. Prelegent podkreślił, 
że robota T-wa w życiu społeczno- 
rolniczem Wileńszczyzny w okresie 
od 1900—19 r. była olbrzymią i 
znaczny postęp rolnictwa na tej po- 
łaci jest niewątpliwą jego zasługą, 
Pracę T-wa da się podzielić do woj- 
ny europejskiej na dwa okresy. W 
pierwszym, do roku 1907, pracowano 
przeważnie nad podniesieniem pro- 
dukcji rolnej własnych gospodarstw, 
w drugim zaś praca T-wa wkracza 
już na szersze tory. 

W okresie tym T-wo zorganizowa- 
ło porady prawne dla rolników po- 
szkodowanych przez okupantów, zor- 
ganizowało szereg kursów fachowych, 
nawiązało kontakt przedstawicielstwa 
społeczeństwa polskiego z Wilna z 
przedstawicielstwami społeczeństwa w 
Warszawie i Poznaniu, w czem na- 
potykało znaczne trudności, wreszcie 
T.wo stworzyło warunki pracy w ten 

- Uroczystość 30-lecin Pracy Glleńskiego T-ou Rolniczego 
sposób, że obok siebie widziano nie- 
raz zażartych przeciwników politycz- 
nych, idących ręka w rękę w pracy 
dla kraju i ludu ziemian-rolników. 

Dyrektor stacji doświadczalnej w 
Bieniakoniach p. W. Lastowski z ko- 
lei wygłosił referat: „O doborze od- 
mian roślin uprawnych dla Wileńsz- 
czyzny“. 

Po przerwie obiadowej zebrano 
się znów w sali Banku Ziemskiego. 
Po wznowieniu posiedzenia przewod- 
niczący p. Wagner powitał w krótkim 
przemówieniu p. Wojewodę Raczkie- 
wicza. 

Pan Wojewoda Raczkiewicz odpo- 
wiadając na to przemówienie podkreś: 
lił doniosłość faktu połączenia się 
organizacyj rolniczych, który musi 
dać dodatnie wyniki na połu podnie- 
sienia kultury ziemi i intelektu rol- 
nika. 

Następnie zebrani wysłuchali nie- 
zwykle ciekawego referatu prof. inż. 
Stefana Biedrzyckiego na temat: „Za- 
dania i cele naukowej organizacji w 
rolnictwie“.į 

Szanowny prelegent omawiając 
niedomagania naszych gospodarstw 
rolnych wskazuje na konieczność pra- 
cowania z „ołówkiem w ręku*, ро- 
czem dochodzi do definicji, że ko- 
niecznym warunkiem do naprawy 
cbecnej sytuacji jest wejście na drogę 
powolnej, systematycznej reorganiza- 
cji oraz konieczność precyzowania 
swych zamierzeń Oraz nauczenia się 
„być mądrym po szkodzie““ 

Odczyt nagrodzony był hucznemi 
oklaskami. Ww. T. 

  

Święto pracy wojska 
Otwarcie nowych mostów na Wilji i Wilence 

na znaczną różnicę poziomu mostu i, niskiego wspaniale świadczy o ich sprawności. W ubiegłą niedzielę miasto Wilno przeży- 

waio wielki dzień, dokonano bowiem poświę- 
cenia'i otwarcia aż dwóch mostów: jednego 
ma Wilji, a drugiego na Wilence. ; 

Mosty te sprezentowato miastu wojsko. 

w tem miejscu brzegu. a 
Jak słychać miasto ma zacząć roboty na- 

sypowe wiosną. ‚ 
Drugi most rzucony został na Wilence, u 

  

  

Nowy most na Wilji łączący Antokot z Tuskulanami. 

Wzniesione zostały sumptem armji i pra- wyłatu uł. Saska Kępa na rzeczkę. 
cą naszych saperów. wileńskich, mianowicie 
S aa oraz przydzielonych z innych: od- 
działów saperskich drebnych grup. | 

Historja powstania obu mostów, które w 
rekordowym, kilkomiesięcznym okresie cza 
su zbudowali nasi saperzy jest taka: Ž 

Potrzeby. szkolenia oddziałów saperskich 
posiadanie na te cele odpo nich  fundu- 
szów w połączeniu z odczuciem potrzeb ko- 
munikacyjnych mieszkańców niektórych dziel 
nic Wiina, skłoniły pułk. Kossakowskiego 
Tad. szeta Depart. Zaop. Inż. M.S. Wojsk 
do wysunięcia projektu, który korzystnym się 
Okazał zarówno dla wojska, jak też i dła lu- 
dności cywilnej. у 

Nie. potrzeba dodawać, że projekt ten 
spotkał się z życiowem potraktowaniem przez 
czynniki decydujące w Min. Spraw Wojsk. 
a odtąd już do jego realizacji droga* „byla 

    

    
krótka. į 

Budowę m / powierzono 3 Baonowi 
Saperów Wileūs! a jej kierownictwo od. 
dano w ręce dowódcy oddziału p. putk. Lan- 
daua Ignacego. ` 

5 września ub. r. wbito w dno Wiiji, w 

odległości mniej więcej ćwierci kilometra od 
portu rzecznego na Antokołu, pierwsze pa- 
fe i 11 stycznia rb. most został wykończony. 

„_ F empo robót iście nie - wileńskie, a gdy 
się zważy na porę jesienną, podczas której 
budowa trwała —— wręcz amerykańskie. 

iMost stanął wspaniały. Konstrukcję ma że- 
łazną, ponadto jest niebyie jak wysoki, bo 
wznosi się o 15 metrów ponad falami rzeki. 
Dino ma sto kilkadziesiąt metrów. 

larazie służyć on będzie potrzebom ruchu 
pieszego, zaś przydatnym stanie i dla poja- 
zdów także, dorobićniu przez miasto 
dwuch nasypów dojazdowych, z których 
zwłaszcza ten od strony Antokola wymagać 
będzie wiele czasu i środków, ze względu 

  

Ten ma ogromne znaczenie dla rozwoju 
części |Popław zgrupowanej wkoło dawnego 
młynu Pimonowa. 

Most ina Wilence jest stosunkowo mniej 
okazały od Antokolskiego, niemniej zwraca 

jDzień niedzielny miał jeden bardzo zna- 
mienny rys, był dniem świętem pracy wojska 

la cywilów, był stwierdzeniem i przykładem 
możliwości pracy armji dla społeczeństwa, a 
ponadto był egzaminem sprawności naszych 
wojsk techmicznych. 

Uroczystości wypadły bardzo okazale i 
bardzo serdecznie. 

Okazałość wynikała z licznego udziału w 
nich dygnitarzy państwowych. Przybyli bo- 
wiem na akty otwarcia i poświęcenia pp. 
min. Staniewicz, wice minister spr. wojsk. 
gen. Fabrycy, wice min. komunikacji inż. 
Czapski a ponadto przedstawiciele władz 
miejscowych z p. wojewodą Raczkiewiczem 
na czele, г $ 

Miasto reprezentował p. prez. Folejewski i 
wszyscy prawie Pw sfery społeczne i 
prasa stawiły się także licznie. 

Kolejność: uroczystości (podana przez nas 
w numerze niedzielnym) przewidywała po- 
czątek przy moście na Wilji. | 

Już o godz. 11 przed południem przy mo- 
ście z prawej strony Wilji ustawił się 3 Baon 
Saperów Wileńskich. 

Tutaj się gromadzić zaczęli zaproszeni 
goście. ы 

Punktualnie o godz. 11.30 przybyli w to- 
warzystwie pana wojewody pp. wice-ministro 
wie gen. Fabrycy i inż. Czapski oraz w chwi 
lę potem JE ks. biskup Bandurski. 

Gen. Fabrycy, niezwłocznie po przybyciu 
przechodzj przed frontem bataljonu, przyjmu- 
jąc raport od komenderującego oficera, po- 
czeną wszyscy, po specjalnych schodach 
zstępują ku mostowi. 

Jest on zagrodzony wstęgą o barwach 
saperskich. 

Tutaj 
biegu. budowy mosty, poczem gen. Fab: 
przecina wstęgę. ь 

W tym momencie rozpoczyna się akt po- 

rycy 

  

  

Nowy most na Wilence łączący 

uwagę jego masywną konstrukcją również 
żelazna. 

Budowa trwała od 22 paźdz. r.z. do 7 sty 
cznia rb. co ze względu na niewiełką liczbę 
zatrudnionych przy robotach saperów, także 

  

Saskę Kępę z Popławami. 

święcenia. Dokonuje go JE ks. biskup Bandur 
ski, który następnie wygłasza przemówienie, 
podkreślając rolę wojska podczas wojny i w 
czasie pokoju oraz zwracając uwagę, że no 
wy most jest właśnie symbolem pokojowej 
pracy armii. 

kowej uroczystości. 
Bezpośrednio z Antokola mknie 

szereg aut na Zarzecze, na drugą 
święta. 

(Tu oczekuje już ustawiona 
kompanja saperów. 

Znowu to samo przyjęcie rapórtu przez 
gen. Fabrycego, chwila oczekiwania i znów 

w szyku 

* po schodacn, tym razem w górę wiodących 
   

  

dostajemy 
Krótkie 

dau, wstęgę czarno czerwoną przecina min, 
Staniewicz. 

ę na most. 

Zwraca się on następnie do ppułk. Lau. 

pułk. Landau zdaje rełację z prze 

Następnie postępując za JE. ks. biskupem 
zebrani przechodzą przez most, aby u jego 
kresu złożyć swe podpisy w księdze pamiąt- 

długi 
Geo 

prawozdanie- składa ppułk. Lan- 

s. Tp. 
Z POŹNIAKÓW 

Jadwiga Zawadzka 
wdowa p) weteranie 1863 r., po krótkich cierpieniach zmarła dnia 18-g0 
stycznią 1930 r. przeżywszy lat 79 w majątku Juchnowicze, 
deczańskiego, pogrzeb odbędzie się 22 stycznia 1930 r. o godz. 

pow: Moło- 
11 rano 

na cmentarzu w maj. Wielkie Hranicze. 
O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

Śledztwo w sprawie zabójstwa Inspektora Sfadnika 
zostało zakończone 

Dochodzenie prokuratorskie w sprawie morderstwa 
inspektora szkolnego w Nowogródku 

Yma osobie następcy 
tadnika zostało już zakończone i prze- 

kazane władzom sądowym tak że niebawem we 
luspektora Stadnika znaleziono w dniu 2 

dize ona ua wokandę. 
czerwca roku ubiegłego w 

pobliżu Nowogródka w sposób bestjalski zamordowanego. Zbrodniarz po od- 
daniu kilku strzałów z bardze bliskiej odległości, widząc że 
my rzucł się na swą ofiarę i brzytwą podciął rannemu gardło. 

Stadnik padł ran- 

Po ujawnieniu morderstwa które miało wszelkie cechy! żę dokonane z0- 
stało na tle polityczaem, rozpoczęło się zmudne śledztwe które natrafiało na 
wprost nieprzezwyciężone trudności, 

Sprawca względnie sprawcy działali tak estrożnie że zdołali zatrzeć za so- 
bą wszelkie Ślady które w jakimkolwiek stopniu przyczynić się mogły de zde- 
maskowania Policja jednak na podstawie uzyskanych wiadomości ujęł+ pewne- 
go osobnika miesrkańca pewnej wsi pod Nowogródkiema 
wicza, który mimo że wypierał się 
jednak wykazać swego alibi w dniu 

wielkiem zainteresowaniem. (c) „ 

Groźny pożar 

Kazimierza Trybusie- 
jakiegokolwiek udziału w zbrodni nie mógł 
kiedy zabito Stadnika, 

Proces, która wyświetli tajemnicę śmierci Stadnika, oczekiwany jest z 

spłonął nowowybudowany gmach szkolny 
W niedzielę około godziny 2 popołudaiu Wiino zostało zaalarmowane 

wieścią, że w Oszmianie wybuchł pożńr który powaźnie zagraża miastu. 
Natychmiast na miejsce katastrofy został wydawany starosta grodzki w 

t Wilnie p. Iszora który miał na mieiscu zorjentować s 
m.ożaru i Bynikających ztąd stratach. 

Gdy wkrótce po alarmie skomunikowa1o się z Oszmiatą 

w Sytuacji, rozmiarach 

okazało się fże 
płonie tam nowozbudowauy gmach szkolny i że z powodu sprzyjających wiat- 
rów grozi przerzucenie si płomieni na sąsiednie budowie mieszkalne, Na po- 
moc tamtejszej straży wysłano z Wilna miejscową straż ogniową która x powo- 
du znacznych opadów snieżnych co w wysokim stopniu utrudniało jazdę dotar- 
ła do Oszmiany w ciągu dwóch godzin. 

Taksamo na miejsce pożaru udał s'ę kurator okręgu szkolnego Pogorzel - 
ski i ławnik Magistratu Łokucjewskj. 

Sytuacja na miejscu przedstawiała się w ten sposób, że w chwili gdy przy» 
była pomoc z okolicznych miejscowości i 
tak że o ratowaniu go mowy być Nie mogło. 

z Wilna cały gmach stał w ogniu 

Cały wysiłek straży egniowych został też skierowany do niedopuszczenia 
roższerzenia się pożaru na inne budowie, co groziłoby zagładą całemu miastu. Dzięki energicznej atcji ratowniczej udało się pożar zlokalizować, tak że spło- 
nęła jedynie szkoła, 

Straty spowodowane pożarem sięgają 100 tysięcy złotych, * 
Co było powodem pożaru narazie niewiadomo. Śledztwo prowadzą powo- 

łane ku temu władze. (c) 
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KOŚCIELNA 
— (a) Święto Jordanu. W niedzielę ubieg 

tą jak zapowiadališmy jodbyło się uroczyste 
święcenie wody na Wilji dokonane przez. ].E. 
biskupa (Teodozjusza. Po nabożeństwie w so 
borze na Zarzeczu ruszył pochód religijny 
poprzedzany orkiestrą i kompanją honorową 
ze sztandarem. W pochodzie wzięło udział 
duchowieństwo prawosławne i łiczne rzesze 
wiernych. ; 

Ceremonja święcenia wody, odbyła się w 
ten sposób, że na specjalnie zbudowane po- 
djum na Wailjj u wylotu ulicy Arsenałskiej 
wszedł biskup. Teodozjusz, który po krótkich 
modłach poświęcił 'wodę zaś chór cerkiewny 
odśpiewał okolicznościowe pienia religijne. W 
czasie aktu poświęcenia uszykowana nad 
brzegiem kompanja honorowa prezentowała 
broń. 

URZĘDOWA 

— (0) Z BA Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wiłnie. Dnia 17 i 18 stycznia, 
pod przewodnictwem prezesa OUZ p. St. Łą 
czyńskiego, odbyło się posiedzenie Okręgo 
wej Komisji, Ziemskiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem zostały m. in., załat- 
wione sprawy następujące: 

1) zatwierdzono 17 projektów scalenia na 
gruntach, należących ido igospodarzy poszcze 
gółnych wst, położonych w pow. Wileńsko- 
Trockim, Brasławskim, Dziśnieńskim i Świę- 
ziańskim. , 

) Ustałono wynagrodzenie za przejęte na 
jzecz państwa mieruchomości ziemskie, |po- 
ożone w gm. Mikołajewskiej, pow. Dziśnień 
skiego, b. własność |ulji Fiedorowiczowej, a 
nianowicie: a) za nieruchomość Atrawszczy- 
ma w obszarze 30,37 ha 8736 zł.a b) Karcz 
na Turkowo 0 obszarze 14,37 ha 8898 zł., 
|) Kresławski Ostrow o obszarze 77,87 ha. 
(532 zł. i d) Rżawka'o obszarze 4904 ha 
4839 zł. 

3. zatwierdzono! projekty przymusowego 
niesienia służebności pastwiskowej, obciąża 
cej b. dobra ziemskie Powidaki, gm. Rze- 
zańskiej! pow. Wileńsko - Trockiego, obec- 
le majątek Powidaki, własność Stefanii Bur 
psowej i folwark Krzywe, własność Zofji 
ranerowej, na rzecz wsi Skawduliszki i Ma. 
any i zaścianku Kabaczek. 

MIEJSKA 
— (0) Uzupełnienie it. dziennego я enie porządki 

tsiedzenia miejskiej komisji finansowej. Na 
cisiejszem posiedżeniu miejskiej komisji fi 

dana, dziękując jako wiłnianin, saperom wi.insowej oprócz spraw, wymienionych w 
leńskim za ich pracę dla Wilna i jego ro- „£dzielnym numerze, będą rozpatrywame jea 
A. 

oświęcenia dokonuje JE ks. biskup Ban 
durski w asystencji ks. kap. Śledziewskiego i 
po chwili znowu długi wąż samochodów ku 
miastu śpieszy. 

Tu o godz. 1 w,poł. zgromadzają się w 
salonach Kest. Georges'a uczestnicy uroczy 
stości na wspólne śniadanie. 

Po śniadaniu saperzy wileńscy 
ich w sałonach swego kasyna oficerskiego 
czarną kawą. Leszcz. 

  

   
odejmują 

sze sprawy następujące:: 1) sprawa wyje- 
cania w Banku Gospodarstwa Krajowego po 
źczki długoterminowej w kwocie 475.000 zł. 
r roboty wodociągowo - kanalizacyjne; 2) 
piekt statutu podatku od zużytej energii 
€ktrycznej i gazu; 3) wniosek w sprawie 
uorzenia manca wegli na elektrowni miej- 
dej za lata ubiegłe; 4) wniosek w sprawie 
plongaty na rok 1930 — 31 
dat za energję elektryczną na! fundusz po- 
ncy bezrobotnym; 5) sprawa  uruchomie- 

dodatkowych - 

nia w 1930 r. miejskiej bocznicy kolejowej;6) 
projekt budżetu dodatkowego na zakup opału 

1 — (0) Spra NE i zamiany dzia” 
łek zjemi miejskiej. e czwartek, dnią 22 
stycznia, odbędzie się posiedzenieł miejskiej 
komisji gospodarczej z następującym porząd 
kiem dziennym: 1) podanie zarządu żydow= 
skiego tow. dobroczynności o jwykupie wie 
czysto czynszowej działki ziemi przy ul. Por 
towej 17; 2) wniosek w sprawie zezwolenia 
na wykup działki ziemi na Lipówce; 3) z 
wozdanie zamiany działki ziemi z kasą cho» 
rych; 4) wniosek w . sprawie modyfikacji 
uchwały , Rady miejskiej w przedmiocie na= 
bycia działek ziemi na przeniesienie rynku 
owogródzkiego. 

— (0) Podwórze dla straży ogniowej. 
Magistrat projektuje nabyć dla straży ognio 
wej podwórze samochodowe firmy „Ursus“. 
Przeznaczono na ten cel 22.500 zł. 

— (0) Przeniesienie hyclowni. Wobec 
tego, że hyclownia, mieszcząca się obecnie 
przy ul; Nowogródzkiej w pobliżu rzeźni 
miejskiej, znajduje się w dzielnicy zabudo- 
wanej, miejska komisja gaspodarcza poleciła 

Magistratowi nabyć plac na krańcach miasta, 
na który przenieść rakarnię. 

— (0) Posiedzenie Komitetu wykonaw- 
czego I Targów Północnych w Wilnie. We 
czwartek dn. 23 w sali posiedzeń Rady miej- 
skiej, odbędzie się posiedzenie Komitetu wy- 
kenawczege | Targów Północnych i wysta. 
wy rolniczo - przemysłowej w Wilnie. 
‚ № porządku dziennym sprawy następu- 
jące: 1) sprawozdania: a) ogólne, b) inwe. 
stycyjne, c) z wystawy regjonalnej, @) 2 wy 
stawy rolniczo - hodowlanej; €) komisji kon- 
kursowej i f) finansowe, 2) wybór komisji 
rewizyjnej, 3) sprawa przyszłych targów; 4) 
wolne wmioski. ‘ 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 
ubiegłym tygodlniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 4 (1 zm.) plamisty 1, pło- 
nicę 6, błonicę 4 (1 zm.) ospę wietrzną 9, 
odrę 94 (4 zm.) różę 3, krztusiec 1, gruźlicę 
16 (8 zm.), jaglicę 1, drętwicę karku 2, za- 
palenie opon mozgowych 1 (I zm.), razem 
141, z których 17 zmarlo. 

WOJSKOWA. 
— (0): Dodatkowa komis borowa. 

Dnia 29 stycznia w lokalu e ul! Bazyliań: 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna. Na komisję tę winni: stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy dotąd nie 
stawili się przed komisją poborową z jakich 
kolwiek bądź powodów. 

KOLEJOWA. 
— Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil. nie na skutek zawiadomienia zarządu Kolei 
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Dnia 23 stycznia we czwartek 
znakomity pianista wykona z 
udziałem orkiestry Fil 

JERZEGO BOJ. 
koncert b-mol Czajkowskiego, 
utwory Chopina, Albeniza, de 

Gzy masz [uż radjoodhiornik? 
i Li ii 

Roedukacyjne kursy wleczorowe 
z programem gimn. państwowych. 

im. „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ* 
w Wilnie— ul. Biskupia Nr. 12 m. 6. 

do kl: 
oraz do grupy przygotowawczej 

do egzaminu wstępnego do Szkoły Technicznej. 
Lekcje od godz. 4 m. 30 po poł. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. || 

0 t.zw. DORAŹNYCH NAKAZACH 
KARNYGH 

Jestem pewien, że mało kto z wilnian 
zdaje sobie sprawę z tego jakim zakązom 
podlega spokojnie i skromnie spacerując pe 
mieście, jakiemi przepisami jest ograniczony 
pędząc swój mało urozmaicony żywot w mu- 
rach naszego miasta. 

Mam tu na myśli przepisy porządkowe pe 
licyjno - administracyjne, które» obowiązując 
na terenie całej Rzeczypospolitej, obowiązują 
także i w Wilnie. 

Jakoś kilka lat temu, dowiedzieliśmy się 
trochę z prasy, trochę z jednorazowo rozle- 
pionych obwieszczeń o tem, czego mieszkań 
com miast w Polsce robić nie wolno. 

Dowiedzieliśmy się następnie, że tych z 
pośród nas, którzyby się nie stosowali do 
przepisów, czeka doraźny wymiar kary w 
grzywnie, którą zaaplikować może każdemu 

DY do tego policjant, ewent. i jnna 
osoba urzędowa, w razie jeśli in flagrant: 
złapie „przestępcę" na „przestępstwie, na 
niestosowaniu się do tego co władza naka- 
zuje. 

Mówiliśmy kiedyś o t.zw. mandatach kar- 
nych, o ich stosowaniu, zachwycaliśmy się 
tym przepisem władz, tak doraźnie i energi 
cznie biorącym się za drobne, porządkowe 
wodka! publiczności w stosunku do czy- 

stości i hygjeny ulic miejskich. 
Był ta chwilowy zachwyt, przemijające 

szybko wrażenie. 
'Na dobitek „mandaty karne* słabo przy- 

pominały o swem istnieniu gdyż poprostu 
rzadko stosowane były. 

Objaw ten występował zresztą nietylko u 
nas, bo naprzykład pamiętam że jedno Z pi 
warszawskich zamieściło kiedyś, jako  curio- 
sum, fotografję policjanta, który, mając so- 
bie przydzielony nadzór 'mad porządkiem u- 
Jicznym, zdołał w ciągu jakiegoś, bynajmniej, 
nie krótkiego przeciągu czasu, ie 
łudzi aż. „ na sto złotych. * 

„Inna rzecz, że te rzadkie stosowanie w 
Winie kar doraźnych było naogół niesprawie 
dliwe, spotykało bowiem i spotyka najczę- 
ściej * łudzi Bogu ducha winnych, nieświado 
mych wajzupełniej tego, że źle czynią. 

Nieznajomość praw obowiązujących nie 
jest nigdy i nigdzie dowodem usprawiedii. 
wiającym ale w danym wypadku chodzi o 
przewinienia bardzo pospolite, bardzo odru- 
chowe i bardzo nieprzemyślane. 

Wydaje się przeto, że władze, w imię 
sprawiedliwości, winny się starać o to, aby 
każdy pamiętał, czego mu robić na ulicy nie 
wolno. 

„_ Wydaje się, iż aby ludzi skłonić do nieza- 
nieczyszczania ulic, trzeba im o tem przypa 
minać. Cóżby np. znaczyło zrobienie przy 
każdym ulicznym koszu na śmiecie i odpadki 
rzucającego się w oczy napisu z odpowied- 
nim przypomnieniem O obowiązku korzysta- 
nia zeń? 

„, Koszów takich stoi w Wilnie pewno z 
kilkaset. Jeśliby każdy z nich miał na sobie 
odpowiedni napis, to ktoś, kto: ulic: idąc na 
odcinku np. Mickiewicza od. Wileńskiej de 
Katedry przeczytując ten napis i to codzien. 
nie pewnieby się łatwiej do porządku wdro- 

/ 5а jednak w przepisach orządkowych 
zalecenia, które częstokroć 3 do jęk 
konałnych. 

Nie wolno np. plwocinami zanieczyszczać 
i Pra tia ks i td. у 

to pluje na ulicy — placi k. 
Nikt nie myśli Eyesjonawąć sycznojcć tego żądania, ale jednak nasuwa się pytanie 

w co, gdzie pluć można. 
{ Wiemy dobrze, że są ludzie, którzy ma- 
iąc duże wydzieliny flegmy muszą koś z 
nią robić. 

„Ktoś może powiedzieć, że tacy winni wy SA krtani, czy też płuc wyrzucać do 
specjalnych 'woreczków lub ostatecznie do 

Z do nosa. У 
tóż trzeba pamiętać, že naszym poziomie kuituraknym 60 proc. aks 

miast, a wśród mich i Wilna, nietylko nie używa woreczków dla plwocin, ale i opro 
stu chustek do nosa. A licząc się z praktycz- nemi możliwościami powszechn ego wprowa. dzenia tych utensyłjów, należy przewidywać że nieprędko to nastąpi. p W_ wielu miejscowościach zagranicą i w Polsce także wprowadzono spluwaczki ulicz 
ne. Są one zakryte stale, a ktoś chce z nich korzystać musi nacisnąć pedał otwierający 
wieko spluwaczki. 

, Wiem, że poruszając tę' sprawę w Wil. nie mieć nic mogę nadziei, iżby została ona 
A załatwiona, niemniej uważam, iż dla powagi prawa, czy przepisu, konieczną jest ich sprawiedliwość i życiowo: nalność у ść oraz wyko. 

rak spluwaczek na ulicach miasta cz ni zakaz plucia niewykonalnym dla wielu, ata ny zaś dozorujące porządku stawia w przyk- rej sytuacji wobec winnych przekroczeń. I dlatego na brzydki i. niestety. powsze- chny w 'Wilnie zwyczaj plucia ma ulicach trzy się przez palce, mimo iż ze wszechmiar zasługuje on na energiczne tępienie, МЖ. 

Lk ua S 

Z.S.S.R. podaje w celach informacyjnych, iż 
pociąg kui jerski nr. 2 Niegorełoje —Mandżu.. 
rja, poczynając od wtorku 21 stycznia rb. bę 
dzie odchodził z Niegorełoje we wtorki, 
czwartki i niedziele z przybyciem do Mandżu- 
rfi w środy , piątki i poniedziałki, poc. kurjer 
ski nr. 2 Niegorełoje — Władywostok bę- 
dzie odchodził z Niegoretoje w piątki, z 
przybyciem do Władywostoka we wtorki. 

Z powrotem poc. kurjerski nr. 1 komunie' 
Mandżurja — Stołpce 

(Warszawa) będzie odchodził z Mandżurji w 
niedziele, wtorki z! piątki, z przybyciem do 
Stołpców (Warszawa) w poniedziałki, śro. 
dy ż soboty, poc. kurjerski nr. 1 komunikacji 
Władywostok — Stołpce — (Warszawa) bę- 
dzie odchodził z Władywostoku w poniedziai 
ki © przychodził do Stołpców (Warszawa) w 
piątki. 

W pozostałe (dnie ge nr. 2 i 1 kursują 
tylko na przestrzeni (Warszawa) Niegoreło- 
je — Moskwa i z powrotem Moskwa — Stoł. 
pce (Warszawa). 

Ma no pa o inž, 
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PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 
dług danych Państwowego Urzędu Pośre- 
dnictwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych 
na terenie m. Wilna wynosi obecnie 4047 о- 
sób w tem mężczyzn 3138 i kobiet 909. W 
porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba bez 
robotnych zwiększyła się 0 97 osób. 

‚ — (о) Rekrutacja robotników do Francji 
Przed kilku dniami w Wilejce powiatowej i 
w St. Święcianach odbyła się rekrutacja ro- 
botników do:kopalń rudy i węgla na wyjazd 
do Francji. Ogółem zrekrutowano 228 osób.ł 
Odjazd z Wilna nastąpi w dniu dzisiejszym. 

UNIWERSYTECKA 
— Zarząd Zrzeszenia Asystentów USB. 

podaje do wiadomości członków Zrzeszenia, 
iż na Dorocznem Wałnem Zebraniu, które od- 
było się dn. 19 stycznia rb. wybrano nowe 
władze Zrzeszenia w składzie następującym: 

Przewodniczący: dr. Czarnecki Edwarfł, 
wiceprzewodniczący: Skorko | Eugenjusz, 
eztonkowie zarządu: Kuszpecińska Jadwiga, 
Piliczewski Józef i Jasieński Donat. 

Do komisji Rewizyjnej weszli: dr. Nie- 
wodniczański Henryk Basinski Antoni i Cynk 
Bolesław. Miejsce i godziny urzędowania 
zarządu będą podane w najbliższym czasie. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 
Winie, powiadamia, że egzaminy wstępne do 
kl. 1, 2, 5, i 6 odbędą się w dniach 28, 29 i 
30 stycznia r. 1930. i 

Kancelarja przyjmuje podania do 25 b. 
m. od g 9 do 14. 

— s gospodarstwa domowego dla in. 
teligencji, w godzinach wieczornych  otwo- 
rzony będzie w Wilnie z dn. 1 lutego stara. 
niem Wil. Koła „Służby Obywatelskiej* przy 
szkolć pracy domowej ul. Biskupia 12 m. 1 
Bliższe informacje i zapisy tamże codziennie 
(z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. od 
10 do 11 i od 17 do 18. 

KOMUNIKATY 

— 88-ma Środa literacka odbędzie się 
dn. 2 stycznia w siedzibie Związku Litera- 
tów,lOstrobramska 9. Gości czeka tym razem 
nowy rodzaj atrakcji. Zapomocą zainstalowa 
nego łaskawie na ten dzień przez firmę Phi. 
lips odbiornika z głośnikiem usłyszą z. War- 
szawy koncert na tak cennym 1 rzadkim. in 
strumencie jakim jest oryginalna lutnia z 18- 
go wieku. Wirtuoz na lutni p. H. Neeman 
wykona szereg utworów z l8go wieku. W 
drugiej części wieczoru odbędzie się dyskusja 
na tak aktualne tematy, jak nagroda literac- 
ka m. Wilna, wiosenny *międzynarodowy 
zjazd Pen - Klubów w Warszawie i in. 
RZE rozpocznie |się. punktualnie o g. 

w. 
— Z Wileńskiego T-wa Rosyjskiego. 25 

stycznia rb. w lokalu gimnazjum W.rR. 
(Tracka 7) odbędzie się uroczyste posiedze. 
nie przedstawicieli wszystkich rosyjskich or- 
ganizacyj społecznych: m. Wilna ku uczcze- 
niu 175 rocznicy istnienia Uniwersytetu w 
Moskwie. : 

Wstęp bezpłatny za zaproszeniami.' Zapro 
szenia można otrzymać w kancelarji Zwią- 
zku Rosyjskich! Inwalidów Wojskowych (Mi 
ckiewicza 22 — 43) od 10 — 2 g., w czy- 
telni WTR Mickiewicza 22 — 43) od 4 — 
7 g. pp. Oraz w kancelarji gimnazujm WTR 
(Trocka 7) od 4 — 7 g. pp. Jednocześnie mą 
źna się zapisywać ma bankiet jubileuszowy 
mający odbyć dn. 25 stycznia rb.: w lokalu 
„Domu Rosyjskiego* (Mickiewicza 22 — 43) 

Początek akadem ji:o g. 7 w. bankietu o 
godz. 10 wiecz. а 

ŽALOBNA. 

— (a) Pogrzeb tragicznie zmarłego: kup- 
ca, W miedzielę wieczorem przez ulice miasta 
przeszedł kierując się na cmentarz na Rossie 
kondukt pogrzebowy ze zwłokami tragicznie 
zmarłego Jana Bukowskiego. W. pogrzebie 
wzięły udział poza! rodziną tłumy krewnych 
znajomych i kolegów zmarłego. 

RÓŻNE 

— (a) Ile weksii zaprotestowano w Wil. 
nie w miesiącu listopadzie. Według ostatnich 
danych statystycznych w miesiącu listopa- 
dzie zaprotestowano w Wiłnie 9586/weksli na 
ogólną sumę 1951.000 zł. 

— (a) 108 letnia wilnianka zmarła w A- 
meryce. Przed niedawnym czasem! zmarła w 
Detroit w Ameryce Północnej Anna Karolska 
rodem z Wilna licząca 108 lat życia. Zmarła 
pozostawiła 19 wnuków, 25 prawnuków i 2 
praprawnuków. 1 

Karolska, która do ostatnich czasów cie 
szyła się dobrem zdrowiem przeżyła wszy- 
stkie 5 dzieci, które zmarły niedożywszy ża- 
den z nich lat 70. 

— (a) Samochodziarze przeciwko bada- 
niom psychotechnicznem. Wobec tego, że ba- 
dania psychotechniczne kolejarzy pracujących 
w służbie ruchu dają dobre rezultaty podobne 
badania postanowiono wprowadzić! również 

i przy przyjmowaniu szoferów. 
(W: związku z tem związek szoferów pow- 

ziął uchwałę wypowiadającą się przeciwko 
tym badaniom wychodząc z założenia że do 
badań kandydatów na szoferów! nie można 
używać tych samych aparatów co na loko- 
motywach podczas badań kolejarzy. Zdaniem 
zainteresowanych badania te powodują odrzu 
Poke znacznego procentu kandydatów na szo 
erów. i 

Grypę, kaszel, i bronchit uleczysz sy- 
słematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Chorob: 
żołądka t przemiany  materji usunie A 
szczawnicka „Magdalena“ į Wanda“-. Do na 
bycią w aptekach i skladach aptecznych. 

  

— Podziękowanie. Grono matek, obec- 
nych nat'szopce, urządzonej dn. 11. 1. 1930 
r. w Sali gimn. im. Ad. Mickiewicza, przez p. 
Marję Mackiewiczową, składa (niniejszem go- 
rące podziękowanie niestrudzonej organizator 
ce za śliczne i miłe widowisko, tak dobrze 
dostosowane do wieku naszychi dzieci. 

— Zarząd T-wa „P.ż.P.* składa najser 
deczniejsze podziękowanie za pamięć o I 
Domu ychowawczym dla sierot im. Mar- 
szalka J. Piłsudskiego. ` 

„Komitetowi „Daru choinkowego” z p. 
wojewodziną na czele, zarządowi „Rodziny 
wojskowej”, dzieciom przedszkola tejże za 
list do dzieci z opłatkiem, powinsząwaniem i 
podarunkami, p.p. urzędnikom województwa, 
3. Baonowi saperów, wileń. P.K.U./ p. Anieli 
Sztrallowej za cukierki ; pierniki oraz wszyst 
kim łaskawym ofiarodawcom, którzy zasilili 
kasę schroniska ofiarami zamiast powinszo- 
wań świątecznych w red. „Słowa' i „Kurje- 
ra Wileńskiego”. 

— (y) Likwidacja zw. rzemieślników 
żydów w Brasławiu. Cech mieszany rzemieśl 
ników żydów odbył we własnym lokalu wal 
ne żebranie przy udziałe blisko 100. członków 
pod przewodnictwem starszego cechu L. Ce- 
pelewicza. Uchwalono zlikwidować dotych- 
czasowy związek rzemieślników żydów w 
Brasławiu. Uznano za konieczne zorganizc= 
wać fachowe kursy; dokształcające i kursy 
języka polskiego dla wszystkich rzemieślni- 
ków żydów. Dokonano wyboru sekcyjnych i 
ich zastępców oraz uchwalono aby czeladni. 
cy i uczniowie rejestrowali się w cechu. 

Wydawca. St. Mackiewicz. Redaktor 

Z SĄDÓW 
NIEWINNIE OSKARŻONY. 

  

Dawid Rejter monter elektryczny przepro 
wadzając linstalację w łokalu zajmowanym 
dawniej przez firmę jubilerską „Diamant* wł. 
B. Lewina znalazł ma piecu paczkę zawiera 
jącą zegarki. 

Nie jwiedząc co z tem robić Rejter za- 
niósł ją do swego znajomego, niejakiego Re- 
źmika i zostawił ją na przechowanie. Wieczo 
rem, po skończonej pracy szczęśliwy „zna- 
lazca'' spotkał drugiego znajomego, pospoli- 
cie nazywanego „Batko Machno* i zaczął z 
nim radzić, jaki wykup należałoby. wziąć od 
właściciela sklepu za zwrócenie paczki. 

Doradca zamiast wyjaśnić _ wątpliwość 
chłopca oświadczył mu wręcz, że zamelduje 
policji o ile nie otrzyma 300 z. ' za: milczenie, 
a ponieważ Rejter odmówił wydania mu ta- 
kiego okupu złożył zameldowanie. 

Przed sądem stanęli: Rejter — oskarżony 
o kradzież, Reźnik — o przechowywanie 
przedmiotów skradzionych. + 

Jak się okazało paczka zawierała zegarki 
i biżuterję na sumę 12 tys. zł. Właściciel skle 
pu przenosząc towar do nowego lokalu za- 
pomniał zupełnie:o niej i w ten sposób trafiła 
ona do rąk Rejtera. | 

Sąd po rozważeniu sprawy uniewinnił o- 
bu oskarżonych. 

W taki to sposób.przez nieuczciwość ludz 
ką Rejter i Režnik © mało co nie stali się io. 
kątorami więzienia na Łukiszkach (y) 

a a 

BALE 1 ZABAWY. 

— Bal Prawnikėw. ;Obowiązki hono- 
rowych Gospodyń i Gospodarzy na balu 
Prawników, który -odbędzie się dnia 26 
stycznia r. b. w salonach; Kasyna Garnizo- 
nowego objąć iraczyli: p.p. Bohdaaostwo 
Achmatowiczowie,  Bzgiński Stanisław, 
Konstantynostwo _ Bajraszewscy, Maciej 

Bajraszewski, Juljanostwo Bąckiewiczowie, 
Lucjanostwo Bochwicowie, Stanisławostwo 
Bochwicowie, Sewerynostwo Bohuszewi- 
cowie, Longin bojaruciec, Franciszkosiwo 
Bossowscy, Olgierd Brand, Władysławo- 
stwo Brzozowscy, ,Zygmuntostwo Bucho- 
wieccy, Janostwo Buykowie, Kazimierzo- 
stwo Chełstowscy, Wacławostwo Cywińscy, 
Stefanostwo Dąb-Biernaccy, ;Tadeuszostwo 
Dąbrowscy, Włądysławostwo Dmochowscy, 
Antoniostwo Doboszyńscy, Kazimierzostko 
Dowgiałłowie, Adamostwo Dzierżyńscy, Ste- 
faa Ehrenkreutz, Mieczyslawostwo Eoglo- 
wie; Eugenjuszostwo Falkowscy, Kazimie- 
rzostwo Florczakowie, Jozefostwo Fole- 
jewscy, Win:entostwo Giedrojciowie, Julju- 
szostwo Glatmanowie, Stefanostwo Gla- 
zerowie, Ta- 
deusz Mejbert, Władysławostwo Hołownia, 
Lncjanostwo  Hrehorowiczowie, Wacław 
Iszora, Stanisławostwo lwanowscy, Macie- 
jostwo jamonttowie, Juljanostwo Janiccy, 
Witold Jankowski, Witoldostwo Janusz- 
kowscy, Zbigniewostwo  Jasińscy, Iwono- 
stwo Jaworscy, Witoldostwo Jodkowie, 
Konradostwo Joczowie, Aleksandrostwo 
Jodziewiczowie, Zygmuntostwo  Jundziłło- 
wie, Adam Jundziłł, Janostwo Kamienscy, 
Janostwo Kamińscy, Stanisława Kiakszto- 
wa, Stefanostwo Kirtiklisowie, Tadeuszo- 
stwo Kiersnowscy, jan Klott Leonostwo 
Klottowie, Wacław Komarnicki, Marjano- 
stwo Kosińscy, Adolfostwo Kopciowie. Ju- 
ljan Korsak, Eugenjuszostwo Kozłowscy, 
uljuszostwo 'Kozłowscy, Stanisławostwo 
ukiel-Krajewscy, Bronisławostwa Krasow- 

scy, Henrykostwo Krok-Paszko'vscy, Ql- 
gierdostwo Kryczyńscy, Wacławostwo Le- 
miszewscy, Stanisiawostwo Leszczyńscy, 
Janostwo Lisieccy, Władysławostwo Li- 
tyńscy, Piotrostwo Lwowowie, Stanistawo - 
stwo Łączyńscy, Stanisławostwo Łopaciń- 
scy, Zygmuntostwo Łupkowscy, Wincento- 
stwo Łuczyńscy, Jan Łuczywek, Wacławo- 
stwo Mackiewiczowie, Edwardostwo Ma- 
kowieccy, Maculewiczowie,; Maksymiljano- 
stwo Malińscy, Aleksander Marcinowski, 
Jaromir Matyasz, Stanisławostwo Mianowscy 
Feliksostwo Milėwscy, Antoniostwo Mille- 
rowie, Stanisławostwo  Milaszewiczowie, 
Zenonostwo Mikulscy, Janina Mincerowa, 
Stanisławostwo Mitkiewiczowie, Tadeusz 
Miśkiewicz, Justynostwo Mokrzeccy, Eugen- 
juszostwo Mormanowie, Włodzimierzostwo 
Muchanowowie, Piotrostwo Narębscy, Sla- 
nisiawostwo Niekraszowie, Mieczysławost- 
wo Obiezierscy, Władysławostwo Osiecimscy 
Jan Panejko, Michał Pawlikowski, Alfoos 
Parczewski, Walentostwo Parczewscy, Ka* 
zimierzostwo _ Petrusewiczowie, Teodor 
Pietkiewicz, Bolesław Piekarski, Janostwo 
Pietraszewscy, Wiktor Piotrowicz, Czesław 
Połowiński, Józefostwo Przyłuscy, Włady- 
slawostwo Raczkiewiczowie, Janostwo R-d- 
wańscy, Wacławostwo Ratyńscy, Witoldo- 
stwo Reissowie, Wacławostwo Rodziewiczo- 
wie, Antoniestwo Ogińscy, Stefanostwo Ro- 
manowiczowie,  Aleksaader ' Rożnowski, 
Romanostwo Rucińscy, Ferdynandostwo 
Ruszczycowie, Kazimierzostwo Rutkiewiczo 
wie, Stanisławostwo Selensowie, Leonostwo 
Siemaszkowie, Marja Sienkiewiczówna, Jó- 
zefostwo Sopoćkowie, Witold Skinder, Ate- 
ksostwo Śmiechałowowie, Stefanostwo Stan- 
kiewiczowie, Władysław Strzałko, Kazimie- 
rzostwo Świąteccy, Mieczysławostwo Szpa* 
kowscy, Wicentostwo Szawłowscy, Witol- 
dostwo Szumscy, Mikołaj Suszczewicz, Mar- 
janostwo Strumiłłowie, Bolesław Szysz- 
kowski, Sztokowska Halina, Witoldostwo 
Tarasiewiczowie, Stanistawostwo Totweno- 
wi:, Aleksandrostwo Trokcy, Zbigniew Tur- 
ski, Wiodzimierzostwo Wachowscy, Stani- 
slawostwo Węstawscy, Stefan Wilewski, Ro- 
manostwo Wirszyłłowie, Włodzimierzostwo 
Wiszniewscy, E.Wiścicka, J. Wiścicki, Daniele 
stwo Wojtkiewiczowie, Mieczysław Woro- 
tyński, Bronisławowa Wróblewska, Aato- 
niostwo Zabielscy, Józefostwo Zajkowscy, 
Romanostwo Zanowie, Adamostao Zalescy, 
Halina Zasztowt-Sukiennicka, Władysławo- 
stwo Zawadzcy, Aleksandrostwo Zelwero- 
wiczowie. Felicjanostwo Zmaczyńscy, Józef 
Zmitrowicz, Stanisławostwo Zdanowiczowie, 
Henryk Zahorski. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na: Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu bajka - groteska „Księżniczka 
chińska Turandot* Gozziego, która wywołała 
w prasie różnorodne sądy. Widowisko to jęst 
barwne, oryginalne i malownicze, to też co 
dziennie jest przepełnione doborową! publi- 
cznością. 

— Teatr miejski Lutnia: „Pan Topaz* peł 
na satyry komedja Pagnola grana codzien- 
nie w teatrze Lutnia jest:ostatnią nowością te 
atrów paryskich, to też treść jej niezwykła 
jest ściśle zastosowana do gustów obecnych 
widzów paryskich. W komedji tej tytułową 
rolę kreuje p. Wyrwicz - Wichrowski, którą 
to kreację krytyka jednogłośnie uznała za 
najlepszą w bogatym doróbku artysty. Głó 
waą irolę kobiecą z właściwym wdziękiem 
gra p. |. Werniczówna, zaś jej nowoczesnego: 
męża p. Wasilewski; utalentowany reżyser 
sztuki. Sztuka i wykonawcy zbierają codzien- 
nie obfite żniwo oklasków od rozbawionych 
widzów. S 

— Najbliższe nowości arowe Teat 
rów Miejskich. Trzej wybitni reżyserzy opra- 
cowują obecnie: następujące sztuki, a miano 
wicie: znakomity reżyser b. dyrektor teatru 
miejskiego w IKrakowie zajęty jest wysta 
wieniem „Krakowiaków i Górali", która to 

  

pdpowiedzialny Witold Woydyłło 

$ © 

sztuka w Krakowie jw roku zeszłym w zupeł 
nie nowej inscenizacji Nowakowskiego! osią- 
gnęła sukces niebywały. Reżyser Walden 
stawia wielce intereslującą sztukę „Grzeszni- 
ca z wyspy Pago - Pago'» zaś reżyser Wasi 
lewski zajęty jest opracowaniem niezwykle 
interesującej amerykańskiej sztuki„Brodway* 

— „królewicz Rak*. Nadzwyczajna fre- 
kwencja publiczności ma dotychczasowych 
przedstawieniach „Królewicza Raka'* skłoniła 
Dyrekcję teatru do wystawienia jeszcze tej 
przepięknej baśni ludowej dla najszerszej 
publiczności, młodzieży szkolnej il dzieci w 
sobotę najbliższą o godzinie 3.30 pp. Bilety 
już są do nabycia w; kasie teatru. 

— Wyjazd dyr. Zelwerowicza na Łotwę. 
Dyrektor teatrów miejskich A. Zelwerowjcz 
w dniuć wczorajszym wyjechał do Rygi za- 
proszony przez łotewski teatr narodowy w 
oelu wystawienia na scenie łotewskiej sztuki 
Szaniawskiego „Adwokat i róże”. 

—Poranek symfoniczny: Kolejny poranek 
symfoniczny Wil. Tow. Filharmonicznego 
odbędzie się w niedzielę dniat 26 bm. o godz. 
12 w poł. w teatrze miejskim w Lutni. Pro- 
gram poświęcony twórczości L. van Beetho- 
vena (koncert fortepianowy, Esdur, symfonja 
nr. 8, „Egmont“ + t.d.) Jako: solistka wystąpi 
Marguerita Trombini Kazuro, znana i cenio- 
na pianistka, występująca niejednokrotnie na 
estradzie Filharmonji Warszawskiej. Początek 
o godz. 12 w poł. Ceny miejsc na poranki 
symfoniczne: zniżone. Bilety zawczasu naby- 
wać można w kasie teatru w Lutni od godz. 
1 r. do 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Przystań miłości. 
Heljos — Pieśń o. atamanie. ! 
Piccadilly — Cohn i Kelly w haremie- 
Słońce — Od Egiptu do Palestyny. 
Lux — Wschód słońca. 
Światowid — Kwiat nocy z Połą Negri. 
Ognisko — Pomszczona obelga. 
Kino iMiejskąqe—Bohater krwawej areny. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od 
18 do 20 bm. do godziny 9 rano zanotowano 
w mieście 109 różnych wypadków. W tem 
było: kradzieży 4, nadużycia: alkoholu i zakłó 
ceń spokoju publicznego 29 przekroczeń admi 
nistracyjnych 54. 

— (c) Złodziej porzucił skradzione skóry 
Na ulicy Kwiatowej nieznany osobnik widząc 
przechodzącego policjanta porzucił na jezdnię 
12 dużych skór i począł uciekać. Na skórach 
są wybite stemple „Pierwszej spółki garbar- 
skiej w Radomiu oddział we Lwowie". Po- 
rzucone skóry są na przechowaniu w policji 
śledczej, który poszukuje prawnych właści. 
cieli. 

—-(c) Przechodzień pod samochodem. Na. 
drodze do Nowej Wilejki samochód mieszkań 
ca N. Wilejki Bałberyskiego prowadzony 
przez szofera Jana Piaseckiego przejechał 
Grzegorza Titowa zamieszkałego w Rękanci 
szkach 110 który uległ złamaniu żebr. Po- 
szwankowanego Titowa przewieziono do Wil 
na i ulokowano w szpitalu św. Jakóba. Szo 
fer Piasecki został przez policję zatrzymany. 

— (c) Usiłowanie: samobójstwa. Z niewy 
R przyczyn targnął się na życie 
Szmerel Bąk zamieszkały przy ulicy Targo- 
wej 9 który wypił esencji octowej. 

Фезрега{а w stanie niegroźnym odwiezio 
no @0 szpitala żydowskiego. 

— (c) Usiłowała okraść w kościele. Na 
gorącym uczynku kradzieży kieszonkowej w 
kościele św. Teresy na szkodę M. Matlic- 
kiego (Beliny 1) ujęto Izabelę Klimaszewską 
bez stałego miejsca zamieszkania. 

— (c) Aresztowanie niepoprawnego oszit 
sta. P. Paweł Szuszkiewicz (Garbarska 11) 
nie posiadając żadnego zawodu, a do cięż. 
kiej pracy „niezdolny** jako że jest delikat- 
nego zdrowia umyślił sobie, że najbardziej 
zabezpieczy mu dostatni żywot zajmowanie 
się ,adwokaturą* do której zabrał się tak e. 
nergicznie że w rezultacie: osiadł w krymina- 
le. Naciągnał naiwnych w różny sposób. Jed 
nych manił, że należą się im duże spadki któ. 
re należy jedynie wyprocesować, drugich zaś 
potrzebą uzyskania idokumentów stwierdzają. 
cych własność. 

W listopadzie roku ubiegłego Szuszkie- 
wicz zdołał nakłonić kilku właścicieli domów 
a mianowicie Traskowskiego | 
44) józepajtisa (Zgoda Ż1) i Radychowa 
(Klonowa 4) do poczynienia starań o wykup 
rządowej ziemi na której wymienieni posiada- 
ją swe zabudowania. rej : 

Wszystkie „formalności, jako też wszelkie 
starania o pomyślne załatwienie sprawy przy 
jął na siebie Szuszkiewicz który prócz doku. 
mentów wyciągnął od „petentów* 200. zł.: go- 

tówką. Ka: ŻA 
Naturalnie Szuszkiewicz ani myślał zająć 

się przyjętemi sprawami i, pokrzywdzeni wi- 
dząc, że padli ofiarąt oszustwa, powiadomili 

  

o wszystkiem policję. + т 
Эи›лзиі‹іе\місиа aresztowano j osadzono w 20 stycznia 1930 r. 

więzieniu. Dewizy I waluty: 
Okazało się przy tem, że był! on już kilka Tranz, Sprz. Кирсо 

krotnie karany a nawet pozbawiony praw. Dolary 8,875 8,895 8,55 

— (c) Wypadki na prowincji. We wsi: Ra Belgia 124,14, 124,45, 123,83 
taje gminy woropajewskiej pow. postawskie. Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
go spaliły się 2 wraz ze zbiorami. Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

aa Holandja) 358,30 359,20 — 257,40 „Rowniež we wsi Zapašniki gminy kozlow . ” : 
skiej-pow. Postawskiego spalił się dom miesz Londym | 43,39, 43,50 43,28, 
kalny, obora i stodoła Andrzeja Draguna wy- Nowy York (czeki) 8,898, 8,918, 8,878, 

rządzając szkodę. A ysięCy Z, „. o, Wypłaty telegr. 8,916, 8,936, 8,896 
We wsi Jakimowce gm. kozłowskiej pow. Osl 23825 238,85 237,65 

postawskiego u Stefana Rataja wykryto po 9810 e е 20 
tajemną gorzelnię. Z zamkniętego spichrza Paryż 35,02, 35,11, 24,93,5 
Bazyla Konona 'we wsi Turki RA parafja- Praga 7. 26,43, 26,31 
nowskiej (Dzisna) DE różne przedmio Szwajcaria 172.23, 172,66, 171,80 
ty wartości tysiąc złotych. Bukareszt 5.3125 5,3137 53119 

Stokholm 239,30, 239,90 238,70 
Wiedeń 125,41 125,72, 125,10 

RADJ O Wars 155,57 155,74 155,17 

Wtorek, dnia 21 stycznia 1930 r. Włot hy 46,67 46,79 46,55 
do Mark+* niemiecka 213,04, 

12,00— — : Retransmisja z Londynu. Gdańsk 173,3.8 
Otwarcie międzynarodowej konferenci roz- Akcje. 
brojeniowej 13,10—73,20: Koinucikat mete- 
orologiczny z Warszawy. 16,10 —16,15: Pro- 
gram dzienny. 16,15 —17,00: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 

Kredyt 110. Zwi 

17,00. 7 1720: Populamy(e90 (ls 850, 
kurs literatury polskiej — prowadzi Józef grzejów 18— Norblin 81, Ostrowiec - 

о ме 

  

KINO-TEATR 

„HKOLLYKGOD" 
Mickiewicza 22. 

Reżyserja: Gregory La Cora. W roli tytałowej 

Nad program: Komedja w 3 akt. p. t. 

urocza Esth 

„Zwyzięstwo mil 
Specjalna ilustracja muzyczna. 

„PRZYSTAŃ MIŁOŚCI 
er Ralston i Gary 'Cooper 
BÓG" w roligł. . Miss Polonja. 

Początek O godz. 4, 6, 8, 10.20. 

  

DZIS! To czego Wilno nie widziało! Pierwszy raz w Wilnie 
POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5, 

ną charakter filmu uprasza się 

Od mia 20 do 24 stycznia 1730 r. włą: 

„Bohater krwawej 
Wspaniałe arcydzieło na tle walk o PIĘKNĄ HELENĘ aktów 10. W rolach głównych: WŁODZI- 
MIERZ GAJDAROW i CARLO ALDINI. Tysiące statystów. Setki dzikich zwierząt 
„NA WSZYSTKO JEST SPOSÓB" groteska w 3 aktach Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Po- 

ŻYCIE i PRZYSZŁOŚĆ KOBIETY 
film z zakresu Higjeny Ciała Kobiecego. UWAGa! Dziś wyłącznie dla pań, Pocz. seansów o godz. 3.30, 5.15, 
7, 8.45 i 10.30 w. Ze względu 
wyświetla sę bez ilustracji muzycznej. 

o przyb,cie na początki seansów. Film 

©. 

<znie kędą wyświetlane filmy: į 

areny“ 
Nad program: 

czątek szansów ой & 4-€j. Następny program: | „LUNATYK*. 

  

Dziś poraz pierwszy w Wilnie. — Jedyny film, który rozproszyć może wszystkie troski i kłopoty życia. 

  

  

Kino-Teatr Wielki film rozegrany na'tle ostatniego konkursu pięknośći w Ameryce, pośród setek OO A 1 
nookich w 12 aktach. i 

„Piecadliły” | grsów. GORAR E KELLSY w MHMARERIE pięknych Girlsów 
Wielka 42 Balet i tańce. Przepych wystawy. W rolach gł. pionerzy przebojowego komizmu. George Sidnei I Mack 

tel. 17.85. Swaln znani z filmu „Zięć firmy Cohn*. W roli laureatki konkursu  pęknosci najpiękniejsza kobieta 
' śwista NORA LANE. 

Rekordowy sukces! Niebywałe powodzenie! Tryumt-lny przebój kinematografji światowej! 

KINO-TEATR PIEŚŃ © ATARARIE 

„HELIOŚ” 
Wileńska 38. 

wielxiej rzeki rosyjskiej. W rol. gł. 

i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy miłośnicy 
Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 3 i 10.15. wiecz, 

Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i tragiczne przygody na tle wod 
H. SCHLETTOW, LILJAN HALL-DAVVIS i RUD. 

Od godz ó-ej powiększona orkiestra betaiajek i mandolin która wykona odpow. pieśni 
kina© winni ten arcyfilaa widzieć! Uprasza się Sz. 

KLEJN -ROGE. 

  

  

Kino = Teatr 

  

  

  

"> 

2 „JYOŃKA ZŁOTA RĄCZKĄ: 
Słońce | w rolach głównych fenomenalna VILMA BANKY i GEORG ALEKSANDER. Dramet w 10 aktąch.. „Sofika 

> Złota Rączka” obiegła wszystkie ekrany Świata i jest niewątpliwie głównym przebojem sezonu, Żywość akcji 
uł. Dąbrowskiego 5 | głęboki urok rzetelnej miłości, bogata wystawa, świetna reżyserja, pomystowa inscenizacja, cudowne zdjecia 

czynione z tego obrazu najciekawsze widowisko współczesnego kina. 

DZIŚ! Wymarzona para kochanków, ulubieńcy publiczności VILMA BANKY i RONALD CO 

Kino - Teatr 

„Światowić”* 
ul. Mickiewicza 9.   

Obwieszezenie, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV-go z siedzibą w Wilnie, przy za- 

ułku Św. Michalskim Nr 8 m. 5, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado- 

mości publicznej, że w dniu 21 stycznia 
1930 r., o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. 

Stefańskiej Nr 23 odbędzie się Sprzedaż z 

licytacji należącego do Josela Berzaka, ma- 

jątku ruchomego, składającego się z umeb- 

lowania i innych ruchomošci, Oszacowane- 

go na sumę zł. 7,150.— й 

Komornik (—) A. Sitarz 

pm 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 2-go. z siedzibą w Wilnie, przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 UPC, podaje do wiadomości publicznej 

że w:dniu 25 stycznia 1930 roku, o godz. 10 

rana w Wińnie, przy ul. Kalwaryjskiej nr. 21 

m. 7 odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 

cego do Wileńskiej Fabryki Szczotek i pędzli 
S-ka z o. o. majątku ruchomego, składające- 

go się z różnego rodzaju szczotek, loszacowa 

(Koszykowa mych na sumę 1.201 zł. Licytacja odbędzie 

się z zastosowaniem art. 1070 UPC. | 
Komornik Fr. Legiecki. 

  

Poszukujemy | 
dla b. dobrycn reflektantów, dzierżaw 
majątków ziemskich. Zgł, Ajencja „Pol- 
kres" Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. 

LIEŁDA WARSZAWSKA 

Bank Polski 180—182,00 . i manė 4 
ek Spółek Zarobkowyc. 
lektrownia w Dąbrowie 

Cukier 2650 Cegielski 49 RE 

Wierzyński, 1720-1745: Audycja dla dzie-Starąchowice 20:25 —, — Zieleniewski 60, 
ci. Bajki opowie Zof;a Tokarczykowa. 17,45 
—18.45: Transmisja konceitu z Warszawy: wór; a Osa Węgiel 50, 

Paro- 
y 20, orkowski 8.50 Spiess 102. 

18.45—19.10: Przerwa. 19,10—-19,30: „O SZe-|jlpop 3575 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
rzeniu sztuki polskiej wśród obcych*—po-Krucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światło 
gadankę wygłosi Witold Hulewicz. 193091— Pirley 34, Bank Dysk. 125.Nobel 10,50 
—19,46: 24 lekcja języka niemieckiego— Rugzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hand- 
prowadzi dr. wł. Jacobi. 19,45—19,50: Pro- 
gram na Środę. 19,50 — 23,00: Transmisja 
opery z Poznania: „Żydówka* op. klalevy 
oraz komunikaty z Warszawy. 

lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33. 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 123.25. Prem- 
—— įowadolarowa 78.50 5 proc. konwersyjna 

KONKURS. 
Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs ne 

posady sekwestratorów. 
Warunki konkursu: 
1) Obywatelstwo Polskie, 
2) średni kształcenie ewentualnie kil Ski* 53.— ) srednie wykształcenie ew: alnie Ki Siedlec 7a. 50, ŠPI c 

lędni omunalnego 93, $ zacyjūa 
Seo Radomia 74, 8 proc. ziemskie 70. 4,5 proc 

ziemskie 49.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

kuletnia praktyka biurowa, 
3) kaucja w gotówce wz 

stawie hi potecznym w kwocie nie 'mniej 
szej zł. 5.000. 

Oferty wraz z dowodami składać w Ma 50.50 4 i 
gistracie m. Wiina, pokój nr. 45 do dnia 27 8 proc. 

8 proc. Piotrkowa 61.25 8/proc. Częstocho- stycznia 1930 roku. 

50,— 6 proc.dolarowa 79.75 10proc. kole- 
| jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 prec. 

L. Z. B. Gosp Kraj i Banku Roln. 

Ek 
8 proc. warszawskie 70,25. Sproc. warszaw” 

obli- 
B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,25 

8 proc. Łodzi 64:85. 10 proc. 
8 proc. DE P. B 

8.25 10proc. 

proc. warsz. 40.25 Kalisz 59.25 
K. Przem. Polskiego 82,50 ja 

Magistrat m. Wilna. wy 61,— 

Przyjmują zapisy do grup: XLV 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLVI Z. 

2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b. 
Dla EA opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 

do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczainej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silaików, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO” i „DELCO*. 

są silniki od 

Szkolenie w prowadzeniu: samochodu 
CZTERECH typach nowoczesnych samochosów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Owarantui 
kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 

udziela sekretarjat kursów 
codziennie od godz. 12-ej sę 18- į, 

el. 

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów iciągówek rolniczych. 

Zapisy vrzyjmuje i informacyj 

przy ul. Ponarska 55. 

Światowej sławy „ARNOLD 

B
U
M
 
d
e
”
 
W 

K. Dąbrowska w. 
i SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

ALL HLA LL GRWR WORA ROGÓ BORA 

Tanąd Stowarzyszenia Właścicieli Wiernchomości m. Wilna 
zwołuje na dzień 26 stycznia r.b. doroczne. Walne Zgroma- 
dzenie o godz 6 wieczorem w Sali przy ul. Zawalnej Nr. 1. 
Porządek Gbrad Walnego Zgromadzenia: 
wybór przewodniczącego i sekretarza, 3) sprawozdanie z gi 

5) projekta rozbudowy miast w'iesione d 

nej przez Ministerstwo Przemysłu i Ha 

miejsce ustępujących, 7) wolne wnioski. 

  

КОНЕ ВЕ GEA Urodę 506 
doskonali, odświeża. ETUI EA 

ERA BUS a Si przyciemnianie drwi. 
; t 

Lekarz-Dentysta Ležiliass) 
MARYA 

Ežyfska-Smolska 
Przyjmuje: od 9—12 
i od 4-6. Oliarna 4 
m. Š. 

„CEDIB“ 
L Hryniewiczo wej, 

ielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7, 

dingai šanų AOL Se se 
oraz Gabinet Kosme- praktyką i poważnemi 
tyczny usuwa  znąr« Świadectwami, poszu- 
szczki,. piegi, wągry, Kuie posady rządcy 
łupiaż, brodawki, кц-=. Od Zaraz. Adres w 
szajki, wypadanie wło- adm. „Słowa* — —0 
tów. Mickiewicza 46. 

i Rądty - | МО сН 
" Kosmetyka BE nia rr b. z dobremi 

referencjami i długo- 

  

  

w srednim 

  

Wiymmarama:GŻY letnią praktyką na 
MUS UBI ordynację przy goto- 

wym mleku. Listownie 
Gabinet porozumieć się: pocz- 

Racjonalnej Kosme- ta m. Oszmiana, ma- 

tyki Leczniczej. jątek  Łajłubka, K; 
ilno, Sulkiewicz. zl 

Mickiewicza 31 m. 4. 
пшп kobiecą  kon- 

serwuje, dosko- „„„ ———— 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i) braki ŁO Kat у 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie: wło-| pieniężne  najdo- 
sów i łupież. Naj-| godniej załatwia z 
nowsze zdobycze ko-| pełną gwarancją 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie aa 10—8 

Ww Z. P. 43 

D, H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1 
tel. 9-05. с 

=" PANNA | FORTEPIANY & 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚ,g 2 

SOMMBRFELD etc. › 

działalności Zarządu, 4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, į 

stopniowem zniesieniem ustawy o ochronie lokatorów, 6) $ 
wybór nowych członków Zarządu i Komisji -Rewizyjnej na $ 

Kosmetyki 

—аа j POSADY 

+ 

w fascynującym dramacie erotycznym „P ROĄIERŃ RIŁOŚCIE 

Rzecz dzieje się współczesnie. Atrakcyjna wyjątkowo fascynująca treść. Koncertowa gra. Nadzwyczajna 
wystawa. Wszechświatowy sukżes. 

GZOZEERZKKCZCZCZCZEZCZCZESCZ | Kursy Kierowców 5 amochodowych 
Stowarzyszenia Techników .Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. 

Węgiel 
Tel. 13-30 OEZÓRNOSLĄSKI й 

amatorskiej dla Pań i E - „KOWALSKI 
sodowej z nauką i koks dostarcza 

w wozach zamknętych 

Styczniowa 3. 
Tel 18—17. z 

TYSIĄCE 
chorych na katar żo- 
łądka, wzdęcia, kur- 
cze, bóle, niestraw- 
ność, brąk apetytu, 
ogólne osłabienie 
et cetera, odzyskało 
zdrowie, używając 
zioła sławnego na 
cały świat Dr Dietla, 
Profesora Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego. 
ądajcie _ bezpłatnej 

m broszury pouczającej. 
® Adres: Liszki—Apteka 

6699 -P 

Paryżanka 
nauczycieika rutyno= 
wana udziela lekcyj 
w zakresie gimnazjum, 
ul. Św.jakóbska 6—5. 

odbywa się na 

je się ukończenie | 

13 30, 

FIBIGER* (sie mam 

Wilno, 
Niemiecka 3, m. 6, 

  

  

: 1) Zagajenie, 2) 161—0 
"e 6000 dolarów B 

lo Komisji wywoła” gotówką tytu- 
łem kaucji złoży 
kawaler przy Ot- 
rzymaniu odpo” 
wiedniego stano= 
wiska, najchętniej 
w rolnictwie. Refe- 
rencje pierwszo: 

rzędne 
Wiłeńskie Biuro MBWAŃTAB 
Komisowo - Handł. 

AUO | SPRZEDAZ Mickiewicza 21. 

MAWAWAM 70 
Do sprzedania "Wan amas um 
pozosta e z licytacji: ZGUBY 
2 taksówki, 2 pianina, 

ndlu w związku ze E 

  

  

  

26 garnitur mebli maho- SMB WWW 4 RM 
W. Z. P. — niowych i tremo, du- 

ży kredens, kanapa Z 
OWA ‚ ao 

jadalny ji krzesła, i 
kandelabry bronzowe, NE 
różne żyrandole elekt 

kilka pier 

gubioną książkę 
wójskową, wyd. 
przez P. K. U. 

o, na imię Wia= 
»centego Hryniewicza, 
7 uniewažnia się, —0 

mani 

„Wllopai“, 

х 

mi, broszka brylanto- nieważnia się zgu- 
wa, dywan —_ perski, bioną książeczkę © 
odkurzacz  „Elektro- wojskową, wyd. | 

przez P. K. U. Świę- 
ciany, na imię Anto- 
niego Kozłowskiego, 
rocznik 1891. — 

kowe, 2 futra męskie. 19 stycznia 
różne palta i garnitu* Dnia znaleziono na 
ry używane, Lombard Slizgawce bransoletkę. 
Biskupia 12; —2 Zgłosić się po odbiót: 

Kalwaryjska 11 m. 3. 

lux", centryługa, ser- 
za SŁ stą- 
rożytnej angielskiej. 1.000 tomów książek 
beletrystyki, palto fo- 

  

  

  

  

Hallo! Radjoamaforzy 1! 
Niema przykrości” noszenią akumu- 
latorów do ładowania. Wystarczy za- 
telefonować 16-72, a akumulator bę> 
dzie zabrany, naładowany i dostar- 

A RAPA 1: domu, 
ypożyczenie. Naprawa. Zamian 

na „PETEA“, js 

Fi ma MICHAŁ GIRDA E 
Szopena 8, tel. 16 72, 

Toni „VERSAL“ Ti. TIT I Žam RSAL Ti T 
Wydaje pokoje miesięczne od 30 zi, 

i na dobę od 2-ch zł. -© 
ч— 

  Drukarnia „Wydawnictwo Wileriskie“, Kwaszelna 23,


