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FRONIRI SEJMOGE 
(Telefanem z Warszawy) 

Co wiedział i powiedział po- 
seł Kiernik, a oczem nie chciał 
wiedzieć poseł Lechnicki 

Na komisji konstytucyjnej. Mówi 

poseł Kiernik, niegdyś' jeden z pierw- 

szych dygnitarzy Rzeczypospolitej, ba 
minister spraw wewnętrznych w rzą- 

dzje p. Witosa, Trudno o bardziej płyt 
ką, bardziej wiecową, mniej państwo- 

| wo odpowiedzialną mowę. Przecież tu 

chodzi o naprawę ustroju, o naprawę 

tego, przez co kiedyś Polska upadła. 

Ale p. Kiernik ma swój pogląd dlacze- 

4 go nastąpiły rozbiory Polski. Nie stała 

ę to wcale skutkiem złego ustroju — 

"0 nie! Wcale nie! Upadek Polski w 
w XVIII wieku, głosi p. Kiernik, był 

| skutkiem tego, że wtedy w XVIII wieku 

Polska nie zdobyła się na reformę swo- 

, ich stosunków agrarnych. 
| Przemawiali także: poseł! Lechnicki 

| z BB i poseł Grunbaum z Kola Žydow- 

skiego. Poseł Lechnicki w pewnym mo- 

| mencie swego (przemówienia powie- 

| dział: „Panowie wszycy pamiętają do- 

skonale, jak to pisze! Kalinka". Spoglą- 

dnąłem z pewnym przestrachem po Sa- 

| li, czy istotnie wszyscy, obecni „pamię 

/ tają doskonale" co pisze X. Kalinka. 

| Myślę, że mój strach był dosyć uzasad- 

niony. 

| Pomimo tego sceptycyzmu na ile 
' Pp. członkowie wysokiej komisji kon- 

stytucyjnej żywo pamiętają cytaty z Ka 

ji skonstatować należy, że argu- 

ment historyczny jest ulubioną bronią 

w czasie tejidebaty konstytucyjnej. Ar- 

gument historyczny to niezbędne upięk- 

szenie, nieodzowna dekoracja przemó- 
wienia każdego z posłów, którzy do- 

, tychczas głos zabierali i ten 'argument 

historyczny nie zawsze. jest umiejętnie 

stosowany. Sądzę, że' re cepta użycia 

argumentów historycznych polegałaby 

na dwuch wskazówkach. Po pierwsze 

należy wydobywać ze składnic histo- 
rji mało—albo przynajmniej mniej zna- 

ne epizody, dziejowe. Osiąga się w ten 
sposób efekt podwójny. Zaciekawia się 

więcej słuchaczy. przykuwa uwagę do 

swoich wywodów praz świeżością 

przez siebie wydobytego epizodu, jak 
gdyby oślepia, a przeciwników zmusza 

sią do przeglądnięcia podręcznika 

przed daniem odpowiedzi, co opóźnia 
ich ripostę i osłabia ich polemikę. Pod 

  

-* tym więc względem ta metoda odegry- , 
wałaby także pedagogiczno + populary- 

zatorską rolę'co w naszych stosunkach 
nie jest pozbawione pewnego dodatnie 

go znaczenia. Po drugie argument hi- 

storyczny musi być tak dobrany, aby 

istotnie popierał tezę, którą wypowia- 

da mówca, a nie jej przeczył. Było dość 

A žabaunie, że w dzisiejszej dyskusji po- 

słowie, którzy używali argumentów hi- 
storycznych wybierając zresztą najbar 
dziej znane „miejsca* z naszych dzie- 

jów, przytaczali właśnielte epizody, któ 
rej w oczywisty sposób przeczyły tezie 

przez nich samych bronionej. Może tak 

być, gdyż historja to olbrzymia skład- 
nica. Zapasy jej 'są niewyczerpane. Ka- 

żdej'tezy można bronić na jej podsta- 
wie, opierając się na naukach, których 
ta bałamutna a filuterna mistrzyni ma 

| takie nieprzebrane skarby. Dlatego też 
| argument, historyczny jest argumentem 

efektownym, zręcznym, może być pole- 

micznie świetnym, ale ńie może mieć 
nigdy decydującej wagi, gdyż prawie 
każdy przykład historyczny można ode 

przeć równie Świetnie wybranym contr- 
przykładem.| Walka, na argumenty histo 
ryczne zależy tylko od znajomości hi- 

storji. Nie može nigdy dać zwycięstwa 

ani jednej ani drugiej stronie, o ile о- 
ie strony znają równie dobrze, historję 

"Są w równie dobrych stosunkach z tą 

mistrzynią filuterną. — To wszystko, 
Co powiedziałem nie odnosi się do ar- 
gumentów a la poseł Kiernik o tej re- 
tormie, agrarnej będącej przyczyną u- 
padku Polski, (Tega rodzaju argumenty 

historyczne nauka klasyfikuje odrębnie, 
zalicza jch pod specjalną kategorję' i 
ma dła nich specjalną nazwę. Nazywa 
je tnianowicie  „idjotycznemi". "Tem 

      

nie mniej przekonani jesteśmy że mi- PO 
  imo to wsżystko takie poglądy p. Kierni 

ka mają 'najwięcej szans, aby trafiając 
i do serc wyborcėw p. Kiernika, byč mo- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-eį) 

Debaia konstytucyjna 
w komisji sejmowej 

WARSZAWA, 21.1. Pat. Wiceprze- 
wodniczący komisji konstytucyjnej 
Sejmu pos. Czapiński, otwierając dzi- 
siejsze posiedzenie, powitał prezesa 
komisji prof. Makowskiego, który 
powrócił już do zdrowia, lecz nie 
czuł się jeszcze na siłach, by prze- 
wodniczyć. Z kolei przydzielono pos. 
Komarnickiemu z Klubu Narodowego 
referat w Sprawie rewizji art, 25 kon- 
stytucji. 

W dalszej debacie generalnej za 
brał głos pos. Kiernik (Piast), twier- 
dząc, że zmiana konstytucji nie mo- 
że prowadzić do zniweczenia parla- 
mentaryzmu, czego dopatruje się on 
w projekcie B.B., lecz do jego uzdro- 
wienia. 

Pos. Kiernik kończy oświadczenie, 
że projekt B. B. w  obecnem jego 
brzmieniu nie może stać się ustawą. 
Klub Piasta ze względów formalnych 
nie mógł przedstawić swego projektu, 
zapowiada natomiast wniesienie pro- 
iektu wspólnie z Ch. D. i N. P. R. 
Projekt ten pośredni między propo- 
zycją B. B. a lewicy będzie mógł stać 
substratem dla komisji i przy dobrej 
woli dzieło rewizji konstytucji będzie 
mogło bjć dokonane. 

* 

Pos. Lechnicki (BB), odpierając za- 
rzut, jakoby klub B. B. chciał obni- 
żyć autorytet Sejmu zapytuje, czy do- 
tychczasowe sejmy stanęły na wyzżo- 
kości swego zadania, O czem bez- 
stronnie będzie można sądzić dopiero 
w przyszłości. Nasz Sejm, jeżeli za- 
łatwi zmianę konstytucji, będzie mógł 
uzyskać autorytet w narodzie. Co do 
zarzutu o rzekomej ;niepraworządnoś- 
ci B, B. w związku z wypadkami 
majowemi i tem, co po nich nastąpi- 

ło, podkreśla, że wiemy, iż w histo- 
rjl są wypadki, w których drogą le- 
galną nie można zrobić pewnych rze- 

„Gzy, e Šie 
* 

Pos. Griiabaum (K. Żyd.) uważa, 
że punkt ciężkości tkwi nie w zwięk- 
szeniu władzy prezydenta i rządu, 
ale w sierze praw Obywateli, robot: 
ników i mniejszości narodowych. 
Uzdrowienie tych stosunków da lep- 
sze wyniki, niż reforma władzy. Je- 
steśmy za zwiększeniem . autorytetu 
prezydenta kończy mówca, lecz sprze- 
ciwiamy się jego wszechwładzy, jak 
również ograniczeniu uprawnień  Sej: 
mu. Następne posiedzenie w sobotę o 
godz. 10.30 rano. Do głosu zapisało 
3 jeszcze 15 mówców. 

  

Ustawa dziennikarska 
w podkomisji sejmowej 

WARSZAWA. 21. T. (PAT). Dnia 21 bm 
odbyła się jpod przewodnictwem posła Piera- 
ckiego posiedzenie podkomisji do sprawy u- 

stawy dziennikarskiej. INa posiedzeniu obecni 

między innemi byli przedstawiciele Minister 

stwa Pracy, Ministerstwa Spraw Wewnetrz- 

nych, Ministerstwa Sprawiedliwošci, Związku 
Wydawców i Związku Syndykatów Dzienni 

karzy Polskich. Na wstępie na wniosek pos. 

Seidierą komisja uchwaliła: powołać jeszcze 

rzeczbznawcę z ramienia Związku  Praco4 
wników Prasy Perjodycznej. 

REFERAT POSŁA SEIDLERA. 

Pierwszy referent pos. Seidler (BB) oś- 
wiadcza, że jnie wypowiadając swego zdania 
co do tematu prac podkomisji , może zredago 

wać zagadnienia, : które komisja ma przed 
sobą do rozstrzygnięcia. Zagadnienia te są 
następujące: 

1) Czy ustawa; dziennikarska ma zajmo- 
wać 'się tylko materjalną stroną: bytu dzien- 
nikarzy, iczy i organizacyjną? 2) Czy u- 
stawa ma: dotyczyć :tylko pracowników dzien 

niłkarskiich, czy ma obejmować także i wy- 
dawców?) 3) Czy ustawa zawierać: ma objąć 
samorząd j ‘ % wydawcow, czy tež 
nie? 4) Czy ustawa z 16 marca 1928 r. o 
ubezpieczeniu pracowników. umysłowych pa 
dostateczną, czy też należy ją rozszerzyć w 
stosunku do zawodu dzieniikarskiego? 5) 
Jeżeli tak, czy to' rozszerzenie ma być mi 
nimajne, czy poważne? 

REFERAT POS. CIOŁKOSZA 

„Drugi referent pos. Ciołkosz (PPS) po- 
dzielił cały materjał, który ma przed sobą ko- 

misja, na 7 zagadnień, cotdo których ze swej 

strony postawił zasadnicze tezy. Zagadnienia 

te są następujące: 1). Definicja pojęcia 
„Dziennikarz zawodowy*, 2) organizacja ze- 

wnętrzna zawodu, 3) organizacja wewnętrz” 

na pracy dzięnnikarskiej, 4) uprawnienia pra- 
wno -' publiczne zawodu dzienńikarskiego, 
5) szczególna ochrona pracy zawodowej 
dziennikarskiej, 6) sprawa etyki dziennikar- 
skiej, 7) kwestje emerytalne. 

TEZA ZWIĄZKU WYDAWCÓW. 
W. dyskusji, która się rozwinęła nad refe 

ratami, S fwiciel Związku Wydawców 
red. Nikiewski uzasadniał tezę, że nieodzo- 
wiie jest rózstrzygnięcie jednocześnie spraw 
materjalnych i Organizacyjnych w postaci 
stworzenia izb prasy. Przedstawiciele Zwią- 
zku $yndykatów Dziennikarzy pp. Bazylew- 
ski i Grostern uważali, zarówno jak reierent 

s. Ciołkosz, że sprawy materjalne i etycz- 
ne zawodu dzi о dać się roz- 
strzygaąć w ramach wniosku kiego o 
ustawie dziennikarskiej. W razie gdyby pod- 
komisją zadecydowała/także omawianie spra- 
wy utworzenia izb, przedstawiciele Związku 
Syndykatow Dziennikarzy prosik o zwłokę 
dla przedstawienia: podkomisji opinii or- 

   

1 1А KORDONÓW 
Aoloništi estońscy w Rosji 
pragną wrócić do kraju 

TALLIN, 2i I. Pat. Do ministerstwa 
spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w 
ciągu ostatnich miesięcy poczęły napływać 
liczae prośby kolonistów estońskich, ża* 
mieszkujących w Rosji sowieckiej o zezwo- 
lenie na przyjazd do Estonji, góyż życie w 
Sowietach stało się dla nich niemożliwe. 
Estońscy koioniści, stanowiącył w - Rosji 
warstwę zamożniejszą, uznani zostali za ele= 
ment szkodliwy i ulegają specjaloemu uci 
skowi. Rząd postanowił zastanowić się nad 
środkami, któreby pozwoliły na udzielenie 
pomoc; swym rodakom w Rosji. 

0 akademję kulinralną w Litwie 
KOWNO, 21 1 PAT. Senat uniwersy- 

tetu kowieńskiego na swem ostątniem po- 
siedzeniu rozpatrywał propozycję jednego 
z profesorów uniwersytetu 0 założeniu w 
Kownie, w związku z jubileuszowemi uro- 
czystościami na cześć Witolda, akademii 
kulturalnej. Akademja jednoczyć będzie w 
sobie wszystkie siły naukowe Litwy i zaj- 
mie się badaniem Litwy pod względem 
przyrodniczym, etnograficznym i kultural= 
nym. Akademja będzie czuwać nad rozwo- 
jem nauki litewskiej i utrzymywać kontakt 
z instytucjami naukowemi wszystkich państw 
zagranicznych. Na Litwie akademja będzie 
szerzyć kulturę, wiedzę i sztukę w Szero- 
kich warstwach społeczeństwa. Senąt uni- 
wersytecki powołał specjalną komisję z 
prof. Czechnizem na czele w celu rozpa- 
trzenia projektu. 

Gošcina Zelwerowicza w Rydze | 
RYGA, 21 |. PAT. Wczoraj przybył 

do Rygi dyrektor teatrów miejskich w 
Wilnie Zelwerowicz, uproszony przez 
teatr narodowy ryski dla wyreżyserowa- 
nia sztuki Różyckiego „Adwokat i róże”, 
którą teatr ten wystawi na Swej scen.e 
w języku łotewskim. 

Balodis o maji celnej 
lotewsko-estońskiej 

RYGA. 21.1. Pat. W związku z 
odpowiedzią estońską na lotewską 
propozycję zawarcia unjł celnej estoń- 
sko-łotewskiej  „Jaunakas  Zainas* 
uzyskała następujący wywiad u mi- 
nistra spraw zagranicznych Balodisa, 

O dpowiedź estońska Sprowadza 
się do skonstatowania, że główną 
przeszkodą zawarcia unji celnej estoń. 
sko-łotewskiej jest traktat handlowy 
sowiecko-łotewski. Podobne traktaty 
jednak zawarła również Estonja i nie 
oznacza to, ażeby Łotwa uważała je 
za przeszkodę w zrealizowaniu unji. 
Zawarcie  unji poprzedzają prace 
przedwstępne, któreby można było 
kontynuować. Prace „przedwstępne 
potrwają dość długo i podczas tych 
prac kończą się terminy ważności 
Szeregu zawartych przez Łotwę trak- 
tatów. Unja celna mogłaby być  za- 
warta, przyczem możnaby było po- 
czynić spisy towarów, które nie pod- 
padałyby pod umowę do czasu, do- 
póki nie zostałaby rozwiązana niedo< 
godna dla Estonji umowa handlowa 
łotewsko estońska. 

laj w Mińska 
Do Mińska przybył b. dowódca 

kawalerji sow. słynny Gaj, który pod- 
czas inwazji bolszewickiej w roku 
1920 dowodził korpusem konnicy 
idącej na Wilno, Grodno i Płock. 
Gaj, który obecnie jest profesorem 
wojskowej akademji w Moskwie wy* 
głosić ma w Mińsku szereg Odczy- 
tów na temat obrony granic Białoru- 
si Sowieckiej. 

Jak słychać w związku z przyja: 
zdem Gaja przygotowywane są w 
Mińsku antypolskie manifestacje. 

ganizacyjnej dziennikarskiej w! tej sprawie. 
Przewodniczący pos. Pieracki zarządził 

przerwę, po której podkomisja miała zdecy- 
dować w; głosowaniu, czy weźmie za podsta- 
wę swych. dalszych prac projekt, ustawy 
w-g wniosku poselskiego, czy też omawiać 
będzie jtemat rozszerzony przez _ dołączenie 
do pierwotnego wniosku projektu o izbach 
prasowych; Podkomisja prawnicza po krót- 
kiej dyskusji odrzuca. wniosek, aby ustawą 
dziennikarską była objęta wspólna organiza- 
cja!wydawców i dziennikarzy, poczem posto- 
nowiono wniosek poselski (druk nr. 104) 
przesłać komisji ochrony pracy do zaopinjo- 
wariia, 

  

kfo zastąpi gen. Roję? 
WARSZAWA, *21—1. 4PAT. Sejmowa 

komisja ;wojskowa pod - przewodnictwem 
pos Kościałkowskiego miała dokonać 'wy- 
boru wiceprzewodniczącego komisji po 
gen. Roji, który złożył mandat poselski. 
Wobec tego, że Stronnictwo Chłopskie, 
nie przedstawiło jeszcze nowych kandyda- 
tur, sprawę wyboru odłożono do następne- 
go posiedzenis. Z kolei komisja przydzieli- 
ła referat wniosku (Klubu Narodowego w 
sprawie wyboru nadzwyczajnej komisji 
sejmowej do zbadania postępowania Mini 
sterstwa Spraw Wojskowych i wojskowych 
orgrnów sanitarnych przy przenoszeniu 
oficerów w stan spoczynku posłowi Osa* 
dzie z Klubu Narodowego. 

P. Daszyński urzęduje 
WARSZAWA. 20.1. Pat. P. marsz. 

Daszyński powrócił do zdrowia i 
objął w dniu pzisiejszym  urzędo- 
wanie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. : 
GLĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
ITWIENIEC — sklep tytoniowy, S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. | 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia |ażwińskiegw. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ZONA W kazadi Sida MA „Ruch“. 
OSZML — Кв aucz, 
PIŃSK — Księgamia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

Administra- 

Er ki T TASK a is 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miiimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz; z, prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszanie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za: dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Otwarcie Konterencji Morskiej 
Uroczysty akt w galerji królewskiej Izby Lordów 

LONDYN, 21. I. PAT. Dziś w południe, w galerji królewskiej 
m Lordów, odbyło się uroczyste otwarcie konferencji mor- 
skiej. 

Otwierając konferencję, król wygłosił przemówienie, w któ- 
rem zaznaczył, że z poczuciem szczerego zadowolenia przybył 
na konferencję, aby powitać delegatów 5 głównych mocarstw 
morskich, którzy zbierają się w celu eliminowania przykrych 
następstw Sie potżebaej | destrukcyjnej konkurencji w dziedzi- 
nie zbrojeń morskich. Jedną z najgłówniejszych kolumn pokoju 
— mówił dalej król - była zgoda na ograniczenie sił morskich 
I zredukowanie ich do rozmłarów, potrzebnych do bezpieczeń- 
stwa narodów. 

Król wierzy, że delegaci ożywieni są jednomyślną intencją 
pracowania nie w jaklmkolwi:k wyłącznie nacjonalistycznym 
celu, lecz w sziachetrem dążeniu i z postanowieniem usunięcia 
raz na zawsze tej szczególnej przeszkody na drodze do postępu 
opartego na cywilizacji i ładzie. Wierzę mocno, że wyniki kon- 
feroncji doprowadzą do natychmiastowego zmniejszenia wielkich 
ciężarów zbrojeń, jakie obecnie przygniatają narody Świata jak 
również ułatwią przyszłą pracę w przygotowawczej. komisji roz- 
brojeniowej Ligi Narodów oraz przyśpieszą czas, w którym po- 
wszechna konferencja rozbrojeniowa będzie mogła w sposób 
jeszcze bardziej szeroki omówić ten problemat. W tej nadziej 
będę śledził obrady panów z jaknajwiększą uwagą. 

OŚWIADCZENIE MIN. STIMSONA. 

LONDYN. 21. 1. (PAT). Główny delegat Stanów Zjednoczonych p. 

Stimson oświadczył międży innemi, że konferencja dążyć będzie, w-g powsze 

chnego oczekiwania, nietylko do osiągnięcia doraźnego: porozumienia w dzie- 

dzinie ograniczenia zbrojeń lecz także do nadania akcji międzynarodowej cią* 

głości, w dziedzinie rozbrojenia nietylko: na morzu ale również na lądzie i w 

powietrzu,! uważając, że sprawy ludzkie nie mają charakteru statycznego, ale 
są ciągle w swoim rozwoju. Konferencja otwiera się pod znakiem porozumienia 

zaufania i współpracy międzynarodowej. Stany Zjednoczone mogą zapewnić, 

Europę o swej gotowości kontynuowariia współpracy, sozpoczętej na polu ogra 

niczania zbrojeń przezi konferencję waszyngtońską. Ameryka widzi realne pod- 

stawy tej współpracy. 

OŚWIADCZENIE DELEGATA JAPONII. 
Delegat japoński Wakatsuki, który przemawiał po japońsku, dziękując 

królowi, rządowi i społeczeństwu angielskiemu za gościnę, udzieloną konieren- 

cji, oświadczył w toku swego przemówienia, nacechowanego dążnościami po- 

kojowemi jego kraju, że konferencja dążyć powinna nietylko do zatrzymania 
zbrojeń na ich poziomie dzisiejszym, ałe powinna pójść dalej, obniżając ten 

poziom do granic, usuwających współzawodnictwo, niebezpieczne dla pokoju, 

a nienaruszających interesów: bezpieczeństwa i swobody rozwoju wszystkich 

państw świata. й 

Wszystkie przemówienia przekładane były bezpośrednio na język an- 

gielski i francuski. Posiedzenie zakończono o: godz. 3.30. 

Tezy Tardieu w sprawie zbrojeń morskich 

LOODYN, 21. l. PAT. Przemawiając ną posiedzeniu inauguracyjnem 
konferencji morskiej, Tardieu oświadczył, że umożliwienie sukcesu wysił- 
kom, czynionym na drodze do ograniczenia zbrojeń morskich, jest rzeczą 
bardzo trudną. Niema matematycznej formuły, któraby określała potrzeby 
każdego mocarstwa w dziedzinie zbrojeń morskich. Wobec tego potrzeby 
każdego państwa przedstawiają się jako pewna propozycja, która interpre- 
towana w duchu ogólnego porozumienia, jaki ożywia konferencję, może 
stać się w przyszłości podstawą równowagi. 

Musimy wychodzić z założenia tych potrzeb—mówi w dalszym ciągu 
Tardieu. Są one rezultatem położenia geograficznego danego państwa, jego 
warunków ekonomicznych, morskich, kolenjalnych, politycznych i obron- 
nych. Biorąc za podstawę te potrzeby, musimy znależć pomiędzy wymo- 
gami bezpieczeństwa a dyspozycjami, które je zachowują, rozwiązanie opar- 
te na uczciwości i szczerości, które pozwoli na ograniczenie ciężarów, 
przytłaczających ludzkość nowoczesną. Pakt Ligi Narodów i pakt Kelloga 
przetworzyły już potrzebny absolutne w potrzeby względne. Każdy z uczest- 
ników konferencji może rozważać zagadnienie potizeb pod kątem wzrasta 
jących gwarancyj. Aby osiągnąć zwycięstwo, musimy mieć wiarę, która 
pozwoli nam opracować właściwe układy techniczne. Dla sprawy powo- 
dzenia wspólnego dziea Francja przynosi swcją dobrą i silną wolę. 

Bainville o londyńskiej konferencji morskiej 

PARYŻ, 2! I. PAT. Jako wstęp do komentarzy © londyńskiej konferencji mor- 
skiej, Jacques Bainville zaznacza w „Action Frangaise*, że pierwszą rzeczą, którą Nna- 
leży uczynić przy Gtwieraniu kaźdej, konferencji międzynarodowej jest sprawdzenie 
nieobecnych Oraz wynalezienie powodu ich nieobecności w Londynie. Nieobecne bę- 
dą Niemcy i ZSRR., państwa skandynawskie i Turcja, czyli że innemi słowy zamierza 
się tam rozstrzygnąć zagadnienie rozbrojenia morskiego całej Europy, nie licząc się 
z dwoma głównemi morzami i cieśniną, które stanowią przedmiot odwiecznych i sta* 
qych sporów, mianowicie z morzem Bałtyckiem, Czarnem i Dardanelami. Niedawna 
przejażdżka w stronę Dardanel dwóch sowieckich ekrętów dowodzi, że pewne stare, 
bardzo stare zagadnienia mogą lada chwilę wypłynąć . na nowo. Na północy sprawa 
jest jeszcze bardziej skomplikowana. Niemcy nie są dopuszczone do udziału w korfe- 
rencji londyńskiej, wychodząc z zasady, że ich zbrojenia morskie ograniczone zostały 
raz na zawsze trakiatem wersalskim. Nie należy jednak zapominać, że krążowniki nie- 

mieckie są najpotężniejsze na świecie i że połączona flota Niemiec i ZSRR. w każdej 
chwili może zagrozić blokadą Polsce i krajom bałtyckim. Z drugiej strony ' Danja,— 
która postanowiła przystąpić do całkowitego rozbrojenia, zrzekła się obrony cieśnia 
Sunu i Bełtu. Widzimy, że program konferencji dla ograniczenia zbrojeń morskich 
nie liczy się z tą sytuacją, nie mając przypuszczalnie słuszności — kończy swe uwagi 

Bzinville. O 

Pod osłoną policji wróci z Hagi do Berlina 
delegaci rządu kanclerza Muellera 

BERLIN. 21. 1. PAT. Delegacja niemiecka na konierencję haską po- 
wróciła dziś wczesnym rankiem do Berlina. Wbrew poczynionym uprzed- 

nio zarządzeriom wóz sypialny, wiozący delegację haską, przyłączony zo- 

Stał w Kolonji do innego pociągu tak, iż ministrowie niemieccy wysiedli 

na fnnvm dworcu Berlina, niż przewidywano. - Oczekiwało ich tam dwóch 

członków urzędu spraw zagranicznych. Dworzec kolejowy strzeżony był 

przez silne pogotowie policyjne, Do żadnego incydentu nie doszło. 

Układ z Bułgarją 
HAGA. 21.1. Pat. Układ z Bulgarją stwierdza, że państwa wierzy- 

delskie zrzekną sie transzy długów odsrkodowawczych bułgarskich. Fran- 

cja, Anglja i Włochy zrzekną się również zwrotu kosztów okupacji. Bułga: 

rja zobowiązuje się zapłacić w 36 ratach rocznych 11 miljonów franków 

złotych i zachowuje klauzułę w sprawie transferu. W sprawie dóbr se- 

kwestrowanych układ przyjmuje jako podstawę sumę 110 miljonów lei. 

Domingos Oliveira na czele rządu portugalskiego 
LIZBONA. 21. 1. PAT. Nowy gabinet został ukonstytuowany. Stano- 

wisko prezesa rady ministrów objął gen. Domingos Oliveira. Ministrem 

spraw zagranicznych został mjr. Branco. 

mentalnie uznanemi za słuszne, 

najsłuszniejsze i arcy - prawdzi+ 

we i dlatego powinny na specjalny sza- 

cunek zasługiwać w parlamencie. Za 

nimi przecież stoją wyborcy, za słusz- 

ne je uważa potężny lud wiejski. 

Jako monarchiście nie wypada mi 

pominąć tego, co mówił poseł Lechnic- 

ki i trzeba zaznaczyć, że poseł Lechni- 

cki jest stanowczym republikanem, 'kie- 

rownikieni najbardziej „lewego”, jeśli 

tak banalnie pozwalam sobie się wyra- 

zić, odcienia wewnętrznego BB, mia- 

nowicie Zjednoczenia Wsi i Miast. Po- 

seł Lechnicki jest człowiekiem wzbu- 

dzającym da siebie duże zaufanie. Ma 

za sobą dzieje osobiste wypełnione pra- ю 

са i walką dla sprawy polskiej. Góru- 

ją w nim duże zalety charakteru. To 

też z przekonaniem wypowiedział dziś 

tezę, że naród to' nie jest tylko suma 

jednostek, ani też suma politycznej wo- * 

li jednostek, to jeszcze cel idealny, któ 

ry temu narodowi przyświecać powi- 

nien i dlatega wyrazem narodu nie mo- 

że być parlament,! który właśnie po- 

wstaje li tylko na podstawie owej su- 

my, politycznej woli jednostek. „Może 

być nim tylko Prezydent". — Tem koń 

czył swoje wywody poseł Lechnicki. — 

Jczywiście aż podskakiwało w! słucha- 

szt pytanie: „Dlaczego Prezydent?*— 
Przecież Prezydent również pochodzi 

z wyborów, a więc w jednakowym sto- 

pniu jak Sejm reprezentuje' tylko ową 

sumę politycznej woli) jednostek, o któ 

rej mówił! poseł Lechnicki. Nie przyznał 
się bowiem poseł Lechnicki, że to co 

mówi: jest doktryną Karola Maurrasa, 

tego samego głuchego i starego Karo- 

la Maurassa, ojca myślowego Action 

Francaise, którego dzieła umieścił na 

indeksie papież Pius XI, a piękna księ- 

żniczka Anna de France omal, że nie 

była pozbawiona ślubu kościelnego za 

to, że napisała do Maurrasa list dzięk- 

czynny. Otóż niezależnie od poglądów: 

Maurrasa, które doprowadziły do po- 

tępienia' przez Kościół, właśnie Maur- 

'as pisał o rzeczach, które wykładał po 

seł Lechnicki, twierdząc, że państwo 

musi mieć także instytucję, któraby nie 

była reprezentacją tylko owej zmiennej 
politycznej woli jednostek, ale obok 
parlamentu powinna być: instytucja od 

owej zmiennej politycznej woli. jedno- 

stek oderwana i niezależna, a więc in- 

stytucja nie pochodząca z wyborów po 

litycznych, a więc monarchja. Teorja 

więc rojalistyczna jest logicznie  za- 

okrąglona,' słuszna teorja posła Lech- 
nickiego, naszem 'zdaniem załamywała 

się w pół drogi. ` 

Poseł Grunbawm zapowiedział, że > 

dyskusję konstytucyjną wyzyska dla a: 

reklamy krzywd, których doznaje w 

Polsce żydowska mniejszość + narodo- 
wa. Poseł Kiernik żuż ją wyzyskał do 
nudnej reklamy swego zachwycające- 

go Stronnictwa. Jeżeli tak dalej pójdzie 

to debata konstytucyjna obfitować ró- 

wnież będzie w mniej interesujące mo- 
mansy, Cat. 

dai is L ANSI STI DATA 

Rudjencje u P. Prezydenfa. 

WARSZAWA. 21.1. Pat. Pan Pre: || 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 5 
o godzinie 11 ej nowoobrase prezy- 
djum Związku Młodzieży Demokra- 
tycznej następnie delegację komitetu 
obchodu 25-lecia walki o szkołę pol- 
ską i nowe władze harcerskie, а @а- 
lej posła polskiego w  Rio-de-Janeiro | 
p. Tadeusza Grabowskiego. M 

Marszałek Senafu a Premjera 

WARSZAWA, 21—1. PAT. Mar- : 
Szałek Senatu prof. Szymański zło: © 
żył dziś w Prezydjum Rady Mini: — 
strów wizytę premj. Bartiowi, który | 
odbył z nim konierencję. 

Rozmowy ministrów 

WARSZAWA, 21—I. PATĘP. рге — 
zes Rady Ministrów prof. Bartel przy- 
jał dziś w godzinach popołudniowych | 
p. ministra W. R.iO P. Czerwiń- RA 
skiego, a następnie p. ministra spraw 
wewnętrznych Józewskiego. * 
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- 1а zalać i do użytku przysposobić. 

"ła, w naszych oczach 
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ECHA KRAJOWE 
  

PRZECHADZKI PO PROWINCJI. 

NOWOWILEJKA 
Spotkałem się raz Z zarzutem, że prze 

chadzki moje odbywam na zbyt małym 

odcinku, że nie ruszam się dalej... że... Od- 

powiedziałem na to krótko i węzłowato: 

(zasada każdego filozofa) . pan też ma nogi 

| w samej rzeczy. Bo — powiedz kochany 

Czytelniku, gdzie, na Kresach będąc — 

można ruszyć zbyt naprzód? Wszędzie 

chwyci cię zaraz za łydkę patrol litewski 

albo sowiecki, Wówczas : marny twój los: 

Rządzę się przeto własnym rozumem: jadę 

autobusem na dworzec wileński i dyktuję 

kasjerowi Ill klasy: do Wilejki! A ten od4 

powiada: 10 zł. i wręcza bilet. Pot wystą- 

pi na mnie, toż 32 gr. kosztuje — wołam. 

A do jakiej Wilejki pan jedzie? — Oczywi- 

ście do Nowej, nowej, tuż za Wilnem! 

— Przepadło, trzeba było mówić odra- 

zu, biletu przyjąć z powrotem nie mogę, 

postawiono już datę... | com się nie napro- 

sił, wreszcie groziłem za to, że kasjerzy 

nie dają 1 grosza reszty, Że... 
+ Do Nowowilejki, Mołodeczna, po- 

ciąg odchodzi! — krzyknął dyżurny kole 

jarz i pobiegłem. Wsiadłem i jadę..... 
Po dziesięciu minutach pociąg zatrzy- 

mał sięj Wyskoczyłem, a ten ruszył dalej. 

Gdzie ja jestem, myślę sobie? A tu jak wół 
napisano: Kolonja pod 'Nowowilejką. Co za 

bezczelność ze strony kołei! — w połowie 

stycznia zatrzymać się w jakiejś tam kolonii 

letniskowej — pomyślałem. Prawda, że Zi- 

ma lekka, prawda, że wierzby kwitną, ale 

bądź co bądź — letniska nie do użytku! 
Poszedłem piechotą. Ot i Nowowilejka. 

Dworzec pomalowany, na miasto idzie się 

po nowiutkim moście żelaznym, fantastycz- 

nie, niby wstążka zarzuconym... Ulice wy- 

brukowane, chodniki . europejskie, a obok 
jakieś drzewka posadzone. Słowem — wi- 
dać, że tu musi być Magistrat, a w nim... 

okólniki składkowskie. Studnie tu głębokie 
do tego stopnia, że namacać można nawet 
— oś ziemną; ktoby nie wierzył, niech po- 

śpieszy. Ze smutkiem też dowiaduję się o 
upadku miejskiej rzeźni, na którą Magistrat 
RA szmat pieniędzy i na którą pokładał 
tyle madziei.... Na tem ucierpiały przedew- 
szystkiem miejscowe szkoły, które mieszczą 
się w lichych, wynajętych domach į są 
rozrzucone oddziałami po całem mieście. 
Wielką też bolączką dla ludności Nowowi- 
łej,ki jest brak miejskiej łaźni, gdyż łaźnia 
kolejowa służy wyłącznie dla kolejarzy i 
wojska, zaś łaźnia przy fabryce w Koczko” 
ryszkach dla robotników j częściowo tylko 
dla ludności cywilnej. Z tego powodu mło- 
dzież szkolną, której jest przeszło tysiąc, 
nie korzysta wcale z dobrodziejstw kapieli. 
Daremnie wysila się nauczycielstwo w trosce 
o stan higieniczny dziatwy. Czas więc pomy 
śleć o łaźni, dostępnej dla wszystkich. (W 
zdrowem ciele, zdrowy duch). 

Brak też „Domu Ludowego", czy 

„Świetlicy*, przez co ludność zbiera się w 

razie potrzeby w sali Ogniska Kolejowego 

lub w sali „Ada”, przy fabryce  Mozera, 

„ewentualnie przy tabryce Berberyskiego. Z 

tego więc powodu czytelnia ludowa mieści 

się w ciasnych dwuch pokoikach przy Mai 

gistracie i 0 rozwoju jej mowy być. nie 

może. Są tu dwa kina: przy . Ognisku Kole 
jowem i w sali „Ada“. ER. ? 

Ostatnie cieszy się. znacznie większem 

owodzeniem, dzięki głośnikowi radjowemu 

kóry „ryczy” na wszystkie: strony Świata. 

Trzeba wiedzieć, że Nowowilejka mia- 

ła przed wojną wiele fabryk, obecnie nie- 

które z nich świecą tylko ruiną. Budynki po 

fabryce kos. zostały zamienione na fabr kę 

tektury — Berberyskiego. Fabryka zaś Mo» 

zera robiła do niedawna haft, obecnie robi 

drożdże, haftu bardzo mało. Jedynie młyn 
nad Wilejką t. zw. fracuski  prosperuje 

znakomicie. Tartaki też cieszą się powodze 

niem. Bank Ludowy „Rola* pożycza zaś 
pieniądze. Straż Ogniowa gasi pożary i gra 
wesoło, bo ma własną orkiestrę. * 

Z przyjemnością stwierdzam tu istnie- 
nie przy Magistracie Opieki Społecznej, któ 
ra niesie pomoc niezamożnej ludności, gdyż 
biednych tu jest bardzo dużo. W  chlubnej 
tej pracy bierze też żywy dość udział liczne 
miejscowe nauczycielstwo. Zwiedzam przy- 
tułek dla staruszek, których jest tu 10 osób. 
Nieszczęśliwe kobiety nie żalą się na nikogo 
i życzą sobie dożyć tu do Śmierci. 

Przed wakacjami r. ub. powstało tu 
Koło Pracy Obywatelskiej Kobiet, dzięki 

budce p. Kirtiklisowej i p.! Studnickiej z 
Wilna. Do Koła tego należą panie rodzin 
wojskowych, kierowniczki szkół: im. T. Ko 
šciuszki i „Promyka“. Prezeską Koła jest 
kapitanowa p. Adamusowa, przewodniczącą 
zaś pekcji opieki przedszkola! jest p. Tor- 
werdtowa. Koło to opiekuje się zaniedbane- 
mi dziewczętami, rozwinęło przedszkole, 
założyło dzienną ochronę im. biskupa Ban- 
durskiego — poświęconą na Wszystkich 
Świętych r. ub. i 

Należy tu wspomnieć także o niższej 
szkole zawodowej żeńskiej P. M. -Szk., za- 
łożonej przez p. Hejbowiczową. Uczą tu 
przedmiotów ogólnokształcących | w zakresie 
szkoły powszechnej z uwzględnieniem przy 
otowania handlowego. Następnie haftu, 
roju i szycia, gospodarstwa domowego i t. 

d. kierowniczką szkoły jest p. Morysińska, 
uczenice zaś są nawet z Białegostoku, Dzis 
nyti t. d. 

Byłem tež na „Choince“ w T-mio Ка В 
sowej szkole powsz. żeńskiej, im. „Promy- 
Ка“. Drzewko przecudne. Dzieci kolędowa- 
ty solo i chórem, deklamowały i bawiły się 
wesoło. Przy tej okazji oglądałem « piękne 
rysunki i ii haity — arcydziela 
własnych rąk uczenic. Chlubnie! auczy4 
cielstwu zaś — cześć! Р. kierowniczka, St. 
Kierkoriisówna opowiada, że od czasu do 
czasu wpływają nań jej ręce różne ofiary w 
RED jodzieży i t. d. co uczennice przera- 

ją później na sukienki, palta i t.d. dla 
niezamożnych swych koleżanek. Nawet, 
dodaje m. in. p. K.. stare kalosze umie- 

Czynią 
to oczywiście z wielką ochotą — bezintere- 
sownie — za co należy im się szczera od 
wszystkich podzięka. 

Wróciwszy nazajutrz na stację Sspo- 
(strzegłem całą gromadę mleczarek (zawo-q 
dowych), z któremi jechałem aż do Wilna. 

Tak to, mniej więcej przedstawia się 
Nowowiłejka, która, mówią c nawiasem — 
winna się nazwać: Echo Wileńskie. Hopko, 

Pow. WIL. - TROCKI. 

— (0) Budżet sejmiku pow. Wileń- 
sko Trockiego. Na plenarnem posiedzeaiui 
odbytem w dniu 18 stycznia, sejmik pow. 
Wileńsko-Trockiego zatwierdził ułożony 
przez wydział powiatowy preliminarz budźe- 
towy na rok 1930—31. 

Prejiminarz ten został zbilansowany 
zarówno po stronie dochodów, jak i wy* 

datków. w sumie 821.566 zt. T 
Na dochody składają się przeważnie 

dodatki 'do podatków państwowych (286-439 
zł.), udział w podatkach.państwowych (57.000 
:ł.), podatki samoistae (352.121 „zł.) i t. d. 

Ogólne zestawienie fwydatków przed- 
stawia się jak następuje: 

1) Wydział administracji ogólnej 101174 
zł, 2) majątek komunalny 17594, 3) przed- 
siębiorstwa komunalne 11290, 4) spłata 
długów 33320, 5) drogi i_ place publiczne 

377990, 6) oświata 8400, .7) kultura i sztu- 

ka 1000, 8) zdrowie publiczne 78836, 9 

opieka społeczna 58426, 10) popieranie 
rolnictwa 84599, 11) popieranie przemysłu 
i handlu 5800, 12) bezpieczeństwo publicz- 
ne 21237, 13) wydatki różne 21870, razem 

821.566 zł. Wd 
W związku z budżetem, sejmik posta- 

nowił uruchomić dwa nowych szpitali, w 

Szumsku i Olkienikach, oraz ustalić nowy 

etat lekarza weterynaryjnego, któremu bę- 

dzie powierzona cała praca weterynaryjna 

na powiecie. 
— (0) Podwyższenie opłat drogo- 

wych w pow: Wileńsko: Trockim. W spra- 

wie poboru w roku 1930—31 podatków i 

opłat samoistnych, jak również dodatków 
do podatków państwowych, sejmik Wileń- 
sko-Trocki postanowił pozostawić istnieją” 
ce normy bez zmian, z wyjątkiem opłat dro- 

gowych, które podwyźszone zostały w sto- 

sunku do państwowego podatku gruntowe- 

go z 53 jedna ósma do 63 proc. tegoż po- 

dątku. 
— (a) Zawieszenie w urzędowaniu. 

W Wawiórce pod Ejszyszkami został za- 

wieszony w czynnościach tamtejszy komen* 

dant posterunku policji Bronowicki. Pod- 

czas badania sposobów urzędowania Brono- 

wickiego, władze policyjne stwierdziły, że 

popełniał on nadużycia i zaniedbywał się 

w powierzonych mu obowiązkach ze stratą 

dla miejscowej ludności. 

— (a) Konferencja rejonowa. W Bie- 
niakoniach odbyła się konferencja rejonowa, 

na którą przybyło 35 przedstawicieli z ra- 

nia Kółek Rolniczych, Kas Stefczyka, Koła 

Młodzieży Wiejskiej, Koła DA Wiej- 

skich, Straży Pożarnych, Spółdzielni mle- 

czarskich i spożywców. nės 

Na konferencji po omówieniu całego 

szeregu aktualnych spraw wybrano now 

zarząd w skład którego weszli: Brzozowski, 

Lastowski, Koroš, Szalewicz i Żyliński. 
  

„ BRASLAW. 

— Przygotowania na pograniczu totew- 
skiem do przejazdu naczelnika Estonji. Lud- 
mość powiatu brasłąwskiego przygotowuje 

się do? uroczystego powitania naczelnika 

państwaj estońskiego, który 'w, początkach lu- 

tego przejeżdżać będzie przez Turmonty w 
drodze do Warszawy. Jak donoszą z Turmont 

bawił tu przed dwoma dniami p. wojewoda 

wileński Wł. Raczkiewicz, który | przeprowa- 

dził lokalną inspekcję, oraz wydał zarządzenia 
zmierzające do uroczystego spotkania dostoj- 
nego (gościa, jakim będzie głowa państwa e- 
istońskiego. 

— Echa pobytu p. wojewody w Brasław- 
szczyźnie. Bawił tu w sobotę p. wojewoda 
wileński Wł. Raczkiewicz, który przeprowa- 
dził lotną inspekcję poszczególnych  refera« 
tów starostwa w nowozbudowanym gmachu 
tegoż. IP. wojewoda zaznajomił się również 
z) postępem prac gospodarczych samorządu 
brasławskiego, a w szczególności zwiedził 
nową placówkę gospodarczą, mianowicie 
spółdzielnię stolarską i tartak 'spółdzielczy. 
P. wojewoda przyjął delegację ludności po- 
wiatu brasławskiego, która złożyła na rę- 
ce R wojewody prośbę w sprawie otwarcia 
w Brasławiu polskiego gimnazjum. W zwią 
ku z epidemją tyfusu, panującą w brasław- 
skim powiecie, p. wojewoda polecił zainsta- 
lowanie w byłym gmachu starostwa prowizo 
rycznego szpitala, я 

  

   

SE LANDWAROW. 

' — Karygodne niedbalstwo akuszerki p. 
Mikioszy. Miejscowy oddział! Kasy Chorych 
zaangażował do' pomocy położniczej swych 
członkiń miejscową też akuszerkę p. Zyga 
muntę Mikoszę (Kolejowa 14). Jak dalece 
pani ta nie wywiązuje się ze swych obo- 
wiązków, niechaj posłuży sprawdzony! prze 
ze mnie fakt. P. Anna  Walentkiewiczowa, 
żona gajowego z Gobsty, czując się bliską 
orodu udała się do Kasy Chorych w Lan- 

dwarowie, gdzie otrzymała urzędowe skie 
rowanie Nr. 198 z dnia 9-XII 1929. r. do 
wgspomnianej wyżej akuszerki. (Która była 
wówczas obecną w Kasie Chorych i godziła 
się na przyjazd do gajówki bez względu 
na porę j na 13 klm. odległość). 

5 b. m.' wysłano furmankę (gospodarza 
ze Starego Międzyrzecza Józefa ; Mackuna) 
po akuszerkę. Ta zaś oświadczyła, że przy 
być nie może, (była w domu i zdrowa) a 
jeśli chorej będzie co žie, to odwiežciei ją 
do szpitala w Trokach!!! (14 klm.). I nie 
przyjechała! a chora zmuszona była zawez+ 
'wać wiejską, brudną babę, w roli akuszers 
ki. Skutek okazałlsię dość szybko. P. Wa- 
lentkiewiczowa leży w gorączce. Zawez- 

Wiee-minister Grandi 
WARSZAWA. 21.! (Tel. wł. „Słowa”). |Po zakończęniu 

odwiedzi Warszawę 
konferencji 

rozbrojeniowej w Londynie delegat włoski wice-minister Grandi odwiedzi 

Warszawę. 

Nominacja ambasadora St. Zjadnogzonych 
w Warszawie kwestją najbliższych dni 

NOWY JORK. 21.1. Pat. „Bili, upoważniający prezydenta Hoovera do 

podniesienia poselstwa Stanów Zjednoczonych w Warszawie do rangi 

ambasady, przeszedł przez Izbę Reprezentantów i odesłany został do Bia- 

łego Domu w celu uzyskania podpisu. 

  
  

OBRĄDY KOMISJI BUDŻETOWEJ SEJMU 
BUDŻET MiN. PRZEMYSŁU I HAN- 

DLU. 
* WARSZAWA. 21. 1. (PAT). Sejmowa ko 

misja budżetowa AR na dzisiejszem 

posiedzeniu do obradshad preliminarzem bu- 

dżetowym Ministerstwa e 1 Handlu. 

Referent pos. Kaczanowski (PPS) zauwa- 

ża, że po latach optymizmu następuje nagle 

załamanie (się życia gospodarczego. Zmiany 
które referent proponuje w preliminarzu, zo 
stały już uzgodnione nietylko «z ministrem 
rzemysłu i handlu, ale i z ministrem skar- 

br, Sumęt dochodów proponuje podwyższyć 
) o 4279.250 zł., wydatki o 1.077.670 zł. 

W dalszym ciągu swego referatu pos. 
Kaczanowski omawia uwagi NIK między in. 
w sprawach zwłoki w budowie urządzeń pot 
towych w: Gdyni, spowodowanej niewłaściwą 
umową z konsorcjum francusko - polskiem, 
zalegania opłat od nadań górniczych, wypła- 
cenia subwencji w sumie 200 tys. zł. przed 
siębiorstwu „Żegluga, Wisła i Bałtyk* na- 
krótko przed jego likwidacją. Przechodząc 
do przedsiębiorstw, referent zauważa, że 
konstrukcja przedsiębiorstwa Salin wymaga 
reformy. Referent porusza następnie straty 
Polminu wyrażające się w sumie półtora mil 
jona złotych. Co do przedsiębiorstwa „Że- 
gluga Polska”, to stwierdza, że przedsiębior- 
stwa to jest deficytowem i podaje w iwątpli.. 
wość, czy leży w interesie naszym popiera- 
mie towarzystw o mieszanym kapitale, jak 
np. Polsko - Brytyjskie T-wo Okrętowe. 

WYJAŚNIENIE MIN. KWIATKOW 
SKIEGO. 

Minister przemysłu i handlu zapowiada, 
że oświadczenie swoje w sprawach zasadni 
czych złoży po przemówieniach wszystkich 
posłów. Teraz odpowie na niektóre kwestie, 
poruszone przez sprawozdawcę. Na pytanie 
co do umowy łikwidacyjnej z Niemcami u- 
dzieli wyjaśnień minister spraw zagranicz 
nych w komisji dla tych spraw. Minister pod- 
kreśla że! badanie zarzutów NIK co do Pol- 
minu odbyło się na jego żądanie i że zarzu- 
ty zostały potwierdzone. Minister zwolnił za- 
raz naczelnego dyrektora i wyznaczył nowe- 
go, a sprawę skierował na drogę! sądową. 
Suma wymienionych przez referenta — pół. 
tora miljona zł. — nie odpowiada rzeczywi 
stości. Idzie tam! a sumę o połowę mniej. 
szą. Minister! przestudjuje sprawę opłat. gór- 
niczych i poleci intensywniejsze ich ściąganie 

y Co do likwidacji T-wa „Wista Bałtyk" i wy 
płacenia mu subwencji, to minister zaznacza, 
że subwencja ta nie jest stratą dla' skarbu, 
gdyż była wypłacona na zakup okrętu jako 

zwrot ceł opłaconych skarbowi. Co do zarzu- 

tu w sprawie umowy o budowę Gdyni,: za- 

wartej w konsorcjum' francusko + polskiem, 

minister zawważa, że stan faktyczny dla tej 

wątpliwości już -nie istnieje, bowiem budowa 

Gdyni została. ukończona już o rok wcześ- 
niej, W końcu odpiera dalsze postawione za 
rzuty. 

Po przemówieniu p. ministra rozwinęła 
cię dyskusja, w której. zabierali głosi posłowie 
Zalewski (1. Nar.), Krzyżanowski (BB), Ro- 
smarin (k. żyd.), Roguszczak (NPR), Sa- 
nojca (BB). 
PRZYJĘCIE USTAWY O DODAT 

KOWYCH KREDYTACH. 
omisja Budżetowa przystąpiła dó głosowa. 
Komisja! Budżetowa przystąpiła do głosowa- 
nia nad projektem ustawy o dodatkowych 
kredytach na okres |od 1 kwietnia 1929 roku 
do 31 marca 1930 roku. W: głosowaniu Коч 
misja przyjęła 75 tys. zł. na fundusz propa- 
gandowy MSZ. Przy pozycji 2 i P miljona 
na fundusz dyspozycyjny inisterstwa 
Spraw Wewnętrznych były dwa wnioski: po- 
sła Korneckiega (KI. Narodowy) o skreśle- 
nie 2 miljonów i posła Rataja o skreślenie 
1750 tysięcy zł. Przyjęto wniosek posła Ra- 
taja, wnioseki zaś posła Koarneckiego upadł. 
Przyjęto (dalej wniosek rządowy o przyzna- 
mie 1 miljona na zwalczanie bezrobocia w Ło- 
dzi. Pozatem cały projekt ustawy przyjęto w 
drugiem i trzectem czytaniu, powierzając 
GB), na plenuni: posłowi Krzyżanowskiemu 

B). 

GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM 
MIN. W.R, I O.P. 

Po krótkiej przerwie komisja przystąpiła 
do głosowania nad budżetem Ministerstwa 
WR i OP. Przeprowadzono cały szereg skre- 
śleń. Między |innem; w wydatkach zwyczaj- 
nych skreślono ma wniosek referenta 150 tys. 
złotych na ogólne cele oświatowe. „Na wnio- 
sek referenta skreślono półtora miljona zł. z 
kredytu na wychowanie fizyczne młodzieży. 

rzy paragrafie „Podróże służbowe i prze 
siedlenia nauczycieli szkół powszechnych” od 
rzucono demonstracyjny wniosek posła Kor 
neckiego o skreślenie 100 tys. zł. Przyjęto 
też szereg wniosków) zwiększających poszcze 
gólne pozycje preliminarza. ' 

Z kolei Izba przystąpiła do dalszych ob- 
rad nad budżetem Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu. Po przemówieniach kilkt mówców 
obszerne przemówienie wygłosił p. minister 
przemysłu b handlu Kwiatkowski, charaktery 
zując sytuację przemysłu i handlu polskiego 
na tle ogólnej sytuacji gospodarczej państwa 
polskiego i innych państw europejskich. 

Gziczerin goinął prośbę 0 dymisję 
+ BERLIN. 21.1. Pat. Z Moskwy donoszą, że sowiecki komisarz spraw 

zagranicznych Cziczerin, po rozmowie 
strony licznych wybitnych osobistości kół sowieckich, 
razie cofnąć swą prośbę o dymisję i 
dłuższego urlopu wypoczynkowego. 

ze Stalinem i ulegając naciskowi ze 
zdecydował się na: 

ograniczyć się do tymczasowego 

Proces Sawelja Litwinowa w Paryżu 
PARYŻ. 21 1. Pat. Dziś przed paryskim sądem przysięgłych rozpocznie się pro- 

ces Sawelja Litwinowa, brata sowieckiego 
Liftwinow jest oskarżony o podpisanie weksli na sumę blisko 200 tys. fr. 
berlińskiego przedstawicielstwa handlowego 
Paryżu, po upływie ważności wydanego mu 

komisarza Maksyma Litwinowa. Sawelij 
w imieniu 

Sowietów, którego był reprezentantem w 
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ten potwierdził. Akuszerka zaś otrzymała 
narazie ustną wymówkę. Tłumaczyła się 
ona tem, że w tym czasie miałą dwie cho- 
re w pobliżu, (Była jednak w domu, przy- 
tem bliskie mają pomoc lekarską i akuszer 
ki inne, aczkolwiek prywatne). 

l to się nazywa pomoc Kas Chorych! 
[Może ktoś jednak poniesie za to odpowie- 
dzialność. J. Hopko. 

——- 

— (y) Wybory rady miejskiej w Mołode- 
cznie odbędą się 16 lutego. Według. ustalo: 
nego kalendarza wyborczego głosowanie 
przy wyborach do rady miejskiej  nowou- 
tworzonego m. Mołodeczna ma się odbyć w 
dniu 16 lutego rb. ogłoszenie zaś wyniku wy 
borów przez przewodniczącego głównej ko 
misji wyborczej w dniu 18 lutego rb. 

— p 

— Podziękowanie. Związkowi Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Dokszycach, staró- 
stwa dziśnieńskiego, a specjalnie Szanownym 

wałem lekarza z Kasy Chorych, który stan Paniom:' Drorożkiewiczowej Helenie, Józefo- 

Dnia 23 stycznia we czwartek 
znakomity pianista wykona z 
udziałem orkiestry Filharmonii 

pod dyrekcją 
ERZEGO BOJANOWSKIEGO 
oncert b-mol Czajkowskiego, 

utwory Chopina, Albeniza, 

Gzy masz już radjocdhiornik? 

pełaomocnictwa. 

w RADIO! 

  

de 

wiczowej, Lucji Helwigowej, Irenie i Jadwi- 
dze Kornackim, Jadwidze Mikulskiej,  Zofji 
Pawłowskiej i Zofji Żegociance, które osobi 
ście rozwoziły na strażnice, zakupione i ze- 
brame przez siebie dzięki ofiarności miejsco- 
wego społeczeństwa i okolicznych dworów 
prowianty na gwiazdkę dla żołnierzy 4 kom- 
panji I baonu KOP. w Dokszycach, zajęły 
się przygotowaniem choinek i brały udział w 
żołnierskiej wieczetzy wigilijnej, jeżdżąc w 
tym dniu po mrozie po kilkanaście nawet 
kilometrów, co wytworzyło bardzo miły i ro 
dzinny nastrój wśród żołnierzy. 

Sejmikowi dziśnieńskiemu za ofiarowa- 
ną kwotę. 75 zł. na Święta dla żołnierzy 4 
komp. 1 baonu KOP. w Dokszycach. 

Uczenicom drugiej klasy gimnazjum Za- 
horskiej—Michalskiej w Warszawie za nade- 
słane dla 4 komp. 1 baonu KOP. w Dokszy- 

  

, cach miłych ozdób na choinkę. 
._ Wszystkim wyżej wymienionym Instytu- 

cjomi osobom składam tą drogą serdeczne 
żołnierskie „Bóg zapłać* — r w imieniu 
swojem, jak i szeregowych podległej mi 
kompanii. 

Dowódca 1 Baonu KOP. mjr. Czubryt. 

0 wolny wybór lekarza w Кааг Charyth w Polste 
Pan Minister Opleki Społecznej A. 

Prystor w sprawie naprawy Kas 
Chorych zwołał 24 listopada roku ub. 
konferencję dla omówienia sanacji 
tych po macoszemu ;prowadzonych 
instytucyj. 

Wobec tego, że dyskusja w tej 
sprawie nie jest wyczerpaną i wobec 
tego, że sprawa ta interesuje ogół 
społeczeństwa, uważam, że przepro- 
wadzenie pewnych myśli i zasad w 
tej sprawie w prasie, a nawet ogło- 
szenie ankiety w sprawie wolnego 
wyboru lekarza na łamach „Słowa”, 
będzie wielce korzystne dla wyjaśnie- 
nia tej bolącej ogół sprawy. 

Jedną z największych wad w pro- 
wadzeniu dzisiejszych Kas Chorych 
jest brak zaufania społeczeństwa 
do lecznictwa kasowego, wobec 
zmuszania chorych do leczenia się u 
lekarzy według kolejki lekarskiej, 
prowadzonej przez  kancelarję kas 
chorych. W psychice społeczeństwa, 
pod wpływem czasów jeszcze przed- 
wojennych rozwinęło się to przeko- 
nanie, że lekarz dobry i zdolay nie 
będzie służył w instytucji państwo- 
wej. Przekonanie to w początkach 
Kas chorych w Polsce było zachwia- 
ne, bo pierwszymi kasowymi leka- 
rzami byli przeważnie lekarze uchodź- 
cy (z Rosji i Białorusi ;sowieckiej), 
starzy doświadczeni praktycy, którzy 
ograbieni ze wszystkiego musieli iść 
do kas chorych, aby zarobić na ka- 
wałek chleba. 

Dziś po 12 latach sytuacja się 
zmieniła. Część uchodźców lekarzy 
wymarła, druga część z biegiem cza- 
su uzyskała wolną praktykę i usunę- 
ła się z instytucyj kasowych. Dziś 
przeważnie pozostaje młodzież lekar- 
ska, a w uniwersyteckich miastach 
profesorowie medycyny. gktórzy ideo- 
wo poświęcają paręggodzin ;tygodnio- 
wo kasom. W celach leczniczych do 
kas chorych dziś inteligentni chorzy 
zwracają się rzadko i to tylko w ce- 
lach orzeczeń niezdolności do pracy. 
Pozwolę sobie stwierdzić, że fakt po- 
wyższy nie jest skutkiem braku uspo- 
łecznienia ogółu, lecz wyraźnej takty- 
ki samej organizacji, w której sprawa 
najważniejsza — maksymalna wydaj: 
ność pomocy lekarza choremu — 
została postawiona na  dziesiątem 
miejscu. 

Kiedy w 1921 roku 4byłem  leka- 
rzem ginekologiem Kasy Chorych w 
Warszawie, 
zaangażowani na godzinę lub dwie, 
spędzaliśmy w ambulatorjach kaso- 
wych od 4 do 5 godzin, gdyż opinię 
doświadczonych specjalistów wyrabiali 
nam przybyli wraz z nami uchodźcy 
z za kordonu, to też pacjenci z uino- 
Ścią powierzali się nam w razie po- 
trzeby operacji. Zdawało by się, że 
tacy lekarze byli pożądani dla zarzą- 
du kas chorych. Tymczasem zarząd 
wprost bał się nas i naszej popular- 
ności i na każdym kroku starał się 
nas pozbyć. Tygodniami całemi nie 
wypłacano nam honorarjów, . co przy 
dewaluacji marek polskich stawiało 

to my starzy praktycy . 

nas uciekinierów, bez środków mater- 
jalnych, w pozycji bez wyjścia, Sta- 
rych zasłużonych lekarzy zarząd kas 
chorych zawieszał nawet w czynno- 
Ściach. 

Po roku takich walk z zarządem, 
każdy z nas marzył o conajprędszem 
pożegnaniu się z tą miłą instytucją. 

Kiedy jednego z kolegów naszych 
zawieszono w swych czynnościach i 
na jego miejsce przysłano innego le- 
karza, to chorzy ogłosili bojkot 
pełnie niesłusznie nowemu lekarzowi 
i całą gromadą ruszyli do zarządu, 
domagając się powrotu dawnego  le- 
karza. Ale i na to zarząd warszaw- 
ski z 1921 roku miał sposoby. La- 
karzowi cofnął zawieszenie, ale pc 
paru dniach przeniósł go do innej 
dzielaicy na krańce Warszawy. Natu- 
ralnie lekarz, jak tylko mógł się obejść 
bez kasy chorych takową opuszczał co- 
najprędzej, a poszkodowani najczę- 
Ściej zostawali porzuceni pacjenci, któ- 
rym pozostawało do wyboru leczenie 
się u nowego nieznajomego lekarza, lub 
rezygnowanie z dobrodziejstw Kasy. 
To też, jeżeli dziś zapytamy chorego 
ubezpieczonego w kasach chorych ja- 
kich zmian żąda w dzisiejszym sy- 
stemie iecznictwa, to ogół bez waha- 
nia odpowie: „wolaego wyboru « leka- 
rza". Taki wolny wybór istnieje wszę- 
dzie w państwach zachodnich, gdzie 
funkcjonują kasy chorych. 

Dla zarządu kas chorych natural- 
nie wybor wclay lekarza nie jest po: 
żądanym, system ten bowiem posta 
lekarza w niezależności od zarządu, 
co niektórym komisarzom „nie będzie 
się podobać. 

Dziś, propagując wolny wy: 
bór lekarza, z wyjątkiem wypad- 
ków gdzie chodzi o wydanie 
świadectwa o zdolności do pra- 
cy, twierdzę, że tylko ten system 
zadowolni publiczność i ogół le- 
karski. 

W medycynie niezbędną jest kon- 
kurencja, która zmusza lekarzy prak- 
tyków do studjów nad medycyną, do 
specjalizacji i do staranności przy le- 
czeniu pacjenta. 

W końcu dodam parę słów w 
Sprawie komisarzy kas chorych. Uwa- 
żam, że komisarzem takim doskonale 
może być nie lekarz, chodzi tylko, 
aby to był dobry organizator, uczci- 
wy administrator : szlachetny człowiek. 

Dr. Marjan Oblezierski. 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu - „Progresa“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny szczelnie zamkniętych i za- 
płombowanych wozach dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

M. DEUD egzystuje od 
roku 1890 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 
Słowackiego 27, 

@ 
Składy węglowe: 

tel. 14-46 

  

Wielka: kaiasirota 
BIRMINGHAM (Stan Alabama), 

między miejscowościami Louisville a 

kolejowa w Ameryce 
1. PAT. Według otrzymanych tu doniesień, 

ashville wydarzyła się katastrofa kolejowa. 
Dwie osoby zginęło. Około 40 osób odniosło rany, z których 10 ciężkie. 

Krwawe starcie na fle wendelty 
LONDYN. 21 I. PAT. W Johannesburgu pomiędzy tubylcami doszło do 

krwawego starcia na tle wendetty. 12 tubylców straciło życie, 29 jest ciężko 

Wielki pożar fabryki obuwia 
rannych. 

BORDEAUX, 21 1. PAT. Pożar zniszczył fabrykę obuwia. W czasie akcji ra- 
towniczej zawalił się mur, zabijając dwóch strażaków: Szkody wynoszą miljon 
franków. 

Straszne skutki wybuchu moferu w Sfokholmie 
STOKHOLM, 21 I. PAT. W warsztatach mechanicznych „Atlas-Diesel“ 

próby motoru nastąpił wybuch. Dwuch inżynierów i czterech robotników 
rany. Stan dwóch z pośród rannych jest 

podczas 
o 

bardzo ciężki. 

  

  

RUBINSTEIN W RADIO? 
NRZEDUNOSOZNOZZESAREBERNGOUSSZCDKZSASSNZUNUNOBNA 

Dnia 23 stycznia o 8-ej wiecz. 

CAŁA POLSKA 

przy radjoodbiornikach 
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EFS B 

  

  

TEATR „LUTNIA” 
Pan Topaz - Pagnol'a 

Z punktu moralnego okropna sztu- 
ka. Autor jest opętany fikcją, że już 
nie co drugi człowiek, ale prawie każ- 
den człowiek jest czcicielem  fetysza 
nazywanego mamoną, Spogląda więc 
na społeczeństwo, jako na bandę, któ- 
ra orgiastycznie tańczy dokoła złotego 
cielca. Jeśli się nawet znajdzie taki, 
który reaguje na pieniądz ze wstrętem 
to taki jest też nawpół już dokończony 
przez wyziewy, które unoszą. się z 
tańczących dokoła idola. Ten jedyny 
człowiek w sztuce to Tamise (Łubia- 
kowski), profesor, ale przyglądając 
mu się bliżej widać, że ii ten wyjątek 
nie należy do rasy bohaterskiej. Rasa 
stara, bezinteresowna i ideowa zginę- 

rozbestwienie 
kupieckie opanowuje bohatera Topa- 
Za. Rasa stara, heroiczna wyg asła i 

na świecie jedna jedyna  biwakuje 
mająca maniery komiwojażerów” a jeśli 
chodzi o mentalność szarlatanów. W 
ten sposób autor Marceli Pagnol daje 
swój światopogląd przez okropnie 
zdeformowane szkiełka. Kta jest nie- 
rozwinięty i niedorozwinięty uwierzy. 
Dużo ludzi wychodzi z teatru ze spo- 
kojem zupełnym, że tak świat jest 
skonstruowany jak bohaterowie Pagno 
la. Dla słabych, bezmyślnych ludzi i 
nie indywidualnych, duchowych maru- 
derów prawdziwa trucizna. Ale ponie- 
waż to salon, to Paryż, ta rada miej- 
ska i matactwa nowoczesnej demokra- 
cji, więc usłużnie przetłumaczono sztu 
kę, zwłaszcza skoro ktoś jeszcze oznaj 
mił że zrobi kasę. 
‚ Są 4 akty. Pierwsze dwa pokazu- 
ją Topaza, rodzaj degenerata, pseudo 
idealistego bohatera, trzeci pokazuje 
jak maska zesuwa się z oblicza Topa- 
za a IV już zdradza nam drapieżną na- 
turę nowego spekulanta, który może z 

kolei służyć za wzór innym, którzy 
zechcą pieniądze gromadzić. Powiada 
Mickiewicz: Romansopisarze mogą so 
bie tworzyć charaktery osób koniecz- 
nie złe albo koniecznie dobre. ale Bóg 
nie jest okrutny. To samo możemy po- 
wiedzieć o Pagnolu i uspokoić się. 
Tak jak IPagnol widzi, nie jest na świe 
cie. Niskość trzymania brudnych 
spraw jest dlatego, że jest i wysokość 
trzymania się czystych. 

W istotności swojej wszyscy bo- 
haterowie sztuki Pan Topaz mają fizjo 
logiczne mankamenta i cechy leko 
posuniętej degeneracji. 

Aktorsko sztuka jest dobrze prowa 
dzoną. Wyrwicz dał typ charaktery- 
styczny, samego pana Topaza, zajiło- 
waną głowę, nietylko, że zabitą, ale 
brzeżkami skrajnie bezmyślną, jak, to 
dowodzi wykład, którym ten pedagog 
częstuje dzieci w szkole. Wyrwicz so- 
bie przygotował farby potrzebne. Tak 
długo gromadził gorycze, słodkości, 

ostrości, miękkości, aż zrobił paletę 
bogatą, z którą stanąć może tryumfu- 
jąco przed sobą samym. Siebie same- 
go pocznie zniekształcać, deformować, 
kolorować, aż wyjdzie ten pan Topaz, 
którego widzieliśmy na scenie, pan To 
paz bardzo ciekawy. Odosobnienie, 
wsobność, skrajna atrofja kontaktów 
ze światem uczynią z nauczyciela spe- 
kułanta. Delikatne dotknięcia ustąpią 
ostrym szponom i perwersjom zyska 
nia zimnej kochanki (Werniczówna). 
W każdym razie to jest artystycz- 
nym tryumiem Wyrwicza, gdy widz 
może uwierzyć, że pan Topaz zmienił 
oblicze, aby mieć przy sobie to, do 
czego nie mógł nigdy dojść, to jest 
kobietę. Pani Zuza Cotrois  (Werni- 
czówna) nietylko cudownie  przyrzą- 
dza coktail, ale i po niebezpiecznej 
trampolinie skierowuje się w ramiona 
człowieka, który chyba po chwili za- 
wiedzie — nie wierzymy bowiem, że- 

diet większe szanse niž Costel, ш- 
ujący się tarzać i to z powodzeniem 

jak dotychczas w nieczystościach. 
Ca do reszty aktorów trzeba zazna 

czyć że Muche (Białoszczyński) był 
zanadto obcesowy, i zamalo miejscami 

stonowany. W zasadzie dobry i wyraź 
ny typ popsyty był brakiem umiaru. 

Przecież życie lubi rodzić odcienia 
rozmaite i domaga się o ile możliwie 
barw rozmaitych. Tamise (Łubiakow- 
ski) zanadto poszedł w cierpiętnictwo 
a baronowa Pitart (Molska) w zdro- 
wie tryskające. Pięknym i eleganckim 
był pan Roger de Vernieres (Krecz 
mar) i bardzo z Paryża. Czcigodny sta 
rzec. (Detkowski) miał trochę za bar- 
dzo sztuczną brodę zaś  Ernestyna 
(Szurszewska) niewiadomo dlaczego 
kanciaste ruchy. Ale to są wszystko 
drobiazgi, bo na ogół wszyscy żyli, 
wszyscy poruszali się sprawnie, wszy- 
scy wierzyli w siebie, a nadewszystko 

by neofit Topaz, miał na nowej swej w to, że w Paryżu istotnie jedna je- 

dyna rzecz (dominuje to jest spekulacja 
1 pieniądze. Gdyby Marceli Pagnol zna 
lazt się był wraz z nami w Lutni, na- 
pewnoby objawił swoje zadowolenie 
nie nałożeniem nogi na nogę ale odwrot 
nie rozklejeniem się całego ciała i ręka 
mi  bliskiemi oklasku. Zrobiłby dyg 
nietylko w stronę takich majstrów jak 
Wyrwicz” i pani Werniczówna, ale i 
w stronę całej reszty zespołu aż do 
dozorcy  (Jaśkiewicza), policjanta 
(Kempy) kamerdynera (Wiśniowski) 

i panny piszącej na maszynie (Stani- 
sławska). Ponadto by się dostały 
grzeczne słowa i odpowiednie (jeśli 
chodzi o hirarchję) oklaski dla tego 
tuzina dzieci od lat 9 do 12, które 
zapewne wywojował, jeśli nie Muche 
— Białoszczyński:to Wasilewski do 
spółki z dekoratorem Karniejem. 

Mieczysław Limanowski. 
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Na posiedzeniu Rady Zjazdów Sa- 
morządu Ziemskiego referat o zasadni- 
czym typie gminy wiejskiej w Polsce 
wygłosił dr. M. Ż. Jaroszyński. | 

Prelegent stwierdził, iż terytorjalny 
okrąg gminy winien tworzyć jednostkę, 
obejmującą skupienie ludności a możli 
wie jednolitych zainteresowaniach go- 
spodarczych, jednocześnie zaś winien 
odpowiedzieć warunkowi niezbędnej ży 
wotności. Granice gmin, utworzone hix 
sforycznie na zasadach bezpośredniego 
sąsiedztwa, nie zawsze odpowiadają 
powyższym warunkom: konieczność za 
spakajania potrzeb mieszkańców zmu- 
sza ich do ciążenia ku miejscowościłom 
leżącym niejednokrotnie poza obrębem 
historycznie utworzonej gminy. W ten 
sposób wyt warzają się ośrodki ciąże- 
nia miejscowości, leżących poza admi- 
nistracyjnym obrębem danej jednostki 

gminnej. ; 
Racjonalne określenie granic okrę- 

gu terytorjalnego gminy i powiatu wy- 
maga uprzednio dokładnego sprecyzo- 
wania funkcyj jakie stać się mają u- 
działem tych podstawowych jednostek 
samorządu ziemskiego. Gmina miejsco- 
wa, obejmująca nieznaczny obszar te- 
rytorjalny jest zdolna do wykonania je 
dynie przymitywnych funkcyj, nie wy- 
magających nakładu większych  środ- 
ków materjalnych lub intelektualnych, 
czy też bardziej skomplikowanego apa- 
ratu administracyjnego. Szereg zadań 
samorządowych, dziś należących do 
gminy, winny być skoncentrowane w 
ręku powiatu. Jednocześnie dla celów 
administracji państwowej w gminach 
miejscowych winny być utworzone od- 
rębne okręgi w obrębie powiatu. Skon 
centrowanie jednak wszystkich zadań 
samorządu w jednostce powiatowej, 
niezbędne przy tworzeniu gmin miejsco 
wych, przeczy zasadzie samorządu, 
gdyż cały szereg funkcyj stanowi jedy- 
nie przedmiot zainteresowania gminy; 
słuszne jest więc tworzenie gminy zbio 
rowej, która obejmuje większą liczbę 
miejscowości, opartą na szerszem kole 
wspólnych zainteresowań  mieszkań- 

- ców, nietylko na współżyciu sąsiedz- 
kiem. O wielkości gminy winna decydo 
wać siła atrakcyjna jej centrum oraz 
zdolność wypełniania przez nią zadań, 
stanowiących jej zakres działania. Gmi 
na winna więc wypełnić zadania samo- 
rządowe w dziedzinie szkolnictwa po- 
wszechnego (zakładanie i utrzymanie 
szkół) oświaty pozaszkolnej (utrzymy- 
wanie bibljotekii czytelni), opieki społe 

- cznej (-utrzymywanie zakładów opieki 
oraż tworzenie stałych ur ządzeń o cha 
rakterze przychodni), zdrowia publicz 
nego (przychodnie, ośrodki zdrowia), 
"dróg publicznych (zarówna w obrębie 
jednej miejscowości, jak i łączących po 
szczególne miejscowości), weterynaryj 
nej( np. oglądacze zwierząt). Tworze- 
nie oddzielnych organów, których ce- 
lem byłoby wykonywanie funkcyj po- 
mocniczych w dziedzinie administracji 
państwowej prelegeht uważa za szko- 
dliwe. 

Celem wykonania powyższych zam 
dań gmina powinna posiadać odpowie- 
dnio wykwalifikowany personel admi- 
nistracyjny. Zdolność gminy do utrzy- 
mania odpowiedniego personelu winna 
stanowić jedro z kryterjów oceny wiel 
kości gminy. Przy ustaleniu gminy na- 

, leży wziąć pod uwagę nietylko daną 
miejscowość, nadającą się do utworze- 
nia odrębnej jednostki administracyjnej 
lecz i okoliczne miejscowości, jeśli 
punktem ciążenia ich jest wzięty pod 
uwagę okrąg. W ten sposób poszcze- 
gólne gminy w Polsce będą się wydat 
nie różnić obszarem i liczbą ludności, 
stanowiąc jednak jednolite okręgi, zdol 
ne do wypełniania przypadających im 

, (w udziale zadań. . 
|. Przejście od gminy miejscowej do 
zbiorowej winno się odbywać stopnio- 
wo. W województwach zachodnich na- 

leży wyzyskać w tym celu istniejącą or 
ganizację wójtostw ,w województwach 
południowych przejście to mogło- 
by się odbyć przez powołanie do życia 
organizacyj ;w rodzaju pruskich okrę- 
gów urzędowych; przyczem w obu wy 
padkach rady wójtowstw i okręgów 
winny posiadać prawo przenoszenia na 

| siebie kompetencji gmin. : 
į W dyskusji podniesiono iż tworze- 

nie gmin zbiorowych winno się odby- 
wać stopniowo przyczem zadania gmin 
w całem Państwie nie mogą być jedno 

( lite ze względu na różnorodny poziom 
/ kulturalny ludności w poszczególnych 

Ė częściach kraju. Przy tworzeniu gmin 

zbiorowych należy też uwzględnić mini 
' malną siłę płatniczą ludności, którą na 

leży określić w cyfrach. Tworzenie 
gmin według zasad wyszczególnionych 
w poprzednim referacie winno się od- 
bywać drogą ewolucji, nie zaś reskryp- 
tu, gdyż wtedy gmina byłaby wytwo- 
rem sztucznym. Wypowiedziano się też 

przeciw określeniu sposobów, w jaki 
Mdbywać się powinno przejście od gmi- 
ily ściśle miejscowej do gminy zbioro- 

„ wej w województwach zachodnich 'i 
Południowych. 

В 

k 

Prelegent wyjaśnił, iż w referacie 
SWYM przedstawił typ gminy zbiorowej 
JAKO gminy idealnej,'nie oparty na wzo 
т2° gminy, jaką obecnie posiadamy na 
terenie b. zaboru rosyjskiego. Nawet 

' stopniowe przekształcenie obecnego 
stanu winno być ustawowo uregulowa- 

ne. Zdolność podatkowa ludności nie 
da się Ściśle ustalić w cyfrach, podob- 
nie jak liczba ludności. 

w Sprawie, dotyczącej obszaru gmi 
ny wiejskiej, Rada uchwaliła jednogło 

` 

śnie następujące 'wnioski: 1) zachodzi 
potrzeba stworzenia w Polsce gminy 
wiejskiej jednolitej pod względem zdol 
ności gminy do 'wypełniania zadań w 
dziedzinie administracji samorządowej 
i państwowej; 2) gmina winna być tak 
wielka, by mogła wypełnić istotne zada 
nia samorządowe w sprawach, które 
nie są przedmiotem zainteresowania 
całego powiatu, oraz zadania admini- 
stracji państwowej, polegające na fun- 
kcjach wykonawczych i pomocniczych 
( w tym celu gmina między innemi win 
na być zdolna utrzymać minimalny, 
lecz stały i fachowy personel admini- 
stracyjny); 3) gminą, odpowiadającą 
warunkom powyższym, będzie z regii- 

S.LO W 0 $ 

KURIER GOSPODRACZY ПЛЕЙ, ИЗСНОВНИЕ 
0 zasadniczy tyb uminy wiejskiej w Polsce ły gmina: zbiorowa, t.j. obejmująca wię 

kszą liczbę miejscowości. historycz- 
nych; przy ustalaniu granic gminy na- 
leży baczyć, by w jej obrębie istniało 
naturalne ognisko, skupiające wspólne 
zainteresowania miejscowości, obję- 
tych granicami gminy ;4) w wojewódz 
twach środkowych i wschodnich nale- 
ży w obrębie gminy utrzymać gromadę 
wiejską, jako terytorjalną korporację 
prawa publicznego, ograniczoną w 
swych! funkcjach głównie do dobrowól- 
nego zakresu działania 5;) przejście od 
gmin ściśle miejscowych do zbioro- 
wych w województwach zachodnich i 
południowych odbyć się powinno sto- 
pniowo przez stworzenie nadbudowy 
nad gminą ściśle miejscową.  (—x) 

Matka zamórdowanego dziecka popełniła samobójstwo? 
Aresztowani w sprawie zabójstwa dziecka Sulkin i Portnoj zostali prze- 

kazani władzom sądowym, które uznały 
kowanych w więzieniu na Łukiszkach, 

za nieodzowne żosadzenie obu poszla- 

Natomiast córka Portnoja, to jest matka zamordowanego dziecka nie zo- 
stala odnalezioną. 

Niewykluczonem również jest, że Portnojówna popełniła samobójstwo. | 
Przypuszczenia te nasuwają się wobec zaginięcia Portnojówny, zaraz po 

ares.towaniu Sulkina i ujawnieniu całej zbrodni. Nie mając żadnych środków, 
nie mogła gdzieś daleko wyjechać zaś nikt, z krewnych ją od tego czasu nie wi- 
dział. 

Co zaś się tyczy Sprawy zabójstwa dziecka to nie posunęła się ona zbyt- 
nio naprzód ponieważ obaj aresztowani w dalszym ciągu nie przyznają się do . 
bezpośredniego udziału w morderstwie. (©); 

Zjazd komusisfów litewskich 
W związku z postanowieniem zwołania 

do Mińska na dzień 25 lutego zjazdu ko- 
munistów litewskich urzędowe czynniki w 
Mińsku poczyniłyj cały szereg przygoto” 
wań do zjązdu, 

Postanowiono zaprosić zaanych Sprzy= 
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ŚRODA 
22 Dziś 
Wincentego 

Jutro 

Spostrzeżenia. Zakładu Meteorołógji 
U. S. B. w Wilaie 

„z dnia 22 — I 1930 r. 

Wschód sł. g.7 m 32 

Zachód sł. g. 16 m. 3 

Ciśnienie 
średnie w mm | TB 

Temperatura j — 4°С 
šrednia 

Temperatura najwyższa: — 29C. 

Temperatura „najniższa: — 6°С. _ 

Opad w milimetrach: - + 

PAK Połudaiowy 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnie па 

Uwagi: pogodnie, 

  

URZĘDOWA 

— Konierencja p. wojewody. We wtorek 

21 bm. p. wojewoda odbył dłuższą „konferen- 

cję z p. kuratorem okręgu szkolnego Pogo- 

rzelskim w sprawach potrzeb szkolnictwa. W 

konferencji tej uczestniczył również p. wice- 
wojewoda Kirtiklis. 

— Konferencja p. wojewody: Z dyrekto- 

rem P.K.P. W dniu 20 stycznia p. wojewoda 

przyjął p. dyrektora Kolei Państwowych inż. 

Falkowskiego, z którym odbył dłuższą kon 

ferencję w sprawach, związan ych z( przyjaz- 

dem prezydenta estońskiego trandmana do 

Polski. SiE 
— (y) Z posiedzenia wydziału wojewódz 

kiego. w dn. 20 stycznia rb. pod przewodni- 

atwem p. wojewody wileńskiego odbyło się 

w urzędzie wojewódzkim 21-sze z kolei po- 

siedzenie Wydziału wojewódzkiego, na któ 

rem rozpatrzono sprawy następujące: 4 

Sprawę likwidacji drugiej pożyczki obli- 

gacyjnej m. Wilna z r. 1912, plan likwidacji 
zaległych kosztów leczenia ubogich chorych 
w szpitalach miejskich m. Wilna, protokuł po 

siedzenia Rady Miejskiej m. Wilna z dn. 12 
grudnia 1929 r. dotyczący ustalenia samoist- 
nych podatków i opłat komunalnych na r. 

1930, 31, przeniesienie kredytów w budżecie 

na rok 1929 — 30, wyasygnowanie kredytów 
na wydatki, związane z utworzeniem w Wil- 
nie prowizorycznego ośrodka zdrowia i do- 
datkowego 'budżetu przedsiębiorstwa Małe 
Leoniszki, plany inwestycyjne związków ko- 
munalnych woj. wileńskiego na rok 1930— 
31, repartycję kosztów wykonania pięciolet- 

niego planu meljoracyj podstawowych na te- 
renią woj. wileńskiego, sprawy, dotyczące 
organizacji szarwarku, dwie uchwały fman- 
sowe sejmiku Brasławskiego oraz budżet do 
datkowy Powiatowego Związku Komunalne- 

o w Brasławiu w sumie 75.000 zł. na rok 
1920 — 30. Ze względu na doniosłość po- 
szczególnych zagadnień objętych Z 
dziennym posiedzenie . Wydziału ojewódz- 

kiego przeciągnęło się do północy. 

MIEJSKA 
— (9) Sprawa przejęcia przez miasto ru 

ch ke. Dnia 20»stycznia odbyła się w 
Magistracie konferencja przedstawicieli urzę 
du wojewódzkiego, starostwa grodzkiego i 
Magistratu w sprawie przejęcia przez miasto 
ruchu kołowego. Po rozpatrzeniu szeregu 
kwestyj, sprawa ta jeszcze nie została osta- 

tecznie załatwiona i będzie omawiana w dał 
szym ciągu na następnem posiedzeniu, które 

zostało wyznaczone na czwartek, dnia 23 
stycznia. : 

— (0) Sprawa podziału subsydj ów dla 
instytucyj kulturalno - oświatowych, szkół 
'dokształca jących i zawodowych oraz bibljo 
tek. Na posiedzeniu miejskiej kómisji kultu- 
ralno - oświatowej odbytem w dniu 20 sty 
scznia, podział subsydj ów miejskich na ce- 
le kulturalno oświatowe został dokonany w 
sposób następujący: 

1) Doksztaicajacym szkołom . zawodo- 
wym: im. Promienistych 3611 zł., im. Kono- 
pnickiej 5019 zł, stowarzyszenia kupców i 
przemysłowców, chrześcijan 3499 zł, stowa 
rzyszenia techników polskich 12283 zł. Św. 
Teresy 2219 zł., im. Kilińskiego 3179 zł. t-wa 
„Pomoc Pracy' 5690 zł., ttwa dobroczynnoś 
ci litewskiego 2500 zł., razem 38000 zł. 

2) szkołom zawodowym: instytutowi na- 
uk handlowo |gospodarczych 5000 zł. salezjań 
skiej szkołe rzemiosł 457 zł. im. Promieni- 
stych 737 zł. artystów plastyków 637 zł., 
kursom rysunków przy szkołe artystów pla 
styków 537 zł., t«wa szerzenia pracy zawodo. wą, rozbieralnię i szatnię. ' lesław Czyżewski, Stefanostwo Dąb.Biernac programie przewidziane są najcelniejsze arcy ski (Jezuicka 6) przy którym  znaleziono | 

wódców komunistycznych, którzyby wobec 
zgromadzonych delegatów komunistów li- 
tewskich įomėwili Sprawę zrewoltowania 
mas litewskich i sposobów prowadzenia 
pracy w tym kierunku' (c) 

“ 

В пн TESATNSKSTANTI 

wej i rolnej wśród żydów 1157 zł., t-wa „Po 
moc iPracy dziennej 2067 zł., popołudniowej: 
577 zł, Wileńskiemu technikum 1577 zł., sto 
warzyszeniu kup. i przemysł. chrześcijan 967 
zł. św. Józefa 1097 zł., salezjanskiej szkole 
rzemiosł dla dziewcząt 1097 zł.. szkole zawo 
dowej związku kobiet żydowskich 767 zt., ra- 
zem 16674 zł. 

3) Bibłjotekom: czytelni im. T. Zana 4800 
zł. Polskiej Macierzy Szkolnej 800 zł., Stra 
szuna 800 zł., Chrześcijańskiego uniwersyte- 
tu robotniczego 400 zł., t-wa uniwersytetu 
Poco (TUR) 800 zł., radzie miejsco- 
wej związków zawodowych („Kulturamt.') 
1200 zł., komisji okręgowej związków zawo 
dowych 2000 zł. Mefice - Hoskale 800 zł, 
razem 12000 zł. 

4) Instytucjom kulturalno - naukowym: 
instytutowi nauko - badawczemu Europy 
„Wschodniej w Wilnie 3500 zł. litewskiemu 
t-wu naukowemu 1500 zł. i „Rocznikowi pra 
wniczemu Wileńskiemu 2000 zł. razem 7000 
złotych. 

— (0) Bibljoteczki nad przedmieściach. 
Miejska Komisja kulturalno - oświatowa u- 
chwaliła wstawić do przeliminarza budżeto- 
wego 3000 zł, na uruchomienie bibljoteczek 
na przedmieściach. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Oszczędności sejmikowe. Ze wzglę 
dów oszczędnościowych, sejmik pow. Wileń- 
sko Trockiego postanowił zmniejszyć ilość 
swoich udziałów w Wileńsko Trockim po- 
wiatowym banku spółdzielczym z 500 do 100 

— (0) O ułai nie nabywania materjału 
drzewnego w pow .Wileńsko - Trockim. Sej- 
mik Wileńsko Trocki na ostatniem posiedze. 
niu wybrał z członków sejmiku delegację do 
p. wojewody, która ma przedstawić trudnoś- 
ci przy nabywaniu przez ludność powiatu ma 
terjału drzewnego w lasach państwowych j 
prosić o spowodowaniej zajęcia przez odpo- 
wiednie 'władze przychylniejszego w tym 
względzie stosunku do ludności. Delegacja ta 
zostanie przyjętą przez p. wojewodę w pią- 
tek, dnia 24 stycznia. 

(0) Przysposobienie rofnicze. W dn. 24 
25 i 26 stycznia odbędzie się w szkole rolni 
czej w Bukiszkach 3 dniowy kurs dła. przo- 
downików przysposobienia rolniczego, któ- 
rzy z wiosną tego roku przystąpią do konty- 
nuowariia rozpoczętej w roku 1929 pracy 
nad uświadomieniem drobnych rolników, a 
tem samem nad iesieniem rolnictwa w 
pow. Wileńsko - Frockim. 

POCZTOWA 
— (y) Nauczych?le szkół powszechnych 

kierownikami agencyj pocztowych. Minister 
Poczt i Telegrafów wydał polecenie do p 
rekcji P. i T. w sprawie nawiązania współ- 
działania z szefami terytorjalnych władz oraz 
nauczycielstwa celem poruczania agend po- 
cztowych i telegraficznych w_ miejscowoś- 
ciach o słabym ruchu funkcjonarjuszom in- 
nych instytucyj, a w pierwszym rzędzie na- 
uczyciełom szkół. ы 

Takie łączenie agend różnych działów le- 
ży w interesie Państwą gdyż przyczyni Się 
do zaoszczędzenia wydatków na urządzenie 
biur, a ponadto poprawi byt materjalny nau- 
czycielstwa. 

W każdym wypadku, kiedy nauczyciel ze- 
chce objąć agencję pocztową, będzie musiał 
uzyskać zezwolenie Inspektora szkolnego. 

SZKOLNA 
— (0) Zakończenie roku szkolnego w 

szkole rolniczej w Bukiszkach. Wczoraj, dn. 
21 stycznia w obecności naczelników wydzia 
łu rolnictwa urzędu wojewódzkiego p. Sza- 
niawskiego i starosty pow. Wil. - Trockego 
p. Radwańskiego odbyła się uroczystość za- 
kończenia roku szkolnego w szkole rolniczej 
w Bukiszkach, oraz rozdanie świadectw 36 
uczniom, którzy złożyli egzamin. 

„— Dyrekcja Gimnazjum 00. Jezuitów w 
Wilnie zawiadamia, że egzamina wstępne do 
ki. 1, 2 1 3 rozpoczną się dn. 28 stycznia 
br. o godz. 8 rano. 

— 8-mio klasowe koedukacyjne gimna- 
zjum im. T. Czackiego (z prawami) z klasą 
wstępną. Egzaminy dla nowowstępujących 

ędą się w dn. 28, 29 i 30 stycznia r. b. 
nia przyjmuje i informacyj udziela 

1 elarja gimnazjum codziennie od godz. 
1, uł. Wiwulskiego 13, gmach własny. 

— (a) Nowe gmachy szkolne. W mia- 
steczku Turki i wsiach Kościuki g miny mir 
skiej fi Wielkie Słobodzie gminy jeremickiej 
rozpoczęto budowę nowych gmachów szkol! 
nych, których brak dotkliwie dawał się od- 
czuwać tamtejszej ludności. Taksamo w -Ru 
bieżewiczach odbyło się posiedzenie komite- 
tu budowy szkoły nd którem omawiano spra 
wę ukończenia budowy szkoły w jaknajszyb- 
szym czasie. Jednocześnie zdecydowano by 
w suterenach gmachu urządzić salę natrysko 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

(k) Z życia stowarzyszeń M.P. Do- 
roczne Walne zebranie stowarzyszenia Mło 
dzieży Polskiej Męskiej im. św. Stanisława 
Kostki, działające przy parafji św. Jakóba, 
odbędzie się w niedzielę 26 stycznia z nastp. 
porządkiem dziennym: sprawozdanie z dzia- 
łalności r. ub. wybór nowego zarządu i uro. 
zmaicenia. 

— Walne zebranie Stowarzyszenia M.P. 
Męskiej S рггу рага !› №ероКа!апе- 
52 Poczęcia NMP, odbedzie sie w niedzielę 

6 stycznia o godz. 3 po południu. 
— Z życia stowarzyszenia Katolików. Ze 

branie ogólńe stowarzyszenia dla Misyj We 
wnętrznych odbędzie się 26 stycznia w sali 
górnej parafji św. Jakóba o godz. 4 pp. 

KOMUNIKATY. 

— Dziś 88 Środa literacka. W programie 
pogadanka p. St. Węsławskiego o zapomnia- 
nym instrumencie 18-go wieku, lutni oraz 
koncert na lutni wirtuoza Neemana, transmi. 
towany dzięki bezinteresownemu zainstalowa 
niu przez Zakłady Philipsa odbiornika z gło- 
śnikiem. Następnie dyskusja na tematy aktu- 
alne, jak nagroda literacka im. Mickiewicza, 
ufundowana przez miasto Wilno, i t.d. Wstęp 
dla członków, sympatyków i wprowadzo- 
nych gości. Początek punktualnie « g. 20.15 

— Pielgrzymka do Kartaginy. Archidiece4 
zjalna Liga Katolicka niniejszem komunikuje 

, że Kancelarja Prymasa Polski w Poznaniu 
organizuje pielgrzymkę na Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny w. Kartaginie. 

ielgrzymka wyjedzie około 1 maja br. 
z Katowic. W drodze powrotnej przewidzia- 
ny pobyt w Palermo, Neapolu, Rani Flo- 
SE i Wenecji. 

oszta wynosić będą przypuszczałnie 0- 
koło 1.600 zł. od osoby. 

Zgłoszenia pisemne przyjmuje Kancelarja 
Prymasa Polski, Poznań, Ostrów Tumski 1. 

RÓŻNE 
— (y), Podatek obrotowy nie będzie 

wyższony. lzba Skarbowa otrzymała okólnik 
z Min. Skarbu dotyczący wymiaru podatku 
obrotowego na rok 1930. 

W myśl powyższego wymiar podatku w 
r.b. będzie utrzymany w ramach wymiaru ze- 
szłorocznego. 

Niepodwyższenie podatku obrotowego ra 
tuje częściowo trudną sytuację płatniczą, 
gdyż na podstawie objektywnych danych 
stwierdzić można, że obroty przedsiębiorstw 
handlowych i przemystowych zmalały o 25 
proc. w Pa. z rokiem ubiegłym. 

— Wystawa dzieł fotografiki z całej 
Polski w salach gimn. Lelewela staje się 
prawdziwą rewelacją wysokiego poziomu 
artystycznego jaki osiągnęła nasza sztuka 
fotograficzna. Liczna trekwencja  publicz- 
ności coraz się wzmaga. Przyczynia się do 
tego okazały, pr awdziwie europejski wy- 
gląd całości. Obrazy po raz pierwszy w Pol. 
Sce wszystkie oprawione w wytworne ramy 
i znakomicie oświetlone lampami, bezintere- 
sownie użyczonemi , przez firmę Philipsa. 
Szczególnie bogato przedstawia się dział wi- 
leński i warszawski. Wystawa będzie zam- 
knięta w przyszłym tygodniu, kto jej je- 
szcze nie widział niech się pośpieszy ze 
zwiedzeniem. * 

— (a) Darowanie kary w drodze” łaski, 
Wobec częstych wypadków, że osoby skaza- 
ne w trybie postępowania /karno - administra- 
cyjnego po uprawomocnieniu się orzeczeń 
"wnoszą podania o darowanie kary, urząd wo 
jewódzki otrzymał wskazówki jak należy w 
takich wypadkach postąpić. 

. Wpływające prośby w pierwszym rzędzie 
winny. być! szczegółowo zbadańe w celu 
stwierdzenia, |czy faktycznie zachodzą ważne 
okoliczności, które przemawiałyby za uw- 
zględnieniem prośby. Następnie należy zba- 
dać czy skazany nie wniósł prośby jedynie w 
celu odroczenia kary. i 

Umotywowany wniosek winien być prze- 
słany ministerstwu, które może uznać, że pro 
śba nie zasługuje na uwzględnienie, o ile na- 
turalnie nie nastąpi interwencja kancelarji p. 
Prezydenta. 

— (a) Z gminy żydowskiej. Na ostat. . 
niem posiedzeniu gminy żydowskiej postano 
wiono przystąpić do spisu najbiedniejszych 
żydów, którym należy przyjść z pomocą w 
postaci opału bowiem zbiórka drzewa zor- 
ganizowana przez gminę dobiega końca 

‚ — (а) Jak obronić się przed t.zw. - 
zią chorobą. Wobec rozszerženia się SS 
t. zw. papuziej, która szczególnie daje'się we 
znaki w Niemczech i w Prusach co ze wzglę 
du na bliskie sąsiedztwo z Litwą może łat. 
wo przedostać się do nas nie od rzecęzy ziebęd 
zapoznać ze sposobami  zabezpieczającemi 
przed tą.chorobą, która jeśli raz gdzieś się 
ukaże, trudna jest do zwalczania. 

Jak wiadomo rozmnożycielem tej choroby 
są papugi. W razie stwierdzenia, że chowana 
w domu papugat objawia wstęt do jadła ma 
widocznie opuszczone skrzydła ; ciężko od- 
dycha należy Poi wynieść ją z domu 
ieddać pod opiekę lekarza weterynarji. Tak- 
samo przy nabywaniu papugi należy przez 
lekarza stwierdzić, že'jest ona zdrowa, Tak- 
samo należy stanowczo zerwać z przyjętym 
zwyczajem podawania papudze jedzenia u- 
stami. Większość papug jeśli nawet nie jest 
dotknięta chorobą papuzią, choruje jednak 
na gruźlicę, która objawia się ui nich wobec 
przewiezienia w strefy o klimacie surowszym. 

W ten sposób przez dotyk ustami łatwo 
się można nabawić gruźlicy. 

— Podziękowanie. Za łaskawie podarowa 
ny mi ozdobny i pięknie wykonany album 
obchodu 350 lecia Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego składam Bratniej amódh Polskiej 
Młodzieży (Akademickiej USB me serdeczne 
podziękowanie oraz łączę życzenia błogo: 
sławieństwa Bożego w dalszej  szląchetnej 
RK 

kochanej w Chrystusie Młodzieży Aka- 
oddan demickiej — y 
(—) Z- R. Jalbrzykowski 

Arcybiskup Metropolita Wileński. 

— Podziękowanie. Nauczycielstwo Szko- 
ły Powszechnej w Mickunach wraz z Komi- 
tetem Urządzenia Choinki niniejszem składa- 
ja serdeczne „Bóg zapłać * JWPani Ministro 
wej Prystorowej za uzyskanie z Opieki Spo 

„ tecznej 200 zł. (dwieście zł.) na rzecz urzą- 
dzenia choinki dla dziatwy szkolnej w Micku 
nach. Choinka taka odbyła się dnia 8. 1. rb. 

„— Podziękowanie. Zarząd  „Patronatu 
Więziennego" składa niniejszem serdeczne 
podziękowanie łaskawym ofiarodawcom, któ 
rzy złożyli dla Patrónatu na ręce P.K. Bar- 
toszewicza, naczelnika więzienia na Łukisz- 
kach poważne ofiary mianowicie: : 

PP. Józef Wołejszo, maj. Czarny Dwór, 
pow. Wil. Trocki — 25 zł, Józef Olędzki, 
maj Dubniczki, pow. Wił. Trocki — 25 zł., 
Dawid Wajman Wilno, ul. Trocka nr. 17 30 
zł, D.-H. Bracia Cholem, Wilno, Kwiatowa 
nr. 5 — 30 zł, oraz personel więzienny na 
Łukiszkach — 10 zł. 

Serdecznie dziękuje również _ Patronat 
panu naczelnikowi K. Bartoszewiczowi za ła 
Skawe popieranie i pomoc udzieloną Patro- 
natowi Więziennemu. 

BALE I ZABAWY. 

Obowiązki honorowych Gospodarzy 
„Balu Kowieńskiego* majacego się odbyć we 
dn. 25 stycznia w salonach Georges'a łaska- 
wie objąć raczyli J. W. P: P.: 
ł  Adolfostwo Babiańscy, Wadysławostwo 
Badzynscy, Ottonowa Beuermannowa, Lucja 
nostwo Bochwicowie, Stanistawostwo Boch- 
wicowie, Michałostwo Brensztejnowie, Mat 
rjanostwo hr. Broel4Platerowie, Mieczysła- 
wostwo Brzozowscy, .Aleksandrostwo  Bur- 
hardtowie, Tadeuszostwo Bystramowie, Во- 

Antohas zapełniony pasażerami wywrócił się do Iowa 
„. Wczoraj nad ranem na szosie Wilno— 
Grodno zdarzyła się katastrofa autobusowa 
która pociągnęła za sobą ofiary w ludziach. 

Tuż koło Jezior pędzący szosą auto- 
bus należący do inżyniera Szostakowskiego 
wpadł na kilka kręcących się po szosie 
krów, które szły na pastwisko. 

Kierowca: autobusu widząc grożące nie- 
bezpieczeństwo niesmógł już zatrzymać ma- 
szyny, a jedynie w ostatniej chwili skręcił 
wbok tak, że autobus wpadł na kupę leżą- 
cych przy drodze kamieni i wywrócił się. 

Autobus się rozbił. 
W czasie wypadku poranieniu uległo 

12 osób przeważnie odłamkami szkła lub 
kawałkami zgruchotanego nadwozia. Ciężko 
ranny został mieszkaniec Białegostoku, 
którego ze złamanym obojczykiem po przy- 
wiezieniu do Wilaa ulokewano w szpitalu 
św. Jakóba. 

Taksamo musiano ulokować w szpita- 
łu jeszcze jednego pasażera, który doznał 
poważniejszego uszkodzenia głowy e: 

c 

Wybuch pocisku w mieszkaniu 
nierozważnego wiesniaka 

Ze Święcian donoszą” nam o wypadku 
jaki miał miejsce we wsi Rudaniszki gmi- 
ty duksztańskiej. : 

Tamtejszy mieszkaniec Jan Karlo 
idąc przez pole; znalazł porzucony przez 
nieznanych sprawców, pocisk i zabrał go z 
sobą do domu. 

Chcąc pocisk bliżej obejrzeć Karło 
począł nim manipulować tak nieostroźżnie, 
że w pewnym momencie pocisk eksplodo- 
wał. 

Skutki eksplozji były straszne. 
W chwili gdy ma miejsce wypadku 

rzybyli zaalarmowani; wybuchem sąsiedzi 
rnalezli oni w częściowo zdemołowanem 
z 
  

Z SĄDÓW 

PRAWDA, JAK OLIWA, ZAWSZE WYJ- 
DZIE NA WIERZCH. 

Jako dalekie echo wojny światowej, oraz 
jej dalszych konsekwencyj w postaci okupa- 

cji Wileńszczyzny była sprawa karna rozpo- 
znawana przez sąd okręgowy w Wilnie. _ 

Chodziło w niej o morderstwo popełnio- 
ne przed kilkunastu laty, morderstwo przykry 

te przez żandarma - okupanta, który przepro 
wadzając dochodzenie pok.wapił się wzią Ć 
łapówkę i winnego zwolnił | 

Na ławie oskarżonych zasiadł Adam Re- 
Śnik oskarżony o żonobójstwo. Sprawa w 
szła na jaw dopiero w 1928 r. podczas gdy 
sama zbrodnia miała miejsce w 1916 r. — 

Władze okupacyjne zarządziły, ewakuację 
wsi Milkowszczyzny przesiedlając mieszkań- 
ców jej do folwarku Remiejkiszki. Tam też 
zamieszkał Reśnik z żoną Anną. > 

Pociągnęto to za sobą fatalne skutki, Re- 
śnik zaczął zalecać się do młodej wdówki, 
niejakiejś Jukowiczowej. Na tym tle powsta- 
"b między małżonkami scysje dochodzące 
do bójek, zwłaszcza w okresie kiedy Juko- 
wiczowa zapowiedziała, że wyjdzie zamąż 
za jednego z sąsiadów. Zakochany Reśnik 
błagał ją by zaczekała „aż żona umrze, a 
kiedy prośby te spotykały się z twierdzeniem, 
że termin ten jest trudny do przewidzenia 
postanowił żonę zamordować. | a 

W czerwcu, kiedy pewnego dnia Reśniko- 
wa poszła doić krowę została przez męża za- 
mordowana, a zwłoki jej wrzucone do stu- 
dni. Morderca wszczął alarm, głosząc wszyst 
kim, że żona wpadła do studni przez niec 
strożność. Władze okupacyjne poleciły żan 
darmowi przeprowadzenie dochodzenia a ten 
wziąwszy łapówkę poprowadził sprawę tak, 
że morderca został wypuszczony na wolność. 

Po kilku dopiero fatach, kiedy zapanował 
znów ład, do posterunku policji w Holsza- 
nach (pow. Oszmiański) zgłosił się naoczny 
świadek morderstwa i złożył zeznanie. i 

Przeprowadzono  ekhumację zwłok i 
stwierdzono ślady duszenia. 

Reśnika aresztowano. Sąd Okręgowy wy- 
mierzył mu karę w wysokości 15'lat ciężkie 
go więzienia. Amnestja złagodziła karę do 10 
lat. 

Prawda, jak oliwa, zawsze wyjdzie 
wierzch, mówi stare przysłowie. (y) 

c” Aleksandrostwo [Dmochowscy, Bohda- 
nostwo Dowborowie, Mieczysławostwo En- 
glowie, Józefostwo Fiedorowiczowie,  Kazi- 
mierzostwo |Florczakowie, Iwostwo Giżyccy, 
Janostwo Gorscy, Józefostwo  Hryniewscy, 
Witold Hulewicz, Ludwikostwo Janowiczo- 
wie, Jan Janowicz, Zbigniew asprzycki, 
Antoniostwo Kiaksztowie, Stefanostwo  Kir- 
tiklisowie, Franciszkostwo Korewowie, Cze- 
sławostwo  Kozierowscy, _ Bronisławostwo 
Krasowscy, Henrykostwo Krok4Paszkowscy, 
Ignacostwo Landauowie, Wiktorowa Łuka- 
szewiczowa, Janostwo Maleccy, Aleksandro: 
wa Meysztowiczowa,. Stanisławostwo Mitkie 
wiczowie, Aleksandrostwo Myszkowscy, Teo 
dorostwo Nagurscy, |Stanistawostwo Niekra- 
szowie, Kazimierzostwo Niżyńscy, Wacław 
Odyniec, Kazimierzostwo Okuliczowie,  Ka- 
zimierzostwo Opoczynscy,  Januszostwo 
Ostrowscy, Michał Pawlikowski, Wactawo- 
stwo Plewakowie, Janostwo  Priifferowie, 
Romanostwo Przewłoccy,  Wiadystawostwo 
Raczkiewiczowie, Helena Romer.Ochenkow- 
ska, Józefostwo Rychlewiczowie,  Stanisła- 
wóstwo Rzewuscy, Marja Sienkiewiczowna, 
Stakiewiczowie, adystawostwo Studniccy, 
Kazimierzostwo Świąteccy, Bohdan Szachno, 
Wiadystawostwo Szmidtowie, Andrzejostwo 
Węcławowiczowie, Zygmuntowa Węcławowi 
czowa, Stanisławostwo Węsł awscy, Micha. 
łostwo hr. Wielhorscy, Adamostwo Wyleżyń 
scy, Zdzisławostwo Žajączkowscy, Tomaszo 
wa Zanowa, Feliksostwo Zawadzcy, Zofja 
Zdrojewska. е 
Ludwikostwo Maculewiczowie Romdomańscy 
Jerzostwo hr. Czapscy, ILeon Rudziewicz. 

ra 
TEATR I MUZYKA. 

—Teatr miejski na Pohulance, Dziś „Księ 
žniczka chińska Turandot" Gozziego, która 
zdobywa coraz szersze zastępy widzów dzię- 
ki swym walorom scenicznym bajkowej tre- 
ści oraz swej malowniczości na coi składają 
się w znacznej mierze barwne i piękne kostju 
my i dekoracje. Przepiękna ilustracja muzycz 
na 'Busoniego dopełnia artystycznej całości. 
„Pełne humoru intermedja stanowią kontrast 
z romantycznymi tłem bajki. | 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś „Pan To- 
paz* codziennie oklaskiwany z zapałem przez 
doborową publiczność która na Bale Topa- 
zie- wybornie sie bawi. Oklaski przypadają 
w udziale swietnym wykonawcom zi]. Werni 
czówną „ Wyrwicz - Wichrowskim i R. Wasi 
lewskim na czele. 

„, —„kKrólewicz Rak". Ulegając licznym pro 
śbom młodocianych i starszych widzów „Kró 
lewicz Rak" powtórzony będzie raz jeszcze 
w sobotę najbliższą o godzinie 3.30 pp. 

idniowki niedzielne. W niedzie« 
lę nadchodzącą w teatrach miejskich odbędą 
się widowiska” popołudniowe. W teatrze na 
Pohulance ostatnie powtórzenie „Rewji No- 
worocznej'* z udziałem całego niemal zespołu 
artystycznego, w! teatrze Lutnia zaś „Mysz 
kościelna* Fodora z dyr. Zelwerowiczem 

— Najbliższe prem) 'W teatrze miej- 
skim nai Pohulance wybitny reżyser Z. No- 
wakawski przygotowuje» „Krakowiaków i gó 
rali' w oryginalnej inscenizacji. W teatrze 
miejskim jLutnia od dłuższego czasu czynią 
się przygotowania do wystawienia sztuki So. 
merset Maughama „Grzesznica z wyspy Pa- 
go-—Pago". Reżyserję prowadzi utalentowa- 
ny reżyser Jerzy Walden. 

— Koncert thovenowski. W niedzielę 
w teatrze miejskim w Lutni odbędzie się po 
ranek symfoniczny poświęcony twórczości L. 
van Beethovena Jako solistka wystąpi utałen 
towana pianistka Margerita Trombini - Kazu- 
ro prof. konserwatorjum warszawskiego. W 
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mieszkaniu wyjących w bolu od$ran otrzy- 
manych odłamkami pocisku pięć osób a 
miianowicie: samego znalazcę granatu, je- 
go żonę Cecylję, Michała  Trajłowicza, 
Bronisława Staniewicza i !Antoniego Cza- 
palę mieszkańców wsi Rudaniszki:, 

Rannych odrazu oddano pod opiekę 
lekarza który uznał za niezbędne prze- 
wieść rannego Trajłowicza do szpitala w 
Święcianzch a to wobec ciężkich ran na 
głowie i rękach. 

Siłą wybuchu była tak wielka, że 
okna powypadły z futryn, zaś znajdujące 
się w mieszkaniu przedmioty uległy zaisz- 
czeniu. (c) > 

Na srebrnym ekranie 
„PRZYSTAŃ MIŁOŚCI* W HOLLYWOOD. 

(Zdaje mi się, że ze świeżym programem 
„Hollywood“ jest jakieś nieporozumienie. 

Polega ono na tem że program ten 
jest przejściowym. | : й 

Miały być „Maski Erwina Reinera“ tym 
czasem, ktoś pewno dłużej obraz ten zatrzy- 
mał w swem kinie i stąd opóźnienie. 

Ponieważ jednak „Hollywood . pustym 
ekranem nie może świecić, więc sięgnięto po 
repertuar zapasowy. Wypadł .on strasznie 
„miłośnie*. 

Aż w dwuch obrazach mamy do czynie- 
nia z miłością. 

Iżby jednak tej miłości dodać trochę 
pikanterji skorzystano z małego filmiku pol- 
skiej produkcji, odznaczającego się naiwno- 
šcią treści, kłopotami artystów biorących w 
nim udział (sami nowi i nieznani . ludzie), 
którzy nie wiedzą, co robić z własnemi rę- 
kami i wreszcie występem z ocznej 
Miss Polonji, której wiepiono w  afiszach 
główną rolę, chociaż jej wcale nie piastuje. 

Pomysł był handłowo dobry ., jeśli się 
zważy, że jesteśmy w trakcie wyborów no- 
wej Miss urody na rok 1930 i jeśli się zważy 
na wielką reklamę, jaką ex-Miss była otacza 
na do ostatnich chwi : 

Každy, kto znat sylwetkę pani Kosta, 
kówny — śliwińskiej z martwych jej po, 
dobizn, tyle razy reprodukowanych. w „, ef 
woniakach“, chciat zobaczyč, jak „wygląda. 
„wybranka narodu“, gdy się porusza. —. 

Otóż wygląda ona rzeczywiście wdzięcz 
nie i uroczo, ale odkrywa y filmie swój je- 
dyny defekt, mianowicie, wyjątkowo niere- 
gularnie wyrosłe ząbki. 

Ale mniejsza o to. „Le roi est mort, vi- 
ve le roi". 

Panna Kostakówna wyszła zamąż, wy- 
bieramy nową Miss Polonię, przestańmy mó- 
wić i pamiętać o ex-Miss. 

Najważniejsze jest to, że film polski nosi 
tytuł ,, 
niu z tytułem obrazu głównego, który brzmi 
„Przystań miłości* usprawiedliwia określenie 
moje programu z Hollywood, jako programu 
„miłosnego”. 

Zawińmy jednak do „Przystani”. 
Chodzi w niej o historję kapryśnej, bo- 

gatej jedynaczki amerykańskiego króla dola 
rów, która przez własną lekkomyślność nara- 
ża siebie i kochającego ją kapitana prywat- 
nego jachtu jej papy, na rozbicie się, w ma- 
łej motorówce na bezłudnej wyspie. 

Do tego momentu obraz jest dość cie 
kawy, ale skoro tylko bohaterowie jego 
rozpoczynają zabawę w nowoczesnych Ro 
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ciestwo mitošci“, a to w'połącze- . 

binsonów, staje się przewlekły i naogół - 
nużący. 

Eiektem przymusowego, _ Kilkumiesięcz- 
nego pobytu, zdala od ludzi jest miłość młe 
dej pary, przedtem całkiem sobie! niechętnej. 

Kończy się wszystko marjażem i to jest 
włŁaśnie ta „Przystań', o której mówi tytuł 

obrazu, я 
‚ Ester Ralston grajaca rolę kapryšnej Pat 
ty „Winsłow, naogół banalna i Badrinko. 
wa“, 

Gary Cowzer w roli kapitana Edmundsa 
znacznie lepszy od swej partnerki i bardzo, 
w swych dziwactwach, sympatyczny.! 

'Pozatem „Przystań miłości” ma sporo 
momentów zaprawnych w rzetelny. humor, 
co na dobro tego obrązu zapisać należy. 

Omega. 

Tańce karnawałowe 
Tango, Foxtrot, Slow-fox i Blues 
wyuczam w ]2 lekcyj. P. BOROWSKI 
ul. Trocka Nr 2. Kurs rozpoczynam 
w niedzielę 26 stycznia o godz.Ś wie- czór. Opłata za kurs 10 zł. Zapisy 

przyjmuję (Towarzystwo Chrześcijań- 
skie Intelig.). 922-0 

dzieła genjalnega kompozytora: symtonja nr 
7, koncert fortepianowy S-dur (z tow. orkie- 
stry), „Egmont” i t.d. Początek o godzinie 
12 w południe. Ceny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Słońce — Sońka Złota Rączka. r 
Lux — Ojczef... 
Światowid. — Płomień miłości. 
Wanda — Życie i przyszłość kobiety. 
Hollywood — Przystań miłości. 

Piccadilly — Cohn i Kelly w haremie. 
Ognisko — Poniszczona: óbeiga. 
Kino Miejskłe—Bohater krwawej areny. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

  

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 20 
do 21 od godziny 9 rano zanotowano w mie- 
ście ogółem 79 wypadków. W tej liczbie by- 
ło: kradzieży 4, zakłóceń spokoju publiczne- 
go i nadużycia alkoholu 7, przekroczeń admi 
nistracyjnych 24, 

‚. — (c) Obława na rynkach. Wczoraj z ra- 
cji dnia targowego policja przeprowadziła о- 
bławę na rynkach. 

Zatrzymano 11 osób które  handłowały 
garderobą nieznanego pochodzenia. 

— (c) Nieszczęśliwy wypadek. Na ulicy 
Szkaplernej upadł i złamał nogę Adam Wołkie 
wicz (Oszmiańska 19). Po udzieleniu pierw- 
szej pomocy Wołkiewicza odwieziono do szpi 
tała św. Jakóba. 

— (c) Kradzież narzędzi ślusarskich. Ber 
ce. Lejoowiczowi, : Sierakowskiego 24, skra- 
dziono dwa klucze do nakręcania gwintów i 
inne narzędzia wartości 200 zł. 

— (c) Ujęcie poszukiwanychą Policja za- 
trzymałą poszukiwanego przez fsąd grodzki 
za kradzież Ryszarda Malinowskiego i Be- 
nedykta. Leszyckiego. 

— (c) Rzeczy go zdradziły. Na ulicy 
Wielkiej został aresztowany Józef Baranow- 
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Pasz skradziony u Wałdemarą Werny (Po- 
tok 7). 

— (c) Zatrzymanie inych. Pod- 
czas lustracyj mielin złodziejskich został a- 
resztowany Feliks. Jasiewicz bez stałego miej- 
sca zamieszkania poszukiwany za cały szereg 
kradzieży mieszkaniowych.  Taksamo ujęto 
Wandę Szarżyńską (Chełmska 62) za kra 
dzież sztucców u Wandy Morozowskiej (Nie 
miecka 9) i Józefa Pietkiewicza (Więzienny 
5) za kradzież artykułów spożywczych na te- 
renie Oszmiany. 

‚ — (e) Epidemja samobójstw. Dziś zna 
wu mamy do zanotowania zamach samobój- 
czy * młodej bo 18 letniej dziewczyny, 
która już w zaraniu życia swego tak dalece 
zniechęciła się do życia że postanowiła je 
przerwać. Mea ipo południu mieszkańcy 
posesji przy ul. Krzywe Koło 1 zostali za- 
alarmowani wieścią, że targnęła się na życie 
córka jednego z sąsiadów Anna Zaborowska 
Pierwsza zauważyła wypadek koleżanka Za 
borowskiej, która wstąpiła po nią by razem 
pójść na kursy kancelaryjne gdzie obie uczy 
ły się. Zaborowska miała właśnie w tym dniu 
zdawać egzamin. Leżała ona na łóżku z wy- 
raźnemł oznakami zatrucia esencją octową. 
Już była nieprzytomną tak że po przewiezie 
miu do ss Sa Lakobą w prędkim czasie 
zmarła. Powojly jakie skłoniły Zaborowską 
do tgniecia się na žycie nie są wyšwietlone 
Donosiliśmy wczoraj, że w cukierni Urwano- 
wa przy ul. Mickiewicza 10 otruł się esencją 
nieznany mężczyzna. 

Po przewiezieniu do szpitala i zbadaniu 
okazało się, że samobójcą jest 34-letni Jan 
Krawczyk, zamieszkały przy ul. Jasnej 51 
(Zwierzyniec) który targnął się na życie z 
powodu zawodu miłoshega. 

Odtrącony przez pannę, którą kochał po 
stanowił umrzeć. 

— (c) Poranienie na zabawie. We wsi Osi 
nówka gminy porpliskiej podczasizabawy wy 
wiązała si bójka podczas której otrzymał kil. 
ka ciężkich ran nożem Michał  Żyrmuński. 
Sprawcami okazali się Jakób Żyrmu ński i 
Konstanty. Atrachimowicz. 

— (©). Potajemna! gorzelnia. W zabudo- 
waniach Rozalji Sztejbergowej we wsi Jaki 
mowicze pod Postawami ujawniono potajem 
ną gorzelnię. 

  

RADJO 
Środa, dnia 22 stycznia 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,[0: Muzyka z płyt gramofonowych. 
13,10—73,20: Koimurikat meteorologiczny z 
Warszawy. 16,10- 16,15; Program dzienny. 
16,15—17,00: Koncert zespołu myzycznego 
Pols ko Radja pod dyr. Evgenjusza Dzie- 
wulskiego. E. Dziewulski—pie ni wileńskie, 
sieradzkie i poznańskie z cyklu „Ziemie 
polskie w muzyce i tańcu". 17,00 17,15: 
Chwilka strzelecka. 17,15—17,40: Audycja 
dla dzieci. „Mój ogródek zimowy w lutym* 
pogadankę mal 1. Lubiakowska. 17,45— 

+ Transmisja koncertu z Warszawy. 
)—19.05: Kwadrans akademicki, 19,05 -- 

19,30: Audycja wesołzę „Podróż Chaplina" 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,30 -- 19,45: 
10-ta lekcja języka włoskiego — prowadzi 

dr. J., Rostkowska. 19,45—20,05: Programina 
, sca czasu i rozmaitości. 20,05 
„Parlamentaryzm angielski* odczyt 

_ wygłosi prof. Iwo Jaworski. 20,30 —24,00: 

                              

Koncert, teljctoa, 
nectną. 

SPORY 
OSTATNIE NOWINKI. 

Sobota i: niedziela przyniosły nam szereg 
ciekawych imprez sportowych. wyniki któ- 
rych podajemy. 

iKonkursy hippiczne w Zakopanem przy- 
niosły zwycięstwo por. Kaweckiego (10 p. 
strz. Kon.) na Marmurze w pierwszym :i dru 
gim dniu zawodów. Startowało 56 # 52 konie 
Bieg narciarski o mistrzostwo Krynicy na 
przestrzeni 16 klm. wygrał Żytkowicz Wł. w 
czasie 1.14.41 sek. Bieg pań 8 klm. Skotnicka 
380715 век, 

W niedzielę odbył się w Davos sensacyj- 
ny mecz hokejowy pomiędzy (drużyną Капа- 
dyjską, a drużyną reprezentacyjną Europy. 
W repr. Europy grali czterej gracze polscy: 
Stogowski, Kowalski, Adamowski i Tupalski. 
Kanada wygrała w stosunku 9:0. 

Wczoraj Polska spotkała się z Kanadą a 
w środę odbędzie się w Davos mecz Warsza 
wa — Wiedeń. 

Pierwszy występ hokejistów japońskich 
w Berlinie wykazał że sport ten nie został 
jeszcze dostatecznie opanowany w kraju Mi- 
kada. 

W Wiłnie nareszcie mamy mróz to też 
ślizgawka w parku jm. gen. Żeligowskiego 
cieszy się wielkim powodzeniem, jakkolwiek 
lód nie jest jeszcze b. dobry. (y) 

SMBEMOADSZEBNMEW 

Magistraf m. Wilna ogłasza 
KONKURS 

na stanowisko starszego technika i rysow= 
nika -—- konstruktora w -Oddziale Wodo- 
iągów. Termin składania podań upływa 
25 stycznia 1930 roku o godzinie 12-ej. 

Ubiegający się o posadę, z warunkami 

konkursu zaznajomić się mogą w  Sekcj 
Technicznej Magistratu pokój 52 w godzi- 

nach urzędowych. 

„11-0 Magistrat m. Wilna 

(T aTa o a 
j Tel. 697. Tel. 697. 

Węgiel Koks. 
Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą* 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samochodowym 

od 500 kig. 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

„Właść. b. I 6. Dobużyńscy. 
Wilno, Zawalna Nr 20. 

m 697. Tel. 697 
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we wszystkich aptekach i“ 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 
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GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 21 stycznia 1930 r. 

Papłer. proceatowe państw. 
4 proc. Prem. Poż. Inwestycyjna 100 Zł. 

w zł. 140 i pół 

Akeje. 
Wileński Bank Ziemski Zł. 150—164 

  

GIEŁDA 
21 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

WARSZAWSKA 
Ё 

Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,87. 8,89 8,5 
Belgja 124,15, 124,46, 123,84 

Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,30 359,20 357,40 

Londyn 43,39, 43,50 43,28, 
Nowy York (czeki) 8,898, 8,918, 8,878, 
Wypłaty telegr. 8,916, 8,936, 8,896 
Oslo 23825 238,85 237,65 
Paryż 35,02, 3511, 34,93, 
Praga 26,37. 26,44, 26,30,5 

Szwajcarja 172.25, 17268, 171,82 
Bukareszt 5.3125 53137 5,3119 

Stokholm 239,34, 239,90  238,70 
Wiedeń 125,39 125,70, 125,08 

Węgry 155,57 155,74 155,17 

Wło: ty 46,67 46,79 46.55 
Mark» niemiecka 213,03, 
Gdańsk 173,39, 

Akcje. 

Bank Polski 182—184,25 , Powszechi 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 26.50 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 81. Ostrowiec + 66.00 
Starachowice 20:— —, — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgie! 50— Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 102. 
Liipop 36 - B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
91— Firley 34. Bank Dysk. 125.Nobel 11,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.20 Baok Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33 

Papiery procentowa 

Pożyczka inwestycyjna 123.50. Prem- 
jowadolarowa 75.00 5 proc. konwersyjna 
0, -- 6 proc.dolarowa 79.50 10 proc. kole- 

jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
jacje B. Оовр Kraj. 94. Te same 7 proc. 
3,25. 4 t pół proc. L. Z. ziemskie 41,75 

8 proc. warszawskie 70,25. 5»roc. warszaw- 
skie 53.— 8 proc. Łodzi 64:85. 10 proc. 
Siedlec 73. 50 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 
Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 49.75 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Pizem. Polskiego 82,50 
8 proc. Piotrkowa 61.25 8 proc. Częstocho- 
wy 61,— 

  

o wo 

  

KROTETR P R ZYSTAR MILOŠCI 
„HOLLYWOOO Reżyserja: Gregory La Cora. W roli tytułowej urocza Esther Ralston i Gary Cooper 
Mickiewicza 22. | program: Komedja w 3 akt ppt. „ZWYycięstwo miłości*  wroliig. Miss Polonja. 

Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o godz, 4, 6, 8, 10.20. 

  

    

  

Od dnia 20 do 24 stycznia 1930 r. włącznie będą wyświetlace tilmy: 

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

czątek seansów od _g. 4-ej. Następny program: „LUNATYK*. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

  

Rekordowy sukces! Niebywałe powodzenie! Tryumfalay przebój kinematografji światowej! 

PIEŚŃ © ATAĄANIE 

  

  

  

KINO-TEATR : z ° Е p! й 
Romantyczne dzieje slynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i tragiczne przygody na tle wod 

66 wielkiej rzeki rosyjskiej. W rol. gł. H. SCHLETTOW, LILJAN HALL-DAVVIS i RUD. KLEJN -ROGE. 

HELIOS Jei powiętszona Orkiestra bełałajek i mandolin która wykona odpow. pieśni ээ Od godz ó-ej powię t k 3 

i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy miłośnicy kina winni ten arcyfilm widzieć! Uprasza się Sz. 

Wileńska 38. Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4,6, 3 i 10.15. wiecz. 

OJ „S$SOŃKA ZŁOTA RĄCZĘA* 
„Słońce W rolach głównych fenomenalna VILMA BANKY i GEORG ALEKSANDER. Dramat w 10 aktach. „Sońka 

Złota Rączka" obiegła wszysikie ekrany świata i jest niewątpliwie słównym przebojem sezonu, Żywość akcji 

ul. Dąbrowskiego 5 | głęboki urok rzetelnej miłości, bogata wystawa, świetną reżyserja, pomysłowa inscenizacja, cudowne zdjecią 

czynione z tego obrazu najciekawsze widowisko współczesnego kina. 
  

DZIS: nieodw dzień TO czego Wilno nie widziałci Pie wszy raz w Wil.ie 

ŽYCIE I PRZYSZŁOŚĆ KOBIETY 
film z zakresu Higjeny Ciała Kobiecego. UWAGA! Dziś wyłącznie dla pań. Pocz. seansów o godz. 3.30, 5.15, 

1. 8.45 i 10.30 w. Ze względu na charakter filmu uprasza się o przyb;cie na pzczątki seansów. Film 

wyświetla sę bez ilustracji muzycznej. 

POLSKIE KINO ; 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

  

bokujemy na dobre oprocen- UFO Ękorzerwuie, "GA — B į towanie wszystkie A doskonali, odświeża. 

PEALGOBSZRKG ВЫ OEG oszczędności na pierwszorzędne hi- ję USEwa braki i skazy. 

й poteki miejskie i wiejskie. Ajencja B Regulacje i trwałe 
dkóczertaSzalalowsta 4 W; przyciemnianie brwi. 

oraz Gabinet Kosnie- „Polkres”, Wilno, Królewska 3, Gabinet _ Kosmetyki 

łyczny Usuwś mar" tel. 17-80. Leczniczej „CEDIB“ 
pda uma |.  kiryniewiczowej. szczki, piegi, wągry, 
łupież, brocawki, ku». 
szajki, wypadanie wło” 
sów. Mickiewicza 46. 

Wielka 18 m. 9. Przył. p poor zj „p wra e oda IOŻT B 

В ЭОНАЬЕ 380 КОЙ BB ou моа оннн 
-2_[’;(:].';.`==’ ZGUBY gubiońą  ksiątkę 

  

      

  

ERKSA L KUSS K CR 

B Š Dnia 19 stycznia 

POSADY p ce i „DIR Et A geye ннн uj ej- ubion. 8 rd. ы 
= er S anas Ras aaa Talis wii przez P. K. U. Wilno, Zgłosić się po odbiót: 

Edwarda Kalwaryjska 11 m. 3. 
unieważnia 

a gz 4.500 dolarów 
sprzedamy fol- į 

przez P. K. U.na imię 
Grudziądz, oraz do- Raczko, 
wód osobisty, na imię SI$+ 
Piotra Radzinka, unie- 
ważnia się, so 

elektryczność, Od za- от 
Rzadca rolny, Zakretowa pierwszorzędna sila 74% i 
rolniczo - administra- M: "+ 

cyjna, z  poważnemi 

17 Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 

4 i kobiecą kon- 
id ę serwuje, dosko- 

  

  

  

    

  

długoletniemi  świa- Pokój ze wszyst- nali, odświeża, usuwa nieważnia się zgu- | wark obszaru oko- 

dectwami ze znanych kiemi wygo- jej skazy i braki bioną książeczkę ło 45 ha, o dobrej 
wzorowych _ gospo- dami z całym utrzy- czne opalenie ce- "ygubioną książkę wojskową, wyd.j glebie, las, łąka, 
darstw, przyjmie po: maniem z osobnym ry. Wypadanie wło- wojskową, rocz- przez P. K. U. Świę-| zabudowania kom- 
sadę samodzielną, lub wejściem przy inteli- sów i łupież. * Naj- nik 1898, wyd.ciany, na imię Anto-gj pletne. Dogodne 
pod dyspozycję od gentnej rodzinie do nowsze zdobycze ko- przez P. K. U. Wilno, niego Kozłowskiego, 
każdego czasu; T. We- wynajęcia. Słowackie- smetyki racjonalnej. na imię Władysława rocznik 1891. -z 
sołowski, Lida, ulica go 17|16 od 10—1 Codziennie p 10—8 Słonimskiego,  uUnie- 
Grażyny 8. R i 4—6 W. Z. P. 43 ważłnia się. —o UE 

D, H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 

rozterminowanie | 

tel. 9-05. —0 
        

   

  

TARG 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w dn 12lutego 1930 r. o godz. 12 w lokalu Dyrekeji 

| (ul. Wiclka 66) odbędzie się przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wodnych: 

  

    

  

  

  
TO RAGE ITO ZE TT i LKS 

ca St. Mackiewicz. Redaktor odp owiedzialny Witold Woydyłło 

                  

. : Nr. Położone w Obszar Cena | Wysokość | Termin objęcia (W. dzierżawia si 
L. p. Nazwa objektu Włoch | "adium e 4 

grupy Nadleśnictwie Powiecie Gminie w ha w aa w zł. dzierżawy na okres do 

1 Jezioro Miastro (wstęp) 51 Miadziolskim. Postawskim Miadziolskiej 1328 00 500.00 | 200.00 1.11. 1930 1.IV,1933 r. 
2 „ © Mładzioł, Szyrmież (wstępy) 52 ` : 3 1169.75 | 450.00 | 15000 л 2 
3 Ё Spóry, Świtka, Świta, Worwierowo, Głuboczyca, Świetłość, Woł- Mańkowickiej ь 

czyno, Dołża, Czetwiert (wstępy) 54 ‚ 5 Postawskiej 383.45 150.00 50.00 a 2 
4 8 Szwakszta Wielka i Mała (wstępy) с Ši Ę Kobylnickiej 1093.00 450.00 150.00 з S 
5 с Narocz (wstęp) B 8 s Šš 8009.00 | 1000.00 300.00 я 5 
6 ъ Widzki (wstęp) i Sawłazory 43/b Hoduciskiem Brastawskim Widzkiej 10.50 50 00 10.00 i a 
7 tė Możejki, Księdzowskie, Zagacz, Olsia 32/a ś Postawskim Postawskiej 12830 | 1500.00 500 00 ji ; 
8 „ Baltis Bl * Święciańskim Ignalińskiej; 22.20 | 500.00] 150.00 * 3 
9 а Balcieka, Świrnale, Kompocie, Dumblele, Jasino, Minczele, Nie- / 

menczynek, Purniszki, Biożewo 1 Niemenczyńskiam Wileńsko-Trockim Niemenczyńskiej 59.90 600 00 200 00 2 
10 Rzeki Rudomianka, Żwigrda, Mereczanka 5 Międzyrzeckiem ч Rudziskiej 14.50 370.00 120.00 kt = 
11 Jezioro pola Resžutis, Gobsta 16 3 s A 10615 | 1200.00] 400.00 A й 
12 2 omel, Miadziolski Us, Garan i rzeka Wilja od Santoki do Mi- " 

chaliszek 3 Podbrodzkiem ” Worniańskiej 224.90 | 1700.00 600.00 X 
, 13, „„ Kiernowo 'Rudnickiem EO ” 15.00 | 550.00 | 200.00 > k 
a 14 4 Niepiry, Tejlis, Iłgajtis, Balczuk | 21 Święciańskiem Święciań skim Święciańskiej 87 96 900.00 300.00 у 

: ; у Wajuny, Rarkinie, Wiksztalaja, Žezulis 24 шь ы Zabłociskiej 263 42 | 2000.00 700.00 2 х 
; 15 Š Markwinajtis, Markwiany, Podolinka, Podcejkinie, Burżynka, x 

Mergiežerys, Szwinta, Wobolinis | 25 J sa ” 7212 500.00 200.00 h я 
“ Dryngis, Dryngiszcze O й % Łyngmiańskej 400.00 | 5000.00 | 1500.00 4 

Łyngmiańskiej i Za ) 2 
16 ы Balczuk II, Dumble, Balczuk III, Pogilutis, Aukszlinis - 20 z w błociskiej 80.70 850.00 300.00 Ž r. 
17 2 Kurociej i Gieruciszki 55 © 5 Łyngmiańskiej 45 12 250.00 100.00 > 
18 5 Kompotis, Sergielis 9 4 5 Janiskiej 65.84 400.00 150.00 5 * 
19 iš Malowanka, Płoniany, Gidziuny, Kragžle 12 Trockiem Wilensko-Trockim Trockiej 86.18.| 1000,00 350.00 * 
20 > Birwa-Bizuny, Szulniki (część), Purwie, Cukiszki, Raka-Oko, ' 

Męć, Wirtalaukszys, Szemiot (część) 13 | 1 w kę 110.00 | 1000.00 350.00 3 4 
21 Е Morgi, Kotysz, Wojniak  - 11 у Ę + 160.40 € 180000 600.00 Ki ч 
22 ы Bazyljańskie Opactwo, Oczko, Piliszki, Kuchnia, Oławka, Bolocie) 14 и # 5 39.934 45000 150.00 i m 
23 | Rzeka Wilja od Narowy do Styrni 4 4% = Trocko-Rzeszańskiej 56.00 | 350.00 150 00 A 
24 % Wilja w Mazuryszkach la Wileńsyiem 3 ‚ 14.50 | 140.000 50.00 ы * 
21 | Jezioro Gwożdzika lia у й z 6.60 40.00 | 15.00 o * 
28 | Rzeka Wilja w Zakrecie 1 A М Wilno 65.00 300.00 4 100.00 ja ji 
29 | Jezioro Snudo i Krewce 37 Brastawskiem Brastawskim Pluskiej 1656.25 | 7000.00 | 2500.00 = R 
30 „ Nadjerierze VI-A Dunitowi.kiem Postawskim Duniłowickiej 25.00 150,00 | 50.00 = > 
31 „  Łuczaj, Lisica, Stary Dwór, Kality 50 | а » Łuczajsko- Duniłowickiej] 409.00 | 2000.00 800.00 Aj : 
32 „ Hajdelis 30 Hoduciskiem Święciańskim Hoduciskieją 21.15 | 160.00 60.00 4 m 
33 „  Konciażyno, Astaszonki, Szejnelis 23 $ + Zabłociskiej 105.80 | 1000.00 | 350.00 " х 
24 „ _ OQrzweta, Ostrowiszki, Dzietkowszczyzna 28 Šš х FTwereckiej 215.41 | 1750.00 | 6000.00 ej + 
35 „ Swlrki Kaczanowszczyzna, Pietruszany 29 ъ т й 91.98 500.00 200.00 ż + 
36 „ Mieduwis, Miedzyrzeč, Korwie, Łukno, .Jeziorko, Itkuč-Ilga, Bie- 16 Trockiem | Wil.-Troc. Rudziskiej 188.87 | 1800.00 | 600.00 st 
L dugnia i Turgojcie , ' ' 17 ly» ; ga 

31 „ Popis, rzeka Waka 15 Międzyrzeckiem = у 213.75 4500.00 | 1500.00 % С 

Oferty w zalakowanych kopertach z nadpisem: „Przetarg na Rybołówstwo” należy przesyłać 
do Dyrekcji do dnia 11 lutego 1930 roku włącznie. nia 12 lutego o godz. 12 nastąpi otwarcie ofert 
w Obecności ewentualnie przybyłych oferentów przez Komisję Przetargową. „Dyrekcja Lasów Państwowych 

\ w Wiloie zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ofert lub przeprowadzenia przetargu ustnego po otwarciu 
sių oiert pisemnych. jaj. ' ! 

' DYREKCJA LA$ÓW PAŃSTWOWYCH 
w WILNIE 

Drukarnia „Wydawiiciwo Wilenskie”, Kwaszcina u 
go Й 
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