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   zona ryczałiem. 

  

   zastrzeżeń co do rozmieszczeni 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DUKSZTY -— Bufet Koiejowy. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W  Włodzimierow. 

GRODNO -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEj — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

LIDA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie е 

r 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świ 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 % drożej. 

> eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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„Lodłorocny rieg Budżet na r.1931-32 na plenum Sejmu 
„Robotnik“ będąc zdecydowanym 

przeciwnikiem zmiany Konstytucji usi- 

łuje wmówić w społeczeństwo, że jest 

to rzecz zbyteczna. 

„Sprawa zmiany Konstytucji inte- 
resuje dziś społeczeństwo tyleż, co 
zeszło.ocziy śnieg. Społeczeństwo ma 

dziś inne, o wiele bardziej piekące 

troski i kłopoty". 
W marcu 1921 roku, gdy przygo- 

towywano Konstytucję, będącą głów- 

ną przyczyną naszych niepowodzeń, 
uszczuplenia naszego terytorjum na 

wschodzie (traktat ryski zawierali 
przedstawiciele stronnictw  sejino- 

wych), zainteresowanie sprawami 

ustrojowenii było wyjątkowo małe. Nie 
były one omawiane, ani w prasie, ani 

w literaturze książkowej i broszuro- 

wej. Od dwóch lat przejawia się u 
nas pewne ożywienie na tem polu. 

Wytworzyła się dość obszerna litera- 
tura, omawiająca wady Konstytucji 

marcowej i ająca zaraz pożądane 

reformy. 
Co zaś do kłopotów i trosk współ- 

*czesnych, wypływaiących ze współ- 

.У czesnego kryzysu ekonomicznego, to 

nie ulega wątpliwości, że są one zwią 
zane z zagadnieniami ustrojowemi. 
Każda forma polityczna jest narzę- 

dziem do realizacji celów gospodar- 
czych i narodowych. Otóż Konstytu- 

cja marcowa okazała się nieudolnem 

narzędziem. 
Nie podźwigniemy naszych miast, 

nie uzyskamy na ich inwestycje odpo- 
—7— Wiedniego kredytu, jeżeli nie podamy 

gruntownej zmianie statuty miejskie, 

ordynację wyborczą naszych miast. 
Nie podniesiemy naszych / prowincyj 
gospodarczo, nie wzmożemy lokalnych 

centrów umysłowych i gospodarczyci!, 
jeżeli od centralizacji nie przejdzieniy 

do decentralizacji, jeżeli nie powoła- 

my do życia prowincjonalnych  sej- 
mów, organów lokalnej polityki go- 

spodarczej. 
Nie wzmocnimy naszej pozycji w 

międzynarodowej walce o byt, jeżeli 

nie będziemy mieli sejmu centralnego. 

składającego się z elity narodowej. 

„Polska nie odnalazta jeszcze swoich , 

Iudzi“, — powiedział kiedyś Lloyd 

Gieorge. — I słusznie, w ciągu 12 lat 
mieliśmy przeważnie na posterunkach 

ministerjalnych ludzi słabych, niedo- 

statecznie wykształconych, „błogosła- 

„zwieni ubodzy duchem, albowiem wy 

* "będziecie ministrami polskimi“ — tak 
možnaby bylo parairazowač znany 
ustęp ewangelji. Tylko reforma Kon- 

stytucji może temu zaradzić. 
„Robotnik“ pisze: 
„Klub B.B sam niedawno wyłonił spe- 

cjalną komisję do zbadania metod pracy 
nad nową konstytucją. A skoro teraz, jako 
iedyny rezultat tych badań pokazuje się 
nam projekt, który uchodził już oddawna 
za pogrzebany, to świadczy to, że mamy 

tu do czynienia nietylko z manewrem tak- 
tycznym, ale z„taktem całkowitego wyjało- 
wienia i niemocy -twórczej właśnie w tej 
dziedzinie, którą obóz rządowy obrał sobie 
mejako za swoją specjalnošė““, 

Miałby rację. gdyby przedłożony 
projekt byłby ostatecznym produktem 

myśli i woli stronnictwa reformy. Zo- 

stał on wniesiony nie jako coś osta- 
tecznego, ale jako materjał do dysku- 

sji w komisji sejmowej, dla zapocząt- 

„ kowania której potrzebny był projekt, 
wzięto więc projekt, który wiele no- 
MYCh Myśli nasunąć potrafi. Wł. St. 

  

Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych w P.K.0. 

Miesiąc Styczeń rb, przyniósł PKO dal- 
£Sży bardzo silny Laivo sumy ka- 
pitałów oszczędnościowych, jak i ilości o- 
szczędzających. 

W ciągu m-ca Sprawozdawczego wkłady 
oszczędnościowe W FKO wzrosły o kwotę 
11,7 miljonów zł i osiągnęły w dniu 31. I. 

pe Stan zł 231.647.363, zaś łącznie Z 
orkładami pochodzącemi 7 walo; ji 
bałną sumę — zr. 265 200.373. gecii glo 

Liczba książeczek oszczędnoeściowych PKO 
wzrosła w ciągu m-ca stycznia rb. o nieno- 
towaną dotychczas cyfrę 22.896 książeczek i 
wynosiła w dniu 31. I. 1931 r. — 586.023 
książeczki, zaś łącznie z książeczkami po- 
łodzącemi z waloryzacji — 628.173 ksią- 

MINISTERSTWO OŚWIATY 

WARSZAWA. PAT. Na posiedzeniu w 
dniu 10 b. m. Sejm przystąpił do budżetu 
Ministerstwa Wyznań keligijnych i Oswiece- 
mia Publicznego. Sprawozdawca pos. Zdzi- 
sław Stroński stwierdza, Ž2 budžel tevo 
Ministerstwa wynosi 444605.603 zł. po 
uwzględnieniu wniosków _ oszczędnościo- 
wyci. Qmawiając kwestję powszechnego 
nauczania, referent podnosi, że do końca 
1930 roku wybudowane w Polsce, nie 
l:cząc Sląska 9.729 izb szkolnych, przy ро- 
niocy skarbu w wysokości 23 miljonow zł. 
Foziom szkolnicrwe w ostatnich latach 
znacznie się podnióst. Od 1927 roku rozpo- 
czyna się wzrost etatów nauczycielskich. 
Irzewiduje się dalsze powiekszenie etatów 
c 3.080 tak, iż ogólna liczba wyniesie 71.061 

Pa omówieniu sprawy dobrego nauczv- 
zielstwa, referent wnosi o przyjecie budże- 
tu w brzmieniu rządowem. 

Posłanka Balicka (Kl. Nar.) zarzuca, że 
Ministerstwo, szukając nowvch metod, chce 
uprzeć całe wychowanie na postulacie bez- 
sprzecznie politycznym. mianowanicie wy- 
chowania dobregc państwowca, a właści 
wie rządowca. %ówczyni krytykuje stosu- 
nek Ministerstwa do religji, który, zdaniem 
iej, wywołuje zaniepokojenie wśród społa- 
czeństwa. Uważa za krzywdzące dla dziec- 
ka, ježeli sie w nie wpaja, że ideałem jest 
mie naród wielki, lecz wielki człowiek, uzna- 
wanv za bohatera 

Posłanka Jaworska (B.B.) oświadcza, 
że opozycja ogranicza się do krytyki poli- 
tvki oświatowej, nie wskazując jednocześnie 
skąd wziąć piemądze na zaspokojenie gło- 
du oświatowego. Dalej staje w obronie do- 
kształcania nauczycieli. 

Pos. Larger (Kl. Chł.) ubolewa, Że 
kształcenie -— zdaniem mówcy — nabiera 
charakteru coraz bardziej kastewego. Ludzi 
ge się'od oświaty w imię oszczędno- 
Ll 

Pos. Wełykanowicz, twierdzi, że szkoły 
ukraińskie nie otrzymują żadnej pomocy, a 
jedvnie niszczą się. Kluh mówcy głosować 
będzie przeciwko budżetowi. 

ECHO INCYDENTU Z POSŁEM 
KAWECKIM ` 

W sprawie interpelacji, zgłoszonej _ па 
poprzedniem posiedzeniu przez posła  Bir- 
kenmiayera co do słów, wypowiedzianych 
przez posta Kaweckiego podczas  przemó- 

  

wienia posła Gałicy, marszałek oświadcza, 
iż na skutek jego wezwania, by świadko- 
wie incydentu złożvli swe pisemne relację 
o teni zajściu, otrzymał kilkadziesiąt pisem- 
nych oświadczeń. Wobec jednak sprzeczno- 
ści tych relacyj i nie chcąc wprowadzać nie- 
bezpiecznego precedensu ustalania przebie- 
gii posiedzenia na podstawie rełacyj wiek- 
szośc: posłów, nie mogąc pozatem stwier- 
dzić, czy wśród ogólnej wrzawy nie padły 
se strony posła Kaweckiego inne jakieś 
słowa, marszałek postanowił oprzeć się na 

Kryzys gospodarczy 
w Czechach 

Prezydent Ministrów Udrzal w par- 
lamencie wypowiedział mowę z  po- 
wocu krvzysu gospodarczego w Cze- 
caosłowacji, w której skonstatował 
że rząd przygotował 98 projektów no- 
wel prawnych w ciągu ostatnich 13 
miesięcy z których 80 są wywolane 
współczesnym kryzysem  gospodar- 
czym. 

Wobec bezrobocia, występującego 
jaskrawie w Czechach budżet 193: r. 
zawiera blisko dwa rmiljardy koron 
czeskich (okoła dwustu miljonów da- 
wnych koron złotych) na inwestycie. 
Minister uważa za rzecz ogromnej 
wagi akcję obniżenia cen. Akcja ta roz 
poczyna się przez obniżenie procentów 
na wszelkie kredyty. Minister konsta 
tuje ogromną wagę uregulowania sto- 
sunkėw gospodarczych z zagranicą. 

Tu zaznaczyć musimy, że Czechosło 
wacja obecnie znajduje się w stanie 
wojny ce!lnej z Niemcami i w pewnym 
konflikcie gospodarczym z Polską 
przez przeciwdziałanie importu trzody 
chlewnej z Polski do Czech. 

Prowadzone przez deiegację rządu 
polskiego w Pradze czeskiej rokowa- 
nia w sprawie całkowitego zahamowa- 
nia naszego wVwozu trzody chlewnej 
do Czechosłowacji. zostały rozbite na 
skutek nieustępliwego stanowiska rzą- 
du czechosłowackiego. 

Na propozycję polską wspólnej re- 
Wizji obecnie obowiazujacych stawek 
prohibicyjnych, rząd czeski oświadczył 
że nowe cło, wprowadzone w drodze 
ustawy, nie może podlegać dyskusji. 
Zdaniem rządu czeskiego od wprowa- 
dzenia nowych stawek celnych upłynał 
stosunkowo krótki okres czasu, tak, że 
rcena skutków nowego cła byłaby 9- 
lecnie przedwczesna! 

Delegacja polska w odpowiedzi na 
to oświadczenie wyjechała z Pragi cze 
skiej do kraju. 

Decyzja o dalszych losach sprawy 
naszego wywozi leży obecnie w rę- 
kach rządu polskiego, który niewątpli 
wie zdecydowanie będzie bronił praw 
i interesów naszego .eksportu, zagro- 
Żonego przez politykę agrarjuszy cze- 
chosłowackich. 

  

fakcie, że w pierwszych zapiskach biura 
stenograficznego, okrzyk posła Kaweckiego 
zapisany został w formie: „Nie chcieliśmy 
pomagać Niemcom". Na tem zarządzono 
przerwę. 

BUDŻET MiNISTERSTWA W.R. I OP. 

Po przerwie plenum sejmu * przystąpiło 
do dalszej dyskusji nad preliminarzem bud- 
żetowym Ministerstwa W.R. i O.P. Pos. Бо- 
gustawski porusza sprawę stesunków Ko- 
ścioła prawosławnego w Polsce, podkreśla- 
й że orędzie Pana Prezydęnta o zwoła- 
niu soboru prawosławnego dowodzi zrozu- 
mienie sprawy przez rząd polski. W 1nie- 
miu ludności ukraińskiej wyznania prawo- 
slawiego mówca podnosi konieczność о4- 
mosl.wienia Kościcła prawosławnego w Pol- 
sce, poczem przedstawia szereg postulatów 
pod adresem rządu. Pos. Pułjan (Ch. 1.) 

kiytykuje polityke szkolną Ministerstwa, 
wyrażając wątpliwość, czy obecny program 
szkolnictwa powszechnego podnosi poziom 
młodzieży Mówca twierdzi, że wykonanie 
konkordatu nie розипею się naprzód. 

PRZEMOWIENIE MINISTRA 

CZERWIŃSKIEGO. 

Minister W.R. i O. P. Czerwinski w 
dłuższem przemówieniu omawia  zagadnie- 
uia wychowawcze, przyczem zauważa, ż2 
ruch jaki w Połsce po odzyskaniu niepodie- 
głości ujawnił się w dziedzinie wychowa- 
nia nie dotykał głębszej treści wychowania. 
Utrwalił się tvp szkolarza — biurokraty, dla 
którego szkoła miała być czemś stojącem 
poza życiem. Mówca omawia stosunki, któ- 
re zapanowały po przewrocie majowym i 

podkreśla, że jednym z najdoniosłejszych 
skutków przewrotu majowego jest przemia- 
na, jaka dokonała się w stosunkach wew- 
netrzno-politvycznych, Z prądu ideowego, 
który wywołały wypadki majowe, wzięliśmy 
dla szkoły to, co miało główną wartość 
wychowawczą: postawienie dobra państwa 
ronad wszystkie inne pozycie, skąd zrodzi- 
ie się hasło wychowania państwowego. Ro- 
zumiemy przez nie tak zorganizowaną pra- 
cę, aby rezultatem tego wychowania byt 
cbywatel, przygotowany fizycznie i moral- 
nie do ofiarnej służby dla państwa. Co do 
zarzutu zwalniania i przenoszenia nauczy- 
cieli z powodów politycznych — to niówił 
minister — zdajemy sobie sprawę, że hasło 
wychowania państwowego nie natychniiast 
incże liczyć na pełne zrozumienie. Zdaniem 
ministra, władze szkolne nie mogą mimo 
wolności przekonań  personełu 

Wrze 

  

  

się biernie szerzeniu w szkołach ideologji 

anarchji. й 
, Następnie minister przechodzi do spraw 

szkolnictwa mniejszościowego, podkreślając 

że jesteśmy dalecy od zamiaru używania 

szktły jako narzędzia do wynarodawiania, 

ale i rzecznicy mniejszości narodowych po- 
winni zrozumieć, że możemy się porozumieć 

iylko na platformie wychowania młodzieży 

w aktywnie lojalzym stosunku do państwa 

polskiego. 

WNIOSEK NAGŁY W  SPRAW:E 

SADÓW 
Następnie przystąpiono do nagłości wnio 

sku w sprawie zmiany prawa o ustroju 54- 
aów powszechnych, oraz rozporządzenia 

Ai-stwa Sprawiedliwości w związku z pro- 
wadzenieni rozprowy w Sądzie Okręgowym 
warszawskim przez p. Z. Neumanna. 

"lreść wniosku umotywował pos. Na- 

wodworski (Kl. Nar.), podkreślając, że do 
inicjatywy wnioskodawców przyczynił się 
siautny wypadek śmierci adwokata Korea- 
feida. Mówca zazracza, że wnioskodawcom 
chodzi głównie o powagę i sprawność 54- 
duJwnictwa polskiege i o uniezależnienie 40 
cd władzy wykonawczej. Wniosek ten, niż 
dotykając ustrcju 7 zakresu władzy sądowej, 
zdąże do tego, by zasada wybieralności kan 
dydatów na sędziów była rozciągnięta na 
wszystkie stanowiska sędziowskie. Przeciw- 
ło nagłości wniosku nikt głosu nie żąda. 
tzha nagłość uchwaliła. Natomiast pos. Po- 
cosk' (RB.B., na podstawie odpowiednie 
ga artykułu regulaminu, wniósł 0 dopuszc 
n.e "lo rozprawy bez odsyłania wniosku do 
somisji, to jest, żeby Izba natychmiast wnio 
sek przegłosowała 

Zabrał głos następnie pos Car. (B.B). 
Mówca zaznacza, że przyczyny nagłe šmier 
cr adwokata Korenie'da nie zostały ustalone 

Mimo to wniosek usiłuje temu zgonowi na- 
dać zabarwienie tendencyjne, czyniąc zeń 
«dpowiedzialnym wiceprezesa sądu  Neu- 
manna. Wniosek ter ma znamiona demon- 
stiacji politycznej i dlatego musimy mu się 
stanowcza przeciwstawić. 

Mówca odpiera _ zarzut, jakooy 

p Neumann przestał byc sędzią i utracił 
niezawisłość sędziewską. i stawia wniosek 
formalny o dorzucenie zgłoszonego do wnio 
ski projektu ustawy. W replice pos. Nowo- 

dworski (Kl. Nar ) .połemizuje z oświadcze- 
niem pos Cara i zgłasza wniosek formalnv, 
«by sprawe przesłać do komisji prawniczej 
i tar: uczestniczyć w myśl wniosku w nale- 
żytej formie. głosowaniu wniosek ior- 
mmalny o cdrzucenie nagłego wniosku klubu 

  

   

przyglądać narodowego przyjęto. 

ntrecje „(entrolei" p 

ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

    

  

| 
| 

| 
| 

TT 

  

  

Baytel i Puryszkiewicz 
W Warszawie p. Franciszek Baytel udał 

<ię do policii, oskarżył siebie o nadużycia 

i został aresztowany. 

Pan Baytel w rożnych czasach rozdał 

ióżnym instytucjom ofiary przechodzące w 

sumic łącznej kwotę kilkudziesięciu tysięcy 

dolarów. Dawał * 100 tysięcy marek i 100 

miljardów marek, zależnie od roku i dewa- 
inacji naszego pieniądza. Ogłaszał o ten w 

pismach, gawędził sobie o swoich ofiarach, 

riektórzy ludzie myśleli, że reklamuje swe 

'tstrzane przedsiębiorstwo. Nonsens. Żaden 

interes w Polsce nie wytrzyma w kalkułacji 

reklamy w cenie kilkudziesięciu tysięcy do- 
larów. Pan Bayte! był poprostu filantropem, 

miał dobre serce, a że czasami sam siebie 

za te pokrzywdził —— na to miał zupełne 

prawo. Jeśli był warjatem — jak mówili 

inni — to można powiedzieć: „Daj nam 
Panie Boże jaknajwięcej takich warjatow“. 

Historja potem toczy się zwyczajnie. 
Rządy p. Władysława Grabskiego 1 jego 
metoda wzbogacania ludzi rujnuje lustrzane 

przedsiębiorstwo. Następuje incydent pięk- 

ry, jak z powiastek dła dzieci. Jakiś ksiądz 

cdwiedza! p. Baytla i powiadał: „dał nan 

Pan kiedyś ogromną ofiarę, teraz daję Pa- 

nu co mogę, 500 zł.*. Za te pięćset złotych 

p. Raytel zakłada znowu mały sklepik. 

znów: przychodzi ruina. 

Nie trzeba myśleć, że wdzięczność, to 
ucie godne tyłko dzieci i głupców. Pan 
vtel —- w sposób Śmieszny, czy  nie- 

smieszny obdarował Rzeczpospolitę — nie- 
tylko społeczeństwo. Dziś kwcta, o którą 

cnodzi jest drobna. Powinno mu to zwrócić 
państwo. Powinien Sejm to uchwalić, Se- 

nat zatwierdzić, Prezydent podpisać. Nie 
będzie to śmieszne, — będzie to wzniosłe. 

Nie trzeba też myśleć, że sprawiedliwość 
sest cnotą. o której dzieciom się *ylko mó- 

wi. Pan Kleszczyński obraził się na jedno 
pismo, że nazwało go  Puryszkiewiczem. 
Czy można wyrazu Puryszkiewicz używać 
iako połajankę. Był to nasz wróg wielki — 
Puryszkiewicz, łecz był patrjotą swego na- 
rodu, był człowiekiem odważnym, nawet 

bohaterskim. Kochał swoją dynastję, prze- 
słrzegał ją, wkońcu, zamordował Rasputina. 

Może robił głupstwa — a napewno nas Po- 

laków nienawidzi. Lecz to jest za mało, aby 

z jego nazwiska czynić połajankę. Nigdv- 

bvm się nie obraził, gdyby mnie nazwano 

Purvszkiewiczem. Cat. 

(ita 
Demonstracyjne oświadczenie oskarżonych—Obrońcy opuścili salę 
WARSZAWA. PAT. — W daniu 10 

b. tn. po trzydaiowej przerwie odby- 

wał się w dalszym ciągu przewód są- 
dowy w sprawie zajść podczas mani- 

łestacyj 14 września ub. roku. 

Na wstępie oskarżony  Dzięgielewski 
oświadczył, że zarówno on, jak i 

współoskarżeni cofają _ pełnomocni- 
ctwa udzielone obronie, ponieważ uwa 

zaja obronę za bezcelową i bezskie- 

teczrą. Pozatem oskarżony  Dzięgie- 

lewski zażądat odprowadzenia siebie 

wraz z resztą współoskarżonych do 
więzienia, bo vważają oni swą obec- 

ność na sali za zbyteczną. Po zwróce- 
niu przez przewodniczącego uwagi. 

że oskarżony Dzięgiełewski może skła 

reszta współoskarżonych oznajmia, że 

przytącza się do oświadczenia Dzię- 

dać oświadczenia w swojem imieniu, 
gielewskiego, ta co przewodniczący 

wskązuje, że decyzja co do dalszego 

RAEEWETCTRTW PEER RE PROPO 

PRZYJĘCIE NA CZEŚĆ KONSULA 
ZBYSZEWSKIEGO 

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem 
w sali Malinowej Hotelu Bristol, re- 
prezentacja Agencji Żydowskiej dla 
Palestyny w Polsce urządziła herbat- 
kę na cześć b. konsula generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Palesty- 
nie p. Tytusa Zbyszewskiego, prze- 
niesionego obecnie na inne stanowi- 
sko. Przedstawiciele społeczeństwa 
żydowskiego w Polsce w osobach 

prez Lewite, dr. Goldflama, b. posła 
Farbsteina, radrego Hindesa i dr. Jai- 

'С 2е szczerym żalem żegnali odcho- 
dzącego konsula Zbyszewskiego, któ- 
zy zdołał sobie zaskarbić zaufanie spo- 
leczeństwa żydawskiego w Palestynie. 
Na przemówienia te odpowiedział p. 
konsul Zbyszewski, poczem prof. Ba- 
łaban w pięknem przemówieniu 
wspomniał historyczne węzły, łaczą- 
ce Polskę z Palestyną. Uroczystość, w 
której wział udział najwiekszy współ- 
czesny pisarz żydowski Szalom Asz, 
zakończona została odśpiewaniem hy- 
ranu „Hatykwa”. 

prowadzenia obrony leży w rękach 

obrońców, co zaś do odesłania oskar- 

żonych z powrotem do więzienia, to 

Sąd uznaje obecność ich na sali roz- 

praw za konieczną. 
Oskatżcny pos.  Dzięgielewski 

zwrócił się powtórnie'o odprowadze- 

nie oskarżonych do więzienia, moty- 
wiijąc to zapowiedzią, że oskarżeni 

będą się zachowywać  nieodpowied- 

nio i że nie chcieliby swem zachowa- 

niem naruszać powagi sali sądowej. 

Przewodniczący Oświadczył krótko, 

że Sąd nie przyjmuje do wiadomości 
pogróżek oskarżonych, ponieważ po- 
siada środki na ich ukrócenie. 

Obrońcy, wobec cofnięcia pełno- 

saocaictw przez oskarżonych, salę opu 
ścili. Pozostał +edynie obrońca oskar- 

żonej dr. Budzyńskiej-Tylickiej adwa- 

kat Rudziński, który żądał odroczenia 

sprawy wobec choroby oskarżonej dr. 

Budzyńskiej-Tylickiej. 

Prokurator sprzeciwił się temu 

wnieskowi, wnosząc O wyłączenie 

sprawy oskarżonej Budzyńskiej-Tylic- 

kiej z całości procesu obecnego. Sąd 

sprawę dr. Budzyńskiej-Tylickiej u- 

chwalił wyłączyć, poczem przystąpio- 

ro do dalszego przesłuchiwania świad 

Lów. 

  

Posiedzenie Komisji Budżetowej 
10 proc. dodatek do podatków i opłat 

stemplowych 
„ WARSZAWA. PAT. — Sejmowa koini- 

sja budżetowa rozpatrywała na posiedzeniu 
w daiu 10 b. m. projekt ustawy o poborze 
10 proc. dodatku od niektórych podatków i 
cpłat stemplowych. 

Spraworsdnwca wicemarszałek  Polakie- 
wicz stwierdza, że rządu wniósł projekt ust: 
wy na żądanie komisji budżetowej, która 
uważała, że nchwalony w prowizorjum bud- 
żetowem w lipcu 1926 roku 10 proc. doda- 
tek do podatku nie powinien widnieć w 
ustawie skarbowej i powinien być przedmio 
iem osobnej ustawy. Sprawozdawca zatrzy 
mał się dłużej nad tą częścią uzasadnienia 
rządowego do omawianego projektu, która 
mówi o ustanowieniu 10 proc. dodatku do 
podatku dochodowego od uposażeń służbo- 
wych. Rząd wyraźnie stwierdza, że uważa 
obcięcie uposażen urzedniczych o 15 proc, 

sako ultima ratio i dlatego stara się wpro- 
waczjć pewne zmniejszenie uposażeń, ceiern 
umilrięcia zastosowania tego ostatecznego 
środka, na innej drodze. 

Urzędnicy państwowi wobec zniżki cen 
  

  

są dziś do pewnego stopnia lepiej sytuo- 
wani, a zwłaszcza wobec trudności  rolni- 

czej. Wobec tego sprawczdawca wypowia- 
da się za przyjęciem projektu ustawy. , 

W. dyskusji zabierali głos pos. Chądzyń- 
ski, Rybarski, Czapiński, Sanojca i Rozma- 
ryn. 

Wiceminister Grodyński wyjaśnia, że 
wprowadzenie 10-procentowego dodatku do 
podatku od uposażeń dla 670 tysięcy ro- 
dzin da około 9 miljonów złotych skarbowi 
państwa. Sprawozdawca w końconem swem 
przemówieniu podkreśla, że BBWR odnosi 
się z najwyższą ostrożnością i troską w 
stosunku do rzesz urzędniczych. Wobec jed- 
nak dzisiejszej sytuacji, stanąć: musi na sta- 
nowisku, że i urzednicy muszą uczestniczyć 
w walce z trudnościami gospodarczemi, al- 
bowiem ich sytuacja uległa poprawie dzięki 
wzrostowi reałnej wartości płac. 

W głosowaniu komisja odrzuciła wszyst 
sie poprawki, natomiast przyłęła w drugiem 
* trzeciem projekt ustawy w brzmieniu rzą- 
dowem. 

KONSEKRACJA BISKUPA CZARNECKIEGO 
RZYM. PAT. W dniu 10 b. m. odhvła się tu konsekracja biskupa t. zw. 

chirotonja O. Czarneckiego, wizytat ra xatol*ków obrządku sk wiańskieg», 

zamiszkujacych w Polsce. Celebrował biskup Choinyszyn ze Stanisławowa. 

Ceremonja odbyła się w kościele św. 
szego kleru. 

Alojzego, w osecności licznego wyż- 

м 
2-ej i 3-ej gr. 4U. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

       

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

FIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SLONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. ' 
STOLPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“. 

ST. ŚWIĘCIANY — ut. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. .Michiewicza 24. F. Juczewsie. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. za 

WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

   ych oraz Z prowincji 0 28 proc. drozej. 

v druku mogą być przez Admimstrcję zm, 

  

FAKTYCZNE OBLICZE 
BEZROBOCIA w Z.S.S.R. 
OBLUDA SOWIECKIEJ POLITYKI 
SOCJALNEJ. KOŁO ŚMIERCI 
— „POMOC* DLA BEZROBOTNYCH 

Prasa komunistyczna państw za- 
chodnio - europejskich nieustannie wy 
chwała rządy sowieckie, dzięki  któ- 
1ym w Rosji niema pono zupełnie bez- 
icbetnych, a wręcz przeciwnie, —- da- 
je się zawważyć brak odpowiednich 
sił roboczych. Tak zwana „generalna 
linja* polityczna i słynny plan pię- 
cioletni przewidują stały wzrost liczby * 
iobotników i to w takich rozmiarach, 
że specjaliści, którzy znają rosyjskie 
stosunki, stanowczo wątpią, aby tylė 
miljonów zdobyło w stosunkowo tak. 
krótkim czasie kwalifikacje zawodowe. 
Jednakowoż tak „piatiletka“, jak i 
„plan linji generalnej" nie są miaro- 
dajne i mijają się z rzeczywistyni sta- 
iem rzeczy. Sowiety zniosły zapomogi 
dla bezrobotnych, motywując to tem, 
że w ZSSR. bezrobotnych zupełnie 
niema. Oczywiście, prasa sowiecka 0- 
głosiła to, jako olbrzymi sukces socjal 
ty Sowietów, które potrafiły złikwido- 
wać bezrobocie w swem państwie, — 
podczas gdy w krajach kapitalistycz- 
nvch głoduje 10  miljonów bezrobot- 
nych. 

Kontrastem tej chełpliwości jest 0- 
«wiadczenie, opublikowane w tych 
dniach przez prezydjum sowietu mos- 
kiewskiego, które mówi, że pomimo 0- 
ticjalnego usunięcia bezrobocia istnie- 
je jeszcze w Rosji sowieckiej t. zw. 
bezrobocie nielegalne, o którem  naj- 
iepiei świadczą niezliczone prośby © 
zapomogi, zanoszone przez bezrobot- 
nych. Prezydjum związku sowieckie- 
30 poleca wszystkim organizacjom za 
wodowym w okregu moskiewskim, a- .. 
ky nie wypłacały zapomóg, lecz wszy 
stkich ubiegających się o wsparcie za- 
vzymywano i odtransportowywano «to 
wskazanych miejsc, które zgłaszają 
zaperrzebowanie na robotników. + 

Ci bezrobotni, którzy nie zgodzą 
się na wyznaczoną im pracę,  winmi 
vvć z organizacyj zawodowych  usu- 
nięci bez jakiejkolwiek zapomogi. Pre 
zyd'um nakazuje, aby w ten sposób 
usunięto w przeciągu 10 dni t. zw. 
„hezprawne bezrobocie". 

ak więc, żednem pociągnięciem 
nióra usiłuje rząd sowiecki zlikwido- 
wać bezrobocie, pozbawiając robotni- . 
ków członkostwa w organizacji zawo- 
d.wej. Ponieważ w ZSSR. wszyscy ro 
botnicy i urzędnicy powinni być 
członkami organizacyj zawodowych, 

penieważ- oficjalna statystyka — u- 
względnia tylko bezrobotnych zorgani 
zowanych, władze sowieckie posunię- 
ciem chcą nadać sprawie pozory, że 
w Rosji sowieckiej bezrobotnych zu- 
pełnie niema. Zachodzi jednak pytanie _ 
w jakiej sytuacji znajdą się wyklucze- 
n' z organizacyj bezrobotni? Kto nie 
„est członkiem organizacji, nie otrzy- 
'na pracy, a członkiem organizacyj mo 
że być tylko ten, kto pracuje. : 

Sytuację tę nazywają w.Rosji „ko- 
:em šmierci“. Wedlug hasła koimuni- 
stycznego, kto nie pracuje, ten nie po 
winien jeść, wiec o ile nie chce zgi- | 
nąć z głodn —- musi kraść j rabuwać. 

Wykluczeni z organizacji, to nie lu 
dzie leniwi. którym się nie chce pra- 
cewač. Zdarza się niekiedy, że robot- 
nikowi przydzielają prace, na której 
zuptłnie się nie zna, i której nie może 
przyjąć. Jeżeli bowiem fryzjera wyślą 
do pracy w kamieniołomach, to ręce 
*gc, nieprzyzwyczajone do takiej ro- 
batv, stracą zdolność do wykonywania 
w przyszłości pracy fryzjerskiej, tak 
samo, jak introligator, pracujący w 
charakterze kowała, łub drukarz, ku- 
jący węgiel w kopalni. 2 

Twierdzenie więc, jakoby władze 
sowieckie osiągały sukcesy na polu 
socjalnen: i jakoby w Rosji sowieckiej. 
nie bylo bezrohotnych. jest czczą de- 
magogją. Robotnik, wyrzucony z orga 
nizacji, aby nie musiano mu wypłacać 
zapomogi, jako bezrobotnemu, uważa- | 
ny jest za czławieka, pozbawionego - 
praw i skazany na śmierć głodową. 

© POMOC BEZROBOTNYM 
WARSZAWA. PAT. Sejmowa komisja . 

ochrony pracy w okecności ministra pracy i 
opiet1 spułecznej Huhickiego i wiceministra 
Szubartowicza, ohradowala dziś nad wnio- 
skien: posłów PPS w sprawic uchylenia se- 
2onu martwego według art. 5. ustawy o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Po re- 
feracie posła Regera (PPS) wywiązała się 
drsktusja, w wyniku której komisja więk- 
sus głosów adrzuciła omawiany wnio- 
sek. 

_ Przyjęto natomiast jednogłośnie następu- 
jacą rezolucje: Sejm wzvwa Rzad, aby zwa- 
Żwszy wyjątkowo ciężki pod względem о- 
spodarczym okres, przyszedł z możliwie wy- 
datną pomocą deraźną bezrobotnym, nie 
pobierającym zasiłku z funduszu bezrobocia, 
ze szczególnem uwzględnieniem robotników 
sezonowych, którzy w następstwie kryzyst: 

utracili swa zawodową prace i przeszli do 
kategorii sezonowych. 
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_ dnit. jubileuszu od różnych osób 

  

ECHA KRAJOWE 
  

- ŻYWIĄ i BRONIĄ 
Takie hasło wypisano na sztandarach 

kosynierów w _ nuajkrytyczniejszej z chwil, 
jakic przeżywała stara Rzeczypospolita, kie 
dv szlachta o obronie jej prawie zapom- 
niała, a chłopi po raz pierwszy z -dobrej woli 
bronić usiłowali. 

Hasło to na swojej żywotności niewiele 
straciło dotychczas. 

Nie mówimy tu już o sziachcie i chło- 
paci: — tylko o wieśniakach, rolnikach. 

Początek „równania wzwyż” w postaci 
uszlachcenia : nadziełania ziemią za zasłu- 
gi wojenne jednostek innych stanów sięga 
w zamierzchłe czasy, rozwija się skokami 
w szeregu powstań zwyciężonych, tu od- 
wraca się do góry nogami — negradza 
stryczkiem, katoryą, konfiskatę, wreszcie о- 
bejmuje na stałe wszystkie warstwy w 0- 
czacł: naszych w ostatniem powstaniu zwy- 
cięskiem. 

Pozostaje już tylko  przeciwstawność 
wsi i miasta ze względu na ich wagę spo- 
łeczną przw wciełaniu tego hasła teraz i 
na przyszłość. 

jesteśmy świadkami tego, jak raz je- 
s2c7e w końcu tegoż ostatniego powstania, 
a w zaraniu odradzającej się państwowo- 
*vi, grupa jednostek szłachecko - wiejskiego 
pochodzenia, jedrostek z tradycyjnie goto- 
wasm poczuciem odpowiedzialności za całosć 
"Rzeczypospolitej 1 z doświadczeniem gos- 
podarczo - organizacyjnem tworzy KOK. 

W okresie największego. wyczerpania 
"wojną tworzy Dywizję Litewsko - .Biało- 
ruską ku obronie swojej dzielnicy, zaopa- 
truje jej stolice, jeszcze bardziej wygłodzo- 
ną. w prodnktv pierwszej potrzeby, wypie- 
ka chleb, zakłada sklepy rozdzielcze, świet- 
fce dła wojska, hamuje apetyty wybujałego 
wojennego paskarstwa — broni i żywi w 
miarę sił. ъ 

Co ruchliwsze jednostki z miasta idą też 
do szeregów tworzącego się wojska, wypeł 
niaja kadry tworzących się urzędów, prze- 
twarzają szkolunictwo tajne na jawne i t.d 

W dziedzinie obrony nikt ich udziału 
lekceważyć nie może. W dziedzinie żywie- 
nia przetwarzają skąpą ilość surowych pro- 
duktow, tworzą niewiele — fabryczki sacha 
ryny i gorzelnie miejskie z melasi, rosną, 
jak grzyby po deszczu, dając zgłodniałym 
namiastki pożywienia bezwartościowe, albo 
wręcz szkodliwe. 

Odwieczna przeciwstawność wagi  spo- 
łecznej wsi i miasta uwydatniła się tu z nie 
brwałą w czasach normalnych jaskrawo- 
ścią. 

Mniej więcej w tym czasie (w r. 1921) 
widziałem gdzieindziej taki mniejszy, ale je 
szcze jaskrawszy obrazek tegoż zjawiska: 
w okolicy przez względnie zamożne wloś- 
ściaństwo zamieszkałej, mało przez wojnę 
zniszczonej, dzie dwory znikły dawno i 
doszczętnie, w powiecie Sokćlskim leży ma- 
łe miasteczko Janów. Niemcy znieśli tam 
tygodniowe tangi. Władze polskie nie zdą- 
żyły ich wznowić, choć rok już minął od 
ostatniej wojny. 

Stosunek wsi do miasteczka przez żaden 
KOK nie regulowany, tak sie gołym oczom 
przedstawiał: w dzień powszedni pustka; w 
niedziele — rynek miasteczka wypełniają 
chłopskie furmanki, oczywiście puste, (targ 
"w Święto wzbroniony, a ich właścicielom 
prócz kościoła widać nic narazie z mia- 
steczka nie trzeba).  Rozjeżdżają się, a 
wśład za nimi  miasteczkowi ojcowie rJ- 
dzin z workami na płecach wloką się do 
wsi sąsiednich po produkty pierwszej po- 
arzeby, jak w najyłodniejsze czasy wojny. 

"Nie troszczmy się narazie o wcielenie 
drugiej połowy hasła drużyn kościuszkow- 
skich: zostało ono tak upaństwowione i u- 
społecznione, znajduje się w tak mócnym 
tęku, jak chyba nigdy od czasu istnienia 
Rzeczypospolitej nie było. O ile cliodzi 0 
organizowanie i przysposabianie materjału 
ludzkiego —- jesteśmy na najlepszej drodze. 
O wiele gorzej jest z zapasami innych środ 
ków materjalnych. bez których dluższej 
wojny prówadzić nie sposób Ale ta luka, 
ksórd w nieprzewidzianej przystzłości n:ože 
znowu zagrozić naszemu | niepodlegiemu 
istnieniu. rozpada się na poszczególne 
mniejsze 1 wieksze luki w stosunku wsi do 
miasta, na mniejsze i większe niedobory i 
nadmiary w odwiecznej podstawowej pracy 
społecznej żywienia. Spróbujmy rozejrzeć 
się gołem okiem w tych lukach, nadmiarach 
1 niedoborach 

   

  

   

N. Czarnocki 

FET pn.14 b. m. 
® 
% ša 

Bal to ostatni! 

Giną woddali echa niedawnego ju- 
bilenszu literackiego w Wilnie...: Skoń 
czyły się uroczystości, schowano do 
szaf fraki, włożono na siebie codzien- 
ue marynarki. 

В Można więc pozwolić sobie na 
„marynarkowe* myśli, uwagi i wnio- 
ski. Można i trzeba. 

Niech mi wybaczy szanowna jubi- 

  

_ latka, że chcąc wypowiedzieć kilka u- 
_ wag na temat naszych stosunków li- 
| terackich, zacznę od wskazania na jej 
k osobę, aby w jaskrawszy sposób wy- 

' kazać, że nie wszystko w naszem ko- 
chanem Wilenku dzieje się dobrze. 

'_ Niezawodnie lubilatka należy do 
najbardziej znanych i poczytnych lite- 

_ ratów wileńskich. 
2 Miarą įej popularnošci są dziesiąt- 
“ki i dziesiatki depesz, nadestanych w 

ze 
_ wszystkich krańców Polski i z zagra- 

nicy. 
Miara jej zasług literackich i spo- 

iecznych jest order „Polonia Restituta' 
i wyrazy uznania ze strony przedsta- 

_ wicieli rządu i różnych grup społecz- 
nych. 

3 A jednak podczas jubileuszu przy- 
kry zgrzyt wywoływała zupełnie wy- 

' rażna.i prawie powszechna nieznajo- 
_ mość twórczości literackiej Jubilatki. * 

    

  

    
    

   

    

   
    

    

   

- ny Worobjowski i prosi o 

  

'BARANOWICZE. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 

28 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie 
Rady Miejskiej. Przewodniczył _ wicebur- 
mistrz Winnikow. Porządek dzienny bar- 
dzo obfity. 

Po ogłoszeniu porządku dziennego rad- 
ny Machay stawia nagły wniosek o posta- 
wieniu na porządku dziennym sprawę po- 
mocy bezrobotnyni. 

Po przemówieriach kilku mówców nag= 
łość wniosku Rąda przyjęła i postanowiła 
rozpatrzenie wniosku na 3 punkcie porząd- 
ku dziennego. 

Po odczytaniu protokułu z poprzedniego 
posiedzenia radny Worobjowski jak zwykle 
interpełuje, iż nie wstawiono do protokulu 
jego uzupełnień i poprawek. Przewodniczą 
cy wobec tego prosi radnego  Worobjow- 
skiego, aby na przyszłość swe uzupełnienia 
składał na piśmie, po tym incydencie pro- 
tokuł przyjęto do zatwierdzającej  wiado- 
mośri. 

W dalszym ciąuu Rada przystąpiła do roz 
patrzenia: sprawozdania z wykonania bud- 
żetu za rok 1929 —- 30. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej, która—aczkołwiek Magistrat zam 
knął rok deficytem—stawia o przyjęcie spra- 
wozdania i udzielenia Magistratowi absołu- 
torjum, wywiązała się obszerna dyskusja. 

Radny Worobjowski krytykuje gospodar- 
kę Magistratu stawia wniosek o przyjęcie 
sprawozdania, jednak odmawia udzielenia 
Magistratowi absolutorjum i proponuje wnio 
sek Komisji Rewizvjnej podzielić i głoso- 
wać osobno, a mianowocie: pierwszy wnio 
sek o przyjęcie sprawozdania i drugi o u- 
dzielenie absołutorjum. 

Pe wyjaśnieniach wice-burmistrza Winni 
kowa, a szczególniej ławnika  Mukasieja, 
zabrał głos radny Głąbik, który popiera 

wniosek Komisji” kewizyjnej i proponuje nie 
tozdzielać wniosku, gdyż skoro sie przyj« 
muje sprawozdanie, tem samem udziela się 
iej absolutorium. Oprócz tego proponuje o- 
siagnięty deficvt za rok 1929 — 30 w su- 
mie 12243 zł. 43 gr. wstawić do budżetu na 
rok 1931 — 32. Przeciwko temu oponuje rad 

danie - pod 
glosowanie jego wniosku, przyczem prosi o 
tajne głosowanie. 

Wobec wyczerpania iisty mówców prze 
wodniczący daje pod głosowanie ostat- 

у wnioski radnego Worobjoweskie- 
go, t.j. czy ma bvć tajne głosowanie. Za 
tainością opowiedziało się 6 radnych, wo- 
bec czego przewodniczący zarządził tajne 
głosowanie; za wrioskiem radnego Worob- 
jowskiego głosowało 6, reszta przeciw, wo- 
hec czego wniosek upadł. W jawnem głoso- 
waniu druci wniosek radnego Worobjow- 
skiego odrzucono. 

W tajnem głosowaniu przyjęto wniosek 
Komisji Rewizvjnei. Za wnioskiem oddano 12 
głosów, 4 przeciw, 4 białe kartki. Następnie 
przystąpiono do rozpatrzenia wniosku radne 
g0 Machava, który tzasadniając swój wnio 
sek krytkuje  dotvchczasowe poczynania 
Czerwonego Krzyża łącznie z Magistratem i 
proponuje wydawanie bezrobotnym produl- 
tów w naturze oraz asygnowanie na ten 
cel 20.000 zt. 

Po przemówieriach kilku mówców 1- 
chwalono 'wvbrać komisie dla zastanowienia 
się uad sposobami udzielenia pomocy bez- 
robotnvm. Io Kkomisii wvbrano: pp. Głąbi- 
ka, izykzona i Worobjowskiego. 

Komisja ma przedłożyć materjał Radzie 
Miejskiej na następnem posiedzeniu. 

Następnie wybrano przedstawicieli na 
zjazd przedzstawicieli miast polskich w oso- 
bach burmistrza Senkowskiego i wiceburmi 
strza Winnikowa. Uchwalono opłaty za czyn 
ności i druki meldunkowe, wprowadzane na 
podstawie rozporządzenia MSW  obnižajac 
na wniosek radnego (iłąbika niektóre opłaty 

Wreszcie Rada przyjęła umowę z Min. 
Paczt i Telegrafów na budowę gmachu 
MP i T. w Baranowiczach i na tem posiedze 
nie » godzinie 0.50 zamknięto, nie wyczerpu- 
iąc ? punktów porządku dziennego, które 
postanowiono rozpatrzeć na następnem po- 
siedzeniu zwołanem w początku lutego. 

   

  

BIAŁA WAKA 

—- Likwidacja zty. Rozeszła się tu po 
głoska o likwidacji agencji pocztowej, istnie 
jącej już cztery lata. 

Do sprawy tej wrócę specjalnie po grun 
townem jej zbadaniu w Dyrekcji Poczt i 
Pelegrafów, a tymczasem — oby pogłeska 
ta zostałą wyssana z palca! (i. 1.) 

IX Doroczn 

A teraz—kilka uwag i wniosków 
(0 LITERATACH WILEŃSKICH) 

Fntuzjazmowano się przeważnie 
na wiarę, wypowiadano pocichu zło- 
śliwe uwagi bez należytego uzasad- 
nienia. Coprawda, był to jubileusz pu” 
tlicystyki, ale wszyscy wiedzieli, prze- 
czuwali tub komuś wierzyli na słowo, 
że publicystka Hro jest mniejsza od 
itecatki Hel. Romer. Uzasadnić io 
ipogły jednak tylko nieliczne jednostki 

Artykułv okolicznościowe, poświe- 
cone Jubilatce, siłą rzeczy, oświetłały 
tylko dodatnie cechy twórczości i 
podkreślały nieprzemijające wartości, 
na środzie zaś autorskiej zademonstro 
wano najsłabsze lub najbłahsze utwo- 
iy, co przyczyniło się do ogólnej de- 
zorjentacji. 

Stało się, słowem, to, co w sposób 
mniej jaskrawy zaznaczyło się na jubi 
jeuszu ś. ». Czesława Jankowskiego: 
nie wszyscy ogarniali całokształt twór 
czości płodnego pisarza, niewielu 
znało jego podstawową pracę o po- 
wiecie Oszmiańskim. 

Te przykłady mogą upoważnić do 
twierdzenia, że wogóle Wilno nie wie 
R: nic o pracy własnych litera- 
tów. 

Czy to jest jednak winą ospałego, 
gnušnego, nieinteligentnego i Bóg wie 
jeszcze jakiego, Wilna? 

Niezupełnie. 

  

ŁU W u 

Kryzys rządowy w Estonii 
TALLIN. PAT. — Kryzys rządowy nie został jeszcze 

wobec wysunięcia przez socjal-demokratów nowego 
zlikwidowany 

żądania usunięcia z 
koalicji partji pracy. W tej sprawie stronnictwo chłopskie zwołało posiedze-- 
uie, na którem miało być rozpatrzane powyższe żądanie. Bardzo prawdopo- 
<obne jest, że stronnictwo chłopskie zgodzi się na żądanie social-demokra- 
low, ażeby nie stwarzać nowych trudności przy formowaniu gabiaetu. 

Lrdowe więzienie w zatoce F ńskiej 
HELSINGFORS. PAT. — 25 statków, uwięzionych przez lody w zatoce Fińskiej, 

znajduje się w krytycznej sytuacji. Grubość powłoki lodowej wyklucza możliwość 
iszyjŚścia im z pomiocą i najprawvdopodooniej statki te będą amuszone pozostać aż Jo 
wiosny. Na niektórych statkach odczuwa się suż brak żywności i wody. 

Mnralne zat'uwan 
MOSKWA. PAT. — Kolegjam ludowego Kkomisarjatu oświaty specialnie zajmo- 

ie dzieci rosyjskich 
wało się kwestją antyreligi'nej propagandy wśród dzieci i dłorastajacej młodzieży. Ko- 
Iczjum stwierdza, że propaganda tego '"dzaju w ostatnich «zasach znacznie osłabła *- 
wydało wszystkim krajowym i okręgowvm 'nsiytucom oświatowym polecenie, aby 
zwróciły uwagę na wzmocnienie antyrelisijnego wychowania miodzieży. mobilizując 
w tym kierunku siły nauczycielskie. Kołesjun. uważa, że kwestja propagandy antyreii- 
gijnej i wałki z oportunizmem na antyrcligijnym ironcie przedstawia dziś najważniej- 
sze nii ństwo. 

Nowy wvnalazek w radjofonii 
CITTA DEL WATICANO. PAT. Sen. Wilhelm Marconi dokonał eksperymentu 

w centrali radjotelegralicznej watykańskiej z aparatem systemu Dupłex, dzięki które- 
mu posługiwać się można systemem komunikeci, radjowej w taki sposób, jak aparatem 
teiefonicznym. Eksperyment dokonany w ciągu nocy dał doskonałe rezuliaty. Senator 
Marconi rozmawiał ze stacjami w Angiji i Stanach Zjednoczonych. Aparat Duplex jest 
wierną kopją jedynego dotychczas egzejap'a za znajdującego Się na jachcie есёга“, 
wynalezionego niedawno przez znanego radjozraia włoskiego. 

Zderzenienawysokości1000mtr. 
RZYM. PAT. Dwa samoloty myśliwskie, z grupy należących do lądowiska wo;. 

skowego w Cianpiano pod Rzymem, zderzyły się podczas lotu na wysokości tysiąca 
trętrów. Pomimo uszkodzenia piłot „porucznik Mariano wylądował szczęś'iwie, podczas 
gdy pilot sierżant Mastratuono spadł i zubił się na miejscu. 

Moralne zatruwanie dzieci rosyjskich. 

    

PRZYCZYNY KATASTROFY POD KRAKOWEM 
'w sobotę rano w iżu | Krakow:, 

wskutek  nieumiejętnego obchodzenia się z 
automatycznemi zwrotnicami przez funkcjo- 
narjusza i wyprawienia po nieprzepisowym 
torze pociągu pośpiesznego Bukareszt — 
Lwów — Kraków — Berlin, nastąpiło zde- 
rzenie się z pociągiem  pośpiesznym was- 
szawskim, zdążającym do Krakowa po to- 
rze właściwym, a zatem tym samym, po 
którym biegł naprzeciw niego pociąg ber- 
fiński. 

Kontrołer zwrotnicy w ostatniej chwili 
zauważył błąd 1 starał się zatrzymać pociąę 
beriński sygnałami ręcznej latarki, jednak 
maszynista tego pociągu nie zauważył tych 
sygnałów. 

Pracownicy kolejowi zatrudnieni w tem 
miejscu, usłyszeli p rzerażliwe gwizdki pa- 
rowoczów, a w sekundę później, ogłuszający - 
łomot, trzask, zgrzyt łamanych wagonów i 
lokomotyw, pracę swą przerwali i pośpie- 
Szyli na miejsce, gdzie oczom ich przedsia- 
wił się stos zdruzgotanych parowozów, wa: 
gonów, a z pod gruzów  dołatujące jęki i 
wołania pasażerów o pomoc. 

Kilkunastu funkcjonarjuszy kolejowych 
rzuciło się na pomoc, okazało się 
że wysiłki ich są bezowocne, gdyż wejścia 
do wagonów są zatarasowane i nie można 
ich otworzyć bez przyrządów. 

Wezwano pogotowie techniczne, pogoto- 
wie ratunkowe, Oraz straż 

Katastrofa wydarzyła się tuż naprzeciw 
koszar 20 p.p. 

Gdy dyżurny oficer us detonację, 
w pierwszej chwili sądził, że nastąpiła na 
dworcu przetokowym eksplozja przewożonej 
amunicji, natychmiast po porozumieniu się 
z dowództwem pułku, wysłał jedną kompa- 
nię uzbrojoną do otoczenia miejsca wypad- 
ku i 100 szeregowych pod dowództwem oti- 
cerów do niesienia pomocy. 

Równocześnie powiadomiona o katastro- 
šie komenda miasta, wysłała z pobliskiego 
szpitala wojskowego 10 patroli sanitarnych 
2 lekarzami wojskowymi. 

Wyciąganie rannych z wagonów napot- 
kało na wiełkie trudności; musiano użyć 
specialnych toporów, by móc porobić otwo- 
ry w wagonach o stalowych ścianach. 

Po wyrabaniu otworów w wagonach 
poczęto wynosić z wagonów ciężko rannych, 
których układano na siennikach, dostarczu- 
nych przez wojsko, u nastepnie po prowizo- 
rycznym opatrunku przewożono do szpitala 
św. Łazarza. 

Ogółem z pod gruzów wagonów wydo- 

  

Przedewszystkiem niema w Wilnie 
biblioteki, któraby posiadała wszyst- 
kie orace wszystkich pisarzy wileń- 
skich: wszędzie czegoś brak. 

G tem już mówił żartobliwie nieja- 
ki p. „n“, to można stwierdzić cał- 
kiem poważnie. 

W najbogatszym wileńskim księgo 
zbiorze, w Bibljotece Uniwersyteckiej 
lrak niektórych książek p. p. Bren- 
sztejna, Charkiewicza, Dobaczewskiej 
Niedziałkowskiej, Hulewicza, Leczy- 
ckiego, Łopalewskiego, Romer-Ociitu- 
kowskiej. 

Czasem! chodzi o jakąś broszurę, o 
odbitkę z czasopisma, 0 pierwszy, 
nierajlepszy zbiorek poczyj, ale zaw- 
sze iest przykry brak, powstający nie 
z winy Bibljoteki, która nie może wie- 
dzieć, kto, gdzie i co drukuje, i dla- 
czego poszczególne drukarnie niezaw- 
sze nadsyłają cgzemplarze obowiąz- 
kowe. 

Stąd można wysnuć pierwszy wnio 
sek, iż każdy literat wileński powinien 
sprawdzić, jakich jego książek brak 
w głównych wileńskich bibljotekach: 
Uniwersyteckiej, im. E. i E. Wróblew- 
skich, oraz Tow. Przyjaciół Nauk —— 
braki te uzupełniać i na przyszłość 
dha“, aby każda nowa książka trafia- 
ia do tych księgozbiorów. 

Na tem jednak nie koniec. 

Literaci mogą wymagać od inteli- 
gentnej publiczności, aby znała moż- 
liwie dokładnie ich prace. ale i sami. 

byro -ztery osoby zabite, is ciężko rannych 
oraz 26 iekko rannych. 

Lżej rannych opatrzono na miejscu i 
odesłano pociągiem ratunkowym na stację 
w. Krakowie. 

Zwłoki tragicznie zmarłych z polecenia 
władz sądowych przewieziono do prosektu- 
rjum 

: Z pośród obsługi pociągu berlińskiego 
brak palacza R. Stefańskiego Istnieje przy- 
puszczenie. że Stetański w chwili katastroć 
wrzucał węgiei do paleniska i p.swdopodol 
ge zosta wgnieciony do paleniska i spaid 
się. 

Na miejsce wypadku przybyła inžynie- 
rowa p. Kramarzowa z dwojgiem małych 
dzieci. Oczekkiwała ona przybycia męża, by 
z nim razem udać się do Krynicy. 

Naoczny świadek opowiada, że razem z 
"nż, Kramarzem jechał w iedaym przedziale 
z Warszawy w osiainim wagonie i gdy kon- 
«uktor budził pasażerów, Oznajmiając un, 
se zbliżała się do Krakowa, mż. Kramarz 
sebrał swoje bagaże i nariy i przeszedł do 
pierwszego wagonu, gdyz chciał bvć bliżej 
wyjścia, ho spodziewał 3ię. że na peronie 
cczekiwać go będzie żona z dziećmi, i w 
chwili, gdy tylko wszedł do przedziału 
pierwszegn wagonu, nastąpiła katastrofa, w 
'Którei zginął. 

Jak ustalono, dyżurny ruchu na „Filii“, 
Muda dostał nagie Silnych holeści wskutek 
ataku kainieni żółciowych i zamiast zawia- 
domić dyżurnego stacji o zasiabnięciu, po- 
wierzył chwilowe zastępstwo swennt pomoc 
rikowi Ochońskiemu. 

Ten nie orjentujący się dobrze w bloka- 
dzie sygnałowej i zwrotnicach angielskich, 

7 p 3 władz  sądo: sędzi lecenia wyci a 
sledczy dr. Wątor nakazał Bone 
lady, Ochońskiego, oraz zwrotniczego jako 

A ce sprawców katastrofy, 
ladze kolejowe przypisują stuprocento- 

wą winę maszyniście pociągu berlińskiego, 
który zginął w katastrofie, widział on bo- 
wiem, po wyjeżdzie z pod peronu, że wje- 
chał na niewłaściwy tor i tak jechał prawie 
cztery kilometry, bez żadnego ostrzeżenia, 
KŻ uprzedniego powiadomienia o zmianie 
Or, 

Po tej nieszczęsnej katastrofie specjalną 
opieką otoczono wagony pocztowe i baga- 
owe. w których znajdowały się przesyłki 
wartościowe. 

Zarząd kolejowy obłicza szkody 
ćwierć miljona złotych. 

na 

jako czytelnicy i współkoledzy, muszą 
dawać budujący przykład. 

Zw. Zawodowy Literatów Polskich 
Wilnie liczy 40 członków: i wiele 

mało. 
Wiele dlatego, że nawet człowiek 

dobrze znający stosunki wileńskie i 
naprawdę interesujący się ruchem piś 
mienniczym, —- nie potrafi bez bardzo 
wielkiego wysiłku domyśleć się, kto 
właściwie tworzy kadry wileńskich 
Jiteratów - zawodowców . 

Za mało jednak dłatego, że przy 
rozszerzeniu pojęcia „literat“ па  pi- 
szących wogóle, trzebabv było do ii- 
teratów zaliczyć całą profesurę. 

U'ważać więc można, że do Związ- 
ku Literatów należą ludzie nietylko 
stale literacko rracujący, lecz i poczu 
wający sie do zawodowej solidarności. 

Lecz jak wygląda ta stała praca 
zawodowych literatów w Wilnie? 

Almanach literacki z v. 1925 podał 
nam kilkadziesiąt sylwetek pisarzy wi- 
'ejskich z zaznaczeniem ich dorobku, 
ale co się działo w ciągu dalszych pię 
cin lat, któż wie? 

Nie wie 0 tem szerszy ogół, nie 
wiedzą — śmiem twierdzić — i sami 
iiteraci, ho gdyby zrobić im mały 
egzamin: dać xażdemu po 39 kartek 
z nazwiskami kolegów i poprosić 0 
napisanie charakterystyki poszczegól- 
ych autorów z wymienieniem ich naj 
celniejszych dzieł, —- efekt byłby wiel 
ki, ale smutny. 

Stąd — drtgi wniosek . że Zwią- 

    

Kontrola 
Nie wiem czy i ten artykuł będzie 

miał takisam skutek, jak tamten o ob- 
chodomanji (nienia dnia ażeby nie 
było w Wilnie iakiejś „uroczystości*), 
ale „czyń każdy w swem kółku i t.d.", 
a wszystko zostanie po staremu. 

Jednakże trzeba napisać 1 0 kon- 
troli społecznej. Jak wiadomo funda- 
mentem naszego poglądu na pracę spo 
łeczną, notabene poglądu nie zmienia- 
nego od roku 1910, jest de facto skraj- 

v liberalizm. Trudno się zresztą dzi- 
wić generacji przedwojennej: to cze- 
go się nam zabrania w młodości staje 
się na starość podwójnie drogie. Pu 
zatem praca społeczna była kołyską w 
której wyrosła państwowość. Stąd t 
w całem naszem społeczeństwie, nie 
wyłączając hiurokracji, która też prze- 
cie rekrutuje się w lwiej części z by- 
tvch społeczników, zachował się dla 
słów „praca społeczna* sentyment, 
nieraz nie odpowiadający zupełnie re- 
alnej treści. 

A tymczasem zbliżamy się z dniem 
każdym do zunełnie innych ludzi i 
„duch - czasów!* Wyrasta młode po- 
kolenie bardziej wyspecjalizowane, 
ale i bardziej trzeźwe. W. duszach 
starszych ongiś nałogowych społeczni 
ków powstało zobojętnienie na sku- 
tek coraz bardziej intensywnej walki 
© byt. Do organizacyj społecznych 
napłynął żywioł nowy, wybiedzony 
nieraz i znękany życiem, szukający ra- 
czej zarobku i drabinki w górę (z Se; 
mem, jako ostatnim szczeblein) niż 
ołtarza, na którym się składa ofiary. 
Ą wszystkie te przyczyny razem wzię- 
ie wywołały jeden skutek: nasz ruci) 
społeczny stał. się mniej czysty, niż 
dawniej. 

'To też ażeby uniknąć przykrych 
niespodzianek w rodzaju tych, jakie 
się wydarzyły na terenie wileńskiej 
Bratniej Pomocy, należy wprowadzić 
czynnik kontroli administracyjnej nad 
stroną finansową przynajmniej więk- 
szych stowarzyszeń Społecznych. 
"Wprawdzie w teorji taką kontrolę 
wykonują rady nadzorcze, ale wiemy 
przecież co to są rady nadzorcze w 
praktyce. Składając się z połówek 
tych samych paczek koleżeńskich co i 
zarządy, stają się dzięki swej pobłaz- 
liwości, instytucjami nie do wykry- 

ssania, ale do pokrywania nadużyć. 
To też zabezpieczenie naszego ru- 

chu społecznego wymaga wprowadze- 
iie do instytucyj kontrolujących czyn- 
ników obcych, z zarządami  koleżeiń- 
sko nie związanych. Zwłaszcza tam, 
gdzie ludzie bardzo młodzi, mają do 
czynienia że znacznemi sumami pie- 
niężnemi, taka reorganizacja kontroli 
*est wprost niezbędna. Płatny kierow- 
nik Bratniej Pomocy, kontrolowany 
przez intendenturę uniwersytecką, przy 
dużym stosunkowo obrocie tego sto- 
warzyszenia, byłby najlepszą rękojmią 
usnnięcia głównej przyczyny złego w 
myśl przysłowia, że „złe położenie 
psuje najlepszego!** 

Pierwiastek kontroli należy również 
zastosować i w stosunku do celowości 
wydatków. Większość bowiem na- 
szych, zwłaszcza pomniejszych stowa 
rzyszeń społecznych staje się nie urzę- 
dowem PKO tvłko że od bezproduk- 
evjnego wycofywania gotówki z obro- 
tu. T.'zw. „dobrze funkcjonujące insty 
tucje' uważają za punkt honoru gro- 
madzić pieniadze, ale ich nie wyda- 
wać.. Od tego dość wysokiego, dla 
działaczy (czek) społecznych podat- 
ku dochodowego publiczność broni 
się niepłacenien składek. Nie można 
jednak chyba tego uważać za należy- 
te rozwiązanie sprawy. 

Inflacia stowarzyszeń wytwarza ró 

W Salonach Kasyna Oficerskiego odbędzie się pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora U.5.B. Prof. D-ra Aleksandra Januszkiewicza 
Dziekana Wydziału Lekarskiego Prof. D-ra Kazimierza Opoczyńskiego i Kuratora Koła Medyków Próf. D-ra Stanisława Władyczki 

y BAL Medyk 
Zaproszenia można otrzymać w Kole Medyków, Wielka 24, w godz. 20—21 w środę i piątek 

о 
  

zek powinien ogłaszać roczne sprawo- 
zdania, zawierające nietylko obraz 

własnych wysiłków, ale i wykazy 
imienne członków ze szczególnem wy- 
nieniem wszystkich prac dokonanych. 
Wówczas łatwiejby było. orjentować 
się 7 naczeniu wyrazu „literat" i trud- 
niej byłoby o nadużywanie tego ty- 
tułu. 

liość napisanych książek, rzecz pro 
sta, nie świadczy ani o talencie, ani o 
wartości autora, są przecież książki — 
*e nasze, wileńskie, — o których lepiej 
i nie wspominać j o których krytyka 
wileńska rzeczywiście nic nie mówi. 
Mówić jednak trzeba! Każda książka 
wileńskiego autora: (nie jest ich wie- 
le!) powinna być omawiana na zebra- 
niach literatów, nie na .,środach*. Trze 
ba dawać ocenę wszechstronną i sta- 
nowczą, zastosowując miarę in minus. 
Rzeczy poniżej przeciętnego poziomu 
ganić i tępić bez litości. Przecież sta- 
tut Związku przewiduje wydalenie 

członków za „działalność, przynoszą- 
cą ujmę” Związkowi. Uprawianie gra- 
tomanji przynosi taką ujmę. 

Nie zaszkodziłoby obostrzyć  wa- 
iunków przyjmowania nowych człon- 
ków i przeprowadzić pewną selekcję 
wśród członków obecnych. 

Niech Związek się składa chociażby 
z nielicznej grupy literatów naprawdę 
pracujących i niech jednocześnie po- 
wstanie przy tym Związku, jako auto- 
noriczna organizacja, — Klub  arty- 
styczno - literacki („Środy'), którego 

Niespodzianek mocł 

    

  

< PODZIĘKOWANIE 
Na skutek odezwy Domu Dzi 

ciątka Jezus do _ poszczególnych 
instytucyj napłynęły ofiary, za które  maj- 
serdeczniejsze podziękowanie przedewszyst- 

kiem sz. P.P. Pracownikom Sądu Apelacyj- 
nego. P. Bądzkiewiczowi, P. Sawickiemu, P. 
Malkiewiczównie, P. Tarkowskiemu, P. Ku- 
leszo za opodatkowanie się od łat kilku na 
rzecz sierot naszych, Dyrekcji Banku Spółek 
Zarobkowych za 50 zł. p. dyrektorowi Ban- 
ku Polskiego za 20 zł., p. Sennewałdtowi 7a 
10 zł, p. Józefowi Smietanie za kilkakrotna 
ofiarę, a zwłaszcza ostatnią „Dla dziatwy 
na węgiel", księgarni Zawadzkiego za kik 
kanaście agzempłarzy różnych książek, 
Krakowskiemu za 2 skrzynie gwożdzi —“ 

i Siostry Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paińo. 

    

wnież zużycie składek członkowskich 
na korespondencję, ponieważ na nic 
innego w gruncie rzeczy dane stowa- 
'zyszenie nie stać. Takie różne związ- 
ki, któreby można nazwać  „t-wami 
przyjaciół poczty** są niezmiernie ty- 
powe dla stowarzyszeń zakładanych w 
porywie słomianego ognia po mia- 
stach. Wreszcie jednak kontrola, a mo- 
że przyjacielskie porozumienie powinny 
zlikwidować * „złośliwą konkurencję * 
pomiędzy stowarzyszeniami społeczne 
mi. O ile t-wa, których iedyną czyn- 
rością są zebrania zarządów i kupo- 
nie znaczków pocztowych, są  „Spe- 
cialitć de la mason* miast. o tyle „zh“ 
śliwa konkurencja jest specjalnością 
wsi”. Jeżeli w „Mysikiszkach' o któ- 
iych od czasów Podwipiętv jest wia- 
domo, że inteligencja tychże składa 
się z księdza, nauczyciela, wójta i se- 
kretarza — powstało „Koło Młodzie- 
żv', czy „Kółko Rolnicze", to bardzo 
dobrze. Ale jeżeli w tychże Mysikisz- 
kach powstaną jeszcze dwa, czy trzy 
stowarzyszenia młodzieży, kółka kobie 
ce, filja któregoś ze stowarzyszeń re- 
gionalnych i ze 4-ry filje ogólnopol- 
skich— to cóż dziwnego, że b. sympa- 

tyczne Mysikiszki przestają pracować 
a zaczynają się kłócić. Wszakże żadne 
«e stowarzyszeń nie chce umierać. Ża- 
der z prezesów, najzacniejszych w 
ś'viecie chłopców, nie chce okazać się"u* 
nieudolnym. W rezultacie  bezpłodne Y" 
narady, sztandary na obchodach, wy- 
ivwanie sobie nawzajem ludzi i pie- 
niedzy, ale pracy ani mru. mru!! 

Podział tedv naszej wsi na siery 
"pływów poszczególnych organizacyj 
społecznych, podział trudny i wyma- 
gający dużej dozy dobrej woli, ale: 
niewątpliwie konieczny, wydaje mi“ 
się wprost niezbędny. Liberalizm z ja- 
*in pozostawiliśmy nasz ruch społecz- 
ny. jego własnemu losowi zwraca się te 
raz przeciwko niemu. Z liberalizmem 
tym trzeba skończyć. Jeżełi społeczeń- 
stwo kontroluje administrację, wybie- 
rając paruset posłów i senatorów de 
*acto prawie zawsze byłych społeczni- 
ków, nie zaszkodzi i kontrola odwrot- 
na. 

A jeszcze może bardziej rzeczą wska 
zaną byłoby zwoływanie od czasu ło 
czasu zjazdów przedstawicieli towa- 
rzystw społecznych, oraz zorganizo- 
wanie stałej Rady, czy Komitetu to- 
warzystw. Byłaby to niewątpliwie in- 
stytucja najbardziej miarodajna do do- 
konania reformy społecznictwa. Mo- 
żność wspólnego zetknięcia się przed- 
sławicieli różnych kierunków politycz- 
nyct na platformie pracy twórczej, ró 
wnież mogłaby mieć nader doniosłe 
znaczenie. 

K. Leczycki. 

Dn. 14 b. m. 
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członkiem mógłby być prawie każdy 
inteligentny Wilnianin. —oto wniosek 
trzeci. 

Jest 1 czwarty. 
Literat wileński może doczekać się 

oceny całokształtu swej twórczości tył 
ko podczas jubileuszu, ałbo po śmier-- 
ci. 

Tak w jednym, jak i w drugim wy- 
padku niewiele ma z tego pociechy, 
gdyż ocena bywa kurtuazyjrie jedno- 
stronna. „„Środy autorskie* również 
nie wiele dają publiczności, a jeszcze 
mniej — autorowi, Trzeba jednak auto 
rów od czasu do czasu przepuszcząć 
przez filtr wszechstronnej krytyki: bę- 
dzie to z pożytkiem dla autora, kry- 
tyków i słuchaczy. Nie możną jednak 
nadużywać takiej krytycznej łaźni, 
trzeba robić to w dłuższych odstępach 
czasu, ustałając jakieś stałe normy. 

Powiedzmy. —- robić takie wieczo- 
1у krytyczne po ukazaniu się Każdej 
piątej książki autora, łub po wydry 

kowaniu, przypuśćmy 20 arkuszy, czy 
po upłynięciu każdych 5 — 10 lat. * 

A teraz — już nie o warunkach 
pracy literackiej, lecz o samych litera- 
tach. 

Co to znaczy — literat wileński?— 
tzy to, że ten literat mieszka w Wil- 
nie, czy — . że pochodzi z Wilna, („tu- 
tejszość*), czy też, iż czerpie motywy 
z życia naszych ziem? o 

Literacka zbiorowość wileńska po- 

winna reprezentować wszystkie te ce- 
спу, — reprezentuje, zresztą, — i po- 
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natyjne aresztowanie TaragzkieWicza 
w zaplombowanym wagonie 

POD SILNĄ ESKORTĄ PRZYWIEZIONY DO WARSZAWY 

В. poseł z „Hramady* за Sejm, Tarasz- 
kdewicz, jeden ze współwirnych w głośnym 
jpzed kilku laty procesie „Hramady”, uia- 
skawiony na mocy amnestji, zamieszkał w 

Gdańska. 
Wedie pewnych wiadomości, 

* SPRAWY SZKOLNE 
Wywiad z Kurtatorem Okr. Szk. 

p. K. Szelągowskim. 

posei T. 

  

Nowomianowany Kurator Okr. 
Szk. Wileńskiego p. Kazimierz Szelą- 
gowski do którego zwróciliśmy się z 
prośbą o udzielenie wywiadu, zastrze- 
ga się, że za krótko tu pracuje, by 
mógł wiele powiedzieć o szkolnictwie 
na Wileńszczyżnie. Poza tem uważam 
-- mówi p. Kurator — że jedyną i 
istotną wartość posiadają fakty, a nie 
deklaracje. 

Niezrążeni tem formułujemy pyta- 
nie: jakie są najbliższe zamiary pana 
Kuratora w dziedzinie szkolnictwa? 

Skoro pan tak nalega — powiem 
krótko. Zadaniem każdego kuratora -— 
jako odpowiedzialnego za niezmiernie 
ważną dziedzinę życia publicznego, 
iakiem jest wychowanie młodego po- 
kołania przez szkołę — jest praca nad 
zapewnieniem _ odpowiedniej ilości 
szkół oraz dążenie do tego, aby były 
one jak najbardziej wartościowe pod 
względem wychowawczym i nauko- 
wym. 

Jaka jest różnica pomiędzy okrę 
gier szkolnym wołyńskim a wileń- 
skim? 

— Odpowiem na to tvlko częścio- 
wo. Wołyń jest zamożniejszy, dlatego 
też i świadczenia ludności na cele 
szkcine są znacznie większe. Ma to du 
że znaczenie dła szkolnictwa, szcze- 
gólnie w sprawie zapewnienia szko- 

„40m powszechnym odpowiedniej ilości 
budynków. Z tego też względu w za- 

„kresie budowy szkół na Wołyniu zro- 
biono znacznie więcej. : 

Okręg tutiejszy pod względem bu- 
dynków jest bardzo upośledzony. Są- 
dzę też, że w odniesieniu do szkół po- 
wszcchnych nałeży w większym stop 
nii, a może j przeważnie pójść na bu- 
downictwo drzewne. 

Wobec dużej ilości drzewa na Wi- 
łeńszczyźnie i zastoju w handlu drzew 
Rym, a z drugiej strony szczupłości 
kiędytów. na.cole budowlane sądzę, że 
byłoby celowem udzielanie  zasilków 
na budowę szkół powszechnych w ma- 
terjale drzewnym z lasów państwo- 
wych. 

Potrzeby w zakresie budynków i 
w innych działach szkolnictwa są du- 
że. Szczególnie źle przedstawia sie 
stan pomieszczenia seminarjów nau- 
czycielskich. Zaradzić temi w sposób 
iadvkalny nie bardzo można, znowu 
ze względu na trudności budżetowe. - 
Prawdopodobnie jednak rozpocznie- 
my budowe gmachu dla seminarjum w 
Niešwiežu. 

Szkolnictwo średnie ogólnokształ- 
cące będzie w cokolwiek lepszem po- 
ieżeniu, ponieważ zostało zapoczątko 
wane tworzenie specjalnego poza- 
budżetowego funduszu budowlanego, 
przeznaczonego wyłącznie na budowę 
Smachów dla gimnazjów. przez zwięk 
*zenie o 30: zł. taksy administracyjnej, 
pobieranej od uczniów. 

— P. Kurator Szelągowski pochodzi z 
ziemi płockiej, studja wvžsze (przy- 
"gdnicze) ukończył we Francji. Byt 
zauczycielem szkoły / powszechnej, 
sredniej, a od r. 1917 pracuje w ad- 
Timstracji szkolnej, jako inspektor, wi zytałor, a od r. 1927 jako kurator wo- lyūski. J. Hopko. 

winna mieć coś jeszcze ponadto. Możliwa, pożądana, konieczna na- vet jest jąk największa rozmaitość tą. 
łentów, charakterów, zainteresowań, ale jednocześnie potrzebne jest coś, <oby łączyło wszystkich. 

Swierdźmy ze smutkiem, že lite- 
acl wileńscy nie posiadają jakiejś 
wewnętrznej spójni, któraby tworzyła 2 nich mocną i zwartą grupę. 

„Każdy sobie rzepkę  skrobie"... Każdy idzie własną drogą, nie wiele 
się interesując tem, co robi inny, je- 
żeli ten inny nie przeszkadza mu... w 
zobieniu „Karjery“ literackiej, Bezide- Gwość jest pierwszą cechą literackiej 

zbiorowości w Wilnie, — zbiorowości, me jednostek! Brak rzetelności w pra- 
— drugą cechą. Znów 

   
zbić z : mówimy o 

nowości, gdyż tylko nieliczne je- _ н ! е- 
rzemiosłą poja, należycie wartość : literackiego, pracują ciagle ad sobą, dają szy "głęboki Ža глуЧапе i Siarannie opracowane. Wiek Mzość daje byle co į byle jak, dbając jka o wywołanie pewnego efektu. rak łączności 7 ziemią —- jest ceci:ą 
a” najbardziej się dającą we 

Czy to „przybysze - 
szy”, każdy literat wil 
szczuchem! 

Jedni nie mogą utrzymywac łącz- 
ności z zietnią, na której się znajdcją łani nie chcą, ale ci i tamci jednakowo 
tracą, 

Miasto, nawet tak 

czy — „tutej- 
€ński jest mie- 

indywidualne, 

miał udać się w jakiejś specjalnej „misji* 
do Moskwy. ‹ 

W piątek ub. tygodnia, Taraszkiewicz 
wymiszył z Gdańska: w kierunku Tczewa, 

pociągiem „express* do Rygi, w zaplombo- 
wanym wagonie. 

Na stacji Tczew pociąg ten ma cztero- 
minuiowy postój. W tym czasie komisarz 

policii, pełniący na miejscu służbę, dokonał 
kontrol, sprawdzajac dokurnenty  pasaże- 

rów. 
Poseł Taraszkiewicz, którego oficer po- 

licji poznał, symulowa! .ż jest Czechoslo- 

wakiem. Rozmowe prowadził w języku nie- 

mieckim. 

Mimo takie  oświadczeme, Kotuisarz 

policji żądał okazania właściwych dokt 
"qentów i poprosił tajemniczego pasażera 

o udanie się na posterunek policji. 
T. nie sprzeciwiał się. Przy rewizji 0s0- 

bistej ujawniona przy nim plik wielce kon:- 

proniitujących dokumentów. z których tre- 

ści wynika, iż poseł 1zrusskiewicz został 
wezwany do Moskwy „rzez Komintern w 

osobie Rak-ilichajjowskiego, celem zorga- 

niowania ua Białorusi partyzanckicu barai 
dywersy,nych. 

Pod silną eskortą odprowadzono posia 
Т. 9с Warszawy. Śledztwo jest w toku. 
Spodziewane są”liczne rewizje i a.<sztowa- 
nia. 

Zatrzynianie posła Taraszkiewicza wy- 
wołało żywe poruszenie wśród tutejszych 

działaczy komunistycznych. 

  

Czekamy na decyzie 
Jedno zdaje się nie ulegać wątpli- 

wości w związku z aktualną od 
trzech tygodni kwestją komunikacji 
avtobusowej Wilna, mianowicie, że 
nie znalazł się nikt, ale to dosiownie 
nikt, kogoby onecny stan rzeczy na 
iym odcinku spraw miejskich, choćby 
tylko zadowalał. 

Nasza ocenę działalności t. zw. 
Spółdzielni ujęliśmy w artykule z 
przed dwóch tygodni, wszczynającym 
prasową dyskusję na autobusowe te- 
maty. 

Dnia 29 stycznia pisat „Dziennik“ 
o tem tak: 

„Bolączki miejskiej komunikacji au- 
iobusowej są znane ram i naszym czy- 
telnikom —- wiele razy były porusza- 
RESZT 

Więc „bolączki... 

„Kurjer Wilenski“ уу artykułach re 
„akcyjnych nazywa sprawę komunika- 
cii śródmiejskiej poprostu „wrzodem 
antobusowym*. Zdaje się. stanowi to 
epitet wymowny... 

Stosunek Magistratu został już rów 
nież mniej więcej skrystalizowany w 
przemówieniu wiceprezydenta Czyża, 
uygłoszonem na publicznem zebraniu 
„Śpołdzielni”, odbytem w dniu 28 ub. 
m. P. Czyż wypowiedział się zdecyddo- 
wanie za likwidacją obecnego stanu 
rzeczy w odniesieniu do komunikacji 
autobusowej, określając działalność 
„Spółdzielni*, jako dająca przeciętne- 
mu obywatełowi Wilna korzyści pro- 
»lematyczne, miastu zaś — żadnych. 

W tym też duchu wypowiadali się 
na wspomniańem zebraniu p. p. inż. 
Krukowski oraz radca Reiss, zabiera- 
336 głos wprawdzie zupełnie prywat- 
nie, niemniej zobowiązująco, wobec 
ich stanowisk urzędowych, związa- 
nvch bezpośrednio ze sprawami ruchu 
autchbusowego. 

Szoferzy wileūscy, o ile nam wiado 
imo, udawali się do p. wojewody oraz 
do Magistratu, wykazując braki i nie- 
domagania w organizacji „Spółdziel- 
ni”, oraz jej pracy, wskazując ponad- 
'o0, z punktu widzenia interesów pra- 
cawników, zatrudnionych w komunika 
cji śródmiejskiej, na konieczność likwi 
dacii obecnego stanu rzeczy w tej dzie 
dzinie, 

Wreszcie artykuł, pochodzący ze 
sfer, zbliżonych do „Spėldzielni“, a 
drukowany w N-rze 23 „Slowa“, za- 
wiera taki passus: 

„Organizacja „Spėtdzielni“ nie 
bez usterck...“. 
Na „Spėldzielnię“ więc narzeka- 

ią wszyscy, wszyscy, począwszy od 
nas, kończąc na niej samej, j jeśli w 
iednej jedynej prasowej enuncjacji, 
mianowicie p. dyr. Jana Sobeckiego 
(patrz „Kurjer Wileńskić z przed kilku 
dni) nie znaleźliśmy słów krytyki, to 
stało się to niewątpliwie nie dlatego, 
iżby ten wvbitny zriawca stosunków 

jest 

siebie tei krytyki wykrzesać, ale po- 
prostu dłatego. że wołał działalność 
„Spółdzie!ni* dyplomatycznie przemil- 
czeć. 

Tak wygląda jedna strona „autobu 
sowej sprawy”. Postawmy. w tea 
miejscu kropkę. 

Jakże wygląda teraz strona  dru- 
ga? 

Otóż tutaj mówi się o szeregu 
spraw. Mówi się, że przez przyjęcie 
oferty „Arbonu* (treść jej czytelnicy 
nasi znają już w ogólnych zarysach), 
po pierwsze, „Spółdzielnia* postawio- 
na zostanie w sytuacji katastroialnej 
(viec troska o byt zrzeszonych właści 
cieli autobusów), po drugie, 450 ludzi 
zatrudnionych w „Spółdzielni* straci 
posady (więc troska o byt pracowni- 
ków), po trzecie, narażone zostaną na 
szwank interesy firm samochodowych, 
warsztatów  šlusarskich,  karoseryj- 
avch, i t. d.. obsługujących „Spółdziel 
nię' (więc troską o byt dostawców). 
Pozateim wysuwane są momenty natu- 
"y moralnej. 

Mówi się: . Spółdzielnia" ma za- 
sługi wobec Wilna na polu organiza- 
cji komunikacji śródmieiskiej, jakże 
można więc ludzi tych krzywdzić i t. 
a... 

Przytoczyliśmy na wstępie niniej- 
szego artykułu opinje szeregu czynni- 
«ów, o działalności „Spółdzielni”, zro 
biliśmy to  bezstronnie.  Ustalilišmy 
takt, że niema nikogo (z wyjątkiein 
'może p. dyr. Sobeckiego, ale i to wa- 
ninkowo), ktoby się tą robotą zachwy * 
cał. Jakże więc mówić można o za- 
sługach? 

O zasługach mówi się wtedy, gdy 
robota jest dobrze zrobiona, wydaje 
się nam, że w danym wypadku moż- 
na mówić o zasługach przy dezorga- 
nizacji komunikacji miejskiej, ale nie 
wiemy, czy takie zasługi na plusy ko- 
mukolwiek można zapisywać. 

Z obawami o byt pracowników 
„Spółdzielni* trzebaby się zwrócić do 
Zw. Prac. Samochodowych (szoierzy, 
konduktorzy). Co też on o tem powie? 
Otóż powiedział Odpowiedź dał. 
Brzmi ona: „Trzeba ze „Spėtdzielnią“ 
skończyć". 

Jeżeli tak mówi reprezentacja inte 
resów pracowniczych, zagrożonych 
rzekomo przez likwidację „Spółdzie!- 
ni*, jeżeli ona nie ma obaw o byt 
swych członków, to i my tych obaw 
nie miejmy. 

Kwestję bytu właścicieli autobusów 
należy postawić w płaszczyźnie za 

gadnienia wycofania sum, tkwiących 
w tych przedsiębiorstwach. Sumy te 
sama  „Spółdzielnia* (patrz artykuł, 
drubowany w N-rze 23 „$юма“) о- 
«reśla na 540 do 756 tysięcy złotych, 
„ako równowartość 108 autobusów. 
"lie jest to oczywiście drobiazg. 

Nie wiemy naturalnie, o ile cytry samcchodowvch w Wilnie nie mógł zprzytoczone odpowiadają rzeczywistej 
TT SRT ОООИО ИЩ 

jak Wilno, ma ograniczone możliwoś- 
©: wzrusza, zapładnia, ale nie karmi 
ciągle... Ty!ko ziemia, „wieść w naj- 
szerszem i najszlachetniejszem — гпа- 
czeniu tego słowa, cała przeszłość i 
Przyszłość, zaklęte w prymitywie ży- 
Cia i sztuki ludzi, bezpośrednio i nie- 
rozerwalnie złączonych z glebą, — tyl 
ko to jest prawdziwem źródłem siły... 

„Literaci wileńscy duszą się w mie- 
ście, starają się uciec choć na krócko, 
ale uciekają do Warszawy, Krakowa, 
Poznania, zagranicę (nieliczni wy- brańcy losu'), tylko nie na prowincję. Wskutek tego zbyt prędko i niepro- dnkcyjnie wyładowują energję, zdoby- 
tą po takiem odświeżeniu Się, szersze 
zaś masy czytelników spoglądają na 
swoich pisarzy nieco nieufnie, bo w 
ich utworach nie znajdują czegoś 
„Sswojego“. Nie chodzi o dokładne 
odtwarzanie folkloru, nie o motywy hi 
storyczne chodzi. Chodzi o „regjona- 
lizm* — nie ten oklepany, bezbarwny, 
iecz prawdziwy, który się zaznaczy w 
jakichś subtelnych drgnieniach, cho- 
ciażby autor wileński pisał o intry- 
gach w Holywood lub o życiu w pre- 
tjach anierykańskich. 

Jest coś doprawdy  niemal 
iragicznego w tych głosach z pro- 
wincji, które są dowodem jakiegoś po 
szukiwania „swoich'* pisarzy, z jednej 
strony, a niezręcznie fabrykowanyn: 
„resjonalizmu” z drugiej. 

Pisarz „regjonalny“, jakiem  mia- nem wzajemnie się tytułują wileńscy 

siteraci, jest obecnie czemś zgoła nieo- 
krešionem. 

„Regjonalny“ w tym wypadku po- 
winno być synonimem — „głębiej czu- 
Iacy', używa się zwykle w znaczeniu 
„ройггейпу“... 

Takie coś, nie-żeby prawdziwy pi- 
sarz, ale i nie grafoman, — ot — taki 
-- „tegjonalny“... 

1 to się zaznacza w opinii samych 
steratów o sobie i swoich kolegach. 

„Wileński Słonimski", „przyszły 
Prus", — zawsze kopja, cień, byle ty: 
ko rie być soba... Szukanie poklasku 
na kredyt czy brak siły? 

Literat niecałkowicie należy do 
siebie: jakaś jego cząstka jest włas- 
nością ogółu. Dłatego też zawsze 
ktoś ma do niego jakieś pretensje, 
czegoś od niego wymaga, jakąś „mi- 
sję” mu narzuca. 

„ Z tem się trzeba liczyć, szczegól- 
nie na naszych. ziemiach. gdzie od 
wieku praca literacka była odpowie- 
dzialnym czynem społecznym i naro- 
dowym. 

Poszczególne jednostki wśród lite- 
iatów mogą sobie pozwolić na całko- 
wite zerwanie z otoczeniem i rzeczywi 
stością, zespół jednak musi mieć о- 
kreślony program ideowy i mocno trzy 
mać się ziemi. 

Czy literaci wileńscy zdobędą się 
na taki program i czy stworzą zwarty 
zespół, pokaże przyszłość. 

W. Ch. 

Z IZBY PRZEMYSŁOWO- 
HANDLOWEJ 

We wtorek dhia 10 lutego b. m. odby- 
ła sę w lokalu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie konferencja p. wojewody wi- 
leńskiego z. przedstawiciełami Izby w spra- 
wie zniżki cen na wyroby przemysłowe. W 
krótkiem przemówieniu, pan wojewoda pod- 
nosząc wysiłki Rzadu, skierowane do walki 
z kryzysem gospodarczym, której jednym 
z etapów jest zmniejszenie rozpiętości cen 
wyrobów rolniczych i przemysłowych, pro- 
sił zebranych o przeprowadzenie akcji przy- 
najmniej w dwóch" najważniejszych kierun- 
kach: 1) wpływanie na zmianę nastrojów 
sfer gospodarczych, opanowanych niezupeł- 
pie uzasadnioną depresja, 2) wpływanie na 
zniżkę cen na rynku miejscowym natych- 
mias* w ślad za zniżką, dokonaną w war- 
sztatach produkcji. W szczegółowej dysku- 
sji, która się następnie wywiazała, zabierzłi 
głos p.p. prezes Kuciński, dvrektor prof. Za- 
wadzki, wiceprezes M, Żeimo, dyrektor 
Fried, p. Smuszkin. p. L. Chomiński, onia- 
wiając możliwości powodzenia akcji, wa- 
runki tegoż, tudzież zwracając uwagę na 
pewne trudności z nią zwiazane. Zarówno 
p. wojewoda, jak : przedstawiciele Izby bar- 
dzo silnie podnosili konieczność prowadze- 
тча tej akcji w najściślejszem porozumieniu 
czyniików urzędowych i gospodarczych. 
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wartości maszyn spółdzie!nianych, to 
jedro wiemy jednak, że wśród liczby 
"08 wozów jest sporo takich, * które 
kursują już od lat kilku i uległy całka 
svitej amortyzacji. Wiemy tez, że o» 
Lecny stan autobusów wymaga prze- 
prowadzenia gruntownego remontu w 
50 proc. z pośród nich, a nawet kom- 
pletnego wvcofania niektórych. 

Jeśli się uwzględni, że nie wszy- 
stkich właścicieli stać w tej chwili na 
gruntowne remonty autobusów i że 
część wozów o czem tylko co wzmian- 
kowaliśmy, ma ulec wycofaniu, spro- 
wadzimy nasze kłopoty do odpowiedzi 
na pytanie: co zrobić z plus minus 
70 autobnsami o wartości plus minus 
500 tysięcy złotych? 

i tutaj nasuwają się dwa rozwiąza 
nia problemu. !edno z nich polega na 
przerzucenin autobusów miejskich na 
jinie zamiejscowe, gdzie stan kursują- 
cych wozów również jest fatalny i tem 
bardziej wymaga wycofania części z 
pośród nich. Już to samo stwarza wal 
ne miejsca na poszczególnych linjach, 
nie mówiąc już o możliwościach u- 
suchomienia nowych kierunków komu- 
nikacyjnych. 

Drugiego rozwiązania problemu zu 
zytkowania obecnych miejskich auto- 
busów szukać należy w stworzeniu ko 
raunikacji transportowo - towarowej z 

  

prowincją Wydaje się, że koncesja ta, - 
wobec stopniowo polepszającego się 
stanu dróg, jest kompletnie realna i 
może stać się wysoce pożyteczną dla 
prowincji, mającej trudność ze zbywa 
niem swych pioduktów, wobec małej 
i nas gęstości sieci. kolei żelaznych, 
jak niemniej pożyteczną dla aprowiza 
cji Wilna. 

Jest to odcinek pracy jeszcze nieru- 
szany, a jeśli ruszany, to w nieznacz- 
nvm stopniu. 

Samochody towarowe na drogach 
choćby sąsiedniego województwa Bia-. 
łostockiego, nie mówiąc już o „Króle- 
stwie, Poznańskiem, czy Pomorzu, są 
zjawiskiem częstem, — u nas są rzad 
kością. 

Jeżeli tam się opłacają, mimo znacz 
nie większei ilości kierunków kolejo- 
wych, to u nas tembardziejby się o- 
płacały. Trzeba tylko sprawą tą się za 
jać, trzeba tylko szukać nowych kon- 
cepcyj i chcieć je zrealizować. 

Jest to oczywiście praca, wymaga 
iąca pewnych wysiłków i zabiegów, 
na to jednak rady niema i nie można 
krzyczeć: „nie rujnujcie nas”, gdy ten 
okrzyk nie odpowiada sytuacji. 

Podobnie rzecz się ma z przyszło- 
ścią dostawców  „Spółdzielni*. Odpo- 
wiednie wykorzystanie dotychczaso- 
wych autohusów miejskich da im rów 
nież środki egzystencji, nie mówiąc 
już o tem, że fakt powstania w Wil- 
nie dużego przedsiębiorstwa  komuni- 
Kkacyjnege, opartego o odpowiednie 
Środki finansowe, zapewni poważnej 
ich części nowy, stały i tem pewniej- 
szy zarobek. 

Jak stvchač, „Spėldzielnia“, która 
na szczęście sama sobie zdaje spra- 
wę ze swoich braków, zabiega o po- 
zostawienie jej komunikacji miejskiej 
w Wilnie do I I. 1932 r., czy nawet 
jeszcze o rok dłużej., obiecując, że 
20 tym terminie ustąpi. Wydaje się, 
e zaakceptowanie tego projektu przez 
t. zw. czynniki miarodajne byłoby ia- 
talne w skutkach. 

Jeśli dzisiaj uzasadnienie narzeka- 
my na spółdzielnianą komunikację, to 
możną sobie wyobrazić, jak mielibyś- 
my narzekać. za pół roku, kiedy 

„Spółdzielnia”, w przewidywaniu Opu 
szczenia swych miejsc, niezaintereso - 
wana w utrzymaniu autobusów w 
siniej więcej możliwym , pod każdym 
względem, stanie, nic nie mając do 
stracenia, a raczej wtedy już, wszy- 
stko, nastawionaby była na najinten- 
sywniejszą ich eksploatację. 

Pozatem, przedłużanie dzisiejszego 
stanu rzeczy, to odwleczenie zagadnie 
nia jezdni asfa!towych, jeśli nie wogó 
te zlikwidowanie tej sprawy. 

Dziś rozporządzamy ofertą, prze- 
widującą uięcie sprawy asfaltowej w 
tym czynnikom, które, określając dzia 

Katarzyna Pliszko 

o pvuwyższem zawia alliiają 

Cyrekter, Profeso owie | Słuchacze 
"ies k 

Profesor Konserwatorjum 
po krótkich lecz cięzkici cierpieniach zma.ł. w duiu 8b. m. w wiekul t 70. 

Naboż: ństwo żałobne odhęd/ie się we środę 11 b. m. o gudz. 9.50 w 
kościele Św. Jaua poczem, nastąpi pogrzeb na.u eutorzu Kalwaryjskim, 

P> 

- Ranuszewiczowa 
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Spłate pożyczki angielskiej 
Sprawa spłaty zaciągniętej przed wojną pożyczki angielskiej na po- 

trzeby inwestycyjne Wilna, zdaje się wchodzi w stadjum realizacji. Na skie 
tek porozunienia finansistów angielskich, z władzami polskiemi, min. skat- 
bu bezpośrednio zainteresowało się tą sprawą i poczyniło już odpowiednie 
kioki w Magistracie wileńskim, by spłacanie pożyczki 
szybciej. 

nastąpiło jaknaj- 

  

„Krzesło elektryczne” przy ul. Lipowej 
NIEZWYKŁE SAMOBÓJSTWO MONTERA 

W ub. poniedziałek, około północy lokatorzy domu Nr. 21 przy uł. Lipowej za- 
niepokojeni ciszą w pokoju elektromontera Jana Burzanowskiego lat 35, po bezskie- 
tecznem dobijanin się do drzwi, powiadomili o tem policję ® jednocześnie Pogotowie 
Ratunkowe. 

Po wyłamaniu drzwi, znaleziono Burzarowskiego słedzącego na krześle bez życia 
1 żadnych zewnętrznych oznak gwałtownej śmierci. Dopiero bliższe oględziny trupa 
stwierdziły, że owinięty jest drutem eiektrycznym pod 

Burzanowski umyśliwszy popełnić samobójstwo, 
narką. 

dokonał tego przy pomocy 
toku elektrycznego, włączając go przez kontakt do drutu, którym był owinięty. 

Co skłoniło go do tak niezwykłego samooójstwa — niewiadomo. 
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Opad w mm. — 

Wiatr: południowy 

Tendes:cja. spidek 
Uwagi: pig dnieg 

- NABOŻEŃSTWA 
—- Rocznica koronacji Ojca św. Piusa XI 
Dnia 12 lutego we czwartek przypada 

racziica koronacji Ojca św. Piusa XI z tej 
racj: ]. E. arcybiskup Romuałd Jałbrzykow- 
ski o godz. 930 odprawi w Katedrze wię 
łeństiej uroczyste nabożeństwo, na zakoń- 
czerie będzie odźpiecwane „Te deum“. 

URZĘLDOWA 
— Wizyta kurtuazyina. Nowomianowa- 

ny zastępca dowódcy Ohszaru Warownego 
pik. dypi. Wincenty Kowalski złożył wczo- 
iaj wizytę p. wojewodzie Kistiklisowi. 

— Starostwo Grodzkie poleciło organom 
łolicii pilne naczenie, by sklepy nie pobie- 
rały cen wyższych niż ustałono je ostatnio 
w pcerozumieniu z przedstawicielami  po- 
szczególnych branż. » > 

Tyczy się to przedewszystkiem artykułów 
fierwszej potrzeby. » 

— Konfiskata. Wczorajsze _ wydanie 
„Dziennika Wiłenskiego" zostało  przyaro- 
sztowane za artykuły: „Mniejszość” i „Zgro 
madzenie Stronnictwa Narodowego". 

MIEJSKA 
— Specjalna komisja przeprowadzi  kr- 

strację A labas, Na zebraniu komisji re- 
organizacyjnij Spółdzielni właścicieli  auło- 
busów w Wiłnie, wyłoniona została podko- 
misia z 4 cztenków zadaniem której zest ilu- 
stricja autobusów Społdzielni pod wzglę- 
dem oświetlenia, czystości, estetycznego wy 
sładu i technicznej sprawności wozów, kur 
suiących na poszczególnych linjach, wskn- 
tek czego zostaną usunięte narazie ważniej 
sze braki, poczen: nastąpi dalsze usprawnic- 
nie tabor::. 

— Areszt za nieoczyszczanie chodnika. 
Starosta Grodzki Wileński ukarał Afanazego 
Miakinkowa, właściciela domu nr. 18 przy 
ul. Beliny i 28 przy ul. Turgielskiej za upor- 
czywe nieoczyszczanie chodnika od lodu i 
Śnicgu oraz nie posypywanie piaskier:, aresz 
tem bezwzględnym przez dni trzy. 

  

    

Przeciwko grypie i przeziębieniom nie- 
zwykle skutecznym środkiem jest Togal. 
Po zażyciu Togalu w stadjum początkowem 
znikają natychmiast _ chorobliwe objawy. 
przeszło 6000 iekarzy potwierdzają dobitnie 
skuteczność dzialania Togału.  Spróbuicie 
dziś jeszcze lecz żądajcie zawsze tylko To- 

al. Do nabycia we wszystkich aptekach. 
ogai jest preparatem szwajcarskim zareje- 

strowanym w Połsce pod nr. 1364, 

NIKA 
SAMORZĄDOWA 

-— Posiedzenie wydziału Sejmiku Wł. 
T:ockiego. Na dzień 23 bm. wyznaczone z0- 
stałe najbliższe pesiedzenie wydziału  20- 
wiatowego sejmiku Wil. Trockiego. 

Miedzy innemi rozważana będzie kwe- 
stja najdalej posuniętych oszczędności oraz 
iedukcji nieaktuatnych podatków. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Na dzisiejszej 121-ej Środzie Literac- 
kiej usłyszymy dwa referaty. P. Witold Ha 
lewicz opowie o swych wrażeniach z po2- 
dróży literackiej do Lwowa, poczem proł. 
Mieczysław -Limanowski wygłosi pogadankę 
n.t „Ziemia młodości Kościuszki”, W 
inają członkowie, sympatycy i goście. Po- 
czątek o godz. % w. 

— Wileńskie Towarzystwc Łekarskie V. 
Posiedzenie Naukowe odbędzie się we Śro- 
dę dnia 11 lutego 1931 roku © godz. M-j 
w sali Towarzystwa przy ulicy Zamkowej ‹ 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu z. ostatniego posiedzenia. 2) wykład 
profesora dra Wevssenhoffa p. t. „Nowe po- 
glądy na budowę materji 

Goście mile widziani. 
— Już dziś odczyt p. Stefama : 

p. t w tundrach i lodowcach pos życi 
bedzie się o xadz. 7-mej wieczorem w sali 
Śniadeckich U.S.B. 

Należy nadmienić, że p. Jarosz jest piec. 
wszym Europejczykiem, usiłującym zdobyć 
sore Mc. Kinłev"a (szczyt, będący naj- 
wyższem wzniesieniem na kułi ziemskiej 
ponad granicą wiecznych śniegów). | 

Wspaniałe i hczne przezrocza z życia 
Indjan i Eskimosów, z wypraw przez -tua- 
dry i łodowce krainy podbiegunowej,. jako 
też ciekawe opowiadania z życia traperów, 
myślbwych i poszukiwaczy złota, wśród 
których wszędzie panu [aroszowi wdawało - 
sę spotykać Polaków, złożą się na program, - 
który będzie prawdziwą ucztą duchowa dła 
licznych zastępów inteligencji naszego mia- 
sta. A więc wszyscy idziemy na ostatni od- 
czyt larosza! 

Bilety wcześniej nabyć można w ksłę- 
garni Gebethnera * Wołfia przy uł. Mickie- 
wicza 7. 

TOWARZYSKA 
—- Zašlubiny. Dnia 10 b. m. o godz. 4 

p.p. w kaplicy Sodalicji Marjańskiej Akade- 

mików ks. dr. Kazimierz Kucharski w asy- 

ście ks. kap. Piotra Śledziewskiego pobło- й 
gosławił ślub p. Ireny Jasieńskiej, studentki 
konserwatorjum, z p. Władysłewem Niem- 
czewskim, urzędnikiem Państw Banku Rol- 
nego, b. urzedn. Vrokuratorji Generałnej. 

Szczęść Boże młodej parze! у 

SZKOLNA > 

— Zakaz zbierania składek w szkołach. 
Wobec stwierdzenia przez wizytatorów, 3е 
w ciągn roku szkelnego we h szo 
lach odbywają się zbyt częste zbiórki na гб- 
żne cele, co jest połączone z wydobywaniem 
pieniędzy od rodziców, oraz stratą Czasu 
ranczycieli i młodzieży szkclnej, Minister 
W R. i O.P. wydał okólnik zabraniający о- | 
rządzania zbiórek. 

Wyjątek stancwi zbieranie składek opia: 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-ej) т 
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Nadzwyczainv telegram! 
Wczoraj w ciągnieniu 4 klasy 22-ej Loterji Państwowej: 
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realne ramy, w konkretnych możliwo- 
ściach leżące. Czy ta oferta zostanie 
aktualną i po pół roku —— to pytanie, 
niud którem dobrze się trzeba zasta- 
nowić. : 

I tylko dziwić się należy wszystkiin 
łalność „Spółdzielni* tak dosadnemi 
»vrazami, jak „wrzód autobusowy”, 
potrafią systematycznie wmawiać dob 
1ym ludziom,, że wycięcie tego „wrzo 
su“ jest operacja. z która należy zwle 
kač. 

Zakrawa to na opinię, że im gorzej 
sie w naszem Wilnie dzieje, tem więk 
szą to przyjemność komuś sprawia. 

Trzeba trochę więcej konsekwencji 
Jeżeli coś wśród naszych codziennych 
zagadnień nie jest w porządku, to trze 
ba się starać io zło naprawiać. 

dzenia się z niein przez odkładanie po- 
prawy ad calendas graecas, oznącza 
ulbo powodowanie się celami uboczne 
mi, o które nie chcielibyśmy nikogo 
posądzać, albo tchórzostwo przed 
powzięciem decyzyj, przed odpowie- 
dziainošcią. I dlatego po trzytygodnio- 
wer: wałkowaniu sprawy autobuso- 
wej, chcielibyśmy 
dzieć się czegoś o decvzjach. Kim. 
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Zatrzymanie strażników sowieckich 
Koło Łozowicz na 0-sowieckiej (Witejka) ło na nasze tery- połski j przesz granicy 

tojum dwóch strażników sowieckich. Co ich skłoniło do tego, ustalują 
Zatrzymanych osadzono narazie w 

Defraudant Dieiski pod iwieńcem 
W pobliżu Iwieńca placówka KOR zatrzy:nała w chwili ucieczki do Rosji sow. 

witokia Ossockiego z Bielska, który był poszukiwany za zdefraudowanie 45 tys. ał. 
stanowiących własność jednej z tamtejszych fabryk. 

Ossockiego pod eskortą odesłano do 

  

canych przez uczni na cele instytucyj szkoł- 
mych. 

, — Święta szkolne młodzieży prawosia- 
-wnej. Min. WR 1 OP wydała zarządzenie, 
w sprawie dni, w których mładzież szkolna 
wyznania prawosławnego może być zwal- 

ra od zajęć szkcinych, a mianowicie: 
14 stycznia Św. Bazylego Wielkiego, iS 

stycznia Trzech Kroli, 15 lutego Oczyszcze- 
nia Przenajśw. M.P. 7 kwietnia Zwiastowa- 
nie I'rzen. M P., 6 maja św. Jerzego, 21 wrze 
śria Narodzenie Przen. M.P. 27 — września 
Pouwyzszenie Św. Krzyża, 14 października 
Pokrow Przen. MP., 4 grudnia Ofiarowanie 
Przen. MP 10 grudnia św. Mikołaja Cudo- 
twórcy, 6 — 7 — 8 stycznia Wigilja i 2 dai 
Świąt Bozego Narodzenia SA 

— Komisja egzaminacyjna przy WiL Ku- 
ratorjum Szkołnem. Minister Oświaty ustano 
w: skład komisji egzaminacyjnej dla urzed- 
mkew przy Kuratorjum  Wileńskiem. W 
skład Komisji (na okres 1931 — 32) weszli 
pp. kurator K Szelągowski oraz nacz. wy- 
działu: |. Bobka, L. Kuczewski, J. Małowie- 
ski « T. Młodkowski. 

— Nawi członkowie Okr. Komisji dyscy- 
płinarnej. W skiad Okręgowej Komisji Dy- 
scynłinarnej dla nauczycieli szkół istniej: 
cvch na rerenie (skr. Szkolnego Wiłeński"- 

6 powołani zostali w miejsce pp. ks. |. 
TED oO i Józefy Żukowskiej pp. Zvy- 
munt Nagredzki,, wiceprezydent Witold Czyz 
i Antoni Marcinowski. 3 

3 WOJSKOWA 

—źZarzęd Koła Wileńskiego Stowarzysze 
wia Rezerwistów i Byłych Wojskowych, po- 
wiadamia kołegów, że dnia 15 lutego b. r. 
o godzinie 10-tej w p:erwszym terminie, 
2aš 0 nie 10 m. 30 w drugim terni- 
nie w lokału Federacji PZOO. ul. Želigow- 
skiego 4) odbędzie się nadzwyczajne wal- 
ne zebranie z następującym porządkiem 
ćziennym: 1) \Мубогу delegatów na zjazd 
okręgowy. 2) Sprawozdanie z postępu prac 
organizacyjnych. 3) Wolne wnioski. 

BALE I ZABAWY 

— Bal Medyków. Odbędzie się w dn. 14 
li 1931 r. w Salonach Kasyna Oficerskiego, 
pod protektoratem jego Magnificencji Rek- 
tora USB prof. dr. Alek andra Jauuszkie- 
wicza, dziekana Wydziału Lekarskiego i ku- 
ratora koła Medyxów prof. dr. Stan. Włady- 
czki. Bal to ostatni. — Niespodzianek moc 
Zaproszenie można otrzymać w Kole Medy- 
ków, Wiełka 24. w godzinach 20 — 21 w 
środę i piątek. ' ! 

Doroczna Czarna Kawa Kola Čhemi- 
"ków 1 Koła Przyrodników stud. USB odbę- 
dzie się w niedzielę 15 bm. w sali hotelu Ge- 
orges"a. Wejście za zaproszeniami, lub akad. 
łegitamacjami. 

Wstęp 6 zł., akademicki 3 zł. 

— „Reduta Artystyczna”. W _ tłusty 
czwartek dnia 12 hm. w sałonach Kasyna 
iarnizonowego «Mickiewicza 13) odbędzie 
się doroczna „Reduta artystyczna” zespołu 
Jeatrów Miejskich. Artyści dokłądają wszul- 
kich starań, ażeby zabawa ta, mająca za so- 
bą Świetne tradycje i ciesząca się zasłużo- 
nem powodzeniem, wypadła  jaknajlepiej. 

. Oryginałne dekoracje sali balowej zaprojek 
tował i wykonał |. Hawryłkiewicz. Trzy 
świetne orkiestry, liczne nagrody konkurso- 
we «raz moc niespodzianek dozwołą każde- 
mu spędzić kilka godzin na wytwomej i 
heztroskiej zabawie. - 

Biłety, za okazaniem zaproszeń, już mo- 
żna nabywać w kasie zamawiań w teatrze 
Lntnia. Osoby, które dotąd nie otrzymaly 
zaproszeń, proszone są o składanie swych 
nazwisk i adresów w kasie, cełem un.ożli- 
wienia jaknajszybszego wysłania takowych. 

ban Zie 

— LŁotne inspekcje urzędów pocztowych. 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów zarzą- 
dził przeprowadzanie stałych łotnych insp: 
cyj agend pocztowych na terenie. Dyrekcji. 

PRACA I UPIEKA SPOŁŁCZNA 

— Komisia ministerjalna bada Kasę Cho- 
rych. Gnegdaj przybyła do Wina komisja 
muimsteriałna, któja w przeciągu dwóch ty- 
po badać będzie gospodarkę Kasy Cho- 
rych. 

— Reorganizacja Kas Chorych. W Ka- 
sie Chorych prowadzone są obecnie prace w 
kierunku uniiikacj. ośmiu powiatowych kas 
w jedną — Wileł.ską. 

Wszystkie te kasy mają w przyszłosci 

    

  

  

SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
" — Stąd, — odrzekł krótko, poda- 

jąc depeszę i zasłaiając sobą wyjście 
z kajuty. 

Kapitan przeczytał podaną depe- 
RT ! 

— Ależ tu chodzi o mężczyznę! 
Kapitan przeczytał drugą depeszę, 

a twarz jego zmieniła się gwałtownie. 
Miss Strange zachowała zadziwiający 
spokój. Postąpiła naprzód, ku stoło- 
wi, i zapytała głosem tak niezwyk- 
ym i dziwnym, że kapitan drgnąt. 

— (o tam .napisane, kapitanie? 
|a mam prawo wiedzieć, co tam jest 
w tei depeszy! 

Kapitan spojrzał pytająco na ofi- 
cera. Ten skinął głową przyzwalają- 
co. 

„ — To bardzo dziwna historja. Oto 
treś* drugiej depeszy: 

„ Oficer policji w Mombassie, albo 
na pokładzie „Grandon Castle“. 

Dalszy ciąg poprzedniej depeszy 
Nibory. Mamy pewność, zbrodniaiz 
Antonio Boreira znajduje się na po- 

kładzie „Grandon Castle". 
W przebraniu kobiecem podróżu- 

ie pod nazwiskiem Strange“. S 
W kajucie zapanowała przykra ci- 

sza. Obaj mężczyźni nie spuszczali o- 

czu z histeryczki, która tak nagle 

zmieniła sposób bycia. 
-— Boże. co za nonsens,! — Od- 

powiedziała swym nowym głosem.— 

cił oficer.. -— ale to mnie nie 

  

po”legac jednemu zarządowi i jednej  bat- 
chałterji. 

ystem ten pozwoli na poważne oszczęd 
c: adm*nistracyjne. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. 
Po południu o godz. 4.30 „Czupurek“ 

Benedykta Hertza. Wszystkie bilety sprze- 
dzne. Wieczorem o godz. 8 „Papa - kawa- 
ier*, wytworna, pełna humoru komedja. któ 
'a zdobyła w Wilnie rekordowe powodze- 
me 

artystów craz pomysłowej reżyserji Wyrwi- 
cza - Wichrowskiego, który jednocześnie ad 
twarza rolę tytulową. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś o godz. 8 
arugie przedstawienie „Szopki akademickiej" 
która zyskała na nierwszem przedstawieniu 
ogólry pokłask. Publiczność bawi.się wy- 
bornie zarówno na części tradycyjnej, jak i 
na aktualnej.  pokazującej w krzywem 
zwierciadie karykatury długi szereg osobi- 
stośc ogolnie znanych. 

Ceny zwykłe teatralne. 
— Jarosy w Wilnie. We wtorek 17 ; &го- 

dę 18 bm. odbędą się o godz. 8.30 w. w 
ieatrze Lutnia dwa występy znakomitego ar 
tysty teatru „Qui pro quo" w Warszawie, 
świetnego konferansjera Fryderyka Jarosy'e- 
go Znakomity artysta wystąpi w otoczeni: 

  

znakomitego trio Rapackich, oraz sensacyj- stw: 
nvch tancerek nowczesnych, czterech Wa- 
tra - Sisters. W programie oryginalne re- 
welersy, numery taneczne, piosenki i t.p. 

Bilety nabywać można w kasie zama- 
stości ogólnie znanych. 

— Concert Claudio Arrau. W dniu i4 
lutego b. r. w sali Konserwatorjum Muzy- 
cznego (ul. Wielka 47 wejśc ie od ul. Koń 
skiej) słynny pianista Claudio Arrau wystąpi 
z własnym recitalem jako gość Wileńskiego 
Tow. Filharmonicznego. Bilety na ten inte- 
resujący koncert sa już do nabycia w biu- 
rze „,Orbis* Mickiewicza 11-a 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood —Głos Serca 
Hieljos — Wesoły tydzień wileński. 
Casino — Egzotyczna kobieta. ‚ 
Kino Miejskie — Walc naddunajski. 
Światowid — Pat i Patachon jako bo- 

haterowie. 
Pan — W sidłach klamstwa. 
Kino Ognisko — Ostatni romans. 
Lux — Łzy ukojenia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—- Wypadki w ciągu doby. Od dnia 5 

40 10 bm. zanotowano w Wilnie wypadków 
37, w tem kradzieży 5, opilstwa 7, prze- 
kroczeń administracyjnych 11. 

— kradzieże. Milinkierowi toselowi, No- 
wog-4dzka -nr. 62 z 8 na 9 bm za pomocą 
wyrwania skobla od drzwi nieżnani spraw- 
cv skradh z mieszkania garderobę męską i 
damską łącznej wartości 1080 zł. 

Kopelmanowi Abramowi, Szeptyckiego 
at. 10 skradziono palto męskie z karakuło- 
wyn: kołnierzem. śniegowce damskie i mę- 
skie kalosze. Poszkodowany oblicza straty 
na 300 zł, 

— Potokarze. Na szkodę Jana Czerniaw- 
skiego, zam we wsi Garocie, gm. podbrze- 
skiej, który chwilowo przebywał w Wilme 
zostoł skradziony jermiak z wozu wartości 
50 7'. Krad zieży tej dokonał Bartoszewicz 
Ludwik, zam. we wsi Pabjaniszki, gm. rze- 
<zańskiej, którego zatrzymano wraz z jer- 
miakiem:. 

Przytulski Józef z maj. Gudełki, gm. so- 
lecznickiej zameldował policji iż z wozu 
skradziono mu beczkę z masłem. Kradzieży 

dokonał Baranowski Wincenty ze wsi 
Užerszuliszki, gm. rzeszańskiej, którego za- 
trzymano. 

„ — Nagły zgon. W dniu 9 bm. Wajner 
Wułf, Antokolska nr. 73 zmarł nagle wsku- 
tek wady serca. 

— Podrzotek. Przy uł. Dąbrowskiego nr. 
7 znaleziono podrzutka płci męskiej w _wie- 
ku 3 tygedni. którego umieszczono w Przy- 
tutku Dzieciątka Jezus. ь 

*—- Oskarženi są faktycznie oskarżycieta- 
mi. Przed trzema tygodniami aresztowano w 
Wilnie zastępców Powszechnego  Zakładn 
Kreaytowega we I.wowie pp. Gabera i Szera. 

„ Przytrzymanie nastąpiło na skutek żąda- 
ia Pow. Zakładu Kredyt., który oskarżał 

Czyż pan może w to uwierzyć, kapi- 
tanie? 

— Hm... jeśli chodzi o moje zda- 
nie, to przyznam, że nie mogę uwie- 
rzyć, Nie mógłhym przecieź od czter 
dziestu lat być kapitanem statku. gdy 
bym nie umiał odróżnić kobiety od 
męžczyzny.! 

— To sluszne, kapitanie, — wtrą- 
inoże 

przekonać. Miss Strange może być 
kobietą, ale zachowanie się jej raczej 
potwierdza domysły. Nie pozwolę jej 
więc odejść, zanim mi nie dowiedzie, 
że rzeczywiście jest tą, za kogo się 
podaje. 

—- Mogę dowieść z łatwością, - że 
jestem kobietą, jeżeli przyślecie kobie 
tę do mojej kajuty. -— miss Strange 
zaczerwieniła. się. -— Ale, ileż to cza- 
su nam zabierze! Patrzcie, inni pasa- 
żerowie już wvchodzą! Pan major po 
pełnił wielki błąd. Człowiek, którego 
szukacie, jest w tej chwili na brzegu. 
Czyż panowie nie rozumieją. że depe- 
sza ta została wysłana umyślnie, aby 
vas w błąd wprowadzić?  Umyślnie 
chca waszą uwagę zwrócić w inną 
stronę. Zbrodniarz wiedział, że będzie 
cie uprzedzeni © jego przyjeździe i u- 
myśinie kazał swym wspólnikom wy- 
słać tę depeszę. Skąd nadano depe- 
szę? 

— Z Murambik. 
<> A, widzi pan! — zawołała tri- 

umfująco miss Strange. — Czy może 
bvć lepszy dowód, że mam rację? 
Wszyscy wiedzę, że człowiek, które- 

dzięki zabawnej treści, świetnej grze 3; 
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: 4 Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon -0 gr. 
Zamienię „na „dom KINO Od @ша 9 do dnia 12 lutego ł9ół r. wła s. bę/ą wyś ietl» e s 

w Wilnie. | MIEJSKIE 
52 ha w ob ęnie m Holszeny, wraz Z 
insentarzen żywym 1 ua'twym, oraz 
budyuk:. Komunika ja aut bus'wa z 
Wilnem 12 klm. od sticji Bondanów. 
Pa ć się, Wino, Piłsudskiego 

| M. i     
    

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie, 

1ewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jekóba Jasińskiego Nr. ! m. 3 zgodnie z 
art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości pu- 
błicznej, że w dniu 18 lutego 1931 roku o 
godzinie 10 rano v Wilnie, przy ul. Kalwa- 
ryjskiej Nr. 6 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do Szewela Lichta mająt- « 
ku ruchomego, składającego się z pięć- 
dziesięciu beczek piwa stołowego — 9957 
hirów i trzech heczek piwa ciemnego 
214,5 litrów, oszacowanego na sumę 2650 
złotych. 

Komornik F. Legiecki 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

К sa czvnna a 

„WALC NADDUNAJ$SKI "Ua ów 
W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, Peggy Norman I Ernest Verebes. Nad program: „Podniebny szłałe”* 

Podczas seansów <zereg pieśni wykona p. Hanna Jordan. 
1 er e. 330 «/stek seansó „ „Siódme przykazan e . 

  Ы! ary A Ę Dzis! Po raz pierwszy w Wilnie! Na Wzór w.el 1olt stolic! Dwie godziay humoru i Śmiechu! 
В 

„HELI0S< | WE$ORY TYDZIEŃ WILEŃŚSI joe oo pów: 
ul, KE 38, ności, groteski. Rewel, film w wvk nanim czworonożnych gwiazd p t. „Psi trójkąt", 'ewia „PI? CI", tańce 

akrobatyczne i t. d. Wesoły tydzień o 'ym samym prog 
Światowych Wszvs*v Śpies cie u-rzeć! 

5 amie miał niezwykłe powodzenie na wszystki h ekranach 
Poczat:k seansów o godz, 4,6, 8 i '0.'5 

  

Dźwiękowe Kino Polska mowa! Polski 

HOLLYWOO0D- 
Mickiewicza 22.   Dziś! Polski przebój dźwiękow 

śpiew! 

Seansv o goły. 4 „Ri 

" GRŁÓŚ ЗЕСА 
nówna, Aleksander Żabczyński, Tadeusz Oiszz, Zofja Grabowska, Biegański, Rogulski | Gawlikowski 

Nad program: Rewelacyjne dod:tki dźwięsowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
0 30 

Dramat osnuty na tle życia emig'acji 
p Iskiej \ sėlach gł Janina Roma- 

a 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
Dzś! Przehó dźwiękowy! Ogień i żar m 

EGZOTYCZNA KOBIETA 

   
Śbiew i tańce! 

Drama! hurziiwej 
dziewczęcej m łości 

iłości! Szalony ro 

  

  

  

  

w rol. g!. pełna temperamentu Leonora Urlich. Nad program: Atrakrje dźwiękowe I Tygo- 
WIELKA 47. dnik dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny Zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 16.15. 

Dziś! Rewelacyjnv przebój! į ^ z LL. L KINO E Us į an $ w wzruszającym dramacie p. t. Fabryka 1 skład mebli ы Ulubieniec tłumów i mistrz Em I J ning 
„P AN w pozostałych ralsch gł wnych 

W. Wilenkin I 5-ka 
Wilno, ul Tatarska 20. dun własny, 

Lstnieje od 1843. 

Jadalnie, sypaln'e, salony, gabinety, 
łoska ni<lowave i angielskie, kredca- 
sy, stoły, s afv, hiurka, krzesła dęb'- 
ме 1 1, .. Dogodne warunki i na ratv 
  

ich o przetrzymanie pieniędzy 
9. 
Gabera i Szer. przewieziono do Lwowa, 

gdzie cała Sprawa po przeprowadzeniu 
RER przyjęł: całkiem nieoczekiwany о- 
wot. 

Winnyvm _ małwersacyj przekroczenia 
kompetencyj okazał się wyżej wymieniony 
zaklad, kicrownicy którego widząc, że z0- 
stali zdemaskowani, zbiegli za granicę. 

Gzbera i Szera naturalnie zwolniono ia- 
ko zupcinie niewinnych. 

Towarzy- 

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRQDA, DNIA 1t LUTEGO 1931 -. 
11.58: Czas. 
1205 — 12,50: Muzyka operowa wło- 

ska płyty . 
13.10: Кот. — те!еог, 
15.50 — 16.70 Radjokronika z Warsz. 
16.10 — 16.15: Progr. dzienny. 

    

16.15 -- 1645: Audycja dla dzieci z 
Warszawy. 

16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży 
17,15 — 17.40: „Malarstwo wileńskie 

dawniej, a dzisiaj” odczyt. wygł. je- 
M Wyszomirski. Transmisja na całą Pol- 
skę. 

17,45 — 18,45: Koncert z Warsz. 
18.45 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.15: Kwadrans akademicki. 
19.15 — 19.25: Program na czwartek i 

"zm. 

19.35 — 19.45: Pras. dziennik radį. z 
Warszawy. 

19.45 —- 20.00: Pogadanka muzyczna z 
Warszawy. 

2000 — 21.03: Koncert międzynarodó- 
wy z Budapesztu. („Symfonja dantejska“ — 
Fr. iiszta pod dyr. Dohnanyiego). 

21.05 — 21.50: Słuchowisko z Warsz. 
(„Mysz kościelna” —- Fodora). 

21,50 — 22,50: Koncert solistki z Warsz, 
(Kaliiwody). 

24,20. — 22,55: „Wrażenia genewskie“ — 
$elj z Warsz. 

24.45 — 22.5 Komunikaty z Warsz. 
22,55 — 43.20: Tr. z filmu dźwięk. „Mon 

*e Carlo“ z Warsz. 
25.20 — 24.00: Muzyka 

Warszawy. 
taneczna z 

OFIARY 
W czwartą bolesną rocznicę śmierci dr. 

Pawła Ptaszyńskiego dla najbiedniejszych 
Sełada Wanda Ptaszyńska zł. 5 ° 

S. W. P. dla byłej nauczycielki zł. 1. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
{0 szukacie, jest Portugalczykiem, 
gdzież więc mogłby szukać przyjaciół, 
wspólników, jeśli nie w kolonjach 

portugalskich?! Gdyby depesza była 
prawdziwa, wysłanoby ją z Południo 
wej Afryki. i 

Owaj mężczyźni spojrzeli na sie- 
bie , nie wiedząc, co maią myśleć o 
*em wszystkiem. Rzeczywiście, w sła- 
wach miss Strange było tyle logiki i 
prawdy, że trudno byłoby wątpić... 

— Przypuśćmy, że pani ma rację, 
— rzekł oficer, przyglądając się jej 
badawczo, — Ale dlaczego pani uda- 
wała histervczkę, a teraz zmieniła głos 
i sposób zachowania? 

-— To już do mnie należy, — od- 
rzekła sucho. 

Ale oficer nalegał: ; 
-— Nie, to nie należy tylko do pa- 

ni. Pani wyjaśnienia nie mogą mnie 
zadowolić. Pani widocznie wie o Pa- 
reirze więcej, niż się to zdaje. Czy 
jogę wiedzieć, skąd i dlaczego pani 
posiada informacje о tym zbrodnia- 
rzu? 

„— Och, napróżno tracimy czas! — 
niecierpliwiła się kobieta, wzruszając 
ramionami. — Nie chciałam zdradzić 
się przed panaini, gdyż wszelkie prze- 
ranie staje się bezużyteczne, Skoro 
:edna osoba wie o niem. Ale skoro je- 
stem zmuszona... Proszę... — wyję- 
ła z torebki porządnie złożony pa- 
pier i podała oficerowi, — proszę tyl- 
ko nie tracić czasu i prędko przeczy- 
tać! 

Oficer rozłożył papier z dużą pieczę 

Wielka 42. 
W $IDŁACH KGŁAĄtTWA Esther Ralston i Gary Cooper 

Początek o godz, 3-ci, w-dnie Świat, o g_ lej. Ceny od 46 gr. 

  

Kino „P A N* Anons 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIEL<A 36.   
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jest 

lekarzy 

ba wystarczy, 

  

      
  

LEKARZE i KOSMETYKAJ 
KARKAEEL: COS 

r. medycyny 

A. СутыЫег каа а. 
Choroby weneryczne, tyki Łeczniczej. 
skórne i narządu MO pilno a ewicza 31 
ciowego. Mickiewicza Ke a 1 
12, (og Tataiskiej pizyj- "kobiece 

muje 9—2 i 5—8, Urod a 
Tel. 15-64. je, doskonali, aćświe- 

R mię | z20ji REWA! JE) SKSZY 
braki, Masaž 

Or. Edward wszy i ciałe (panie; 
2 aczne opaienie ce 
+. Wypadanie włosów 

łupież, Najnowsze 
dobycre kosmetyki ta- 

cjosałnej, 
Gedalennie od ži 

Suszyński 
Spec. Niemoc płciowa 
choroby weneryczne. 
skórne. Przyjmuje od 

10—12. 0 i 4—7. 
Ui Mickiewicza 30. 

  

Wielki filn reżsserji 
F. W. Murnau'ap t. 

Dziś! Monum. epukowy s lagier najnowszej produkcji 1931 

TARZAK WŁADCA DZUNGEI r iii 
nowoczesnej kinema'ografji, to zaczarowany raj z 1001 nocy W rol. ył. Natalja Kirgston I Trznk Merril. 

Uwaga! D rekcja gwaraniuj- każdemu, zwrotem kosztu biietu, że jest to najnowsze orcydzieło, ktore wyświe- 

wedle zdania 

najlepszem 

znanem nacieran em preeciw ner 

wobólom, reumetyzmowi, gośćcowi 

it. p. dolegiwościum. J dna p ó- 

o wartości tego środka, 

LLIOMENIO! 
jest wszędzie do naby cia 

po 3 zł, za flakon. 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Laboratarjum chem. aptekarza Mra. Szymona Edelmana 

WE LWOWIE, Teatyńska 16. 

PO ZACHODZIE w iycn dniach tylk: 
w naszem kinie SŁOŃCA 

„wg. kłośn jpowie c: Edgora Rice Burroogusa p. i 

težny dramat w 14 aki. 

ta się pierws y raz w Wilnie. 

  

Rasowe. 
koguty i kurv nagro- 
done na II Targach 
Pon _ Sprzedaje Za 
k'ad Hodowii Drobiu 
U S. B 7aukk Zakre 
towy I. Informacje na 

znakomitych 

dotychczas 

aby się przekonąć 

  

m ejscu. 

DOMY 
doshodowe, wille, 

place,nia atki urr e- 
nysłowione, ośrod- 
ki z młynani, vb- 
nem g spodarstwem 
interesa. handlowe 
i przemysłowe po- 
łeca w wiel im wy- 

borze 

Bom H.K. „Za- 
chęta" Mickiewi- 

cza 1, tei. 9-05.   
  

Miłosierdziu 
aszych Sz. Sz. Czy 

ielnikow polecamy D. 

[eoxaced 

Poszukuję o ceke, o 
jącą w nędży, chorą, 

pokoju pozbawioną możności 
umeblowan: go. Oferty zarobkowania. Ofiary 
w administracji „Sło- przyjmuje Administra- 
wa“ dla K. Leczyckiego cja „Słowa* dla „b. 

nauczy ie ki. 

"LOKAL 
z 20 pokoi jasnych, od 
frontu, 2 piętro, Ska- 

  

  

50 — 70 zt. 

   

    

   
    

      

   

nalizowany, ze wWszy- Я 

sikiemi wygodimi, х dziennie 

Śród nie-ciu, do wyna- | może każdy га о 

jęcia. Dowiedz. Tatar bić PrZY, nowym 
artykule. Zgłoszenia 
pokoje umeblowane 
S efańska 24. 

S$: zenkowski 

ska 20 m. 26. 

  

  

Akuszerk 

  

tawki i kurzajki uswoc 
Gabinet ® AKUSZERKA Z Aj 

asowska (mosłedić 
     
      

Kosme J. Hryniewiczewej, 
nym mais al WIELKA 9% 16 2. 

  

      

  

  

, plegi, wągry, fapież > 2 
brodawki karzajki, wy- Przyj. wg. 16-11 4-7 
podacie OSÓW, Mic- W.Z.P. JA 
* £ 45 

  

- OBIADY 
Wiwul-kiego 6-c, m. 12 

  

  

  

cią i przeczytał głośno: 
„Wszystkim, komu wiedzieć nale- 

ży: . 
Gubernatorom, rezydentom, przed- 

stawicielom i urzędnikom brytyjskich 
dominjów i władzom państw  sprzy- 
mierzonych komunikujemy, że okazi- 
cielva niniejszego, Sybilla Wayse jest 
konfidentką policji tajnej. 

Należy się więc jej pomóc przy 
wykonywaniu poleconych jej obowiąz 
ków. 

dano w Pretorji. Podpisano: Wy i "om 

Gubernator 
Południowo-Afrykańskiego Związku”. 

Na twarzy oficera policji malowa- , 
io się uznanie 1 szacunek 

— Pani wybaczy, miss Wayse. 
Szkoda, że pani nie powiedziała te- 
„о odrazu. Obawiam się. że teraz 
*zeczywiście zbrodniarz zdążył już wy 
dostać się ze statku. Sługa: —krajowiec 
którego zostawiłem na pokładzie jest 
niepotrzebnie 1 popsułem jej robotę. 
Dobrze jeszcze, jeżeli nie poskarży Się 
na mnie, gotowi wypędzić mnie za ka 

— Przeklęty fach, żeby to diabli 
wzięli! —- jęknął, wyjmując chustkę, i 

ocierając pot z czoła. — Obraziłem ją 
tak głupi. że napewno go przepuścił. 

-- Mam jedrak nadzieje, że nam 
się nie wymknie! —— odpowiedziała 
Svbilla Wavse. — Ja właśnie jestem 
wysłana wślad: za nim. Sadzę, że nie 
domyślił się. kim jestem, a to najważ 
nieisze. Ale to chytry i zręczny czło- 
wiek i nie należy tracić więcej czasu. 

    
луе 

:marszizki, w4gry, bra- 

      

   

       

Wydzieržawia 
się majątek 

Norwidpol Węcławowi- 
ców, gm. looks 
kiej pow. Dziśnieński 
go. Ziemi ornej 174 
dies, łąk dobrych 5: JA 
dzies. hłotnysh 35 
dzies. Budynki w po 
rządku, lnwentarz ży 

NOW J 

wy 1 martwy d> nr: 

m. Kaurowizs, 
wilno I | 

bycia Adres: st. Para- Ё 
fjanowo, poczta Do- —— 
kszyce. 

  

| IROPIOWANI | 

  

        
  

  

Mam pewne podejrzenia. Chcę je spra 
wdzić jaknajprędzej. Spodziewani Się, 
je teraz będę mogła bez przeszkód 9- 
puścić okręt?. : 

-— O, naturalnie! — pośpieszył za 
pewnić oficer, podpisując przepustkę. 
— Życzę pani, aby się pani nie spóź- 
niła! 

Miss Wayse skinęła głową, podzię 

kowała i uciekła z kajuty. Oficer о- 
padł na krzesło wyczerpany. A 

*'ę do gorszej jeszcze dziury, niż ta 
Mombassa! Kapitanie. czy mogę do- 
stać szklaneczkę whisky z sodą? 

Kapitan postawił przed nim butel- 
kę z upragnionym napojem i syfon. 

— Dziwię się bardzo, że pan nie 
noznał odrazu, że to kobieta, Hendol. 
> wzruszył ramionami kapitan. — 
fa nie miałem co do tego najmniej- 
szych wątpliwości. Mój Boże, widzia- 

iem ją od dwóch tygodni codziennie. 
rozmawiałem, całowałem W rączkę! 
lej miny i szczebiót działały mi na 

wy. Ależ zręczna babinka! Niech 
jan nie śpieszy, tu pan odetchnie 

zynajmniej świeżym wiatrem od mo 
rza. Posiedzimy, porozmawiamy 80- 
bie trochę! Kiedy upał zmniejszy się, 
pojedziemy razem do miasta. Zawie- 
zie mnie pan swoją motorówką. 

Oficer nie sprzeciwiał się. Upał i 

niepowodzenie, które go spotkało, 
wpłynęły nań iak deprym'jąco, że nie 
miał sił na nic. -Mechanicznym ge- 
stem podniósł do ust szklankę z zim- 
nym napojem. Whisky dodało mu nie 
<o energji, Po kilku minutach pogawęd 

   
    

HEAR RUWALNUALALHWA 
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOR- 

GOŃSKIE, poczta i stacja koł. Smorgonie, 
sprzeda w drodze pisemnego _ przetargu 
<submisji) 16-go lutego br. 5000 m. sześc. 
drewna dębowego uszkodzonego przez po- 
ciski w czasie wojny —- zawierającego «- 
koło 20 proc. masy użytku. Drewno wyro- 
bione będzie w dłużycach przy pniu w obrę- 
nie i w Leśnictwie Krewskiem z cięć r. 
1930 — 31. Pisemne oferty z napisem „Sub- 
misja" w zalakowanvch kopertach nadsyłać 
należy do dnia 16-g0 lutego do Nadleśnictwa 
Otwarcie ofrrt' nastąpi tegoż dnia o godzi- 
nie 14 w kancelarji Nadleśnictwa w obec- 
ności ewentualnie przybyłych oferentów. 
Obowiązujące warunki sprzedaży przejrzeć 
moża w Nadleśnictwie. Cene należy podać 
przeciętną za 1 m. sześc. Oferenci winni za- 
znaczyć że znane są im warunki sprzedaży. 
i takowe przyjmują bez zastrzeżeń, oraz N 
złożyć kaucję w wysokości 5 proc. zacie- % 
rowanej ceny na konto Dyrekcji Lasów Pań— 

! stwowych w Wilnie PKO mr. 30371, kwit 
zaś przedłożyć przed otwarciem ofert. Za 
jakość drewna N-ctwo nie odpowiada i za- 
strzega sobie drobne różnice w masie — 
Dyrekcja zaś Lasów Państwowych w Wil- 
nie zastrzega sobie zatwierdzenie ofert. 

NADLEŚNICZY PAŃSTWOWY. 

RAKA inih 

  

    
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sadu Grodzkiego w Wiinie Ye- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy uł. fa- 
kóba Jasińskiego nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
19030 UPC podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 18 lutego 1931 roku o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ul. Antokołskiej 119 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji, należącego 
do Anasiazji i Władysława Bekieszów mająt 
ku ruchomego składającego sie 2 gabineto- 
wej maszyny do szycia, oszacowanego ma 
sume 500 zł. ю 

Legiecki. Komornik Fr. 

   
ORWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilme 
rewiru il-go z siedzibą w Wiłnie przy ul. Ва 

I belskiej I zgodnie z art, 1030 UPC podaje 
do wiadomości publicznej, że w @и 24 №- 
tego 1931 rcku o godzinie 10 rano w Wil- 
nie przy ul. Mickiewicza 55 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Załmana 
Szymieliskiecgo majątku ruchomego, sklada- 
jącego się z drzewa opałowego oszącowane- 
go na sumę 11006 zł. ь 

Komornik sa 
Lisowski, 

ERROR CO O SEOA LB 

  

hi z kapitanem wstał, i udał się na pó > 
kład, W tej chwili służący podał ka- 

pitanowi list. 
Stary marynarz rozdarł kopertę i 

krew uderzyła mu do głowy. Z prze- 

kleństwem i wściekłością podał list 0- 
ficerowi. Ten spojrzał na podpis i 

przeczytał, co następuje: 

„Drogi kapitanie! ё 
Miło mi było poznąć takiego znaw 

cę kobiet, jakim pan jest. Ww naszem 
ponurem życiu niewieściem spotkania 
rakie są rzadkością i wielka pociechą. 

Droszę powiedzieć swemu grubemu 
przyjacielowi, że również cieszę się 

ze znajomości z nim. Nie zapomnę 
nigdy jego uprzejmości, której dwaj 
moi przyjaciele zawdzięczają to, że 
mogli wydostać się z okrętu, bez 

paszportów. Miło mi, że nie kwestjo- 
nował mojej fałszywej legitymacji. Te 
wielką pieczęć zrobiłam sama własno 
ręcznie! Szczególnie wdzieczna jestem 
za to, że nie kwestjonował mojej płci. 

Kobiety, które byłyby obarczone tem 

zadaniem, przeżyłyby silny wstrząs 
iierwowy. 

Szczerze oddana 
Miram Strange 

inaczej Svbilla Wayse, 
inaczej Antonio Pareira." 

Miły nastroj, spowodowany paru 

szklaneczkami whisky zniknął momen” 

talnie. Zimny pot wystąpił na jegdn 

wynasionem ciele. Dysząc ciężko, pa 

trzał na list wytrzeszczonemi oczyma. 

— O. -Boże!.... — jęknął zrozpa- 

czony! 

  

  

mvdąwca Staałsław Mackiewicz. Hedaktoc odpowiedziatny, Włiałd Wayśtylło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 7


