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BARANOWICŹE -- 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — hriegarnia T-wa „Lot“. 
LABROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego. 
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uł Zamkowa — W. Włodzimierow. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
— Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 

- Skłep Tyteniowy 5. Zwierzyński. 

uwałska 13 — M, Mateski. W 
O — Księgarnia T-wa „Ruch”. - 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmięniane dowolnie. Za 

N. ŚWIĘCI 

SŁONIA 
STOŁPCŁ 
ST. ŚWIĘ 
WIŁEJKA I 

'ARS 

   
    

  

   
WOLKOÓWYSK — 

  

    

" polec zwie niyflaj SESJA RADY LIGI NARODÓ 
traktatu handlowego z Niemcami 

W sprawie umowy handlowej z 

Niemcami „Gazeta Warszawska* wy- 

stąpiła ze zwykiemi argumentami pra- 

sy endeckiej przeciwko umowie likwi 

aacyjnej, to jest zobowiązaniu się za- 

niechania likwidacji mienia niemieckie 

go w Polsce oraz zgody na pozosta- 
wienie byłych kołonistów w naszych 

krowincjach zachodnich. „Gazeta War 

szawska' powstaje przeciwko przyzna 

riu praw osobowych w traktacie, ze- 

zwałających obywatelom jednego pań 

Stwa pracować w charakterze przed- 

siębiorców, pracowników handlowych 

i przemysłowych w drugiem państwie 

tj. Niemców w Polsce, Polaków w 

Niemczech. ,„Gazeta Warszawska” wy 

suwa nieuzasadnioną obawę przed ta- 

kiem wzmożeniem niemczyzny w iia- 

szych zachodnich dzielnicach, że ich 

przynależność do Polski ma być za- 

grożona. 

Wszystkie te obawy nie wytrzymu- 

‘а najmniejszej krytyki. Nawet za cza- 

sów przynależności Poznańskiego do 

»-Prus procent Polaków wzrastał, pro- 

sent Niemców miał tendencję spad- 

kową Od 1858 r. do 1905 roku pro- 

tent Polaków w Poznańskiem wzrósł 

z 55,8 do 61,4, procent Niemców spadł 

7 44 2 do 38,5 reszta stanowili inni. W 

Prusach zachodnich procent Polaków 

w tym okresie podniósł się z 30,1 do 

34,9 procent zaś Niemców spadł z 60,i 
uo 65,0. 

Do Polski zostata przyłączona zna- 

czna część Poznańskiego i Prus za- 

chodnich. mianowicie 46218 klm. kw. 

Z tych dwóch prowincyj pozostało 

przy Niemczech 7732 kilometrów kw., 
okręgi o przeważającej niemieckiej lur- 

dności. Następnie rozpoczęły się emi- 

gracje pierwiastka niemieckiego z wo 

iewództw Poznańskiego i Pomorskie- 

go Według spisu 1921 roku wojewó- 

cztwo Poznańskie liczy 82,5 proc., wo 

„ewództwo Pomorskie 80,4 proc. lud- 

ności polskiej. W ciągu ostatniego 

dziesięciolecia procent ten uległ zwięk 

szeniu. Dziś oba te województwa nale 

żą do prowincyj o najwiekszym pro- 

cencie ludności polskiej. W tych wa- 
iankach obawiać się groźnego dla nas 

przesunięcia procentowego ludności 

"iemieckiej jest rzeczą płonną. 

Na Śląsku też posiadamy znaczny 

procent ludności polskiej 71,5 proc., 

nie przez imigrację Niemców na Pol- 

ski Śląsk, imigrację, któraby mogła 
być wywołana rozkwitem gospodar- 

czym tego kraju, ale przez emigrację 

iudności polskiej ze Śląska z powodu: 
upadku przemysłu, braku pracy. 

Kolonistów Niemców pozostało w 

Poznańskiem i Prusach zachodnich 
nieznaczna ilośc, z łatwością pogodzą 

się oni z państwem polskiem, niena- 

stającem na ich dobrobyt. 

W 1925 roku odbywały się znacz- 
ne wydalania optantów. Wywołało to 
Najgorsze wrażenie w świecie cywili- 
zowanym. Minister Skrzyński w tym 
czasie był w Ameryce by wygłaszać 
Mowy 0 miłości Polski do pokoju 
‘ ud. Prasa amerykańska w odpowie- 
dzi ga to pisała o barbarzyństwie wy- 
dalania z kraju tych, którzy przez dłu- 

gie iata pracowali wytwórczo w jego 
życiu gospodarczem. Wobec nacisku 
opinii cywilizowanego świata zanie- 

chaliśmy wydalania optantów. Wyda- 
'anie. likwidacja mienia, to środki da- 
jące się usprawiedliwić tylko w 0- 
kresie wojny, ale nie w 12 lat po za- 
warciu pokoju. 

Teraz co do praw osobowych Niem 
ców w Połsce i Połaków w  Niem- 
czech. Stwierdzić należy, że znacznie 
więcej obywateli polskich pracuje w 
Niersczech, niż niemieckich w Polsce. 
Chciałbym dożyć takiego rozkwitu go 
*podarczego Polski żeby nie była znie 
Wolona wyrzucać setki swych obywa- 
eli na zarobkowa emigrację do obcych 

* 

  

krajów, lecz przeciwnie być krajem, 

pociągającym obcych swym dobroby- 

tem. 
Obecnie, przy braku kapitału, ma- 

тлу przed sobą dylemat: albo wysyła- 

nie polskich rol.otników do obcego ka 

pitału, albo ściągnięcie obcego kapita 

in do kraju dla stworzenia nowych 

warsztatów pracy dla naszych robotni 

wów. Nie ulega wątpliwości że w pier 

wszym wypadku tracimy częstokroć 

najczielniejszy pierwiastek na karm 
'nnych narodów. Szczególniej niebez- 

pieczna jest dla nas emigracja do Fran 

cji, gdyż werbownicy usiłują ściągnąć 

najlepszy pod względem fizycznym ma 

terjał ludzki dła zasilenia wyłudniają- 

cej się Francji. Oprócz tego z emigra- + 

cją powrotną przyjdzie do Polski 

to samobójstwo rasowe, które upra- 

wiane jest we Francji, a które pomimo 

zbrodniczej agitacji Boy'a, Tylickiej i 
temu podobnych indywiduow nie przy 

jęło się jeszcze w naszych szerokich 

masach. Nowe warsztaty pracy, stwo 

rzome przez obcy kapitał, wzmacniają 
naszą siłę narodową, państwową. 

Polska dla ostania się w międzyna 

rodowej walce o byt potrzebuje ołbrzy 

mich kapitałów na inwestycje kolejo- 

we, kanałowe, elektryfikacyjne i t.d. 

jeżeli te inwestycje będą odbywały się 

ną naszą własną. kapitalizację, to będą 

szły tak żółwim krokiem, że nietylko 

nadał pozostawać będziemy w tyle za 

całą środkową kropą, ale uprzedzi nas 

Rosja. 

Kapitał obcy nie przychodzi nie- 

osobowo, lecz idzie z pewną liczbą 

swych mężów zaufania. swych fachow 

ców. Otóż robienie trudności obcokra 

iowym fachowcom sprowadza się do 
aiedopuszczenia obcego kapitału do 

Polski. 

Do Poiski może przyjść kapitał mię 
dzynrarodowy tylko przez Niemcy. Ka- 

pitai amerykański przez Niemcy idzie 

do Europy. Jest on ze swego powsta- 

nia kapitałem przemysłowym i ma ten- 

dencję iść do przemysłu. Kierownicze 
stanowisko w przemyśle amerykańskim 

zajmują Niemcy. 

Kapitał francuski po wojnie, po 

sinutnych doświadczeniach z kapita- 

żami. umieszczonemi w Rosj i Turcji 

stał się wyjątkowo lękliwy a. Szedł 

chetnie do Niemiec, dziś przełąkł się 

comagania się Niemiec rewizji planu 
Younga i narazie przestał iść do Nie- 
miec, nie szedł i nie idzie do Polski, 
uważając, że Polska jest zagrożona 

przez Niemcy. Po traktacie handlowym 
polsko - niemieckim, który będzie u- 

ważany za objaw pewnego odprężenia 

autagonizmu polsko - niemieckiego, 

kapitał francuski via Niemcy może 

przyjść w znaczniejszej ilości do Poł- 
ski. ż 

W ciągu kilku lat główną przesz- 

kodą w zawarciu traktatu było tak 
zwane prawo osobowe w traktacie. 

Niemcy powojenne - były względen! 

tvch praw bardzo wrażliwe. W trakta 

cie ze Stanami Zjednoczonemi, z An- 
glja. z Francja bardzo je sprecyzowa- 

ły i nie chciały zawrzeć traktatu z Poi 

ską, o ile one nie weszłyby do trakta- 
tu. 7 powodu tego przewlekalismy za 

warcie traktatu. Minister Skrzyński u- 

snawał konieczność traktatu i. koniecz- 
ność przyznania owych praw osobo- 

wych, lecz wobec sejmowładztwa, wo 

bec demagogji narodowej, był bezsil- 
ny. Ważną jest rzeczą, że rząd ponia- 

jowy może zdobyć się na to, co leży 

w racji stanu państwa, a czemu sprze 

ciwia się demagogia. Pożyczka stabi- 

sizacyjna i traktat handlowy z Niem- 

cami to dwie sprawy, które przyszły 

historyk zapisze na plus rządom po- 

majowym. 

Władysław Studnicki. 
  

Posiedzenie poufne—Sprawozdanie min. Za- 
leskiego o organizacj: komunikacyjnej L. N. 

GENEWA (PAT) — W dniu 19 bm. rano otwaria została 62-ga 
<ja Rady Ligi Narodów. 

Przewodniczy angielski minister spraw zagranicznych Henderson wsku 
tek zrzeczenia się przewodnictwa przez delegata niemieckiego, któremu przy 
adało przewodniczenie na obecnej sesji z tytułu kolejności. 

Rada na zebraniu poufnem załatwiła szereg spraw administracyjnych, 
sominacyj w łonie sekretarjatu i przesunięć personalnych. Dalej Rada zamia- 
nowała nowych członków rady administracyjnej Międzynarodowego Instytu- 
tu Kinematografji Wychowawczej w Rzymie. Powołany został między inne- 
mi p. Leon Chrzanowski, naczelnik wydziału prasowego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Dalej na tem samem poufnem posiedzeniu Rada ustaliła ostateczny po- 
rządek dzienny pracy obecnej swej sesji. Sprawy roztrojeniowe wejdą na po 
rządek dziennju jutro. Wszystkie sprawy mniejszościowe z racji noty nie- 
mieckiej będą dyskutowane we środę po południu. 

Na krótkiem posiedzeniu publicznem, które odbyło się następnie, Rada 
Ligi Narodów zapoznała się z raportem gospodarczym i tranzytowym. 

M.in. Rada wysłuchała sprawozdania min. Zaleskiego o działalności 
organizacji tranzytowo - komunikacyjnej Ligi Narodów. Min. Zaleski, zdając 
sprawę z prac w ostatnim roku, zaproponował zwołanie czwartej konterencji 
ogólnej komisji komunikacyjnej i tranzytowej na d. 26 października 1931 r. 

Porządek dzienny tej konierencji obejmować ma raport komisji dorad- 
czej tranzytowej i komunikacyjnej, raport sekretarza generalnego i wybory 
nowych członków komisji doradczej. Z ważniejszych Spraw przyszła konie- 
rencja zająć się ma zbadaniem środków, mających zabezpieczyć komunika- 
cję międzynarodową w razie ważnych wypadków politycznych natury ogól- 
nej, t.j. kryzysu wojennego lub woiny. Pozatem zajmie si konferencja mo-- 
żliwością stabilizacji świąt ruchomych i unifikacji kalendarza. 

UDZIAŁ SOWIETÓW i TURCJI W PANEUROPEJSKIIE:j KOMISJI STUDJÓW 
GENEWA. (PAT) Pod koniec wieczornego posiedzenia komitetu studjów nad 

umją escopejską przewodniczący odczytał tekst rezolucji, opracowanej przez komitet 
sześcit w cpeąwie zaproszenia Sowietów, lsliandji i Turcji do współudziału w komisji. 
Tekst ten brzmi: X4ęobec rezolucji zgromadzenia Ligi z dnia 17 września 1930 r. komi- 
tet studjów postanawia podjąć badania światcwego kryzysu ekonomicznego w zakresie 
Który interesuje zbiorowość państw europejskich i zaprosić do swpółudziału za pośre- 
dnictwem sekretarza generalnego rządy islandji, Turcji i Sowietów. 

> Wobec późnej pory dyskusja nad powyższym tekstem została odłożona do wtor- 
kowego posiedzenia, które na propozycję Hendersona będzie publiczne. 

SPRAWA ROZBROJENIA ZOSTANIE ODROCZONA. 

GENEWA. .(PAT) — Na wtorkowe posiedzenie Rady wysłany został 
raport Quinona de Leona o pracach oszatniej sesji przygotowawczej kon:i- 
"I rozbr. Dotąd nie zistała jak słychać, osiągnięta zgoda wszystkich członków 
Rady co do proponowanej daty zwołania konferencji na luty 1932 r. Także 
co de Genewy, jako miejsca zwołania konferencji, są z różnych stron wysu- 
wane poważne. objekcje. 

To samo dotyczy osoby Benesza, jako przewodniczącego przyszłej kon 
ierencji. Należy się przeto spodziewać, że Rada, decydując w zasadzie zwo- 
łanie konferencji rozbrojeniowej, odłoży decyzję co da czasu, miejsca i no- 
minacji przewodniczącego do następnej swej sesji. A 

Rokewania polsko-litewskie nie będą 
wznowione 

GENEWA. (PAT) — Miało tu w poniedziałek. miejsce ponowne spot- 
kanie dyrektora gabinetu ministra spraw zagranicznych Marjana Szumiakow- 
skiego z Klimasem, posłem litewskim w Paryżu. 

Spotkanie nosiło charakter rokowań obu szefów delegacyj w sprawie 
sposobów załatwiania incydentów granicznych. Sprawa ta była przedmiotem 
grudniowych rokowań beriińskic.h Obie strony pozostają na swem stanowi- 
sku, przyczem strona litewską nie ujawnia wcale dobrej woli posunięcia 
sprawy naprzód. Wobec tego stanu rzeczy nie należy spodziewać się wzno - 
wienia tu plenarnych rokowań, zwiaszcza że przewodniczący litewskiej de- 
Jegacji z.czasu rokowań berlińskich Sidzikauskas nie przybył da Genewy. 
Strony złożą reierentowi spraw litewsko-polskich w Lidze Quinones de Le- 
onowi oddzielne raporty o dotychczasowych pracach. 

Pogłoski o dymisji Curtiusa 
BERLIN. (PAT). — „12 — Uhr Mittagsblatt“ występuje z sensacyjnem 

iwierdzeniem, jakoby dymisja ministra spraw zagranicznych Curtiusa już 
była zdecydowana. Wśród przypuszczalnych następców Curtiusa pismo wy-. 
imienia w pierwszym rzedzie Adolfa Miillera i min. Treviranusa. 3 
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Prasa francuska o sprawie 
polske-niemieckiej 

PARYŻ. (PAT) Specjalny korespondent 
„Petit Parisien“ w korespondencji z Genewy 
wyraża przekonanie, że sprawa polsko - nie 
miecka przybiera pomyślniejszy obrót, niż 
to pczypuszczanc na podstawie niemieckiej 
kampanii macjonalistycznej. Korespondent 
„Pett Parisien* pisze dalej: Żądanie Nie- 
miec przekazania sprawy specjalnej komisji 
ankietowej nie ma widoków powodzenia, 
gdyż skarga przedstawicieli mniejszości nie 
mieckiej przypisuje zmianę stanowiska 
władz polskich podbnrzającym mowom Tre 

misa. W końcu sprawozdawca dodaje, 
— jak mń oświadczył Briand — narady 

niedzielne pozostawiły bardzo dodatnie wra 
żenie. 

Walka o tron aibański 
Interwiewy, udzielone prasie wę- 

gierskiej przez księcia Wieda w cza- 
sie iego dwudniowego pobytu w Bu- 
dapeszcie, wywołały niemałe  zainte- 
iesowanie w kołach politycznych. Po 
długich latach, książe Wied, wyraził 
swe pretensje do tronu albańskiego. 
*)świadczył on, że i obecnie ma wielu 
zwoienników, którzy pragną widzieć 
ród księcia Wieda z powrotem przy 
królewskiej władzy, nie wyliczając 
oczywiście bliższych szczegółów, aby 
nie spowodować represji ze strony 
panującego w dzisiejszej Albanji reżi- 
rm. O Achmed Zogu wyraził się iro- 
nicznie, że jest to zręczny polityk, 
którv przy pomocy Jugosławii stał się 
albańskim prezydentem, a przy po- 
mocy Włoch —- królem. Książę Wied 
zazuaczył, że dobrze informowany 
jest o stanie zdrowia dzisiejszego 
władcy, przyczem dodał, że choroba 
Achmeda Zogu jest nieuleczalna, wo- 
bec czego należy spodziewać się nie- 
spodzianki w życiu politycznem Alba- 
nji. Kilkakrotnie podkreślił że z praw 
Go tronu .aibańskiego nigdy nie zre- 
zygnował i ma nadzieję, że przyjdzie 
czas, w którym zasiądzie znowu na 
swym tronie. Nie jest on marzycielem, 
ani romantycznym zdobywcą korony 
królewskiej, ale wie dobrze, że aby 
tron zdobyć musi pracować. Tak też 
i czyni według opracowanego planu 
w kierunku podźwignięcia swego ro- 
Gu. Z wielkiem zainteresowaniem śle- 
dzi bieg wypadków w Albanji. W wę- 
gierskich kołach politycznych sądzą, 
że nie jest wykluczona interwencja 
posła włoskiego w Budapeszcie w tej 
sprawie u ministra spraw  zagrani- 
cznych. 

POWRÓT NACZELNIKA WYDZ. 
WSCHODNIEGO MSZ. 

WARSZAWA. 19. 1 (tel. wł. „Sło- 
wa”) Powrócił z urlopu wypoczynko- 
wego i w dniu dzisiejszym objął urzę- 
dowanie w MSZ naczelnik Wydziału 
Wschodniego p Tadeusz Schetzel. 

WYPŁATA PENSYJ DLA KAWALE- 
RÓW VIRTUTI MILITARI. 

WARSZAWA. 10. I. (tel. wł. „Sto- 
wa”). Dowiadnjemy się, że Grodzka 
tas: Skarbowa rozpocznie w dniu 20 
stycznia wypłatę pensji honorowej dla 
kawalerów Krzyża Virtuti Militari za 
10k 1931. 
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irzqsająca katastrofa kolejowa w Gdyni 
SZCZEGÓŁY ZDERZENIA POCIĄ- 

GÓW. 

GDYNIA. (PAT). — 19 bm. o godz. 
6.25 na stacii Gdynia na zjeździe mr. 9 
zderzyły się odczepiony od pociagu nr. 127 
przyprzegowy parowóz z wieżdżającym po 
ciągiem robotniczym nr. 5.522, 

Wsk utek silnego zderzenia nastąpiło wy 
koleienie obu parowozów, wagonu bagažo 
wego i 3 wagonów osobowych.  Oliarami 
zderzenia padło 3 zabitych, w tem maszy- 
nista pociągu osobowego, 13 osób ciężko 
i 20 lżej ranrych. Szkody wynosza 
130 iys. zł. Ruchu nie wstrzymano, lecz ód 
bywa się on z opóźnieniem. Winę przypu- 
ssczalnie ponosi maszynista pociągu nr. 127 
Stan'sław Zieliński, który sam odczepił pa- 
rowėz i santowolnie ruszył z miejsca. 

Na nueisce katastroty natychmiast przy 
były władze dyrekcji kolejowej. z Gdańska 
na czele z prezesem dyrekcji dyr. inż, Do- 
brzyckim oraz pociągi ratunkowe z Gdynii 
i Gdańska. Akcją sanitarna kierował naczel 
ny lekarz dyrekcji gdańskiej dr. Anders wraz 
z miejscowym lekarzem. Rannych umieszczo 
no w szpitału w dyni i Wejlterowie. 

Ciężko ransy maszynista _ Włodzimierz 
Podgórny o godz, 11 zmarł, a palacz Po- 
tulrry walczy ze śmiercią, 

Sędzia śledczy Karasiewicz natychmiast 
zbadał Stanisława Zielińskiego,  maszynistę 
pociegu nr. 127, który tłumaczy, że aczkol- 
wiek samowolnie odczepił parowóz i mane- 
wrował bez zawiadomienia odnośnych władz 
jednak zderzenie tłumaczy tem, że wjeżdża 
jąc na drugi tor miał przed sobą budkę ko- 
łejowa i nie widział zbliżającego się pociągu 
z Wejherowa. 

pociąg, wyjeżdżający z Wejherowa. 

dochodzenia. 

mostw drewnianych. 

200 stóp. : 

3 OSOBY ZABITE, 40 RANNYCH. 

GDAŃSK (PAT) W dniu 19 bm. rano o godzinie 6.30 parowóz pocia- 
gu, który miał zabrać wagon motorowy z Gdyni do Gdańska, najechał na 

Dwa parowozy wykoleiły się, iak równie dwa wagony osobowe. We- 
dług posiadanych dotychczas przez dyrekcje kołejnwa wiadomości zabit 
został jeden kolejarz i dwóch pasażerów. Ciężko rannych jest 13 osób, lżej 
28. Komisja wyjechała natychmiast na miejsce wypadku dła prowadzenia 

Głód w Chinach 
NANKIN. (PAT). — Głód i niebywałe mrozy sieją śmierć w całej pro- 

wincji Szan - Si. Całe okręgi zostały wskutek tego wyludnione. W wielu miej 
scowościach ludność używa na opał całe «apasy drzewa, nie wyłączając do- 

  

ZAWALENIE SIĘ SKAŁ NAD NIAGARĄ 
NOWY YORK. (PAT) — Pod wpływem zmiań atmosierycznych ńa Niagarze za- 

waliły się olbrzymie zwały skał, stwarzając wyłom szerokości 150 stóp i głębokości 

  

POWROTNY LOT AMY JOHNSON 
WARSZAWA. (PAT). Lotniczka Amy johnson po przymusowem lądowaniu w 

pobliżu Kłodawy z powodi zamarznięcia karburatora wyruszyła w poniedziałek o godz 
11 przed południem w» dałszą drogę do i.ondynu. 

BERLIN. (PAT). — Lotniczka Amy Johnsgn wylądowała w poniedziałek o godz. 
2.30 po południu na lotnisku berlińskiem Tempelhoi. Decyzja w sprawie dalszego lotu 
w kierunku Londynu jeszcze nie została powzięta. : 

| NOWQURODER — 

  

GSZMIANA — Кыскасса 5; 
PIŃSK -— Księgarnia Poiska 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szsołcej. 

— Księgarnia b. Labowskiego, ml Mickiewicz PE 

— Księgarnie F-wa „Rach”. 3 
ŻANY — ul. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
POWIATOWA — ui, Mickiewicza 26, F. Juczewsks 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
„W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

Administrac 
dostarczenie numeru 

  

    

   
   

wA — T-wc Księg, Kol. „iłucz”, 
Księgarnia I-wa „Nach. 

   
     

  

Komunikaty oraz 

nie muje zastrzeżeń 60 
у Мшо‹іоще wego 20 gr. 

DEBATA BUDŽETOWA 
Budżet M. S. Z. 

+ WARSZAWA. (PAT). — Sejmowa ko- 
misje budżetowa przystąpiła na posiedzeniu 
w dniu 16 bm. do obrad nad prelimuiarzem — 
bęudżetowym ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych. 
"Na wstępie przemawia: podsekretarz sta- 

uu FReck, oświadczając, że prace nad preli 
minarzem odbywały się wtym roku pod żna 
kiem solidarnego wysiłku wszystkich  dzia- 
łów adrinistracji w kierunku obniżenia gło- 
balnych sum budżetu. Obecny budżet jest 
mniejszy o 1.200! tys. zł. od zeszłorocznego. 
Pewie wydatki wzrosły w dziedzinie zobo- 
wiązań międzynarodowych. Dlatego też trze 
ba było w innych działach czynić dosyć 
znaczne redukcje, ograniczając rzeczywisie 
potrzeby. 

Zkolei referent pos. Dybowski z BB za- 
znacza, że projekty umów, przedstawionych 
Sejmowi, o charakterze handlowym lub fi- 
ransowo - gosjodarczym. stwierdzają, że - 
znaczna część tunkcyj Ministerstwa leży w 
polu zagadnień finansowo - gospodarczych. 
W ej dziedzinie więc Ministerstwo ma 
izdzięczną rolę medjatora W porozumieniu 
z rządem referent proponuje zmniejszenie 
szeregu kwot, co spowodowałoby, że do- 
chodv wynosiłyby wówczas 11.356 tys., wy 
datki zaś 51.098 tys. zł. 

Prezes komisji pes. Hołyński apeluje do 
członków komisji, aby wstrzymali się od 
pornszania momentow politycznych do cza 
su rowrotu ministra Zalesjkeego z Genewy. 

W dyskusji pos Czapi (PPS) wnosi 
o skreśłenie z tunduszu zycyjnego 2 _ 

    
    

    

   

  

miłjonów złotych, a z fundi propagando 
wego 1 miljona złotych. PoŚlzZieliński (Kl. 
Nar.) dcmagą się wyzyskani szelkich mo 
żliwości dochodowych i wnos*o podniesie 
nie taryfy konsułarnej, a zwłaszcza poży- 
cyj, dotyczącycii przeważnie obcych obywa 
teli, w taki sposób, ażeby dochódy podnieść 
a 5 miljonów zł 

Pos. Łucki (KI. IJkr.) apeluje do Minister 
stwa o wykonanie umowy międzynarodow 

1923 r. w sprawie autonomji Galich 
"Vschodniej i uskarża się na traktowanie 
mniejszości ukraińskiej. 

Pos. Polakiewicz (BB) oświadcza, że co 
«o poprawki posia Zielińskiego o opłatacn 
konsularnych to opowiedziałby się za po- 
prawką gdyby podniesienie tych opłat o 5 | 
miljonow zł. mogło się odbyć bez retorsji 
innych państw i hez szkody dla naszej emi 
gracji. 

Po przemówieniach posłów Bitnera (Ch. 
D.), Czapińskiego (PPS),  Miedzińskiego 
(BB) i Minkowskiego (5B) zabrał ponow- 
nie głos podsekretarz stanu Beck w spra- 
wach, poruszonych w dyskusji. Jako ostatni | 
przemawiał referent pos. Dybowski, ustosun | 
kowując się do zgłoszonych poprawek i pole 
mizując z zarzmami mówców. Na tem za- 
kończono obrady nad preliminarzem budże- 
tu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gio 
„sowanie odbędzie sie na jednem Z-pizysz- | 
łych posiedzeń. R 

Budżet Min. Reform 

Rolnych 
Po krótkiej przerwie koniisja budżetowa 

przystąpiła do obiad nad preliminarzem bud 
zetowym: Ministerstwa Reform Rolnych. 

Sprawozdawca pos. Sanojca z BB oś- 
wiądcza, że budżet ten trzeba rozpatrywać 
w świetle ciężkiego stanu finansowego pań 
stwa i ciężkiego Stanu gospodarczego chło- 
pa. Referent podnosi z uzna niem starania 
rządu, idące po linji wzmocnienia siły od- 
pornej drobnego rolnika. Mówiąc o refor- | 
mie rolnej, pos. Sanojca podkreślił, że jest 
oną konieczna ze względu na zatamowanie 
dvchu emigracyjnego. Zdaniem referenta nie 
należy przedłużać terminų ustawy o drob- 
nych czierżawcach rolnych, lecz przeprowa 
Gzić ustawę o ich uwłaszczeniu. Wreszcie 
ieferent proponuje szereg redukcyj prelimi- 
narza budżetowego ministerstwa. Na teri 
przewodniczący zarządza przerwę do godz. 

    

      

Na popołudniowem posiedzeniu  sejnio- 
wej komisji budżetowej minister reform rol 
nych Kozłowski, omawiając bliżej wykona* 
nie budżetu tego resortu w ostatnim' roku, 
podniósł iż co się tyczy akcji scalenia do 
roku 1925 scalone ogółem 218.423 ha, w ta 
tach od 1926 do 1930 scałono 1.345 tys. ha. 
Plan na nowy rok bieżący przewidywał 527 
t.s ha. Wykonano z tego 420.224 ha i.j. 
“9.5 proc W zakresie parcelacji w fatach 
1919 — 1925 107parcelowaro pr ywatnych | 
wmaiatkow 532162 ha i rządowych 419.349 
ha. w latach zaś 1926 — 1830 prywatnych 
majątków rozparcelowano 718.880 ha i na 
jątków państwowych 249.403 ha. 4 

Następnie minister przedstawił sprawę 
wynagrodzenia za majątki przejęte ma cele — 
osadnictwa wojskowego. Akcja wypłaty ob- | 
jęła już 33 proc ogółu obszaru tych mająt- 
ków. Ce do znoszenia służebności, to gdy 
w latach 1921 — 1925 tytułem wynagrodze    

У та za służebność wydziełonc obszar 47.831 
ha to od roku 1225 do 1930 wydzielona 
435.359 ha, a więc 10 razy tyle. do u- - 
wlaszczenia byłych czynszowników, byłych | 
wolnych ludzi : długoletnich dzierżawców, 
to do roku 1930 przyznano prawo do uwia- 
szczcnia około 2.600 osobon: na obszarz: | 
21 tys. ha. 

Kończąc minister, omawiając program 
prac Ministerstwa na rok 1931 — 52 za- 
'rważa, że obejmuje on szereg zarządzeń or 
ganizacyjnych, zmierzających do uproszcze- 
mia pracy nad pizebudową ustroju rolnego | 
"mmo zmniejszenia kredytów. Aby nie do- | 
puścić do rozdrobnienia i rozbijania gospo- 
Garstw, Ministerstwo opracowuje projekt sę 
vstawy o niepodzielności gospodarstw, po- | 
wstałych w wyniku komasacji i parcelacji. 
Ministerstwo czuwa równocześnie nad za- 
gadnieniem demograficznem i będzie dążyło 
do tego, abv przelndnienoine obszary šrod- 
kowej Polski. uwolnić od nadmiernej ludno-- 
ŠCi, przerzucając ją w miarę środków — па 
Kresy Wschodnie i Zachodnie. - 

Sprawe regulacji hipotek minister uważa 
sa iedna z napilniejszych. W tej dziedzinie 
wydany będzie szereg zarządzeń. Przygoto- 
wule się nadto projekt ustawy. Po przenió- 
w.eniu p. ministra rozwinęła się dyskusja, 
która trwała do północy. : 

    

  

     



    

"odegranej przez 
- jest to właśnie, czego szukał p. prof. Li- 

& 

ECHA KRAJOW 
  

„Bezdomny maturzysta” 
i osadnik z bursy 

To, co „Słowo umieściło z N-rze 10 z 

dn. 4 stycznia pod tytułem: „Poświątecz- 

ne tętno akademickie”, rzuca światło na 
spór, który prowadzi się na łamach „Sło- 

wa“ pomiędzy p. Strukczaszym a p. Wł. 

"Kamińskim — prezesem Rady Woj. Zw. 
Osadników. Gdy bowiem osadnicy w Wil- 
nie wybudowali bursę, do której przyjmu- 

ją dzieci swoich współtowarzyszy, dlatego, 
żeby mogli dalsze swe studja w szkołach 
technicznych lub rzemieślniczych prowa- 
dzić, to syn miejscowego drobnego rol- 
nika po ukończeniu gimnazjum w Drui i 
Dziśnie, — jak to pisze „akademik* 

jest tym wykołejeńcem, który zawisł  po- 

między niebem i ziemią, porzuciwszy kosę 
i widły, a nie dochrapawszy się do uniwer 
sytetu, czy chociażby do tej samej szkoły 

technicznej. 
A przecież p. Hołówko nie raz, ale sto 

razy i pisał i na zebraniach powtarzał, co 
na własne uszy słyszałem, że trzeba dążyć 

@0 współżycia z włościaństwem białoru- 

skiem, a najpewniejsza droga do tego pro 

wadzi przez wspólną ławę szkolną. Dużo 

żalu, a jeszcze więcej goryczy przebija ze 

słów p. ]. Bujnowskiego, studenta „kreso- 

wego”, który, wspominając pożegnalne 

pomaturalne słowa: „Bądźcie szczęśliwi” — 

dodaje: „ach, zapewne, że nie zabraknie 

pracowników, że „Gałilea”, że „Warszawa“ 

dostarczy?...“ 

Zastanówmy się przecież, jak będzie wy 

glądała sprawa państwowa za kilka lat, gdy 

grupa tutejszych — krajowych wychowan- 

ków, tych „bezdomnych maturzystów", wy 

hodowanych własnemi rękami szkoły śred- 

niej, zacznie ten podział na uprzywiłejowa- 

nych „osadnikėw“ i pokrzywdzonych „tu- 

*ejszych* na swój młody zapalny sposób 

‚ Нитастус? 

Pytam się — zawczasu, kiedy jeszcze 

jest czas z tej błędnej drogi zawrócić 

czy można takie postępowanie nazwać mą- 

drą polityką? .ffczy system ten nie jest pa- 

czeniem i psičiem akcji gospodarczej, któ- 

rą w kólłe rolniczych i spółdzielniach 

prowadzimy? Q: Wysogierd. 

NOWA WILEJKA 

— Dwa przedstawienia. Staraniem szko- 
ły powszechnej ini. Promyka urządzono w 
dniach 4 1 11 b. m. w łaskawie udzielonem 

„Ognisku“ kolejowem dwa przedstawienia. 

Dziatwa szkolna odegrała sztukę w 

3-ch odsłonach Ewy Szełburg - Ostrow- 
skiej p. t.: „Najszczęśliwsza z sióstr". 

Należy podkreślić, iż cała sztuka była 

śpiewana, gdyż muzykę do sztuki dorobił 
nauczyciel p. T. Jackiewicz, który stroną 
muzyczną sztuki osobiście kierował, a na 
przedstawieniach akompanjował na fortepia 

nie. Sztuka została odegrana bez zarzutu. 
Kostjumy, chociaż papierowe, to jednak 
bardzo efektowne i dostosowane do tre- 
Ści. Te dwie strony, t. j. reżyserję i kostju 
my -— przeprowadziły nauczycielki: p. Zien 
kiewiczowa i p. Wasiłojciówna. 

Na obu przedstawieniach cała sala za- 
pełniona była dziatwą szkolną i przedszkol 
ną. Ceny biletów były bardzo niskie, bo 
od 30 gr. — 1 zł. 2 

Należy podkreślić, że w wystawianej i 
dzieci, sztuce - operze. 

manowski w „Betlejkach* p. Romer. 

MICKUNY 
— Posiedzenia budżetowe. W dniu dzi- 

sieįszym (13 b. m.) odbyło się tutaj bud 
żetowe posiedzenie Rady Gminnej. 

Uchwałono budżet na rok 1931 — 1932, 
Który jest w porownaniu z budżetem — па 
rok bież. © 5 tysięcy niższy. 

- Należy podkreślić, iż Rada szczególnie 
przychylnie traktowała wydatki na szkolni- 
ctwo, oświatę pozaszkolną i_ bibljoteki. 

Prócz tego, postanowiła Rada jeszcze: w 
bież. roku budżetowym przystąpić do bu- 
dowy szkoły w Mickunach, asygnując na 
ten cel 5 tysięcy złotych., potrzebnych na 
zakup i przywóz budulca, który w obec- 
nym czasie jest b. tani. Fras. 

ANTOŁKSNA 
(Gm. Kołtyniany, pow. święciański) 

— Koła Młodzieży wśród Litwinów. 
Pod kierownictwem p. nauczyciela Roma- 
nowskiego  Walerjana są dwa Koła Mło- 
dzieży Wiejskiej w  Antołksnie i w Pobi- 
rzy, położone nad samą granicą: polsko - 
litewską, liczące razem 95 członków. Tak 
w jednem, jak i w drugiem Kole widocz- 
ny jest postęp i wprawna ręka kierownika. 
Uwidoczniają się tylko pewne braki w in- 

_ n/Uszą. Według 

  

weniarzu  bibljoteki i świetlicy w Antoi- 
ksnie, jednak i temu dają radę, zbierając 
się w szkole 

W obu Kołach urządzono kilka przedsta 
wień, uroczystości, związane z obchodami, 
a Kolo w Antolksnie urządziło 6 stycznia 
r. b. choinkę oraz wspólną kolację, po 
której pozostaną miłe wspomnienia na dłu- 
gie lata. Bolesne tylko, iż Polacy (okolicz- 
ni urzędnicy) nic popierają Kół Młodzieży 
swoją obecnością na imprezach, co ujem- 
nie wpływa na dałsze losy obu Kół. 

KRAŚNE N/USZĄ 
-— „Gwiazdka* w przedszkolu Ш/86 p.p. 
Z inicjatywy dowódcy detaszowanego- 

baonu 86 p. p. majora Kleina, urządzona zo- 
stała dnia 11. b. m. „gwiazdka“ dla dzie- 
ci przedszkoła wojskowego w Kraśnem 

ustalonego programu ze- 
brały się w oznaczonym dniu o godz. 14.45 
przed okazale przybraną choinką, rwszystkie 
dzieci przedszkoła z freblanką p. J. Pietru- 
szewiczówną —- we własnym lokalu przy 
„Alei Osmeį Kompanji“. 

O godz. 15 przybył do przedszkoła mjr. 
Klein z żoną i córeczka Kamusią. Po przy- 
witaniu się p.p. mjr. Kleinów z zebranymi 
rodzicami, freblanką i dziećmi „chór na- 
szych milusińskich* prowadzony przez fre- 
blankę, odśpiewał kilka kolend. Następnie 
dzieci ustawiiy się według wskazówek treb- 
lanki przed choinką  deklamowały przygoto- 
wane wierszyki o choince św. Mikołaju 1 in- 
ne. Kolejno recyrowały wierszyki: Basia 
Wojciechowska, lała  Kaźmierczakówna, 
Witek Rycerski, Basia Kosińska, Hala Kraj 
nikówna i Alinka Knapówna. Po deklama- 
cjach dzieci zajęty miejsca na małych krze- 
sełkach wokoło choinki. W tym momencie 
wjechał na salę „Krasnoludek* (Tadzio 
Bartoszewicz) z saneczkami, wypeinionemi 
gwiazdkowemi podarkami, które obchodząc 
kolejno siedzące dzieci — rozdawał — w 
towarzystwie p. Pietruszewiczówny. Po 
otrzymaniu podarków dzieci odśpiewały sze 
reg kolend. Na zakończenie imprezy zorga- 
nizowała freblanka różne zabawy, którym 
z przejęciem oddawały się dzieci, ucieszo- 
ne podarkami i zachęcone obecnością rodzi- 
ców i znajomych. 

Wśród zebranych zauważyliśmy panie: 

  

  

  

mir. Kleinową, Bartoszewiczową, Bąkowa, 
Dusiową, Kaźmierczakową, Knapową, Ko- 
siiską, Krajnikową, Małyszkową, Nowako- 
wą,Sarnowską i p. p. por. Gerasa, por. Kraj 
nika Krzyżanowskiego i in. 

  

w ciepłej atntosierze imprezy spędziły 
dzieci kilka godzin przy choince wśród 
swoich najbliższych — przeżywając miłe, 12 

pamiętne chwile — rodzice zaś mieli dobrą 
sposobność przekonać się naocznie 0 -korzy- 
ściach dobrze zorganizowanego _..przed- 
szkoła”. Ranny. 

M. WOŁKOWYSK. 

— Odczyt p. Dukszty. Dnia 11 stycz- 

nia r. b. o godz. 6 wiecz. w sali „Domu 

Ludowego" w Wołkowysku p. red. Bole- 
sław Dukszta wygłosił odczyt p. t. „Nie 
damy Ziemi skąd nasz ród”, oraz przedsta- 

wił ilusteowanemi  licznemi,  efektownemi 
przezroczami, w ilości 350 obrazów, przed- 
stawiających epizody. 

Ponieważ ludność wiedziała, że p. Duk- 
szta dłuższy czas bawił poza granicami 

Polski w większej ilości zawitała swą о- 
becnością. 9 

Odczyt ze względu na wzniosły i poważ 
nv temat dotyczący  ogólnopaństwowego 
ustroju doby dzisiejszej, cieszył się wielkiem 

uznaniem w Wołkowysku. Pan Dukszta 
opowiadał z czasów prześladowania Chrze- 

ścijan, dalej z życia  Bolszewji, o zamor- 
dowaniu cara Mikołaja, manifestacjach prz 
waniu cara Mikołaja, manifestacjach prze- 
<iwko Polsce, podboju Polski przez niemców 
it. d. Publiczneść, będąc bardzo zado 
wolona z odczytu p. Dukszty, składa 
liczne podziękowania W. Ciunelis. 

вОБ о 
NOWA FABRYKA BIELI 

CYNKOWEJ 
Jak się dowiadujemy, budowa  iabryki 

bieli cynkowej, rozpoczęta z końcem 1929 
r. przez Polskie Zakłady Przemysłu Cynko- 
wego S. A. w Będzinie, zostanie ukończona 
z początkiem marca r. b. Fabryka, urządzo 
na wedle najnowszych wymogów techniki, 
obliczona jest początkowo na produkcję 300 
wagonów bieli cynkowej rocznie. 

Zadaniem nowej fabryki będzie nietylko 
zaspokojenie częściowe rynku krajowego, 
lecz także, i to w przeważnej mierze, eksport 
iej produkcji zagranicę. Ze względu na no- 
woczesne urządzenia techniczne fabryki, 
biel cynkowa będzie pierwszorzędnego ga- 
tunku, nieustępującego w niczem jakości 
bieli cynkowej fabryk niemieckich. 

Ponieważ cena cynku surowego КаКи- 
luje się obecnie bardzo nisko, należy się 
spodziewać, że nowopowstała fabryka ustali 
również w tym stosunku niskie ceny bieli 
cynkowej dla sprzedaży krajowej, zwła- 
szcza zaś dla eksportu. 
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Galerja sztuki wileńskiego Towa- 

rzystwa Przyjaciół Nauk podobnie jak 
i całe muzeum zabytków i pamiątek, 
zgromadzonych w tej niezmiernie po-- 
żytecznej instytucji, wstąpiła oto w 
roku ubiegłym w trzecią fazę swego 
rozwoju. Zawiązek zbiorów artystycz- 
nych w r. 1908 był tu niepomiernie 
skromny, dopiero, gdy w r. 1912-ym 
instytucja została przetranzłokowana 
z uł. Tyzenhauzowskiej na ul. Lelewe 
la, i gdy w roku następnym nastąpi- 
ła fuzja T-wa Przyjaciół Nauk z wil. 
T-wem Muzeum Nauki i Sztuki, z je- 
go iście galerjowym, bogatym dzia- 
łem obrazów mistrzów odrodzenia 0- 
raz pouczającym działem polskiego 
malarstwa retrospektywnego — won- 

czas to nastała pamiętna w dziejach 
T-wa P. N. epoka rzetelnego rozkwi- 
tu kulturalnego instytucji i pod powyż 
szemi względami, zwłaszcza w  cza- 
sach ostatnich, gdy pod egidą nauko- 
wych sfer uniwersyteckich, jęła się tu 
rozkrzewiać wiedza historyczna, w 
odniesieniu przedewszystkiem do rze 
czy krajowych. Jedne bodaj tylko 
dzieje sztuki miejscowej, zorówno ma 
larskiej, jak rzeżbiarskiej, graficznej i 
td. czekają jeszcze na swych dob- 
rze naukowo przygotowanych  bada- 
czy. 

Społeczeństwo wileńskie, niestety, 
nazbyt słabo interesuje się temi nie- 

zmiernie ciekawemi objektami starej 
i nowoczesnej sztuki — stąd nie dziw, 
że w epoce, zwłaszcza powojennej, 
tak mało zasilana jest ta instytucja od 
powiedniemi darami i dlatego zbiory 
np. malarstwa współczesnego, zawie - 
rają przeważnie tylko skromne prób- 
ki potężnych nieraz talentów. 

Po gruntownem  odrestaurowaniu 
gmachu i wprowadzeniu racjonaline- 
go porządku naukowego w rozmie- 
szczeniu przedmiotów już od zeszłe- 
go roku, dzięki pracy art. mal. J. 
Hoppena, kustosza muzeum M. Bren- 
sztejna, prof. St.  Kościałkowskiego, 
prof. F. Ruszczyca, pomocnika kusto- 
sza p. Korbuta i in. — o ileż łatwiej 
jest obecnie orjentować się w naszych 
dosyć naprawdę bogatych zbiorach 
artystycznych. Są one należycie kon- 
serwowane w lokalu obszernym,  u- 
miarkowanie opalanym, o przyslania 
nych roletami pomarańczowej barwy 
oknach. 

Obrazy, akwarele, rysunki poroz- 
wieszane są w ten sposób, technicz- 
nie udoskonalony, że nie psują one 
ścian, a porządek retrospektywny za- 
chowany jest niemal wzorowo i do- 
syć starannie objaśniony zapomocą 
kartek (obrazy, pochodzące z byłe- 
go Muzeum Nauki i Sztuki, zaopa- 
trzone są w mosiężne tabliczki z na- 
pisami, w działach zarówno sztuki 
polskiej, jak i obcej) 
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Zamknięcie Koła Prawników Polskich 
Z POWODU NARUSZENIA STATUTU. 

WARSZAWA. 19. I. (tel. wł. „Słowa”) O godz. 12 w poł. do lokalu 
Koła Prawników Polskich przy ul. Królewskiej nr. 16 przybył przedstawiciei 
Komisarjatu Rządu w asystencji policji z połeceniem zamknięcia i opieczęto- 
wania Stowarzyszenia 

W lokalu był obecny prezes Koła Prawników Polskich mec. pos. No- 
wodworski, sekretarka i kierownik biura. Po oznajmieniu decyzji Komisarja- 
ru Rządu nastąpiło zamknięcie dziatalności Stowarzyszenia, przyczem został 
przygotowany odpowiedni protokół, który podpisali wspólnie przedstawiciel 
Komisarjatu Rządu, prezes Nowodworski i świadkowie. 

Agencja „Press* dowiaduje się, że zamknięcie i opieczętowanie na- 
stąpiło. według motywów oficjalnych, z powodu naruszenia przepisów sta- 
tutu stowarzyszenia przez powzięcie uchwał o wybitnie i tendencyjnie - po- 
litycznem znaczeniu, jak też z powodu osądzenia przez stowarzyszenie dzia-- 
łalności b. min. sprawiedliwości p. Cara i obecnego min. p. Michałowskiego. 

Przez te takty wyraźnie zostaiy naruszone pizepisy prawa ałbowiem 
minister za swą działalność urzędawą ponosi wyłącznie odpowiedzialność 
konstytucyjną względnie parlamentarną 

Prezydent Mościcki napelowaniu w ordynacji 
Dawidgródzkiej 

WARSZAWA. (PAT). — W ordynacji Dawid. 
Radziwiłła odbyło się w dn:u 16 i 17 bn. polowanie 

  

ódzkiej księcia Karola 
dla Panz Prezydenta 

  

Kzeczypospolitej. W polowaniu wzięli udział m. in. gen. Carton de Viart, by- 
ły szef misji angielskiej w Warszawie książę Hieronim Radziwił, hr. Bene- 
dykt Tyszkiewicz, hr. Paweł Potocki, płk. Kołkowicki, dowódca brygady 
KOP, płk. Głogowski, szef gabinetu wojskowego Pana Prezydenta mjr. Re- 
migjusz Grochoiski i radca Michał Mościcki. Na polowaniu padło 131 dzików 
i 3 wilki. 

Nuncjusz msgr. Bartoloni opuścił Kowno 
KOWNO. (PAT). — 19 bm. opuścił Kowno uuncjusz papieski msgr. 

Bartoloni. Przed odjazdem zawiadomił on premiera Tubelisa, iż wyjeżdża na 

kilka dni. jednakże w kołach politycznycł: panuje przekonanie, iż nuncjusz 

nie powróci do Kowna. 

Konferencja biskupów litewskieh 
KOWNO. (PAT). — „Rytas“ zamieszcza sprawozdanie z odbylej o- 

statnio konferencji biskupów. Na konierencji bardzo szeroko była rozpatry- 
wana sytuacja Kościoła katolickiego na Iitwie, przyczem wyciągnięto odpo- 
wiednie wnioski. Uchwalono rezolucję, wyrażającą podziękowanie Papieżowi 
za jego pismo, które ma być szeroka rozpowszechnione. Dalej przyjęto sze- 
16 g wniosków, które mają usunąć przeszkody-stawiane przez rząd ducho- 
wieństwu katolickiemu. Konferencja postanowiła również zwrócić baczną u- 

. wagę na wychowanie młodzieży. 

Sensacyjny proces nowoczesnego alchemika 
BERLIN. (PAT) — Przed sądem przysięgłych w Monachium rozpoczął się w dniu 

19 bm. sensacyjny proces przeciwko niejakiemu Tausendowi, nowoczesnemu alchemi- 
kowi, któremu w okresie inilacji udało się wci do swych rzekomych doświadczeń 
nad wyrabianiem złota cały szereg osobistości ze świata gospodarczego, politycznego 
i kół naukowych, m. in. Liudendorita. 

Oskarżony, samouk, z zawodu biacharz po dłuższych studjach okulistycznych po- 
stanowił poświęcić się wytwarzaniu złota aby w ten sposób jak twierdzi przyjść z po- 
mocą w okresie inilacji rządowi Rzeszy: 

Według zeznań oskarzonego, Ludendori interesował się ogromnie tą sprawą, obie- 
cując mu audjencję u prezydenta Hindenburga. Zawarta miała być umowa pomiędzy 
oskarżonym a Ludendoriem, oddająca wszełkie prawa wykorzystywania metody wyra- 
biania złota rzekomo wynałezionej przez Tausenda Ludendoriiowi, jako przedstawicielo- 
wi kanclerza Rzeszy. Równocześnie zawarte twmowę na spółce, na podstawie której 
Ludendorii uczestniczyć miał w 75 proc. w zyskach, przeznaczonych na cele patrjoty- 
<zne, zaś Tausend miał tytułem specjalnej gratyfikacji otrzymać 5 proc. dochodu. 

  

Nowa fala aresztowań w Rosji Sowieckiej 
Ostatni numer  „Socjalisticzeskij 

Wiestnik* donosi, że w związku z 
procesem rolniczej partji, który ma 
się odbyć niebawem, aresztowano w 
Moskwie kilku pracowników publicz- 
nych, uważanych powszechnie za lo 
jałnych obywateli sowieckich. Pomię- 
dzy aresztowanymi znajduje się Pa- 

Instytucjabankowa 
w Wilnie 

poszukuje natychmiast rutynowanego 
ka sį ега Z praktyką bankową. 

Szczegółowe oferty listownie z powa- 
żnemi referencjami należy skierowywać 
do Biura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskiego w Wilnie, Garbarska I pod 

„Kasjer“ 
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1 muzeum Wil. Tow. Przyjaciół Nauk 

  

weł Mikołajewicz Maljantowicz, były 
adwokat, który w rządzie tymczaso- 
wym piastował jako socjalny demo- 
krata tekę ministra sprawiedliwości. 
Aresztowano również Kuźmę Gwoż- 
ńziewa, jednego z najruchliwszych 
pracowników robotniczych za czasów 
starego reżimu, również byłego człon- 
ka rządu tymczasowego. Pozatem na 
czarnej liście aresztowanych znajduje 
się Sergiusz Satlykow, były socjal- 
demokrata, członek II Dumy, wysłany 
za czasów caratu na Sybir, dalej Ma- 
'ia Spirydonówna, Irena Kachowska i 
Aleksander Izmaitowicz. W Astracha- 

> aresztowano socjal-demokratę 1 5. 
członka I Dumy Izydora  Ramiszwi- 
liego. 

    

  

Studjum olejne Jana Matejki. 

Czy istnieje jeszcze na świecie 
niewolnictwo? 

„WOLNA* REPUBLIKA MURZYŃSKA UPRAWIA HANDEL MURZYNA- 
Bil. — FRANCJA RYWALIZUJE Z 

Dowiadujemy się, że rząd angielski 
wezwał generalny sekretarjat Ligi Na- 
rodów do - postawienia na porządek 
dzienny styczniowej sesji Rady Ligi 
kwestji niewolnictwa w Liberji. Komi- 
tet trzech Ligi Narodów prowadził mia 
nowicie dłuższe śledztwo w sprawie 
niewolnictwa w Liberji i skonstatował 
że w tej wolnej republice murzyńskiej 
istnieje sobie w najlepsze dalej nie- 
wolnictwo, chociaż jeszcze w r. 1890 
w Brukseli przyjęto międzynarodową 
konwencję przeciwko  niewolnictwu 
i chociaż w r. 1926 w uzupełnieniu tej 
konwencji Liga Narodów proklamowa- 
łą uroczyście zniesienie niewolnictwa 
na świecie i wybrała komisję, która 
„na czuwać nad przeprowadzeniem 
międzynarodowych konwencyj w tej 
sprawie. 

Liberja jest to wolna republika mu 
rzyńska w zachodniej Afryce. Rządy 
sprawuje warstwa wykształconych mu 
szynów, która skupiła w swem ręku 
administrację państwa, zaludnionego 
przez przeszło dwa miljony czarnej lu- 
dności. Ta uprzywilejowana arystokra 
cja murzyńska nie mogła się oprzeć po 
kusie, by wprowadzić na nowo u sie- 
bie niewolnictwo. Komisja Ligi Naro- 
dów stwierdziła, że w Liberji istnieje 
jeszcze niewolnictwo w postaci przy- 
rnusowej służby domowej i systemu 
przymusowego werbowania robotni - 
ków. Biedni murzyni zadłużeni oddają 
swoje dzieci na nieograniczony czas 
w służbę, by w ten sposób spłacić 
swe długi. Inni „werbują' robotników 
dla sąsiednich kolonij. Werbowanie to 
odbywa się w postaci ekspedycyj kar 
nych, które rząd wysyła do wiosek mu 
rzyńskich, a które używają wszelkich 
środków gwałtu, by robotników „zwer 
bowač“ dla tych robót przymusowych. 
Łapacze otrzymują po 9 funtów szter- 
jingów od głowy, a za 500 załadowa- 
nych na okręty murzynów wypłaca się 
pozatem premjc w wysokości 1000 
tuntów. A wszystko to odbywa się we 
„wolnej republice murzyńskiej, nazy 
wającej się dimnie Liberją, o której 
jako o raju marzą biedni prześladowa- 
ni murzyni całego świata... 

* * * 

Na ławie oskarżonych zasiada je- 
dnak nietylko murzyńska Liberja, ale i 
dumna Francja. We francuskich  ko- 
lonjach zachodniej Afryki wybudowa- 
no całą sieć wspaniałych gościnców, 
łączących nadmorskie wybrzeże ze 
środkiem kraju. W jaki sposób: zbudo- 
wane te gościńce? Każdy pojedyńczy 
kamień dźwigać musieli na swej głowie 
biedni murzyni, a towarzystwa irancu 
skie, które zarobiły na tem przedsię- 
biorstwie miljony franków, nie posta- 
rały się nawet a zwykłe wózki. Czarni 
tubylcy budowali kanały, zakładali szy 
ny kolejowe, trzebili lasy dziedziczne. 
A murzyni bynajmniej nie dobrowolnie 
wykonywali ciężkie prace te, lecz wes 
bowano ich też -— przymusowo. Mę- 
ską ludność kolonij francuskich uciekła 
z kraju, a w samych 'tylko ostatnich 
sześciu latach wyemigrowało z tych 
kolonij trancuskich przeszło półtrzecia 

LIBERJĄ. — HANDEL DZIEĆMI W 
CHINACH. 

iniljona murzynów. Tragiczną jest je- 
dnak dola tych emigrantów. Bez pra- 
cy i środków do życia stają się ofiara- 
mi agentów, wysyłających ich do pół 
diamentowych południowej Amryki.Pra 
ca na tych polach prawie niczem się 
nie różni od zwykłego niewolnictwa, 
muszyni podpisują bowiem umowę na 
czasokresy od 5 do 20 lat, a podczas 
iego okresu nie wolno im się wydale | 
z obozów otoczonych drutem kołcza- 
stym. A jeśli się jakiemuś murzynowi 
uda przecież wydostać z takiego о- 
pozu, czyhają już na niego dobrze zor 
ganizowani handlarze niewolnikami, 
którzy wysyłają swe ofiary do Arabji. 
W Hedżasie i Transjordanji odbywają 
się całkiem regularne targi niewolni- 
ków, a ponieważ podaż jest bardzo 
wielka, przeto cena spada do 3 funtów 
od głowy. By trochę tę cenę podbić w 
górę, trzymają handlarze swój towar 
na samotnych wyspach Morza Czer- 
wonego, a trzymają ich tak długo, aż 
znowu cena nieco pójdzie w górę. W 
Hedżasie istnieje niewolnictwo bez żad 
nych ograniczeń, a za każdego niewol- 
nika musi się opłacać po 2 funty ty- 
iułem podatku. 8 

Obok tego niewolnictwa czarnego 
istnieje też żółte niewolnictwo, a mia 
nowicie handel dziećmi w Chinach. 
Jak wiadomo, w Chinach praca małych 
dzieci jest rzeczą samo przez się zro 
zumiałą. Dzieci pracują j Eon 
tego roku życia na plantacjach, a od 
6-g0 roku sprzedają rodzice swe dzie- 
ci do fabryk. Dzieci nie otrzymują za 
swą pracę prawie żadnego wynagro- 
dzenia, a muszą pracować 12 do 15 go 
dzin dziennie. Nazywa się to „termino 
waniem“, które trwa do 10-go roku 
życia. jeszcze gorzej przedstawia się 
sytuacja dzieci oddanych do służby 
domowej. Dostawą takich dzieci zaj- 
mują się zwykle handlarze, którzy zbie 
rają swój towar po wsiach, płacąc ro- 
dzicom po 2 srebrne dolary miesięcz- 
nie, chociaż sami otrzymują 4 do 5 do- | 
larów. Stosunkami temi zainteresowała 
się swego czasu konferencja pracy we 
Waszyngtonie, ale mimo wszystko w 
Chinach handel dziećmi dalej jeszcze 
istnieje. 

   

  

Rząd włoski w walce 

z chorobą raka 
W tych dniach odbył się tu II Międzyna- 

rodowy Kongres, poświęcony walce z cho- 
robą raka. „kongresie wzięło udział kilku 
set lekarzy, którzy skonstatowali, że od cza- 
su ostatniego kongresu, wałka ta nie przy- 
niosła żadnych dodatnich rezultatów. Z na- 
pięciem oczekiwała konferencja przemówie- 
nia włoskiego prof. uniw. Tichery, który 
przyrzekł w roku ub. przedłożyć konferencji 
szczegółowe sprawozdanie z wyników lecze- 
nia raka swą własną metodą. Jednakowoż 
ua kongresie ograniczył się prof. Ticher do 
kilku ciekawych pokazów ze swemi prepa- 
ratami, co wywołało niezadowolenie wśród 
zebranych. Przyszły kongres odbyć się ma 
w Brukseli. й 
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ZARZĄD CUKIERNI 
Ul. Wieika 2, tel. 467, 

Mickiewicza 22, tei. 468 

  

K.SZTRAL 
niniejszem ma zaszczyt podać do wiadomości, że po 

wiedniem odreustaurowaniu lokalu przy ul. Ad. Mickiewicza 22 

todziannie od godz.6 wiecz. odbywają się 
koncerty kwartetu prof. 

MY niedzielę i dnie świąteczne 
poranki muzyczne od g. 12—92. 

= 
= 

rozszerzeniu i odpo- 

(obok Hotelu Bristoł) 

Tchorza     
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Pomimo wszystko, publiczność 
najsłuszniej utyskuje, że brak pou 
czającym tym zbiorom katalogu. Przy 
znać jednak trzeba, że aczkołwiek о- 
pieszale i ta luka powoli, może w 
roku bieżącym, zostanie zapełniona. 
Przecież byłby to doskonały środek 
kształcący pod względem zaznajo- 
mienią się z historją sztuki naszej i 
w pewnej mierze obcej, jako też 
środek propagandowy. 

Coprawda, brak w zbiorach tu- 
tejszego T-wa P. N. bardzo wielu 
dzieł pendzla, dłuta, i rylca cho- 
ciażby tylko w postaci skromnych 
próbek takiego np. Józefa Brandta, 
jacka Malczewskiego, Henryka Sie- 
mieradzkiego, Kazimierza Pochwal- 
skiego, Władysława Podkowińskiego 
Aleksandra  Gierymskiego i in., zato 
nie braknie w zbiorach wileńskich 
dzieł, choć nienajlepszych, ale cen- 

nych, takich znakomitych sił malar- 
skich, jak prof. Ruszczyc, prof. L. 
Ślendziński, C. Boznańska, prof. 1. 
Wyczółkowski, prof. |. Stanisławski 
1 in. 

Co do działu retrospektywnego 
małarstwa, to obecnie chcę zwrócić 
bliższą uwagę na prace Jana Matej- 
ki, znajdujące się w takiej dostojnej 
grupie mistrzów pendzła, i ołówka, 
jak Juljusz Kossak, (2 akwarele), 
prof. W. Gerson, (karton „Chrzest 
Litwy“), M. E. Andriolli (Ilustracja 
do Konrada Wallenroda) i inni, tej 
grupie, która zawiera u szczytu swe- 
go cenny obraz Anny  Bielińskiej, 
przedstawiający starca nad księgą. 

  

Owóż co do Matejki, to mamy tu 
przed sobą jedną pracę olejną, wy- 
obvrażającą charakterystyczne a dawne 
studjum przyszłego mistrza oraz 3 
jego późniejsze szkice rysunkowe. 

Obraz olejny jest darem Ś. p. An- 
toniego hr. Tyszkiewicza, jednego z 
naczelnych organizatorów Komitetu 
Założycielskiego b. T-wa Muzeum Na 
uk i Sztuki i hojnego jego ofiarodaw 
cy. Resztę złożył nieodżałowany wi- 
leński działacz społeczny ś. p. A. T. 
w r. 1907 , a jak nie udało się spraw 
dzić dokładnie, obraz ów nabyty zo- 
stał przez hr. Tyszkiewicza około r. 
1906 u wileńskiego prowizora 5. p. 
Zdzisława Chróścickiego. Ten ostat- 
ni zaś kupił go jeszcze w r. 1890 - 
tym u Ś. p. Mikołaja Głębickiego, ar- 
tysty malarza szkoły krakowskiej, kie 
rowanej wówczas właśnie przez  |a- 
na Matejkę. В 

Pamiętam hardzo dobrze tego nie- 
szczęśliwego artystę (byłego unite), 
który ciężko walczył o byt powszedni, 
gdy się znalazł w Wilnie przed czter- 
dziestu paru laty, gdzie życia doko- 
nał w kilka lat później. 

Wystawiał ś. p. Głębicki niegdyś 
w Warszawskim Salonie Krywulta 
swoię bardzo ładne obrazki rodzajo - 
we, jak np. tyle wymowny dla ów- 
czesnego  materjalnego położenia ar- | 
tysty obrazek: „„Chleba naszego po- 
wszedniego:...“. 

Głębicki utrzymywał się głównie z 
malarstwa religiinego, wykonał jed- 
nak sporo portretów olejnych zarów 
na w Warszawie, jak i w Wilnie. 

    
   

 



` ле Gospodarczy Ziem W$thodnii 
Postulaty rolnictwa wileńskiego w zakresie 

meljoracyj 
3. Meljoracje wykonywane przez 

urzędy. Meljoracje nie wchodzą w za- 
kres kompetencji jakiegokolwiek jed- 
nego ministerstwa, stanowią nato- 
miast objekt zainteresowania kilku, 
mianowicie ministerstwa rolnictwa, 
reform rolnych i robót publicznych. 
Sprawa rozproszkowania kompetencji 
poruszona była niejednokrotnie, mię- 

( dzy innemi na zjeździe hydrotechnicz- 
mym w Warszawie — dotąd jednak 
nie znałazła właściwego rozwiązania. 
W memorjale 1olnictwa ziem północ- 
no-wschodnich jest ona pominięta mil- 
czeniem, ponieważ zaliczyć ją należy 
do zagadnień ogólnych, a nie specjal- 
nie dotyczących nasze województwa. 
W związku z tem nie zostały poruszo- 
ne sprawy  ześrodkowania kontroli 
wszystkich robót z zakresu meljora- 
cyj szczegółowych w jednym ręku, to 
znaczy tak robót wykonywanych przez 
prywatnych właścicieli, jak przez po- 
szczególne urzędy — dyrekcję robót 
publicznych, urzędy ziemskie, wydzia- 
ły rolne przy urzędach wojewódzkich. 

Natomiast dużo uwagi poświęca 
memorjai rolnictwa ziem  pėlnocno- 
wschodnich meljoracjom, wykonywa- 
nym przez urzędy ziemskie w zwiążku 
z postępowaniem scaleniowem. Jest 
to zagadnienie rzeczywiście pierwszo- 
szednej wagi dla naszego terenu. Cho- 
dzi przecież o to, by włościanin po 
skomasowaniu się dysponował grunta 
mi nadającemi się do zracjonalizowa- 
iia warsztatu rolnego. Sprawa ta w 
sozważanym memorjale ujęta została 
w następujący sposób: 

„Mełjoracje wykonywane 
urzędy ziemskie zostały rozpoczęte 
tylko od 3 lat. Meljoracje te mają być 
wykonane przed opracowaniem  pro- 
jektu scalenia, ażeby projekt scalania, 
był oparty na projekcie odwodnienia, 
unikając przecinania poszczególnych 
działek rowami, które utrudniłyby 
uprawę poprzecinanych działek, a na- 
wet stworzyłyby niedostępne do upra- 

/, wy nieużytki Akcja ta posiadająca do- 
niosłe znaczenie dlą zwiększenia pro- 
dukcji roinej!, prowadzi się z dużem 
opóźnieniem z powodu niedostatecz- 
nych kredytów. Zabagnione tereny, 
które mogłyby dać po uskutecznieniu 
'neljoracji dobre łąki, lub grunty 
uprawne. w dalszym ciągu przy opra- 
cowaniu projektów scalenia kwaliti- 

  

kowane są jako nieużytki. Po wprowa-| 
dzeniu projektu  scaleniowego — па 
grunt, przeprowadzenie meljoracji jest 
częstokroć utrudnione, a nawet w po- 
szczególnych wypadkach niemożliwe. 

przez| 

W/ związku z tem: 1) należy zwięk- 
szyć odpowiednio kredyt na opraco- 
wanie projektów i ich wykonanie; na 
terenie województwa wiłeńskiego ko- 
masuje się rocznie około 40.000 ha, z 
których około 50 proc. wymaga me- 
ijoracji; wychodząc z założenia, że 
koszt sporządzenia projektu meljora- 
cji wynosi około 15 zł. na: 1 ha, zaś 
koszt wykonania robót, przyjmując, że 
większą część robót wykonają zainte- 
„esowani sposobem  szarwarkowym, 
wyniesie około 50 zł. na 1 ha — nie- 
zbędny kredyt na roboty meljoracyjne 
w związku z komasacją w wojewódz- 
twie wileńskie można ustalić w, su- 
mie 1,3 miljona złotych, czyli, że ten 
ksedyt powinien być  wdwójnasób 
większy, niż kredyt przvdzielany na 
komasację (w roku 1930 kredyt na 
xkomasację wynosił 680 tysięcy zł.). 
2)Wszystkie projekty scalenia, gdzie 
tereny wymagają odwodnienia, powin- 
ny być uzgodnione z projektami me- 
lioracyjnemi. 5) Wprowadzenie na 
grunt projektu scaleniowego powin- 
no następować po wykonaniu meljo- 
racji”. 

Przytoczone postulaty są całkowi- 
cie uzasadnione. Podyktowane są tro- 
ską o stworzenie dla drobnego  rolni- 
ctwa możliwości zracjonalizowania go 
spodarstw. O ile nam wiadomo, znaj- 
dują one całkowite zrozumienie w mi- 
nisterstwie reiorm rolnych. Byłoby 
wielkim błędem, gdyby potrzeby w tej 
mierze  podporządkowan e zostały 
wzgłędom budżetowym. H—ski. 

Mis   

  

NADESŁANE. 

Upraszam wszystkich moich  dłużni- 
ków o niezwłoczne wpłacenie do kasy 

| uiojej całej zaległej należności wraz pro- 
centami i kosztami, lub gdyby to prze- 
Kraczało narazie możliwość płatnika, wej- 
ście ze mną w porozumienie, co do pew- 
nego rozterminowania części należno- 
ści. 

Uprzedzam, że zmuszony przez sytua- 
cję (patrz ogłoszenie Sądu Okręgowego 
z dn. 16 b. m i moje komunikaty z dn. 
18 b. m.) od tych wszystkich, którzy nie 
pośpieszą z załatwieniem ze mną spraw 
swojej należności, takowa wraz z koszta- 
mi egzekucyjnemi, ściągnięta będzie przy 
udziale władz sadowych, lub administra- 
cyjnych z całą bezwzględnością. 

Pozostawienie niniejszego wezwania 

l 

nego do dn. 10 lutego r. b. bez skutku, 
będę uważał za chęć uchylenia się od 
dobrowolnego załatwienia sprawy i po 
tym terminie przystąpię do przymusowe- 
go ścłagania należności. 

! ZYGMUNT NAGRODZKI 
i Skład Maszyn + Narzędzi Rolniczych. 
| Wilno, Zawałna 11-a.   
  

  

Kwestja asfaltowania ulic i autobusy 
Do Magistratu m. Wilna wpłynęła oferta szwajcarskiej firmy B-ci 

Saurer (fabryka budowy autobusów) z propozycją wyasfaltowania ulic Wil- 
na na koszt firmy wzamian zaco B-cia Saurer 
na uruchomienie ruchu autobusowego 

otrzymaćby mieli koncesję 
w- Wilnie. Sprawa ta wpłynęła na fo- 

zum rozpraw magistrackich i po długich debatach postanowiono ją prze- 
słac sekcji technicznej. Sekcja techniczna ma ze swej strony zażądać od fir- 
iny Saurer konkretnych danych cyfrowych. : 

Dowiadujemy się, 

stąpić drogą przetargu. 
Spodziewać się należy, że z chwi 

: a ; że ponieważ podobne oferty złożyło już kilka firm 
krajowych i zagranicznyńch, odstąpienie prac i udzielenie koncesji, ma na- 

lą nadejścia sezonu prac budowlanych 
jedna z firm będzie mogła zająć się nareszcie asfaltowaniem ulic. 

Miejmy nadzieję, że za rok jeźdźić będziemy na dobrych brukach i w 
przyzwoitych autobusach. 

  

Adwokat Duracz oskarżony za obraze władz 
W dniu 23 bm. przed Sądem w Grodnie stanie adw. Durecz z Warszawy, niestru-- 

go obrońca 
„„Zostal z art. 530 i 532 

wszystkich tych, którzy działają na szkodę państwa, Duracz oskarżony 
KK, które a o obrazie władz. W drugiej połowie r. ub. Gd czas procesu 60 komunistów w Grodnie 1 podczas usuwania z sali awanturujących się 

skazańców adwokat Duracz wraz ze swoimi klientami wznosił różne okrzyki, a następ- 
nie podczas przemówienia użył całego szeregu epitetów uwłaczających pod adresem 
władz, 

Proces budzi zrozumiałe zainteresowanie. 

Tak np. w naszem mieście namalował 
konterfekty ś. p. Stefana Syrwida, ap- 
iekarza; Jakóba Nagórskiego, adwoka 
ia; dalej niżej podpisanego, oraz in- 
ne. 

Przechodząc raz ulicą. dawniej 
zwaną „Wogzałną”, ujrzałem w ok- 
nie parterowem kamienicy Szura bar- 
dzo dobry portret męski Zrozumiałem, 
"e tam musi zamieszkiwać artysta, 
iakoż wnet poznałem tam samego ar 
tystę , Mikołaja Głębickiego, którego 
autoportret był właśnie na wystawie 
okiennej. 

Oglądałem w jego mieszkaniu cen 
ny szkic olejny wielkich rozmiarów i 
*taktowany rysunkowo, co do manje- 
ty, sposobem iście matejkowskim. 
Kompozycja przedstawiała napad Ta 
tarów, z dominującemi w niej posta- 
<iami porywanych dziewcząt. Były 
w tym obrazie i braki perspektywicz- 
ne, któremi niekiedy nacechowane by 
ły niektóre obrazy Matejki. 

Ś. p. M. Głębicki, zaznaczmy tu 
nawiasowo, żonaty był z synowicą 
znanego pisarza Michała Czajkowskie 
go (Sadyka Paszy). 

„ Wracając do pamiątki matejkow- 
skiej, znajdującej się w T-wie P. N. 
zanotujmy przedewszystkiem, że ob- 
jaz ów, przedstawiający w ujęciu 
półpostaciowem mężczyznę z dużą 
brodą, wykonany jest portretowo, a 
za model służył mu bez ochyby  ja- 
К$ — prawdopodobnie — krakowski 
semita. Praca ta pochodzi —— jak się 
zdaje — z roku mniej więcej 1860-go 
gdy jeszcze późniejszy autor „Kaza- 

m
 

  

nia Skargi* niedostatecznie miał wy- 
robioną technikę malarską i niecal- 
kien: jeszcze opanowywał stronę ry- 
sunkową w niektórych częściach, jak 
jest w danym wypadku, wyobrażanej 
postaci. 

Aczkolwiek brak i samemu  kolo- 
tytowi, utrzymanemu w tonie cokoł- 
wiek brunatnym, tej świetności, jaką 
się później odznaczały doskonałe krea 

cje malarskie Matejki, to jednak stud- 
jum owe  niepozbawione jest poważ- 
niejszych zalet artystycznych i zwra- 
ca w niem przedewszystkiem uwagę 
miękkość w traktowaniu włosów bro- 
dy i pewna  Śmiałość w techniczno- 
malarskiem ujęciu całości. 

Obraz malowany jest na brzozo- 
wej desce i nosi u prawego rogu pod- 
pis, aczkolwiek niezupełnie wyraźny: 
Jan M. (brak tu jednak w literach 
tak znanych później u Matejki za- 
witych linij) Na odwrotnej stronie 
deski znajduje się napis, położony— 
jak niegdyś upewniał mię š. p. Miko- 
łaj Głębicki, — w onym czasie, gdy 
otrzymał on tę rzecz z rąk umiłowa- 
nego mistrza: „i(raków 1884 dn. 24 
stycznia. Pamiątka od J. Matejki“. 

Rozmiar tego“ studjum olejnego 
wynosi 70 x 544 cm. Stan zachowa- 
nia tej pracy olejnej bardzo dobry. 
Autentyczność rzeczonego dzieła Ma- 
tejki jest dziś już niekwestjonawana. 

L. Uziębło. 

DS 
. stwowej szkoły średniej 

„stę oszmieńskiego 

SŁ O wo 

Kwestia rozpisania wyborów 
do Rady Miejskiej 

NARAZIE NIEAKTUALNA. 

Dowiadujemy się ze źródeł dobrze poiniormowanych, že kwestja ma- 
jącego nastąpić rzekomo w najbliższej przyszłości iozpisania wyborów do 
Rady Miejskiej m. Wilna, nie jest narazie aktualna. 

Morderca z pod Stołpców 
STANIE PRZED SĄDEM DORAŻNYM. 

Sprawca okrutnego mordu na osobie rodziny Miilerów pod Stołpcami — E. Mar 

kiewicz został przekazany do dyspozycji władz wojskowych, kompetencji których pod 

iega jako zbiegły z pułku i jak dowiadu jemy się sadzony będzie w trybie doraźnym. 

Ucieczka urz. skarbewego w Mołodecznie 
W zagadkowych okolicznościach z urzędnik skarbowy w Mołodecznie niejaki 

Specki, który jak przypuszczają jego władze przełożone, po zdetraudowaniu pieniędzy 
podatkowych uciekł za granicę. 

Awantury w więzieniu grodzieńskiem 
Przez dwa dni więzienie w Grodnie było terenem zajść z więźniami, którzy awan 

turowali się w celach, protestując w ten sposób przeciwko zarządzeniu estrzyżenia wło 
sów niektórym więźniom. Ostrzyżenie nakazane zostało zaraz po inspekcji, która stwier 
dziła u niektórch więźniów robactwo. W chwili gdy prok urator zapowiedział, że za- 
stosuje represje jeśli w więzieniu nie nastąpi spokój, więźniowie zaprzestali awantur. 

Walki chłopskie © miedze 
Walki chłopskie o miedzę. Onegdaj w dzień we wsi Sawołówka koło Skidła doszło do 
zajść na tle zatargu 0 rozgraniczenie gruntów łąki. 

Kilkunastu mieszkańców wsi uzbroiwszy się w cepy stoczyły między sobą formał- 
ną bitwę w rezultacie której było kilka oiiar. 

Jednego z nich Wasyla Buładza w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitala w 

  

Skidlu. 

EOS 
WTOREK 

Fabjana W. słońes o g. 7 m 32. 

20 Di | 
ju s »: © godz 38 w 26 

  

ЧА ZAKŁADU METEORO- 
5. В. W WILNIE. 

z dnia 19 L 31 r. 

Ciśnienie średnie w mn. 751 
Temperatura Średnia — 3 
Temperatura najwyższa — 2 
Temperatura najniższa — 6 
Opad w mm. — 
Wiatr: południowy 
Tendencja: wśrost 
Uwagi: pochmurno Śnieg 

  

» 

  

NABOŽENSTWA 
-— Święto Jordanu. Wczoraj jako 

w dzień święta prawosławnego Jorda 
nu przez ulice miasta przeszła proce- 
sja asystująca tradycyjnie przy święce 
niu wody na Wiiji. Procesja wyrusžy- 
ła z soboru Zarzecznego na czele z JE 
arcybiskupem Teodozjuszem, kroczą- 
cym w asystencji licznego duchowień 
stwa. Procesja przeszła ulicami św. 
Anny, pl. Katedralnym, do ul. Arsenal 
skiej gdzie po krótkich modłach * JE 
arc. Teodozjusz dokonał ceremonji po 
święcenia wody, zaś chór cerkiewny 
wykonał pienia religijne. Podczas ce 
remonji kompanja żołnierzy prezento- 
wała broń. W drodze powrotnej rów- 
nież był zachowany ten sam ceremon- 
jał, tj. duchowieństwu i procesji to- 
warzyszyła kompanja wojska ze szian 
darem i orkiestrą, jak również oficera 
mi i żołnierzami garnizonu wyznania 
prawosławnego. Na uroczystości wła- 
dze państwowe reprezentowali nacz. 
Wiszniewski i p. Podziunas. 

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p. wojewody. P. Woje- 

woda Kirtiklis przyjął w dniu 19 b. m. dy- 
rektora Banku Ziemskiego p. Stanisława 
Bochwica w sprawach Banku Ziemskiego, 
b. szefa sztabu 19 dywizji pułk. Zawiszę, 
który przybył z wizytą pożegnalną, pułk. 
Hertia, komisarza Kasy Chorych w spra- 
wach tej instytucji, wreszcie starostę Tra- 
mecourta w sprawach samorządowych i pra 
cy społecznej w pow. Mołodeckim i staro- 

Suszyńskiego w spra- 
szmianskiego. 

MIEJSKA 

— Numeracja domów i mieszkań. Przy 
pominamy, że zarządzona przez władze nu- 
meracja domów i poszczególnych mieszkań 
winna być dokonana do dnia 1 lutego. 

— Ewidencja ludności. Celem uzyskania 
AE ewidencyjnych ludności Magistrat 
w Wilnie i władze samorządowe na prowin 
cii przeprowadzają ankietę ludności za po- 
średnictwem właścicieli nieruchomości. Ty- 
czyć to będzie również cudzoziemców we 
dług stanu z dnia 1 stycznia rb. 

akończenie prac ewidencyjnych. musi- 
nastąpić przed 1 maja. 

— Klęska gołoledzi. Z powodu ostatnich 
odwiłży i ponownego „mrozu ruch pieszy po 
ulicach naszego miasta stał się znacznie utru 
dniony. Na głównych ulicach, gdzie każda z 
posesyj posiada stróża i gdzie patroluje poli 
cja, ulice są. częściowo piaskiem  wysypy- 
wane, przedmieścia jednak, gdzie przewa 
żnie właściciele małych domków sami obo- 
wiązki dozorców spełniają i gdzie zobaczenie 
sylwetki policjanta należy do rzadkości, cho 
dniki przedstawiają się jako tereny śŚlizgaw 
kowe. Należałoby zainteresować się i tak 
jaż upośledzonemi przedmieściami Wilna i 
ustrzec ich mieszkańców przed połamania- 
mi rąk i nóg. 

wach powiatu 

AKADEMICKA 
— Zarząd Aeroklubu Akademickiego Wił 

no podaje do ogólnej wiadomości, że z dn. 
27 stycznia rozpoczyna kurs wiedzy lotni- 
czej. Zajęcia będą się odbywały w dwóch 
sekcjach: w sekcji dla kandydatów na pi- 
lotóv sportowych, oraz w sekcji obsługi 
samolotów. Kurs  składą się z wykładów, 
"wiczen, Oraz praktyki warsztatowej. Zaję- 
cia będą ża PRACY 2 — 3 razy tygod- 
niowo w godzinach wieczornych (0 z. 
19 do godz. 21 min. 30). ZIE 
Na kurs, poza członkami Aeroklubu i 

kandydatami, zgłoszonymi przez urząd 
P.W. i W. F., mogą być przyjęte osoby 
postronne, jednak posiadające  wykształce- 
tie nie mniejsze, niż w zakresie 6 klas pań- 

y ogólnokształcącej 
lub równorzędne. 

. Szczegółowych informacyj udziela i za« 
pisy przyjmuje do dn. 24 stycznia Sekre- 

NIKA 
tarjat Aeroklubu (Mickiewicza 4 m. 4 co- 
dziennie, oprócz scebót i świąt od godz. 19, 
do 20 min. 30). 

— Legjon Młodych. — Akademicki Zw. 
Pracy dla Państwa. Sekcja PW i WF Le- 
gionu Młodych podaje do wiadomości, że w 
dniu 20. I. rb. o godz. 8 w. w sali IV Gma 
chu Głównego USB zostanie  wygłoszon:: 
referat p.t. „Zadania Młodzieży Akademi 
kiej Akcji PW*. 

Reierat wygłosi kol. E. Galinat. 
Obecność członków obowiązkowa. Goś 

cie mile widziani. Wstęp bezpłatny. 

SZKOLNA 

— Projekt założenia szkoły mecha 
ników lotniczych w Lidzie. Na skutek 
wystąpienia Powiatowego Komitetu 
LOPP w Lidzie, w sprawie wykorzy- 
stania Państwowej Szkoły Rzemieślni 
czej w Lidzie dla kształcenia mecha- 
ników lotniczych, Ministerstwo Wy- 
znan Religijnych i Oświecenia Publi- 
cznego zaproponowało  Kuratorjum 
Okr. Szk. w Wilnie opracowanie od 
powiedniego wniosku o utworzeniu na 
wydziale ślusarskim Państwowej Szko 
ły Rzemieślniczej w Lidzie specjalne- 
go podwydziału mechaniki lotniczej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
118 Środa Literacka poświęcona 25-le- 

ciut p społecznej i literacko-publicystycz 
nej p. Heleny Romer-Ochenkowskiej, od- 
będrie się dn. 21 stycznia o godz. 8 wiecz. 
Pędzie to szczególnie miły Wilnu dzień ju- 
bileuszu znanej 1 zasłużonej działaczki, w 
latach przedwojennych na niwie patrjotycz- 
nej i oświatowej, oraz w ciągu 25 lat na 
terenie dziennikarstwa wileńskiego i litera- 
tury regjonalnej. Wiceprezeska Związku Li- 
teratów Wiłeńskich cieszy się szeroką po- 
pularnością, jako autorka nowel tutejszych 
1 ludowycn utworów scenicznych, a stwo- 
rzona przez nią postać  „Józefuowoczki” 
przeszła do historji. Na Środzie Literackiej 
jako gospodarze wystąpią: Związek Zawo- 
dowy Literatów Folskich w Wilnie i Syn- 
dykat Dziennikarzy Wileńskich. Wieczór 
zagai prezes Zw. Literatów prof. M. Zdzie- 
chowski, p. W. l!obaczewska wygłosi re- 
ierat o twórczości autorki „„Tutejszych*, 
poczem artyści dramatyczni i Jubilatka sa- 
ma odczytają szereg utworów pani Romer. 

Wstęp mają członkowie obu zrzeszeń, 
sympatycy i goście: 

Początek punktualnie o godz. 8 wiecz. 
we środe 21 b. ni. 

— Zarząd Tow. Naucz. Szk. Średn. i 
Wyžsz. podaje do wiadomości swoich człon 
ków, że we wtorek dn. 20 b. m. w gimn. 
"m. Ad Mickiewicza odbędzie się zebranie, 
na którem dyr. S. Paszkiewicz wygłosi re- 
icrat n. t. „Žagadnienia ogėlnodydaktyczne, 
poruszone na kursie dyrektorów w War- 
szawie". Goście mile widziani. 

— Odczyt prof. Sopoćki. Piaty odczyt 
z cyklu „Życie wewnętrzne” ks. prof. Mi- 
chała Sopoćki, p. t. „Rola rozmyślania w 
życiu wewnętrznem"* odbędzie się we wto- 
tek dn. 20 stycznia o godz. 7 min. 15 wiecz. 
w Domu Sodalicyjnym (ul. Królewska 9). 
Wstęp dła członków Sodalicyj i zaproszo- 
szonych gości. Zaproszenia można dostać 
od członków Sodalicyj. ° 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicz- 
nego. We środę dnia 21 stycznia b. r. o 
godz. 19 w'sali Instytutu im. J. Šniadeckie- 
go Nowogródzka 22. I. dr. E. Michalski 
-wygłosi odczyt p. t.: „O przewodnictwie i 
ciężarze cząsteczkowym kwasów chlorow- 
cowodowych w anilinie“. И walne zebra- 
nie członków Wil. Oddz. Na odczyt wstęp 
wolny. 

-- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
Posiedzenie naukowe odbędzie się dnia 21 
stycznia r. b. o godz. 26 w sali Towarzy- 
stwa przy ul. Zaimkowej 24 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1 Odczytanie protokółu z ostatniego po 
siedzenia. 2, Doc. dr. Abramowicz a) O 
stwierdzeniu objawu Bella za pomocą diap- 
hanoscopji z pokazem chorych, b) pokaz 
chorych z kliniki okulistycznej. 3. Prof, Mi- 

chejda: Zapalenie wyrostka robaczkowego 
na podstawie materjałów Kliniki  Chirur- 
gicznej w Wilnie (cz. I). 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dziś 
we wtorek 20 b. m. w gmachu T-wa przy 
ul, Lelewela 8, o godz. 7 wieczór odbędzie 
się miesięczne zebranie naukowe ogółu 
członków, na którem prof. dr. Marjan Mo- 

  

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE i SIECZKARNIE 

różnej wielkości i systemów, 
z pierwszorzędnych fabryk, 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawaina 11-a 
ceny ntPskie   

2 spe 

JOZEF RYCHTER 
Kasjer Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 

zmaił nagle dn. 18 b. m. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20 b. m. 
Jakóba o god». 9.30, poczem 
Pawła na Antokolu, 

o czem zawiadamiają 

nastąpi 

  

w kościele Św. 
pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i 

Zarząd, Dyrekcja i Pracowńicy 
Komunalnej Kasy Oszrzędności m. Wilna 

NADUŻYCIA W BRATNIEJ POMOCY POLSKIEJ 
MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 

Dochodzą do nas coraz bardziej niepokojące wiadomości o rozmiarach 

nadużyć w Bratniej Pomocy. Polegały one na tem, że prezes żyrował firmą 
Brdtniej Pomocy weksle prywatne jednego z członków Zarządu. Weksli tych 
razem wystawiono na sumę do 6000 zł... 

Ludzie ci nadużywający żyta Bratnicj Pomocy korzystali jako Wszech 
polacy z pomocy przyjaciół politycznych ze starszego społeczeństwa Pio- 
tra Kownackiego i Władysława Babickiego prezesa komisji rewizyinej, jako 
drugich żyrantów. Pozatem podjęto sumę około 2000 zł. z kwesty, nie inka- 

„sując w Bratniej Pomocy. Również do tych nadużyć dochodzą niewyliczone 
awanse na sumę około 1500 zł. 

Wierzymy, że rychło ukaże się oticjalny komunikat czynników miaro- 
dajnych, który uspoki opinię publiczną. 

ESZWEUGZEWCYE WP REZCRCZAZEA WERE ZEREOZDRZ ROS CZY ROKC RSOSCD 00006 CZE 

FILM i KINO 
Novarro, Buster Keaton i Harold 

Lloyd. 
W Heljosie w „špiewno - džwieko 

wym dramacie milosnym“ p.t. „Роги- 
cznik Armand“ gra Ramon Novarro w 
towarzystwie Doroty Jordan. Nic nowe 
go w tym filmie nie znajdujemy. Słod- 
ko zmysłowy kochanek i uwodziciel, 
tym razem inaczej tylko przyodziany: 
w pięknym mundurze oficera napoleoń 
skiego i w przebraniu lokaja, ukrywa- 
jąc się przed rojalistami. Jako piękny 
lokaj Karol uwodzi on pewną hrabian 
kę, co wydaje się nieprawdopodobne. 
riękna hrabianka mogła sobie uciąć 
porządny tlircik z pięknym  ilokajem, 
ale rozkochać się czułe i romantycznie, 
skuszona namiętnym śpiewem — Ю 
wątpliwe. Śpiewu zresztą jest za du- 
žo. | akurat w momentach takich, kie- 
dy właściwie powinno nastąpić zupeł 
nie co innego. Dlatego też nałeży w 
iem miejscu zacytować mądre słowa 
Magdaleny Samozwaniec, słowa które 
powinna zapamiętać sobie Doro- 
ta Jordan: „Niema chyba tak czarują- 
cego mężczyzny na świecie, któryby 
raz na zawsze nie ośmieszył się w 0- 
czach ukochanej. gdyby nagłe, siedząc 
z nią w ogrodzie na ławce, zaczął nu- 
cić jak pasterz; odeszłoby się od nie- 
go na koniec świata, ogłąłając się tyl- 
ko ze strachem, czy aby nie goni za 
człowiekiem, śpiewając dałej jakieś tra 
giczne tango“. A Magdalena Samozwa 
niec ma chyba doświadczenie. Cóż zro 
bić! Amerykanie stają się coraz bar- 
dziej sentymentalni, i film dźwiękowy, 

= przetworzy zupełnie ich psy 
chikę. 

Podobna historja zdarzyła się i z 
Busterem Keatonem w Hollywoodzie. 
Musi grać tu rolę rozkochanego impre- 
sarja w filmie dźwiękowym — i natu 
ralnie, sztuka na tem cierpi. Zakocha- 
ny Keaton staje się nudny, film dłuży 
się — i tylko w tych monentach, 
gdzie Keaton jest sobą — smutnym i 
poważnym wesołkiem — mamy pra- 
wdziwą komedję, żywą i pełną humo- 
ru. 

Natomiast łiarold Lloyd w Casino 
jest w, swoim żywiołe, i cały film utrzy 
many jest we właściwym — i Lloydo- 
wi i amerykańskiej kinematografji — 
styłu. Dlatego tilm jest dobry, pełen 
niezwykłych pomysłów, przygód, 
chwytów technicznych i artystycznych 
— na tle chińskiej dzielnicy w Chica- 
go czy New Yorku. Wyzyskane są 
wszystkie możliwości czy raczej nie- 
możliwości -— i powstała znakomita 
groteska. Er. 

P.S. Dyrekcja Hollywoodu dokonała 
przyjemnej reformy w programach dru 
kowanych. Mamy w nich wreszcie po 
raz pierwszy w Wilnie spis aktorów i 
osób. W następnym prosimy jeszcze o 
nazwiska reżyserów i wykonawców 
technicznych. 

rełowski wygłosi odczyt p. i. „Korona Wi- 
tolda i ocalone regalia piastowskie". Od- 
czyt ilustrowany będzie obrazami świetlne- 
mi. Wstęp wolny. Goście miłe widziani, 
— Sprostowanie. W ogłoszonym w N-rze 

14 „Słowa” z dn. 18-I b. r. spisie członków 
Sądu Pracy w Wilnie przez omyłkę wska- 
zano, że zastępcą Przewodniczącego Sądu 
Pracy jest Sędzia Piotr Narębski, zamiast 
jak powinno być: Sędzia Wacław Cywiński. 

RÓŻNE 
—Z powodu jubileuszu Pani Hełeny Ro- 

mer - Ochenkowskiej, tak zaszczytnie zna- 
nej naszemu krajowi na połu: oświatowem, 
społecznem, filantropijnem, literackiem, dzien 
nikarskiem i połłtycznem przedstawione bę- 
dą „Betlejki* w teatrze na Pohułance dn. 21 
stycznia w sobotę o godz. 16.30; tam na- 
stąpi też wręczenie adresu Jubilatce. Do- 
chód przedstawienia komitet obchodu wraz 
z dyrektorem Zełwerowiczem ofiarowuje na 
ceł społeczny według uznania Jubilatki. Bi- 
lety wstępne nabywać można od czwartku 
22. ] w cukierni Sztrałla róg Tatarskiej, a 
w dzień przedstawienia w Lutni i u wejścia 
Nie wątpimy, że wielbiciele talentu i osoby 
szanownej i kochanej Jubilatki zbiorą się li- 
cznie w teatrze na Pohulance. 

— Gorliwy miejski. W. sobotę 
w nocy do Kasyna niższych -funkcjonarju- 

- szów policji przy ul. Żeligowskiego podczas 
odbywającej się tam zabawy przybył pobor 
ca widowiskowy Magistratu i zażądał przer- 
wania zabawy, która jego zdaniem nie by- 
> meldowana ww aaa Nic ua pomo- 
gły ttumaczenia że policjanci urządziłi skład 
kową  wieczornicę, p. poborca haladliwie 
upierał się przy swojem, czem omał: nie 
spowodował że nie zrzucono go ze schodów 
D bk ag A 

rządu Kasyna wybawiła ego urzędni 
ka miejskiego z ORAL A 

Maluczko, a będziemy słyszeli że pp. po 

  

ODPOWIEDŹ POSŁA 
DR. BROKOWSKIEGO 

Do Pana Dr-a Odyńca Wacława. 
Wielce Szanowny Panie Doktorze i 

Kołego! 
Wybacz, że w bieżącym sezonie polity- 

cznym tak obfitym w listy otwarte pozwa- 
łam sobie zwrócić się do Ciebie jako łeka- 
rza i działacza publicznego, do którego ży- 
wiłem i żywię nadal pełne zaufanie 1 szącu 
nok bez względu na to jakie jeszcze stron- 
nictwo będzie się szczycić Twojem nazwis 
kiem na swej liście kandydackiej i wresz- 
cie z tego powodu że uważałeś za wiaści- 
we podpisać list otwarty skierowany do 
mnie. 

Jestem przez to wezwany do publicznej 
Gdpowiedzi i w Twoje godne ręce ją skła- 
lam. 
W. dn. 8. I. 1931 r. na publicznem zgroina 

dzeniu omawiałem rozgłośną sprawę brze- 
ską. Starałem się ująć jej genezę, zobrazowae 
podłoże publiczne oraz poukrešlič strony 
prawną i humanitarną tego tematu, który 
stronnictwa opozycyjne wyhodowały do roz 
miarów zagadnienia» państwowego na tie a- 
resztowania i przebywania w twierdzy brze - 
skiej uczestników Kongresu Krakowskiego 
: oryanizatorów ostrych wystąpień przeciw- 
rządowych w innych miejscach Rzeczypo- 
spolitej. 

Przyjęta na tymże zebraniu rezołucja о- 
głoszona w nr. 7 „Kurjera Wileńskiego” z 
An. 10 stycznia rb. zupełnie wyraźnie okreš- 
ią moje stanowisko. 

Można je podziełać lub odrzucić, ale 
nikt, sądzę, niema podstaw do robienia nii 
jawnego lub ukrytego zarzutu, że milcze- 
niem pokrywam swoją dezorjentację w tej 
sprawie albo też uchylam się od moralnej 
odpowiedzialności jaką niewątpliwie pono- 
szę z tytułu” należenia do obozu prorządo- 
wego. Jest wręcz przeciwnie — sprawę w 
jej całokształcie pojmuję według 
szego mego rozumienia i odpowiedziałności 
sę nie boję. 

Mimo to został skierowany do mnie tisi 
otwarty, skrzętnie zresztą zarejestrowany 
przez „Gazetę Warszawską”, w którym gro 
no kolegów zgłasza do mnie apel dotyczą- 
cy KI pa w wa 
więźniów brzeskich, przesądzając już 
ry zgodność z prawdą jak treści m 
nych interpelacyj tak rozsiewanych ustnie i 
przez prasę pogłosek. 

Sądzę, że wobec poprzedniego - mojego 
"wypowiedzenia się na ten temat mógłbym 
Byś zwołnionyy od dalszych odpowiedzi. 
Nie będę się powtarzał i do uprzednio zaję 
tego stanowiska dodać tylko mogę co a 
stępuje: nie uważam sięza powołanego do 
przeprowadzania dochodzeń na własną rekę 
ani też nie uważam za właściwe domaga- 
nia się nadzwyczajnej komisji dła zbadania 
tej sprawy a to z tego powodu, że art. 77 
Konstytucji EE zupełną  niezawi- 
słość sądów Rzeczypospolitej i zabezpiecza 
arzecznictwo sądowe przed działaniem jak 
władz  ustawodawczych tak i wykonaw- 
czych. Sprawa w swym całokształcie wraz : 
z interesującą Sz. Kolegów jej stroną hu- 
manitarną podlega całkowicie Władzy Są- 
dowej i od niej oczekiwać nałeży właściwe | 
go rozstrzygnięcia. 

Wszelkie próby nacisku zewnątrz 
przyśpieszenia sprawy i- t.p. oddziaływania 
na jedną z trzech podstawowych władz pań 
stwowych, do których zaliczają się niezale- 
żne Sądy uważam za działania utrudniające 
wymiar sprawiediiwości z drugiej zaś stronv 
podrywające autorytet Państwa u wiashych 
cbywateli i obcych. Dla mnie obserwujące- 
go życie polityczne nie ulega najmniejszej 
wątpliwości dążność partji opozycyjnych 
do uzyskania tego ostatniego efektu, aby 
za tę cenę pozyskać całkowitą władzę albo 
przynajmniej jej część, tembardziej że tak 
już było. 
„ „Mając takie a nie inne głębokie  prze- 
świadczenie uważam za swój obowiązek о- 
bywatelsk: przestrzec Sz. Koiegów przed in 
tencją główną akcji brzeskiej, tak trzeba 
przyznać dobrze upozorowanej humanitaryz 
mem. znajdującym nieco przesadny  od- 
dźwięk w kołach naszej inteligencji. 

Na zakończenie pozostaje mi podzię 
kować za łaskawe zaszczycenie mię listem 
otwartym z pominięciem nawet tych posłów 
którzy stoją bliżej przekonań  połitycznych 
Sz. Kołegów niż ja. To wyróżnienie napa- 
wa mię nadzieją że Sz. Koledzy na tym 
pierwszym kroku nie poprzestana i zechca 
darzyć mnie swem zaufaniem nietylko w 
sprawie brzeskiej ale i innych i nie wyłącz 
we ua drodze listów otwartych, ale za po- 
średnictwem innych form. porozumiewania 
się — a ja ze swej strony zgłaszani pełna 
gotowość wyjaśnień i odpowiedź przed każ 
dem jedno czy różnolitem gronem politycz 
nem. 

Racz przyjąć Sz. Doktorze wyrazy pie 
bokiego poważania oraz zastrzeżenie, że 
brak czasu nie pozwoli mi na ošwietlanie 
wszystkich komentarzy, któremi prasa opo 
zycyjna nieomieszka zaopatrzyć mojej odpo 
wiedzi. Nie będę tem zdziwiony, bo t.zw. 
sprawa brzeska jest już na wyczerpaniu i 

e ya się zasila słabnącą 
produkcję prasy opozycyjnej. 

Dr. wski Stefan 
poseł na Sejm R.P. 

Wilno 19 L 31 

  

borcy będą chodzili do mieszkań i spraw- 
dzali kto ma gości. * : 

— Pokaz rachmistrza Finkelsztejna. We 
środę, dnia 21 stycznia r. b. w. k 
deckich U.S.B. o godz. 7 wiecz. odbędzie 
się pokaz fenomenalnego rachmistrza, świa- 
iowej sławy dr. 5. Finkełsztejna. Słowo | 
wstępne wygłosi prof. dr. Marjan  Masso- 
nius. Wstęp dla studentów 50 gr. dla gości 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 

najiep- | 

     



    

od 1 — 3. Bilety do nabycia w księgarni 
Zawadzkiego i Bratniej Pomocy Poł. Młodz. 
Akad. USB. (ul. Wielka 24) 25 proc.. do- 
cHódu przeznacza się na rzecz Bratniej Po- 
mac) Połskiej Młodzieży Akademickiej 

B. ©. 5. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Połrułance. Dziś, o 
godz. 8 wiecz. ukaże się „Dzielny 'wojak 
Szwejk” Haseka, w reżyserji A. Zelwerowi- 
Cza, w obsadzie premjerowej. Ceny miejsc 
zniżone. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, o 
godz. 8 wiecz. ukaże się komedja L. Ver- 
neuila „Egzotyczna kuzynka" po cenach 
zniżonych. : 

— Lucy Messal w „Lutni“. W niedzielę 
dnia 25 b. m. Wilno będzie miało możność 

iwiač na scenie Teatru „Lutnia" cza- 
rującą artystke, ulnbienicę Warszawy, Lucy 
Messal. 

Wielka artystka wystąpi w rewji p. t. 
„Pod Messalką“, w otoczemu Kazimierza 
Szerszynskiego,  Stefanji = Dzieciotowskiej, 
oraz Elżbiety i Henryka Wierzyńskich, pary 
świetnych tancerzy. , г 

Akompanjament objął p.  Aieksander 
Piotrowski. Bilety już są do nabycia w ka- 
se zamawiań w Teatrze „Lutnia* od godz. 
11 — 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Tajernnica lekarza. 
ywood — Król Jazzu. 

Slyłowy — Niebezpieczeūstwo przysz- 
łości 

Światowid — W noc po zdradzie. 
Casino — Rozkosze niebezpieczeństwa. ._. 

Pan — Żar miłości. 
wanda — Bicz Boży. 
Kino Miejskie — Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pościg za dłużnikiem 

na ul. Mickiewicza, W niedzie 
lę około godz. 5 pp. na ulicy Ad. Mi- 
ckiewicza liczni przechodnie byli świad 
kami jak jakaś pani goniła młodego 
człowieka, który chciał uciec dorożką. 
To mu się nie udało, więc począł wzy 
wać pomocy znajdującego sie w pobli 
żu policjanta. 

W asyście zebranego tłum bohate 
16% zajścia odprowadzono do komi- 
sarjatu gdzie okazało się, że są to pani 
K. zredukowana urzędniczka, mieszka 
jąca przy uł. Legjonowej i p. Brzezina 
syn ki z ul. Mickiewicza. 

życzył u p. K. wówczas jego narzeczo 
nej większą sumę pieniędzy. Pożycz- 
ki nie zwrócił i na dodatek z narzeczo- 
ną zerwał. Gdy prośby nie pomogły p. 
K. postanowiła publicznie wezwać dłu 
żnika do zwrotu pieniędzy. Brzezina 
iak się przeraził na_widok swej byłej 
narzeczottej, ponieważ rzekomo sądził 
iż ta chce go oblać witryolejem. 

—— Wypadki w cyfrach. Od 17 do 19 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 64, w 
tem kradzieży 8, opilstwa 15, przekroczeń 

- administracyjnych 33. 
-— Kradzieże. Gliksztejnowej Este- 

rze Wileńska 44 skradziono z mieszka 
nia bieliznę damską, męską, pościelo- 
wą oraz biżuterję na ogólna sumę 1600 
złotych. 

Rudzińskieniu Hieronimowi, Wileń 
ska nr. 10 skradziono garderobę męską 
oraz bieliznę i srebra stołowe na sumę 
2000 zł. 

> --Przyjemna zabawa. Michnie- 
wiczowi Antoniemu, Obozowa Nr. 17 na 
zabawie w 3 p. a. c. skradziono z kieszeni 
paka 250 zł. Kradzieży tej dokonał Ger- 
łowski Wiktor, Ułańska Nr. 25, którego na- 
razie nie udało się zatrzymać. 
| -— Fałszywy bilon spotyka się na 
každym kroku. Gan Antoni (Bagatela 
nr. 16) wręczył w kinoteatrze miej- 
skim 2 fałszywe monety jednozłotowe. 

„ — Nieszczęśliwy wypa- 
dek ua stacji kol. Bieniaż Wła 
"dysław, Prosta nr. 20. robotnik stacji 
towarowej Wilno, w czasie przetacza- 
uia wagonów uległ  nieszczęśliwemu 
wypadkowi. Mianowicie zderzaki wa- 
gonowe zmiażdżyły mu lewą rękę. Po 
gotewie Ratunkowe przewiozło Bienia 
ża do szpitala kolejowego na Wiiczej 
Łapie w stanie ciężkim. 

— Kradzież garderoby. Lancmanowi 
Chaimowi (Wileńska 21) nieznani sprawcy 
skradli z jeg0 mięszkania, garderobę męską 
na sumę 300 zł. 

Rumigieles Jan (Bonifraterska 6) zamel- 

Przed paru miesięcami Brzezina po- Г 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 20 STYCZNIA 
11,58: Czas. 
1205 — 12.50: Muzyka francuska (pły- 

tv) 1) Herold —  Uwert. z op. „Zampa“ 
2) Massenet —- Duet z op. „Don Kiszot“ 
(Szalapin i Clivja Klein) 3.) Saint - Saens 
— Taniec szkieletów. 4) Deleibes — Arja 

@ op. „Lakme* (Selma Kurtz) 5) Franck 
-— Fuga (fort. — A. Cortot) 6) Gounod 
-- Muzyka baletowa z op. „Faust” 

15.10: Kom. meteor. 
13.50 — 16,10: „Odkrycie płanety trans 

neptunowej* — odczyt z Warsz wygł. dr 
tjadomski. 

16,25 — 16.30: Progr. dzienny. 
16.30 — 17,15: Koncert popularny (pły 

ty) 1) Suppe — Uwert. z op. „Dama Pi- 
kowa“ 2) Strauss — „Cieszcie się życiem” 
— walc. 3.) Puccini — Arja z op. „Cyga 
nerja“ (R. Pampanini) 4) Puccini — Arja 
z op. „Tosca” (-]. Kiepura) 5) Liszt 
Sonetto del Petrarca E-dur (F. Lamond) 
6. Liszt — Etiuda koncertowa (fort. 
f. Lamond) 7) Borodin — Nocturn z kwar 
tetu smyczkowego (Kiwartet Budapeszt) 8) 
Czajkowski — Wałc kwiatów. 

17,15 — 17,40: „Co mogłoby odrodzić 
teatr współczesny?" — odcz. ze Lwowa 
wygł J. Jedlicz. 

7,45 — 18,45: Koncert z Warsz. 
18,45 — 19,00: Kom. akadem. Aeroklu- 

DU . 

19.00 — 19.10: Program na środę i 
rozm. 

19,10 — 19,25: „Tygodnik artystyczny” 
prowadzi Jerzy Wyszomirski. 
19,25 — 19,35: Rezerwa. 
19,35 — 19,50: Pras. dziennik radj. z 

Warsz. 
19,50 — 20,00: Telefonem od naszego 

genewskiego korespondenta. 
20.00 — 20.45: Recital 

Hermelina z Warsz. 
20,45 — 21,00: Kwadr. liter. z Warsz. 

(Orzeszkowa). 
21,00 — 22,00: Muzyka lekkka z War- 

szawy. 
22.00.: „Narodziny szatana” — ftelj. z 

Warsz. — wygł. M. Szpyrkówna 
22,15: Audycja literacka „Podsłuchy 

- kilka chwił życia współczesnego, za- 
czerpniętych z „Pralni sumienia" Włodzi- 
mmierza Perzyńskiego. (Nowele w radjofoni 
zacji i reżyserji Haliny Hohendlingerowny) 
Wykonają artyści dram. 

22,50 — 23.00: Kom. z Warsz. 
23,00 — 24.00: „Spacer detektorowy 

po Europie" (retransmisja). 

Nałeży zapamię- SŁOWA" 

tać że, do 35 

Nekrologi, komunikaty zabawowe, 

łortep. Artura 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
Kosztorysy na każde żądanie 

W REZTRIOZAC ZO WAROWGAAIE 

dował policji iż Jeżewski Leon i Dworecki 
Konstanty po uprzedniem zerwaniu zamku 
cd drzwi skradli z szafy w jego mieszkaniu 
50 zt. w got. i 2 dolary. Sprawców kra- 
dzieży zatrzymano. Pieniedzy nie odnalezio- 
no. 

— Fałszywego biłonu coraz 
więcej. A. Zygarynówna kasjerka rzeźni 
miejskiej otrzymując pieniądze od Tarasz- 
kiewicza Pawła (Podwerkowska 8) ujawniła 
fałszywą monetę jednozłotową. 

— Kradzieże. Skopównie Chai (Wingry 
15) skradziono 2 płaszcze damskie wartości 
400 złotych. 

— Zatrzymanie sprawców kradzieży. Po 
licja podaje, że kradzieży bielizny na szko- 
de Świątkowskiej Ireny przy ul. Kościusz- 
ki 14 dokonał Niewiarowicz Jan, Połocka 
Nr. 4, którego ze skradzionemi rzeczami 
zatrzymano. Pozatem ustalono, iż kradzieży 
patefonu, oraz bielizny męskiej i damskiej 
na sumę 1200 złotych na szkodę Iwanowej 
Marji, Popławska Nr. 5 dokonał warszawski 
złodziej Milner Izrael. Kradzieży garderoby 
i bielizny na 500 zł. na szkodę Przybylskie 
go Zygmunta, Połocka Nr. 14 dokonał za- 
wodowy złodziej Leśniewski Romuald, Fil 
recka 37. W każdym z tych wypadkó 
część rzeczy, pochodzących z wymienio- 
nych kradzieży odnaleziono. 

— Zabiła dziecko. We wsi Bą- 
rowe, gm. bohińskiej Dubina Pelagja, tat 31 
urodziła dziecko, które następnie udusiła, a 
trupa schowała w stodole. 15 bm. posteri 
nek PP w Kozianach zwłoki dziecka odna- 
lazi, a Dubinę- aresztował, która do dziecio 
bójstwa przyznała się. 

    

SŁO WO 

ZSĄDÓW 
SIEKIERĄ PRZECIĘŁA  TRZYDZIESTO- 

LETNIE KATUSZE. 

We wsi Bracianka gm. Horodeczna, za- 
mieszkiwało _ małżeństwo Łazarewiczów. 
Małżeństwo nie młode, bo już zgórą trzy- 
dzieści lat współżyjące i na ojczystym za- 
gonie przeżywające dołę i niedolę. 

Więcej coprawda było tej niedoli. 
Łazarewicz zaraż po ślubie pokazał, co 

MDEE: Zaniedbywał gospodarstwo, pił i hu- 
ai, 

Ani dobre słowa, ani obowiązek ojca i 
gospodarza nie potrafiły ukrócić ni chętki 
użycia, ni pijackiego nałogu. 

Dzban wodę nosi do czasu, to też i prze 
ciekać powoli zaczął. 
„Gospodarstwo chyliło się ku upadkowi, a 

nie upada'o dzięki pracy i zabiegliwości 
żony Pelagji, która nie bacząc na wkrada- 
jącą się ze szczelin nędzę, zakasała ręka- 
wy i sama prowadziła gospodarstwo. 
Dzięłti jej zabiegom otrzymał Łazarewicz 
inwestycyjną pożyczkę w kwocie 12.000 zt. 
które podjąwszy w krótkim czasie przehu- 
lał, żonie zaś dając na gospodarstwo za- 
ledwie grosze. 

, Gdy wrócił do domu po  parodniowej 
nieobecności i spotkał się w wymówkami 
żony, poirytowany chwycił orczyk od wo- 
zu, chcąc żonę zabic. 

Wtedy zrozpaczona kobieta chwyciła za 
toporzysko siekiery. 

Jak się to stało, nie wie, za chwilę tyl- 
ko ujrzała meża w kałuży krwi na podłodze. 

Oprzytomniała. 
Usunęła dzieci z chaty, zamknęła ją i 

pas: starszej córce biec po lekarza i po- 
icję. 

Gdy po chwili nadbiegł 
władzy, oddając klucz od chaty powiedzia- 
łn; „oto klucz, zabiłam męża, proszę mnie 
a:esztować”. 

Śledztwo wykazało okropne katusze, 
które Łazarewiczowa w przeciągu lat trzy- 
dziestu znosiła od tyrana i opoja męża. 

Sąd na posiedzeniu w dniu 19-I 193i r. 
uznał Łazarewiczową winną przestępstwa 
z art. 455 i wziąwszy pod uwagę silne wzbu 
rzenie psychiczne i przekroczenie pranic obro 
ny koniecznej skazał ją na zamknięcie w 
więzieniu przez iQ miesięcy. 

W PODEJRZANYM LOKALU PRZY UL. 
WERKOWSKIE TŁUKĄ SIĘ BRACIA 

BARTOSZEWICZE. 

  

, „Kochajmy się jak bracia" —. powiedzie- 
li sobie panowie Bartoszewicze Kon- 
stanty, Piotr, Paweł i Feliks i zaprosili swe- 
go siryjecznego brata Wincentego do przy- 
bytkn rozkoszy, który dla swych gości miał 
zaciszne alkowy i smaczne wypitki. 

Działo się to dnia 26. I 30 r. o godz. 5 
go poł Jak tam bvlo to bylo, ponoć więcej 
uapitków niż innych przyjemności, dość, że 
o godzinie 6 w rodzinnym gronie wszczęła 
się zwada, bójka, skutkiem której pan Win- 
centy Bartoszewicz dostał czemś twardem 
parę razy po głowie i zalał się krwią. 

„Liczmy się iak Żydzi" mówi dalej przy 
słowie, Pan Wincenty przeto postanowił po- 
rachować się z niedobrymi braćmi i to przed 
Sądem. 

Ekspert dr Sumorok określił zadane rany 
jako ciężkie okaleczenie, powód sądowy za- 
żądał 140 zł. tyt. odszkodowania. Sąd zaś 
reasumując krzywdy i żałe skazał Konstan- 
tego i Pawła Bartoszewiczów na 6 mie- 
sięcy więzienia, Feliksa i Piotra na tę samą 
karę z zawieszeniem jej jednak na dwa lata. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 19, 1. 1931 r. 
WALUTY I DEWIiZY 

Dolary 8,92 i ćwierć —- 8,24 i ćwierć — 
8,9 : ćwierć. Belgja 124,35 — 12466 — 
124,04. Gdańsk 175,03 —- 173,46 — 172,60. 
Londyn 43,30 i pół -— 43,41 — 43,20, Nowy 
York 8,915 — 8.935 —- 
55,05 — 34.87. 5tokholm 
— 238,20. Szwaicaria 17 
172,22. Wiedeń „43 — 
Włochy 46,71 — 46,83 — 
obrotach prywatnych 212,93. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożycza inwestycyjna 92,25 3 proc. bu- 

dowłana 50, 5 prac. prerujowa dolarowa 46 
5 pr:c. konwersyjna 48. 8 proc. LZ BGK i 
BR, obligacje BGK 94, te same 7 proc. — 
83,25 .4 proc. LZ ziemskie 40,25 — 40,15 
4,5 proc. ziemskie 51,50 —- 51. 8 proc. ziem 
skie dolarowe 9U. 5 proc. warszawskie 57. 
8 proc. warszawskie 71,25 — 70,75 — 71. 
8 proc. Łodzi 67,25 — 67,50. 10 proc. Rado 
mia «5. obl. poź. konw. m Warszawy 8-nia 
i 9-ta em. 40. 

    

      
    ,59. Berlin w 

   

AKCJE 
Bank Handlowy 106, B. Polski 151. B. 

Zachodni 70. Sole Potasowe 90. Starachowi 
ce 14,50 —- 11,25. 

  

W. WILLIAMS. By 
4 

Mortimer 
— Czy spodziewacie się jakichś 

korzyści z tego? — zapytał major. 
-— ©, jaknajwiększych. Może nie- 

jedną nawet, a kilka. Na tem właśnie 
polega sztuka dobrej strategji, nie- 
prawdaż Desmondzie? Tak przynaj- 
mniej uczono nas w szkole. Ale chcę 
być z tobą zupełnie szczerym. Rozu- 
miesz, że życie twoje wisiało przed 
chwilą na bardzo wątłym włosku. Czy 
wiesz w jakim celu uratowałem je? 
Ocwood uśmiechnął się. Zwykły je- 

go spokój powrócił. 7 trudnością 
uświadamiał sobie, że ten człowiek, z 
którym zbliżył sie na froncie, jest je- 
go wrogiem. 

— Spodziewam się, że nie przez 
przyjaźń uczyniłeś to? 

Posłuchaj mnie, zaczął 
Strangwayse, nachylając się ku niemu -- 
i zniżając głos, — ja pragnę jaknaj- 
prędzej zakończyć tę szpiegowską hi- 
storję. Była to dła mnie sprawa @- 
gorzędna. Głównym celem mego przy 
iazdu tutaj było odebranie owego kiej 
notu, Gdybym dostał tę gwiazdę odra- 
zu, wszystkie stosunki z Anglją były- 

by dla mnie dawno skończone... 
- — Ale nie z armją angielską! — 

przerwał Desmond. Dzięki Bogu, da- 
jemy sobie jeszcze rady ze zdrajcami! 
 — -Słusznie! --- Strangwayse nie 
tracił spokoju. 

-- Wiem o tem doskonale. Ale 
tymczasem angielska armja nie złapa- 
a mnie, a ty jesteś w moich rękach. 

Nie dokuczajmy więc sobie wzajem- 
nie i nie mówmy ostrych słów. Je- 

_ stem  żółnierzem  Desmondzie i nie 
mam zamiaru targować się. Powieim 
ci więc otwarcie, czego żądam od cie- 

     
bie. Miałeś połecenie zniszczenia mo-. 

jej organizacji, nieprawdaż? 
Major milczał nie wiedząc 0 co 

chodziło Strangwayse'owi 
— O, nie zaprzeczaj mi! Muszę 

przyznać się, że nie poznałem ciebie 
nawet wtedy, kiedy w „Domu Młyna- 
rzać zjawił się prawdziwy  Beliord. 
Poniysł uśmiercenia ciebie na ironcie 
irancuskim był świetny, gdyż nie mo- 
głem uświadomić sobie, po przeczyta- 
niu twego nazwiska w spisie poleg- 
łych, że mógłbym spotkać się z tobą 
na terenie mej działalności, tutaj pod 
Londynem. Ale, wracając do rzeczy, 
muszę przyznać, że polecenie wykona 
ieś doskonale. Dzięki twej zręczności 
1 uruiejętności, dwaj moi agenci zo- 
stali zabici, a ich szeł jest areszto- 
wany. 

— Masz na myśli Berenta? 
— Berentat. Ja mówię o Noor-el- 

Dine. 
— Tancerka nie była ich szefem, 

-zaprzeczył Ocwood, — wiesz o tem 
najlepiej. ; 

— Ale twoi dowódcy myślą ina- 
czej. W ubraniu jej znajdą - kompro- 
mitujące dokumenty. 

— To nie može stanowić dowód 
winy. Mogłeś podrzucić jej te papie- 
ry, żeby odwrócić od siebie podejrze- 
nia i oddać niewinną ofiarę w ręce 
sprawiedliwości. 

Kapitan roześmiał się. 
— Bardzo trudno jest przekonać 

ciebie Desmondzie. Może zmienisz swo 
ie zapatrywania, gdy powiem ci, że 
wczoraj wieczorem sąd polowy ska- 
zał Noor-el-Dine na karę śmierci. 

cios był dobrze wymierzony. Des- 
mond wiedział, że władze wojskowe 
aie zwlekają z wykonaniem wyroku. 
Przerażony zadawał sobie pytanie, czy 
zdąży ją uratować... 

-— Ona... czy wyrok już jesi wy- 
kotany?, 

Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłto 

Strangwayse wzruszył ramionami: 
-— Nie wiem tego. Nie intereso- 

wałem się tem, gdyż mam dosyć włas- 
nych kłopotów. A więc krótko mó- 
wiąc: złapaliście wodza organizacji, 
zabiliście dwóch członków, możecie 
aresztować jeszcze dwoje, a ty w do- 
datku możesz uratować własne życie, 
jeżeli... jeżeli będziesz rozsądny i 
zgodzisz się na pewne warunki. 

Major spojrzał mu w' oczy, a 
Strangwayse odwrócił się: 

— Jeśli dobrze rozumiem te słowa, 
-- rzekł wolno Ocwood, zwracasz mi 
wolność. Jąsnem jest że jednocześnie 
odzyskuje wolność miss Macwayt. Po- 
zatem oddajesz w moje ręce dwoje 
wspólników: M-me Malplaquet i Bel- 
torda. Proponujesz mi to wszystko, 
nieprawdaż? Ale czego żądasz ode- 
mnie wzamian? 

— Gwiazdę bryłantową, — rzekł 
cicho Strangwayse. 

— Ale.. — zaczął Desmond i za- | 
milkł: „w jakim celu miałby odkry- 
wać karty i przyznawać się, że niema 
tej gwiazdy? 

Strangwayse przerwał mu: 
— Mój drogi, okazałeś wielką 

zręczność. Muszę ci powinszować zdol 
ności, których nie przeczuwałem. Od- 
zyskawszy klejnot, obejrzałem zawar- 
tość białej paczuszki i widziałem bry- 
lantową gwiazdę, a potem znów za- 
winąłem paczuszkę i załakowałem. Po- 
„stanowiłem, że Jego Cesarska Wyso- 
kość osobiście złamie pieczęć, gdy 
powrócę ze szczęśliwą wieścią. Rozu- 
miesz więc, jak przykrą niespodzian- 
ką było dla mnie, gdy w „Domu Mły 
narza* przekonałem się, że gwiazda 
zamieniła się na pudełko papierosów! 

Dzień i noc nie rozstawałem się z 
tym cennym klejnotem -— Nie mogłem 
uwierzyć własnym oczom. 

przedstawiciel ' 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Kasaczyuna od g. 5 m. 30 

skiego. 

td dnia 16 do dnia 21 stycznia I9sl r. włącznie będzie wyświetlany naipotężniejszy film polski: 

„NA $YBEĘ* 
W rolach głównych: JĄDWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, 
Frenkiel, Bodo | inni. W czasie wyświetjania fiimu p. Z. Piejewska wykona pieśń „„Płomienne serca". 

Chór męski drukarzy pod batutą p. W. Mołodeckiego wykona: „Warszawiankę*, „O gwiaz- 
deczko*, „Kołędę*, „Skruszcie kajdany", „Pieśni syberyjskie”. 

Wielki draimat miłości i poświęcenia 
Według scenarjusza W. Sieroszew- 

Realizacja 
Aktów 10. 4 

H. Szaro. 

A Goa S akėzonų zespół orkiestry. 
rocz tek ScansOw o -ej. Nasiępny program: „Sokół pr . 

Ceny zwykłe: Parter 80gr. Balkon 40 a RA " = 

  

KINO-TEATR wytw. amerykańskiej „Pararmount” z udziałem na; 

„A ELIO0 $* | Junoszy - Stępowskiego, Ludwika 
LLS Soiskiego, i Zbyszko Sawana 

ej Tel. 2“ Dramat miłosny z życia współczesnogo. Nad program: Szampańska komedja 
Przepych. Wystawa. Przep. kobiety. Rekord. sukces. Pocz. o godz. 4, 6, 8.i 10.15. 

Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. Premjera! Pierwszy mówiony po polsku film, wszechśw. 
jlepszych artystów scen warszawskich, Parji Gorczyńskiej, Kaz. 

TAJEMNICA LEKARZA 
Kobieta na Marsie 

  

  

Dźwiękowe kino 

„BOLLYWGSD: 

Mickiewicza 22. 

W rolach gł.   Dziś! Niebywały dźwiękowo - śpiewny przebój sezonu! 

Paui Whiterman, John Murray Anderson 
1 wiele innych gwiazd „Uniwersal - Hollywoodu". Film który pobił rekord na całym Świecie. Film, który jest 
wspaniałą ucztą wzrokową i słuchową. Rekordowa wystawa w naturalnych koior: 
dodatki dźwiękowę. Dla młodzieży dozwolone. Dla uriknięcia natł.ku 

watie na początek seansów. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 1 L „I5. Ceny miejsc pypularne. 

KRÓL 

Na p'erwszy seans ceny znižone od 68 gr. 

PAZZU 
ach. Nad program: Rewelacyjme |. 

prosimy Sz. Publiczność o przyby- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
WIELKA 47. 

Sensacja dia Wilna! Niezrównany król humoru i śmiechu 
w swojem pierwszem arcydzieje dźwiękowem p. t. 

4, 6, 8 i 10155 

HAROLD LLOYD 
Ę0ZKOSZE NIEBEZPIECZEŃSTWA | 

Szalone przygody ulubieńca publiczności. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
Poczętek seansów o godz. : S ы 

  

  

  

  
  

  

KINO-TEATR (SOS Super-sensacja erotyczna. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby cbecszej. 
nr. : tęż REF taa: GRETA GARBO «wew Conrad Nagel "441 

Film o niezwykłej wartości artystycznej Žž. Freda Niblo + у wwa: |ZAR MIŁOŚCI TW wc wek ао КВЮ ее 
Początek o godz. 3-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. — Cena ad 40 gr. 

Dziś! Mouvmentainy epokowv arcyfilm po raz prerwszy w Wilnie! Wszyscy do kina „Słylowego” dądać i Kino-Teatr podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do którel szykują się nasi wagok ke Jakie piekielne 
„STYLOWY: wynalazki zastosują! Ujrzymy w najnowszem arcydziele p. t. 

+ 

wera | AREBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI 
arcypotężny dramat w 10 akt. W rol. gł. Hans Stuvei Any Ondra. Nad program: Humor! Satyral Śmiech: 

Wsi spokojna, wsi wesoła, komedia w 2 akt, 

= Dziś Potężny Wielkie arcydzieś WN pa | z ei PT w ROS PO ZDRADZIE "c=" 
* W roli W pozostałych rolach; Н Н głównej LYA de Putty " hisvieniec kobiet" Lars Hanson i Warwick Ward   
  

      

        

    
        
    
    
        

Grzebień ozdobny 
do gustownie uczesanej główki nabędzie Pani 

w sklepie FRANCISZKA FRLICZKI 

w POLSKIEJ SKŁĄDNICY GALANTERYJNEJ 
Zamkowa 9. tel. 6-46. 

Zarząd Tewarzystwa Kursów 
Technicznych w Wilnie 

podaje do wiadomości, że zwyczajne Walne Zebranie człon- 
ków Towarzystwa Kursów Technicznych w Wilnie, cdbę- 
dzie się w lokalu Stowarzyszenia Techników (ul. Wileń- 

@ 5Ка 33) w dniu 28 stycznia r. b. o godz. 19. 

Porządek dzienny: : 
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza, 

   

2) Sprawozdanie z: działalności T.K.T. za rok 1929, 
3) Wybory delegatów do Radv Ogólnej, * 
4) Zmiana statutu, 
5) wolne wnioski. 

Zarząd prosi także o przybycie osób , które nie są 

  

członkami, lecz interesują się działalnością _ Towarzystwa. 
zi 5 z m 

   

    

    

   

  

  

DyrekcjaPaiskiega Monopolu Tytoniowego 
ogłasza przetaig na sprzedaż około 120.000 kg. odpad- 

ków juty. 

Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w 

Wydziale VI Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, 

w Warszawie, ul Nowy Świat 4, w godzinach urzędowych w 

terminie do dn. 1 lutego 1931 r. 

Za Dyrektora P. M. T. (-—) E. Zaremba 

Naczelnik Wydziału 
  

OGŁOSZENIE 
Wydział Handiowo-Upadłościowy Sądu Okręgowego w 

Warszawie wyrokiem z dnia 12 stycznia 1931 r. ogłosił upad- 

łość firmy: WOJSKOWE ZJEDNOCZENIE SPOŻYWCZE 
SPÓŁDZIELNIA Z OGR. ODP. W LIKWIDACJI z siedzibą przy 
ul. Nowy Świat 69. W WARSZAWIE, i mianował sędzią-ko- 

misarzem sędziego handlowego WACŁAWA  PURSKIEGO, 
zam. przy: ul. Kredytowej Nr. 4. a kuratorem D-ra WITOLDA 

BANDROWSKIEGO za. przy ul. Dzikiej Nr. 10, urzędującego 

przy ul. Smoczej Nr. 35. 

Sędzia-Komisarz masy upadłości na zasadzie art. 478 —- 

480. Kod. handl. wzywa wszystkich wierzycieli wyżej wymie- 

nionej masy upadiości, aby zgłosili się w dniu 26 stycznia 1951 

r. o godz. 10, da Wydziału I. Handlowego Sądu Okręgowego 

W Warszawie (ul. Micdowa Nr. 15 I. piętro), z dowodami 

'usprawiedliwiaiacemi ich wierzytelność do masy upadłości fir- 

my: Wojskowe Zjednoczenie Spożywcze, -Spółdz. z ogr. odp. 

w Warszawie, culen: wysłuchania sprawozdania kuratora tejże 

masy upadłości i przedstawienia listy potrójnej kandydatów na 
syndyków ty asowych. -Niestawiennictwo wierzycieli, lub 

ich pelnomocnikiw w wyżej oznaczonym ierminie spowodo» 

wać może umorzenie postępowania upadłościowego. 

Warszawa, dnia 16 stycznia 1931 r. 

Sędzia-Komisarz; Wacław Purski. 

Pianina i Fortepiany 
o światowej sżawie Pieyej, Bechsteju etc,, 
takoż Aruojd Fibigisr, Kerniopi i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
wi kraju przez najwybitniejszych (fachowa 
ców na Pow. Wystawie Kraj, w Pozna- 
niu w 12292 :. iw Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. BĄBROWSKA .„(iLNo Niemiecka 3, m, 6. 
SPRZEDAŻ | WYNAJĘCIE, CENY PABRYCZNE. 

3 RAR 

LEKARZE| 
Dr. Kenigsherg "o skórne, 

tyczne, narządów mo- 
choroby skórne, wene-czowych, od 9—do 1,* 

   
    

DOKTÓR 

Zeldowicz w    

  

rece ŁUKIEWICZ 
choroby skórne i we- go wynajęcia ze wszy- 

r. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mieklewicza 
12, 'óg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5-8. 
Tel, 15-64. 

P.C. obwieszcza, iż 
1931 roku o godzinie 
przy ul. Rudnickiej 9, 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczue, 
skórne | moczopłciowe dlowo Komisoweg 

  

   
   

  

  

    
  

Komornik Sadu Powie 
2-g0 rewiru Waciaw Leś 
ul. 3-go Maja 13 na zasadzie art. 1030 U 

w_ dniu 

  Gać z licytacji pubłiczne 
g0, należącego do firmy 5. 
nie, składającego się z rozmaitych 
iów, oszącowanych na sumę 828 
tA gr. na zaspokojenie pretensyj Domu Han 

SAIR oddział w Wił- 

  

OBWIESZCZENIE 

  

   
go w Wilnie 

ski, zam. przy 

   27 stycznia 
w Wilnie 
się sprze 

jątku ruchonie- 
Stupeł w Wil- | 

tow. 

złoty 

10 rano 
odbędzie 

   

   

WIELKA 21 ne w sumie zło: proc. i kosztani. 
18h 921, od9—113—9 licytacja odbędzie raz drugi, wo- 

W Z.P.2. | czego majątek może * być 
sprzedany niżej ceny s inkowej. 5 

jJAkuszerkij 
EKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
eraż (łabinei Ifosme 
fyczny, u58Wa Zmarszcz 
ki, piegi, wązry, łupież, 
brodawki, ksrzajki, wy- 
pad sie włosów, Mic- 
kiewicza 46. 

| KOSMETYKAJ 
PERZERIENZAJEBEWCK 

GABINET 
fiacjonainej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Micsewicza 31 

m 4 
Urad kobiecą 

ę kosserwu- 
ie, doskonsli, adświze 
ża, esuwa jej skazy 
i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
$z sczne opaienie ce- 
ty. Wypadanie włozów 

        

          

  

   
Najtanie 
SKIEGO. Poiecamy 
tweedy,  welwety, 

V łupież,  Najnowsre Paweł Bure 
> se a wiełki wybór zegarów i bi 
A RS uterjj oraz precyzyjna naprawa 

ek po cenach przystępnych 

  

Masaže““ 
, wibracyjsie i pla- rm [Fosaoy] 

ADU 

Kosmetyki (© e (fiŚ Kawaler lat 30 Leczniczej i 
uczciwy, energiczny i 

J. Hryniewiczowej, я Ai 
sl, WIELKA M 18 m8. chalterjęi prowadzenie 
Przyj.wg. 10-]i 4.7 rachunkowości rolnej, 

|LOKALE| 
b 

prawadzotrem 2 
darstwie, zinieni posa- 
dę od zaraz względnie 
od I-go kwietnia 31 r. 
na takież stanowisko, 
wzgłędnie pisarza rna- 
gazyniera i t. p. Po- 
wołuję się na znani ch 

jeden PP. Ziemian. Posiadam 
mały, kuchnia, ogró- kilkoletnią _ praktykę. 
dek z wszelkiemi wy- Łaskawe ' zgłoszenia. 
godami. Zaułek Mont- poczta i maj. W. So- 
wiłłowski Nr. 1i od leczniki. Żeligowski. 
godz. 10—12 i 4—5 

Sala _ Kucharka 
"de wynajecia 
na zebrania, odczyty, 
zabawy i koncerty, do- 
wiedzieć się, Zawalna 
I, m. 2 w Związku Po- 
laków. Tel. 17-78, 

- Pokój 

     
Mieszkanie 

do wynajęcia 
2 pokoje duże, 

  

Zaułek 
4. m. 8. 

UWAGA 
Akwizytorów 

    

  

     
Baczność 

© 

Wszeikie części wymienne. 

Wiine, A. Mickiewicza 4. 

RÓŻN 
pracowity, znający bu- jednokonne, 

eleganckie 

W. Z.P. Ag zę, Obecnie na stanowisku o 120 zł. 
_ pomocnika rządcy ma- uj, Nr, 25 m. 1. Koło | 

jątku w intensywnie Radjostacji. i 
gospo- || 

tanio do 
Raduńska, 18, m. 3. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

   
Palacze! 
Jednoręczna 

automatyczna 

tapalniczka 
niezawodzi nigdy 

LLS LLS 

Ši i A E e 
kupuje się dobre te- 
warv u GLOWIn- 

wełny. jedwabie, 
fianelet (nipony) 

deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. 
UWAGA_WILEŃSKA 27. | 

A K i A ЫН 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

  

    

     

     

SANKI 
miejskie, 
okazyjnie 

tanio do sprzedania 
Witoldowa 

Pianino 
sprzedani a 

ENN
 Z
s
a
:
 

ZGUBY 

Zgubioną 
książkę wojskową oraz 
kartę mob. wydaną — 

z kompletnemi kwali- przez P. K. U. Wilejka 
fikacjami i rekomenda- POW. na imię Mieczy- - 
cjami, poszukuje pracy. Sława Rudnickiego, — 

Bernardyński unieważnia się 

Zginął duży 
pies ponter, 
nazywa się Ralf, 1 

do debrze wprowadzo- obroża czarna z blasz- 

nego artykułu, któryką magistracką, kaga- 
cięszy się najlepszemniec z zółtej skóry. 

  

Nauka | 

i » meryczne ul. Mickie- stkiemi rodami z te- 
czne i świeża 3 5 wiecz, wieża 9 wejście z ul. Like a solidnej powodzeniem, potrze- Odprowadzić, Bakszta 

Mickiewicza 4, e oniadeckich 1. Przyjm. pani, Ul Słowackiego bni inteligentni, wy-14 m. 3 za wynagro- 
tel. 1.90. DOKTÓR ЗОРО 1, m. 10 mowni i dobrze repre- dzenie, 

Od _9—12 14—8$_ ZELDOWICZOWA GK L SA = 6 i 
я WENE- k piętrowy Fr je: 

Dr Ginsberg RE NAWADÓW $ i ct Dom murowany, pracy pensja stała, 
Choroby skórne, we- -ZOWYCH zyTwW a składający się z 12 Małopolski Zakład Kre- 

neryczne i moczopłcio- MOCZ choroby weneryczne, mieszkań do sprzedania dytowy, Lwów. 

we. Wleńska 3 о4 о4 
8— 114 — 8. Tel, ui. Mickiewicza 24. Wielka 19, od 9 do 1 dzieć się u właściciela Pohulanka 1. 

567. tel, 277. 3—7 
ъ 

  domu od 2 pp. do 4. 

Drukarnia Wydawnictwa „Siowo“ Zamkowa Z 

„ Biu-pisania na maszy- 
nach. 29 i 6 skė i iowe ul. Poł 8. Dowie- ro w Wilnie, ul. W. ach. 12—2i od 4—56 skórne i moczopłciowe ul. Połocka 0 Orzeszkówe 11 m 00 

  

   


