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WŁADZE ŁOTEWSKIE 

nie rofroly zarządzeń ropresyjnych 
WYWIAD Z POSŁEM NA SEJM ŁOTEWSKI WŁADYSŁAWEM 

ŁAPIŃSKIM 

Wobec sprzecznych wiadomości, ia- 
kie otrzymaliśmy w ostatnich czasach 
z Rygi o sytuacji mniejszości polskiej 
na Łotwie, przedstawiciel naszego pi- 
sma zwrócił się do posia na seim ło- 
tewski z frakcji polskiej Władysława 
Łapińskiego z prośbą o wywiad. 

— Zechce nam Pan Poseł w krót- 
kich słowach przedstawić sytuacje 
mniejszości polskiej, po wyroku sądo- 
wym, zamykającym działalność Związ 
ku Polaków na Łotwie. ю 

— Wyrok Sądu — oświadczył u- 
przejmie nasz interlokutor -— trzeba 
przyznać, był dla nas, dła wi ści 
Połaków na Łotwie, wielką uies;« i 

ką. Sądziliśmy, iż władze łotewskie do- 
szły do przekonania, że niema najmniej 
szej podstawy do stosowania tego ro- 
dzaju represji. Głośno wyrażano swo- 
je przekonanie, że Związek zostanie 
przywrócony w swych prawach i na 
tem się skończy i wyczerpie przykre 
naprężenie powstałe pomiędzy  ludno- 
ścią polską a władzami  łotewskiemi. 
Stało się wszelako inaczej. Nawet w 
rozniowie z premjerem  Skujenekiem 
wyczuwałem raczej tendeucję w kierun 
ku rehabilitowania mniejszości pólskiej 
i Związku Polaków. Później premier 
zasłaniał się względami iormalnenii. 
Trzeba jednak przyznać, że dotychczas 
z tych względów zamykano wyłącznie 

związki komunistyczne, pozatem towa- 
rzystwa uprawiające hazard, pijatykę 
it. p. organizacje deprawujące społe- 
czeństwo. Uważam więc, iż stała się 
wielka krzywda naszej jedynej repre- 
zentacji kulturalno-oświatowej na Ło- 
twie. Wiadomość o sentecji wyroku są 
dowego wywołała przygnębiające wra- 
żenić w kraju, a ogół ludności polskiej 
potraktował ją jako wyraźnie niechęt- 

  

ne ustosunkowanie się rządu wzglę- 
dem mniejszości polskiej. 

— O ile nam wiadomo, czynniki 
rządowe łotewskie zadeklarowały go- 
towość zalegalizowania nowego stowa 
rzyszenia w miejsce rozwiązanego 
Związku Polaków. Czy zaimierzają Pa 
nowie powołać do życia jakieś nowe 
stowarzyszenie? 

— Nie. Rozumiemy, iż brak ogólnej 
kulturalno - oświatowej reprezentacji 
połskiej na Łotwie, jest wielkim ciosem 
dla naszej mniejszości, miino to wszak 
że rozumiemy również jaw wielka mo- 
rałnie krzywda stała się Polakom. Te- 
go moralnego przygnębienia nie mo- 
żemy pogłębiać. Wierzymy mocno, iż 
sprawiedliwości stanie się zadość. Wo- 
bec tego zaskarżamy wyrok sądu ad- 
ministracyjnego do Senatu. Będziemy 
dochodzić sprawiedliwości, ponieważ 
szczerze i głęboko przekonani jesteś- 
my o swej niewinności i o braku pod- 
staw prawnych do rozwiązania Związ 
ku Polaków. 

— A jak się przedstawia sytuacja 
w szkolnictwie polskiem? 

— Zapewne znane są panu zarzą- 
dzenia władz, które w znacznym stop- 
niu zahamowały rozwój tego szkolnic- 
twą podczas wyborów osiatnich. 18-go 
grudnia roku ubiegłego, złożyliśmy Mi- 
nistrowi Oświaty p. Kenińszowi memo- 
randum. Memorandum to zostało jed- 
nocześnie przedłożone premjerowi Sku- 
Jenekowi. Pan Premjer obiecał nam 
przychylnie załatwić prosbę. Oświad- 
czył między innemi, iż niedopomyśle- 
nia jest, ażeby mniejszość polska trak- 
towana była gorzej na Łotwie, niż inne 
mniejszości. Myśmy ze swej strony żą- 
dali bardzo mało. Żądaliśmy tylko przy 
wrócenia status quo z ckresu przed- 
wyborczego, czy, jak kto woli, przed- 
represyjnego. Żądania swoje sprecyzo- 
waliśmy w sześciu następujących punk 
tach: 1) Przyjąć zpowrotem 8 nauczy- 
cieli Polaków ze szkół w pow. iłuk- 
sztańskim, zwolnionych bezpodstaw- 
nie, na miejsce których to nauczycieli 
przyjęto Łotyszów nie umiejących po 
polsku. 2) Przywrócić niepsawne 
zmniejszenie ilości godzin ięzyka pol- 
skiego w szkołach mieszanych i zapo- 
biec zapisywaniu dzieci polskich do in 
nych narodowości. 3) Cofnąć zarzą- 
dzenie wynaradawiania dziec; za po- 
średnictwem religji, przez wprowadze- 
nie przymusowego nauczania religji w 
języku łotewskim w szkołach miesza- 
nych. 4) Zezwolić T-wu Oświata” w 
Rydze na otwarcie 6-ciu polskich szkół 
prywatnych na miejscu zamkniętych 

      

6-ciu szkół Związku Polaków ‹ аК мта 
domo podanie T-wa „Oświaia* zosta- 
ło przez władze łotewskie odrzuccne 
poprzednio). 5) Otworzyć dwie jedyne 
polskie szkoły samorządowe, zamknię 
te w Łaukiesach i Elernie pow. liluk- 
sztańskięgo, oraz dwie xiasy  poiskie 
w Swenteniu i Waranowiczach. Nad- 
mienić należy, iż klasa polska w Eler- 
niu zamknięta została i zamieniona na 

mieszaną już za rządów  Skujeneksa. 
Wreszcie 6) Uchronić kierownictwa 
szkół polskich od bezpośredniego wpły 
wu wydziału polityczaego, który wkra 
cza w dziedzinę życia prywatnego dzie 
ci szkolnych i t. d. 

— Czy żądania zawarte w 
morandum zostały uwzgiednione? 

— Jedynie w odniesiesu do dwóch 
punktów, a mianowicie. ma być przy- 
wrócone nauczanie religji w języku 
polskim w sposób jak uprzednio był 
praktykowany, oraz dawny em wy 
kładów języka polskiego. Natomiast 
najgłówniejsze punkty memorandum, 
a mianowice otwarcie 6 szkół polskich 
prywatnych, 2 szkół polskich samorzą 
dowych, 2 klas polskich w Sweteniu i 
Waranowiczach, przyjęcie zwolnionych 
nauczycieli i t. d. nie zostało uwzględ- 
nione. Żądania nasze w tym kierunku 
odrzucono. Maio tego, w ostatnich cza- 
sach zwolniono jeszce  kierowniczkę 
szkoły w Juchnikach. 

— Skądże w- takirt razie zaczer- 
pnięta została wiadomość podana z Ry 
gi, że antypolskie zarządzenie władz 
łotewskich zostały cofnięte. Sądziliśmy, 
że należy się liczyć z rychłem odprę- 
żeniem sytuacji, która tak ciążyła na 
obustronnych stosunkach pomiędzy 
Polską i; Łotwą? 

— Tego nie wiem. Z odpowiedzi 
ministra oświaty i premiera na nasze 
memorandum, może pan sam osądzić o 
ile zarządzenia, które pan nazywa an- 
typolskiemi, zostały... cofnięte. J. K. 

WYROK W PROCESIE 
0 ŚPIEWY POLSKIE W KOŚ- 

CIELE NA ŁOTWIE. 
RYGA, (Pat). W sprawie 14 po- 

łaków, oskarżonych Oo śpiewy 
pelskie w kościele w Elernie, 
zapadł w Dyneburgu wyrok, któ- 
rym Sąd Okręgowy znacznie zła- 
godził Kary, wymierzone przez 
sąd pokoju, redukując je do 1 
miesiąca aresztu w stosunku do 
każdego z oskarżonych. Obrońca 
adw. Zeberg zapowiedział w 
imieniu oskarżonych odwołanie 
się do trzeciej instancji. 
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PRZEDSTAWICIELST 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia Twa „Lot, 
BARANOWICZE — ul, tyckiego — A, Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K- Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kołejowy 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W. Wiodziniierow, 
GRODNO — Księgamia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec — K. Smarzyd: 
ES -- ba tytoniowy — S. Zwierzyński. 

R Sklep 9. jedność 2. а 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““, 

skl. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz    miliszctrowy jednoszpaitowy na stroste Z.ej i 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika rekiamowa miiimetz 60 gr. W vawersch 

wa 
NIEŚWIEŻ — @ Ratuszowa — 
NOWQÓGRÓDEK — Klłosk Sł, Mich: 
N. ŚWIĘCIANY — Ksłęgarnia T-wa „Rach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spóźdz Naucz, 
PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskie; Macierzy SzkołneX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. Н 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, «i. Mickiewicza i: 
ST. MWIĘCIANY — М, Lewin--Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja & 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, P, Juczewska | 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
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Gabinet Lavala przed parlamentem 
Zdecydowana jednomyślność Rządu i lzby w sprawie reparacyj 

PARYŻ. PAT. — Wtozkowe posie 
dzenie Izby Deputowanych otworzył 
przewodniczący © godzinie 15-ej. Na 
sali około 400 deputowanych. Przewod 
niczący wygłasza wstępne przemówie- 
nie, przerywane kilkakrotnie oklaska- 
mi. Ustęp, dotyczący planu Younga, 
wywołuje na niektórych ławach posei- 
skich westchnienia, w końcu oklaski. 
Okiaski wybuchają żywiołowo od pra 
wicy aż do lewicy w chwili, kiedy prze 
wodniczący zapewnia, że Francja nie 

ustąpi nic ze swych wierzytelności, je- 
żeli nie uzyska jednocześnie redukcji 
swych długów. Manifestacja ta jest bar 
dzo charakterystyczna. W kilka minut 
potem Izba oklaskuje zdanie, dotyczą- 
ce prestige u Ligi Narodów. Kilku depu 
towanych lewicy i skrajnej lewicy wo- 
ła: „Niech żyje Briand!" 

Przemówienie Lavala 
Po przemówieniu przewodniczące- 

go na trybunę wstąpił premjer Laval 

DEKLARACJA RZĄDOWA 
„Nie pozwolimy na skreś!enie naszych praw 

do odszkodowań" 
PARYŻ, PAT, — Deklaracja 

głosi między innemi: 
Poprzedni gabinet podał się 

misji nie na skutek wyniku  głosowa- 
nia w Izbie, której zauianiem cieszy się 
dtychczas,  Dekaracja przypomina, — ## 
usilowano rozszerzyć skład gabinetu, aby 
mógł on łatwiej sprostać trudnościom, które 
same przez sję wystarczają do określenia pro 
gramu zasadniczego polityki zagranicznej, 
dotyczącego odszkedwań oraz ograniczenia 
i redukcji zbrojeń, 

Wysuwane teorje zdają się raczej być wy 
tworem doktrynerskiej wyobraźni, niż real-. 
nej rzeczywistości, Załecają więc anulowa 
nje spłat odszkodowawczych. Nie możemy 
jednak przyjąć takiej formuły, która nie by 
łaby wstanie zapobiec kryzysowi, godzitaby 
natomiast w żywotne interesy Francji i jej 
prawa, usankcjonwane przez traktaty dobro- 
wołnje zawarte, Nie pozwolimy na 
skreślenie naszych praw do od- 
skodowań, Mamy podwójny obowiązek 
wobec generacyj, które przeżyły wojnę: obo- 
wiązek uczciwości niepoświęcenia niczego z 
wierzytelności bez równoczesnego uwolnie- 
nia nas od naszych własnych długów, posia- 
damy obowiązek wobec przyszłych genera- 
cyj, podyktowany rozwagą, podporządkowa- 
nia wszystkich układów równowadze warun 
ków egzystencji i produkcji, a to w tym ce- 
lu, aby Francja nie znaiazła się po kryzysie 
w gorszych warunkach konkurencji między- 
narodowej, Rząd przestrzegać będzie Ściśle 
tych zasad, którym partament dawał zawsze 

rządowa 

do dy- 

aprobatę we wszystkich rokowaniach, w ce 
łu przystosowania do okresu depresji gospo 
darczej obowiązujących układów w sprawie 
długów wojennych, 

Zresztą — głosi dalej deklaracja — po- 
zycja Francji nie jest tak uprzywilejowana, 
jak to chętnie oświadczają zagranicą, Rząd 
zmuszony był przedsięwziąć į przedsiewe- 
źmie nadal różne średki dla dobra gospodar 
ki narodowej, * 

Polityka, jaką Fancja prowadzić będzie 
na konierencji rozbrojenjowej, została określo 
na w memorandum z 15 lipca ub. roku, Po 
lityka ta znalazła wyraz w. pakcie, Jest ona 
od lat 12 stałą polityką Francji i Ligi Na- 
rodów, Deklaracji: przypomina udzjał Fran- 
cji Leona Bourgeois aż do powszechnego ak 
cji Leona Bourgeois aż od powszechnego ak- 
tu arbitrażowego, poprzez protokół z roku 
1924, który aczkotwiek nie został ratyfiko- 
wany, niemńjej pozostaje wyrazem jak naj- 
bardziej pełnym francuskiej koncepcji poko- 
jówej. Z temi wszystkiem aktami związa- 
ne jest imę Brianda, a przyczyniła sję do ich 
powstania polityka narodu oraz wszystkich 
partyj trancuskich, Wszyscy zresztą Francu- 
zi widzą sukces tej polityki jedynie w peł 
nem zrozumieniu pojęcia arbitrażu, w deii- 
nicji napastnika ji we wzajemnej pomocy, 
tem samem w zapewnieniu bezpieczeństwa, 
Francja niezachwianie przestrzegać będzie 
tych zasad, Zresztą co do zasadniczych punk 
tów cj, którzy ku naszemu ubolewaniu nie 
są po naszej stronie, w gruncie rzeczy po- 

dzielają naszą opinię. 

  

Sobór Kazański w Petersburgu 
ODDANY NA MUZEUM ANTYRELIGIJNE 

MOSKWA, PAT. Władze komunisty- muzaum sntyrsligijnego. W organizazli 
czne przekazały organizacjom ateisty- muzeum biorą m. in. udziałc złonkowie 
cznym gmach soboru Kazańskiego w akademji nauk. 
Łaningradzie na urządzenie wieikiego   

Sensacyjne szczegóły Śledztwa 
W SPRAWIE AFERY SZPIE GOWSKIEJ W RUMUNII 

BUKARESZT, PAT, — Śledztwo w spra 
wie szpiegowskiej, która miała miejsce ostat 
nio w Constanzy, ustaliło, że brali w niej 
udział jedynie zagraniczni komuniści, przy- 
byli na pokładzie jednego z okrętów, który 
płynął pod banderą Grecji, 

W toku śledztwa przyznali się oni, że ce 
lem ich przyjazdu było uprowadzenie osobi 
stości, która uważana jest za głowę ruchu 

antybolszewickiego na Bałkanach, Porwanie 
to miało nastąpić w podobnych okolįczno- 
ściach, jak znany wypadek z gen, Kutiepo- 
wem. W cjągu dalszego śledztwa aresztowa 
ni udzielili ciekawych informacyj, dotyczą- 
cych działalności organizacyj szpiegowskich 
oraz propagandy bolszewickiej w. Stambule, 
Warnie, Wiedniu i Paryżu, 

  

lonierencja Iozańska pod znakiem zapytania 
Brak zgody Francji-Anglja czyni przygotowania 

Ograniczenie zakresu narady reparacyjnej 
LONDYN. PAT. — Agencja Reute- 

ra donosi O możliwości przesunięcia ter 
minu konierencji reparacyjnej. Prawdo 
podobnie nie zapadnie żadna decyzja 
przed końcem tygodnia. Obrady na ten 
temat trwają w dalszym ciągu między 
przedstawicielami mocarstw wierzyciel 
skich i Niemcami. 

PARYŻ. PAT, — W nocy z ponie- 
działku na wtorek ukazał się następują 
cy komunikat: 

Pomiędzy kancelarjami mocarstw 
zainteresowanych w planie Younga to 
czą się ożywione rokowania celem wy 
szukania podstawy prowizorycznej u- 
mowy w sprawie reparacyj. P. Laval 
przyjął dziś po południu znowu amba- 

sadora niemieckiego von Hoescha. W 
związku z przygotowaniami do wybo- 
rów, które mają się odbyć w ciągu 
roku zarówno we Francji, jak w Niem 
czech i Stanach Zjednoczonych, konkre 
tyzuje się coraz bardziej w sferach za- 
interesowanych pogląd, iż jest rzeczą 
niemożliwą doprowadzenie w chwili 0- 
becnej do szczegółowego i definityw- 
nego rozwiązania problemu reparacyj- 
nego oraz długów wojennych. 

LONDYN. PAT. — „Times* za- 
mieszcza dziś następującą notatkę, po- 
siadającą cechy informacji 
wej. 

Ponieważ rząd francuski nie wyra- 
ził jeszcze swej zgody па 25 stycznia 

  

NIEPODLEGŁA MANDŻURJA 
PORCZUMIENIE POMIĘDZY CZAN-TSIN-GUY I SI-SIA 

MOSKWA. (Pat). Jak donosi 
prasa sowiecka, pomiędzy pre- 
zesem rządu Hejłucjan Czan-Tsin. 
Guy ! prezesem rządu klrińskie- 
go Si-Sla osiągnięto definitywne 
porozumienie co do daty ogło- 
Szenia niepodległej Mandżurji. 
Proklamacja nowego państwa 

ma nastąpić 11 lutego r. b. No- 
we państwo obejmie narazie trzy 
prowincje- mukdeńską, kirińską 
i Hejłucjan. Nie jest wykluczone, 
że wkrótce przyłączy Się rów- 
nież prowincja Barga z miastem 
m oraz wewnętrzna Mongo- 

a. 

jako na datę konferencji lozańskiej w 
sprawach reparacyjnych, dotąd nie 
jest pewne, czy konferencja rozpocznie 
się tego dnia lub czy istotnie się wogó- 
le odbędzie. Przygotowania dla wzięcia 
udziału są jednak ze strony  brytyj- 
skej czynione i w każdym razie mini- 
ster spraw zagranicznych Simon wyje- 
dzie w sobotę z Londynu do Szwajcarji 
ze względu na rozpoczynającą się tam 
sesję Rady Ligi w Genewie, na której 
Simon pragnie być jak najwięcej obec 
ny i która jest ustalona ma ten sam 

dzień, co kontierncja reparacyjna w są- 
siedniej Lozannie. 

Notatka ta jest bardzo znamienna, 
albowiem czyni ona wyraźną aluzję do 
tego, že konierencja lozańska albo się 
istotnie nie odbędzie, albo też ograni- 
czy się do jakrajkrócej trwającej for 
malności, przy której nie jest koniecz- 
na obecność resortowych ministrów go 
spodarczych, lecz wystarczy obecność 
ministrów spraw zagranicznych, jako 
oficjalnych reprezentantów w układach 
o charakterze międzynarodowym. — №- 
formacje innych dzienników wskazują 
na to, że konferencja lozańska ograni* 
czona zostanie w istocie do udziału 
ekspertów. 

i odczytał dekiarację rządową. Zdania 
początkowe deklaracji przerywane by- 
ły uwagami ze strony lewicy. Więk- 
szość Izby oklaskuje, kiedy  premjer 
podkreśla, że Francja nie zgodzi się na 
przedawnienie długu  reparacyjnego. 
Deputowani, siedzący na skrajnej lewi 
cy, rzucają złośliwe uwagi w kierunku 
większości. Ustępu deklaracji, gdzie 
mowa jest o rozbrojeniu, Izba wysłu- 
chuje w wiełkiem skupieniu. Kiedy La 
val odczytuje nazwisko Brianda, w ca- 
łej sali rozlegają się oklaski. W chwili 
opuszczania trybuny, premjerowi towa 
rzyszą żywe oklaski ze strony centrum, 
prawicy oraz części ław lewicowych. 
Na propozycję przewodniczącego Izby 
premjer Laval zgadza się na rozpoczę- 
cie niezwłocznie dyskusji nad polityką 
ogólną oraz polityką zagraniczną, pro- 
si natomiast o odłożenie innych inter- 
pelacyj ra następne posiedzenie. 

Rządewą deklarację w Senacie od 
czytał minister Berard. Ustępy w spra 
wie polityki zagranicznej były jedno 
myślnie okłaskiwane. Punkt deklara- 
cji, w którym była mowa o Briandzie, 
wywołuje na lewicy ożywione oklaski 
oraz kilka okrzyków ironicznych na pra 
wicy. 

ББТНИНЕОНЕТЫ КТ ИЕ ПОВСИНЕ ИНЕ УЕЫЕ 

Liczba bezrobotnych 
W POLSCE 

WARSZAWA, 19,1 (tel. własny). 

Według danych Państwowego Urzędu 

Pośrednictwa Pracy liczba bezrobot- 

nych zarejestrowanych na całym tere- 

nie Polski w dniu 16 bm. wynosiła 

309,238 osób. W porównaniu ze sta- 

nem z ubiegłego tygodnia iiczba bez- 

robotnych wzrosła o 9,149 osób. 
  

  

      

numeru 20 mr. 
     

NOWY SZEF BIURA EKONOMICZ- 

NEGO PREZYDJUM RADY  MINI- 

STROW. 

WARSZAWA, 19.1 (tel. wtasny). 

Jak się dowiadujemy, prezes Rady Mi 

nistrów p. Aleksander Prystor powo- 

łał do pełnienia obowiązków szefa Biu- 

ra Ekonmicznego Prezydjum Rady Mi- 

nistrów p. radcę Tadeusza Lechnickie- 

go, dotychczasowego zastępcę naczel- 

nika Wydziału Zachodniego w MSZ. 

AUDJENCJA U. PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. —- Pan Pre- 
zydent Rzeczypospołitej przyjął w dn. 
19 b. m. przed południem dyrektora 
Chemicznego Instytutu Badawczego 
inž. Martynowicza, następnie delega- 
cję w osobach gen. Kwaśniewskiego, 
p. Lichtensteina i pani Zerańskiej. De- 
legacja ta przybyła prosić Pana Prezy- 
denta na uroczysty obchód powstania 
styczniowego, który odbędzie się w 
Warszawie. 

ZAMÓWIENIA BUŁGARSKIE 

NA ŚLĄSKU 

KATOWICE, PAT. — Zjednoczone huty 

Królewska j Laura otrzymały od rządu buł 

garskiego zamówienia na dostawę szyn ko 

lejowych i podkładów kolejowych na sumę 
7 miljonów złotych, Umowa w tej sprawie - 
została w tych dniach podpisana, 

PROJEKT SANACJI 
„MANUFAKTURY WIDZEWSKIEJ“ 
ŁÓDŹ, PAT, — Widzewska Manufaktu- 

ra w Łodzi wniosła do sądu handiowego po 
danje o zarządzenie otwarcia postępowania 
układowego z wierzycielami, a to z tego 
względu, że w ciągu 9 miesjęcy nie będzie 
w stanie przeprowadzić sanacjj przedsiębior 
stwa w tym stopniu, by móc uregulowač 
wszystkie swoje wierzytelnoścj, 

W postępowaniu układowem Widzewska 
Manufaktura proponuje spłacenie 50 proc. 
należności w 4 równych ratach w ciągu 2 
lat, bez procentu, od 1 stycznia 1933 r, O 
ile wierzycjele zgodzil by się na rozłożenie 
należności na lat 10, otrzymaliby pełnych 100 
proc,, również bez procentu, 

(   

SEJMIKI 
Przechočzimy do rozpatrzenia u- 

stroju Sejmiku, 
Sejmik składa się z Rady i Wy- 

działu Zarządu. 
Rada składa się z delegatów po 

dwóch z każdej Rady Gminnej, przez 
nich wybranych i po jednym kandy- 
dacie, oraz burmistrza miast niewy- 
dzielonych, przyczem wójt i jego za- 
stępca nie mogą być wybierani, gdyż 
są podwładnemi władz Sejmiku. 

Wydział składa się z trzech człon- 
ków wybranych przez Rady Sejmiku, 
przyczem osobno wybiera się prezes. 
Do Wydziału mogą być wybierani i 
nie członkowie Sejmiku. 

W razie wyboru którego z radnych 
do wydziału, zastępuje go kandydat 
w Radzie—Rada wybiera 3 członków 
komisji rewizyjnej. 

Członkowie Wydziału pobierają 
wynagrodzenie w wysokości ekreślo- 
nej przez Radę. 

Na zebraniach Sejmiku prezyduje 
starosta powiatowy z głosem decy- 
dującym. 

W Wydziale przewodniczy prezes 
z wyboru, starosta nie może być wy- 
branym do Wydziału. 

Zarówno prezes jak i członkowie 
Wydziału rozdzielają pomiędzy siebie 
wszystkie działy gospodarcze, przy- 
czem prezes obejmuje zarząd kance- 
lasji i kontrolę rachunkowości i kasy. 

Z pośród grona radnych Sejmiku 
wybierają się komisje w ilości odpo- 
wiadającej głównym działom gospo- 
darczym, w składzie każda od 3 do 
5 osób, które z pośród siebie wybie- 
rają przewodniczącego i one rozstrzy- 
gają o sposobach wykonania prac i 
sprawują kontrolę nad wykonaniem w 
porozumieniu z odpowiednim człon- 
kiem wydziału, Przewodniczący ko- 
misji na zebraniach Sejmików zdają 
sprawozdanie ze swych działów a ko- 
misja budżetowa przedkłada zebraniu 
budżet do zatwierdzenia, zaś komisja 
rewizyjna rezultat rewizji. Budżet u- 
kłada się przez komisję budżetową 
wspólnie z Wydziałem. 

Wyżej określiliśmy już te działy, 
któremi Sejmik ma się zajmować a 
więc: drogi, medycyna, weterynarja i 
szpiłalnictwo, opieka nad starcami u- 
bogiemi, budownictwo szkolne oraz 
nadzór za gminami, samorządami i 

rozdział sum podatkowych pomiędzy 
Sejmikiem i gminami. 

Fundusze sejmikowe składają się 
z części podatków samorządowych 
ogólnych (200 proc. od państw. grun- 
towego) oraz ustawowo im przypada- 
jących kwot z podatków innych na 
rzecz Państwa pobieranych dotych- 
czas prócz a) od polowań, b) od 
przeniesienia tytułu własności. jako 
hamujący ruch nieruchomościami, €) 
od protestowanych weksli (podatek od 
nędzy), d) i prawa uchwalenia innych 
podatków. 

Sejmiki wojewódzkie. Sejmiki 
Wojewódzkie są instytucją zupełnie 
zbędną, gdyż nie mają absolutnie 
żadnych spraw do załatwienia, które- 
by wymagały kosztownego aparatu. 

Szkodliwość (b.  gubernjalnych 
ziemstw dostatecznie ich zbędność u- 
dowodniły. 

Dla spraw stosunkowo b. rzadkich, 
w których jakaś sprawa wymagałaby 
współdziałania wszystkich  Sejmików 
lub ich częśc, mogłyby mieć miejsca 
doraźne zjazdy Wydzlałów powiato- 
wych lub delegatów Sejmików dla 
uchwalenia pewnej decyzji, której wy- 
konanie byłoby powierzone jednemu 
lub paru Sejmikom powiatowym. 
Zresztą zrzeszenia kilku samorządów 
jest przewidziane. 

Zwołanie takiego Zjazdu na żąda- 
nie jednego lub kilku Sejmików nale- 
żałoby do funkcji Wydziału Woje- 
wódzkiego Samorządowego, składają- 
cego się z naczelnika urzędu samo- 
rządowego wojewódzkiego, naczelnika 
administracyjnego, naczelnika wydzia- 
łu rolnictwa i weterynarji, naczelnika 
wydziału drogowego, 2 przedstawi- 
cieli organiz, rolniczych, 2 przedsta- 
wicieli Zw. Ziemian i prezesów wy- 
działów Sejmików powiatowych pod 
przewodnictwem Wojewody. 

Wydział Wojewódzki jest instancją 
odwoławczą we wszystkich sprawach 
sejmikowych oraz instytucją kontro- 
lującą i zatwierdzającą budżety  sej- 
mikowe jak również rozstrzygającą 
spory pomiędzy Sejmikami i orzeka- 
jącą wrazie składania przez radnych 
votum separatum. 

Wydział zbiera się nie mniej jak 
cztery razy do roku. 

Stanisław Wańkowicz. 
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\Чушб: polskiego jęczmienia browarowego 
W OŚWIETLENIU PRASY NIEMIECKIEJ 

Powszechnie obserwowane dziś 
utrudnienia importowe pizybierają we 
wszystkich niemal krajach — согах о- 
strzejszą formę. [ednocześnie w; maga 
się waika konkurencyjna iędzy pań- 
stwamji eksportowemi o utrz” t'niż 
rynków zbytu. Ponieważ nic nie za- 
powiada w najbliższej przyszłości 2/- 
godzenia obecnego stanu *eczy, musi 
my wytęžyč wszystkie siły, by w wal 

"ce tej nie dać ubiec się innym naro- 
dom. Nie możemy przytem całego cię 
żaru składać na karb rządu. Przzciw- 
mie, całe społeczeństwo musi zdawać 
sobie sprawę z grożącego nicbezį ie- 
czeństwa i złączyć swe siły w zgod- 
nym. wysiłku. * 

Wiadomo powszechnie, że utrzy- 
manie aktywności naszego biln:u 
płatniczego zależy w pierwszym rzę- 
dzie od naszego bilansu handlowego. 

Dlatego utrzymanie naszego» eks- 
portu na odpowiednio wysokim pozio- 
mie jest sprawą pierwszorzędnej w. gi. 
Jako kraj w przeważającym stopniu 
rolniczy, dbać musimy o utrzymanie 
rynków zbytu na nasze produkty rolni 
cze. Niestety, zacieśniają się one co- 

raz bardziej. 
Artykułem, który stanowił bardzo 

poważną pozycję w naszym wyYwozie 
i to zarówno w latach dobrych, zak i 

złych, był jęczmień. Po roku jęczmień 

browarny jeszcze przed woiną znany 

był na Światowych rynkach, Pozycję 
tę odzyskał po wojnie. Obecnie jed- 
nak skutkiem spadku konsumpcji pi- 

wa i ograniczeń importowych, cks- 

port jęczmienia poważnie jest zagrażo- 

ny. 
Žž Sprawie eksportu polskiego jęcz- 
miienia poświęca artykuł wstępny Deu 

_ tsche Getrlide Zeitung z dnia 24 ub. 

m. Artykuł cały utrzymany jest w to- 

nie zupełnie objektywnym, jak zwyk- 
le zresztą w tem piśmie. Po zestawie- 
niu tegorocznego eksportu pozosta- 
łych zbóż D. G. Z. zarzymuje się spe 

cjalnie długo nad sprawą jęczmienia, 
który w naszym eksporcie zajął tak 
poważne miejsce. „Co — głosi artykuł 

— związane jest istotnie z dobremi 

właściwościami, jakie wykazał tego- 

roczny zbiór jęczmienia. Nadto jakość 

ziarna została jeszcze poprawiona 

przez staranne sortowanie i czyszcze- 

nie. Te dążenia do poprawienia jako- 
ści i w związku z tem, podniesienie 

poziomu eksportu były popierane prze 

dewszystkiem prze  nowoutworzony 
„Związek wytwórców jęczmienia bro- 

warowego* (Landverband der Brau- 
gersteproduzenten), który podejmuje 

dokładną standaryzację i kontrolę to- 
waru eksportowego. Dzięki tym zarzą- 
dzeniom całkowicie ucichły skargi, któ 

re jeszcze w ub. roku rozbrzmiewały 

między zagranicznymi odbiorcami pol 
skiego jęczmienia i które doprowadzi 

ły do zmniejszenia wywozu w r. 1930 

— 1931“. 
W dalszym ciągu D.G.Z. zwraca 

uwagę na wszystkie te trudności, — 2 
jakiemi musi obecnie walczyć jęczmień 
polski. Należą tu wymienione już: 
zmniejszenie konsumpcji piwa, konku- 
rencja jęczmienia innego pochodzenia 
(np. anatolijskich), dewaluacja w kra 
jach odbiorczych i wreszcie ogranicze 
nia importowe w krajach, w których 

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antokolskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona. 

Bank czynny 9— 12 rano, oraz 5— 7 wiecz, 

    

  

BEZ ZMIAN 
A w Kownie bez zmian... W pra 

sie, literaturze, na zgromadzeniach, 
odczytach, z związkach licznych, 
wciąż Wilno, Wilno i Wilno. Życie 
codzienne idzie swoim trybem, ale pro 
paganda, nastawienie psychiczne czyn 
ników, górujących wciąż, podrywa ten 
powszedni Handel und Wandel, do 
ekstatycznego naprężenia, wciąż z po 
dziwu godną energją, systematyczno- 
ścią i zaparciem pilnuje „czystošci“ 
kierunku wiłeńskiego. 

„Wyzwolenie Wilna*! Od hymnu 
narodowego do znaczków pocztowych 
wisi nad Kownem nimb wileńskości. 
Przedewszystkiem polityka oficjalna, a 
zągraniczna w rzędzie pierwszym. Da 
lej pół-urzędowy „Związek Wyzwole- 
mia Wilna*. Według oficjalnych @а- 
nych Związek ten liczy 15 tysięcy 
członków, zaś jego organ „Musu Vil- 
nius* 50 tysięcy prenumeratorów, O- 
czywiście poparcie rządowe w najszer 
szem tego słowa znaczeniu zapewnio- 
ne i kompletne. W każdym numerze 
tego czasopisma znajdujemy artykuły 
publicystyczne, feljetony, utwory lite- 
rackie, poświęcone Wilnu i zagadnie- 
niu jego odzyskania. Roztrząsania idą 
w najprzeróżniejszym kierunku, często 
kroć, bardzo odbiegają od realistycz - 
ro - przekonywujących argumentów. 

jęczmień nasz dotychczas znajdował 
zbyt. 

Płynąca z tego  autorytatywnego 
źródła ocena sytuacji (zgodna zresztą 
z wlasnemi naszemi obserwacjami) 
nasuwa następujące wnioski: 

1) należy jak najenergiczniej prze 
ciwdziałać rozszerzeniu produkcji jęcz 
mienia, zwłaszcza tam, gdzie «e znaj- 
duje on naturalnych po temu warun- 
ków. i 

2) iść w kierunku podniesienia ja- 
kości eksportowanego ziarna dla za- 
pewnienia mu zdolności konkurencyj- 
nej w coraz to trudniejszej walce o 
utrzymanie rynku. 

Już parę miesięcy temu irż. Lud- 
wik Bernstein przestrzegał na łamach 
„Gazety Rolniczej'* przed bezkrytycz- 
nem zwiększaniem ilościowem produk- 
cji jęczmienia, co przyniosłoby tylko no 
we rozczarowanie rolnictwu, jeśli zaś 
chodzi o podniesienie jakości ziarna, 
to widocznie zastosowana w kampanji 
bieżącej koncentracja eksportu i elimi 
nowanie firm, nie stojących na wyso- 
kości zadania, wydała dodatnie rezul- 
taty. Nowopowstały Związek Wytwór 
ców jęczmienia Browarnego przyszedł 
zdaje się bardzo w porę, jakkolwiek 
początek jego egzystencji przypadać 
będzie na bardzo ciężkie chwile w 
dziejach eksportu naszego jęczmienia.. 

Słowa jednak poważnego dzienni- 
ka niemieckiego są chyba wymowne. 
Stanowić one winny nietylko ostrzeże- 
nie, ale i zachętę dla naszych kół rol- 
miczych w podjętych pracach organi- 
zacyjnych. Janusz Łoś. 

  

SŁO 

[aey czole KODSON( OD getutowy soo 
WASZYNGTON, (Pat). Generał 

Dawes mianowany został dyrektorem 
konsorcjum finansowego dla rozbu- 
dowy sytuacji gospodarczej Stanów 
Zjednoczonych. 

LONDYN, (Pat). Z miarodajnych 
kół amerykańskich w Londynie kore- 
spondent PAT otrzymuje « poniższy 
komentarz w związku z nominacją 

, Dawesa oraz z nominacją Stimsona na 
szefa delegacji amerykańskiej na kon- 
ferencję rozbrojeniową. 

Nominacja gen. Dawesa posiada 
olbrzymie znaczenie, zarówno we- 
wnętrzno-polityczne, jak i międzyna- 
rodowe. Dawes uważany jestw Ame- 
ryce bezsprzecznie za jednego z naj- 
energiczniejszych ludzi, jakich posia- 
da Ameryka. Popularność jego jest 
olbrzymia. Objęcie przez niego dzie- 
ła rekonstrukcji gospodarczo finanso- 

wo 

wej, które wyrazi się zapewne w fof- 
mie nowego „planu Dawesa*, tym 
razem przeznaczonego dla Ameryki, 
ma na celu wzmocnienie partji repu- p 
blikańskiej oraz widoków jej prezy- 
denta Hoovera w wyborach prezy- 
denta Staaów. 

Do akcji rekonstrukcji, podjętei 
przez Dawesa, cała Ameryka odnosi 
się z pewnością i zaufaniem i dlatego 
nominację tę należy rozpatrywać jako 
posunięcie na szachownicy walki wy- 
borczej, uzgodnione między Носуе- 
rem, Dawesem a partją republikańską. 
Posunięcie to, wywołuje stosowny 
ciekt wewnątrz kraju, stwarza rów- 
nież pewne możliwości na arenie mię- 
dzynarodowej, bez zbytniego naraża- 
nia swego własnego prestige'u. W ten 
sposób Hoover zyskuje silniejsze 
oparcie, dzięki któremu może się od- 

— — — — DEE 

Przedłużenie moratorium Hoovera 
ZALEŻNE OD STANOWISKA AMERYKI W SPRAWIE DŁUGÓW 

WASZYNGTON, PAT. Na skutek 
memorandum, skierowanego przez 
sekretarza stanu Stimsona do amba- 
sadora francuskiego w Waszyngtonie, 
a przedstawi jącego mu stanowisko 
rządu Stanów Zjedaoczonych w spra 
wie długów wojennych, premjer fran- 
cuski Laval za pośrednictwem a::ba 
sadora Stanów Zjednoczonych w Pa- 
ryżu, powiadomił rząd Stanów o mo- 
żliwości rychłego podniesienia spra- 
wy dalszego przedłużenia moratorjum 

Hoovera. 
W -: memorandum amerykańskim 

znajdowała się wzmianka, ze inicjaty. 
wą co do wzmiankowanych spraw 
winna wyjść od Europy. Reagując 
na to, premjer Laval zakomunikował 
ambasad 'rowi Stanów Zjednoczonych 
w Paryżu, że trudnoby mu było wy- 
stąpić w parlamencie zinicjatywą od- 
roczenia lub zawieszenia spłaty dłu 
gów, dopóki nie zna stanowiska Sta- 
nów Zjednoczonych. 

  

rady pad budżetem Winięterstwa Przemysła I Handli 
w sejmowej komisji budżetówej 

WARSZAWA, PAT, — Na posiedzeniu 
sejmowej komisji budżetowej przystąpiono 
м @нн 19 bm, do obrad nad budżetem Mi- 
nsterstwa Przemysłu į Handlu, 

Referent budżetu pos, Minkowski (BB) 
zaznaczył, że mimo kurczącej się produkcji 
ocena stopnia zdrowotności naszej nie może 
wypaść ujemnie, bo sjłą naszą jest gospo- 
darcza wszechstronność i zdolność rozwpjowa 
zatamowana tylko p: i'en'em, 

Jednym z najważniejszych problemów ży 
cia gospodarczego jest bjlans handlowy. W 
ciągu roku 1931 z wyjątkiem stycznia, gdzie 
bilans był ujemny o 0,9 miljonów zł, we 
wszystkich innych miesiącach do listopada 
włącznie mieliśmy nadwyżkę wywłozu nad 
przywozem, tkóra łącznie z nieogłoszonemi 
jeszcze danemj z grudnja ub, r, liczy 415 
miljonów zł. Rolę orzemysłu polskiego w 
eksporcie cehuje pomyślne zjawisko, że w 
wywozie w znacznym stopniu mają udział 
wyroby gotowe, 

O iłe chodzi o po':tykę inwestycyjną, to w 
porównaniu z obrzymjemj cyframj inwesty- 
cyj niemieckich w latach 1924—28 nasze in 
westycje przedstawiają się niezmiernie skro- 

  

Dookoła afery 
OSZUST CZY 

PARYŻ, PAT. Sędzia śledczy Ordon- 
neau udał się wczoraj po południu do 
szkoły głównej, czyli Ecola Centrale, 
celem stwierdzenia prydo sean, po- 
czynionych przez inž. Dunikowskiego, 
który jak wiadomo ma udowodnić, że 
udało mu się wydobyć złoto z niektó- 
rych minerałów. 

* * 

Wizyta cędziege śledczego stoi w związ- 
ku z wisdomościami które przed paru dnia- 
mi zamieściła prasa paryska o tem że Duni- 
kowski na próbie w obecności adwokatów 
wydobył z piasku złoto. 

W miarę jak zbliża się ostateczny termin 
rozwiązania tej frapującej zagadki, publicz- 
ność paryska niecierpliwi się i głośno deba- 
tuje nad jego wynalazkiem, Wynalazca czy 
oszust? Opinja publiczna domaga się jaknaj- 
szybciej odpowiedzi, ponieważ jeszcze jakiś 
czas, a dojdzie do bójek między jego sympa- 
tykami a nieprzyjaciółmi w nauce, jak już 
zresztą, swojego czasu o tem pisaliśmy, od- 
krycie złota jest możliwością. Wielu wybit- 
nych uczonych utrzymuje, że złoto znajduje 

Kiedyś naprzykład czytamy w niem 
nawet powołanie się na Biblję: Pisze 
mianowicie słynny Puryckis: 

„Hasło wyzwolenia Wilna odstra- 
sza niejednego przez to, że jest has- 
łem bojowem. Niejeden sobie myśli, 
że gdyby Wilno można było odzyskać 
np. drogą rokowań, to można się na to 
pisać, iecz do walki nie każdy ma 
chęć. 

„ jest to zasadniczy błąd. Już Pismo 
Święte zauważyło, że całe życie ludz- 
kie jest walką. Świat jest oparty na 
systemie walki, w której nie obchodzi 
się bez ofiar. Wilna bez walki Litwini 
nie odzyskają. Nie powinno to ich jed 
nak odstraszyć. Bez walki bowiem nie 
tylko żadnego sukcesu Litwa nie osiąg 
nie, lecz nawet niepodległości obronić 
tie zdoła. W razie potrzeby . walczyć 
będą Litwini orężem, narazie zaś wal 
czyć winni majątkiem, pracą, nauką i 
innemi zaletami. Sposobów walki jest 
bardzo dużo. Wszystkie są dobre i 
wszystkie potrzebne. 

Niemniej znany w Wilnie prof. Mi 
chał Birżyszka mówi o wpływie ujem- 
nym żon... Dysertacja, zamieszczona 
w „Musu Vilnius“ porusza kwestje, 
dlaczego niektórzy Litwini nietylko z 
pochodzenia, ale nawet świadomie do 
swego nacjonalizmu się przyznający, 
używają mimo wszystko nie-litewskich 
jezyków w mowie potocznej. Polki 
są temu winne! Litwini w czasach 

mnie, Z tego wynika jasno, że zarzut przein 
westowania przemysłu nie jest słuszny. 

Jakie można stawjać horoskopy co do 
bilansu handlowego? — zapytuje referent, 
Horoskopy sa niepokojące, Cały świat dzieli 
się obecnie na pojedyńcze, zamknięte orga- 
nizmy gospodarcze, przyczem uprzemysło- 
wiony Zachód hołduje zasadzje protekcjoni- 
zmu, a nawet prohibicjonizmu  rolniczegó, 
Przeciwdziaiač temu musjmy drogą spotęgo 
wania dzjałalności ster gospodarczych, Obok 
problemu standaryzacji z naciskiem należy 
podkreśhkć sprawę aktywizmu polskiego 
przez najjntensywnjejsze kierowanie naszego 
wywozu polskiemi kolejami i przez: polskie 
porty i połską żeglugę, Jeżełj drogą najcięż- 
szych ofiar osiągnięto równowagę budżeto- 
wą, to sądzę — podnosj referent — że w ra 
mach zrównoważonego budżetu możemy do 
magač się, by świadczenia państwowe na 
rzecz eksportu traktowane były jako jedne 
z najpilniejszych. 

Wreszcie zasadniczym czynnikiem, regu- 
lującym naszą zdolność eksportową są. kosz 
ty własne produkcji, Almeryka, Skandynawja 
i inne państwa przez deprecjację waluty zdo 

  

  

Dunikowskiego 
WYNALAZCA? 

Wizyta sędziego nia miała charek- 
teru oficjainego. Ostateczna rezultaty 
doświadczeń zostaną podane do wiado- 
mośc! ogółu dopiero po pewnym cza- 
sie, rzeczeznaw:y bowiem pragtą prze- 
prowadzić swe badania dsuładnis, aże- 
by oplnjować z całą znajomością rzeczy 
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się wszędzie i dlatego teza Danikowskiego 
jest możliwa. 

Ostatnio władze francuskie, otoczyły 
Dunikowskiego baczną uwagą. Dunikowski, 
jak zwykle, nocuje w więzieniu, a  zrana 
przewożą go do laboratorjum, do którego 
nikt—prócz jego żony nie ma wstępu. 

Lekarze twierdzą, że stan jego zdrowia 
jest bardzo zły, w estatnim tygodniu miał 
dwa krwotoki płucne. 

Jeden z dziennikarzy, spytai go, „czy 
wierzy, że doświadczenie mu się uda*. Du. 
nikowski odpowiedział, że jest pewny, iż 
eksperyment jego mu się uda, o ile... nie 
wmiesza się w to jakaś trzecia ręka. 

przedwojenych żenili się często bądź 
z Polkami, bądź też z Rosjankami i 
stąd ten wielki wpływ, jaki żony i 
matki wywierają na kształtowanie się 
stosunków rodzinnych. Nazywa on to 
„głupią fanaberją“. Prof. Birżyszka pi 
sze tak, jako człowiek, stojący na cze 
le Związku Wyzwolenia, ale trzeba 
mu też przyznać, iż o wiele aktywniej 
atakuje język rosyjski. Słusznie, Czyż 
tak dawno były te czasy, kiedy w Kow 
nie pół miasta mówiło w języku ro- 
syjskim, byle nie używać mowy, w 
jakiej pisane były najpiękniejsze poe- 
maty litewskie... O tej nielogiczności 
pisząc, nie jedneśmy w Wilnie wyleli 
wiadro atramentu. 

Niedawno wprowadzono na Litwie 
t. zw. „Paszporty Wileńskie'. Tytuł 

tej wiadomości, który się przedostał 
do prasy wileńskiej, niejednego u nas 
zelektryzował. — Czyżby, czyżby już? 
— Nie — to zupełnie co innego. Myś- 
leliśmy, że bliski czas, gdy my do 
nich, a oni do nas... Gdzie tam! — 
„paszport wileński* to jest tego ro- 
dzaju dokument, który upoważnia jego 
posiadacza do płacenia pewnej kwoty 
na rzecz wyzwolenia Wilna. Podobno 
rozpowszechnione one będą przede- 
wszystkiem. wśród urzędników — рай- 
stwowych, pracowników samorządo- 
wych i t.-d., a zadeklarowana suma bę 
dzie im potrącana przy poborach. Po- 
zatem każdy się może takim dokumen- 

były tu wielkie fory, My tą drogą nie pój- 
dziemy, Tem bardziej dbać musimy o wy- 
równanie drogą potanienia kosztów przetwa 
rzania, Referent zastanawia się szeroko z ko 
'eį nad sposobami potanienia produkcji, 

Przechodząc do importu, należy przede- 
wszystkiem wymienić ostantie zakazy j pod 
wyżki ceł. Niema chyba potrzeby uzasadniać 
sprawiedliwości tych zarządzeń zakazowych 
"wobec całegą systemu prohibjcyjnego regla- 
mentacji, otaczającego drutem kolczastym 
cały świat, Konsekwentne wykorzystanie sy 
stemu zakazowego staje się absolutnym na- 
kazem, zwłaszcza wobec Niemiec, które po- 
zostają z nami w stanie beztraktatowym, a 
które otaczają się protekcjonizmem  agrar- 
nym j bezwzględną prohibicją, Ten proces 
izolacji skierowany jest wyraźnie ku nam, 
Referent wyraża nadzieję, że jeszcze do cza- 
su wejścja w życie nowej taryfy celnej dal- 
sze. zarządzenia, podobne do ostatnio wyda- 
nych, powiększą rozmiary produkcji, należy 

cie „chronionej, 

Po omówieniu przez referenta spraw ściśle 
budžctowych 'wywiązała się dyskusja, w któ 
rej przemawiali posłowie Langer ze Str. 
Lud., Wachniuk z KI, Ukr, Soc, Rad, i pos, 
Rymar z KI, Nar, ! .. 4 

   

PRZEDŁOŻENIA RZĄDOWE 
I WNIOSKI KLUBÓW 

WARSZAWA, PAT, — Do Sejmu wpły 
nęły w tych dniach następujące rządowe pro 
jekty samorządu terytorjalnego, w sprawie 
zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o ewidencji i kontroli ruchu iud- 
ności, o funduszu obrotowym reformy го!- 
nej, o ustroju szpitalnictwa, 0 niepaństwo- 
wych szkołach oraz zakładach naukowych i 
wychowawczych, 

Ponadto Klub Narodowy zgłosjł wniosek 
w Sprawie wstrzymania wykonania uchwa- 
ły Rady Ministrów, dotyczącej zniesienia 20 
powiatów, a Klub Stronnictwa Ludowego — 
w Sprawie umorzenia pożyczek, zaciągnię- 
tych prze rolników z funduszów  państwo- 
wych, administrowanych przez Państwowy 
Bank Rołny. 
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PAMIĘTAJCIE 
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tem wykazać, o ile zadeklaruje pewną 
kwotę. Będą wydawane specjalne zna 
czki, kupony i t. d. Pieniądze wpływać 
muszą do kas skarbowych i banków 
państwowych, złożone w gotówce lub 
państwowych papierach  wartošcio- 
wych, stanowią żelazny kapitał, niena 
ruszalny, pod osobistą kontrolą prezy- 
denta pozostający.. Istnieją jeszcze sta 
re nalepki i propagandowe hasła, ale 
dla utrzymania ciągłego napięcia wy- 
magane jest przedewszystkiem odna- 
wianie znaków zewnętrznych. 

Prasa litewska w swej nieskazitel- 
nej stałości przypomina po części pra 
sę sowiecką, propagującą „,piatiletkę". 
Ciągłe utrzymanie w karbach egzalta- 
cji. Trzeba jej to przyznać. 

Prócz „tego istnieje „Katechizm Wi 

leński”, zawierający między innemi 
„Dziesięcioro Przykazań Wileńskich *, 
oto one: 

„Ja jestem Wilno,, twoja odwiecz 

na stolica, która znajduje. się w nie- 
woli polskiej. 

I. Nie miej innych stolic, tylko Mnie 
jedną. 

II. Nie wymawiaj naderemno Me- 
go imienia, o ile nic nie czynisz dla 
Mego wyzwolenia. 

III. Pracuj 6 dni dla Mego wyzwo 
lenia, a niedzielę poświęć swym ujarż 
mionym braciom. 

IV..Czcij Ojca swego Wilno, i Mat 
kę swoją Litwę. 

darczej Imoryki 
ważyć ma współdziałanie z Europą 
bez naruszenia swego własnego sta- 
nowiska w takim stopniu, jak do tej 
ory. 

Pod tym kątem widzenia nomi- 
nacja Stimsona na szefa delegacji 
amerykańskiej na konferencję rozbro- 
jeniową może być istotaie dyskonto- 
wana korzystnie, o ile chodzi o per- 
spektywy uzgodnienia sprawy długów 
wojennych ze sprawą odszkodowań. 
©О ile Floover zadecydował wysłać do 
Europy odpowiedzialnego kierownika 
spraw zagranicznych Ameryki, to 
Oczywiście nie poto, aby sprawy 
europejskie sabotować, lecz aby w 
nich współdziałać. 

Na usługach Berlina 
i Moskwy 

POZYCJA LITWY W SPRAWIE 

REPARACYJ I ROZBROJENIA 

RYGA, PAT, — Z Kowna donoszą, że 

skład delegacji "iewskiej na konierencję roz 

brojenjową nie został jeszcze definitywnie u- 

stalony, W sprawie tej w najbliższych 
dniach mia się odbyć konferencja, w której 

wezmą udział poza ministrem spraw zagra- 

nicznych posłowie litewscy z Paryża, Berlj- 

na, Moskwy i Londynu, 

Jak donosi „Rigasche Rundschau“, rząd 

litewski ma zamiar w sprawie reparacyj po- 

pierać punkt widzenia niemiecki, Podobnie 

na konierencji rozbrojeniowej Litwa ma po 

pierać tezę niemiecko-sowiecką. Żądania 

tych państw, dotyczące ograniczenia zbrojeń 

nie mogą — zdaniem kół litewskich — do- 

tknąć interesów Litwy, która posiada nielicz 

ną armję, przygotowaną jedynie do obrony, 

sąsiadem zaś, ze strony którego Litwie ma 

grozić niebezpieczeństwo, jest Polska i wszel 

kie ograniczenie zbrojeń polskich może jedy 

nie zabezpieczyć niepodegtość Litwy, Z tym 

punktem widzenja nie zgadza się nieliczna 

grupa polityków z posłem Kiimasem na cze- 

le, 

   

PRZENIESIENIE BAZY ЗАРОЙ- 
SKIEJ DO CHARBINA 

MOSKWA. (Pat). Korespondenci 
sowieccy donoszą, że Japonja zlikwi- 
dowała swą misję wojskową w Muk- 
denie, rozszerzając znacznie skład mi- 
sji w Charbinie. 

Sensacyjny proces 0 
Hitlerowcy oskarżeni 
KRÓLEWIEC. PAT. — W sądzie w 

Niborku rozpoczął się proces przeciw 
ko 104 osobom, oskarżonym o zajścia 
w Jedwabnie. Głównym oskarżonym 
jest właściciel ziemski Otto, który na 
czele pewnego towarzystwa łowieckie 
go dał inicjatywę do napadu na proku 
ratora i policję, która chciała zaaresz- 
tować kiiku sprawców napadu na Po- 
iaków. Otto i towarzysze oskarżeni są 
o rewoltę i poważne naruszenie spoko- 
ju publiczaego. 

Podczas akcji odbijania aresztowa- 
nych prokurator i żandarmi wyszli ca- 
ło z rąk hitlerowców, prowadzonych 
przez Otto, tylko dzięki zjawieniu się 
odsieczy w iłości 40 policjantów, któ- 
rzy z trudem rozproszyli oblegających. 
Budynek, gdzie odbywa się proces, 
strzeżony jest przez silny oddział. Sala 
wypełniona po brzegi. Na ławie dzien 
nikarzy znadują się liczni sprawozdaw 
cy pism niemieckich i kilku dzienników 
polskich. 

Nastrój na sali sądowej jest wybit 
ne przychylny dla oskarżonych. Obroń 
cy starają się z oskarżonych zrobić bo %%y 
haterów narodowych, działających rze ||| IK 

    

V. Nie przyczyniaj się do mordo- 
wania ujarzmionych braci. 

VI. Nie nawiązuj kontaktu z nie- 
wierną Polską. 

VII. Nie wydawaj na fatałaszki czę 
ści swego zarobku, którą powinieneś 
ofiarować na rzecz Mego wyzwolenia. 

VIII. Nie mów nieprawdy o sojusz- 
nikach wyzwolenia i nie słuchaj fał- 
szów polskich. 

IX. Nie pożądaj i nie żeń się z ko- 
bietą - Polką. 

X. Nie pożądaj żadnej rzeczy ani 
twego przeciwnika, ant sojusznika, któ 
raby przeszkadzała w wyzwoleniu 
Mnie". 

Już to w 'tych przykazaniach naj- 
więcej dostaje się kobietom. 

„Przeciwko 6-temu  przykazaniu 
grzeszy obywatel Litwy, który się sta 
ra związać z Polską więzami przyjaź- 
ni. Drogą tej przyjaźni Polacy dopro- 
wadzą grzesznika do politycznej roz- 
pusty, niewierności względem narodu 
własnego i zdrady. Jest to grzech 
śmertelny, dla którego niema rozgrze- 
szenia ani na tym, ani na tamtym świe 
cie. 

Zgodnie z 9-em przykazaniem nie 
wolno pożądać kobiety - Polki i żenić 
się z nią dlatego, że Polka jest często 
kroć źródłem wszelakich pokus, które 
może doprowadzić do nieprzestrzega- 
nia przykazań wileńskich i do sprze- 
dawczykostwa względem swego naro- 

W wiRZE STOLICY 
„PRZYJEMNIE, BO NIEMA KOBIET 

Trzeba widzieć te tłumy, cisnące się do 

cyrku, gdy jest mecz bokserski, Na Warsza 

ма — Poznan stano w przejścjach, w lo- 

żach, omał na arenie, A bilety były drogie, 

Kobiety pchają się dziś wszędzie — sy 

mułują, że umieją grać w bridża;, grają, par 
tolą, przegrywają — nie płacą, W kawiar- 
niach ich pełno, na niecze piłkarskie chodzą, 
teatry i kina jakby dla nich stworzone, 

Staje się ta męczące — nigdzie nawet 

szczerze porozmawiać nie można, chce się 

akurat coś do rzeczy powiedzieć — wyłania 

się utleniona fryzura i trzeba zagryzać ję- 

zyk. 

Do boksu jakoś panie nie czują aiektu, 

nie spawja im przyjemności patrzeć, jak sil 

ni chłopcy wałą się od serca, jak puszczają 

sobie krew z nosa, jaś polują na szczękę 

przeciwnika,, Nie eatuzjazmują się spoco- 

nym, zzjajanym, z wywiieszonym. językiem 

nad powałonym partacre'n stojącym — bok 

serem, Ogarnja je jakaś I'tość nie na miej 

scu, jakieś współcziicie idqciy czne, 

Przecież nikt nie każe tym r.eżkim dra- 

bom łomotać w siebie, jak wbęben. Nie są 

niewolnikami — gladjatozmi, Bcksują się 

dla przyjemności, dla rozrywki, + własnej 

wolj, Dlaczego żałować kogoś, co dobrowoł 

nie włazj na ring? 
Zieliński z Inowrocławia (występujący w 

barwach Poznania) był pewny — 5& Бе, jak 

każdy prowiincjał, co nigdy z lepszym się 

nie spotkał, Rzucił się więc na warszawia- 

ka Karpińskiego i dalej mu zp':' uwać furja 

ckie ciosy od wĆha, jakby kłonicą. A Karpiń 
ski — bardzo ładay cliłopax -- Gszołomio- 

ny aż się zataczał j jnkasował, irlasowal 

całe šerje, 

W drugiej rundzie doszedł do siebie — 

jak nie zacznie lać inowrocławiaca — Boże 

drogi! Z lewa, z prawa, zded: w podbródek 

— Zjeliński zbaraniał, machał rękamt nao- 

ślep — Karpiński t ał używanie, 'a.łócił, jak 

by w worek tren.1»wy, W trzeciej run- 

dzje lew inowrocławski już sę nie brcnił, 

— był jak szmata, którą piorą, zwisał na 

sznury, klapał j podnosił się na ziwiędłych 
nogach. Przerwano walkę techniczny 

nokaut,, : 
Cyrk aż się trząsł od oklasków, Karpiń- 

ski uściskał Zjelińsiego, zaprowadził do szat 

ni. Po kwadransie Zieliński byt już zdrów, 

ubrał się i masował brata, którego wśaśnie 

wnieśli po pogomie, urządzonym mu pzez 

Mizerskiego. Wieczorem na dworcu bracja 

się śmieli sami z siebie: 
— Trudno w tej Warszawie... 

— Poduczycie się.., — pociesza ich że 
gnający warszawiacy, В 

— Och, napewno, jeszcze wam spraw1- 

  

my lanie? 

I odjechali pełni tej nadziej, K. 

zajścia w Jedwabnie 
o pobicie prokuratora 
kofno w samoobronie przeciwko  pol- 
skiej propagandzie. 

O przychylnym nastroju dła oskar 
żonych świadczy fakt, że w petycji, 
wnićsionej przez pewną grupę hakaty 
stów w sprawie oględnego traikowa- 
nia oskarżonych, podpisał się również 
jeden z sędziów przysięgłych. Po dłaż- 
szej scysji z przewodniczącym proku- 
rator osiągnął, że przysięgły ten został 
wyeliminowany. Proces potrwa około 
tygodnia. 

i M 

ECOLE SUPER. TECHN. et 
COMMERC. de PARIS 

(zatw. Ustawą z 1875 r.) 
Wyższa Szkoła Techn. i Handl. w Pa- 
ryżu zawiadamia, że w bież. r. akad. 
otwarfe zostało korespondencyjne 

STUDIUM POLSKIE 
na Fakultetach: 1 Fiz.-Matematycznym 
2. Technicznym (Bud masz., Elektrot. 
Bud. samochod., Budowl.), 3, Nauk 
Handlowych. Po ukończeniu Dypl. Inż, 
Programy wysyła: Ecole Supćrieure 
Techn. et Commer-. (Etudes polonaises) 

Paris VII, rue Perronet1 IL1 
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du. Żona - Polka wychowywać bę- 
dzie dzieci nie na Litwinów, a tylko 
na patrjotów polskich". 

Słusznie! — miłość i polityka to są 
dwie wielkie dziedziny, bardzo odręb 
ne, bardzo od siebie odseparowane. 
Czego dokona miłość, polityka może 
zniszczyć. Przeciwnie — miłość jest 
w stanie niejedno naprawić, «o polity 
ka popsuła... 

Trzeba też przyznać, że każdy ob- 
jaw życia wileńskiego o wizłe głoś- 
niejszem odbija się echem w Kownie, 
niż to ma miejsce odwrotnie. Ale też 
z całą bezstronnością podkreślić musi 
my, że również o wiele tendencyjniej. 

Naturalnie w prasie polskiej poja- 
wiają się wiadomości  tendencyjne, 
świadomie szkodzące Litwie, Jak to 
jest zupełnie zrozumiałe, bo na wojnie 
— jak na wojnie, ale pracent wieści 
fałszywych i tendencyjnych znac znie 
jest większy po tamtej stronie когбо- 
nu. Prowadzi się tam spesjalna, selek- 
cja. Do prasy kowieńskiej trafiają 
wiadomości o wszystkiem, to jest... 
złe. Wiele z pośród nich jest prawdzi 
wych, ale innych niema wcale. 

Pisaliśmy kiedyś i pytaliśmy: „Kto 
zacznie pierwszy? Ale nikt się na 
apel nie zgłasza. Po staramu. Bez 
zmian. m. 

  

 



W KWESTJI BRUKÓW 
WILEŃSKICH 

Nikt nie wątpi, że sławetne „kocie 

łby na ulicach m. Wilna zdawna utra 

ciły popularność, prócz u brukarzy, 

którzy tak nawierzchnię umaciniają, by 

aż do samej jesieni można było z wy- 

boj stosunkowo łatwo się wydostać 

na ulicach o silnym ruchu towarowym. 

Chodzenie przez jeźdnię stanowi 

nóg bołesną przeprawę, a koła po pa- 

ru miesiącach kompletnie się rozbija- 

"ją, o iłe nie są na gumach lub „balo- 

"nowana i z najlepszej 

” 

nach“. 
Autobusy i automobile niszczą opo 

ny, a podróżni w wybojach upodob- 

niają się piłkom w bilbokiecie. 

Niema dwu zdań, że kwestja bru- 

ków musi być rozwiązaną,, przyczem 

muszą być postawione następujące te 

zy: 1. trwałość bruku, 2. jego dogod- 

ność, 3. taniość, 4. zastosowanie do 

warunków klimatycznych i terenu. 

Są obecnie trzy gatunki bruków, 

branych pod uwagę: kostka kamienna, 

asfalt, kostka drzewna. 
Wszystkie trzy rodzaje bruku mają 

jedno wspólne wymaganie w postaci 

podłoża betonowego. Wylewanie as- 

faltem po kocich łbach nie może być 

polecone, gdyż warstwa asfaltu z ko- 

nieczności jest różnej grubości i przy 

pewnem zużyciu, na wierzch kamienie 

zaczną wyłazić. Oprócz tego przy ta- 

janiu i zamarżaniu ziemi wywołuje się 

w bruku pęcznienia, które tworzą wy- 

pukliny. 
Astalt na podłożu betonowem jest 

dobry, szczególnie dla automobili 

(prócz zawrotów, gdy jeźdnia mokra), 

dla koni przedstawia jednak tę nie- 

wygodę, że przy kuciu na płask na jež 

dni mokrej ogromnie się śliźgają i pa 

dają. Wilno aprowiduje się głó 

wnie z dostaw  furmankowych 

wiejskich; konie wiejskie są zawsze 

kute na hacelach i to najczęściej o- 

strych, które bardzo psują asfalt, za- 

równo jak i kostkę drzewną. 

Jeżeli na ulicach płaskich z asfal- 

tem można się pogodzić, to na ulicach 

górzystych, a nawet o stosunkowo ła- 

godnych spadkach na asfalcie żaden 

koń się nie utrzyma, a i auto niełatwo 

wjedzie, gdy jest mokry. Z tego po- 

wodui na tych ulicach bruk asfaltowy 

jest absolutnie wykluczony. 
Kostka drzewna jest bodaj naj - 

przyjemniejszym dla koni, wozów i 

szczególnie ludzi materjałem: miękka, 

elastyczna i nieśliska, nie dająca 

wcale hałasu, tak jak asfalt. Nadaje 

się na równe i spadziste ulice jednako 

wo. 
Jednakże zużywa się b. prędko, a 

podkowy niszczą kostkę też w wyso- 

kim stopniu. 
Kostka drzewna musi być impreg 

sosny wyrabia 

na. Chociaż cena jej zapewne będzie 

niższa od inego materjału na nawierz- gjonisi 

chnię, jednak co parę lat trzeba kostkę 

drzewną zmieniać, gdyż się prędko zu 

żywa, tworząc małe wyboiki nieznoś- 

ne, w jeździe. Gdzie jest silny ruch to 

warowy, tam kostka drzewna zupełnie 

się nie nadaje ze względu na szybkie 

jej zniszczenie. | 
[Zapewne użycie kostki drzewnej 

byłoby pożądane dla właścicieli lasów 

dając zbyt na drzewo, ale miasto win 

no się liczyć ze swoim budżetem i wy 
bierać to, co się najtaniej kalkuluje. 

Cały Newski Prospekt w Peters- 

burgu był układany z kostki drzewnej, 

wprawdzie wadliwej, bo z sześciokąt- 

nych sztorcowych klocków, ale ta jeź 

dnia nie wytrzymywała nawet roku. 
wybijanie łomami śniegu . lodu, 

które u nas trwa całą zimę, też przy- 

czyniałoby się do hiszczenia kostki 

drzewnej. 
tych powodów należy bruk z ko- 

stki drzewnej stanowczo odrzucić. 

Pozostaje więc kostka granitowa. 
Niema na świecie nic trwałego wiecz 
nie, jednak kostka granitowa, ułożona 

z kostek małych, jak np. na ul. Kru- 
czej w Warszawie, posiada prócz 
trwałości jeszcze te zalety, że się nie 
boi pódków, nie jest śliska i nie daje 
żadnych wyboi. 

Należy przestrzec przed używaniem 

kostki dużej, rozmiaru podwójnie wiel 
kiego , jak np. kostka drzewna, gdyż 
kanty jej dosyć prędko się otijają, 
tworząc z każdej kostki zaokrągloną 
powierzchnię, a przez to cała powierz 
chnia bruku pokrywa się tylu n ałemi 
wyboikami, ile jest kostek. 

, Na Wołyniu mamy doskonały gra 
nit i stamtąd łatwo kostke, wiegorszą 
od finlandzkiej czy szwedzkiej, spro- 
wadzić. 

Wszystko więc przemawia za tem, 
by dać Wilnu bruk z kostki granitowej 
00 nawet jest pożądane, ialo ujedno- 

stajnienie typu jeźdni. W swoim cza- 
sie Warszawę nazywano stalą wysta- 

wą bruków, gdyż omal, że nie Fażda 
ulica miała inny typ nawierzchni, a 
tego należy unikać, 

St. Wańkowicz. 
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SRODA 

Dzia 20 wschód słońca g. 7.59 

Sebasijan 
tais Za hėd slon:a g. 1624 

Agni-szki 

  

      AN m Ie 

Spostrzeżenia Zakładu _Meteorołogicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 19 stycznia 1932 r. 
Ciśnienje średnie 778, 

Temperatura średnia 1. 

Temperatura najwyższa +-2. 

Temperatura najniższa —6. 

Opad w mm,: — 

Wiatr: południowo-zachodni, 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: dżdżo. 

  

MIEJSKA 
— Czy umowa z Zaspem będzie przedłu- 

żona, W przyszłym tygoduu magistrat r7- 

patrzy sprawę umowy z ZASP-em o prowa 

dzenie teatrów miejskich w Wilnie, 

Zgodnie z. umową koncesja na teatry 0- 

bowiązuje do 1 września, lecz wymowjenie 

wino nastąpič nie poža:j 1 Jutego, 

— Budžet miasta, — W związku z t- 

kończeniem prac nad presm narzem budžė- 

towym miasta, odb'tki prel minarza zosta 

przesłane do sekcji finansowej, a nast 

budżet będzie wyłożony do przeglądu pu 

cznego na przeciąg j?d1ego tygodn 

Przeglądającym orzysługuje ps 

dania swych uwag i ewentualnych 

wek. 

— O ruch kołowy na ulicach, -—— 

wadzenie jednostronego ruchu na ni 

wąskich ulicach w śród mieściu, we ‚ 

je całkowicie ruchu kołowego w_ mieście. 

Badania w tym kie trw ij w w'e- 

dalekiej przyszłości kur nie pojazdów, 

jak również postoje i prz nki zostana Od 
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powiednio zmienione. Staroszwo 1 magistrat 

opracowują już odpowiedni projekt. 

— Sacharyna dla chorych ra c 
Ze: 

usrzycę,— 
y apiekem 

  

sro! 
  Władze administracyj : 

sprzedawanie sacharyny ym na cukrzy 

cę nie tylko za okazana „recepty wysta- 

wionej przez lekarza, lecz również i na pod 

stawie jej odpisu, 3 

Chorzy unikną w ten sposób zbędnych 

wydatków na každorazo e upłacanie leka- 

rza. 
— Czy będziemy mieli unormowaną ko- 

munikację autobusową, Mimo kilkakrotnych 

zapewnień „Arbonu“ komvnįike B 

ście nadal szwankuje, Liczba 

jest zbyt nikła, co pociąga za sobą długie 

przerwy między jednym a drugim samc- 

chodem, 

Np. na linji 

stankach 15—20 minut, Na przedmieściach 

przedstawia się jeszcze gorzej, 

WOJSKOWA 
Oddziału źwiązku Le 
Wilnje podaje-do wia 

domości członków oraz b. legjonistów ofi- 

cerów i podoficerów służby czynnej, że dnia 

28 bm. o godzinie 20, w lokału własnym od- 

będzje się tradycyjny opłatek !egjonowy, 

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 24 sekre- 

tarjat w godzinach 17—19 codziennie w ю- 

kału Związku ul, Zauł, Bernardyński Nr 10 

MT: 
SZKOLNA 

— Wizytacja szkół, — Kurator Okręgu 

Szkolnego p. Kazimerz Szelągowski wyje- 

chał na wizytację szkół w powiecje święciań 

skim i brasławiskim. P, Kuratorowi towarzy- 

szy naczelnik wydziału p. Dryjański, || 

— 0 dłuższe pauzy w szkołach, — Kura 

torjum szkolne bada warunki !okalne w po- 

szczególnych szkołach, by następnie  unor- 

mować w odpowiedni sposób t. zw. 

miedzylekcyjne. 
Chodzi o rozłożenie DAUZ W у 

żeby stały się naprawdę odpoczywkiem @а 

cych. 
zo Święto prawosławne w szkołaci 

Wczoraj z okazji święta Jordanu młoda 

szkolna wyznania praw wnego była zwol 

niona od zajęć, 

    

   

    
  

autobusów 

213 oczekuje sję na przy- 

— Zarząd Okręgu i 
tów Polskich w 

ten sposób, 

      

AKADEMICKA 

— Czwartek Akademicki. Dnia 21 stycz- 

nia rb, odbędzie się „Czwartek Akademicki" 

w Ognisku Akademickiem (ul, Wielka 24) 

poświięcony najbardziej emocjonującym w 

czasach obecnych zagadnieniom gospodar- 

czym, Dysusja pod tytułem: „Logika Pana 

Baltazara” obejmie najcjekawszę zagednie- 

nia kryzysu światowego, zwłaszcza z za kulis 

polityki wielkich trustów przemysłowych. 

„Logika Pana Baltazara”, króla miedzi oka- 

zuje się wolą, rządzącą zasugestjonawanym 

wiarom w: potęgę wielkiego vapitału — świa 

tem, Zagajenie wygłosi kol, H. Dembiński. 

Początek o godz, 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dzisjejsza Środa Literacka, O godz. 

20 m, 30 w siedzibie Związku Literatów 

Polskich (Ostrobramska 9) p. Szymon Czar 

nockj (Wł. Renard) wygłosi krótki odczyt 
o życju i twórczości wybitnego, aczoświek 

zapomniansgo poety ominika Magnuszew- 

skiego, a następnie odczyta fragmenty z je 

go dramatu p. t. „Barbara, jeszcze Gasztoł 
dowa żona”, tak aktualnego obecnie, zwła- 
szcza dla Wjlnaw związku z odnalezjeniem 

szczątków tej królowej polskiej. 
Wstęp dla członków i czt. sympatyków 

bezpłatny, wprowadzeni goście placą 1 zł. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
Il Posiędzenie naukowe odbędzie sję we śro 
dę dnia 20 styczaia 1932 r. o godz. 20 w 

sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr, 24 z 
następującym porządńjem dziennym: 

, Odczytanie protokułu ostatniego posiedze 
nia, 2) Demonstracje chorych: dr, Łukowski 
dr. Achmatowicz, 3) dr, Łuczyński: Zmiany 

  

  

    

      

WYROK NA SZPIEGÓW W BARANOWICZACH 
W dniu dzjsjejszym o godz, 12,30 zapadł 

wyrok Sądu Doraźnego w Baranowiczach 

na czterech szpiegów, mieszkańców m, Stoł 

pce Aleksandra Mordę, Mikołaja Kozakie- 

wicza, Sergjusza Ardzieja i Borysa Korzy- 

czą. Wszystkim oskarżonym wina została 
udowodniona, wobec czego Sąd Doraźny ska 
zał Aleksandra Mordę na karę śmierci przez 
powieszenie, Mikołaja Kozakiewicza, Sergju 

sza Ardzieja i Borysa Korzycza na beztermi- 
nowe cjężkie więzienie, Wszyscy oskarże- 

ni przyjęli wyrok z zupełnym spokojem, tyl- 
ko Aleksander Morda prosił o udzielenie wį- 

dzenia się ze swojm bratem, Wyrok śmierci 
na Aleksandrze Mordzje ma być wykona- 

wym w dniu 20 stycznia do godz, 12-eį 

Skazany odwołał się do łaski Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej Polskiej,  .A—wicz. 

patzy SZ 

  

SŁOWO 

NIKA 
ana!          opatołceg czne sluzówk: inacjcy a od- 

ące im pojęcia kliniczne, 
— Z Koła Historyków USB, W piątek 

22 — ł — 32 r. o godz, 18 w I terminie, 
18 m 30 w II termmje bez względu na 
ilość obecnych członków! odbędzie się nad- 
zwyczajne walne zgromadzeaje Koła Histo 
lyków w sałi wykładowej Sem, Hist, z na 
stępującym porządkiem dzjennym: 

1) Odczytanie protokułu z ubiegłego 
waln, zgr, 2) wybór prezesa, 3) sprawozda 
nie komisji VHI Zjazdu Zw. Kół Hist, 4) 
Wolne wnioski, 

— Zarząd Katoi, Stow, Polek Parafji Św, 
Jakóba uprzejmie prosi wszystkie Członki- 
nie o przybycie na doroczne Walne Zebra- 
nie, które się odbędzje w górnej sali para 
fjalnej, dnia 21 bm., we czwartek, o godzi- 
nie 18-ej, 

RÓŻNE 
— Z okazji 25-lecia sakry biskupiej Je- 

go Ekscelencji ks, biskupa Władysława Ban 
durskiego Związek Harcerstwa Polskiego w 
uznaniu jego wielkich zasług położonych 
na niwie harcerskiej w Polsce przyznał Mu 
uchwałą swvią z ub, miesjąca „Odznakę 
Wadzięczności ', której uroczyste wręczenie 
czcigodnemu Jubilatowi odbędzie się pod- 
czas specjalnego obchodu, 

— Wielka Loterja T-wa Pomocy Żoł- 
nierzowi Polskiemu, Od kiłku dni podzi- 
wiać możemy w oknje cukierni B. Sztralla 
—róg Tatarskiej — piękne j kosztowne fan 
ty, które wygrać 'można po nabyciu w cu 
kierni losu za 1 zł, Szczupłość miejsca nie 
pozwala wystawić wszystkie fanty įr Cno- 
cześnie, Sz, Publicznosć >gdzie je więc 
oglądać serjami, I serja w oknie do piątku 
— następnie nowa zmiana, Między wielu 
innemj cennem; rzeczami zwracają uwagę: 
pięke srebro stołowe, artystyczne makaty 
Buczackie, majolika włoska, jedwabie i ko- 

ronk, 
Losowanie publiczne w dn, 6 marca br. 
— Komitet Zjazdu Maturzystów Gimna- 

zjum jm. Adama Mickiewicza w Wilnie wy- 
raża timejszem podziękowanie firmie „Ba- 

zar Przemysłu Ludowego" przy ul, Zamko- 
wej 8 za bezinteresowne wiypożyczenie kilj- 
mów dla udekorowanja sałj podczas Zjazdu 
w dniu 5 a r. b, 

— Podziękowanie. Zarząd Siovarzysze- 
nia Brania Pomoc Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej USB składa tą drogą serdeczne po 
dziękowanie Panu  Kuratorowij Bratniej Po 
mocy Prof, Dr Władysławowi Jakowickiemu 

za łaskawe złożenie 50 zł. na Mensę Aka- 

demicką, 

BALE I ZABAWY 
— Dancjng na niezamożnych ucznió* — 

W sobotę 23 bm. odbędzie się w cukierni 

Zjelonego Sztralla dancing organizowany 
przez Komitet Pomocy Rodzicjelskiej gimn. 

im, j. Lelewela, Dochód z tej imprezy prze- 

znaczony jest na wpisy dla niezamożnych 
uczniów, Wstęp za zaproszenjami, które 0- 

trzymać można będzie w sobotę w cukierni 

— Zjełony Sztrall, 

TEATR £ MUZYKA 
— Ostatni raz „Burza w szklance wody* 

— w T*atrze na Fohulance, Dziś we środę 
dnia 20 stycznia br., o godzinie 8 w. po raz 

ostatni ukaże sę na scenje arcywesoła ko- 
medja „Burza w szklance wody”, doskona- 

le j w zabawny sposób iłustrująca nieszczę- 
śliwy wypadek „Dudusia” j kłopoty p. „Vo- 

gl» z ukochanym pieskiem. Przy zabaw 
nych sytuacjach sztuka ta posiada w sobie 
giębsze podłoże społeczne, którego widz ła- 

tw. się doszuka, po przez satyrę į komizmį 

— „kHłulia dj Bulla* w Teatrze Lutnia, 
Dis w środę, dnia 20 stycznia, c godzinie 
8 w, niezrównana w swych przekom cznych 
sytuacjach farsa F, Arnolda i E. Bacha „Hul 
'a d. Bułla", doskonale pokazująca zabaw- 
ność kontrastów dwóch światów, europejskie 
@0 : egzotycznego, Autorzy z komedji tej 
Stworzyli arcydzieoł humoru, która od po- 
czątki do końca budzi na widow«i jed'n 
wiełki bu agan Śmiechu, 

Jutro w czwartek, dnia 21 bm., o godz, 
8 w wesoła farsa „Hula di: Bulla“, 

— Gabriela Zapolska — w Teatrze na 
Pohułance, Jutro, w czwartek, dnia 2i bin. 
o godz. $ w, odbędzie się premjera w Tea- 

ze na Pohulance świetnej sztuki ©. Zepol 
„Panna Maliczewska*, 

Sztuka ta porusza niewygasłe jeszcze Za- 
rzewie obłudy i krzywdy społecznej, jest to 

ka w pełnym sensje sztandarowa,” Au- 
śmiało, bez litości, choć sprawiedliwie 

ran społecznych, jest propagatorką 
emancypacji kobiet, w  najszer- 

zjachetnym znaczeniu tego słowa. 
ijera „Panny Maljczewskiej" jest skrom 

nym hołdem, jaki Teatr składa cienjoni Za- 
polskiej, Dla spopularyzowania znakomitej 
sztuki w najszerszych warstwach Dyrekcja 
obnóżyła ceny о 50 proc, 

— Gošcina teai 
Zespół operetki „Nawcscj” 
w całym swym Sxładzie pi dża ac Wil- 
na celem wystawi'via 22, 23, 24 b.m, wielce 
melodyjnej i efektownej operetki Straussa 
„Czar walca“. 

Przedstawienie odbgdzje się w: ieaisze na 
Pohulance, 

Zapowiedź wystepow operetki Wwe1:Zaw- 
skiej, wywołała wiałkie zainteresow "1:e, 

Bilety już naoywać można w kasje :A 
mawiań, 

— Religijne T-wo nadworne w Konser- 

watorjum, Niezwykłą atrakcją t ewenemen- 
tem artystycznym sezonu, będzie występ 

belgyskiego trio, nadwornego pozostającego 
pod protektoratem królowej Elżbjety. 

Niezrównany ten zespół wystąpi w Wil- 
nie tyłko raz jeden w: piątek 23 bm, w sali 
Konserwatorjum, 

Enteresujący ten wieczór 
zgromadzj licznych wielbicieli niu 
ralnej, w programie Franck, Bralin 

Bilety po :enach 
podróży „Orbis 

— Recital pieśni Z. Protassewicza, Po 
powrocie z Mediolanu, toktjący wielkie na- 

  

      

      

   

   

    

   

  

  

   

      

   

  

   

      

         

    

  

    

  

wątpliwie 
"ki kame 

i Ravel, 
dostęj1 vc w biurze 

  
  

  

   
   
sily wodnej 
do wykorzystania 

ra. AQÓWATÓW 
  

ŚWIĘTO JORDANU 
Dorocznym zwyczajem, wczoraj, ja 

ko w dniu Święta Jordanu (Trzech 
Króli) prawosławni mieszkańcy Wiłna 
uroczyście obchodzili to święto. 

Po nabożeństwach celebrowanych 
we wszystkich cerkwiach udano się do 
soboru nad Wiłenką (Przeczystiński), 
skąd wyruszyła procesja nad brzeg Wi 

Iii. W tem samem miejscu co i zawsze 

—- naprzeciw pałacu Tyszkiewiczow- 

skiego, urządzony był specjalny po- 
most, udekorowany zielenią, na którem 
J. E. ks. Arcybiskup Teodozjusz odpra 
wił krótkie modły i dokonał aktu por 

święcenia wody. Wbrew tradycji, a z 

racji niedyspozycji J. E. ks. Arcybi- 

skup nie prowadził sam procesji nb. 

znacznie liczniejszej, niż w latach u- 

biegłych, lecz oczekiwał na nią nad 

brzegiem. 
W czasie posuwania się procesji 

koiuony wojska utrzymywały wzorowy 

porządek. Nad brzegiem Wilji chóry 

cerkiewne oraz orkiestra wojskowa wy 

konały szereg pieśni kościelnych, po” 

czem procesja wróciła tą samą drogą 

do Soboru. 
Wczorajsza uroczystość odbyła się 

w warunkach niezwykłych, spowodo- 

wanych względami natury wyższej, 

a polegających na tem, że zamiast tra- 

dycyjnego przerębla ]. E. ks. Arcybi- 

skup poświęcał wodę zupełnie niepo- 

krytą lodem. Jedynie krzyż z lodu u- 

stawiony na pomoście przypominał o- 

becnym, że mimo kilku stopni ciepła 

mamy drugą połowę stycznia. Ciepła 

pogoda była zapewne przyczyną tak 

licznego przybycia prawosławnych — о- 

1az wyznawców innych wyznań, przy- 

byłych, aby obserwować przebieg uro- 

czystości. (t) 

7 SĄDÓW 
MORDERCZA WYPRAWA PO DOLARY 

Mieszkanka chutoru Niegowiszcze- Jaryna 

Czerninkowiczowa była włościanką zamoż- 

ną i miała ponoć dużo dołarów, 

Ten szczegół nie uszedł uwagi sąsjadów. 

Wiele było z pośród okolicznych miesz 

kańców, którzyby chciełi pozbawić Czernin- 

kowiczową pieniędzy, 
Między innemj o gotówce po edanej 

prze nią dowiedzieli się blizcy jej i 

H. Zeluk, G, Werenicz į A.. Rudce 

przeprowadzeniu wywiadu, gdzie i w jaki 

sposób Czerninkowicžowa chowa gotówkę, 

trzej wspólnicy wyznaczyli wyprawę pó do- 
lary na dzień 18 marca 1931 r. 

W tym dniu wszyscy zebralį się w pobsi- 

skim lesie, przyczem Rodcewicz qrzyriósł 

ze sobą ,„Nagan*, żelazną laskę i latzrkę. | 

Zbrodniarze doczekawszy sję  cicimrości 

zbliżyli się do chutoru i po uprzedniem zapu 

kanju, wdarli się do sredka, Przestraszu::a 

gospodyni zdążyła tyko krzyknąć, 

Padł strzał i Czerninkowiczowa trafjona 

została Śmiertelnie, 

Rabusje nie zdążyli jednakże zagrabić pie 

niędzy i kosztownoścj zebranych w Coru, 

gdyż zostali spłoszeni przez  przejeżdżającą 

furmanką. Nazajutrz s'nżba znalazła gospo- 

dynię martwą, o czem ratychnvast zemeldo- 

wała policji, 
Wstępne dochodzenie sta 

była dzjełem rąk wyżej wspo nych osob- 

ników i zatrzymani przyznał do winy. 

Wobec powyższego. sprawę przesłano do 

Sądu, który rozpoznał ją w połowie paźćzier 

nika, 
Wyrokiem sądowym Żeluk : Redcewjcz 

zostali skazani na bezterminowe ciężki i 

zienej, Werenjcz zaś na 10 iai cięż 

zienia, Od tego wyroku została załcżcne ape 
lacja, na śkutek której sprawę rozpcztiano w 

dniu wczorajszym, 

Sąd zatwierdził wyrok pierwszej instan- 

cji wstosunku do H. Želuka, jednocześnie 

zmieniając wysokość kary w stosunku do 

Rodcewicza na 10 !at, a w siounku V/ereni- 

cza na 5 lat ciężkiego więz en: 

BEST RER STN T POZDRO DR 

dzieje artystycz! łodz śpicwax Zygmunt 
Protassewicz wystąpi wiWilnie w sali kon- 
serwatorjum 7 lutego z recjtalen aryj i pie- 

śni, 
Obdarzony pięknym g'rsem o przyjem- 

nem brzmieniu Z, Protassewicz porywa i za 
chwyca publiczność. 

Bilety już nabywać można w biurze 10- 
drėžy „Orbis“, 

  

     

  

  

   
   

    

io, że sprawa 

  

   

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mejskie — Cienie więzienia, 
Heljos — Tragedja amerykańska. 

Hollywood — Ulubieniec Bogów. 
Casino — Student z Pragi. 
Pan — Afryka mówi, 
Stylowy — Maradu. 
Światowid — Arka Noego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Ulotki komuaiscyczne, 

Na ułicy Zawalnej nieznani sprawcy rozrzu 
ciii ulotkj komunistyczne, Usunęła je poli- 
cja z pobliskiego komisariatu. 

— Napad na klatce scho- 
dowej. — Przykry wypadek spotkał 
M. Wajnerową w chwili gdy wracając 

z miastą wschodziła na klatkę schado- 

wą w domu, gdzie mieszka (Bazyljań 

ska 4). 
Jakiś osobnik wyskoczył z ciemne” 

go kąta schodów i zadał  Wajnerowej 
kilka ciosów w głowę. Najprawdopo- 

dobniej napastnik czatował na kogoś 

innego i napadł na Wajnerową przez jų; 

pomyłkę. 

Za sprawcą, który zbiegł, policja 

wszczęła pościg. 
— Wędrulące łyżwy. Lyżwy w artaści 15 

złotych ukradł niejaki Bronisław Herman (Tu 
ńsk razem z Suchodolskim Janem 

(Wileńska 45), Zatrzymani pr 1 sję do 
kradzieży, Łyżwy sprzedali akiemu Bu- 
trymowjczowj (ul, Kalwaryjsza), któremu je 
odebrano i zwrócono właścicjełowi l.ucji Pio 
trowskiej przy ulicy Św. Jańskiej 5 

— Samosąd nad nieuważtym wożnicą, 
Koto Markuć, wymijający furmanki Józef Cy 
mer z Markuć przejechał mleczarkę Jaunmę 
Rogaczewą, która doznała dotktiwych obra- 
żeń głowy, 

Chtopi rzuciż się na Cymera, 
pobić za spowodowanie wypadku 

Bity woźnica uciekając porzncji koria i 
wóz i ukrył się w kom'sarjacje, doząd pe 
chwil zjawiłi się chłopi opowiadając o ca- 
łem zajściu. 

Dopiero po 3 godzinach Cymer zdecydo- 
wał sję odjechać do domu, 

  

     

  

   

   

  

chcac. go 

  

JANINA z ŁUNIEWSKICH 

BARTOSZEWICZOWA 
Opatrzona Św. Św. Sakramentami, zmarła dnia 18 stycznia 1932 r. 

Wyprowadzetie zwłok z kazlicy Kliniki U. S. B. przy ui. Bogusławskiego n 

Cmentarz. św. Piotra i Pawła nastąpi w dniu 20 b. m. o godz 12.30. 

O czem powiadamiają 

MATKA, MĄŻ, DZIECI i RODZINA 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE 

JESZCZE O MAGISTRAICKIEM 
FANTAZJOWANIU 

W aitykuliku pt. „O sprawach „wieczy 
stych" urbanistyki wiłeńskiej* dałiśmy prze- 
giąd szeregu niezreałizowanych „snów! o pa 

tędze" Magistratu, oraz inych  instytucyj 
wileńskich. Dziś uzupełnimy ten rejestr no- 

wem: pozycjami, okrastwszy całość kilku 

przykładami fantazjowania naszych ojców 

masta o cechach zwykłej blagj, 

A więc zapytajmy na wstępie, gdzie jest 

plac dła rowerzystów w Wilnie nie mówiąc 

już o specjalnym cykłodromie «а zawo-. 

dów spotowych na Zwierzyńcu?! Gdzie no- 
wa, wzorowa rzeźnia miejska? 

A sprawa wizmocnienja brzegów  Wilji 

czyż postąpiła choć o krok naprzód mimo 

grożnega „memento* w postaci zeszłorocz- 
nej powodzi?! 

Czy uporano sę z plagą žebractwa i włó 

częgostwa w Wilnie? Gdzie są domy pracy 

dla nich i schroniska dla niezdo!nych już do 

pracy? 

Nie doczekaliśmy się również urządze- 

mia zjazdu z ul, Kolejowej na Zawalną 0 

czem tak się dużo pisało, a co ze względu 

na bliskość dworca wiażne jest nietyiko te- 
chnicznie lecz į z punktu wįdzenia reprezen- 

tacji, 

W dalszym ciągu „dzikie pola“ zalegają 

wylot ul, Rydza-Śmigłego na W, Pohulankę 

mimo, że jest to jedna z wielkich  arteryj 
komunikacyjnych, łączących dworzec ze 

śródmieściem! 

W dalszym ciągu ul, Zakretowa, wiodąca 

do licznie uczęszczanego parku Zakretowe- 

go, pozostaje niebrukowaną, urzypominając 

latem raczej Saharę swemi piaskami, niż 

normałną uficę miasta, przy której, notabe- 

ne, położony jest także jeden z oddziałów 

naszego Uniwersytetu! 

A brzydki nasyp, zajmujący miejsce cho- 

dnika na ul, Kałwaryjskiej, na adcjnku jej po 

łożonym tuż za Zjelonym Mostem? Nasyp, 

zmuszający do przechodzenia na drugą stro 

nę kaliwaryjskiej, wywołujący przeładowa- 

nie i tłok na chodniku po lewej stronie tej 

ruchliwej ulicy? Czy uczyniono coś dla usu- 

nięcia tej niedogodności, — Nic! 
IA tak pilna i wszystkich żywo obcliodzą- 

ca sprawa ustępów publicznych w Wilnie? 

Toż to kpiny oczywiste ten jej dotychcza- 

sowty przebieg! 

„Jakże tam z ustępami, prześwietny Ma- 

gistracie?!“ — pytają cichutko obywatele, 

— | owszem będą, będą! — odpowiada 

dyskretny j wytworny nasz Magistrat. 

— Zbudujemy państwu „szalety miejskie" 
umieszczone pod ziemią jak w Ber'jnie 
„Daj nam zwykłe, lecz od zaraz!“ — błaga 

ią zrozpaczeni obywatele, — Nie? Tylko ta- 

kie podziemne! — odpowiada nieubłagany 

Magjstrat i... nie robi żadnych, a tymcza- 

sem prywatne ubikacje bestje — dozorcy 

pozamykali „na trzy spusty” i rób tu co 

chcesz człowiekuł 

Analogicznie rzecz się ma z przejściami 

przez jezdnie dla pieszych, „Daj przejścia 
choć z płyt kamiennych! — mówią obywa- 

tele. — Zrobimy wam asfałtowe! — powia- 
da Magistrat i usuwa płyty tam, gdzje one 
były ułożone natomiast z  asfałtowaniem 
przejść nie śpieszy! 

  

A teraz, na zakończenie, przejdźmy do 

fantazjowania nieodpowiedzialnego, uprawia 
nego przez naszych ojców miasta, „con 

amore" i przy każdej nadarzającej się spo- 

sobności. 

Chlebem powszednim są tu zapowiedzie 

o nowych połączeniach" istniejących ulic; 

względnie o wytyczaniu „nowych ulic" w 

w śródmieściu, Tego rodzaju zapowjedzje 

SPORT 
ZAWODY SZERMIERCZE 3 SAMODZ, 

BRYG. KAWALERJI 
W ubiegłą niedzielę odbyły się w kasy- 

nie oficerskiem 4 p, ułanów zawody szer- 
miercze na szable, zorganizowane przez 3 
Samodzielną Brygadę Kawalerji, 

Do zawodów, którym przyglądało się licz 
ne grono oficerów z dowódcą Brygady pik, 
dypl, M, Przewłockim na czele oraz zapro- 
szeni goście zapisało się 25 oficerów, 

„Walki trwały od 10—6 po poł. W rezul- 
tacie spotkań pierwsze miejsce zdobył do- 
wóca 23 p, uł, ppłk, ]. Świerczyńską, 

Następne nagrody uzyskali kolejno: ppor. 
H. Witkowski, 4 p, uł, por, Z, Chmjelew- 
ski 4 p, uł, i por, Z, Romanowski 23 p, uł, 

(t) 

UCZNIOWIE BĘDĄ MOGŁI NALEŻEĆ DO 
KLUBÓW SPORTOWYCH? 

Rozporządzenie Ministerstwa Oświaty, 
zabraniające uczn'em szkół średnich należe- 
ma do „dorosłych* klubów sportowych, jak 
kołwiek z wielu względów słuszne, przyjęte 
zostało przez sfery sportowe, a zwłaszcza 
przez zainteresowanych w, tej sprawje ucz- 
niów-sportowców — bez zbytniego uznania, 
Uczniowie zrozumieli, że mogąc trenować 
się jedynie w szkolnych, zazwyczaj źle pro- 
wadzonych klubach, tracą grunt pod nogami, 
kierownictwa klubów wszczęły larum z racji 
nagłego pozbawienia ich narybka, 

z Rozporządzenie to było zresztą fikcją. 
Wiele klubów pozwalato sztubakom treno- 
wać, a ze sprawozdań sportowych wiemy, 
że ilość zawodników ukrywających sę pod 
pseudonimem była znaczna, Kluby, które lo 
jalnie ustosunkowały się do decyzjj władz 
szkolnych, ucierpiały ogromnie, gdyż straci- 
wszy narybek sportowy, mus'ały poprzestać 
na zawodnikach dorosłych, lub zapełniły lu 
kę młodzieżą nijeszkolną, w wielu wypad- 
kach pod względem towarzyskim i moral. 
nym nieodpowiednią, co odbijało się ujem- 
nie na towarzyskjem współżycju członków 

klubu, , powodując usuwanie się jednostek 
bardziej na te rzeczy wrażtiwych, Pozatem, 

starsi zawodnicy (pierwsze drużyny), nie 
czując za sobą dorastających konkurentów, 
poczęli sję opuszczać. 

Stan ten trwał szereg lat, 
„Obecnie dowiadujemy się, że zasłużony 

dzjaiacz sportowy płk, Glabisch poczynił pe- 
wne starania w Min'sterstwje o częściowe 

zniesienie tego zakazu, 
Polegać ma ono na tem, że młodzieży 

Szkolnej możnaby było należeć do klubów, 
które uznanoby — га posiadające specjalne 
warunki sprzyjające rozwojowi 'młodzjeży 
sportowej. 

Kluby te musiałyby i roztoczyć opiekę 
nad swymi młodocjanymi członkami j zapew 
nić im ponadto należyte warunki do racjo- 
nalnego uprawiania sportu. 

Wynik starań płk, Glabisch"'a oczekiwa- 
ny jest przez liczne rzesze młodzjeży szkol 
nej i kierownictwa klubów niemałym zain- 
teresowanjem, (t). 
KREDITO KAS TNT BT TKNSTRSIEOKIKAIS 
kończą się z reguły na gadaniu tyiko! 

A „parki ludowe na przedmieścjach* we 

środę mające być na Belmoncie, zaś we 

czwartek na Zwierzyńcu? ° 
8 A kto dziś pamieta o wspanjalym obe- 

lisku granitowym, który miał stanąć po- 

środku placu Łukjskiego ku czej straconych 
tu powstańców?! Dziś głucho o tem! 

A „pałac sportu”, czy coś w tym rodza- 

ju, który miał stanąć w pobliżu elektrowni 

miejskiej, Kryte baseny, pływalnie; tamże 

łaźnia i praczkarnia j t.d, i t.d, Gorąca wo- 

da mjała być brana z pobljskiej elektrowni, 
ł cóż się stało z tym pięknym projektem? 

To samo co z „Miejskim Ośrodkiem Zdro- 

wia“ przy ulicy Kijowskiej, to znaczy odio- 

żono go „do lepszych czasów ''!!,, 

Zajste, gdy tak, przy Nowym Roku, pod- 

sumiuje sję „słowa j czyny” Magistratu wi- 
leńskiego i innych „osób: prawnych* nasze- 

go miasta, skądjnąd można wybaczyć cyto- 

wane przed chwilą fantazje jch autorom, są 

    

   

one bowiem rodzajem odtrutki na mogący 

ogarnąć pesymizm.. Niema rady! Żyjmy 

złudzeniem !,.. „Przechodzeń* 
  

Czy reumatyzm I podagra są uieczalne? 
Jak ogólnie wjadomem jest, reumatyzm, 

podagra i poł.rewne cierpienia mają za przy 
czynę nagromadzanie się kwasu moczowego 
w ogranizmie ludzkim, Kwas moczowy zaś 
stanowią ostre jak igiełkj drobne kryształy, 
które sadowiąc się w mięśniach, lub w in- 
nych częściach ciała, wywołują częstokroć 

; r naįmn'ejszym ruchu straszliiwe b0- 
gólnie w stawach mogą te ostre 

аё niebezpjeczne zaburze- 

chorego nieszczęśliwego kate 
tóry dręczony  uporczywemi bólami 

topniūwo tacj władzę w członkach, Rów- 
‚ p. A. Hooflich, Łódź, Rekocińska 25, 

sięle przecjerpieć musjał, zanim znałazł wła 
ciwą drogę do uzdrowienia, Pisze on nam 

m, in.: przed czterema laty miałem pierwszy 
nepad reumatyzmu, Po gorących kąpielach 
poczułem początkowo pewną ulgę,  !ecz 
wkrótce bóle powróciły jeszcze w silniej 
szym stopniu i odtąd stale mię „uż dręczy- 
ły. Prawe kolano opuchło silnie i zupełnie ze 

  

   

  

   

   

  

   

— Okradzenie mieszkamia, Z niezamknię- 
tego mjeszkanja Anny Wasi!ewiczowej (M. 
Jerozolimska 12) skradziono kożuch męski, 
dwie złote obrączki, suknię damską j 115 zł. 
gotówki, Sprawcą kradzjeży jest Kamienie- 
cki Stefan z Osowa, gm, bielzckiej, powjatu 
lidzkiego, Kamienieckjego zatrzymano razem 
ze skradzjonemi przedmiotami. 

— Edwardowi Wołejszo (Wiłkomierska 

sztywniało, tak, że przy wchodzeniu na 
schody włóczyłem tę nogę. Gdy sjedziałem 
przez pewien czas, nie moglem qowstać. z 
miejsca, Wówczas to wyczytałem wi gaze- 
tach, że pewien pan we Lwowie uleczył się 
skutecznie przy pomocy Togału z tych do- 
legliwości. Również j mnie te tabletki tak 
wspaniale pomogły, że teraz chodzę jak 
dawniej ; nie odczuwam żadnych bółów jak 
gdybym nigdy nie cierpjał na reumatyzm,, 
Podobnie świadczy wiele cierpiących, k 
rzy przyjmowali Togal orzy reumatyzmie, . 

igrze, rwanju w stawach, łamaniu w 
kościach, bólach nerwowych, i głowy, prze 
zjębieniach i pokrewnych  niedomaganiach, 
Nawet w chronicznych wypadkach osiągnię 
to przy pomocy Togalu pomyślne rezulta - 
ty, ponieważ lek ten zwalcza owe cjerpie- 
nia. Nieszkodłiwę dla serca, żołądka į įn- 
nych organów, jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za 
kupić go może, We wiszystkich aptekach, 

  

Nr 82) skradziono 30 zł, Kradzieży tej doko . 
nai Jakob Sadowski (Trwała 29), Sadowski 
skrył się, 

— Aleksandra Kowalis wyniosła z niezam 
kniętego mieszkanai Malwiny . Sobolewskiej 
(UI. N. Subocz 13) damskie bucikj wartości 
20 zł, i z bucjkami zbiegła, Była ona subk- 
katorką Sobolewskiej 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str, 4-€j)



a 

— Kfo był sprawcą kradzieży w 
konserwatorjum. W związku z okra- 
dzeńiem d imnazjum im. Mickiewi 
cza p. Zapaśnika, któremu na onegdaj 
Szym koncercie w korserwatorjum wy- 
ciągnięto z kiesźeni 1,200 złotych, po 
licja aresztowała kilku znanych kie- 
szonkowców. 

M. in. podczas obławy ujęto nie- 
jakiego Rubina Markowicza, między 
narodowego złodzieja, tkórego widzia 
no na koncercie przysłuchującego się 
„uważnie* produkcjom. 

Markowicz naturalnie nie przyzna- 
je się do winy, niemniej jednak są wy- 
raźne poszlaki, że kradzież w konser- 
watorjum, to jego sprawka. 

Notowany on jest przez wszystkie 
policje w środkowej Europie i ostatnio 
bawił „na gościnnych występach* w 
Pradze czeskiej. 

   

  

DZISNA 
— Strzały z ukrycia. Do 

powracającego do domu mieszkańca 
zaść. Zapatke gm. pliskiej Wacł. Fili- 
powskiego dano z ukrycia dwa strzały 
karabinowe. 

Strzały chybiły, a sprawca w trak- 
cie pościgu został ujęty. 

Jest to Bazyli Sitko, sąsiad Fili- 
powskiego. Działał on z zemsty na tle 
zatargu osobistego. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TRAGEDJA /sMERYKANSKA“ 

„Heijos“ 
Historja jakich wiele,. Młody chłopiec, 

młoda dziewczyna, wiosna... Druga część 
jest jednak jście „amerykańska*,  Morder- 
stwo, śledztwo, sąd i wytężone usiłowanie 
obejścia prawa. Zakończenie mało logiczne, 
Cała ta „Tragedja amerykańska” jest opar- 
ta na mocno chwiejnych podstawach moral- 
nych, Bo niby, co znaczy pompatyczna de- 
dykcja: „wszystkim tym, którzy chcą uczy- 
nić życie młodzieży piękniejszem j lepszem*? 
Czy perwersyjny 1 periidny czyn wykolejeń- 
ca, zaczerpnięty z kroniki sensacyjnej ma 
być grozżnem memento? Jeżeli tak to chyba 
na bandyckie stosunki amerykańskie į zakta- 
maną moralność ludzj Nowego Świata, Ani 
przełom moralny, ani obrona adwokata z mi 

ną rzezimieszka nie tłumaczą podłego niskie 
go młodzieńca, W całej rozcjągłości — mj- 
niis etyczny otrzymnije dla tego filmu, A do 
tego i minus estetyczny obniża jeszcze bar- 
dziej 'wartosć „Tragedjij amerykańskiej", Na 
pisy nakopjowane są fatalnie — białe na 
białem tle, Na nic, Przed każdym aktem mi- 
galą na taśnue jakje$ numery, kreski, Poco? 
Niewiadomo! W samym filmie znać techni- 
kę sterabergowską, Są zdjęcia wspaniałe 
(np. pierwsze zdjęcie na jezrorze z pod 
drzew) — ale w drugjej części rozwleczona 
jest niepotrzebnie mowa 'prokuratora. Ratu- 
je nieco sytuacje montaż przedstawiający 
lotność sensach dziennikarskiej, 

„Tragedja aimerykańska” jest filmem no- 
wym j w ujęciu cryginalnym, Że jnwencja 
reżysera wywołuje się w tematach raczej 
kryininalnych į poniekąd chorych psychjcz- 
moe —- też chyba signum temporis!--Silvja 
Sidney, którą oglądaiśmy w „Ulicach Wjel- 
komiejskich" jest doskonała jako robotnica 
fabryczna, Szkoda, że ginie w połowie fil- 
mu, bo gra jej ma coś nieuchwytnego, co 
chciałoby się podpatrzeć : pochwycić, 

Nowością dla Wilna jest Philips Holms, 
najmłodszy badaj, bo dwudzestoletni zale- 
dwie gwańzdor ,„Paramountu*, Ma on nie- 
watpliwie warunk: na aktora filmowego Iłecz 
stanowczo nim nie będzie jeżeli nie porzuci 
swojej nieruchowoścj. Ale to już zdaje się 
wpływ atmosfery Stenberga, który na Mar- 
lenie Dietrich spraktykował wartość efektu 
bezruchu, Dla Holmesa, sądzę, lepsza będzie 
młodzjeńca ruchliwość, Zresztą, zobaczymy. 

A propos Marleny Dietrich! Powiadają, 
że „Tragedję Amerykańską" dał Sternberg, 
aby odwrócjć uwagę od skandalu, jaki wy- 
nikł zę sargi rozwodowej jego żony przecjw 
Marlenie Detrjch, Jak wiadomo, wszystkie do 
tychczasowe filmy Stenberga są z Marleną, 

Tad. С. 

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
fži EL A 32 Ni*miccka 19, 

_ S telef. 890, 
Osietnio oirzymano 4 vs ielkim wybo- 

rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabi: 
Ceny niezwykia niskie. 
Prasimy przekonać sięl 

    

    

   

  

  

sem inde : ы 

„Promień Miłosierdzia 
„Promień spojrał na zegarek i 

schował zdobycz do przygotowanej u- 
przednio skrytki, zdjął haczyk z drzwi 
i rozebrał się. Zaledwie głowa jego do 
tknęła poduski, jak zasnął twardym 
snem... 

ROZDZIAŁ IV. MORDERSTWO. 

Pelington był wzorowym służącym. 
Żaden lokaj w całei Anglji nie mógł 
rywalizować z nim pod względem po- 
rządku i punktualności. Dla Ryszarda 
Woolvorta był on prawdziwym skar- 
bem, dbał o swego pana, jak niańka i 
był mu oddany, jak wierny pies. 

Kiedy o óhmej rano wszedł do po- 
koju swego pana, ręka, w której trzy 
mał tacę ze śniadaniem, drżała. Z nie 
zwykłą u niego gwałtownością, posta 
wił tacę na stoliku nocnym, podszedł 

do okna i podniósł rolety. 
Widać było, że nerwy jego odmó 

wiły posłuszeństwa. 
Woolvort obudził się i usiadł na 

łóżku, przyglądając się ze zdziwieniem 
swemu służącemu. 

— Pelingtonie! zgubiliście monokl? 
Lokaj zakrywał zwykle ciemnym 

monokleim oko, które wybito mu na 
wojnie granatem. 

— Nie sir, zapomniałem go wło- 
żyć! 

— Zapomnieliście?.. Czy ja śnię? 

Pelington zapomniał coś? Mógł zapo- 
mnieć czegoś? Mój Boże, cóż się sta- 
ło? Trzęsienie ziemi, czy Pelington za- 
kochał się w kucharce? 

— Nie, sir, ani jedno, ani drugie. 

  
     

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

       

Z życia „Rodziny Wej- 
skoweį“ w Wilnie 

Będę pisała o najmłodszym chórze w Wilnie, 
jeżli chodzi o czas jego istnienia — o chó- 
rze Rodziny Wojskowej, : 

Został on założony przed trzema mįesią 
camį z inicjatywy jedne; z cz'onkiń i już 
trzykrotnie popisywał się pubłicznie, O pierw| 
szym występie nie bęiż wspomuda, gdyż 
byi w zamkniętem Kótku, podczas „herbat- 
ki” w Klubie Rodziay Wojskowej, zato dwa 
następne występy zastugują już na wzmjan- 
kę,  Członkjinie chóru są tak muzykalne 
(część z nich to solistki), ze mcžna było już 
po kilku tygodniach nauki pokusić się o śpie 
wanie podczas mszy św. w kościele, 

Miało to 'miejsce d, ! stycznia j w dzień 
Święta Rodziny Wojskowej, dn, 10,1 br. w 
kościele garnizonowym Św, Ignacego. Od- 
śpiewano szereg kolęd w zupełnie xcwy m u- 
kladzie Feliksa Rybickie: „czegolr:ej ko 
lęda „jezus Malusieūki“ jest  oryginal- 
nie ujęta, gdyż alty orowadzą tak jakby 
swoją drugą mełodię, Ch2r Lrzmiał terdzo 
ładnie, dźwięcznie * czysto,  jeaen zarzut 
możnaby mu postawić, jak na chór Rc- 
dziny Wojskowej, ijczącej tak wieiką jlość 
członkiń, posjada za mały ze:oół pań. Przy- 
puszczalnįe ostatnie barizo udane występy 
chóru zachęcą więcjej pań do wyprobvwania 
swych talentów w tym wjerinku, tembar- 
dziej, że bardzo miłe widzjane są w chórze 
Rodziny Wojskowej panie cywjine, 

Od połowy stycznia p. Rejsowa zgocziła 
się prowiadzić chór 'nieszany, zapisy panów 
cywilnych j wojskowych już zaczęły, 

Zapisy przyjmuje  Sekretarjat Rodziny 
Wojskowej (Mickiewicza 13) w tonedzjałki 
i czwartki ad godz, 5—i, 

Opłata miesięczna od 
wych zł, 5. 

  

  

      

            

   

   

panów wojsko- 

Radio wileńskie 

Środa, dnia 20 styczaja 1932 r. 

11,58 Sygnał czasu, 
14,15 Muzyka z płyt, 
15,25 „O przedzjiwaym wynalazku anze- 

rykańskim* — pogadankę wygłosi Benedykt 
Dzenajewicz, 

15,45 Koncert dla młodzieży (płyty), 
16,20 „Złoto” — odczyt z Warsz. 
16,40 Codzienny odcinek powjeściowy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warsz, 
17,10 „Prakolebka  Słowiańszczyzny* — 

odczyt z Warszawy, 
17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Kom. Zw, Młodzjeży Polskiej, 
12,00 „Połonizacja Litwy w przeszłości” 

odczyt litewski. 
19,15 Muzyka z płyt, 
19,20 „Przechadzka nad Wilją* -- telje- 

ton wygłosi Witold Hulewicz, 
19,40 Program na czwartek, 
19,45 Prasowy dziennik radj, z Warsz, 
20,00 „Goethe a muzyka polska" — fejj, 

z Warszawy, 
20,15 Muzyka ludowa z Warszawy, 
21,15 Kwadrans ljteracki z Warsz. 
21,30 Recital skrzypcowy H, Marteau z 

Warsz, 
22,25 Kom, z Warsz. 
22,35 Muzyka z płyt, 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy, 

— Ważne dła radjoamatorów ; krótkofa 
lowcó*, Towarzystwo Kursów "Technicz- 
nych w Wilnje Holendernia 12 (gmach Pan 
stwowej Szkoly Technicznej) otwiera od 1 
lutego br, 5-mjesęczne KURSY RADJO - 
TECHNICZNE, Wykłady w połączeniu z 
praktycznemi zajęciami oraz warsztatami 
dla wyrobu aparatów radjotechnicznych po 
zwią radjoamatorom i krótkofalowcom u- 
gruntować swą wiedzę, 

р ias Giełda Warszawska 
Z dnia 19 stycznia 1932 roku, 

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 8,91 i pół — 8,93 j pół — 8,89 i 

pół, 
Belgja 124,30 — 124,61 — 123,99. 
Holandja 359,30 — 360,20 — 358,43, 
Londyn 30,90 — 31,05 — 30,75, 
Nowy York 8,917 — 8,937 — 8,897, 
Nowy York kabel 8,923 — 8,943 — 8,903, 
Paryż 36,10 — 35,19 — 35,01, 
Praga 26,41 i pół — 26,48 — 26,35, 
Szwajcąrja 174,20 — 174,63 — 173,77. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,00, 

Tendencja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc, pożyczka inwestycyjna 83,50—83; 

ta sama seryjna 89; 5 proc, konwersyjna 40; 

Dziś w nocy zamordowano Leonarda 
Bilsaitera! 

Ryszard patrzył zdumiony na mó- 
wiącego. Pelington był tem wyraźnie 
wzburzony, nie było więc wątpliwości 
co do prawdy jego słów. 

Woolvort zerwał się z łóżka i krzy 
knął: 

— Prędzej szlafrok! Mówcie, 
wiecie! 

— Przed trzema kwadransami Kul- 
werinug poszedł budzić swego pana Bil 
saitera i znalazł go nieżywego. Został 
zabity uderzeniem sztyłetu w serce. 
Lord Rowmand prosi, żeby pan przy- 
szedł do jego gabinetu, zaraz po šnia 
daniu. 

— Bilsaiter zabity. Naprawdę za- 
bity? Pelington jest tego pewien? 'Ależ 
io niemożliwe! 

— Powtarzam to, co mówił lord 
Rowmand. Wezwano już telefonicznie 
doktora Kristi i inspektora policji Lan- 
nera. 

Pokój p. Bilsaitera jest zamknięty 
i nie wpuszczają tam nikogo, do przy- 
bycia policji. 

— Prędzej ubierać się, Pelingto- 
nie! Proszę powiedzieć sir Rowmando- 
wi, że będę gotów za dziesięć minut. 
To straszny wypadek! 

Lokaj odszedł do drzwi, ale zatrzy- 
mał się na progu, jakby chciał coś po- 
wiedzieć. Ryszard czesał się właśnie 
przed lustrem i Pelington, po chwili 
wahania, odszedł. 

Woolvort ubierając się myślał: 
„Ciekawa rzecz, co się dzieje w gło 

wie Pelingtona i co on chciał powie- 
dzieć, zatrzymując się we drzwiach? 
Tu nie chodzi o morderstwo, ale o coś 
innego. On iest głęboko wzruszony i 

co 

lidžka 
— Urzędowanie komisarza Ochrony La- 

sów, — Celem poinformowania szerszej pu- 
urzędowania komjsarza bliczności o czasje 

Ochrony Lasów p. inż, Świerczewskiego, 
któremu podlegają powaity lidzki i szczu- 
czyński, komunikujemy, jż p, komisarz Świer 
czewski przyjmuje jnteresantów w Lidzie 
w pierwszy poniedziałek pa pierwszym i 
piętnastym każdego miesjąca, W Szczuczy- 
gramem pacy w oku 1932 uchwalono zało- 
żyć placówki w każdej niemal wiosce, a 
prócz tego uruchomić piacówki szkolne we 
wszystkich szkołach na terenie gmuny moł- 
czadzkiej. W samej Mołczadzi postanowiono 
wejść w pertraktacje ze społeczeństwem 
żydowskiem, celem utworzenia własnego Ko 
ła LOPP, Uchwalono nowy prełiminarz bud 
żetowy na rok 1932, ktróy został zamknię 
ty sumą 980 zł, 

Walne zebranje Koła było doskonale о- 
besłane i wzięło w niem udział przeszło 40 
osób, Dokonano wyboru nowego zarządu, 
w skład którego weszli pp.: Oniśkiewicz, 
Ryszpler,, Swietlik, Fefliński,  Chróstowski 
Bełdowski i Woroniec, W skład Komisji Re 
wizyjnej pp.: ks, Węckiewicz, ks, Jóźwiak 
i Wieluński, zaś na zastępców pp. Hubare- 
wiicz ; Mikołajewcz, Na zakończenie p, Głą 
bik zwrócił się z apelem do wszystkich o- 
becnych , by wytrwali w dalszej pracy na 
przyszłość, Koło LOPP, w Mołczadzi do- 
tychczas wykazywało wielką żywotność į 
jest nadzieja, że w przyszłości osiągnie je- 
szcze wyższy pozjom. 3 

„ Nastepne posiedzenia Kół na terenie po 
wiatu baranowjckjego odbędą się: 23 stycz 
nia w Niedźwiedzicach, 24 stycznia w Sto 
łowiczach, 25 stycznia w Darewie, 31 stycz 

. nia w Miłowidach, i I !utego wi Wolnej, 
Na wszystkich tych posiedzeniach będzie 0- 
becny delegat Powiatowego Komitetu LOPP 
p. Głąbik, 

Należy tutaj podkreślić, że wielka jnten- 
sywność pracy Powjatow:go Komitetu L.O. 
PP. w Baranowrczach { па terenie powiatu 
jest zasługą w dużej mierze wekretarza Ko- 
mitetu powiatowego w osobie p. Serafina 
Głąbika, który na tem polu wykazał bardzo 
wiele zmysłu organizacyjnego. A-wicz, 
nie znów wi pierwszy czwartek po pierw- 
szym i piętnastym każdego mies'ąca, 

— Śmierć wielce cenionego pracownika, 
Wczoraj wieczorem o godzinie 17 (19 stycz 
nia) zmarł po operacji ślepej kiszki wielce 
ceniony pracownik starostwa lidzkiego Ś, p. 
Jan Sławecki, referent wojskowy, Eksporta- 
cja zwłok odbędzie się w dniu dzisiejszym. 
W zmarłym nietylko starostwa ale j społe- 
czeństwo utraciło dzjelną jednostkę, Zmarły 
liczył zaledwie 35 lat życia i rokował duże 
nadzieje w swej pracy. Pogrzeb zapowiada 
się bardzo uroczyście, 

— Wybory nowego Zarządu Związku 
Drużyn Konduktorskich, W dniu 16 stycz- 
nia odbyło się zebranie Związku Drużyn Kon 
duktorskich w L-dzie, na którem dokonano 
wyborów nowego zarządu w następującym 
składzie: prezes Kulewicz Józef, wice prezes 
Jodko Józef, sekretarz Nurzyński Władysław 
i skarbnik Ejsmond Bolesław, 
— Zawieszenie pracy w tartaku Gurwicza, 

Z dniem 18 stycznia zawieszono pracę w tar 
taku Gurwicz j Ska w Lidzie na czas do 17 
lutego ze względu na brak rynku zbytu na 
wyprodukowany towar, Pracę stracjło 28 ro 
botników j 2 robotnice, 

— Nadużycia w Związku Rzemieślników 
żydów, W sobotę wieczorem odbyło sję ze 
branie Związku Rzemieślnkiów Żydów, na 
którem przewodniczący zebrania, liczącego 
prawie 100 osób p. Wuif  Nowoprócki sze- 
roko omawiał niedbalstwo j nadużycia jakich 
dopuścił się poprzedni zarząd Związku, któ- 
re sięgają kwoty 420 złotych W związku z 
powyższem wywiązała się gorąca dyskusja 
owocem której było niewybranje nowego za 

rządu, : 

RED AST USASSEPEOEE ias A 
6 proc, dolarowa 55 — 56 — 55,50; 4 proc, 
dolarowa 43 — 42,75; Stabilizacyjna 53 — 
54,25 — 53,25; 10 proc. kolejowa 101; 8 
proc, L, Z, BGK i BR, ob'jgacje BGK 94; 
te same 7 proc, 83,25; 8 proc, obl, bud. BGK 
93; 4 i pół proc, L, Z? ziemskie 41 — 40,50; 
5 proc. warszawskie 50,75; 8 proc, warszaw 
skje 64 — 62,75 — 63; 10 proc, Radomia 
63, endencja słabsza, 

AKCJE: 
Bank olski 101 — 100 — 100,50, Tenden- 

cja cokolwiek mocniejsza, 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dil- 

lonowska 54,75, Stabilizacyjna 52. Warszaw 
ska 36, Śląska 37, 

Dolar w obrotach prywatnych: 8,91, 

przygnębiony. Co go może obchodzić 
Bilsa:ter? No, wszystko jedno: wcze- 
śniej, albo później, powie mi wszy- 
stka. 

W pośpiechu wypił herbatę i zjadł 
grzanki, poczem był gotów do rozmo- 
wy z gospodarzem. 

Wiadomość o śmierci lichwiarza 
nię wzruszyła go, przeciwnie, świado- 
mość, że Edycie nic już nie grozi przy- 
nosiła mu ulgę. 

W tej chwili przypomniał sobie 
własne słowa: ,wiele rzeczy może się 
zmienić do rana!'* Stało się to, czego 
najmniej się spodziewał. 

Ryszard znał dobrze Bilsaitera i nie 
żałował go wcale. Jeśli ktokolwiek za- 
sługiwał na to, by być zabitym, to prze 
dewszystkiem ten lichwiarz! Czyż nie 
był on sprawcą wielu nieszczęść, a i 
niejedną śmierć miał na sumieniu. Nie- 
dawno pewien młodzieniec popełnił sa- 
mobójstwo, ale nikt nie wątpił, że 
przyczyną moralną tego rozpaczliwe- 
go kroku był Bilsaiter. 

Jeśli połowa tylko tego, co opowia- 
dano o tym lichwiarzu było prawdą, 
to dziwnem było, że dotąd go nie za- 
mordowano! 

Ryszard wyobraził sobie przestrach 
który ogarnie Edytę, na wiadomość o 
morderstwie, ale później ogarnie ją na- 
pewno uczucie ulgi. Czy teraz po- 
wie miu, o czem mówiła z Bilsaiterem 
w parku? Jak odniesie się do tego wy- 
padku jej brat? 

Na wspomnienie a młodym Eblway'u 
Ryszard spochmurniał. Zapewne to on 
postawił siostrę w sytuacji bez wyj- 
ścia... 

W gabinecie lorda Rowmanda, Ry- 
szard zastał, oprócz gospodarza, Sto-. 

+ 

  

Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 
„CIENIE WIĘZSEWCĄ: w rolach głównych: JAKE NGVAK i słynny 

malec ММ Н" 

Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M, Sałnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

Kasa czynna cd 3.30 do 10 wiecz. 

KINO 

WIEJSKIE 
SkiA MIEJSKA 

Dsirobiamaeks 5 

  

  

Dziš! Najwieksza sensacja Ameryki i Europy. Mitošė >mer;kafska: mižošč europejska, Najnowsze arcydzieło twórcy 

  

  
  

  

Dżwiękowy K27 

AE. „ee TRAGEDJA AKERYKAŃSKEA 
„HELIGS na tle słynnej powieści Т. Dreizera. W rol. główn. bohaterka cbrazu „Ulice Wielk.* Silvia Sidney i wielki akto 

Philips Holmes Nad program; Dodatki óź riękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Seausy od g. 4, 6.8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

Dziś premiera! Ułubieńcy publiczności Dźwiękowy > >> EMIL JANNINGS i OLGA CZECHOWA 
Kinosteatr w arcydziele za a rež. E. Pammere. 

HOLLYWOOD dźwiękowem ULUBEERSEC 8GÓW Mad progr. Dodatki dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny Zaižone. Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. Z-ej.     
  

BZGIĘRUGO s miri 

CGJING 
ZIELKA 47. tai, tat 

D.iś! Najpoiężniejsze 100 proc, dzwiękowe arcydzieło. 

$STUBEKT Z PRAGI 
p-g sensacyjnego dzieła H, Ewersa, W ro'i tytuł mistrz ekianu CONRAD VEIDT 

oraz %erser Krauss i Hrabina Esterhczy Film ten jest chlubą nietylko ostatniego sezonu, 
ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kineinatograf. Nsd program: Dodatki dźwiękowe. 

Pocz. o gadz. 4, 6. 8i 10.30, w dnie świąt o godz. 2-ej Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dziś 100 pruc. dżwięsowiec, czły mówieny po polsku. — Po.sxa wersja GžWiekowa, 
FRY 1 sĘ Przepiękne arcydzieło które, przewjż za wszelkie oczekiwania 

rywzlców kinowych Rzecz dzieje się na cbszarach „Czarnego 
lądu* od Atantyku do iadyjskiego oceanu. Fsuna i flora 

dźungli Ałryki ożyli i przemówili w tym flne Ctdo- echniksł Zsdziwiające mcmezty! Napięcie! 
Dia młodzieży dozwolone. Nad :rogram: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. seansów o grdz 4, 6, 8 i 10.30 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
  

Zawiadamiamy, že najpopularniejszy i uajciezawszy film sezonu 
Dźwiękowe kino już wyświetla się w nsszym kino-leatrze. 

A FRYRA Ą4ÓWI Celem umożliwienia młodaisży szkolnej + bejrzenia tego 
nieb. ciekawego tilmu, urządzać będziemy PORANKI 

po cenazh zniżonych. Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenia.   „PAN“ 
J NA g PYYYYY VVV VVV TT 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI E Ša E 4 Žž 

W. Wilenkin i $-ka 
ORGAN KCLEGJUM HERALDYCZNEGO 

Spółka z ogr. odp. 

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY HERALDYCE I G' REALOGJI 

Dyrekcja Kino Teatru „PAN“. 
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1 lub 2 pokoje 
umeblowane do wyna:- 
ęcia Zygmuntowska 
22—8. 

    

Mieszkanie 
6 pokojowe do wyna- 
gcia, centralne dobre 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, > : е ja ogrzewanie, wszelkie 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- Každy zeszyt zawiera oprócz artykułów, spisów nazwisk, wygody, spytać dozor- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła, dębo- rysunków herbów i t. p., bogatą kronikę, informującą sy. Gdsńska 6. 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty 

MM 

YYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVHH 
1046/N1, 

OBWIESZCZENIE 

m. in. o życiu współczesnych Zakonów Rycerskich. 

Zbiera materjały i druku e „Przyczynki 

do historji współczesnej Armji Polski į“. 

PRZEDPŁATA: kwartalnie zł, 750 (a z przesyłuą — zł, 9). : 
2 S E 3 zojowe mi:sikanie, — 

Radakcja i Administracja: Warszawa, Dąbrowicka 24. 4 Ostrobramska 25, do- 
EJ zorca wskaże 

Bo wynajęcia 
'okal odpowiedni na 

4 jedłodaj ię, piwiarnię i 
4t p. Tamie 6-cio po 

w 

  

AAAAAKA4A, 

   

7 L 

  

Dwa frontowe 
pokoje 

z wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia. Mickie- 
wicza 48, 5. 

AAAAADAŁAAAKAAAA AAAA 
ESS USNS 

kobiecą Sumienny 
rades i energiczny, byłę, po- 
uali,sodświeżs, usnws Dai y dobrze 
Jej skazy i braki, Masaż pra Kalio LDIaEplEy 

i SPRZEDAŽ 

AAAAbAAAAAAAAAAAAA 5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAA AA AAA 
Wilnie przy ul, 3-g0 Maja 13, ra zasaczie : 

Wilnie, przy ulicy Wielkiej £6, odbędzie się młodego człowieka na wszelkiemi wygodami 

EEE 
TvvvvvvvvvvvvvvvvvY?* K OS m ейу & 1 се v 

składającego sę z 3,500 par szkieł oku.are- nia pewnej os b,. Zgło-jęcis, Wilno, sl. Sło- 

skje zakłady Siemens* w sumie 1,800 zło- Choroby weneryczne, 

AAAAAAAAAAAAAAŁA AAAA AAAA AAAA AAA ŁAM AA AAA AAA „„ MiCkiewicza 12, 

Przewodniczący Wydziału V1 Cywilnego Dr.Ginsberg ny, wyszczuplający (pa- STD wynegrodzeniem, 

godz 10 tej w tymże Sądzie w sali Sądu We. Wileńska 3, od ja, Wypadanie włosów, 094) Łaskawe oferty я 
F+YYYYVYYYYYVYYYYY 

Komornik Sądu Grodzkiego Wilnie 
3-go rewiru Wacław: Leśnewski, zam. w 

art, 1030 О.Р.С. obwieszcza, iż w dniu 21 WAAAAAAAAAA ž — (2 MIESZKANIE 

stycznia 1932 roku, o godziaie 10 rano, w "Lekarze - SABIN ET Poszukuję Ž 2.14 popas 

sprzedaż z licytacji pub'icznej .sajątku ru- Racjonalnej parę godzia dziennie, nowoczesnemi, Wanna 
chomego, należącząo do firmy  „Optyfot”, celem łaiwego śledzę ga miejsct do wynz- 

h 2,000 zł Ss JECACZE] szenia do Adm pod wackiego 17 wych, oszacowanych na sumę 2, zło WILNO; 9 d wacki 7. 
tych na zaspokojenie pretensji tirmy „Pol- A. Cymbler Mickiewicza 81 —4 „Detektyw, 

tych z %% i kosztami, skórne i narządu mo- 
Komornik sądowy W. Leśniewski, czowego, 

óg Tatarskiej Tel. 5-64. 
1 V UM ы E R. k administracyjne, poszu- 

OGŁOSZENIE Nr. Z-17/32 asaż cała elektryc,. kule pracy za minimal- s Masaż ciała, elektrycz- >: 

; ilui iais Chorcby skórne, we- * (Najchętniej u pp. ad- Sądu Okręgowego w Wilnie niniejszem > „W€- nie). Natryski „Hormo- к . 
оЁЬэи‚ Ew dniu 3 lutego 1932 roku o Ueryczne i moczopłcio- nąt według proł. Spuh- wożatów. przyjmę -tas 

i ie ro: 8—1 i 4-8 Tel. 567 i kierować proszę — na Grcdzkiego Nr. I będzie rospornawana Spra- łupież. Indywidualne A 
A „M. Gordon Handel N4444nanananakAkAAA+  dobies suie kosmetyków St. Dąbrowski, poczta 

  

  

    

wa Zarządu Spółki Akc. УОМ Prozoroki Dzis. Z powodu wyjazdu 
Sukuem i manułskturą* o odroczenie wypłat do kazdej.cery. Osła r DOW. ВЕС Spr. Nr. Z 17/32. Akuszerk į nie zdobycie kosmety. *5: Poste restante, sprzedaje się 

i s ai m mannaa BIL lampowe radjo Wszyscy wierzyciele wszomnianej Spółki > leo kawi <E 
Bkcyjnej mogą przybyć na rezpiawę «elem PZW PYPYCYRYN Dd R RSMP ami ekra 

udzielenia Sądowi wyjaśnień. AKUSZERKA Przyjmę 2-ch Kasma 
Przewodniczący Wydziału ŠMIALOWSKA „„nnnnanananaa WSpólników  dovym i z głośnikiem 

kretarz 5 i na procenta od dzien, "Nilipsa. Dzielna 30, Si Sekre przeprowadziła się wi. KDIENERZRUWENENCZA 2 p : Ei aj el 
Či I A) Zamkowa 3 m. 3. Са- Pas adv zysku zalokal biurowy "vo SE 

vyvvvyvvvYvYvYvvvvYVYvYvYvyvvvyvvvyvvvyvyvų Dinct kosmetyczny, & WD pe tato Bei Pianino ‚ suwa zmarszczki, piegi, FEEESNENESIEN"" "M pod gwar. całego 78- 5 я je 
1947/VI, ! wągry, łupież а- rządz. biura czy też Sprzeózje się okazyj Эл E 4gry, łupież, brodaw й > = 

OBWIESZCZENIE „/. ki, kurzajki, wypadanie Matura  hipot. Oferty z powoł nie b. tanio, dowie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie WŁOSÓW Przygotowywanie ze na pewne i гпапе oso. dzieć się Skład Apt 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam, w i wszysikich  przedmio-by do Adm  „Stowa“ Pružena telefon 482 
Wilnie przy ul, 3-go Maja 13, na zasadzie JAlaseże *iów do egzaminów w pod „Prawnik*. ROWER аоаа 
art. 1030 U.P,C, obwieszcza, iż w dniu 21 rzy: zakresie SZKÓł Średnich ———mm ma na Litografja 
stycznia 1932 roku, o godzinie 10 ranc, W reezne, wibracyjne i pls- Języki obce: IrancuS- |AAAAAAAAAAAAAAAAAAA1 V pelnym ruchu Ooks- 
Wilnie przy ul Portowej 3, odbędzie Sie styrane. Epliacje. Ki, niemiecki (konwer- Rennes mama 7 nie bardzo tanio do 

sprzędaż z licytacji pubłicznej majątku rur Gabinet „„Sacja) oraz łacina i iskzla sprzedania całkowicie 

chomego, należącego do Leona Kacenelenbo- Kosmetski Ge IG gre. iau, — AE częściami. Kijow- 

gena, skadłającego się z towarów sklepo- Leczniczej ją rutynowani korepe- 'vYYVYYYVYYYYTYVYTVYY ska 4, m, 36. » 
a 500 złcty: : torzy b. nauczyciele — ii ais a ero Jana vai a a AS 

wych, oszacowanego na sunię 500 złctych, j, Hryniewiczowej, |, A i = 

na zaspokojenie pretensjį Łódzkiego Banku w; WIELKA X 18 m). gimu. mag, filozofii pą wynajęcia Sprzedaje się 
spec matematyki. Zgł. 

Przyj.wg. 10-11 4-7do Adm. „Słowa” pod 
W. Z. P. Ne 26, „Matura”. 

mieszkanie 3 pokoje z dom murowany piętro- 
kuchnią, wygody, Gar- wy. Dowiedzieć się w 
barska 1, m. 26. red, „„Słowo*, 

Depozytowego w sumie 430 złotych z %% i 
kosztami, zk ь 

iKomornik sądowy W, Leśniewski, 

w Wilnie. я 

YYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYVYYVYVYYVYVYVVYVYVVVVVY 
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ridge'a i profesora Furkassi. 
— Dzień dobry panu! — powitał 

go lord Rowmund. — jaki okropny 
wypadek! 

Lord był blady( w głosie dźwięczało 
silne wzburzenie. 

— Rzeczywiście, okropne, — od- 
powiedział Ryszard, —ale ja nie wiem, 
co właściwie się stało? |akie są po- 
szlaki? 

— Kulwering zawiadomił mnie о 
tem, kiedy kończyłem sie ubierać, Po- 
śpieszyłem do pokoju Bilsaitera. Mu- 
siał już dawno umrzeć, bo miał rękę 
zupełnie zimną. Wyszedłem więc, za- 
mykając drzwi na klucz i wezwałem 
policję, oraz d-ra Krieti. 

— W jaki sposób został zabity? 
Czy zastrzelono go? 

— Nie, miał sztylet 
okropne!... 

Lord Rowmand wzdrygnął się i 
wypił jednym austem całą szklankę 
whisky. 

—. Pan nie może sobie wyobrazić, 
jakie to wszystko zrobiło na mnie wra- 
żenie... Kulwering mówi, że okno w 
pokoju służbowym było otwarte całą 
noc i złodziej mógł się dostać tamtędy 
do pałacu, Ale najdziwniejsze jest to, 
że nic pozornie nie zginęło. 

— Morderca mógł dostać się do 
pokoju Bilsaitera od strony ogrodu — 
zauważył Storidge. -- Możliwem jest, 
że był on ofiarą zemsty osobistej. Pan 
wie przecie, co o nim opowiadano! Są- 
dzę, że gdyby dobrze poszukać, znala 
złoby się niemało ludzi, którzy gotowi 
byliby zadusić go własnemi rękami... 

— Czyż pan przypuszcza, że wszy- 
scy dłużnicy Bilsatera... 

— A dlaczegożby nie? — wtnącił 

w piersi. To 

profesor Furkassi. — zgadzam się naj- 
zupełniej ze Storidgem. Głównym mo- 
tywem większej części zbrodni są pie- 
niądze. Gdybym był inspektorem poli- 
cji, zrobiłbym przedewszystkiem spis 
dłużników zmarłego. 

Ryszard zauważył, jakie wrażenie 
wywarły te słowa na lordzie. 

Czyżby on ściągnął umyślnie swe- 

go wierzyciela do pułapki, do własne- 
go pałacu? Jasnem bylo przecież, że 
lori Rowmand nie mógł prosić do sie- 
bie lichwiarza, bez specjalnego celu. 

Woolvort ziozumiał, że lord Rowmand 

nie uniknie podejrzeń; oczywiście ci, 

którzy znali go bliżej będą się z tego 
śmieli, ale... starzec był namiętnie przy 
wiązany do swych dóbr i groźba sprze 
daży z licytacji, mogła pchnąć go do 
czynu rozpaczliwego. Czyż nie dlate- 

go brał pieniądze od Bilsaitera, żeby 
uratować swój pałac od zagłady? 

Rozmowę w gabinecie prowadzono 

szeptem. Stopniowo zebrali się wszy- 
scy goście. Wielu z nich do tego stop 
nia zaskoczyła ta wieść, że nie mogli 
zdobyć się na jakąś hipotezę. Tylko 
profesor Furkassi chętnie przedstawiał 
szereg przypuszczeń, jakby nie cho- 
dzito o zabicie człowieka, lecz o nau- 
kowy eksperyment. = 

Wojna nauczyła Ryszarda odnosić 

się spokojnie do śmierci. Myśl jego 

była zajęta żywymi ludźmi, a nie umar 

łymi. 
Przyjazd policji i doktora 

przerwał rozmyślania. 
- — Poproś tych panów do małego 

salonu — rozkazał lord służącemu, a 

zwracając się do Woolvorta, poprosił: 
— Pan mnie zastąpi podczas šnia- 

dania, Ryszardzie. 

Kristi 

STATE DES IS A IST T SIR I I I I ITS 
Doktór Kristi i inspektor Lanner, 

stali przy oknie i cicho rozmawiali, gdy 
do salonu wszedł lord Rowmand. 

— Panowie wybaczą mi tak nagłe 
wezwanie, ale w pałacu moim zaszedł 
straszny wypadek. Jeden z moich mo- 
ści zabity został dziś w nocy. 

— Chcielibyśmy odrazu zobaczyć 
trupa — rzekł doktór — Rozumiem 
pańskie zdenerwowanie, ale jesteśmy 
do tego przyzwyczajeni. Czy pan już 
jest po śniadaniu? W takim razie pro- 
szę zaprowadzić nas do pokju zabite- 
gi tr zostawić tam samych. 

— Ach, jestem tak przybity tem 
wszystkiem, że nie mam ochoty iść na 
śniadanie! 

Lord Rowmand poprowadził przy- 
jezdnych po szerokich schodach i na- 
trzymał się przed drzwiami pokoju Bil- 
saitera. 

— Oto klucz. Gdy lokaj Kulwering 
zawiadomił mnie o nieszczęściu, naj- 
pierw sam przekonałem się, czy mówi 
prawdę, a potem zamsnąłem pokój na 
klucz. Nikt nie ruszał nic w pokoju. gd 
proszę mi wierzyć... 

— Wiierzymy, wierzymy, — przer- 
wał dokrót. -— Niech pan posłucha 
mojej rady i idzie na śniadanie. 

Lord odszedł. Lanner otworzył 
drzwi, wszedł z doktoreg do pokoju, 
poczem zamknął drzwi na klucz od 
wewnątrz. 

—- Tak, nikt nam nie będzie prze- 
szkadzać. 

Schował klucz do kieszeni i pod- 
szedł do łóżka. Na podłodze leżało u- 
branie. Obnażona noga zmarłego leża- 
ła na kołdrze. W piersi sterczał sztylet. 
Nie było nigdzie śladów krwi. 

Doktór Kristi obejrzał ranę. 

RE 

Redaktor w, z. Witold Tatarzyński. 
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