
    

- 

+ 

„est to nielogiczność, 

ROK X. Ne 18 (2526) 

ŁOWO 
WILNO, Piątek 23 stycznia 1931 r. 

stadahcja ! Administracja, Wilno Zamkowa 2i Ad. Mickiewicza 4.otwaria od g. $ do 4. Telefony: Nedakcj: 1782, Administr. 228 

  

=UMERATA 

>+ 80259. W. sprzedaży detal. cena poj 

Z powodu wskazań QBALENIE GABINETU STEEGA 

anesięczna z odniesieniem do domu lub z 
„sesyłką pocztową 4 zł., zagranicę T zł. Konto czekowe P.K.O. Red 

  

numeru 20 g 

CZOŁOWEGO CZŁOWIEKA ENDECJI 
Pan Roman Dmowski od czasu do 

czasu występuje w „Gazecie War- 

szawskiej” z szeregiem artykułów, 

przedrukowywanych przez całą prasę 

endecką, jakkolwiek treść tych arty- 

kułów jest banalna, jest powtarzaniem 

poglądów nieuzasadnionych, których 

jedynym argumentem jest częste ich 

powtarzanie w prasie endeckiej. 

W rozpoczynającej się serji arty- 

kułów p. t: „Kryzys”, pisze 

Dmowski: „nasz sąsiad wschodni jest 

najbardziej militarnem państwem na 

świecie”, lecz wkrótce pociesza czy- 

telnika, że „sowiety z jednej strony są 

zbyt zaangażcwane w Azji i zbyt 
zmuszone do czuwania nad bezpie- 

czeństwem swych granic wschodnich 

7), z drugiej -— zbyt dobrze rozumie 

ią, jak liczne i wpływowe żywioły na 

zachodzie szukają tylko sposobności, 

żeby im cios Śmiertelny zadać”. Któż 

zagraża bezpieczeństwu rosyjskich 

granic wschodnich? Zdobyczom [a- 
ponji na wschodzie azjatyckim prze- 

ciwstawiły się Stany Zjednoczone w 

gkresie interwencji. Chiny wciąż są 

'w chronicznej wojnie domowej i pod 

minowywane przez akcję komunistycz 

"ą Rosji sowieckiej. Mongolja nie 
przedstawia żadnej siły i znaczna jej 

część jest faktycznie opanowana przez 

Rosję. Któż więc zagraża rosyjskimi 

granicom na wschodzie? A teraz co 

do zachodu: Gdzież te liczne i wpły 

wowe żywioły na zachodzie, które 

czekają / sposobności, aby śmiertelny 

cios zadać Sowietom? Nie widzieliśmy 

ich w 1920 roku, nie odczuliśmy ich 

uależytej pomocy. Angija na wiosnę 

192С roku radziła nam zawrzeć pokój 
z Rosją sowiecką. Gospodarcza bloka 
da Ententy została zniesiona też na 
wiosnę 1920 roku., nie doczekano na- 
wćt ukończenia wojny polsko - bol- 
szewickiej. Europa powojenna jest 

spragniona pokoju. Interwencja zbroj- 

na w sprawie rosyjskiej była możliwa 

gdy jeszcze nie nastąpiła całkowita 

fizyczna i psychiczna demobilizacja. 

Europa nie doświadcza obecnie te 

go głodu surowców, jak w pierwszyci) 

latach powojennych, kiedy chęć odzy 

skania znaczniejszych zapasów surow 
ców wywoływała pragnienie restytucji 
Rosji. 

Dmowski wyraża wątpliwość, , 
żeby dziś, czy w bliższej przyszłości, 
Sowiety rzucały się dobrowolnie w 
wojnę, zwłaszcza w wojnę z Polska, 
w której nie wiadomo czegoby szuka- 
ly“. Szukałyby tego, co szukała Ka- 
'arzyna I i czego nie chciała wyrzec 
sie żadna Rosja, mianowicie naszych 
ziem wschodnich. Szukałaby bezpo- 
"edniej granicy z Niemcami, oraz ло- 
wego po!a dla akcji komtmistycznej. 
Przez Polskę prowadzi droga do zdo 
bycia Litwy i Łotwy, do uzyskania 
krajów, 0 które walczyła Rosja od 
Iwana IV. 

. Dmowski nie obawia się też re- 
wfzyjnych. planów niemieckich i jest 
przekonany, że Niemcy nie ważą się 
na wojwę, ze względu na Francję 
Niemcy są złymi psychologami, nie- 
zawsze umieją korzystać z doświad- 
czeń. Nie znają dobrze najbliższych 
swoich sąsiadów, nietylko nas, ale i 

Francuzów, jesteśmy przekonani, że 
w razie ich napaści na Polskę, zwoien 

nicy pozostawienia Polski jej losowi, 
wywarliby tyle wpływu na zachowa- 

nie się Francji, jle go mieli pacyfiści 
"rancuscy i angielscy z roku 1914“, 

! Ježeli Niemcy 
wskutek swej złej Tub dobrej psycho- 
logji nie podzielają opinii pana Dmow 
skiego o interwencji Francji w razie 
wojny, to czemużby nie mieli spróbo 
wać? Następnie, na czem opiera pan 
Dmowski swoje przekonania o jnter- 
wencji Francji? Dzisiejszy jej stan 0- 
'az międzynarodowe położenie Euro- 
py jest całkiem inne, niż było w 1914 

soku. Francja rachowała na olbrzymi 

= 

AZ, 

materjał ludzki państwa rosyjskiego, 

oraz na ротос Anglii. Przymierze 

francusko -rosyjskie było we Francji 

popularne i od lat 25 zakorzenione, 

wytworzyło ideologię Rosji, prąd filo 
rosyjski panował we francuskiej litera 

turze. Polska jest traktowana we Fran 

cji przez najbardziej życzłiwe dia 
nas grupy, jako ubogi krewny, któ- 

rv tylko może sprawić kłopoty. Ang- 
ija nie gwarantowała pomocy Fran - 

cii w obronie jej systemu politycznego 

r. j. w obronie jej sprzymierzeńców. 

Locarno przeprowadziło różnicę mię- 

dzy granicami Polski a Francji. 

Prąd antypołski panuje w całej litera 

turze francuskiej „, Materjały odnoś- 

ne w tym kierunku wydał Wętkiewicz 

„Polska w šwietle piśmiennictwa fran 

cuskiego“, co swojego czasu wykorzy 

stał dobry przyjaciel pana Dmowskie 

go Newart Nawaczyński. Pamiętać 

trzeba, że Francja utraciła 37 proc. 

mężczyzn, od 18 do55 roku życia, 

po takim upływie krwi do wojny 

nie jest skłonna, zwłaszcza, gdy nie 

ma do odebrania Alzacji i Lotaryn- 

gj! 

Następnie pan Dmowski pisze pa- 

rę słów o kryzysie współczesnym, e- 

konomicznym, wyrażając się jak ja- 

ka Pytja: „Ksvzys nie minie, tak , 

jak dawniejsze kryzysy mijały... 

będze trwał, póki nie nastąpi 

widacja tego, co jest na upadek ska- 

zane, dopóki nie zmusi narodów do 
cofnięcia się z wielu dróg, na które 

w ubiegłym okresie były weszły i do 

znalezienia nowych dróg, których je- 

szcze nikt nie widzi.* Otóż wiemy tył 
ko stąd, że pan. Dmowski nie widzi 

nowych dróg i nie umie konkretnie 

ująć współczesnej sytuacji gospodar- 

czej. 

й- 

Czytając artykuły pana Dmowskie 

go, mimowoli człowiek rusza ramio- 

nami: „i to jest ta siła umysłowa, któ 

ra była i jest krystalizacyjnym ośrod- 

kiem endecji, jej człowiekiem czoło- 
wym. Władysław Studnicki. 

  

Opłsta pocziowa uiszczona ryczaiteii, 
koja rekopisėw niezamėwionych nie zwraca. | 

cja uie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
Administra- 

CO POPRZEDZIŁO DYMISJĘ? 

PARYŻ. (PAT). —- Na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dn. 22 bm. premjer 
Steeg zawiadoniił swych kolegów, że 
zamierza złożyć na ręce prezydenta 
Doumergue'a dymisję zbiorową całego 
gabinetu a to z powodu różnicy zdań 

wynikłej między ministrem  Bore- 
tem i Meyerem w sprawie cen na 
zboże. 

Ministrowie zaoponowali przeciwko 
temu stanowisku premiera, zaznacza- 
iąc, iż w sprawie różnicy zdań nie na- 
iuszono autorytetu gabinetu, gdyż w 
grę wchodzi jedynie minister rolnictwa 
i podsekretarz stanu do spraw gospo- 
darki Wówczas ci dwaj członkowie 
gabinetu, obecni na posiedzeniu, zgło- 
<Й gotowość złożenia dymisji indywi 
dualnie. 

Sytuacja zdawała się w ten sposób 
hy6 załatwiona. gdy inni ministrowie 
doszli do przekonania że interpelacja, 
wniesiona przez Boreta w liście 
dymisyjnvm, nie odpowiada jednomyśl 
nym poglądon: jego kolegów. Ostate- 
czne załatwienie tej sprawy postano- 
wiono uzależnić od wyniku głosowa- 
nia w Izbie Deputowanych, gdzie, jak 
przewiduja odbędzie się poważna dy- 
skusja. Jak wiadomo, Boret jest zwo- 
lennikiem podwyżki cen na zboże, cze 
nu sprzeciwia się Meyer 

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE 
SEJMU 

WARSZAWA, PAT. Najbliższe ple- 
narne posiedzenie Semu zwoła p. 
marszałek Sejmu na poniedziałek 26 
b. m. godz. 4 po południu, 

POSIEDZENIE SENATU W PONIE-. 

DZIAŁEK. 

WARSZAWA (PAT). — Biuro Se- 
natu komunikuje, że plenarne posiedze 
nie Senatu, projektowane na dzień 27 
bm., zostało przełożone na poniedzia- 
łek, dnia 26 bm. o godz. 11 rano. Po- 
siedzenie komisji skarbowo - budże- 
towei Senatu przesunięte zostało na 
dzień 23 bm. tį. w piątek dla załatwie 
nia przedłożeń rządowych o monopolu 
zapałczanym i pożyczce zagranicznej. 
23 bm. na konusji prawniczej Senatu 
*en. Poczętowski (BB) referować be- 
dzie wniosek w sprawie brzeskiej. Po- 
siedzenie komisii spraw zagranicznych 
Senatu przesunięte zostało na dzień 27 
bież. m. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego —- A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski, 

wierzyński, IWIENIEC — Sklep y S. Z Tytoniow 
KLECK — Sklep „Jedność", 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CŁNY WUŁUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strome 2-€j 1 3-е} 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 
drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tal ‹ ( 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostar:zenie numetu dowodowezė B gr 
Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

VE W numerach świąteczn: 
laryczne o 50 proc. drożej. 

Spekulacja zbiorowa przyczyną kryzysu 
ministerialnego | 

PARYŻ. (PAT). — Gabinet Stega został obalony 293 g łosami prze- 

ciwko 283. Powodem była interpelacja deputowanego Boyota, którą wywo- 

łała polityka w kwestji zbożowej ministra rolnictwa 

W Izbie Deputowanych panowało wielkie niczadowołenie z powodu 

zachowania się ministra rolnictwa, który dążył do podniesienia olicjalnych 

kiwsów tra zboże. Ze 160 fr. cena zboża podskoczyła do 175. Wobec tego, 

że zatniar muinistra został zakomunikowany niektórym osobom prywatnym, 

spekulanci zakupili znaczne ilości zboża po cenach zniżonych i sprzedawali 

je, gdy podniesienie cen na zboże stało się wiadomie. Wywołało to wielkie 

niezadowolenie, którego wyrazem byla czwartkowa interpelacja. a 

Oprócz głównego interpelanta interpelował również dep Flandin, były 

minister handlu w poprzednim gabinecie. W obecnej chwili iministrowie Ze- 

brali się na naradę dla zredagowania swej dymisji, którą niebawem wręczą 

prezydentowi republiki. 
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Dzień wczorajszy w Genewie 
GENEWA. (PAT). — Cały dzień 22 bm. poświęcony był sprawom Ra- 

dy na dwoch posiedzeniach tajnych i dwóch publicznych Daje się odczuwać 
ogólne odprężenie polityczne, jednakże głównym tematem rozmów są prze- 
widziane kwestje kontrowersji polhko-niemieckiej oraz nanowo podjęła 
sprawa daty i miejsca oraz osoby przewodniczącego przyszłej międzynaro- 
dowej konterencji rozbrojeniowej. 

W czasie posiedzenia Rady minister Zaleski referował wyniki międzyna 
rodowej komisji ankietowej 'w republice liberyjskiej, dotyczące niewolnictwa. 
Obecnie ministe" Zaleski przygotowuje raport i wnioski w tej sprawie. 

Wieczorem od godziny 5 min. 30 do 7 min. 30 Rada debatowała w ga- 
binecie sekretarza generalnego Ligi Narodów nad sprawą konferencji rozbro 
jeniowej, jednakże do żadnych postanowień Rady nie doszło. Fo też debaty 
na ten temat zostaną wznowione jeszcze w piątek. 

Sesja Rady Ligi potrwa do soboty 
GENEWA. (PAT). — Panuje powszechne przekonanie, że obecna se- 

sja Rady Ligi zostanie zakończona w sobotę po południu. Przekonanie to 
zostało titwierdzone przez wyrażenie w żym sensie życzenia Hendersona w 
czasie czwartkowego posiedzenia Rady. 

Organizacja paneuropejskiej komisji studjów 
GENEWA. (PAT) — Na wczorajszem ostatniem posiedzeniu komisji 

studjów nad unją europejską Duńczyk Munch zaproponował utworzenie ko- 
niisji organizacyjnej, której zadaniem byłoby ustalenie programu prac i regu- 
leminu wewnętrznego komisji. Komisja propozycję tę przyjęła, ustalając ró 
wnocześnie skład komisji organizacyjnej, do której wejdą przedstawiciele An 
gli, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarji, Jugosławji, Grecji; Danii, 
Falski, Portugalji i Finlandji. 

Berlińskie komentarze mowy Curtiusa 
BERLIN. (PAT). — Według informacyi Telegraphen Union z Genewy, miarodaj- 

ne cia niemieckie korientują oświadczenie min. Curtiusa o kKnieczności rewizji proce- 
dury niniejszościowej w ten sposób, iż niemiecki minister spraw zagranicznych pra- 

wrześ gnie subie zapewnić możliwość wysunięcia sprawy tej na majowej, względnie 
niowej sesji Rady Ligi. Obecnie stawianie tej sprawy na 
celowe, ponieważ mogłaby odwrócić uwagę od spraw górnośląskich. 

porządku dziennym byłoby nie 

  

Obrady komisji budżetowej Sejmu 
ATAK NA DEKRETY PREZYDENTA. 

WARSZAWA. (PAT) — Sejmowa ko- 
misja budżetowa przystąpiła na posiedze- 
niu w dn. 22 bm. do obrad nad prelimi- 
narzem budżetowym Prezydenta Rzeczypo 
spolitej, który referował pos. Hutten - A 
ski z BB, wnosząc szereg poprawek reduk- 
cyjnych. Na życzenie Pana Prezydenta wy- 
noszą one sumę 350 tysiecy zł. Referent pod 
kreśła, że twierdzenie, że budżet ten jest 
wyższy, niż w innvch państwach, oparte 
jest na nieporozumieniu, gdyż w innych pań 
stwach wiele pozycyj, które figurują w bu- 
dżecie prezydenta państwa, umieszczone sę 
w innych resortach. 

‚„ Pos. Czapiński, omawiając sprawę dekre 
tów, wydawanych w okresie międzysejmo- 
Wym na podstawie art. 44 konstytucji, po 
daje w wątpliwość formę niektórych dekre 
tów pod względem prawnym. Dalej mówca 
wskazuje na zbyt duże wydatki reprezenta- 
cyjne Р rzewodniczący pos. Byrka zwraca 
uwagę, że część przemówienia posła Cza- 
pińskiego, dotyczaca dekretów, nie może 
być przedmiotem chrad przy rozpatrywa- 
niu budżetu Pana Prezydenta. Dekrety, wy- 
dane na podstawie art. 44 konstytucji, kon 
tiasygnowane за przez rząd, który za nie 
ponosi odpowiedzialność. Można było poru- 
szyć szereg kwestyj przy preliminarzu bud- 
żetowym Prezydjum Rady Ministrów. 

Pos. Kornecki z Klubu Narodowego wy- 
siępuje przeciwko zbyt wysofim wydatkom 
reprezentacyjnym oraz wnosi Szereg popra 
wek redukcyjnych. Pos. Wyrzykowski z 
Klubu Chłopskiego zgłasza do tego resortu 
wniosek Klubu, który domaga się obniżenia 
o 15 proc. uposażenia wszystkich funkcjo- 
narjuszów. Wreszcie omawia wysokość bu- 
dżetów prezydentów w różnych państwach. 

KREDYTY DODATKOWE NA 
R. 1928 — 29 

Żkolei komisja przystąpiła do rządowego 
projektu ustawy w Sprawie zatwierdzenia 
dodatkowych kredytów na rok 1928 — 29. 
Sprawozdawca pos. Rzóska z BB oświadcza, 
że kredyty ustalone w budżecie załączonym 
do ustawy skarbowej za okres od 1 kwiet 
nia 1928 roku do 31 marca 1929 roku pod- 
wyższą się 0 kwotę 11.154.349 zł. w wy- 
datkach osobowych wskutek przyznania fun 
kcjonarjuszom państwowym i emerytom po 
wyższego dodatku mieszkaniowego. Wydat 
ki, jakie faktycznie miały miejsce, znałaziy 
całkowite pokrycie, a nadto rok ten zakoń- 

czył się wydatną rezerwą skarbową. Pos. 
Rymar kwestjonuje uzasadnienie rządowe ce 
do wydatków na sumę 219 miljonów zł. 
jakoby miały one charakter konieczności 
państwowej. Mówca stawia wniosek, stwier 
dzający, że przekroczenie budżetu na rok 
1928 — 29 było naruszeniem ustawy skar- 
dowej i przekroczenia te nie miały przeważ 
nie charakteru nagłości i konieczności i że 
dalsze powiększenie budżetu o kwotę 219 
milionów było błedem finansowo - gospo- 
Garczym. W końcu mówca zapowiada wnio 
ski a nieuznanie różnych pozycyj. 

W głosowaniu odrzucono poprawki i re 
zolucje posła Ryiaara en bloc. Następnie 
przyjęto poprawki referenta. 

REDUKCJA DIET POSELSKICH. 
Po załatwieniu, sprawy dodatkowych 

kredytów komisja przystąpiła do prelimina- 
12a budżeiowego Sejmu i Senatu. —- Spra- 
wozdawca pos. Czuma zaznacza na wstępie, 
że ogólna tendencja redukcji wydatków nie 
omninęła i tego budżetu. 

Dalej referent przedklada szereg popra- 
wek, między innemi proponuje zmniejszenie 
diet poselskich i senatorskich wraz.z dodat- 
kiem dla marszałków i wicemarszałków © 
15 proc., co w rezultacie daje redukcję o 
158 zł. dla posła i senatora, a łącznie wy- 
rosi przeszło 1 miljon złotych. Zmiana ta 
da się przeprowadzić bez zmiany regulaminu 
dorgą odpowiedniego przepisu ustawy skar 
bowej. 

Propozycja referenta, poczyniona w  po- 
rozumieniu z obu panami marszałkami, znaj 
duje swe uzasadnienie w tem, że wobec 
przesilenia gospodarczego winno się pozosta 
wać czujnym, ew. być gotowym do daiszych 
ciiar i wysiłków społeczeństwa. Propozycje 
referenta redukują budżet parlamentarny w 
stosunku do roku 1030 —. 31 prawie o dwa 
miljony. 

PPS NIE CHCE ZMNIEJSZENIA 
DIET POSELSKICH. 

Pos. Czapiński (PPS) zauwaža, že pro- 
pozycja zmniejszenia diet poselskich i sena 
terskich o 15 proc., jako pewien przykład 
oszczędności byłaby tylko wtedy słuszna, 
gdy jednocześnie we wszystkich urzędach 
przeprowadzono także redukcję płac urzędni 
ków tej samej kategorji. Inaczej nie byłoby 
to sprawiedliwe. Dalej mówca pod adresem 
marszałka Sejni. wystosowuje  interpela- 
cię w sprawie niewypłacenia diet marszai- 

kom i wicemarszałkom poprzedniego Sejmu 
i zapytuje, co zamierza uczynić, aby ten stan 
prawny otrzymać 1 wypłacić djety. 

Pos. Kornecki (KI. Nar.) oświadcza, że 
klub jego głosować będzie przeciwko wszy 
stkim podwyżkom rzeczowo - administra- 
cyjnym. Następnie będzie głosował za zni- 
żeniem diet, dobry zaś przykład zastosuje 
dc innych działów i zaproponuje w usta- 
wie skarbowej, by obniżyć tak samo pensje 
ministrów, wiceministrów, i _ dyrektorów 
wszystkich rządowych instytucyj, sa po 
bierają więcej, niż ministrowie. Pos. Wyrzy 
kowski (kl. Chł.) oświadcza, że co do wy- 
płaty diet marszaikom i wicemiarszałkom, to 
biurc sejmowe miało do czynienia tylko z 
pismem byłego wicemarszałka Żuławskiego, 
któremu biuro dało jedynie odpowiedź, jaką 
dać mogio, mianowicie, że biuro przedłoży- 
ło odnośną asygnate do wypłaty i w ten spo 
sób zrobiło wszystko, co do niego należy. 
Pozatem sprawa staje na platformie docho- 
dzenia tych pretensyj w Ministerstwie Skar 
bu przy Trybi:nale Administracyjnym. W 
Jiwestje prawne biuro Sejmu wdawać się 
nie może, gdyż odmowa nastąpiła dopiero 
na terenie centralnej kasy państwowej. 

Głosowanie nad tym preliminarzen bu- 
dżetowym przewodniczący pos. Byrka odio 
żył do dnia następnego na skutek prośby 
fos. Czapińskiego, który oświadczył, że sy 
stem oszczędności, zaproponowany przez re- 
iererta wymaga pewnego ustosunkowania 
się. Na tem zarządzono przerwę do godz. 
16.30 Na porządku dziennym preliminarz 
budżetowy Ministerstwa Pracy i Opieki Spo 
łecznej. 3 

SKŁĄD TRYBUNAŁU STANU 
WARSZAWA. (PAT). — Na czwartko- 

wem posiedzeniu komisji konstytucyinej Sej 
u ustalono, że według systemu d“Hondta 
przypada BBWR 6 kandydatów na członków 
Trybunału Stanu, Klubowi Narodowemu — - 
1, Klubowi parlamentarnemu posłów i sena- 
torów chłopskich — 1. 

Następnie zakomunikowano, że BB sta- 
wia następujace kandydatury: Mieczysław 
Ettinger z Warszawy, Marjan Strumiłło z 
Wilna, mec. Wacław Rembertowicz z War- 
szawy, dr. Modrzewski z Lublina, inż. Jen- 
drzej Moraczewski oraz Wacław Sieroszew- 
ski, Klub Narodowy — p. Bielawskiego, zaś 
Klub Chłopski wyznaczy kandydata w naj- 
tliższej przyszłości. 

   

Profesorowie Uniwer- 
sytetu Poznańskiego o 
protestach brzeskich 
Od grona profesorów Uniwersytetu 

Voznańskiego otrzymujemy pismo na 
stępujące: £ 

W związku z listem otwartym gro- 
na proiesorów WUniwersytetu  Poznan- 
skiego w sprawie brzeskiej, niżej pod 
pisani oświadczają, że nie przyłączyli 
się do tego listu z następujących wzglę 
dów: 

1) sprawa posłów, uwięzionych 
w Brześciu, jest kwestją prawno - są 
dową, która należy do odpowiednich 
władz państwowych. Mieszanie się do 
tej sprawy czynników, do tego niepo- 
wołanych, może tylko utrudnić normal 
ny wymiar sprawiedliwości; 

2) nadawanie sprawie brzeskiej 
sozgłosu politycznego podrywa auto- 
rytet polskich władz państwowych, co 
jest ze stanowiska państwowego nie- 
bezpieczne, zwłaszcza w okresie kryzy 
su gospodarczego, oraz trudnej sytu- 
acji międzynarodowej; 

3) profesorowie uniwersytetu, 
ko ciało zbiorowe i korporacja nauko 
wa, mają zadania wyłącznie naukowe. 
Ogłaszanie enuncjacyj z odcieniem po- 
iitycznym jest wprowadzaniem polity- 
ki do uniwersytetów, co uważamy za 
niepożądane. 

Podpisali: 
Prof. dr. Ryszard Biehler, prof. dr. 

Stanisław Biernacki. prof. dr. Ste- 
fan Borowiecki, dr. Jan Dobrowol- 
ski, prof. dr. luljan Flatau, prof. dr. 
Fugenjusz Frankowski, prof. dr. Ste 
fan Horoszkiewicz, Z. prof. dr. Jul 
jan Hubert, prof. dr. Antoni Jakub- 
ski, prof. dr. Tadeusz Kurkiewicz, 

"doc. ks. F. Mierek, prof. dr. Stani- 
sław Nowakowski, prof dr. Antoni 
Peretiatkowicz, prof dr. Zygmunt 
Pietruszczyński, prof. dr. Stanisiaw 
Runge, prof. dr Wiktor Schramm, 
prof. dr Władysław Smosarski, prof. 
dr. Michał Sobeski, prof. dr. Czes- 
ław Znamierowski. 

  

NIESWIEZ — il. Ratuszow. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk * 
N. ŚWIĘCIANY — Księj 
OSZMIANA — Księga: : 
PINSK — Księgarnia Pałsta — St. Bednarsi, 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Miekiewicze i3 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek ® 
WILEJKA POWIATOWA — ni, Mickiewicza 24, F. Jaczewsi> 
WARSZAWA — f-wo Księg. Koi. „iłach”, 
WOLKOWYSK -— Księzaraie T-wa „Kuch”. 
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   go Aomiunikaty o Oraž 
ch oraz z prowincji o 25 nroc. drożej. 
dministracja nie przyjmuje zastrzeżeń €0 

Głodówka więźniów pOlitycz- 
nych w Warnianzch 

KOWNO (PAT). — Więźniowie polity- 
tyczni, znajdujący się w więzieniach litew- 
skich i w obozie koncentracyjnym w Wor- 
niach. ogłosili głodówkę, żądając poiepsze- 
nia strawy oraz ludzkiego obchodzenia się 
z nimi ze strony władz więziennych. 

Wykrycie składu bibuły Ka- 
munisiycznej w Kownie 
KOWNO. (PAT). W Kownie policja wy- 

kryła duży skład bihwiy komunistycznej, za 
wierający przeszło 20 tys. egzempi 
broszur, odezw i t.d, Znaleziono również do- 
zakk aloha odbiór 2 większych 
sum żnych. przeznaczonych na - 
mogi dla więźniów. W czasie aa 
nią rewizji w mieszkaniu, gdzie wykryto ten 
skład, aresztowano 3 komunistów. 

Remarąqąue na indeksie 
KOWNO. (PAT). Prezes dyrektorjatu 

kłajpedzkiego Boetcher zwrócił się do konten- 
dante obszaru klajpedzkiego z prośbą o wy 
danie zarządzenia, zabraniającego wyświe- 
tlania fiłnru: „Na zachodzie bez zmian”. 

| KOZBROJENIA 
ECHA MOWY MINISTRA 

ZALESKIEGO 
W NIEMCZECH 

BERLIN. (PAT). — Na uwagę min. Za- 
leskiego, dotyczącą członkostwa honorowe- 
go vtahlhelmu. prezydenta Hindenburga, na 
cjonalistyczna prasa niemiecka odpowiedzia- 
ła obelgami i insynuacjami, oskaržającemi ' 
polskiego ministra o rzekomy zamiar obra- 
zy prezydenta Rzeszy. Głębokie qzurzenie 
— oświadcza „Boersen Ztg.“ — bidZie = 
że w kołach niemieckich narodowc>Ww рого- 
wnanie między ową w każdym cjlu Praw 
dziwie polską hordą — Związkiem POWstań- 
ców Górnośląskich — a organizacją  Nie- 
mieckich żołnierzy frontowych. ©złonkowi 
Śtahlhelmu w uczciwej walce z Karabin: 
w ręku-bronili swej ojczyzny przect ko 
możnej sile wrogiej, Związek Powęf4 
natomiast zdobył sobie sniutną sławę 
wadząc wojnę w czasie pookju dokonywał: 
gwałtu na słabszych, mordując i płądrując. 

Wręcz odmiennego zdania o Stahihelnie 
jest socjalistyczny „Vorwaerts”, który w ar 
tykule swego korespondenta  genewskiego 
stwierdza wyraźnie, iż niezgodne z objekty- 
wizmem byłoby twierdzenie jakoby niedy 
plomatyczne słowa min. Zaleskiego pozostać 
miały zupełnie bez wrażenia w szerokich ko 
łach genewskich. O ile wchodzi w gię st'- 
nowisko Niemiec w Świecie — pisze dal4i 
pismo—to nawet w oczach  najszczerszych 
przyjaciół naszego narodu jest to punkt dia 
żliwy, rzucający wątpliwe Światło na probie 
matycznosć obecnych stosunków niemieckich 

W ANGLJ: 
LONDYN. (PAT). — Prasa omawia spo 

kojnie dyskusję ministrów Zaleskiego i Cur- 
fiusa, stwierdzając powściągliwy charak- 

ter przemówień obu ministrów i uznając 
pojednawczą taktyke ministra Zaleskiego. 
„daily Herald" uważa rzeczową i spokojną 
dyskusję polsko - niemiecką za zwycięstwo 
idei Ligi Narodów. Dziennik przynosi io- 
tograiję ministra Zaleskiego. — „Manche- - 
ster Guardian" zamieszcza dużych rozmia- 
rów podobiznę marszałka Piłsudskiego pod- 
czas wywczasów na Maderze. ` 

WE FRANCH 
PARYŻ. (PAT) — Prasa dzisiejsza prze 

pełniona jest obszernemi sprawozdaniami o 
wczorajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów. Sprawozdania te, które zawierają wy- 
czerpującą analizę przemówień ministrów 
Curtiusa i Zaleskiego, zaopatrzone są w krót 
kie komentarze, podkreślające spokojny 1 
zrównoważony ton przemówienia min. е 
skiegc, wszechstronne i wysokie objektywne 
przedstawienie całej sprawy mniejszości na- 
rodowej, co daje mu wyraźną przewagę nad 
swym przeciwnikiem. 

BIEEES TFT DRT NS SE TOMAS 

PRZEMYSŁ wOJENNY 
„Deutsche Rergwerk Zeitung“ za 

mieściła artykuł, wykazujący koniecz- 
ność porozumienia między niemieckim 
* francuskim przemysłem, uważając to 
za drogę wiodącą do przymierza Nie- 
miec z Frąncją oraz rozwiązania kwe- 
stji o niemieckich zbrojeniach. „Fran- 
cuska armja, — czytamy w tym arty- 
kułe—-nasycona techniką i Comite de 
Forge (organizacja francuskiego prze- 
mysłu) potrzebuje zamówień. Jeżeli 
oddać francuskiemu ciężkiemu przemy 
słowi 1/3 zamiówień, które staną się 
niezbędne wrazie zwiększenia nie- 
mieckiej armji, to Comite de Forge 
podtrzyma we Francji dążności do 
przymierza z Niemcami oraz do u- 
stępstw co do niemieckich zbrojeń. 

W tym samym piśmie niemiecki e- 
konomista Morus podaje wiadomość o 
powodzeniu 
wojennego: „akcje wielkich międzyna- 
sodowych koncernów, pracujących dła 
przemysłu wojennego, stanowią dziś 
wyjatek w porownaniu z innemi; gdy 
wszystkie inne spadają te się podno- 
szą. Olbrzymia angielska firma Wik- 
kersa wbrew oczekiwaniom swych ak- 
cjonarjuszy za pierwsze półrocze 1930 
i. nie zapłaciła dewidendy, chociaż 
miała znaczne dochody, lecz użyła je 
la zwiększenia swych rezerw. Akcje 
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žirmy podniosly sie Zz 6,5 do 7,5. Kurs - 
koncernu Schneider-Creusot również 
ziiacznie się podniósł. й
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NAD DŹWINĄ (Dzisna) 
'W roku 1921 w nadgranicznem m. Dziś- 

_ mie zostało założone polskie, państwowe gi- 
mnazjum, które w bieżącym roku będzie 

święciło dziesięciołecie swego istnienia. Nie 
rocznica wszakże i nie te „dziesięč“ lat — 

są mi na dzisiaj punktem wyjścia. Chodzi 
mi tutaj o parę cyfr, które trzeba dorzu- 
cić do artykułu „Bezdomni maturzyści” 
miejscowego kolegi „Akademika“. — Суй.... 
Zwyklišmy bowicm ręką kiwač na „czrze“ 
ogólniki, rozwodzenia się przewłekłe. Prze- 
to kilka najzwykiejszych cyfr, niechaj swe- 

_ mł nudnemi kształtami zaokrągli wywód. 
— — Niech jednak wołno mi będzie zrobić 

„na moment dygresję... Jestem nieodrodnym 
„Dzišnienczykiem“ i pisząc o Dziśnie, nie 
sposób nie spełnić swego obowiązku, który 
stanowi część mnie. S 

Obowiązek ten, wiążący słodką  więzią 
nas, wychowanków gimnazjum w Dziśnie, 
wryjemy kiedyś w dusze wszystkich pra- 
wych synów północnych Kresów.... Dzisiaj 
poprzestaniemy na nas... Tobie Dyrektorze 
pierwsze słowa! Twojej  dziesięciołetniej, 

_ żmudnej pracy podzięka. Zasłużona Tobie 
__ od nas cześć!... 

Prazepraszam za zwłokę. Wracam do 
cyfr. Gimnazjum trwa 10 lat. Matur mie- 
liśmy 5. Absołwentów ogółem 127 — w tem 
wyznania rz.-kat. 9] prawosł. 8, ewang. 1, 
mojżeszowego 27. W wyższych szkołach 
kształci się 66 (w tem już 6 absołwentów: 

_ 4 praw, 1 agron., 1 WSH) na posadach na- 
"ucz. szk. powsz. — 16. w urzęd. poczt. 4 

w urzędach skarb, 4 w wojsk. służbie za- 
wod.,1 na dokształcających kursach nau- 
czycielskich 3, w wojsk. służbie czynnej 4, 
w domach rodzinnych bez zajęć 29. Na uni- 
wersytecie wileńskim kształci się 49, w 

_ czem wyzn. mojżesz. 14. Reszta rozproszo- 

na po uniwersytetach: warszawskim, Iwow- 

skim, krakowskim. 
Tak oto przedstawia się sprawa w licz- 

bach. z z 
Kolega „Akademik* pisze o „wykołejeń- 

cach”,. Istotnie „przez ironję* zdobyta ma 
3 sy iii miarzenia o studjach wyż- 

                

   

    

7 "szych kolejać muszą. Kołatanie podań 
_ niezamoż!hych maturzystów do miejscowych 

starostw, igmin, urzędów pocztowych, spo- 
tykanych b. często z lakoniczną odpowie- 

„W podległych mi urzędach posad 
ych niema”, musi wywołać słuszne 
ryczenie, jakby nie było — inteligent- 

  

       

  

- Niechaj więc za rozwiekłe słowa wynu- 
rzeń posłużą podane liczby. Niechaj one 
nabiorą głosu, bo mają potemu prawo. Nie 
zapomniec nałeży, że każda nasza jednost- 

ka liczbowa, to żywy i młody człowiek, Że 

te 29 „bez zajęć”, to ludzie, którzy mają 
_ organizację fizjologiczną, taką, jak wszyscy 
— i że meją coś jeszcze ponadto... że te 
29 to: 1, 2, 3, 4... i t. d. — że to taki dtu- 

gi szereg, aż 29! 1 coś jeszcze... - Kolega 
„Akademik“ pisze. że ci co się kształcą na 
uniwersytecie, muszą borykać się z ogrom 
nemi trudnościami materjalnemi.. Czy — то 
wszystko? A czy nie znajdzie się długi sze- 
'eg (1. 2 .. 3..i t d) takich „naiwnych” 
(sic!) maturzystów, którzy z pod  strzech 
sodzinnych wyszli, przy lada jakich šrod- 

"kach z.. naiwną wiarą, że żak taki — je- 

_ den, drugi, — to przecież powinien być 
przez społeczeństwo nasze jakoś wspartv, 

— że przy Bożej i ludzi pomocy, chociaż 
wwyczajną akademicką biedę klepiąc, może 

-aczęte studja jakoś dalej pociągnie?... Pod- 

kreślę tutaj swój mocno sceptyczny pogląd 
w tym względzie... Życie uczy... Tym zapa- 

_ leficom warto chyba wiadro zimnej wody 
na głowę wyłać i zupelnie logicznie wyar- 
2umentowač, że sa w poważnym błędzie. 
Bóg daleko — a ludzie... nieswoi. 

__ Pamiętam -— (Niech się już czytelnicy 
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"GRAVELOTTE 
Po pierwsze przeżywamy takie 

czasy, że najwdzięczniej jest pisać o 
Grawełotte. 

Po drugie, upływa 60-letnia rocz- 

    

| niea dziecka Grawelotte i Sedanu t. j. 
__ Rzeszy Niemieckiej. A po trzecie prof. 
-_ Zdziechowski napisał b. piękną książ- 

kę o Napoleonie ill-im przypominając 
2 więc tem samem i Grawelottel 

. Pole bitwy pod Grawelotte leży 
" zaledwie o kilkanaście kilometrów: od 

iinji frontu woiny światowej, na pół- 
_ moc od linji kolejowej Nancy — Metz. 
Można wysiąść na stacji Assur Mo- 

_ selle i dojść tam pieszo, idąc śliczne- 
_ mi wąwozami i lasami, ao ile ktoś 
_ jest dobrym piechurem, zwiedzić je- 

szcze Mars la Tours i wrócić przez 
Metz. 

Nie może hyć chyba nic bardziej 
1ateresującego dla historyka, jak po- 
równanie Werdnnu i Grawelotte. Wer- 
dun (a raczej forty Doumont i Vaux) 
— olbrzymia, szara pustynia — jed- 

"no, wielkie „pole Nic". Pustynia usia- 
na korpusami jednakowvch, białych 
_ krzyżyków, z bardzo daleka wygląda 
 jscych, jak ogromne jeziora, a z bar- 
dzo zblizka, straszących  upiornemi 
napisami: 

- „Tu spoczywa 100.000 Francuzów”. 
_ Werdun — wielka fabryka wojny -— 
4 Grawelotte — mały warsztacik, 
zwykła, brudna wioska, w której nie- 
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marszczą i gromią moje „rażące* może ga- 
canie... Raz kozie śmierć!) — jakto któryś 
z kolegów entuzjastycznie głośno marzył, 

dając folgę słówkom zwierzeń. — Psiakrew! 
holera! — mówił; — niechby mi dano 

"możność studjowania w dalszym ciągu ua 
Uniwerku, pracowałbym później 10 lat za 
pół ceny... Inaczej nie wyciągnę.. W takich 
warunkach odwiedzi mię chyba prędko 

„Ciocia gruźlica” 1 zaprosi do uroczej willi 
na parę metrów niżej poziomu ziemi... Psia.. 
W takiej m w. formie wyrażał swój  głę- 
boki (jak nazywał) pogląd na „stypendja” 
jakieś miejscowe”, bo o te „warszawskie” 
to nie tak łatwo mopanku — bo to... i td. 
i t.d.. Co do minie —- oczywiście podrwiłem 

sobie mocno z marzycieła. Przecież to jas- 

re, jak patelnia, a proste jak parasol, — że 

wobec dzisiejszych warunków... kryzysu... 
i td. itd..—- te poprostu zawracanie głowy. 
Więc — „jakoś am będzie"... 

Znowuż dygresja... Pomięszały się for- 
inalnie punkty w moim „artykułe”, Za taki 
porządek rzeczy, gdybym w mundurku а+ 
mnazjalnym teraz jeszcze chodził, postawił- 
bym sobie „pałkę”. Miały być cyfry, — 
tymczasem  gadanina.. | powiedźcie-ż tu 
Państwo! — Zechciało się takiemu  gios 

publicznie zabierec.. — Ale to -— „krew, 
nie woda”.. „lepiej w porę otworzyć wen- 

tyl w kotle"... Józei Bujnowski 

Pogrzeb Ś. p. Leona 
Sobotkowskiego 

Dnia 13 stycznia 1931 r. o godz. 10-ej 
odbyła się żałobna uroczystość, złożenia do 
grobu zwłok zasłużonego na niwie państwo 
wej . społecznej urzędnika 5. p. Leona So- 
botkowskiega, naczelnika Wydziału izby 
Skarbowej w Łucku. 

Przed wyruszeniem konduktu odbyła się 
w kosciele Św. Jana msza żałobna za duszę 
Zmarłego. 

Na środku nawy głównej ustawiono wiel 
ki katafalk na krórym spoczęła trumna me- 
talowa, tonąca w morzu światła, powodzi 
kwiarów i wieńców. Z ilości złożonych 
wieńców i napisów, widniejących na szar- 
tach, można było wnioskować o odeszłej w 
zaświaty postaci, która cieszyła się popu- 
larnošcią, uwielbieniem i szacunkiem znajo- 
mych, kolegów i podwładnych. 

U stóp trumny widnia! złożony na ama- 
rantowem tle krzyż orderu „Połonia Re- 
stituta”, który by: niejako uzupełnieniem de- 
koracyjnej i podniosłej całości. 

Przy katafalku ustawiła się liczna ro- 
dzina Zmarłego, przedstawiciełe  miejsco- 
ui organizacyj skarbowych i społecz- 
nych. 

Oprócz tego ybyli dełegaci z Woły- 
nia w skladzie 43 osób, 8 * 

Po skończonem nabożeństwie trumnę 
wynieśli na ramionach szwa, ie Zmarie- 
zo z zesem lzby Skarbowej w Wilnie 
na czele, tudzież przybyli delegaci z Łucka. 

Następnie kondukt pogrzebowy wyruszył 
w stronę Antokolu, by złożyć zwłoki do 

przeotowanece na cmentarzu wojskowym 
grobu. 

Wkońcu, w pięknie ujętych slowach, 
tae Eni postać Zmariego, jeden 
z przybyłych delegatów wygłosił nad gro- 
bem w imieniu urzędników skarbowych na 
Wołyniu, pośmiertne pożegnanie, zakończo- 
ne wrzuceniem do grobu garści ziemi Wo- 
łyńskiej, specjalnie w tym celu przez dele- 
rów przywiezionej. H. G. 

  

KOWAŁCZUKI GM. SZUMSKA 
— Pożegnanie komendanta, W dn. 31- II 

r. ub. pożegnaliśmy komendanta P. P. w 
Kowalczukach p. Łusiaka Stanisława, który 
został przeniesiony do Rudziszek, po pięcio- 
letnia pobycie w Kowałczukach. 

Chciałoby się powiedzieć kilka słów o 
działalności p. Łusiaka, który zdołał pozy- 
skać sympatję miejscowego społeczeństwa 
pracą swą zmierzającą ku utrzymaniu ładu 
i porządku, oraz zapewnieniu  bezpieczeń- 
stwa poddanym |ego opiece mieszkańcom. 

Specjalne uznanie należy się p. Łusia- 
kw: za skuteczną wałkę z najgorszemi in- 
stynktami na tle alkoholizmu. 

Pozatem sprawy społeczne żywo obcho- 
dziły p. komendanta Łusiaka. 

Życzymy Mu dałszej owocnej pracy na 
jego nowym posterunku. M. P. 

ma nic niezwykłego, oprócz wspom- 
nień! 

Demokratyczna wojna światowa 
uczciła każdego żołnierza  Werdunu 
nałym krzyżykiem z imieniem, nazwi- 
skiem i wiekiem poległego. Chodzi 
się tam, jak po łące, na której Ścięto 
kwiaty i pozostawiono je uschłe w 
ziemi. Najwięcej tam skoszono młode- 
go kwiecia („age 22 — 25"). 

Arystokratyczna epoka 70-go ro- 
ku, czy też może poprostu 
uwiecznił jedynie pamięć pułków i dy- 
wizyj. Skoro wychodzicie z lasów na 
obszerne płaskowzgórze  Grawelotte, 
spotkają was metalowe krzyże i ka- 
inienne pomniczki, poświęcone takim 
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Trzęsienie ziemi na Jawie 
ULICE POD WODĄ — PRZERWANIE KOMUNIKACJI 

BATAVIA. (PAT) — Onegtajsze trzęsienie ziemi na jawie spowodowało śmierć 
18 osób. 40 osób zostało rannych, z czego 15 ciężko. Setki domów zostały zburzone. 

Gwałtowny orkan w Palestynie 
wny orkan, który wyrządził 

WIEDEŃ. (PAT) — Dzienniki wiedeńskie donoszą, że w Palestynie szałał gwałto- 
wielkie szkody w zbiorach. W Tet - Awiwie znajduje się 6 

lórego ulic pod wodą. W pustyni 
połączenia kolejowe między 

Znaczna ba parowców nie może 
w c?łej Grecji i na morzu I pat 
chwyciła liczne sygnały SOS. Również z 

Sinaj panuje gwałtowny orkan piaszczysty, wskutek 
Ride i Egipten: są przerwane. 

nuje śnieżyca. Stacja radjowa w Piretts 
Bułgarji donoszą, iż szaleje tam snieżyca. 

ja. Pozatem donoszą, że 

iek 
do portu 

szość Ynij kolejowych zostata zasypana śniegiem. Pod Warną utknął pociąg w śniegu. 
Połączenia telegraficzne i telefoniczne są przerwane. 

Starcia bezrobotnych z policją w N.-Jorku 
NOWY YORK. PAT. Kikanaście osób odniosło rany, a wiele zostało are- 

sztowenych, przy starciu policji z bezrobotnymi. Poilcja chciała przeszkodzić 
bezrobotnym w odbyciu wiecu, skutkiem czego doszło do starcia, w czasie 
którego policjanci, obrzuceni kamłeniami, zmuszeni byli do użycia pałek gumo- 

Zamachy bombowe w Buenos-Aires 
WIEDEŃ, PAT. Dzienniki donoszą z Buenos - Alres, że wczoraj eksplodo- 

wych. 

wały 
panika. 

stały = 4 rannych. 

w Buenos-Alres na trzech różnych dworcach bomby. 
Policja czyni poszuriwania, dotychcza 

Jedna bomba eksplodowała w pokoju neczelnika stacji. Trzy osoby zo- 

Ludność ogarnęła 
Jedn-k bez rezultatu. 

  

parę minut później nastąpiła eksplozja na dworcu Constitrcion, przy- 
czem zr OY Zostało 10 robotników. 

Na stacj Hippodrome nsstąpiła trzecia eksplozja, w chwili, gdy większa 
ilość robotników wsiedła do pociągu. 6 robotników zostało zranionych. Gdyby 
eksplozja anstępiłe parę minut jźniej, liczba ofiar zwiększyłaby się znacznie. 

  

Sprawa udziału Polski w targach lipskich 
Pierwszego marca roku bieżącego 

nastąpi otwarcie tegorocznych  tar- 
gów lipskich, które potrwają do 7-с0 
narca. Termin zaś zamknięcia wiel- 
kich targów technicznych i budowia- 
nych przedłużono do 11 marca. Wo- 
bec współczesnych stosunków  poli- 
iycznych polsko-niemieckich zostało 
podniesione pytanie, czy Polska ma 
wziać udział w targach lipskich. Na 
to pytanie „Polonia“ odpowiada 

+wierdząco: „Połonia* wskazuje, że 
targi lipskie są targami międzynaro- 
dowemi i wśród znącznej liczby tar- 
gów międzynarodowych zajmują wy- 
bitną pozycję. Targi lipskie są cen- 
trum handlowem, w którem bierze 
udział 10.000 wystawców z Niemiec i 
z 25 krajów. Są zwiedzane rok rocz- 
nie przez 200.000 przedstawicieli 
świata handlowego, ze względu ha 

migozynarodowy  charakter targów 
Jipskich, Polska, która powinna dbać 

9 rozwinięcie swych stosunków han- 
dlowych na terenie międzynarodo- 
wymi, winna wykorzystać targi lipskie 
przez swój w nich udział 

Zarząd targów lipskich stał zaw- 
sze zdala od wszelkich sporów i anta- 
gonizmów politycznych i narodowych. 
Obecnie zarząd przystąpił do wyda- 
nia katalogu eksponatów w języku 
polskim. 

Wobec zbliżającej się ratyfikacji 
traktatu handlowego połsko-niemiec- 
kiego, udział w targach staje się ko- 
nieczniejszy , niż był w uprzednich 
latach, kiedyśmy też nie bojkotowali 
targów lipskich. 

Wystawa budowlana przy targach 
posiada wielkie znaczenie, gdyż Niem 
cy we współczesnem budownictwie 
osiągnęli znaczny postęp, tak w wy- 
korzystaniu terenu, jak materjału, oraz 
usłonecznieniu budowli. 

TAS EITI ESS STS EEE TAKE T E TINA DISKO ODRA, 

RUDOMINO, POW. WIL.-TROCKI 
— Przedstawienie z przykrościami. w 

niedzielę 18-1 1931 r. odbyło się w Rudonii- 
tie pow. Wil-Trocki przedstawienie — far 
są z „Raju Bołszewickiego", zakończona 
wesołą zabawą taneczną. : 

Sztuka odegrana dzięki niezmordowanej 
pracy, pe'ńego twórczego zapału komen- 
danta miejscowego posterunku P.P p. Ma- 
czonisa przy udziałe sił miejscowych, dała 
maksimum to, co dać może przedstawienie, 
odegrane w warunkach, wykluczających 
wogóle urządzenie czegoś  „porządnego”. 
A jednak tu sobie poradzono i widownia 
była całkowicie zadowołona, a jest to prze- 
cież warunek niezbędny przy kwalifikacji 
„tdainości sztuki*. Należy tu zaznaczyć, że 
miejscowy posterunek nie po raz pierwsz 
urządzał podobne imprezy, przytem za każ- 
dym razem dobor Sztuki i jej wykonanie, 
dawały coraz wyższy poziom. Niechaj to 
więc posłuży za przykład, w jaki sposób 
należy pogodzić pracę nad utrzymaniem 
porządku publicznego z pracą kuliuralno- 
oświatową. 

Jak wszędzie, tak i tu każdy szlachetniej 
szy poryw jednostek chcących pracować z 
pożytkiem, napotyka na „ciemne  indywi- 
dua”, którym z im tylko znanych powe- 
dów, praca takowa nie odpowiada, ba, na- 
wet może przeszkadza! Starają się więc 

to pułkom i dywizjom, które w tym 
miejscu poniosiy największe 
W pośrodku werduńskiego pola „po- 
la Nic* jest Mauzoleum, słynne „tran- 
chė des bayonettes!“ trochę  niepo- 
irzebnych pomnikow, rozsianych po 
polu. Nic jednak nie sprawia tak sil- 
nego wrażenia, jak samo zniszczenie 
z białemi planiami cmentarzysk. Gra- 
welotte jest już zupełnym triumfem 
pokoju nad wojną. Zwykłe pole, dość 
kiepsko uprawione, przecięte słynnyn 
Rawin des Geniweraux, w którym star 
ły się „niezwycieżone* pułki kawałerji 
irancuskiej z takiemiż  „niezwyciężo- 
uemi* od strony pruskiej. Ravin jest 
lekko wgięty i dziś dostępny 
chyba dla artylerii. 

nawet 

GRAVELOTTE 

uniemożliwić ją do ostatnich granic, jednost 
ki takie, przesiąkłe obsk:'rantyzmem i zgub 
nem zacofaństwem  nałeżałoby publicznie 
rapiętnować. 

W toku przedstawienia. prawdopodob- 
nie na skutek doniesienia jednego z tycir 
„ciemnych indywiduów* zjawili się wysłan- 
nicy akcyzy, robiąc wiełe rwetesu o parę 
butelek prwa, sprowadzonych dła muzyki i 
artystów. Ktokolwiek, kiedykolwiek  urzą- 
dzał przedstawienie, zabawę, czy inną po- 
dcbną imprezę, pojmuje, że ani muzyka, 
en! artyści, bez piwa grać nie będą, nie 
zdziwi się więc tym paru butelkom, spro- 
wadzonym raczej na użytek „domowy” niż 
publiczny, w buiecie, bowiem piwa nie 
sprzedawano. 

Przykro tylko, że nasza akcyza tego 
zrozumieć nie chce. A może nie potrafi od- 
różnić bufetu dzierżawionego przez żydow 
na ich wyłączny użytek, od paru butelek 
p:wa przy przedstawieniu, z którego dochód 
idzie na sieroty pe inwalidach policji! 

Nadmienić tu jeszcze muszę, że głos mój 
nie jest odosobnionym i że pisząc te kiłka 
słów, śmiem stwierdzić, iż jestem wyrazi- 

Ry ogółu całego miejscowego społeczen- 
stwa. 

Cześć Policji rudomińskiej za jej trudy 
i pracę na połu społecznem! 

Jan Jarmakowicz || 
žam. w Majówce gm. rudomińskiej 

Ale oto już i przedwioście wioski. 
straty. «irawelotte. Zbliżają się do nas naj- nakryteni i 
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TAJEMNICZE MIASTO W PUSTYNI LIBIJSKIEJ 
W krajach pustyni libijskiej już od 

stu lat panuje przekonanie, że pomię- 
dzy oazami Kutru i Siwa leży miasto, 
które zerwało .łączność ze Światem. 
Miasto to nazywa się Zerzura, leży 
pono nad brzegiem jeziora i liczy kil- 
ka tysięcy czarnych mieszkańców. W 
tych dniach udała się tam ekspedycja 
naukowa z angielskim podróżnikiem 
kapitanem Ralphem Bagnoldem — па 
czele, w cełu zbadania tajemnicy pu- 
styni. Nie jest to pierwsza wyprawa, 
podejmująca to zadanie. Już kilka eks 
pedycyj usiłowało wtargnąć do wnę- 
trza pustyni, jednak bezskutecznie. 
Bagnold wyjeżdża w samochodach 
ciężarowych. Siedmiu _ Beduinów, 
mieszkających w oazie, oddalonej o 
3,000 kilometrów od krańców pusty 
ni, kroczy przed wyprawą w charakte 
rze przewodników . Podróżnik żywi 
nadzieję, że uda mu się dotrzeć do 
tajemniczego miasta w Libji. 

Thupannaka Galuna Rajah. 

Dziwnie brzmią słowa, umieszczo- 
ne jako tytuł niniejszego artykuliku, a 
jeszcze dziwniej wygląda ich tłumacze 
nie. Oto ono: 

„Król smoków*. Tytuł ten pompa- 
tyczny, mający smaczek wybitnie 
wschodni, nosi nie kto inny, tylko mło 
dy anamita, który w ostatnich cza- 
sach tyle przysporzył kłopotu Imper- 
jum Anglji i Irlandįi. 

Oto pan ten zredagował odezwy 
do ludności Rangoeonu i całej połaci 
kraju zamieszkałego przez burmeńczy 
ków. a brzmi ona , jak następuje: 

„Ludności Burmenji! Chiny, Indje 
i krainy Chans i Karemu zrywają pę 
ta niewoli, które źli Anglicy, przyby- 
sze z północy. na kraje te nałożyli. 
Nie pozostańmy w tyle. I my, nasz 
kraj kochamy. Powstańmy. Patrzcie 
oto Rohani (stan kapłański) solida 
ryzuje się z nami i wystąpi czynnie* 

Taką mniej więcej odezwę odczy- 
iali mądrzy panowie na Trafalgar - 
Squer w Londynie, gdzie mieszczą się 
apartamenty inteligence - Service. Za 
żądali bliższych informacyj o „Królu 
smokėw““. 

A brzmią one, jak następuje: Po- 
licjj w Rangoonie zdawna znana jest 
osoba p. Thupanaka. Był on rycerzem 
błędnym przemysłów  małodozwolo - 
nych i po raz pierwszy naraża się wła 
dzy, zakładając bez koncesji łoterję, 
następnie organizuje sałony wiedzy 
tajemnej i wróżbiarstwa. Od paru lat 
jednak porzucił okultyzm dla polityki 
i wszedł w kontakt ze sferami kapła- 
nów buddyjskich, by ich dla swych ce 
iów zjednać. Dziś z rozpętaniem na 
miętności politycznych, gdy na zie- 
miach Burmy gore żagiew powstania, 
w kwaterze „idróla smoków' znajdu 
‘а się owi kapłani, jako doradcy. 

Sytuacja przedstawia się nader kry 
iycznie. Powstańcy opanowali  linję 
komunikacyjno - kolejową między 
Rangooremi a Mandalay. 

Nie pomogły karabiny , ni repre- 
sje. Sprawą Burmy zajęła się dziś kon 
ierencja „Okrągłego Stołu" w Londy- 
nie i ma zamiar ugodowo tę sprawę 
załatwić, 

Mianowicie postanowiono wyłą- 
czyć teren Burmy od całego Dominium 

indyjskiego i udzielić dałeko idących 
uprawnień dła jej mieszkańców . 

Ludność bowiem Burmy różni się 
zasadniczo od ludności Cesar- 
stwa Indyj Burmeńczycy są buddy- 
stami, nie łączą się w kasty, kobie- 
iy bturmeńskie posiadają pełną swobó 
dę towarzyską. 51 proc. ludności nie- 
skiei i 11,2 proc. ludności żeńskiej 
posiada umiejętność pisania i czytania 

ludność Burmy składa się z 9 
miljonów  Burmeńczyków, 1,2 miljo 
nów  Karenów, I miljona Chansów, 
300,000 Chińczyków i około 900.000 
indów. 

Trzy piąte krainy pokryte jest la- 
sem i dżunglą dziewiczą — nie pustyn 
ną jednak, lecz urodzajną i uprawianą 

Ryż, oliwa. drzewo chlebowe i 
multum owoców, na eksport produko 
wanych. 

Nad ładem i porządkiem czuwało 
dotąd 10,000 policmanów angielskich, 
którzy po zamknięciu konferencji lon- 
dyńskiej będą zastąpieni policja tubyl 
czą. 

Zaburzenia, których prowodyrem 
jest Thupannaka, zakwitły na gruncie 
kryzysu ekonomicznego, który był jed 
nvm z bodźców powstania. Ryż 
złotodajny ryż tracił na giełdzie zbo- 
żowej, stawka po stawce, co stało się 
przyczyną katastrofy. 

„Król smoków* dopiął swego i 
uśmiecha się tajemniczo, jak Budda. 

Deł. 
  

CHINKI ZRÓWNANE W PRA- 
WACH Z CHIŃCZYKAMI 

Z dniem 1 stycznia br. wszedł w ie 
w całych Chinach nowy kodeks  cvwiłny, 
który, pomiędzy tnnemi, znosi tradycje i oby- 
czaje, jakie miały dotych zas siłę prawa, re- 
gulującego stosunki rodzinne. Odtad kobieta 
chiń-ka zostaje całkowicie zrównana w pra- 
wach z mę?czyzną. Zmieni to kardynainie | 
dotychczasowy pogląd Chińczyków na ko- 
bietę, jako na osobę zbędrą. Kobieta za- 
mężna nie zyskiwała zadnych praw i jedynie 
danie przez nią życa synowi podnosiło ją 
nieco w opinji rodziny jej męża i naturalnie 
jego samego. 

Wobec tak upośledzonegu stanowiska 
kobiety chiński: j, rozwinął się w ciągu estat- 
nich lat w tym kraju ożywiony ruch femi- 
nistyczny. Kampanja prowadzona była przez 
zwią/ki rzeczniczek praw kobiety tak umie- 
jetnie, że przedstawicielki związków powoła- 
ne zostały do wzię.ia czynneg : udziału przy 
opracowaiiu nowego kodeksu, co oczywiście 
pęta wygraną i to wygraną na całej 

Nowy kodeks nadaje kobiecie chińskiej 
prawo wyborcze zarówno c ynne, jak bierne, 
prawo zas'adania w . centralnych komitetach 
srronnictw E brania bezpośred- 
niego udziału w rządzeniu krajem, zajmowa- 
nia wszełk ch stanowi k, nadto dziedziczenia 
ma'ątku po rod icach, czy krewnych narówni 
z braćmi. Będzie mogła też każda młoda 
Chinka poślubić kogo zechce, zamiast jak to 
bywało dawniej stahm zwyc'ajem pošlubia- 
nia nieznanego jej zupełnie człowieka, które- 
go, 'ez pytania jej o zdanłe, obierał dla niej 
ojciec czy opiekun. Tak, że p'zy rozwodach 
przysługiwać będą mężczyźnie I kcbiecie 
jednakie prawa. 

Obecnie zniesiony zostaje konkubinat, 
jako instytucja. uprawniona i wraz z tem 
ustaną niektóre oryginalne wyroki, wydawa- 
ne nawet przez mieszane sławy między- 
nar dowe, zmuszone wbrew europejskim ko- 
deksom do liczenia się z pewnemi przepisa- 
mi chińskiego prawa obyczajowego, tolerują- 
cego wprowadzenie kochanki pod dach mał. 
żenski, z pod którego przemocą usunięta ze- 
Stała Ślubna żona. Obecuie życie rodzinne w 
Chinach będzie mnsiało zreformować się na 
modłę zachodnią. 

  

sykanin i Anglik siedzą z 
aroganckiemi 

głowami 
minami... 

WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
konfekcji, galanterji i trykotaży z rabatem 
ogłasza skład konfekcji, gałanterjii trykotažy 

WACŁAWA NOWICKIEGO, wina 
Przy zakupzch żadać od cen stah ch powyższy rabat 

Ż0% i 
WILNO, 30 

niedoszły Werdun francuski z RL 
r. stracił swój dawny charakter mili- 

biedniejsze chatynki z wbitemi jedno nie byłyby to giermańskie latorośle! tarny. Dziś jest — to siedziba zarzą- 
w drugie zabudowaniami. W ogródku 
wśród jarzyn į zielska coś czarnieje. 

Znowu jakiś krzyż. Tym razem nie 
podobna odcy'rować napisu. Znowu 
jakiś pułk rozsiekany, czy rozstrzeła- 
ny spoczywa 1utaj pod jarzyną i 
kwiatkami. Krzyże i chryzantemy, 
krzyże i kalafjory, stały. się tu rozczt- 
iająco zgodną rodziną, jakgdyby de- 
monstrując bliski dystans, jaki dzieli 
życie od śmierci. I to romantyczne za- 
niedbanie Grawelotte posiada może 
najwięcej uroku, zwłaszcza w porów- 
naniu do Termopil wojennej turysty- 
ki, modnego dziś Werdun'u. 

ж о* * 

W samej wiosce  Grawelotte są 
dwa hoteliki dla turystów i Muzeum 
wojenne. W Muzeum jest broń fran- 
cuska i niemiecka, trochę już śmiesz- 
na w porównaniu z pierwszym, lep- 
szym tankiem i o wiełe ciekawsze ilu- 
stracje. 

Na jednej z nich memento historji 
Bismark i Wilhelm przyjmują kapitu- 
tację Sedanu. Prusacy stoją natural- 
nie z nakrytemi głowami, chociaż ich 
przeciwnicy mają głowy obnażone. 

Przypomniała mi się przy ogląda- 
niu tego, inna fotografja. 

W historycznym wagonie marszał- 
ka Focha, zjawia się blada; jak śmierć 
delegacja niemiecka. Marszałek Foch, 
godny syn rasy romańskiej, stoi z ob- 
aażeną głową. Po obu stronach, Ame- 

Przynajmniej z ducha! 
* * * 

Po obejrzeńiu Muzeum, niema już 
co właściwie robić w  Grawełotte i 

dów towarzystw akcyjnych, stolica 
ciężkiego przemysłu lotaryńskiego. 

Na miejscu dawnych ZE 
'a, wojen wszystkich Ludwikó 

Ceza- 
i 2-ch 

&
 

^Ф 

  

Muzeum wojny 1870 r. w Gravełotte 

możemy ruszyć do Metzu. Stare, ko- 
chane, kresowe miasto z francuszczyz 
ną, jak polszczyzna  Józefuoweczki i 
pewnie taką samą niemiecczyzną. For- 
tyfikacje, mury, fosy, baszty doskona- 
lę zachowane. Spaceruje się teraz po 
nich, słuchając orkiestry wojskowej. 
Śliczna katedra, dużo pomników i 
pomniczków. Pomimo to jednak 

Napoleonów płoną teraz łuny hut i jak 

pająki snują się powietrzne kolejki, 
Zdystansowany przez Werdun, Metz 

Bazein'a przestał już być miastem hi- 
storji. Zostały mu tylko pomniki, zmie 
niła się zupełnie atmosfera. 

  

K. Leczycki. 
— 
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 Moet moliwości rozwiązania zagadnienia 
komunikacji miejskiej Wilna 

Zagadnienie komunikacji  miej- 
skiej w Wilnie zdaje się wkraczać w 

nową iazę. Mamy tu na myśli fakt 

złozenia w Magistracie poważnej ofer 

ty na uruchomienie nowej komunikacji 
autobusowej. 
Pogłoski, które w tej materji dotarły 

„do wiadomości szerokich kół społeczeń 

stwa wywołały ogólne poruszenie i 

żaciekawienie. Fakt ten dowodzi nie- 

zbicie, jak dałece dotychczasowa ko- 

mumikacja budzi zastrzeżenia, jak da- 

lece Wilno oczekuje poprawy stosun- 
ków w tej dziedzinie. 

„Sprawy autobusowe należą do za- 

gadnień, którym na łamach „Słowa” 

poświęcaliśmy dużo miejsca. Wynika- 

ło to stąd, że rozumieliśmy i rozumie- 

my, że zagadnienie komunikacji miej- 

skiej Wilna jest zagadnieniem zasad- 
niczem, zagadnieniem o pierwszorzęd- 

nem dla miasta naszego znaczeniu. 

Dziś pra gniemy w ujęciu możliwie 

wszechstronnem przedstawić wyczer- 

pująco całość tej sprawy zarówno w 
przeszłości, jak i przewidywanej przy- 
szłości. 

Zrobimy to kolejno. 
Komunikacja autobusowa w Wil- 

nie swe pierwsze kroki stawiać zaczy 

nała'przed laty 6-ciu. Cechą tych 

pierwszych poczynań było nieskoor- 

dynowanie, oraz samorzutność, wyra- 

żająca się w prowadzeniu przedsię- 
biorstw autobusowych przez ludzi 
przygodnych i na zasadach wolnej 
«onkurencji. Wprowadziło to z miej- 
sca zagadnienie autobusowe na błęd- 
ne tory, uniemożliwiając zapewnienie 

miastu regularności ruchu, jednolitości 
typu wozów, różniczkowanego w za- 
leżności od konjunktury rynku, wresz- 
cie narażając publiczność na asysto- 
wanie przy zdtargach między poszcze- 
gėlnymi, (a  konkurującymi — już 
ze sobą nawzajem przedsiębiorcami, 
w czasie trwania ruchu. 

Była to sytuacja więcej niż anor- 
małna i dlatego władze, nadzorujące 

'1eh autobusowy, zdecydowały się na 
ingerencję w te stosunki, . żądając 
usznie skupienia całokształtu komu- 

nikacji samochodowej miasta w rę- 
kach jednego przedsiębiorstwa. 

Powstała wtedy, a było to mniej 

więcej około półtora roku temu, t. zw. 
Spółdzielnia, jako zrzeszenie właści- 
cieli poszczególnych autobusów. W 
ścisłem słowa znaczeniu, prawna tor- 
ma tego przedsiębiorstwa nie odpo- 
wiadala iego treści, bowiem członko- 
wie „Spółdzielni* pozostąłi i pozosta- 
ją do dziś dnia, każdy indywidualnie, 
właścicielami swych autobusów, łą 
czy ich jedynie robiony co dziesięć dui 
obrąchunek, oraz. jednolita kontrola, 
gdy zarząd , dogląd taboru, oraz 
stosunki z personelem pozostają w 
ręku właścicieli. 

Półtoraletni okres pracy „Spół- 
dziełni** ujawnił po pierwsze zasadni- 
czę braki w jej strukturze prawno or- 
ganizacyjnej, po drugie, szereg niedo- 
magań w funkcjonowaniu objętego 
przez nią ruchu autobusowego, nie- 
domagań niemozliwych do usunięcia. 

Wady strukturałne wynikają ze 
spółdzielnianego charakteru „Spół- 
dzielni". 
Chodzi o to, że nie może ona ograni- 
czyć ani liczby swych członków, ani 
tem mniej ilości kursujących autobu- 
sów. Godzi to w pierwszym rzędzie 
w kalkulację poszczególnych przedsię 
piorców. 

Na dzień 30 grudnia 1930 r. zare- 
rejestrowanych było na Wilno 108 aut 
Jłość ta, jak na stosunki wileńskie jest 

| lością zbyt dużą, przy obecnie uru- 
clomionych 4 linjach głównych i 
dwóch dojazdowych. Poprostu miasto 
nie jest w stanie zapewnić normalnych 
zysków tym 108 autobusom. Stąd 
Spółdziełnia chronicznie operuje defi- 
cytem lub w najlepszym razie, bra- 
kiem dochodów. Wpływa to deprymu- 

jąco na to przedsięborstwo, a poza- 
em uniemożliwia stawianie jakichkol- 
wiek wymagań. z którejbądź strony, 

bo te Żądania równałyby się namo- 
wom do nabycia, przypuśćmy, domu, 
skierowanym do kogoś o kim się wie 
że jest bez grosza i to chronicznie. 

2 tej zasadniczej wady, wynikają 
inne, następne. A więc przedewszyst- 

kiem wygląd, prezencja autobusów. 
Można bez przesady powiedzieć, że 
jeśli „Spółdzielnia” liczy 60 czł., to w 
*Vilnie mamy do czynienia z 60-ma róż 
nemi odmianami i typami  karoseryj 
autobusowych. 
_ Wytwarza to pstrokaciznę, nada- 
jącą miastu. piętno małomiasteczkowe, 
niegodne Wiłna. 

Wślad za tem idzie kwestja umun- 
Jurowania personelu, której to spra- 
wy „Spółdzielnia" nie potrafiła roz- 
praz ciągu półtora roku swej 

fe Ku szkodom wyrządz - 
stige'Owi Wilia. AK 
__ Dałsze niedomagania komunikacji 
autobusowej, to w pierwszym rzędzie * jej nieregularnasė, Sprawę tę, po 

okresie nadzoru policyjnego wzięła w 
swe ręce „Spółdzielnia Mimo istnnie 
ata ostatecznych i równomiernych roz 
as między wlašcicielamį au- 
iobusów, każdy z nich zainteresowa- 
ny jest w t. zw. „robieniu kas" dzien- 
nych. Znaczy to, że każdy z tych pa- 
nów, posiadający, w pewnych okte- 
sach płatności zobowiązania siłą owych 
potrzeb bieżących, zabiega 0 możli- 
wie duży wpływ gotówki z dnia. Robi 

   

się więc wyłapywanie pasażerów 
przez przedłużanie postojów ze szko- 
dą dla sąsiada w rozkładzie jazdy. 
Szybka jazda i długie postoje cechują 
dotychczasową komunikację autobuso 
wą Wilna. 

Kontrola, mozostająca w ręku 
urzędników „Spółdziełni”*, jako czyn- 
nik zależny od kontrolowanych, ze zro 
zumiałych względów wskórać tu nic 
nie może. 

Cenniki przejazdowe 
są z całą dowolnością i 
ku do kieszeni pasażerów, 
monjałnością. 

Gdy się do tego doda fatalne wa- 
*unki pracy i wynagrodzcnia persone- 
iu autobusowego, pozostające w związ 
ku z ciężką sytuacją finansową wła- 
ścicieli wozów, a wpływające demo- 
ralizująco wobec koniecznej tu dyscy- 
plinv służbowej, sytuacja staje się do- 
prawdy beznadziejną -i wymaga zde- 
cydowanych zmian zasadniczych. 

Pozostaje jeszcze do omówienia 
sprawa bezpieczeństwa ruchu autobu- 
sowego. Zdajeniy sobie wszyscy spra 
wę z fatalnego stanu technicznego 
autobusów wileńskich. Każda rejestra 
cja, każdy przegląd wozów, wykazują 
szereg w nich braków. Około 50 proc. 
autobusów wymaga gruntownego re- 
montu. Czynniki powołane, zdając so- 
hie z tych niedomagań sprawę, nie 
inogą, wobec niemniej znanych trud- 
ności finansowvch „Spółdziełni*, żą- 
dać całkowitego zaspokojenia swych 
wynmiagań przez poszczególnych prze'l 
siębiorców. Cierpi więc na kursowa- 
niu po Wilnie autobusów—klekotów 
bezpieczeństwo ruchu. Stanowcze po- 
sunięcia władz spowodowałyby ban- 
kructwo „Spółdzielni”. 

Niemniej drażliwa jest sprawa ilo 
ści godzin pracy personelu, a zwła- 
Szcza kierowców. Pewna liczba wła- 
ścicieli autobusów obsługuje sama 
swe wozy. Panowie ci ze względów 
oszczędnościowych, poprostu dla 
osiągnięcia jakiej takiej kalkulacji, pra 
cują nieraz po 16 godzin. 16-godzin- 
ny dzień pracy szofera to znowuż 
narażanie na szwank bezpieczeństwa 
'uchu autobusowego. 

Jeśli teraz chodzi o podstawy praw- 
ne działalności „Spėtdzielni“, to opie- 
rają się one, wobec desinteressement 
magistratu w tej sprawie, o rejestra- 
cję * poddanie się nadzorowi czynni- 
ków urzędowych Dyr. Rob. Publ. 
Czynniki urzędowe, o iłe nam wiado- 
mo, traktują ,Spółdzielnię* jako pro- 
wizcryczne rozwiązanie zagadnienia 
komunikacji miejskiej Wilna. 

Jak się z kolei przedstawiają świad- 
czenia finansowe „Spółdzielni* na 
rzecz Miasta? Wynoszą one rocznie 
od 108 kursujących autobusów  spół- 
dzielni: | plus minus 14 tysięcy 
złotych. Jest to suma nie odpowiada- 
jąca nawet kosztom rocznym konser- 
wacji jezdni, przypadającym na ruch 
autobusowy. 

Tyle o przeszłości. 

Teraz, z kolei, mówmy o teraźniej- 
szości, a w związku z nią o możliwoś- 
ciach komunikacyjnych na przyszłość. 

To też w chwili obecnej Magistrat 
posiada, jak już zaznaczyłem, poważną 
oferię na uruchomienie komunikacji 
autobusowej. Muszę tutai nadmienić, 
że ofert takich bynajmniej niema kiłku, 
;ak mylna głosi wersja, ałe jest tylko 
iedna, mianowicie, firmy „Arbon* w 
"A/arszawie, reprezentującej w Polsce 
zakłady samochodowe Adołph Saurer 
w Szwajcarii. 

Poprzednie oferty (conajmniej z 
przed roku) nie stanowiły ubiegania 
się o koncesję na ruch autobusowy, 
zawierały jedynie propozycje sprzeda- 
ry na warunkach kredytowych autobu 
sów, któreby uruchomione zostały 
przez samo Miasto, a więc w drodze 
założenia osobnego przedsiębiorstwa 
komunalnego. 

Ponieważ dla takiej imprezy  po- 
trzebne były znaczne kapitały, któremi 
Wilno zarówno przed rokiem, jak i tem 
bardziej w tej chwili, nie rozporządza, 
obie te propozycje po rozpatrzeniu w 
swoim czasie przez Magistrai adłożo- 
ne zostały do aktów, jako nieaktual- 
ne Przy obechym rozważaniu sprawy 
nie nałeży ich więc brać pod uwagę. 

Oferta „Arbonu*, będąc przedmio- 
tem badań i dyskusji, jest o tyle zachę 
cająca. że niezależnie od zagadnienia 
komunikacji wprowadza zagadnienie 
podniesienia jakości ulic wileńskich. 
Wysuwa ona, tak popularną u nas, kon 
cepcję asfaltów. 

Jakże ta oierta w ogólnych zary- 
sach się przedstawia. 

. Oto „Arbon* proponuje uruchomie 
nie w Wilnie na przeciąg lat 20-tu 
wielkich 34 osnbowych (a dodajmy, 

że kosztujących po 80.000 zł.) wozów 
Saurera w ilości, zabezpieczającej nor 
malną częstotliwość ich kursowania, 
t.zn. nie rzadziej, niż co 10 minut na 
4 linjach głównych i nie rzadziej, niż 
to 12 minut na 2 linjach dojazdowych 
(5 i 6) z zastrzeżeniem, że w wypad- 
ku zaistnienia potrzeby częstszego kur 
sowania autobusów. Magistrat może 
żądać odpowiedniego dostosowania rm 
chu do tych wymogów. 

Wzamian za koncesję „Arbon” pro 
ponuje miastu opłatę roczną w kwo- 
cie 150 tysięcy złotych z tem, że suma 
ia następnie automatycznie wzrasta w 

opracowane 
w Stosun- 

bezcere- 

odpowiednim stosunku do wzrostu ob- 
rotów przedsiębiorstwa, ale z tem za- 

strzeżeniem, że sumy wpłacane idą w 
całości na cele budowy jezdni asfałto 
wych, betonowych lub  kostkowych 
wzdłuż trasy poszczególnych linij au- 
tobusowych. Na poczet tych robót go 
towa jest wpłacić jednorazowo kwotę 
swych 3-letnich wpłat, czyli 450 tysię- 
cy złotych. 

Ponadto oferent zgłasza gotowość 
zatrudnienia w swem przedsiębiorstwie 
pracowników miejscowych, zatrudnio- 
nych w dotychczasowych autobusach, 
po ich ewent. przeszkołeniu, zapowia- 
da umudurowanie personelu, akceptuje 
dotychczasowe ceny biłetów oraz о- 
kreśia ilość godzin kursowania autobu 
sów w ciągu doby na 18 godzin. 

Tak wygląda materjał zgłoszony 
przez „Arbon*. Oczywiście jest to je- 
szcze materjał niedostateczny, nie- 
uzgadniany z nikim. 

Można już dziś przewidywać  u- 
stępstwa i dalsze dła miasta korzyści, 
z których w pierwszym rzędzie należa 
łoby się domagać w odniesieniu do 
częstości kursowania autobusów. [e- 
dno jest jednak w ofercie sympatyczne, 
mianowicie" postawienie w płaszczyź- 
nie konkretnej zagadnienia jezdni. Tę 
pozycję nałeży z uznaniem na plus 0- 
ierty zapisać. 

Jeżeli się weźmie pod uwagę, że 
projekty asfaltowe miasta idą w kie- 
zunku wzorowania się na asfaltach ry- 
skich t.j. posiadających szerokość 5 —- 
6 metrów i przeznaczonych dla cyrkt- 
zacji jedynie samochodowej (gdy poza 
tym pasem as'altu odbywała się zwy 
kła cyrkulacja kołowa), to koszt bu- 
dowy 1 kilometra jeśdni wynosi w 
przybliżeniu 150 tysięcy złotych, co 
płastycznie, rzecz przedstawiając, ró- 
wna się możności wyasfaltowania za 
proponowaną przez „Arbon“ opłatą 
zaliczkową (450 tys. zł.), niemal całej 
trasy linji autohusowej nr. 1, od mo- 
stu Zwierzynieckiego, po ul. Kolejową. 

Propozycja jednak „Arbonu* ma 
jedną cechę, mianowicie, wymaga ry- 
chłej decyzji, której żąda fabryka, do- 
stosowujaca odpowiednio do ewent. 
potrzeb Wilna swą produkcję. 

Trzeba tedy, decydować się szyb- 
ko, trzeba kalvulować, obliczać i roz- 
ważać sprężyście, przyjąwszy, że spra- 
wa do wyjątkowo ważnych należy. 

Moment obecny, w którym zagad- 
nienie komunikacyjne Wiłna wpłynę- 
ł'o, nie należy do  najodpowiedniej- 
szych dla tak poważnych decyzyj, jak 
te, które miasto czekają. Stoimy wo- 
bec, może jeszcze nie natychmiasto-- 
wych, ale w każdym razie, wyborów 
nowej Rady Miejskiej. 

Stwarza to specyficzną może, ale 
doprawdy szkodłiwą dła miasta, rezer 
wę wobec „atwiobusowej sprawy*, i 
byłoby doprawdy ubolewania godnem, 
gdyby w tak ważnym, jak obecnie mo 
mencie wzgląd na atuty wyborcze i, 
związane z niemi obawy przed przy- 
pisywaniem komukołwiek z członków 
Magistratu zasłig wokoło uruchomie- 
nia komunikacji miejskiej Wilna, mia- 
iv zaważyć w kierunku przewiekania 
ustosunkowania się powołanych czyn- 
ników miejskich do złożonej oferty. 

Kim. 
  

FILM i KINO 
HOLLYWOOD: KRÓL JAZZU Z PA- 

WŁEM WHITEMANEM. 
lak tu pisać recenzję? O czem wia- 

ściwie? Jakie t. zw. kryterja zastoso- 
wać? Trzeba się znać na muzyce, na 
choreografji, na kostjumołogji, na tech 
nice i na krawiectwie, słowem — na 
wszystkiem, tylko nie na kinie. A że 
to jest niemożliwe, że to jest ponad 
siły jednego człowieka — trzeba zwró 
cić się do ludzi kompetentnych. Oto, 
co o Królu Jazzu piszą znawcy i spe- 
cjalisci: 

„Strona choreograficzna wypadła 
jaknajokazałej. To bogactwo barw, 
wystawy, a nadewszystko pomysłów, 
jest tak potężne, że istna powódź cud 
nej muzyki i efektów oszołamia  for- 
malnie widza i słuchacza”. (Patrz: ty- 
godnik „Film“). To jest recenzja ta- 
neczna. 

„Błąkitna apsodja i preludjum z 
cieniem na bębnie — to coś z bajki! 
Czar ślubnego wełonu, Ławeczka w 
parku, Skarb gałganiarza, Wspomnie- 
nie z Monterey -— są to rzeczy nieza- 
pomniane*. (Patrz — tygodnik „Ki- 
no“j. To jest recenzja muzyczna. Ja 
niestety muszę wyznać, że nie pamię- 
*am ani jednej 2 tych mełodyj; nie pa- 
miętam również słów, aczkolwiek dy- 
rekcja Hollywoodu z całą uprzejmo- 
ścią podała w programach teksty nie- 
itórych „superprzebojów”. 

Wreszcie recenzja techniczna z 
tegoż tygodnika: „„Jeśli chodzi o tech- 
nikę. to przewyższa ona wszystko do- 
*vchczas stworzone w dziedzinie 
dźwiękowej kinematografji". 

Wnioski: Superprzebój. Rekord. 
Pewelacja. Stuprocentowiec džwieko- 
wy. 

‚ Ае to już nam nie imponuje. My 
chcemy szlagierów 200-procentowych. 

Er. 

Tylko u GŁOWIŃSKIEGO : 
dostać można płótna Iniane Su- 

rowe do robót ręcznych we wszystkich 
szerokościach, oraz wielki wyhór satyn 
jednoharwnych. kołder watowych, po- 
krowców, prześciradeł i t. p. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 
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PRIMA APRILIS 
w styczniu 

albo 

„RYBA DŁUGOŚCI 5 METRÓW" 
Gazety wczorajsze zaalarmowały 

miasto niezwykle sensacyjną wiado- 
mością: 

„O godzinie wpół do ósmej zrana, wieiki 
tum przechodniów skupił się na obu cho- 
dnil.ach mostu Zielonego, przygłądając się 
jakimš dwóm niesamowitym rybom, płyną 
«ym tuż pod powierzchnią wody,  mają- 
cym wygłąd olbrzymich .wężów o diugości, 
jak można było sądzić, patrząc z góry, do- 
chodzącej 5 do 6 metrów. 

Olbrzymie te stwory, wzbudzając wiel- 
kie zainteresowanie przypatrujących się, po- 
wolnym ruchem popłynęły przeciw 
prądowi Wilji w stronę elektrowni miej 
siiej“. 

Informacja о tem niezwykiem wyda 
rzeniu na szpałtach innego dziennika 
brzmiała niemniej sensacyjnie: 

„WIELORYB* W WILIJI. 

Wczoraj w południe mieszkańcy Wilna 
przechodzący nad brzegiem Wilji, zauważy- 
li na powierzchni wody grzbiet niezwykłych 
rozmiarów ryby, która płynęła w 
dół rzeki. 

Zjawisko obserwowane przez tłumy by- 
ło różnie komentowane. Jedni twierdzili, że 
iest to jakaś ryba morska, która przedosta- 
ła się z miorza do Wilji przez Niemen. Dri- 
dzy zaś, że jest to niezwykłych roziniarów 
łosoś. A co to za „žwierz“ byt w rzeczywi- 
stości nie ustałono jednak. 

Wątpliwości co do „wieloryba czy 
innej ryby morskiej rozproszyło donie- 
sienie trzeciego pisma, którego współ- 
pracownikowi udało się nawet okreś- 
Hć rodzaj oweyo „zwierza': 

‚ — Бит czy łosoś w rzece Wilji. Wczo- 
"aj w południe liczni przechodnie nad brze- 
giem Wilji zauważyłi na powierzchni wody 
grzbiet niezwykłych rozmiarow ryby, któ- 
ra płynęła wdół rzek 

Zjawisko obserwowane przez tłumy lu- 
dzi było różnorodnie komentowane. 
awierdzili, że jest to jakaś ryba morska, któ- 
ra przedostała sie do Wilk z morza prz 
Niemen. Drudzy zaś twierdzili, że to nie- 
zwykłych rozmiarów sum. 

Blady strach padł na mieszkańców 
Antokola, ulicy Nadbrzeżnej, Zwierzyń 
ca i Zakretu, gdy przeczytali alarmują 
ce doniesienia o inwazji „ryb długoś- 
ci 5 mtr.“ i „zwierzy morskich". Ро- 
dobno postanowili oni, po dłuższych 
debatach, zorganizować ochronę brze- 
gów, „bo to nie wiadomo co taka ry- 
ba sobie myśli i jakie s qjej obyczaje”. 
iako rzeczoznawców do opracowania 
środków ochronnych przed „rybami * 
uchwalono poprosić redaktorów wymie 
sionych trzech pism. 

Niewiadomo do jakich rozmiarów 
deszłaby ta samorzutna akcja, gdyby 
nie wyjaśnienie władz, że „5 mtr. ry- 
vy“ są „5 mtr. bujdami* a „wieloryb 
czy inny zwierz morski* był zwojem 
drutu, oblepionym bryłami lodu. 

Ciekawy ten eksponat — który nie 
wątpliwie w pierwszym rzędzie zainte 
ręsuje fachowców od „5 mtr. ryb, i 
wielorybów, sumów i łososi* jest do 
obejrzenia w pobliżu posterunku poli- 
cyjnego na Moście Ziełonym. 

    

Jan 

  

   

   

Nabożeństwo żałobne odbędzie 

w głębokim smutku 

w czwartą bolesną rocznicę śmierci 

Ś. i 

hrabia Mi 
Opatrzeny Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach 

zmarł dnia 20-go stycznia w wieku lat 62. 

24-go, o godz. 10 rano, peczem nastąpi pogrzeb, 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół 

się w kaplicy na Rossie, w sobotę, 

i znajomych, pogrążone 

ŻONA i SIOSTRY      

    

P. 

KAZIMIERZA WIMBORA 
w sobotę 24 stycznia, o godz. 8 
kościele Św..J kóba, 

o «zm z+wiadamiają 

rano odbędzie się nabożeństwo żałobne w 

ŻONA i DZIECI. 

W 68-mą rocznicę powstania Styczniowego _ 
W dniu 22 stycznia, jako w 68-mą 

"ocznicę pamiętnej nocy styczniowej 
1863 roku, która dała początek ostat- 
niemu przed wielką wojną powstaniu 
zbrojnemu narodu przeciw ciemięzcy, 
o godz. 10 w kościele garnizonowym 

Jedni ćw. Ignacego odprawione zostało przez 
ez JE ks. biskupa Bandurskiego nabożeń 

stwo za dusze poległych i zmarłych u- 
czestników powstania. 3 

Na nabożeństwie byli obecni szefo 
wie władz cywilnych z p. woj. Kirtikli 
sem na czele, prezes Sądu Apelacyjne 
go p. Bzowski, dowódcy oddziałów 
garnizonu wiłeńskiego z pp. pułkowni- 
kami Pakoszem i Krzyżanowskim na 
czele, rektor USB Januszkiewicz, pre- 
żydent miasta Folejewski i wiełu in- 
nych. 

  

Echa zamachu na ul. Wileńskiej 
GRZEGORZ KUREC PRZEWIEZIONY DO KLINIKI. 

Znajdujący się w szpitalu św. Jakóba raniony przez zamachowca p. Grze 
gorz Kurec został wczoraj rano pod-dany był badaniom lekarzy, którzy za- 
znajomiwszy się ze stanem rannego 
cej] u podstawy czaszki jest narazie 

uznali że operacja wybrania kułi tkwią | 
niemożliwa. Ё 

Wobec takiego orzeczenia konsyl-::m, p. Kureca przewieziono o 
3 pp. do kliniki św. Józefa gdzie be-dzie przebywał pod opieka p. Mi: 
chejdy. Stan chorego jest zadowała-jacy. 

RYTOROZPRZNAEE WRAZ EWAZPRORZOOOÓS a 

ODPOW'EDŹ TREVIRĄNUSOWI 
Pod hasłem: „Odpowiedź Treviranusowi" 

odbył się 10 stycznia rb. we wspaniałych 
sałach balowych kolonji Akademickiej (ul. 
Akademicka 5) „Wielki Bal Doroczny urzą- 
dzony współnie przez Towarzystwo Samopo 
mocy Słuchaczek Żeńskich Kursów Techni- 
cznych w Warszawie (Hoża 88) i Bratnia 
Pon.oc Słuchaczów Państwowej Szkoły Mier 
niczej, który zgromadził zgórą 700 osób. 

Cześć dochodu w kwocie kilkuset zło- 
tych ofiarowano na zakup łodzi podwodnej. 

  

KRONIKA 
RZECZ OSZTEAŚ 

PIĄTEK 

23 Dziś 
Agnieszki 

jutro 
Tymot. 

|RZTREDEAGAZOWEEW 
BFOSTRZEZENIĄ ZAKŁADU METEORO- 

LOGGI L. 5. B. W WILNIE. 

z dnia22 L 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 775 

Temperatura średuia — 12 
Temperatu'a najwyższa — 8 

Temperatura najniższa — 16 

Opad w mm. — 

Wiatr: cisza 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno potem pogodnie. 

URZĘDOWA 
—-Starostwo (irodzkie karci nieuczciwych 

kupców i nietrzeźwych dorożkarzy. Starosta 
Grodzki w Wilnie ukarał: 1) dorożkarza Pa 
wła Wysockiego, Mejszagolska 19 za uka- 
zanie się w miejscu publicznem w stanie 
rietrzeźwym i uprawianie procederu doroż- 
karskiego też w stanie nietrzeźwym — а- 
resztem bezwzgiędnym na dni siedem. 2) 
dorożkarza Władvsława Wirpsza,  Trocka 
30 za ukazanie się w miejscu publicznem, w 
stanie nietrzeźwym a także za uprawianie 
ptocederu dorożkarskiego także w stanie 
nietrzeźwym aresztem bezwzględnym: przez 
dni siedem. 3) dorożkarza Bołesława Bereś 
niewicza, Równe Pole !, który kierując wo 
zem będąc w stanie pijanym wjechał w o- 
kno wystawowe — aresztem bezwzględnym 
przez dni pięć. 4) woźnicę Stanisława Bin 
kuńskiego, Traki Batorego nr. 61 za nad- 
miernie szybką i rieostrożną jazdę wozem 
-— aresztem bezwzgłędnym przez dni pięć 
5) woźnicę Józefa Szostaka, Pokój nr. 43 
za nieostrożną jazdę wozem ciężarowym, 
skutkiem czego najechał na dorożkę — are- 
sztem bezwzględnym przez dni trzy, 6) do 
rożkarza Stanisława Traka, Kalwaryjska 115 
i dorożkarza Woiciecha Stankiewicza, Kal- 
waryjska 115 za ukazanie się w. miejscu pu 
blicznemo (na postcju” dorożek) w stanie 
nietrzeźwym i niewłaściwe zachowanie a- 
iesztem bezwzględnym po pięć dni każde- 
go, 7) Ignacego ł.ewickiego, Sniegowa nr. 
20 za wprowadzenie po raz drugi w obrót 
kiełbas miezaopatrzonych w plomby grzyw- 
ną w kwccie 100 zł. z zamianą wrazie nie- 
sciągałności aresztem przez dni czternaście, 
€) Lejbę Aronowicza, zam. w Landwarowie 
Kołejowa.nr. 11 za wprowadzenie w Wi!- 
nie po raz drugi mięsa niestemplowanego 
grzywną w kwocie i zł. z zamianą wrazie 
nieściągałności aresztem przez dni siedem, 
«) Mowszę Bazyłjana, zam. w m. Turgie- 
lach, pow. wileńsko - trockiego za wprowa- 
dzenie w Wilnie ;o raz drugi mięsa niestem 
piowanego grzywną w kwocie 100 zł. z za 
miana wrazie nieściągalności aresztem przez 
dni siedem, 10) loseła Paca, Ładwisarska 
4 — 19 za wprowadzenie po raz dwunasty 
w obrót mięsa niestemplowanego ywną 
w kwocie 200 zł. z zamianą wrazie nieścią 
gałności aresztem przez dni dwadzieścia 0- 
sem. 

w, 

  

ов 7 м 26. 

Z, słońca 6 godz, 8 m. 35 

    

WOJSKOWA 
—- Zmiany adresów ofic. rez. i w st. sp. 

Władze wojskowe postanowiły pilnie prze- 
strzegać by oficerowie rezerwy i w stanie 
spoczynku przy zmianie miejsca zamieszka- 
nia mieldowali o tem natychmiast w PKU 
co pe niezbędne ze wzgłędów ewidencyj- 
nyc! 

— wołenia na noszenie munduru olic. 
»ez. W wyjatkowych wypadkach PKU ze- 
zwala ofic. rez. na jednorazowe włożenie 
munduru. Odnośne podania należy składać 
na 3 dni naprzód 

Medałe 10-lecia. Dowiadujemy się że 
rozpatrzenie poda: składanych obecnie do 
PKU o p o: prawa noszenia medalu 
10-lecia łub „Ojczyzna swemu obrońcy" bę 
dą kan ag” acc w m. marctt. 

uprawniający do skrócenia 
służby wojskowej. Przewodniczący Komisji 
Fzzminacyjnej podaje do wiadomości, że 
egzamin specjalny, którego złoże nie z wy- 

nikiem pomyślnym może uprawniać do odby 
cia skróconej czynnej służby wojskowej, od 
będzie się w m-cach łutym i marcu br. w 
państw. gimnazjum im. J. Lelewela w Wil- 
nie( ul. Mickiewicza 38) Początek egzami- 
nów piśmiennych dn 23 lutego br. 

Załączniki do podania: 1) życiorys z do 
kładrem wskazaniem, gdzie kandydat Się 
uczył, kiedy i jakie składał egzaminy oraz 
jak przygotował się do egzaminu, 2) metry 
ka urodzenia, 3) świadectwa szkołne, o ile 
je posiada, 4) wykaz lektury z jęz. połskie- 
go, Г) kwit z wpłaconych za egzamin 
zł. na konto czekowe PKO nr. 30110 Central 
nej Kasy Państwowej 6) dwie nienaklejone 
fotografje, zaopatrzone własnoręcznym pod- 
pisem, 7) świadectwo moralności, wystawio 
ak przez właściwe Władze administracji о- 
gólnej. 

w podaniu należy zaznaczyć, z którego 
z 3 języków obcych nowożytnych (franc., 
niem, ang.) kandydat życzy być egzami- 
nowany. 

Podania przyjmuje do dnia 20 lutego br. 
oraz bliższych informacyj udzieła Dyrekcja 
państw. gimnz. im. ]. Lełewela w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

„— Kłub Włóczegów Senjorów. W piątek 
dnia 23 bm. o godz. 19 rozpocznie się w lo 

kału przy ulicy Przejazd 5 (Antokol), XI ze- 
branie Klubu Włóczęgów Senjorów.. Goście 
mile widziani. Na porządku dziennym  refe 
rat p. dyr. Wacława Studnichiego o Walce 
duchowieństwa z rządem na Litwie. 

— Z T-wa Przyjaciół Nauk. W sobotę 4. 
24 stycznia br a godz8-ej wieczór odbę- 
„dzie się w Sali Dziekanatu Sztuki posiedze- 
ne naukowe Wydziału ł -Tow. Przyjaciół 
Nauk. Na porządku referaty: Otrębski j.: Za 
pożyczenia słowiańskie w litewskim dialek- 
vė twereckim, Cywiński St.: Filjacje lite- 
rąckie w młodzieńczych utworach Norwida, 
Pigcń St: Orzeł i kruk w improwizacji Kon- 
rada. Wstęp wołny dla członków i gości. 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Łyżwiar- 
sziego podaje do wiadoiności członków, iż 
w dn. 25 stvćznia rb. o godz 12 w łokalu 
biura ślizgawki w Parku Sportowym  Mło- 
dzieży szkolnej im. gen. Żełigowskiego od- 
tędzie się walne zebranie członków T-wa. 

Porządek dziepny: wybory nowego za- 
rządu, sprawa zawodów w dniu 1 i 2 lute- 
go, sprawa ponownego zaproszenia na po- 

  

kazy Mistrzów Polski. Zatem podaje do wia | 
domości pubiicznej, że w dniu 1 lutego od- 
będa się zawody członków T-wa, a w dn. 
2 lutego rb.zawody miedzyklubowe. 
— Chrześcijański Uniwersytet Robotniccy 

w Wiłnie powiadamia, że w niedziełę dnia 
95 stycznia rb. o godz. 1 po poł. —- w sali 
Chrześc. Domu Ludowego przy ul. Metro- 
politalneį 1 — odbędzie się odczyt p.t.: „Ka 
pitalizm a moralncšė chrzešcijan na pod- 
stawie encykliki „Rerum Novarum“ ktory wy 
głosi p. Henryk IJembiński. Wstęp wolny. | 

ROZNE 

— Podziękowanie. Nie mogąc, na razie 
przynajmniej, podziękować osobiście wszy- 
stkim, którzy z tak niezmiernie żywą przy- | 
jażnią odnieśli się do obchodu mego 25-łe-- 
cia pracy pisarskiej i społecznei, drogą 
zasyłam _ najserdeczniejsze podziękowania. 
Najwyższą radością może człowieka napeł- 
nić poczucie że został zrozumii przez 
swoje społeczenstwo, a ten dowód dały mi 
te liczne depesze, listy z wiejskich zakątków 
z parafji, ze stolic europejskich, z miast pol 
skich i obcych, te artykuły i przemówienia, 
tak życzliwe, bezpośrednie, te wreszcie upo- 
minki i cudne kwiaty, które zapełniły moje 
mieszkanie. 

Ćwierć wieku pracy, to nie lekki rachu- 
nek sumienia. To bilans cieżkich walk na 
wielu frontach. Niech że błogosławieni bę- 
dą ci, co mi w nich byli pomocą, me 
ich we wdzięcznej pamięci, a takie cii 

  

A 

  

x 

  

jak obecne, wiążą mię jeszcze silniej z nie = 
mi i z mem ukochanem Wilnem. 8 

Nie mogąc wymieniać wszystkich, którzy 
się przyczynili do obchodu, pozwałam sobie | 

  

TA 

jedynie na WY głębokiej wdzięczności © : 
iskupowi Bandurskiemu 
intencję. 
am z całego serca! 

Czcigodnemu 
Mszę na a 

Dziękuję 

za 

  

Helena Romer - Ochenkowska @ 
Wilno 22. I. 1931 r. 

— Podziękowanie. Komitet Orgaiižacyj: : 
- ny Wileńskiego Oddziału Związku Pań 

mu składa serdeczne podziękowanie: SIZE 
Profesorowi Zdziechowskiemu, prezeso- 

wi Związku Literatów za udziełenie — - 
skawej gościny w ich lokalu „7 

Połskicmu Radju na ręce dyrektora Roz- 
głośni Wileńskiej p. Romana Pikiela za tran 
smitowanie otwarcia Związku Pań Domu. 

Profesorowi Ferdynandowi Ruszczycowi 
za wygłoszony referat „O pięknie Wilna i 
Ziemi Wileńskiej". 

Dyrektorowi szkoły ogrodniczej panu Ro 
manowi Kransemu za piękne udekorowanie 
sali, jak również firmom Moczułak i Weler. | 

Komitet zarazem donosi, że w krótkim — 

  

     

  

    
й 

czasie odbędzie się zebranie zainteresowanych f 
i zapisanych na hście osób oraz wybór Za- 
rządu. 

Poczem ustalone zostaną godziny w któ- | 
rych będzie czynny Sekretarjat Związku Pań 
Domu, gdzie będą przyjmowane zapisy i y й 

wydawane legitymacje członkowskie na któ | 
re członkinie będą mogły otrzymywać zniż- 
ki w niektórych sklepach. Е 

Wobec wielkiego zainteresowania 
szerszęj publiczności Związek Pań Domu 
urządzi drugie zebranie w większej sali w 
końc1 miesiąca lutego. 

   

        

— Konsułat Łotewski komunikuje, że w 4 
poniedziałek, dnia 26 b. m. 
dzie nieczynny z powodu rocznicy uznania | 
Łotwy de jure. я 

‚ — Sprostowanie. Do wczorajszego od 
cinka p.t. „Trzeba wreszcie zaprotestowač“ 
wkradł się błąd, zniekształcający sens а- — 
nia. a mianowicie zamiast „filołogiczne* zo- 
stało wydrukowane filozoficzne”, cv—niniej © 
szem prostujemy. 

— Poświecenie lokalu _ Konserwatiorjum 
Muzycznego. W niedzielę, dnia 25 bm. w 
południe odbędzie się w Wiłnie poświęcenie 
i inaouracja nowego własnego lokalu Koń 
aerwatorjum Muzycznego przy ul. Wielkiej 
nr. 47 (wejście od ul. Końskiej). 3 

— Kulig „Czwartakow“. Hucznie i z nie- 
cierpiwošcia  przygotowala sie 4-ta Druž. 
Hare do pierwszego w swych dziejach kt 
ligu. Niedługo trwało przygotowanie, ale to 
tylko dzieki łaskawej pomocy Koła Przyja- 
ciół I PAP Leg., które od chwili stania 
czuła opieką otacza swych kaczce + 
11 stycznia rankiem, 8 par sań, wypełnio- 

tdalsy ciąg kroniki na str. 4-ef) 

Konsulat bę- :    
{ 
zę * 
1 
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Sprawcy ohydnego mordu przed Sądem 
Kiedługo na wokandzie Sądu Okręgowego 

w Nowogródku znajdzie się sprawa miesz- 
kańców wsi Babino gminy Hotynickiej po- 
wiatu Łuninieckiego Szymona Sawicza I. 21 
i Bazylego jesniuntowicza I. 22. 

Młodzieńcy ci w nocy z 24 na 25 sierpnia 
1930 roku w osadzie Babino gm. Niedzwiedz 
kiei powiatu Baranowickiego, przedostali się 
za pomocą usunięcia zasuwki do mieszkań 
ca Konstantego Selmanowicza w celu ra- 
unku. 
Gdy Konstanty Selmanowicz stawił opór 

nych po brzegi 36 harcerzami, ruszyło kłu 
sem 7 miejsca zbiórki przy ul. Pióromont. 

Trasa kuligu: Most Zielony — ul. Mi- 
ckiewicza i innemi na trakt landwarowski 
'w stronę (irzegorzewa, jako celu kuligu. 

Simmagani ostrym wiatrem zimowym —- 
pełni harcerskiego humoru —przejechaliśmy 
szybko 16 klm. Dla wzmożenia humoru wy 
gotowana była w Grzegorzewie przez K.P. 
niespodzianka z gorącego litewskiego bigo- 
st, którego smak godzien był Mickiewiczow 
skiego rymu z Pana Tadeusza. 

Na miejscu zwiedzono miejscową iabrykę 
tektury, poczem o godz. 15 ruszono z po- 
wrotem. jazda emocjowała chłopców, to tez 
tc dziwnego, że prawie gwałtem trzeba by 
ło ich śćiągać z sań po skończonym kuligu. 
Pełni wdzięczności dła KPH z okrzykiem: 
„Czuwaj”! „Czuwaj”! „Czuwaj”! RO 

z. rczeszli się do domów. 

AKADEMICKA 
„Sołenny Konwent' akademickiej kor 

poracji „Cresovia". Akademicka korporacja 
„Cresovia" organizuje w najbliższą niedzielę 
25 bm. o godz. 12.30 w sałi Kasyna Gar- 
nizonowego (Mickiewicza 13 w Wilnie) „So 
lenny Konwent", na którym nastąpi nadanie 
godności Filistrów honoris causa tej korpo 
racji JE ks. biskupowi dr. Bandurskiemu i p. 
mjr. jerzemu Dąbrowskiemu. 

Uroczystość ta odbędzie się z zachowa 
niem całęgo tradycyjnego ceremonjału kor 
poracji, z wielką uroczystością przy udziale 
zaproszonych gości, przedstawicieli władz 
państwowych, cywilnych i wojskowych, sa- 
morządowych, organizacyj społecznych, zw. 
b. wojskowych, swiata naukowego, Uniwer- 
sytetu, słowem przedstawicieli całego społe- 
czeństwa. 
W czasie uroczystości przygrywać będzie 

orkiestra i ppleg. 1 dokonane będą zdjęcia 
ietograficzne, a twentualnie nawet filmowe. 

Wwięczorem tego dnia odbędzie się na 
kwaterze korporacji komers. 

— Z Koła Historyków. W niedzielę dn. 
25. L 1931 r. o godz. 11.15 w pierwszym 
terminie, 11,30 w drugim terminie w sali 
wykładowej Seminarjum Historycznego 
tŽamkowa 11) odbędzie się nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie z następującym  po- 
rządkiem dziennym: 

1) wybór prezydjum, 2) odczytanie pro 
tokułu z ub Walnego Zgromadzenia. 3) Spra 
wa Zjazdu w Warszawie a) wybory delega 
tów, b) instrukcje, 4) sprawa przyszłego 
zjazdu w Wilnie i wyłonienie komitetu wy- 
konawczego, 5) Wolne wnioski. 

— Z chóru akademickiego. Człowieku! 
już chcesz sie setnie ubawić, a przytem 
zdobyć na cały tydzień złoty humor, przyjdź 
na naszą potanculkę do „Ogniska”, Wielka me 
24, w najbliższa niedzielę, to znaczy 25 sty- 
cznia rb. 

Z Klubu Włóczęgów. Hallo! Hallo! Dnia 
_T'mitego b. r. odbędzie się doroczny bal 
akademickiego Klubu Włóczęgów w Świeżo 
odremontowanej sali Klubu  Przemysłówo- 
Handlowego. Wstęp wyłącznie za zaprosze- 
niarni, Zaproszenie otrzymać można u każ- 
dego z członków Klubu od dnia 15 b. m. 

BALE I ZABAWY 
— Obowiązki Honorowych Gospodyń i 

Gospodarzy na Dorocznym Balu Prawników, 
który odbędzie się 24 stycznia br. w Salo- 
R k Gariizonowego, przyjąć raczy- 
mP PZ 

Witołdostwo Abramowiczowie, Konstan- 
ty Achmatowicz, Stanislawostwo  Bialaso- 
wie, Stanisław Bagiński, Maciej Bajraszew 
ski, Konstantynostwo Bajraszewscy, Sewe- 
rvnostwo Bohuszewiczowie, Stanisławostwa 
Bochwicowie, Franciszkostwo Bossowscy, An 
toni Borejko, Władysławostwo  Brzozo- 
wscy.  Janostwo ' Buykowie, Ma joro- 
stwo Wieczysławostwo Chaleccy, Cywińscy 
Wiadyslawostwo Dmochowscy, Pulkowniko- 
stwo Antoniostwo  Doboszyńscy, Bohdan 
„Jowbór, Stefanostwo Ehrenkreutzowie, Mie 
czysławostwo  Englowie, Eugenjuszostwo 
Falkowscy, _ Kazimierzostwo Florczakowie, 
lózefostwo Folejcwscy, Stefanostwo Glase- 
rowie, juljuszostwo Glatmanowie, Edwardo- 
stwo QGeorowie, Mieczysławostwo Gutkow- 

 scy, Majorostwo Ludwikostwo  Haasowiė. 
Władysław Hołownia, "Tadeusz Hejbert, Sta 
nislawostwo Iwanowscy, Juljanostwo Janic- 
cy, Michał Jakubowski, Olgierd Jacunski, Ma 
«iejostwo  Jamonttowie,  Władysławostwo 

  

W. WILLIAMS, 

"Mortimer 
— Teraz, — rzekł Desmond, gdy 

- wyniesiono nieprzytomnego Belforda. 
 — Barling opowie panom o ataku na 
pozycje Hohenlinden.. 

Barling obejrzał się zmieszany, 
ale niepokój, który małował się na 
twarzy Strangwayse'a dodał mu od- 
wagi. Skinał głową w jego stronę i 
zaczął: - 

" — Pan major Ocwood, którego 
znałem, bo mój brat był u niego ordy- 
nansem, powiedział mnie, że przeba- 
czonem mi będzie to, że zdezertero- 
wałem, jeżeli opowiem wszystko, co 
wiem, o tym oficerze. Zrobię to z przy 
jemnością, bo to przez niego splami- 
łem osiemnaście lat nieskazitelnėj 
służby wojskowej. 

— Przed kilku miesiącami, staliś- 
my we Francji. Piechota przygotowy- 
wała się do ataku, a kapitan Strany- 
wayse był wysłany naprzód, aby przy- 
gotować sieć sygnalizacyjną na czas 
bitwy. Wziął ze sobą mnie i Macdo- 
nalda. Atak miał się rozpocząć w 
dzień. Nie był to drobiazg. Musielić- 
my zająć w ciągu czterech godzin 
pierwszą linję hohenlidzkich okopów, 
wypędzić Niemców, dojść do drugiej 
linji, wypędzić wroga stamtąd i poza- 
Kladač telefony polowe. 
*  — My trzej mieliśmy przygotować 
wszystko przed atakiem. Wypełzliśmy 
z naszych okopów za oficerem. Niem- 
cy naturalnie, musieli nas widzieć, bo 
było jasno, a grunt taki równy, że i 
królik nie mógłby się ukryć. No, więc 
zaczęli strzelać. Nie przeszło dwie 
minuty, jak Macdonaldowi oderwało 
głowę. Aleśmy z kapitanem pełzliśmy 
dalej... wpadliśmy do leja, ja prędko 

   

   

bandyci dokonali na nim potwornego morder 
stwa, 

Mało tego bandyci rzucili się następnie 
na Matronę Baszko, którą również w be- 
stialski sposób zamordowali i po zrabowaniu 
700 zł. dla zatarcia śladów zbrodni podpalili 
dom, który spalił się całkowicie razem ze 
zwłokanu Konstantego Selmanowicza i Ma 
trony Baszko. 

Morderców u których zostały odnalezio 
ne zrabowane pieniądze i narzędzia zbrodni 
osadzono do rozprawy w więzieniu. 

Jakowiccy,  Zbiniewostwo  Jasinscy, Sta- 
nisławostwo  Januszkiewiczowie,  Aieksan- 
drostwo jodziewiczowie, Adam Jundziti, Zy- 
gmuntostwo judziłłowie, Eljaszostwo Jutkie- 
wiczowie, Michatostwo Kaduszkiewiczowie, 
Pułkownik Tadeusz Kamiński, Stanisława 
Kiaksztowa,  Tadeuszostwo  Kiersnowscy, 
Marjanostwo Kosińscy, Odo Klasse,  jano- 
stwo Klottowie, Wojciech Komar, Stanisła- 
wostwo Kognowiccy, Eugenjuszostwo Koz- 
łowscy, Wacław Komarnicki, Olgierd Kry- 
czyński, Michał iXrukowski, Stanisławostwo 
Kukiel - Krajewscy, Leonostwo Kulikowscy, 
Władysławostwo Lipińscy,  Stanistawostwo 
Leszczyńscy, Rafa! Łabanos, Jan Łuczywek, 
miaksymiłjan Maliński, Aleksander Marcinow 
ski, Jaromir Matyasz, Adolfostwo Matusewi 
czowie, Kapitan Kazimierz Mianowski, Sta- 
nisławostwo Mianowscy, Antoniostwo Mille 
rowie, Zenonostwo Mikulscy, Stanisław Mit- 
viewicz, Borysostwo Mołożawowie, Stefan 
Mokrzecki, Włodzimierzostwo Muchanowie, 
Mieczysławostwo Obiezierscy,  Bronisławo- 
stwo Olechnowiczowie, Kazimierz Pawlikow- 
ski, jerzy Panejko, Alfons Parczewski, Wa- 
lentvnostwo Parczewscy, Ignacy Parczewski 
Kazimierzostwo  Petrusewiczowie,  Marjan 
ter, Mieczysław Pluciński, lanostwo Pietra- 
szewscy, Wilheim Popławski, Józef Przyłu- 
ski, Iwonostwo Przyborowie, Jadwiga Ra- 
czkiewiczowa, Janostwo Radwańscy, Wacła 
wostwo Rodziewiczowie, Andrzejostwo Ro- 
mankiewiczowie, Aleksander Rożnowski, Ka- 
zimierz Rutkiewicz, Józefostwo Rutkiewiczo 
wie, Józef Siawciłło, Wacławostwo Siaw- 
ciłłowie, Marja Sienkiewiczėwna,  Aliredo- 
stwo Sowińscy, Józefostwo Sopoćkowie, Wła 
dysław Strzałko, Marjan Strumiłło, Aleksan- 
der Surewicz, Halina Zasztowt - Sukiennic- 
ka, Leonostwo Sumorokowie, Michałostwo 
Szawłowscy, Mieczysławostwo Szpakowscy, 
Bohdan Szachno, Władysławostwo Szmidto 
wie, Karol Szelągowski, Witold Świda, Ka- 
zimerz Świątecki, Stanistawostwo  Totwe- 
nowie, Zbigniew Turski, Józetostwo Uciecho 
wscy, Eugenjuszostwo Waśkowscy, Szczepa 
nostwo Wilewscy, Włodzimierzostwo Wisz- 
n'ewscy, Eugenja Wiścicka, Bronisławostwo 
Wróhłewscy, Wacław Wyszyński,  józefo- 
stwo Zaniewscy, Ignacostwo Zagórscy, Ro- 
man Zan, Władysławostwo Zawadzcy, Stani 
sław Zdanowicz, Aleksandrostwo Zelwero-- 
wiczowie, Kazimierzostwo Zwierkowie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance, Dziś o 

godz. 8 w. ukažė się po raz drugi „Papa - 
kawaler". 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
£ w. odbedzie się w teatrze Lutnia prem- 
jera zapowiedzianej oddawna doskonałej ko- 

3 Francka i Hirszfelda „Interes z Ane- 
yką* w reżyserji R. Wasilewskiego. 

— „Betlejka wileńska*. W sobotę dnia 
21-go bm. ukaże się w teatrze na Pohulan- 
ce o godz. 4.30 MER" cenach _zniżonyci 
„Betlejka Wileńska" H. Romer - Ochenkow- 
skiej W związku z przypadającym jubileu- 
szem 25-letniej pracy społeci znej, literackiej 
oraz filantropijnej autorki, podczas przedsta 
wienia odbędzie się uroczyste wręczenie jej 
adresui. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W niedzielę dnia 25-g0 bm. w obu teat 
rach miejskich odnędą się przedstawienia po 
południowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Hohulance o godz. 3.30 pp. 
„Dzielny wojak Szwejk”. 

W teatrze Lutnia o godz 3.30 „Egzoty- 
czna kuzynka”. < 

— Messa! w Wilnie, Nielada atrakcją dla 
naszego miasta stanie sie niewątpliwie wy- 
stęp ulubienicy warszawskiej, świetnej ar- 
tvstyki p. Lucy Messal. Ujrzymy tę wiel- 
ką artystkę w niedzielę o godz. 8.30 w na 
scenie te atru Lutnia w arcywesołej rewji 
p.t. „Pod Messalką". Partnerami jej będą 
Stefanja Dzięciołowska, Elžbieta i ins 
Wierzyūscy, Oraz „Kazimierz  Szerszynski. 
Akompanjament objął p. Aleksander Pio- 
frowski. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań od godz. 11 — 9 w. K 

— Czupurek“ Benedykta Hertza. Najbliž 
szą premierą będzie urocza bajka dla dzie- 
ci Benedykta Hertza „Czupurek“. 

— Jasełka w sali gimn. im. J. Lelewela 
ul. Mickiewicza 38. dnia 24 i 25 stycznia o 
godzinie 17. - 

  

   

przymocowałem drut... I zaczął się 
atak. Nasi zajęli pozycję, a ja poszed- 
łem dalej, ciągnąc za sobą drut. Gwizd 
i trzask był taki, że nic nie było sły- 
chać. Trzeba było krzyczeć z całej 
siły. 

— Przed nami, dosyć daleko, stał 
dom, który na mapie był oznaczony 
jako „folwark X*. Z brygady nadano 
iozkaz telefoniczny, żeby baterja B. 
skierowała swój ogień na „folwark X* 

— „Ja nie widzę tego domu“, po- 
wiedział kapitan, ale ja widziałem go 
doskonale i pokazałem jemu. Jednak- 
że kapitan twierdził, że go nie widzi. 

-— „Wyjdę z okopu i podpełznę 
bliżej”, — powiedział do mnie kapi- 
tan. — a wy czekajcie tutaj na mój 
sygnał". —- Wylazł więc, zostawił 
mnie z instrumentami i drutami, po- 
między zabitymi Niemcami. W oko- 
pie było pusto, bo nasi posunęli się 
naprzód za uciekającymi Niemcami. 

— Patrzałem za kapitanem, pano- 
wie. Szedł spokojnie przed siebie, po- 
tem wpadł w lei i więcej już go nie 
widziałem. Czekałem, czekałem, ale 
kapitan nie dawał umówionego syg- 
nału. Przeszło czterdzieści minut, pie- 
chota dostała rozkaz powrotu. Nasi 
przebiegali koło mnie, pytając, czy 
nie mam ochoty przenocować tutaj. Z 
brygady telefonowano, wzywając ka- 
pitana do telefonu. 

—. Wszyscy już odeszli, a ja sie- 
działem jeszcze w przekiętym okopie. 
Wreszcie pomyślałem, że kapitan zo- 
stał zabity. Wyszedłem z okopu i za- 
cząłem pełznąć naprzód. Miejscowość 
była płaska i widać było bardzo da- 
leko, zobaczyłem więc wkrótce kapi- 
tana... 

Artylerzysta Barling zamilkł. Wszy- 
scy słuchali go z wielkiem zaintereso- 
waniem, a sam Strangwayse nie 'spu- 

   

з к о мо 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Tajemnica Iekarza. 
Holtywood — Król jazzu. 

ao еееджаиечноя 
Światowid — W noc po zdradzie. 
wanda — bicz Kozy. 

Casyno — Czarna gwardja. 
Kino Miejskie — Sokół prerji. 
Pan — Dziewicza Kairu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 21 do 22 
bm zanotowano w Wilnie wypadków 35, w 
tem kradzieży 5, opilstwa 2, przekroczeń ad- 
ministracyjnych — 19. 

— Kradzież u prof. Studnickiego. 
Prot. Studnickiemu Władysławowi, 
(Senatorska nr. 5) nieznani sprawcy z 
niezamkniętego pokoju skradli palto, 
koloru czarnego wartości 300 zł. 

— Komuniści demonstru 
ią. Wczoraj wieczorem komuniści usi 
iowali utządzić masówkę na ulicy No- 
wogródzkiej. 

Chętnych znalazło się niewiele tak 
że przybyli na miejsce zbiórki trzej 
chorążowie komunistyczni odrazu wpa 
@Н w ręce policji wraz ze sztandarami 
Zgromadzenie zaincjowane zostało z 
racji rocznicy śmierci Lenina. 

— Zatrzymanie kilkokrotnego uciekinie- 
*a z więzienia. Znany przestępca wileński 
Aleksy Łukjanow został przedwczoraj zatrzy 
many w melinie przy ul. Jatkowej 4. 

Przed dwoma laty Łukianow uciekł z Łu- 
kiszek, zdezerterował z wojska, a następnie 
dwukrotnie uciekł z rąk żandarmów i z wię- 
zienia śledczego. 

— Zatrucie svblimatem. Z nieznanych 
powodów zażył sublimatu pijany Borys Su 
chow (Dominikańska 16) Ulokowano go w 
szpitalu żydowskim. 

— Skutki burzy śnieżnej. Bu- 
rza Śnieżna, która przeszła przed kilku dnia- 
mi pociągnęła za sobą cały szereg luk w 
komunikacji autobusowej. Kolejka przeby- 
wała krótka przestrzeń między Nowogród- 
k'em a Nowojelnią w ciągu kilku godzin. Na 
raz lokomotywa zatrzymywała się, służba 
kołejXowa zeskakiwała z łopatami z wago- 
nów, biorąc się na gwałt do odgarnięcia 
śniegu, który w szeregu miejsc orzył 
istne góry, przez które w rezultacie przedo- 
stawał się samowarek nowogródzki niczem 
przez tunel. 

— Samobójstwo czy mor 
derstwo. Eustachy Rajski, ze wsi 
Bojarska, gminy Niehniewicze, podał 
do wiadomości swych sąsiadów, że ko 
chanka jego, Marja Kapustkin popełni 
ia samobójstwo przez powieszenie się 
w sfodole.. Policja z posterunku Nie- 
Lniewicze, zbadawszy rzekomą denatkę 
ustaliła, że samobójstwo jest wykłuczo 
ne i rozpoczęła energiczne dochodze- 
nie, które w krótkim czasie prawdo- 
podobnie sprawę zagadkowego samo- 
oójstwa wyświetli. 

— Ukradła i uciekła. Bramowicz Ignacy 
Zawalna nr. 59 zameldował policji o kra- 
dzieży obrączki złotej wartości 35 zł. Do- 
chodzeniem ustalono, że kradzieży tej doko 
mala Niedźwiedzka  Wiktorja bez stałego 
miejsca zamieszkania, która zbiegła. 

— Podrzutek. W dn. 21 bm. Wolodžko 
Witold, posterunkowy PP znalazł w bramie 
domu nr. 6 przy ul. Wileńskiej podrzutka 
p'ci męskiej w wieku około tygodnia. Pod- 
Ee umieszczono w. przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

, — Transparenty komunistyczne. Na ul. 
Nowogródzkiej nieznani sprawcy wywiesili 
kilka transparentów komunistycznych które 
usunęła straż ogniowa. | 

Jest to akcja komunistów z racji roczni- 
cy trzech L.  (Lienin , Libknecht , Łu- 
ksemburg. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK DNIA 23 STYCZNIA 
11.58: Czas. 

12,05 — 12,50: Koncert popularny (pły 
ty) I) Rossini — Uwertura z op. „Cyrulik 
sewiiski" 2) Nutile — Matko moja, gdy- 
byś wiedziała” (E. Caruso) 3) Liszt — La 
campanella (fort —- 1. Frydman) 4) Giorda 
10 — Mój RA skarbie (A. Galli - Gurci) 

fiązanka z bal „Wieszczka 

przysz- 

  

5) Bayer — 
lalek" 6) Popper — Serenada (wiol. — R. 
Feuermann) 7) Сонпой — Ага z op. „Fa 
ust" (T. Szałapin) 8) Chammade — Serc 
nada hiszpańska (F. Kreisler) 9. Lewacki — 
Marsz. 

1310.: Kom. meteor. 

15.30 — 16.10: Lekcja francuskiego 
Warsz. 

16.25 -— 16.30: Progr. dzienny. 

z 

szczał Oczu z jego opalonej, uczciwej 
twarzy. 

— To bardzo przykro mówić ta- 
kie rzeczy o swoim oficerze, — mówił 
dalej Barling, po chwili milczenia, — 
Ale przysięgam panom, że chciałem 
imilczeć, gdyby nie... 

Przerwał i spojrzał na Desmonda. 
Potent opowiecie o tem, — rzekł 

major, — a teraz skończcie z tem. 
— A więc, panowie, widziałem dru 

gą linję okopów niemieckich jak na 
dłoni. Koło okopów w leju, pozosta- 
wionym tam przez nasz pocisk, sie- 
dział kapitan z lunetą w ręku i rozma- 
wiał spokojnie z dwoma Niemcami. 
Poznałem no yalonach przy kołnierzy 
ku, że to byli oficerowie. Kapifan po- 
kazywał im nasze okopy i tłomaczył 
coś. Jeden Niemiec przyglądał sie 
naszym okopom przez lunetę, a' drugi 
natował to, co mówił kapitan. 

Barling zakaszłał, krew zabarwiła 
jego twarz. 

-— Od osiemnastu lat noszę uczci 
wie ten mundir, — rzekł, a i ojciec 
mój służył w wojsku całe życie. Ni- 
gdy nie przypuszczałem, że mógłby * 
się u nas znaleźć oficer, gotowy do 
zdrady. Niemcy ruszyli zajmować oput 
szczone przez naszych, a przed chwila 
zdobyte okopy. Widziałem zbliżaia- 
cy się las kasków stalowych i karabi- 
nów. Nie pozostawało mi nic innego, 
jak zawsócić i pełznąć jaknajszybciej 
ku swoim... Chciałem pójść odrazu do 
sztabu brygady i złożyć raport o tem, 
zo widziałem, ale kiedy już przyszed- 
łem do sztabu nie miałem odwagi wy- 
powiedzieć takie straszne oskarżenie 
przeciw własnemu oficerowi. 

Pomyślałem . że mogłem się omy- 
Hć, może kapitana wzieli do niewoli, a 
om starał sie ich oszukać, daiąc nie- 
prawdziwe informacje. Bóg jeden mo- 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Wsr €z7nna od g. 

„SOKÓŁ PRERJI 
Mary €arr. Nad program: „Mistrz koguciej wagi” komedja w 2 aktach. 

Aktów 8. 

m. 30.  Poczstek seansćw od g 4-ej. Nas 

Od dnia 22 do dnia 25 stycznia lyól r. włącznie będą wyŚwietlsne iilmy: 

Wzruszający dram-t przywódcy nieustraszonych skautów | 

W rolach głównych: Fred Thomson I 

tępuy program: „Robert i Bertrand" 

  

KINO-TEATR 
„RELIOS" 
al. WILENSKA 38, 

Tel. 926. 

Na perwszy seans ceny Zus+01ė o 60 gr. 
wytw. amerykańskiej „Paramount* z udziałem najlepszych artystów scen warszawskich, Marji Gorczyńskiej, Kaz. 

TAJERRICA LEKARZA 
Dramat nułosny z życia współczesnogo. Nad program: Szampańska komedja 

Przepych. Wystawa. Prep. kobiety. Rekord. sukc s. Pocz. o godz. 4, 6, 8.i 10.15. 

Juneszy - Stępowskiego, Ludwika 
Solskiego, I Zbyszkc Sawana 

Pierwszy iowi>ny po polsku film, wszechšw. 

Kobieta na Marsie 

  

Dziś! Niebywał 
Dźwiękowe kino | ty ak PRZY, 

„KOLLYWOOD 

Mickiewicza 22,   
DŹWIĘKOWE KING 

CGJING 
VIELKA 47. 

Ora7 

Pauł Whiterman, John Murray Anderson 
i wiele innych gwiazd „Uniwersal - Hollywoodu*, Film który pobił rekord na całym 
wspaniałą ucztą wzrokową i słuchową. Rekordowa wystawa w naturalnych koiorach. Nad program: Rewelacyjne 
dodatki dźwiękcwe. Dia młodzieży dczwo!one. Dla uriknięcia natł ku prosimy Sz. Publczność o przyby- 

wanie na początek seansów. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i I „I5. Ceny miejsc pypularne. 

| €z 

dźwiękowo - śpiewny przebój sezont! 

KRÓL JAZZU 
Świecie. Film, który jest 

Na pierwszy seans ceny zniżone od 69 gr. 

Dziś uroczysty program! Po raz pierwszy 

tygodnik dźwiękowy „FOXA, Pocz._s 

ARKA GWARBIA 
Śii Wiktor Mc Laglen i przepiękna Myrna Ley. Cudowne krajobrazy. Przepych wystawy. 
Krwawe waiki z Anglikami. Romans cudnej Maharami. Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwię- 
kowe Rapsedja węgierska w wykonaniu wszechświatowej sławy pianisty Młszy Lewickiego 

w Wilnie. Wieki Przeb j dzni kowyt 
Potężny dramat dźwi kowy 

W roli gł. ulubieniec publiezmo- 

eansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Montmartru 

fascynu 4ca treść. 

w szumnych kabaretach 

Dziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej 
we wspaniałym dramacie 10 akto -ym ilustrującym życie Arabów w ich eg otycznych pałacach oraz piękne paryżanki 

BZIEWICA 6AIR 
nowoczesnym Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. Niebywała 

Początek o godz. 3-ej. W dnie świąt. o godz 

piękności HARRY LIEDTKE 

Rzecz dzieje się na Wschodzie 
w Kairze, na Saliarze oraz w 

1-ci. Ceny od 41 gr. 

  

Kino-Teat: 

„STYLÓW! 
WIELKA Ja. 

   

OGŁOSZENŁE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie * 
1-ро rewiru, mieszk. w Wilnie przy ul. 
Sawicz. 16 na zasadzie art. 1030 UPC ogła- 
sza, że w dniu 29 stycznia 1031 roku od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Węgłowej 
15 m. 6 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Gda- 
li Łapidusa, składających się z mebli, ubra- 
nia i serwisu, oszacowanych na sumę zło- |. 
tych 748 gr. 40. 

Komornik Matuchniak. 

AJ) AA 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądn Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru Władysław Cichoń, mieszk. w 
Wilnie przy ul. Biskupiej 1 Z(hotel Ermitaż) 
na zasadzie art. 1030 UPC ogłasza, że w dn. 
30 stycznia 1931 rcku od godziny 10 rano 
w Wilnie przy ul. Rossa 5, składy towarowe 
Pacific, odbędzie się poraz drugi sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą 
cych do Feliksa Komisarowa na pokrycie 
pretensji Wileńskiego Prywatnego Banku 
Handlowego w Wilnie. Ruchomość ta składa 
sie z węgla opałowego w ilości 277.5 tonn 
cszacowanego na sumę zł. 13.500. Licytacja 
rozpocznie się od 1-go złotego za tonę. 

Kemornik sądowy CICHOŃ. 

e.©969909080680 
16.30 — 17.15: Końcert życzeń ( pły- B 

ty). 
“ 1715 — 17,40: „O nieznajomości jęzvka 
prawa” — odczyt wygł. dr. Stefan  Gla- 
zer prof. USB w Wilnie. Transm. na całą 
Polskę. 

17,40 — 18.45: Audvcja muzyczna z i. 
„Gebethner i Wolii” w Warsz. 

18.45 — 19.00. Kom. LOPP. 
19.00 — 19.15: Program na sobotę i rozm 
12,15 — 19.30: Kom. „Sokoła” 
16.30 — 19.40: Rezerw. 
19.40 — 16.55: Pras. dziennik radj. 

Warsz. 
20.00 — 120.10: Telef. od naszego ge- 

newskiego korespondenta. : 
20.15: Konceri symfoniczny z Warsz. W 

przerwie „Przegląd filmowy” ze studja R. 
W. po koncercie kom. z Warsz. 

23.00 — 24.00: „Spacer detektorowy po 
Furopie“ — retransm. z sałonu wystawy 

  

    

z 
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że to wiedzieć.! Chciałem bardzo, że 
ky tak było. Powiedziałem więc tylko 
że kapitan wyszedł z okopu i nie wró 
cit już... Ale potem z tem morder- 
stwem... 

Maryhold zwrócił się do dyrek- 
tora: Е 

-— Czy pan dyrektor przypomina 
sobie, że znalazłem legitymację tego 
żołnierza w ogrodzie Macwayta, za- 
raz następnego dnia po zabójstwie? 
Chciałbym zadać mu kiłka pytań... 

-- Nie warto, sir, — przerwał Bar 
iing, — ja sani opowiem wszystko po 
kolei. Byłem na urlopie i; miałem wra- 
cać następnego dnia do Francji. Wie 
czorem byłem u siostrzenicy, która 
mieszka z mężem koło willi „Siedmiu 
Króli*. Zagadaliśmy się do późnej no 
cy i wysżedłem od nich około trzeciej 
20 północy. ; 

Mijałem nocny bar, zechciało mi 
się wejść tam i wypić coś gorącego, 
przed spaniem. Wypiłem herbatę i wła 
Śnie płaciłem . kiedy mignął mi przed 
oknem znajomy cień. 

Był to nasz kapitan po cywilneni. 
Jbrany był gorzej, niż ubogo, ale po 
znałem go odrazu. ,, To dziwne, że ka 
pitan, przebrany za włóczęgę, chodzi” 
w tej ubogiej dzielnicy, po północy!* 
— pomyślałem tak sobie odrazu. Po- 
tem przyszło mi na myśl, wszystko, 
co było tam, w okopach... Wybiegłem 
więc prędko i poszedłem za nim... 

-— Poczekajcie, —- przerwał dyrek 
tor, — czy nie wiedzieliście, że kapi- 
tan uciekł z niemieckiej niewoli? 

— Nie. sir. 
— Ależ gazety pisały o tem bar 

dzo dużo! 
— |a mało czytam, sir. — skrom- 

nie przyznał się Barling, — dlatego 
nie mogłem dojść do wyższej szarży. 
Nie lubię czytać gazet. 

Dziś! Monumentainy epokowy arcyfilm po raz prerwszy w wilnie! Wszyscy do kina „Stylowego* 
podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do którel szykują się nasi wrogowie. 

oglądać i 
Jakie piekielne 

wynalazki zastosują! Ujrzymy w najnowszem arcydziele p. t. 

STosa' += 
smarszczki, wągry, o 
wad S п'а 

Dr Ginsbero Kosmos Cedić 
Choroby skórne, węe- -£Cznie: 

LEKARZE 
AREUTEWZOWARKE 

zej 
ueryczne i moczopłcio-/, Hryniewiczewt/, 

OCE d EIELKA MAS 
MA TC py 10511 000 

№. 2. Р. № ® 

   

    

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłiciowe 

LOKALEĄ Wspólnik 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI (gazy trujące) 
srcypotężny dramat w 10 akt. W rol. gł. Hans Stuvei Any Ondra. Nad program: Hunior! Satyra! 

Wsisookojna, wsi wesoła, komedia w 2 akt. 
Śmiech! 

Do sprzedania 
tanio różne materjały 
wełniane i kamgarno- 
we damskie i męskie, 
futra i skórki .futrzane. 
swetry, trykotaże Е 

czteropokojowy  lokał wan Pok meble, = 
w Warszawie b. tanio ktroluxy, kasy ognio- 
do sprzedania na wła- trwałe, serwis angielski 
snošė. O warunkach patetony, maszyny do 
dowiedzieć się w Wil-szycia i  stoperskie 
nie ul. Witebska 1, od szewskie, masa różnych 
godz. 9 do 12 pp. pozostałych z licytacji 

faatów. LOMBARD 
Biskupia 12, 

  

RÓŻNE 

Okazja 

  

potrzehny z kapitałem 

  

ze 19, od 9 do i od 3-ch do 5 tysięcy z с łot. ierni. — Pokój lub dwa, 5 wanej Z GU BY do wynaęcia ze WSZEl- zz, od 12 do 4 ži 
s, ini wygodami i t-le- Micktewicza 31 = 5 Akusze iej|ionen, Antokolska 6, Wilno. * Zgubiono 

2 — - 2 Damo WE AKUSZERKA | Na poważnem stanowi- Sprzedaję dom Po +/. 500 kaidy. 2 wy- ŚMIAŁCWSKĄ sku, młody kawaler — w Wilnie obok dworca 

"Taa 

      
уе 
€ пе! Козме- poszukuje 

Ta ZMarsTCI pokoju 

‚ i, wągry, łapież « oprze umeblowanego 
brodawki, kaczajki, WY: przy małej rodzinie. 
p danie włosów, Mie- Z do redakcji 
k ewicza 46. pod Nr. 108. 

  

dla samotnej. Królew- 
ska'9, m. 4.  Dowie- 

RESTA ESS ŪZicC sic od 2 do 5 

GABINET || 
žiarjonaineį Косте- PEER 

tykł Łeczniczej. POSADY č Wilno, Mica ewicza 31 

SSEEBRCYSZORRE WEZ RCA m 4. 

Urodę se: Ogrodnik 
łe doskonali, "Ar _ wykwalifikowany, z 
po braki Masaż dług letnią praktyką i 
twarzy I ciał “2 suie, Najiepszemi = Świade- 

Asi śpaxe) ctwami, poszukuje po- 
= aaa A sady. Uxończył szkołę 

     

  

  

-, Wagnera w  Rydze. t łepież. Najnowsze 5 ; 
sdobycze kosmetyki rą. Gieranony-G odzki. 

cjouelnej. a 

Codziennie od g, 10-—% | BEZPŁATNIE 
W. £. P. 48 | lokujemy oszczęd- 

ności pod solidne 
zabezpieczenia  hi- 

Angielskiego poteczne z gwaran- 
udziela lektorka języ- cją zwrotu w ter- 
ka angielskiego Uui-| minie. — 
wersytetu Stefana Ba-| Dom H.-K. „Za 
torego Teatralna 5 m. 3.| chęta'* kłewl- 

  

cza 1, tel. 9-05.   

  

— Mówcie dalej, — skinął dyrek- 
tor. 

-— Na ulicy było ciemno, mogłem 
więc iść za oficerem  niewidziany 
przez niego. Nagle skręcił... 

— Do willi „Siedmiu Króli"? 
--- Nie interesowałem się wtedy, 

gdzie on mnie prowadzi. Chciałem tyl 
ko wiedzieć, co on zamierza. Za chwi 
16 wszedł do jakiejś bramy. Odwrócił 
się nagłe wchodząc, a ja musiałem 
czeniprędzej przycisnąć się do płotu, 
zeby mnie nie zobaczył. Wtedy to pew 
nie wypadła z mojej kieszeni legityma 
cja... 

-— Drzwi nie były widocznie za- 
mknięte. Oficer pchnął je i wszedł do 
domu. Podszedłem do drzwi i nadsłu 
chiwałem. Schody skrzypiały pod jego 
nogami. Wahałem się, czy mam iść za 
nim. czy czekać w ogrodzie , kiedy 
rozległ się nagle wystrzaj. Ktoś zbiegł 
ze schodów i jak strzała wyskoczył 
z domu. przez kuchenne drzwi, ucieka 
iąc co sił. Człowiek ten zaczął prze 
łazić przez płot. Chcialem go 
zatrzymać,  chwyciłem go za 
nogę , bo myś!ałem ‚ że to kapitan, 
ale odwrócił się i wtedy zobaczyłem, 
że to jakiś człowieczyna niedużego 
wzrostu, szeroki, kwadratowy,, wcale 
niepodobny do mojego. oficera. Zro 
zumiatem wtedv, ze w domu stało się 
coś złego... może nawet zamordowano 
kogoś. Co powiem, jeżeli policja znaj 
dzie mnie 'tutaj? Uciekłem czempre- 
ńzej do swojego hotelu. 

— Rano przekonałem się , że zgi 
biłem legitymację. Bałem się iść do 
policji i oznajmić o tem, że ją zgubi 
łem, bo może już znaleziono legityma 
cję koło domu i jeszcze gotowi mnie 
oskarżyć o morderstwo. I tak zostałem 
dezerterem! Po osiemnastu latach ucz 

Pokój ; 

    

stawione przez Jana 
Śnieszkę z żyrem p. 
M szury oraz W. Bara- 
uowskie © i 2 — wy- 

na dogodnych warun- 
kach, 3 piętrowy, 30 
mieszkaniowy z wvg>- 

   
   
      

dami i sutereny za da- 5 ie Aa Jana 

płatą sied mnastu ty- > © © 7 żyrem W. 
siecy dolarów Pośred- Baranowskiego — unie- 

nictwo wykluczone. In- Yėžtia Się. 
formacje w  Admini- 
straj „Słowa* pod Zaubiony 

— М1Чех №:. 3308 wyda- 
ny na imię Wiktora 

šžką Leszka Tomczyka, stu- 
e denta wydziału mate- 

POSZUKUJEMY matyczno - przyredni- 
różne sumy do uloko-c/ego U. S$. B., unie- 

wania na pierwszo- W2źnia się. 

rzędne hipoteki. Zgubioną 

  

  

  

Wilenskie Biuro Ko- 

misowo - Handlowe Książkę Wojsk. wyda- 
Mickiewicza 21, m. 4,94 naimię Antoniego 

tel. 152, 
Nowickiego, zam. we 

wsi Podziawy gm. Prze- 
brodzkiej pow. Brasław- 

zie: nieważnia się. 
-——— m i 

    

   

  

składach aptecznych 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
mm z - LE | 
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Znanego Е 

“ 
ciwej służby, a wszystko przez tego M, 
przeklętego szpiega.! 

Zamilkł nagle i poczerwienial, 
zmieszany, że dał się unieść oburze- 
niu. i postąpił wbrew dyscyplinie woj 
skowej. Dyrektor przerwał miłczenie, 
które zapanowało po tem opowiada- 
niu i zwracając się do aresztowanego: 

— Strangwayse, niechno pan po- 
wie nam, wprost, kim pan jest? 

— jest olicerem arm ji pruskiej, 
-- Oznajmił Desmond. — Tajna nie- 
miecka agentura w Stanach Zjednoczo 
nych wyprawiła go do Anglji z pole- 
ceniem wstąpienia „do naszej armii. 
Kiedy Kronprin z potrzebował pewne 
go i zręcznego człowieka do  spełnie 
nia pewriej misji w Anglji, Strangway 
se dostał polecenie oddania się do nie 
woli niemieckiej. 
opublikowały jego nazwisko w spi- 
sach jeńców wojennych, a potem u- 
možliwity mu „ucieczkę“, gdyż w ten 
sposób mógł powrócić do Londynu, 
dla wykonania swej tajnej misji . 

Dyrektor uśmiechnął się: 
— Tak, była to niezła myśl. Plan 

ułożony doskonale. Ten, kto go uło 
żył, może być dumny, z siebie. 

— To ja go ułożyłem, — wtrącił 
spokojnie Strangwayse, — przyjmuję 
komplement. 

czo: 
— Znam wielu waszych, ale pa- 

na nie znam.. Kim pan jest? 
— Zapytajcie Noor - el - Dine, 

jeśliście jej jeszcze nie rozstrzelali, — 
zaśmiał się szpieg. 

— A jeśli już jest rozstrzelana? — 
zapytał dyrektor. 

Desmond zerwał się, wołając: 
— Nie! To niemożliwe! Ta kobie 

ta nie jest winna! Ona nie była człon 
kiem organizacji! 3 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor edpowiedziałny Witold Woydyłie Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 
4 

Władze niemieckie 

R 

Dyrektor przyjrzał mu się badaw-_ +


