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Międzynarodowy k 

Pod  Oiaktoraleói, J. w. P. Marsz. 
Senatu Władysława Raczkiewicza 
w salonach OE Garnizonowego 

  

Wywiad z dr. Adamem Rose, dyr. dep. ekonomicznego 
w Min. Rolnictwa. 

Wobec ukazywania się niejasnych, 

a niejednokrotnie i sprzecznych ze so- 

bą wiadomości o pracach Ligi Naro- 

dów, dotyczących kredytów rolniczych 

przedstawiciel nasz, pragnąc uzyskać 

ścisłe informacje o obecnym stanie te- 

go zagadnienia, zwrócił się do dyrekto- 

ra departamentu, dr. A. Rose, z prośbą 

o wyjaśnienia. 

— mformacyj tych udzielę bar- 

dzo chętnie — rozpoczął nasz rozmów - 

ca — gdyż istotnie nawet fachowa 

prasa rołnicza zamieszcza na ten te- 

mat wiadomości w najwyższym stop- 

niu bałamucące opinję, choć łatwo do- 

wiedzieć się może w Ministerstwie Rol- 

nictwa o faktycznym stanie rzeczy. W 

całej tej walce o międzynarodowe kre- 

dyty rolnicze głównym naszym atutem 

jest to, że problemat konwersji krótko- 

terminowego długu rolniczego, mający 

olbrzymie znaczenie .w Polsce, zazna- 

cza się w sposób niemniej ostry we 

wszystkich innych państwach rołni- 

czych, skutkiem czego inicjatywa pol- 

ska spotkała się dotychczas naogół z 
dużem zainteresowaniem. Dzięki teniu 

udało się przeprowadzić w sprawie kre 

dytów bardzo kategoryczną rezolucję 

na genewskiej listopadowej konferen- 

cji ekonomicznej i uzyskać to, że w cią 

gu sześciu tygodni sprawa kredytów 

rolniczych wstawiona byla na porzą+ 

dek dzienny wszystkich zainteresowa- 

mych organów Ligi, to jest przede- 

wszystkiem Komitetu Finansowego i 

Rady Ligi, a ostatnio Komitetu Badań 

dla Unji Europejskiej. 

— Jaki jest wynik dotychczaso- 

wych obrad? 

— Mam wrażenie, że niewiele jest 

w Polsce ludzi tak mało znających się 

na metodach prac Ligi i problematach 

finansowych aby mogli przypuszczać, 

że sprawa ta zostanie na jednem posie- 

dzeniu załatwiona i że wypłała kredy- 

tów nastąpi w przeciągu kilku dni lub 

tygodni. Teoretycznie można się było 

spodziewać trzech wyników: albo ne- 

gatywnego ustosunkowania się Komi- 

tetu Finansow. Ligi, co równałoby się 

pogrzekaniu całej sprawy,—albo uch- 
wał mglistych, niespecyżowanych, od- 

syłających sprawę ad całendas graecas, 
albo wreszcie uchwał, wprowadzają- 

cych całe zagadnienie na. konkretne 

tory realizacji. W istocie rzeczy osiąg- 

nięto w Genewie tę trzecią ewetualność, 

a więc maximum tego, czego w danej * 

chwili można się było spodziewać. Ko- 

mitet Finansowy Ligi ma skorzystać z 

najbliższych miesięcy, aby opracować 

konkretny projekt organizacyjny, któ- 

ry stanowić ma przedmiot obrad majo- 

wego posiedzenia Rady; niezależnie od 

tego powstała pod ki 

Briand'a specjalna komisja, wyłoniona 

przez Komitet Badań Unji Europej- 

skiej, która również współpracować 

ma przy realizacji całego zagadnienia. 
Dodać trzeba, że z ramienia Komitetu 

Finansowego współpracować będzie w 

całej tej akcji tak wybiiny znawca pol- 

skich stosunków finansowo-roiniczych 

jak prof. Feliks Młynarski, i że także 
w komisji, wyłonionej przez Komitet 

Badań Unji Europejskiej Polska ma 
zapewniony udział. 

— 0 ile Pana Dyrektora dobrze zro 
zumiałem, to w obecnej fazie tej spra- 

wy niczego innego nie można było się 
spodziewać a nawet uważać należy wy 

niki obrad narazie jako dodatnie. Czem 

tłumaczą się zatem pesymistyczne ko- 

mentarze, z jakiemi do sprawy między- 

narodowego kredytu rolniczego odnio- 

»rownictwem 

  

sło- się niedawno jedno z poważniej- 

szych połskich czasopism rolniczych? 

—— Pozwoli Pan, że na to drugie py- 

tanie nie odpowiem, a stwierdzę tylko, 

że pismo to zupełnie niesłusznie uza- 

sadniało swój ironiczny pesymizm ar- 

tykułem p. prezesa Augusta Popław- 

skiego p. t. „Z lamentacyj genewskich'* 

w którym to artykule p. prezes wyraź- 

nie stwierdza, że podczas gdy wszelkie 

inne prace, podjęte w zakresie spraw 

celnych i t. p. doznały powszechnego 

niepowodzenia i istotnie są przedmio- 

tem lamentów, o tyle sprawa kredy- 

tów rolnych może doprowadzić do po- 

zytywnych wyników. 

— (zy mam zatem rozumieć, że 

Ministerstwo zapatruje się na całą 

sprawę optymistycznie? 

— Mam wrażenie, że tą kategorją 

pojęć nie należy wogóle w tym wypad- 

ku operować. Mogę tylko stwierdzić, 

że sprawa międzynarodowych kredy- 

tów rołniczych przeszła przez dotych- 

czasowe etapy niezbędnej dyskusji 

obronną ręką i że podjęto się jej rea- 
lizacji w sposób dający maksymalne 

szanse powodzenia. Że sprawa jest 

niezmiernie trudna i skomplikowana 

z punktu widzenia finansowego, poli- 

tycznego i t. p. tego chyba podkreślać 

nie należy. Dobrze się jednak stało, że 

z zagadnienia tego, mającego kapitalne 

znaczenie dla rolnictwa polskiego ut- 

worzył się poniekąd sprawdzian zdoł- 

ności realizacyjnych Ligi Narodów w 

zakresie spraw gospodarczych; osta- 

teczny wynik tych prac jednak już od 

nas nie zależy i dopiero najbliższe mie- 

siące wykażą, czy cała ta przez nas pod 

jęta inicjatywa da pożądane wyniki 

dła państw rolniczych wschodniej Eu- 

ropy. Dziś objektywnie można stwier- 

dzić tylko, że postawiona została ona 

w sposób poważny i odpowiedni i tra- 

fiła na podatny grunt. Uważam przy- 

tem, że sprawa zdobycia poważnych 

kredytów konwersyjnych ma dla nasze 

go rolnictwa zbyt kapitalne znaczenie, 

aby można było zaniedbać jakiegokol- 

wiek środka dla ich uzyskania, nawet 

licząc się z tem, że trudności realiza- 

cyjne będą wielkie. "To też jestem głę- 

bóko przekonany, że wysiłki, podjęte 

w tym kierunku, należycie będą doce- 

nione i zrozumiane przez najszersze 

rzesze rolników bez wzgłędu na takie 

lub inne komentarze, ukazujące się w 

poszczególnych organach prasy. Na 

koniec pragnę stwierdzić jedną rzecz 

oczywistą, t. j., że liczenie na dopływ 

zagranicznych kredytów nie może wy- 

czerpywać środków wałki z kryzysem 

i że nietylko Ministerstwo Rolnictwa, 

ale wszystkie, zainteresowane czynniki 

w dalszym ciągu stosować będą inne 

środki zaradcze, któremi może rozpo- 

rządzać polska polityka gospodarcza. 

  

IT I KANALAS S 

Nominacje. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po- 
stanowieniem z dnia 31 stycznia r. b. 
mianował p. Kazimierza Szelągowskie- 
go kuratorem Okręgu Szkołnego Wi: 
leńskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po- 
stanowieniem z dnia 20 stycznia r. b. 
mianował p. Stefana Pogorzełskiego 
kuratorem Okręgu Szkolnego Pole- 
skiego. 

Dzieła sztuki wywędrowują 
z Rosji sowieckiej. 

Ze Stołpeów donoszą, iż onegdaj przez 
granicę przewiezione zostały dwa wagony 
eennych obrazów i zbiorów + „Ermitažu“ | 
petersburskiego. Dzieła te i zbiory źrtystów 
z wieku XVII i XVIII-go zakupione soy 
przem Framcję i Niemey. | 

[IWA 
Podpisanie klauzuli fakulta- 

tywnej przez Polskę. 

HAGA. 6.11. (Pat.) Sekretarz gen. 
Ligi Narodów notyfikował sekretarzo- 
wi stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej, że 24 stycznia mi- 
nister Spr. Zagr. Rzplitej Zaleski pod- 
pisał na okres lat 5-u klauzulę fakulta- 
tywną statutu Trybunału. W związku 
z tem zapisano do protokółu podpisa- 
nia następujące oświadczenie: W imie- 

niu Rzeczypospolitej Polskiej, z za- 
strzeżeniem ratyfikacji, niżej podpisa- 
ny oświadcza, iż uznaje — jako w peł- 
ni obowiązującą i bez specjalnej kon- 
wencji w stosunku do każdego członka 
Ligi Narodów lub państwa, przyjumu- 
jącego to samo zobowiązanie — ju- 
rysdykcję stałego Trybunału Sprawie- 
dliwości Międzynarodowej zgodnie z 
art. 36 par. 2 statutu Trybunału na 
przeciąg lat 5-u we wszystkich przysz- 
łych sporach, które mogłyby powstać 
po ratyfikacji niniejszego oświadeze- 
nia, w przedmiocie sytuacyj lub fak- 
tów późniejszych od tej ratyfikacji 
z wyjątkiem tych wypadków, w któ- 
rych strony zgodziłyby się lub godzą 
się uciec się do innego sposobu poko- 
jowego uregulowania. 

Oświadczenie niniejsze nie stosuje 
się do sporów: 

1) które dotyczyłyby spraw pozo- 
stawionych przez prawo międzynaro- 
dowe wyłącznej kompetencji Państw, 

2) które powstałyby pomiędzy Pol- 
ską a państwami, odmawiającemi u- 
stalenia lub utrzymywania normal- 
nych stosunków dyplomatycznych z 
Polską, alba 

3) które znajdowałyby się osa 
nio lub bezpośrednio w związku z woj- 
ną światową lub wojną polsko-sowiec- 
ką, albo 

4) które wypływałyby bezpośred- 
nio lub pośrednio z postanowień trak- 
tatu pokojowego, podpisanego w Ry- 
dze 18 marca 1921 r., albo 

5) które odnosiłyby się do przepi- 
sów prawa międzynarodowego w zwią- 
zku z puntami 3 i4. 

Genewa, 24 stycznia 1931 r. 

(-—) August Zaleski. 

W związku z tem zaznaczyć należy, 
iż obecnie podpisało klauzulę fakulta- 
tywną statutu Trybunału 47 państw. 

—— 

Nowa konferencja państw 
rolniczych. 

WIEDEŃ, 7. II. (Pat). W dniu 18 
i 19 marca r. b. odbędzie się w Wied- 
niu środkowo-europejska konferencja 
agrarna, która miała już odbyć się w 
ciągu lutego. Konferencja będzie miała 
charakter oficjalny, aczkolwiek zwo- 
łana będzie przez izby rolnicze i han- 
dlowe. 

Przedmiotem obrad będzie sprawa 
wyrównania środkowo-europejskiego 
importu zboża z wywozem zboża z za- 
chodniej Europy. W konferencji ma- 
ja wziąć udział delegaci Niemiec, Au- 

Czechosłowacji, Węgier, Jugosła- 
Rumunji, Polski i Bulgarji. Na 

   
wji, 
konferencji mają być poruszone rów- 
nież sprawy ceł preferencyjnych. 

Zgan b. przewodniczącego 
senatu włoskiego. 

RZYM, 7.II. (Pat). W sobotę zmarł 
tu były przewodniczący senatu i były 
ambasador Włoch we Francji Tittoni. 

Krytyczne posiedzenie sejmu 
łotewskiego. 

Votum zaufania dla rządu Celmiasza. 

RYGA, 7. II. (Pat). Na piątkowem 
posiedzeniu Sejmu łotewskiego odrzu- 
cony został rządowy projekt podwyż- 
szenia taryfy celnej. W związku z tem 
na temże posiedzeniu Sejmu premjer 
Celminsz postawił kwestję zaufania. 
W wyniku głosowania rząd uzyskał 
votum zaufania 49 głosami przeciwko 
42. 

Katastrofa lotnicza. 

LUBLIN 7.11 Pat. — Wezoraj na polach 
wsi Ryki w pow. garwolińskim wydarzyła się 
katastrofa samolotowa. Mianowitle samołot 
wojskowy, pilotowany przez por. Bączkow- 
skiego Antoniego, instruktora szkoły lotni- 
czej w Dęhlinie, x obserwatorem Bronisła- 
wem Skalskim, w czasie wykonywanych a- 
krobatycznych ewołucyj, wpadł w korkociąg 
i nie mogąc uehwycić równowagi, spid!ł na 
ziemię, rozbijająe się w szczątki. Pilot Ba- 
ezkowski poniósł śmierć na miejscu. Obser- 
water por. Skalski został ciężko ranny. 

iMakemmnienie zamachu. 
ma Mussoliniego. 

Komisarz i dwai agenci policji ranni. 
RZYM, 7.11. (Pat). W nocy z 3 na 4 b. m. policja rzymska uda- 

remniła przygotowywany zamach na życie prezesa rady ministrów 

Mussoliniego. Aresztowany został w hotelu Royal, nawprost mini- 

sterjum finansów, znany anarchista sardyński Michał Schirru. Od 20 

lat $chirru zamieszkiwał w Argentynie, od dnia 12 stycznia r.b. prze- 

bywając we Włoszech. Schirru przybył do Neapolu wprost z Argen- 

tyny i został zasygnalizowany policji jako niebezpieczny anarchista. 

Najwidoczniej przypuszczał on możliwość śledzenia go ze strony 
władz, gcyż natychmiast opuścił Neapol, udając się do Rzymu, skąd 
po kilku dniach powrócił do Neapolu. Wskutek tych ciągłych prze- 

jazdów, zdołał Schirru zatrzeć swe ślady. 
Schirru występował wszędzie jako człowiek bogaty i przebywał 

w towarzystwie jakiejś Węgierki. Hotele wybrane przez Schirru 

znajdują się na trasie codziennych przejazdów premiera Mussolinie- 
go, zwłaszcza hotel Rcyal, orzed Którym pierwszy minister włoski 

przejeżdża codziennie, udając się do prezydjum rady ministrów 

f wracając do willi, w której zamieszkuje. 

Schirru, przygotowując zamach, wybrał pokój na pierwszem 

piętrze. Projektował on rzucić z okna bombę na automobil! premje- 

ra. istotnie w momencie aresztowania policia znalazła w walizce 

Schirru trzy bomby. Aresztowanego zaprowadzono do komisarjatu 

policji. gdzie przy rewizji osobistej udało mu się błyskawicznym 

ruchem wydokyć rewolwer ł kilku strzałami ranić ciężko w płuco 

agenta policji, w ramię komisarza oraz kontuzjować podoficera 

policji. ' 
Ten ostatni zorjentował się w samobójczych zamiarach zamachow- 

ca I podbił mu rękę w chwili, gdy ten broń skierował przeciwko 

sohłe. Padł strzał, przeszywając policzki anarchisty, bez uszkodze- 
nia szczęk. Ranny pod silną eskortą przewieziony został do szpitala. 

Szczegóły zamachu. 

RZYM, 7-Il. (Pat). Ujawnienie przygotowywanego przez anarchi- 

stę Schirru zamachu na Mussoliniego wywołało w całych Włoszech 
oibrzymie wrażenie. 

przebiegu aresztowania anarchisty oraz tragedji, jaka rozegrała się 
w komisariacie policji. 

Według oświadczenia postrzelonego w ramię oficera policji, 

Ciani, złożonego redakcji „Giornale d'ltalia", anarchista Schirru za- 

chowywał się spokojnie do chwili oświadczenia komisarza: „Nie 

jesteś Hiszpanem, lecz poszukiwanym anarchistą włoskim Schirru*. 

Usłyszawszy te słowa, anarchista zrzucił palto, wydobył rewolwer 

i strzelił błyskawicznie klika razy, raniąc komisarza i dwu agentów. 

Prasa podaje, że Schirru ma lat 32, ukończył szkołę elementarną, 

w 20-ym roku życia wyemigrował najpierw do Francji, później do 
południowej Ameryki, był korespondentem pism anarchistycznych. 
Po oświadczeniu, że zamierzał wykonać zamach na premjera, 
Schirru przekazany został trybunałowi specjalnemu. 

Według doniesienia gazety „Laboro Faseista", policja areszto- 

wała wczoraj pewnego osobnika, który przybył do Rzymu z Medjo- 

lanu i u którego znalezione druki antyfaszystowskie. Prowadzone 
są dochodzenia, czy osobnik ten nie jest wspólnikiem Schirru, który, 

zdaniem policji, musiał być przez kogoś subwencjonowany, gdyż 
prowadził rozrzutny tryb życia, a w momencie aresztowania miał 
przy sobie zaledwie pięćset lir. Zatrzymana w towarzystwie Schirru 
tancerka, po stwierdzeniu, że była jedynie przygodną towarzyszką 
anarchisty, została zwolnioną. : 

* SRNINBNYS USS 

Katastrofa kolejowa w Krakowie. 
6 osėb zabitych, 4 ciężko a 20 Iżej rannych. 

KRAKÓW, 7-1. (Pat). Dzisiaj przed godziną 6 rano na dworcu 
przetokowym w Krakowie nastąpiło zderzenie dwu pociągów po- 
śpiesznych, a mianowicie pociągu, idącego z Warszawy do Krakowa, 
z pociągiem, idącym z Krakowa w kierunku Katowic. 

Rozbite zostały dwa parowozy, dwa brankardy, dwa wagony 
pocztowe, dwa wagony osobowe zostały uszkodzone. 

Według dotychczasowych nieoficjalnych wiadomości, kierownik 

jednego z pociągów i palacz zostali zabici, 3 osoby ciężko ranne, 
a kilka iżej. 

KRAKÓW, 7-I!. (Pat). W czasie katastrofy zabitych zostało sześć 

osób, w tem 3 kolejarzy, 2 pocztowców, 1 podróżny. Ciężko rannych 
podróżnych jest czterech, lekko rannych około 20. 

KRAKÓW 7.H. Pat. — Według do- wych w Krakowie, straty materjal- 
tychezasowego śledztwa, zostali zabi- ne w katastrofie dnia 7 b. m. wyno- 

ci w tutejszej katastrofie kolejowej szą około 260 tys. zł. Bezpośrednio po 
inż. Wiesław Kramarz lat 28, Krako- wypadku przybyła na miejsce komisja 

wianin, pracujący w Gdyni, Franci- pod przewodnietwem dyrektora ko- 

szek Wróbeł robotnik kolejowy, Jó- lei inż. Bobkowskiego oraz władz są- 

zei Hadesz, kierownik pociągu war- dowych. Dwóch pracowników kołejo- 

szawskiego i były urzędnik poczty ze: wych, którzy zawinili, zawieszono w 

Lwowa Ehrenpreis. 

KRAKÓW ZJII. Pat. — Według ko- 

munikatu dyrekcji kolei państwo- 

wani. Usuwanie przeszkód potrwa kil- 

ka godzin. 

  

Slina lotniotwo to potęga Państwal 

Prasa zamieszcza obszerne sprawozdania o 

służbie. Zostali oni ponadto areszto- ; 

Tłusty czwartki 

12 lutego 1931 r. 
o rzek 

    

Przechowanie ginącego 
narzecza. 

  

  
Widzimy tu,jak wieśniak rumuński przema- 
wia przed aparatem, utrwalejącym dane na- 
rzecze na płycie gramofonowej. Chodzi w 
tym wypadku o przechowanie ginącego na- 

rzecza dla uszu potomności. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PODPISANIE LITEWSKO - ŁOTEWSKIEJ 

KONWENCJI O SZKOŁACH. 

Rządy litewski i łotewski zatwierdziły kon- 
wencję szkolną, która chociaż podpisana w: 
1924r., z różnych powodów nie została do- 
tychczas wprowadzona w życie. Konwencja 
ta dotyczy 30 tys. Litwinów, mieszkających 
w Łotwie, oraz 16 tys. Łotyszów, mieszkań- 
ców Litwy. Obejmuje ona sprawy zakłada- 
nia i utrzymywania szkół, języka wykłado- 
wego, języka urzędowego, programów hi-- 
storji i geografji, wykładów języka ojczys- - 
tego i t. p. 

„Lietuvos Aidas“, omawiając techniczne 
strony konwencji, udzielające Łotyszom В 
tewskim znaczne przywileje z miejsca za- 
strzega się, że: „Wielkim błędem jednak by- 
łoby mmiemać, iź Konwencja, zawarta mię- 
dzy Litwą a Łotwą może być wtłoczona w 
ramy zagadnienia mniejszości narodowych. 
Chociaż ulgi udzielone wzajemnie w spra- 
wie szkolnictwa narodowościowego są zgod- 
nę z deklaracjami Litwy i Łotwy o ochronie. 
mniejszości narodowych, jasnem jest jednak 
iż podpisana konwencja nie może być uza- 
sadniona temi deklaracjami, gdyż wówczas 
byłaby ona zbyteczna. Konwencja szkolna, 
ustala w tym wypadku specjalny tryb po- 
stępowania, który możnaby nazwać stoso- 
waniem kiauzuli bałtyckiej w stosunkach 
kulturalnych. To też, do zawartych w kon- 
wencji wyjątkowych ulg nie może pretendo-. 
wać żadna inna, zamieszkująca Litwę i Ło 
wę mn'ejszość narodowa”. 

—— 

Brylanty dla skarbu państwa. 

GDYNIA, 7. II. (Pat). Do tutejszego 
portu zawinął w dniu 7 b. m. statek 
„Kraków*, przywożąc poza normal- 
nym ładunkiem paczkę brylantów dla 
skarbu państwa. 
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Burzliwe posiedzenie Sejmu. 
Starcia i rękoczyny — Klub Narodowy w opałach. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu już 

od samego początku, przyniosło pewną 

sensację. Przemówienie posła Tkacze- 

wa przedstawiciela komunistycznej sa- 

mopomocy chłopskiej dało powód do 

gorącego protestu przeciw wyrażaniu 

się przez niektórych mówców w spo- 

sób wysoce niewłaściwy o Polsce. Po- 

nieważ p. Tkaczew, mając według 

kontyngentu czasu tylko 8 min. do prze 

mawiania, przemawiał już o wiele dłu- 

żej, Marszałek Świtalski poprosił mów 
cę by opuścił trybunę. Komunista za- 

protestował przeciw temu. Wówczas 

Marszałek przywołał go do porządku, 

a potem wydalił na jedno posiedzenie. 

Poseł Tkaczew wolno opuszczał salę 

wygrażając pod adresem Izby. Gdy 

przechodził koło posła Skrypnika Ukra 

ińca z klubu BBWR. ten ze słowami 

„to masz od Ukraińców' znieważył 

go czynnie. Marszałek Świtalski za ten 

postępek nie licujący z godnością i po- 

wagą Sejmu, wydalił p. Skrypnika na 

jedno posiedzenie. Pan Tkaczew zaś 

uchwałą Izby został wykluczony na 

miesiąc. 

Drugie zajście bardziej gwałtowne 

i trwające daleko dłużej miało miejsce 

w czasie mowy posła gen. Galicy, gdy 

mówił on o haniebnej roli endecji w 

roku 1914, która spowodowała rozbicie 
Legjonu wschodniego. Poseł Kawecki, 
siedzący w pierwszej ławie kłubu Na- 
rodowego, zawołał głośno pod adresem 
posłów B. B. W. R. „bo wyście służyli 
Niemcom. Słowa te wywołały nieopi- 
saną wrzawę na ławach klubu BBWR. 
Kiłkunastu posłów rzuciło się w stronę 
p. Kaweckiego. Otrzymując uderzenia, 
wystraszony wskoczył on na ławkę i 
zaczął szukać czegoś nerwowo po kie- 
szeniach. Wrzawa trwa dalej, z ław 
BBWR. padają okrzyki,„wyrzucić go*, 
„niech opuści Sejm, wyjdź z sali tchó 
rzu. Poseł Kawecki chyłkiem pospie- 
sznie salę opuszcza, tumult jednak nie 
ustaje. . 

W przerwie, między ławami klubu 
Narodowego, dochodzi do drugiego 
starcia między grupką BBWR., a po- 
słami klubu Narodowego. Dopiero 
przez rozdzielenie ich, stopniowo Izba 
się uspakaja. Przez cały czas incy- 
dentu Marsz. Świtalski bezustannie 
dzwonił i przywoływał kilku posłów do 
porządku m. in. posła Birkenmajera z 
zapisaniem do protokółu. Jednak ani 
dzwonka ani słów Marszałka nie było 
słychać ko ginęły one w ogólnej wrza- 
wie. 

Przebieg wczorajszego posiedzenia Sejmu. 
WARSZAWA 7.II. Pat. — Na wstę- 

pie posiedzenia ślubowanie poselskie 
złożył poseł Błaszczak. : 

W dalszeį dyskusji nad prelimi- 
marzem budžetowym Ministerstwa Rol 
nictwa przemawiali poseł Częszik (Ch. 
D.) następnie pos. Soenger (Kl. Niem.) 
poczem poseł Tkaczow, który zazna- 
£zył, że jako przedstawiciel rewolucyj. 
mych chłopów polskich, ukraińskich 
fi białoruskich głosować będzie prze- 
ciwko budżetowi jako całości. 

Ponieważ mówca chciał dłużej mó- 
wić niż regulamin przewiduje, marsza- 
łek odebrał mu głos, wskutek czego 
powstał incydent, o którym piszemy 
ma innem miejscu. 

Następnie "przemawiał minister 
rolnietwa Janta-Połczyński, odpowia- 
dając na niektóre zagadnienia, poru- 
szone w toku dyskusji. Między innemi 
oświadczył, iż załamanie się cen zo- 
«stało spowodowane konjunkturą eu- 
mopejską: Nasze środki nie wystarcza. 
ją na to, aby poważnie ruszyć ceny. 
Minister ubolewa, że nie znalazł pozy- 
„tywnego ustosunkowania się do spraw 
«połniczych ze: strony prawicy. Inteli- 
gencja posłów prawicy sięga do tego, 
aby wiedzieć, czego nie chcą, ale nie 
do tego, aby wiedzieć co chcą. Mini- 
ster ponawia swój apel, aby rolni- 
«two zorganizowało się, gdyż dzielą 
je rzeczywiście trzeciorzędne sprawy, 
łączą natomiast sprawy życia. 

Następnie Izba przystąpiła do bud- 
żetu Ministerst. Spraw Wojskowych. 
Sprawozdawca poseł Perkowicz (BB) 
oświadcza, iż wychowanie wojska o- 
piera się na uznaniu autorytetu i mu- 
si być kierowane przeciw wszelkim 
mastawieniom, które mogą zatruć du- 
Szę wojska. Polska stoi na na rubieży 
«dwóch światów. Po jednej stronie 
anamy świat, który nazywa się świa- 
tem kapitalistycznym, a po durgiej 
stronie olbrzymi świat komunistyczny 
Jeden z nich głosi:„Przez trupa Pol- 
ski do wszechświatowego pożaru”, 
(drugi: „Przez trupa Polski do między- 
marodowych kompensat*. Te dwa 
światy czyhają na ducha polskiego 
„wojska. Wobec tych czynników ze- 
'wnętrznych mamy tylko ten jeden 
element, związany z mocą i koniecz- 
mością optymizmu, który musi być 
przygotowany na łamanie wszelkich 
przeszkód. Wojsko nasze Avyemancy- 
.powało się z pod różnych wpływów i 
„znalazło jedyną właściwą organizację, 
własną doktrynę i myśl w prawach 
„wojskowych. Omówiwszy następnie 
ułożenie schematu budżetowego Mi- 
misterstwa Sparw Wojskowych, refe- 
rent apeluje do Izby o niezmniejsza- 
nie tego budżetu. 

Zkołei zabierali głos poseł Arci- 
szewski (PPS) wnosząc o skreślenie 
„42 miłj. z uposażeń armji, poseł Te- 
binka (BB), poseł Róg (Kl. Chtopski), 
poseł Burda (BB). Podczas przemó- 
„wienia posła Galicy (BB) wynikł po- 
wtórny incydent wywołany prowoka- 
cyjnem odezwaniem się posła Kawec- 
kiego z Klubu Narodowego. Przebieg 
zajścia podajemy w telefonie z Wur- 
szawy. 

„,  Wieeminister spraw wojskowych 
gen. Konarzewski, zabierając głos, zbi- 
ja twierdzenie, jakoby wydatki na re- 
zerwę zaopatrzenia zostały zmniejszo. 
me. (o do wydatków biurowych, to 
ich zwiększenie spowodowane jest po- 
rządkowaniem tak ważnej dla mobi- 
lizacji ewidencji rezerw. Co do fun- 
duszu dyspozycyjnego, to wydano ty- 
le, ileśmy mieli. 

Na tem zakończono obrady nad 
budżetem Min. Spr. Wojsk., poczem Iz- 
ba przystąpiła do obrad nad projektem 
ustawy o poborze rekruta. > 

Po przerwie obiadowej Izba przy- 
stąpiła do preliminarza budżetowego 
'Mimisterstwa Poczt i Telegrafów. Spra 
'"wozdawca pos. Gliński (BB) wskazał, 
że w przyszłym roku zamierzone jest 
zwiększenie ilości urzędów poczto- 
wych. O redukcji etatów nie może być 

mowy, gdyż ruch pocztowy wzrósł 
znacznie, a liczba etatów pozostała ta 
sama. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 
Sprawozdawca pos. Goetel (BB) za- 
stanawiając się nad kwestją ochrony 
pracy, omawia działalność ustawoda- 
wczą Ministerstwa i sprawę inspekto- 
ratów pracy, wreszcie przechodzi do 
analizy budżetu, zaznaczając, że bud- 
żet Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej powinien być podwyższony je- 
dnak licząc się z ciężkiem położeniem 
gospodarczem został on zmniejszony 
w wydatkach administracyjnych oraz 
w wydatkach specjalnych. 

Po przemówieniu pos. Tełeżyń- 
skiego (BB), zabrał głos minister pra- 
cy i opieki społecznej gen. Hubicki, 
który odpowiadał na zarzuty, wnie- 
sione w toku dyskusji. Minister za- 
znaczył, że Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej nigdy nie odnosiło 
się stronniczo do obywateli polskich 
wyznania izraelickiego. 

W sprawie płac robotniczych mi- 
mister podkreślił, że użyje wszełkich 
środków jakiemi rozporządza, ażeby 
utrzymać płace robotnicze na istnie- 
jącym poziomie. 

W sprawie samorządu kas chorych 
minister stwierdza, że dekret Prezyden 
ta Rzeczypospolitej nie znosi zupełnie 
samorządu, tylko ujednostajnia samo- 
rząd ten na terenie całego państwa. 

Odpowiadając pos. Jankowskiemu, 
który wspomniał, że.w jakiemś piśmie 
pojawiła się supozycja, że Ministerstwo 
Pracy może przestać istnieć przy tym 
układzie sił w rządzie, minister zapew- 
nia, że w rządzie nikt nie pomyślał, ani 
nie myśli kasować Ministerstwa Pracy. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych. 

Sprawozdawca pos. Dybowski (BB) 
przedstawiał wyniki prac komisji bud- 
żetowej, dalej porusza sprawę fundu- 
szu dyspozycyjnego oraz propagando- 
wego, poczem zaznacza, że propagan- 
da nasza napotyka na trudności nie- 
tylko ze względu na niebezpieczną prze 
ciwpropagandę, ale i dlatego, źe u nas 
nie wszyscy poczuwają się równomier- 
nie do odpowiedzialności za to, w ja- 
kiem świetle przedstawiają nasze pań- 
stwo zagarnicą. Mówca powołuje się 
przytem na broszurę w czterech języ- 
kach, kolportowaną podczas sesji w 
Genewie i zawierającą interpelację po- 
słów P. P. $. na temat Brześcia. Refe- 
rent zapytuje, czy broszura ta jest po- 
mocna dła naszego ministra w jego 
trudnych chwilach w Genewie i zazna- 
cza, że pozwoli sobie wątpić i te wątpli 
wości wyraża w imieniu większości 
komisji i przypuszcza, że i Sejm także 
ma te same wątpliwości. 

W dyskusji zabierali głos pos. Pie- 
strzyński (KL Nar.), wreszcie posćł 
Surzyński jako przedstawicieł Kresów 
zachodnich. Omówił on szeroko sto- 
sunki mniejszości niemieckiej w Połs- 
ce i zaznaczył, że lojalnym Niemeom 
naród polski dał na zasadzie własnych 
ustaw prawa i swobody, jakie sobie mo 
Są rościć na podstawie traktatu mniej- 
szościowego. Niemców, którzy się czu- 
ja agentami obcej potencji i chcieliby 
w Polsce odrodzonej powtórzyć to, co 
było w Polsce przedrozbiorowej ze 
sprawą dysydentów, potraktujemy ja- 
ko szkodników państwa (oklaski na ła- 
wach BB). Polemizując z posłem Fran 
zem (Kl. Niem.) który uskarżał się na 
rżekomy ucisk w czasie wyborów, 
mówca podkreślił, że Niemcy stracili 
cyfrowo kilka mandatów, trzeba jed- 
nak pamiętać, że pozycja gospodarcza 
Niemców w Zachodniej Polsce jest tak 
silna, że pod groźbą utraty chleba wy- 
'borcy częściowo głosowali na listę nie- 
miecką. Od czasu, kiedy rząd połski 
zapewnił wyborcom wolność sumienia 
i zabezpieczenie przed represjami, by- 
liśmy świadkami zmniejszenia się gło- 
sów na listę niemiecką. W czasie prze- 
jaskrawiania stosunków mniejszości 
niemieckiej w Polsce, będziemy musie- 
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li zwrócić się — mówi dalej mówca — 
do p. ministra spraw zagranicznych, 
aby nietylko p. Curtius opiekował się 
mniejszością niemiecką w Połsce, ałe 
i polski minister spraw zagranicznych 
ujął się za uciśnioną i nieraz katowaną 
mniejszością połską w Niemczech. Od 
chwili wystąpień kilku działaczy pó- 
litycznych niemieckich, Schachta i Tre 
viranusa poczęły się psuć stosunki mię- 
dzy mniejszością niemiecką i społeczeń 
stwem połskiem. Wszystkim tym, któ- 
rym ostatnie wypadki na terenie mię- 
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dzynarodowym zawróciły głowę, wo- 
łamy: „Powróćcie na drogę obowiązku 
w stosunku do państwa polskiego, aby 
rząd i społeczeństwo mogły potrakto- 
wać was, jako uprawnionych obywate- 
li i jeśli zechcecie odegrać rolę chociaż- 
by najbardziej ukrytego narzędzia nie- 
mieckiej roboty rewizjonistycznej, to 
bądźcie przygotowani na jak najostrzej 
szą walkę*. P okońcowem przemó- 
wieniu referenta posła Dybowskiego 
rozprawę zakończono. 

Klub BBWR. za zniesieniem ograniczeń 
żydowskich. 

Mylne komentarze prasy żydowskiej. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Komisja prawnicza Senatu, rozpa- 
trując na ostatniem swem posiedzćniu, 
uchwałony przez Sejm projekt ustawy 
o uchwałeniu przepisów związanych z > 
pochodzeniem, narodowością, rasą, lub 
religją, obywateli Rzeczypospolitej, po- 
stanowiła wprowadzić do tego projek- 
tu szereg poprawek wychodząc z zało- 
żenia, że ustawa w brzmieniu rządo- 
wein nie załatwia całego zagadnienia. 

Dzienniki żydowskie komentując 
tę uchwałę komisji prawniczej Senatu 
wyraziły pogłąd, że większość komisji 
jest przeciw uchyleniu ograniczeń 
carskich, co więcej prezes koła żydow- 
skiego w przemówieniu na płenum Sej- 
mu, podczas debaty budżetowej, stwier 
dził, że sprawa została pogrzebana w 
Senacie. Wobec tego zwróciliśmy się 
do przewodniczącego komisji prawni- 

czej Senatu sen. Perzyńskiego z prośbą 
o przedstawienie faktycznego stanu 
sprawy. 

Nie bardziej niesłusznego niż ko- 
mentarze prasy żydowskiej do naszej 
uchwały — powiedział. on — Klub BB. 
w Senacie, wypowiedział się przeciw 
ustawie w obecnem jej brzmieniu, tył- 
ko dlatego, że chce zrobić tę rzecz do- 

brze. Projekt w brzmieniu bowiem 
sejmowem nie załatwia kwestji nie wy- 
chodzi z granic suchej deklaracji. Sen. 
Jundził i Abramowicz kierowail się je- 
dynie chęcią stworzenia rzeczy konkret 
nej i trwałej. Zapewniam, że sprawa 
ta zostanie przez komisję załatwiona 
pozytywnie w najbliższym czasie praw 
dopodobnie w przyszłym tygodniu, a 
w każdym razie przed upływem prze- 
pisanego 40 dniowego terminu. 

Wniosek opozycji przeciw sądewnictwu. 
Powodem -— zgon adw. Korenfelda. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj posłowie opozycyjni złoży 
li do laski marszałkowskiej wniosek 
w związku ze zgonem adwokata Ko- 
renfeida podczas rozprawy sądowej w 
sprawie zajść w dniu 14 września w 

Warszawie. : 
Wnioskodawcy uważają, że prze- 

bieg tragicznego wypadku zakończony 
śmiercią adwokata świadczy o złym 
sposobie badania świadków przez prze- 
wodniczącego p. Neumana, to więcej 
opisany wypadek rzuca ujemne świa- 
tło na sądownictwo połskie. Wniosko- 

dawcy domagają się by zmienić prawo 
o ustroju sądów powszechnych w tym 
kierunku, aby nietylko sędziowie lecz 
również prezesi i wiceprezesi sądów 
byli obierani przez Kolegja Sędziow- 
skie. 

Należy przypuszczać, że wniosek 
ten wkraczający w dziedzinę niezależ- 
nego sądownictwa, wysoce obraźliwy 
dla sądownictwa polskiego, w takiej 
formie jak go złożyli obecnie posłowie 
opozycyjni nie będzie mógł być przy- 
jęty przez Marszałka Sejmu. 

  

  

PAMIĘTAJCIE, że dziś, w ostatnim dniu TYGODNIA SPORTOWEGO 
miasta Wilna, o 
NARCIARSKIE. 

Dziś o godzinie I9 ej w sali Śniadeckich 
odbędzie się AKADEMJA SPORTOWA. 

odczyt miasta mecenas Folejewski, 

godzinie I2-ej na Antokalu odbędą się WIELKIE ZAWODY 

U. 5 B. (ul. Świętojańska) 
Przemawiać będzie prezydent 

p. t« „O TYP NOWEGO POLAKA* 
wygłosi mjr. Władysław Ziętkiewicz z państwowego urzędu wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego w 
„SPORT A SPOŁECZEŃSTWO WILEŃSKIE* wygłosi 

odczyt p. t. 
p. Michał Frank. 

arszawie, 

Podczas Akadermji zostaną rozdane nagrody za zawody sportowe. 
  

  

Odroczenie rozprawy przeciwko uczestnikom 
demonstracyj z dn. 14 września. 

WARSZAWA, 7. II. (Pat). Rozprawa 
przeciw uczestnikom demonstracyj z 
dnia 14 września miała w sobotę prze- 
bieg bardzo krótki, ograniczyła się bo- 
wiem do dwóch kwestyj formalnych. 
Obrona mianowicie zgłosiła ponowny 
wniosek 0 wyłączenie przewodniczą- 
cego sądu Neumanna. Sąd po naradzie 
wniosek ten odrzucił. Wówczas obro- 
na zgłosiła wniosek o odroczenie roz- 
parywy na dni 14 ze wzgłędu na choro- 
bę oskarżonej Budzyńskiej-Tylickiej, 
która po wstrząśnieniu, wywołanem 

nagłą śmiercią świadka Kornfelda pod- 
czas posiedzenia piątkowego, nie jest 
jeszcze w stanie stawić się na rozpra- 
wie. Prokurator zgłosił w związku z 
tem wniosek o zbadanie stanu zdrowia 
oskarżonej Budzyńskiej - Tylickiej 
przez lekarza sądowego dla stwierdze- 
nia kiedy oskarżona będzie mogła sta- 
wić się do sądu, zapowiadając ewen- 
tualne zgłoszenie wniosku o wyłącze- 
nie jej sprawy. Sąd po naradzie o- 
droczył rozprawę do przyszłego wtor- 
ku. 

AKCES ZYZERRRESKY 

Sukces rządu Brueninga. 
BERLIN 7.1. Pat. — W sobotę po 

południu odbyło się głosowanie nad 
zgłoszonemi przez frakeje opozycyj- 
ne wnioskami. W głosowaniu imien- 
nem odrzucone zastały dwa jedno- 
brzmiące wnioski — frakcji hitlerow- 
skiej i komunistycznej o wyrażenie 
wofum nieufności rządowi Brueninga 
283 głosami przeciwko 221 przy 13 

wstrzymujących się. 
Za votum nieufności głosowali hi- 

tlerowcy, niemiecko-narodowi, Lands- 
voik i komuniści. Wnioski frakcji bi- 
tlerowskiej, domagające się rozwią- 
zania Reichstagu odrzucono 318 prze- 
tiwko 207 głosom hitlerowców, nie- 
miecko-narodowych i komunistów. 

Sensacyjna sprawa. 
BERLIN 1.11. Pat. — Przybyły do Polski 

monter niemiecki Schmidt wniósł przed bes- 
liński sąd pracy skargę 0 odszkodowanie 
przeciwko ministrowi Rzeszy Trevirznusowi, 
którego pociąga do odpowiedyjałności va 
utratę iniratnej posady w jednej z większych 
fabryk w Warszawie. Na rozprawie w duiu 
7 b. m. Selunidt oświadczył, że pracając od 
trzech lat w fabryce połskiej czuł się cu- 
pelnie szczęśliwy i zamiersał po pewnym 
czasie powrócić do Niemiec, ażeby v zaosz- 
czędzenych funduszów ugrantować soebie sa- 
modziełną cgzysteneję. Jego płany zostały 
pokrzyżewane przez silne wystąpienie mini- 
stra Treviranusa przed rokiem, zawierające 
pogróżki przeciwko Połsce. Alarmujące po- 
głoski o niemieckich grośbach wojennych 
sprawiły, że koledzy-Polacy, pracujący ze 
Sehmidłem w tej camej fabryce, poczęli od 
niego nagle stronić. Również i dyrckeja fa- 

bryki, ulegająe powszechnemu naciskowi wi- 
działa się zmuszona wypowiedzieć Schmid- 
towi i innym robotnikom niemieckim pracę. 
Wrócił więe do Berina, gdzie przebywa zu- 
pełnie pozbawieny Środków do życia. Ministe 
Treviranus musi więc powetować strałę, wy- 
rządzoną przez swe nieżortunne wystąpienia. 
Gdybym miał pieniądze — mówił Schmidt — 
sprowadziłbym na własny koszt wszystkieh 
moich kołegów Niemeów z Wsrszawy, któ- 
rych minister Trevirauns podobnie jak mnie, 
pozbawił chleba. Wezwałbym ich do popar- 
cia mej skargi. Minister Treviranes przez 
swego prawnego zastępcę zaprzecza jakoby 
między jego przemówieniami a wypowie- 
dzeniem praey monterowi Schmidtowi ist- 
niał jaki związek przyczynowy. Sud praey 
nie wydał wyroku, odsyłając sprawę do wyż: 
szej instaneji. 

   

Na Nowej Zelandii. 
WELLINGTON 7.41. Pat. — AV okolicach 

nawiedzonych trzęsieniem ziemi, mie ńcy 
wciąż jeszcze pozostają poza swemi doma- 
mi. Komunikacja telegraficzna i talefoniczna 

    

została przywrócona. Światło elektryczne 
funkcjonuje. Odczuto kilka nowych wstrzą- 
sów. 

Znowu trzęsienia ziemi. › 
WIEDEŃ 7.1. Pat. — Z Aten donoszą: 

W piątek nawiedzito wyspę Zakyntos poważ- 
ne trzęsienie ziemi. Szkody bardzo zaaczne. 
Ofiar w ludziach mie było. 

WIEDEŃ 7.IL Pat. — United Presse do- 
nosi z Caracas w Venezueli, że siine wstrzą- 
sy ziemi, po których nastąpił nagły przy- 
pływ morza, nawiedziły znaczną część stanu 

Sucre. Nie wiadomo czy były ofiary w lu- 
dziach, w każdym razie szkody są bardzo 
znaczne. Ludnaość w sąsiednieh miejstowoś- 
ciach ogarnięta została paniką, ponieważ 
Gbawia się że wstrząsańenia ziemi wo: 
się i że zanosi się na taką samą katatrotę, 
jaka była w roku 1528. 

a - Jacht w płomieniach. 
OCALA (Floryda) 7.H Pat. — Na prywat- 

nym jachcie, odbywającym podróż po zatoce 
Fłorydzkiej, nastąpił wybuch, wskutek któ- 
rego jacht stanął w płomieniach. Pasażero- 

wie w panice wskoczyli do morza, leez wię- 
kszość z nieh została wyratowana przez przy- 
byłą na miejsce katastrofy pomoc. Jedna 0- 
soba utonęła, a kilka zostało rannych. 

B. p. adwokat Korenfeld. 
( Wspomnienie pośmiertne). 

Zmarły nagle podczas zeznań w Sądzie 
Okr. Warsz. adwokat Koremfeld — należał 
już do starego typu adwokatów warszaw- 
skich. Znał prawo i wymagał szacinka dla 
niego. Stawiał wysoko obowiązki Swego za- 
wodu i stał w obronie ukrzywdzonych i u- 

i nych. Pomimo, że był bezżennym, a 
może właśnie dlatego — kochał dzieci. Ta 
miłość zmusiła go do stałego opiekowania się 
nieletnimi przestępcami — którzy mieli w 
nim najszlacheiniejszego, wyrozumiałego 0- 
brońcę. Znał duszę dziecka i zbrodnicze typy. 
Rozumiał pobudki czynu i miał sugerujący 
wpływ na nieletnich przestępców. Często mia- 
łem przyjemność stawania z nim, jako obroń- 
ca dub ekspert przed sądami i miałem moż- 
ność przyjrzenia się zbożnej pracy gorącego 
serca. Ta głębia znajomości duszy dziecka 
wysoce była ceniona przez sądy nieletnich 
i jedno zapewnienie Korenfełda, że „tem łaj- 
<ak młody poprawi się: obiecał mi to* — 
miało wpływ na łagodzenie kary. 

Sprawa Studzieńca, podczas której Koren- 
feld mdlał z rozpaczy i wstydu za poniewie- 
ranie człowieka — wywarła na starca de- 
prymujące wrażenie. Odtąd nie widziano u- 
śmiechu na jego twarzy. Nowe przejawy bru- 
talności i bestjalstwa ludzkiego — godziły 
boleśnie w jego serce. 

To też, jak widać ze stenografowanych 
Sprawozdań, to pogodne serce 80-1etniego 
starca, zbyt wrażliwie zareagowało na formę 
pytań do których nie był przyzwyczajony. 
Jako awdokat — słynął z wytwonnej formy 
pyłań, obromy i stosunku do sądu. Po za 
prawem — posiadał wysoką kulturę litera- 
©ką. Umiejętność współżycia z ludźmi jedna- 
ła mu wszystkie serca. 

Stojąc poza partjami, mie mięszając się 
do polityki utyskiwał nad rozpowszechnie- 
niem partyjnictwa. Będąc z pochodzenia Ży- 
dem czuł się stale Polakiem, stał ponad 
wszelkiemi swarami narodowościowemi. i ро- 
litycznemi. 

Odszedł, stary, strudzony czystą duszą 

    

mecenas — jeden z ostatnich — niezastąpio- 
nych. 

«Cześć Twym prochom, stary kolego! 
A. Milicz. 
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Król szwedzki w Micei. 

NICEA, 7. HI. (Pat). Przybył tu krół 
szwedzki. Pobyt jego trwać będzie 6 ty- 

* godni. 

Brak nafty w Moskwie. 
MOSKWA 7.11. Pat. — Od dhuższego czasu 

daje się edczuć w Moskwie brak nafty. Mi- 
mo silnego mrozu przed rządowemi skła- 
dami natty stoją dziesiątki osób po kilkana- 
ście godzin w kołeżee w oczekiwaniu na no- 
we transporty nafty. G. P. U. na wszelki wy- 
padek aresztowało i zesłało od obozów kon- 
centracyjnych większą partję osób, zarzm- 
<ająe im sianie paniki wśród łudności oraz 
spekułację naftową. 

Nowy rekord Campbella. 
DAYTON BEACH 7.11. Pat. — Cam pheli 

osiągnął szybkość 94 8 ©/4gee mił na godzinę 
na 7-kcnnym samochodzie angielskiej marki, 
ustalająe w ten sposób nowy Świntowy re- 
kord szybkości na samochodzie tego typa. 
  

  

Ważne dla mateki. 
Broszurka d-ra med. Vidala pod RA 

„lady Lekarza dla młodych matek” 
$ rozdzielana będzie bezpłatnie, jak długo 

z
 

przez wszystkie apteki 

w Wilnie. 

zapas starczy, 

  
  

  

Uwaga Panowiel 
Kapeie i przekonacia się, że & 
najwyśmienitszy 

KOŁNIERZYK 
to z czerwoną nitką, 
która zapobiega nisz- $9 

czeniu krawatów. 

EJ
 

    

Delegacje polskich akademickich związków sportowych 
u Pana Prezydenta w Wiśle. 

  

  

   
Do Wieły przybyły delegacje akademickich związków sportowych, aby zaprosić Pana Pre- zydenta na zawody narcisrokie o mistrzostwo Polski. Zdjęcie: Pan Prezydent w etoczeniw 

*członków delegacji. 

  

Zawody hokejowe o mistrzostwo świata. 
Sensacyjny wynik meczu Kanada — Szwecja. 

KRYNICA 7.II. Pat. — W piątek 
około północy zakończył się w Kryni- 
cy mecz finałowy o mistrzostwo świa- 
ta, pomiędzy Kanadą a Szwecją. 

Spotkanie zakończyło się ołbrzy- 
mią sensacją w postaci wyniku Бел- 
bramkowego 0 : 0. 

Wynik ten może przesądzić o ło- 
sie mistrzostw świata, gdyby bowiem 
udało się drużynie amerykańskiej u- 

żyskać remisowy wynik z : 
wówezas mistrzostwo świata zdobyła- 
by po raz pierwszy w dziejach hokeja 
na lodzie drużyna Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Warto zaznaczyć, że jest to pierw- 
Szy wynik bezbramkowy, jaki Kanada 
uzyskała w Europie w zawodach o 
mistrzostwa. 

Przyjazd min. Zaleskiego. 
KRYNICA 7.1. Pat. — W sobotę 

przybył do Krynicy i był obecny na 
meczu Kanada — Austrja i U. S. A—   

Polska p.minister spraw zagranicz- 
nych August Zaleski. 

Mecz St. Zjednoczone — Polska. 
KRYNICA 7.11. Pat. — W sobotę 

w godzinach południowych odbył się 
w Krynicy mecz finałowy o mistrzo- 
stwo świata pomiędzy drużyną U. $. 
A. a Połską. Zwycięstwo odniosła za- 
służenie drużyna amerykańska w sto- 
sunku 1 : 0. W tercjach 0 : 0, 1 : 0, 
0:0. 

W pierwszej tercji gra zaczyna się 
od ostrych ataków drużyny polskiej, 
która kilkakrotnie niebezpiecznie pod 
jeżdża pod bramkę amerykańską. Na- 
stępnie utrzymuje się gra otwarta z 
lekką przewagą Amerykanów, przy- 
czem Polacy atakują dalekiemi strza- 
łami w linję obrony drużyny amery- 
kańskiej. W drugiej tercji Stany Zje- 
dnoczone odzyskują wyraźną przewa- 

gę, chwilowo nie schodząc z 
polskiej, W 12-ej minncie Ameryka- 
nin Dagnini dobija krążek, niefortan- 
nie odbity przez Stogowskiego. W ten 
sposób pada jedyna bramka meczu, 
która przesądziła zwycięstwo Stanów 
Zjednoczonych. W trzeciej tercji gra 
otwarta, przyczem pod koniec meczu 
drużyna polska przeprowadza szereg 
niebezpiecznych ataków, nie uwień- 
czonych jednak powodzeniem. Cały 
zespół polski gra ten mecz zupełnie 
dobrze. Sędziował Minder (Węgry). 
Mecz obserwował p. minister spraw 
zagranicznych Zaleski oraz ambasa- 
dor Stanów Zjedneczonych p. Willys 
z małżonka. 

Mecz Kanada — Austrja. 
KRYNICA 7.11. Pat. — W sobołę rano 

odbył się w Krynicy mecz finałowy o hokc- 
jowe mistrzostwo świata pemiędzy Kanadą 

Mecz Szwecja — 
KRYNICA 7.11. Pat. — Mech finałowy © 

mistrzostwo świata Szwecja — Czeehostowa- 
eja zakończył się wynikiem 1 : © (0:0, 0:0, 
1:0). Tempo powolne i espałe. Pewna przewa- 

i Austeją, zakończony wynikiem 8 : 0. W ter- 
cjach 0 : ©, 7 : 6, 1 : © na korzyść Kanady. 

Czechosłowacja, 
ga drużyny szwedzkiej. W pierwszej tezeji 
gra wyrównywa się. Ataki Czechów są niebez- 
pieczniejsze, Pod konise gry w 11 min. 30- 
hanson strzela bramkę. 

Węgry zdobyły puhar min. Zaleskiego. 
KRYNICA 7.II. Pat. — Późno wie- 

czorem odbył się w Krynicy ostatni 
mecz w turnieju o puhar ministrą 
Zaleskiege między Francją i Węgrami, 
Zwycięstwo odniosła drużyna węgiey. 
ska w stosunku 1 : 0. W poszczegól- 

nych tercjach © : 0, © : 6, 1 : ©. Gra 
była przez cały czas bardzo zaeięta, 

ałe niezbyt ciekawa. Decydującą o 
zwycięstwie bramkę strzelił w ostat- 
nim momencie gry Minder. Sędziował 
Soem (Czechosłowacja). Dzięki temu 
zwycięstwu Węgry zdobyły ostatecz- 
nie puhar, ufundowany przez p. mi- 
nistra spraw zagranicznych Augusta 
Zaleskiego. 

Program niedzielny. 
KRYNICA 7.IL. Pat. Program na niedzie- 

lę, w ostatnin dniu zawodów hokejowych. 
o mistrzostwo świata przewiduje o godzinie 
10-ej rano mecz Austrja—Szwecja. o 11 min. 

30 Czechosłowacja—Polska 3 © godzinie 18 
Kanada — Stany Zjednoczone Ameryki Pół. 
nocnej. Ę 

SATA" *
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Nieudana ucieczka do „raju' sowieckiego. 
Wpobliżu granicy sowieckiej w rejonie 

$tołpców władze śledcze aresztowały od dłuż- 
szego czasu poszukiwanego oszusta Benjami- 
ma Bumsowicza vel Kneblewicz, poszukiwane- 
go przez policję warszawską. 

Bursewicz oskarżony jest o cały szereg 

cszustw i wymuszeń oraz o fałszerstwo wa- 
huty. Będąc ścigany przez policję Bursewicz 
usiłował drogą nielegalną przedostać się do 
Rosji sowieckiej. lecz został aresztowany 1 
przekazany do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych. 

Krwawa masakra włościan na pograniczu 
sowieckiem. 

Dowosza nam z pogranicza, iż w rejonie 

gdeinka granieznego Drysa wpobliżu wsi 
Wiikowa pztrele sowieckiej straży graniez- 

mej zetknęły się z większą grupą włościan 
któru zamierzała zbiec do Połski przed re- 

presjami władz sowieekich na tle nieustan- 

myeli rekwizycyj. Włośeianie obawiająe się 
przybycia karnych oddziałów ©. U. P. po- 
słanowiłi masowo przedostać się ua teren 
Polski. Też nad sama granicą sow: straż gra- 
ańcznn usiicwaia pochwycić zbiegów. W re- 

Tragiczna bójka 
Jesiere Jagodówka położone wpobliżu 

wsi Zarseczany (gm. paszkowskiej) stała się 
wezoraj miejscem tragicznego wypadku. 
Pomiędzy kitku robotnikami zajętymi przy 

lodu powstała sprzeczka, któ- 
wa wkrótce zamieniła się w bójkę. 

Podczas bójki, jeden z jej uczestników, 
wełboćnik Jan Wistanow wydokyt noża i 

zultacie krótkiej utarezki zostało zabitych 
11 włościan, w tej łezbie 2 kobiety. 

5-ciu zbiegom udało się szezęśliwie prze- 
dostać się na teren Połski. Opowiadają oni 
o ro: wśród włościan do rządów 
sowieckich. Część włościan ucieka do lasów, 
gdzie tworzą stę oddziały partyzanckie, pro- 
wadzące walkę podjazdową z Sowietami. Od- 
działy te napadają na komunisłów oraz in- 
stytucje i chbjekty państwowe. 

na lodzie jeziora. 
pehnął nim swego kołegę Sarewieza Aleksan- 
dra w bok. 

Sarewiez upadł tak nieszczęśliwie, że tra- 

tił do przerębli i utonął. 
Powiadomione © wypadku władze śled- 

eze Wistanowa aresztowały. 
(0). 

+ Wyrób samogonki kwitnie. W powie- 

cje  dzieśnieńskima funkcjonarjusze Policji 

Państwowej ujawnił 6 tajnych gorzełni. Właś- 

cicieli fabryczek samogonki pociągnięto do 

„adpowiedziałności karnej. 

        

2 POGRANICZA 
+ Areszty Polaków. Z pogranicza nade- 

szła wiadomość, iż policja litewska na terenie 

powiatu szawelskiego pod zarzutem upra- 

wiania szpiegostwa na rzezcz Połski areszto- 

wała 4 osoby. Wiśród aresztowanych znaj- 

duje się Aleksandra Wojczyńska wice-pre- 

zeska ogniska polskiego w Szawlach. 

List otwarty Klubu Włóczęgów Senjorów 
de członków Bratniej Pomocy U. S. B. w Wilnie. 

Koledzy! 
— Wykryte estatnio na terenie Bratniej 

Pomocy nadnżycia głośnem echem odbiły 

się wśród społeczeństwa wileńskiego. Tem 

bardziej nie mogą przejść koło tego obojęt- 

mie ci, którzy niedawno wyszii z szeregów 

braci zkademiekiej i którzy z rozwojem i z 

wozżwiteme Wszechnicy Wileńskiej łączą swą 
wiarę w odrodzenie minionej wiełkości na- 

mego miasta. 
— Za poczynione małwersącje będą odpo- 

wisiały jednostki. Rzeczą jest władz kom- 
petentnych wyjaśnić rozmiary ieh przestęp- 
nej driałałności oraz wymierzyć im sprawie- 

dłiwą karę. Obserwując jednak życie akade- 
miekie w ciągu ostatnich lat sądzimy, że po- 

sa winą pojedyńczych jednostek, jedną z 
głównych przyczyn tych faktów hańbiącyeh 
fest atmosfera i system pracy w organiza- 

cjach samopomcowych., który zdemoralizo- 
wanym .lub słabym jednostkom umożliwia 

nadużyć. Zasadniczą wadą tego 
systemu jest wprowadzenie na teren Brat- 
miej Pomocy czynnika walki politycznej. 
Różne ugrapowania polityczne starszego spo- 
łeszeństwa, pragnąc w swej grze politycznej 
wykorzystać młodzież, tworzą na terenie aka- 
demickim swoje ekspozytury. T. zw. ideo- 
we organizacje akademickie są właśnie naj- 
qaeściej tego rodzaju ekspozyturami. Wybo- 

wy do Zarządu Bratniej Pomocy stają się pró- 
bą sił tych ekspozytur. Ze szkodą dla idei 
samopomocowej wprowadzono metodę nk- 

ładaania list partyjno-politycznych. W rezul- 
tacie walne zebrania Bratniej Pomocy stały 

„alę teremem pracy emisarjuszy politycznych 
„me starszego społeczeństwa, którzy dla przy- 
żemności rzueenia ma łamach prasy kilku 
słów e zwycjięstwie pozostającego pod 
wpływem ieh haseł odłamu młodzieży, poś- 
więcają dobro i interes instytuejł samopomo- 
owej. De pracy, wymagającej przedewszyst- 
kiem praey i poświęcenia wybierani są łu- 
dzie ckspozytur. Skutkiem tego wszełkie 
"uprawy nawet w łomie samego Zarządu nie 
mogą być traktowane objektywnie, lecz były 
ujmowane z punktu widzenia danej grupy 
politycznej. Wytwarzało to atmosierę nie- 
sprzyjającą pozytywnej i twórczej pracy dla 
budowanie jak najlepszych moralnie i ma- 
terjałmie warunków bytu dia akademików. 

— Nie wątpimy, że koledzy razem = nami 
doskonale zdają sobie sprawę z konieczności 
uzdrowienia dotychczasowych stosunków i 
dlatego pozwalamy sobie przedłożyć*do roz- 
ważenia zarys projektu reorganizacji Brat- 
miej Pomocy, opracowany przez tych z poś- 

ród nas, którzy w czasie swojej działałności 
mieli możność bliiszego zapoznania się z ca- . 
tym meehanizmem parey Bratniej Pomocy. 

KLUB WŁÓCZĘGÓW SENJORÓW: 
Zbigniew Kaliszczak, Wojciech Kozłow- 
ski, Jan Kruszyński, Kazimierz Leczycki, 
Teodor Nagurski, Henryk Niewodni- 
«zański, Wacław Pac - Pomarnacki, 
tizestaw Połowiński, Józej Reutt, Ta- 
deusz Rymkiewicz, Józeł Serafinowicz, 
tiugenjusz Skorko, Stanisław Świanie- 

icz, Witołd Swida, Witold Syłwano- 
wicz, Stanisław Wiśniewski, Seweryn 
Wysłouch, Henryk Zabielski, Kazimierz 
Zwierko. 

Bratnia Pomoce jest instytucją na- 
-wskroś gospodarczą o pokaźnym ma- 

jątku, winna więc ona mieć zapewnio- 

ną ciągłość pracy i fachową opiekę. 

W chwili obecnej, ani struktura wew- 

nętrzna Zarządu Bratniej Pomocy, 

ani jej Walne Zebranie tego nie zape- 

wniają. Walne Zebrania nie spełniają 

warunków naczelnego organu kontro- 
li, legalności i cełowości gospodarki 

samopomocowej zaś odnawiany co 

roku Zarząd Bratniej Pomocy, mając 

do czynieina z zupełnie świeżym, czę- 

sto niewyrobionym elementem nietyl- 

ko nie zapewnia ciągłości ipracy fi- 

nansowej lecz często naskutek niefa- 

chowości swej popełnia omyłki, fatał- 

nie odbijające się ma całości gospo- 
darki. я 

Reorganizacja Bratniej Pomocy 
winna pójść w kierunku wprowadze- 

nia do Zarządu 'paru płatnych kiero- 

wniczych stanowisk, obowiązkiem 
których byłoby ścisłe przestrzeganie 
regulaminu finansowej gospodarki 0- 
raz prowadzenie niektórych odpowie- 
dzialnych agend Bratniej Pomocy. 

Młodzież Akademicka w czasie swych 
studjów ma za mało czasu, by móc 
zajmować się odpowiedzialnemi a- 
gendami Bratniej Pomocy bez usz- 

czerbku dla siebie bądź dla samej a- 

gendy. Honorowe zaś prowadzenie a- 

gend odpowiedzialnych było demorali 
zującem, gdyż w paru wypadkach da- 
wało moralne uspokojenie: „pracuję 
bezpłatnie — mogę czegoś żądać”, co 

przy braku dostatecznej kontroli da- 
wało drogę do nadużyć. Kadencja Za- 
rządu trwałaby jeden rok, lecz skład 
nowego Zarządu winien posiadać '/. 
osób z ustępującego Zarządu. 

Zwiększenie kontroli możnaby do- 

konać przez wprowadzenie Rady Nad- 
zorczej, która składałaby się z kilku- 
nastu przedstawicieli młodzieży aka- 
demickiej, wybranych bądź przez 
powszechne _ pięcioprzymiotnikowe 
głosowanie, bądź też będących przed- 
stawiciełami poszczególnych kursów 
różnych wydziałów. Rada Nadzorcza 
mając w swem łonie przedstawicieli 
Senatu i Wojewódzkich Komitetów 
niesienia [pomocy P. M. A. oraz czyn- 
ników gospodarczych, posiadalaby 
równocześnie moralne poparcie i o- 
piekę Senatu i starszego społeczeńst- 
wa. Do obowiązków Rady Nadzorczej 
należałoby przyjmowanie sprawozda- 
nia i udzielanie absolutorjum Zarzą- 
dom, uchwałanie preliminarza budże- 
towego, „wybór Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej. 

ATSITIKTINIS ETIKTIS 

Burzliwe zebranie Związku Pracowników 
Samochodowych na 
Że źródła kompetentnego dowiadu- 

jemy się, iż w piątek dnia 6 b. m. 
w łokaln związkowym przy ul. Jagiel- 
łońskiej Nr. 3 odbyły się dwa walne 

zebrania Związku Pracowników Samo- 
chodowych, które miały niezwykle 

burzliwy przebieg rzucając nader cha- 
rakterystyczne Światło na wywołaną 
ofertą firmy szwajcarskiej Arbonu t. 
zw. kwestję komunikacji autobusowej 
® Wilnie. 

Zebrania te urządzone dła obu 
zmian dziennych pracowników samo- 
chodowych odbyły się przy pełnych 
kompletach zainteresowanych, co było 

„ dotychczas wydarzeniem nienotowa- 
uem w historji tego silnego związku 

pracowniczego. 

Na porządku dziennym zebrań by- 

ło przedewszystkiem sprawozdanie za- 
rządu, w sprawie poczynionych kro- 
ków, mających zapewnić dalszą pracę 
$unkcjonarjuszom „Spėldzielni“ w wy- 
padku oddania przez Magistrat wy- 
łączności na dalszą komunikację auto- 
busową firmie „Arbon*. 

tle oferty „Arbonu”. 
Otóż okazało się, iż zarząd związ- 

ku, jak tylko dowiedział się o ofercie 
„Arbon* — niezwłocznie wszedł z nią 
w kontakt w celu zasięgnięcia opinji, 
jakie firma ma zamiary względem do- 
tychczasowej obsługi autobusów miej- 
skich, zwłaszcza, iż ogromne zaniepo- 
kojenie wywołała wiadomość, iż na 
miejsce dotychczasowych 106 wozów 
ma być uruchomionych tylko 40. 

Firma „Arbon“ odpowiedziała na 
pismie zarządowi Związku, iż gwaran- 
tuje z chwilą przyjęcia jej oferty za- 
trudnienie 160 ludzi, licząc, jak dotąd 
2 szoferów i 2 konduktorów na 1 auto- 
bus. Jednocześnie „Arbon* nadmienia, 
iż w miarę potrzeby, to znaczy zwięk- 
szania się ilości wozów zespół pracow- 
niczy wyłącznie uzupełniać będzie z 
pośród członków Związku. 

Tu stwierdzić trzeba, iż takie posta- 
wienie sprawy, bez względu na jej moc 
no iluzoryczne brzmienie, co do rychłe- 
go zapewnienia pracy wszystkim do- 
tychczasowym współpracownikom 
„Spėldzielni“ — rozpętało istną burzę 

KU RJ E R 

i do znacznej części zrzeszo- 
nych w .„Spółdziełni* pracodawców z 
któremi zresztą od chwili swego pow- 
stania związek zawsze prowadził ostrą 
walkę. 

Ofertę „Arbonu'* bez względu na jej 
korzystną, czy też niekorzystną stronę 
dla Związku zrzeszeni pracownicy 
autobusowi od samego początku potra- 
ktowali jako akcję do wywałczenia dla 
siebie lepszych warunków pracy i pła- 
cy niż dotychczas, zwłaszcza, iż znacz- 
na większość pracodawców czując 
grunt pod nogami podobno w niemożli- 
wy sposób ich wykorzystywała. 

Na obu zebraniach jednomyślnie 
rzec można postanowiono: 1) Konty- 
nuować ze względów zasadniczych wal 
kę ze „Spółdzielnią, jako luźnem zrze- 
szeniem różnego gatunku pracodaw- 
ców, nie dającem dotąd żadnej gwaran 
cji należytego unormowania stosun- 

ków z pracownikami. 
2) Upoważnić zarząd do dopilno- 

wania sprawy zatrudnienia członków 
związku przez każdą ewentualnie inną 
firmę która otrzyma wyłączność na 
prowadzenie dalszego ruchu autobu- 

sowego. 
3) Wyłoniono Komitet, który otrzy 

mał mandat wespół z zarządem do u- 
normowania w miarę możności stosun- 
ku ze „Spółdzielnią” bez względu na 
to, jak w ostateczności rozstrzygnięta 
zostanie sprawa ruchu autobusowego 
przez powołane do tego czynniki. 

4) Na wypadek gdyby „Spółdziel- 
nia” i teraz nie uwzględniła postula- 
tów — ogłosić strajk, i zerwać tem 
samem z nią wszelkie stosunki. 

5) Gdyby do tego doszło, a przez 
zynniki miarodajne nie była jeszcze 

rozstrzygnięta sprawa oddania wyłącz- 
ności na komunikację autobusową — 
dołożyć wszelkich starań do zmonopo- 
lizowania ruchu samochodowego w rę- 
ku Związku, zwłaszcza iż już dziś — 

poczynione są odnośne propozycje 

przez pewne poważne wytwórnie sa- 
mochodowe pójścia związkowi na rękę 

Jak widać z tego — cała ta sprawa 
mocno jest skomplikowana — i nie 
prędko jeszcze będzie zasadniczo roz- 
strzygnięta. 

Z drugiej strony dowiadujemy się, 

iż w łonie zarówno ze strony „Arbonu** 

jak Związku Pracowników Samocho- 

dowych zagrożonej „Spółdzielni* wre 

praca reorganizacyjna i podobno nie- 

bawem ma się ona przekształcić na 
S-kę Akcyjną i usunąć ze swego grona 

nieodpowiednich członków. Rzecz zro- 

zumiała, że o ile to rychło nie nastąpi 

„Spółdzielnia* w stanie obecnym ma 

minimalne szanse wygrania sprawy. 

Uważamy, iż dobrze się równieź sta 
ło, iż wyświetlona została rola Związ- 

ku szoferów i konduktorów, który na- 
reszcie jasno i otwarcie ze swej stro- 
ny naświetlił tą sprawę. Z tego widać, 

iż Związkowi nie chodzi specjalnie, 

ażeby przyczynić się do upadku „Spół- 

dzielni*, lecz chce zapewnić swym 

członkom lepsze niż dotąd warunki 
pracy i egzystencji. 

bos. 

—- 

Z Muzyki 
Odczyty muzyczne. — Inauguracja 

własnej siedziby Konserwatorjum. — 
Koncert kameralny. 

W siedzibie Związku Literatów 

mieliśmy rzadką okazję słyszenia 
dwóch prelekcyj, wyłącznie tematom 
muzycznym poświęconych. Sprawo- 

zdawca muzyczny pism warszawskich, 

p. Karol Stromenger, mówił o muzyce 

współczesnej, oraz o związku litera- 

tury z muzyką. 
O ile na ogólną charakterystykę 

muzyki współczesnej przez prelegenta 

zgodzić się można było, jako na opinję 

objektywną, nie stronniczą, o tyle o- 

stateczne wnioski o tej muzyce wysnu- 

te były z zabarwieniem nieco za jedno- 

stronnem, a nawet — miało się wra- 

żenie — wyraźnie negatywnie ustosun- 
kowanem do całokształtu przejawów 
„Rowoczesności* w twórczości mu- 
zycznej naszej doby. 

Jakkolwiekbądź, za konieczny wa- 

runek możliwie sprawiedliwego usto- 

sunkowania się naszego do przejawów 

muzyki najnowszej należy uważać 

gruntowne jej poznawanie i zapanowa- 

nie nad zbyt pochopną oceną jej war- 

tości, zarówno dodatnią, jak i ujemną. 

W drugiej swojej prelekcji p. Stro- 
menger dłużej zatrzymał się nad pier- 
wszym kompozytorem muzyki do 
„Fausta* Goethego, księciem A. Radzi- 
wiłłem. Ciekawy był szczegół, że arcy- 
dzieło Goethego stało się w Niemczech 

znane, a później odpowiednio ocenio- 

ne, właśnie naskutek spopułaryzowa- 
nia go najprzód przez naszego kom- 
pozytora — dyletanta w formie sce- 
niczno-muzycznej. 

W dalszych swoich wywodach p. 
Stromenger zastanawiał się nad wza- 
jemnem oddziaływaniem na siebie mu- 
zyki i literatury. 

Na przestrzeni dwóch ostatnich 
stuleci zbytnie przesiąkanie literatury 

do muzyki — tej ostatniej na dobre 
nie wychodziło. Jakkolwiek okres ro- 
mantyzmu był najintensywniejszym 
objawem takiego zbliżenia, i wiele cen- 
nych arcydzieł ludzkości przysporzył, 
to jednak poprzedzający go okres kla- 
syczny, zarówno jak i przeżywany о- 
becnie okres arcyciekawych emanacyj 
zapoznanych pierwiastków piękna mu- 
zycznego, umożliwił i umożliwia sztu- 
ce muzycznej objawienie jej swoistego 
piękna w jedynie czystej i samodziel- 
nej postaci. 

Prelekcje podobne cenimy niezmie- 
rnie: są one niesłychanie ważnym 
czynnikiem rozbudzania zaintereso- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meżecrołogii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 7 H—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

  

  

Temperatura średnia — 11° С 
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Wiatr przeważający: połudn -wschodni. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTE. 

— Życzenia imieninowe p. wojew. Kirti- 

klisa. P. wojewoda wileński Stefan Kirtiklis 

w dniu 7 lutego r. b. złożył w towarzystwie 

naczelnika wydziału” Urz. Wojewódzkiego 

M. (Pawlikowskiego, radcy wojewódzkiego 

W. Piotrowicza i sekretarza Wendorffa, žy- 

czenia ks. Arcybiskupowi Romuakłowi Jał- 

brzykowskiemu z racji Jego imienin. 

9 ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki Wiłeński w dnia 7. 

II. 1931 r. ukarał za świadome i złośliwe 

pobieranie za chleb cen wyższych od bied- 

nej ludności ma przedmieściach od uchwalo- 

nych przez komisję rzeczoznawców, A Za- 

twierdzonych przez starostę — Berkona 

Mowszę, właścicieła- skłepu spożywczego 

przy ul. Antokolskiej Nr. 84, aresztem bez- 

względnym na przeciąg czterech tygodni, o- 

raz grzywną w wysokości 1000 zł. z zamianą 

w razie nieuiszczalności na karę aresztu 

przez dni 14. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Prawników. Dnia 9 lutego w 

poniedziałek w lokaht IK'Koła (Zamkowa 11) 

odbędzie się zebranie sekcji retorycznej o 

godz. 19 na którem odbędzie się próba prze- 

wodu sądowego. 

Z POCZTY. 

— Budowa nowego urzędu poeztowego. 

Jak się dowiadujemy, Wileńska Dyrekcja 

Poczt i Telegrafów z wiosną b. r. przystę: 

puje do budowy nowego gmachu urzędu po- 

cztowego w Baranowiczach. 
Kredyty na ten cel zostały wyasygnowa- 

me przez Ministerstwo Poczt i Telegratów. 

Z KOLEI. 
— Wieczór radości dziecinej w „Ognisku 

Kołejowem*. Dnia 8 b. m. o godz. 16-е} 

(czwartej po poł.) Ognisko kolejowe otworzy 

swe podwoje, aby zabawić, wzruszyć i ucie- 

szyć dzieci. W tym celu urządza specjalną 

dziecinną „akademję* pod tytułem: „Co tych 

dzieci na tym świecie”. Wykonawcami dziecin- 

nego programu będą panie Hohendlingerówna 

i Pławska oraz panowie Bohdziewicz i Mali- 

nowski. Ucieszą uszy dziecięce bajki, opowia- 

dania, piosenki, a nawet o tem jak to jedno 

większe dziecię pojechało w odwiedziny do 

Turków. Wstęp dla wszystkich dzieci wolny. 

— Przygotowawezt praee zespołu dra- 

matycznego „Ogniska Kolejowego". Wśród 
warstw kolejarzy cieszy się dużą sympatją 

zespół dramatyczny „Ogniska“, ponieważ do- 

starczył swym bywalcom wiele miłych chwil. 

Sprężysta organizacja spoczywa w rękach p 

Chmielewskiego i dzielnie mu dopomaga p. 

Szemberg. Ostatnio „zespół przystępuje do 

   

'zmontowania dużego i trudnego, jak na sto- 
sunki Ogniska, widowiska: „Obrona Często- 
chowy*. Udział biorą znani i powszechnie 
lubiani państwo Jenszowie, Szembergowie, To 
maszewscy, pani Chmielewska oraz. p. Lisiec- 
ki Udział wymienionych osób daje gwarancję, 
iż kreacje przez nich odtworzone będą godne 

widzenia, przez co cała sztuka uniknie cha- 

1akteru banalności, cechującego prawie wszy- 
stkie poczynania amatorskie. Nadmienić wy- 
pada, iż opracowywana sztuka ukaże się w 
zupełnie nowej szacie, gdyż w tym celu spo- 
rządzone są specjałne kostjumy kontuszowe. 

przyczem kołory materjałów jak i krój stro- 
jów historycznych zastosowane zostały do wy- 
magań kostjumołogicznych. 

Życzyć należy aby impreza kulturalna z 
łakim nakładem kosztów i pracy przygoto- 
wywana, odniosła odpowiedni sukces. 

— Z życia kolejowego L. O. P. P. W ży- 
ciu komitetu kolejowego rok ubiegły był prze- 
łomowym pod wzgłędem montowania struk- 
tury organizacyjnej. Organizacje tego typu 
co L. O. P. P. opierają swe istnienie prawie 
wyłącznie na iłości członków. Pod tym więc 
względem sytuacja organizacyjna kolejarzy 
zmieniła się na lepsze. Do tego bowiem czasu 
w hierarchii L. O. P. P. kolejarze stanowili 
część komitetu wojewódzkiego miejskiego w 
Wilnie, posiadając jedynie uprawnienia ko- 
mitetu powiatowego, pomimo iż liczbą człon- 
ków przewyższali komitet wojewódzki. To też 
staraniem zarządu komitetu w. początkach 
roku ubiegłego, kołejarze wileńscy uzyskali 
uprawnienia komitetu okręgowego, a już w 
maju tegoż roku zostali podniesieni do god- 
ności wojewódzkiego, ponieważ liczba człon- 
ków wzrosła ponad 10 tysięcy. W chwili o- 
bccnej liczba członków komitetu zbliża się 

do 12 tysięcy. Poważny sukcs organizacyjny 
kolejarze wileńscy zawdzięczają w dużej czę- 
ści życzliwemu stanowisku władz administra- 
cyjnych, a szczególnie obecnego dyrektora ko- 
lei inż. Falkowskiego, który poczynania ko- 
mitetu darzy poparciem i pomocą. 

Poza werbunkiem. członków wiele uwagi i 
starań poświęca komitet sprawie propagandy 

wań w dziedzinie, tak rozpaczliwie za- 
niedbanej w umysłowości inteligenta 
polskiego. 

Doniosłą uroczystość święciło w ty- 
godniu ubiegłym Wileńskie Konserwa- 
torjam Muzcyzne. Po szeregu lat dzia- 
łalności, dokonywanej w lokalach cu- 
dzych, czołowa ta uczelnia nasza mu- 
zyczna święciła inaugurację własnej 
siedziby, przystosowanej do swoich 
specjalnych potrzeb. Lokal ten, poło- 
żony przy ul. Wielkiej, z wejściem od 
ul. Końskiej, posiada kilkanaście po- 
kojów klasowych, zaś oprócz tego dużą 
sałę koncertową o doskonałej aku- 
styce. 

W sali tej juž w niedzielę wieczo- 
rem odbył się kolejny koncert kame- 
rałny zespołu im. St. Moniuszki, po- 
święcony muzyce klasycznej. Reper- 
tuar, złożony z kwartetów smyczko- 
wych Haydna i Mozarta, oraz trio Be- 
ethovena, snać odpowiada zamiłowa- 
niom naszych kameralistów, gdyż wy- 
konanie ostatnie zaliczyć należy do 
najlepszych, zarówno w zespole smycz- 
kowym, jak i w połączeniu z fortepia- 
nem (prof. Kimontt-Jacynowa). 

Zastępca. 

NIKA 
i stałego kontaktu ze swoimi członkami. To 
też oprócz wyjazdów członków zarządu do 
poszczególnych ośrodków kolejowych, zostało 
zorganizowanych około £0 odczytów, których 
wysłuchało prawie 5000 osób. Akcja uświada- 
miająca obejmowała wszystkie ośrodki sku- 
piające większą liczbę kolejarzy, jak Lidę, 
Grodno, Białystok, Wołkowysk, Baranowicze, 
Stołpce, Horodziej, Łuniniec, Pińsk, Brześć 

n/B., Łapy, Czeremchę, Starosielce, Grajewo, 

Mosty, Łyntupy, Królewszczyznę, Mołodeczno. 

Zahacie, Nowo-Święciany, Dukszty, Turmont 

it p. 

Zarząd komitetu odbył w roku ubiegiym 

16 posiedzeń, zorganizował dwa walne zgro- 

madzenia delegatów kół, które obecnie posia- 

dają uprawnienia komitetów powiatowych. 

Na czele tej pomyślnie rozwijającej się 

organizacji stoi inż. Butkiewicz, poszczegól- 

nemi sekcjami kierują: pp. Niedziołka i inż. 

Witort — sekcją propagandową; pp. Pasz- 

kiewicz i Wasilewski — sekcją lotniczą; pp. 

Romaszko i Dudycz — sekcją organizacyjną: 

wreszcie p. Grynkiewicz kieruje pospołu z in- 

żynierem Butkiewiczem, sprawami obrony 

przeciwgazowej. 
Budżet zamknięto kwotą 72, tysięcy, przy- 

czem najpoważniejszemi pozycjami rozchodo- 

wemi były na lotnisko w Porubanku 3000 zi 

na aeroklub 4600 zł., na lotnisko w Bara 

nowiczach 3200" zł., połowę wpływów przeka- 

no zarządowi centralnemu L. O. P. P. w War- 

szawie. 
GOSPODARCZA 

— Firma Zygmunt Nagrodzki w Wiłnie 

idąc za hasłem „Zniżka cen na przedmioty 

przemysłu* obniżyła ceny. marazie tylko ko- 

sztem własnego zysku, na w stkie posia- 

dane na składzie artykuły swojej branży. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Klub Włóezęgów Senjorów. W niedzie- 

ję dnia 8 b. m. odbędzie się spacer narciaT- 

ski Klubu Włóczęgów Senjorów. Goście о- 

bojga płci mile widziani. Zbiórka będzie mia- 

ła miejsce w lokału przy ul. Przejazd 5 (An- 

tokol) o godz. 11. W terenie nastąpi spotka- 

nie o godz. 11 m. 45 na Sapieżyńskich Ro- 

wach od strony miasta. 
— Z życia Organizacji Kobiet z Wyższem 

Wykształeeniem w Wiłnie. Zarząd Warszaw- 

ski Organizacji Kobiet w Wyższym Wykształ- 

ceniem podjął myśł utworzenia w Warsza- 

wie bibljoteki obejmującej cały dorobek piś- 

mienniczy kobiet począwszy od czasów aj- 

dawniejszych, zaczątków twórczości kobięcej 

aż po dobę dzisiejszą. 
Bibljoteka ma na celu zgrupowanie wszy- 

stkich dzieł kobiecych niezależnie od ich ro- 

dzaju; obejmuje więc zarówno prace nauko- 

we, polityczne, społeczne, wszelkie dzieła z 

dziedziny literatury, poezji i sztuki jak rów- 

nież i z imnych dziedzin życia, nie wyłączając 

gospodarstwa domowego i kuchni. 

Rozmiar dzieła jest obojętny, mogą więc 

być zarówno grube tomy jak i cienkie bro- 

szunki. Wymagane zaś natomiast jest zacho- 

wanie jedynego warunku: dzieło musi być 

wydane w formie książki, broszuwki lub też 

odbitki specjalnej. Uwaga: prace wydruko- 

wane w wydawnictwach naukowych są uw- 

zgledniane. 

Podając powyższe do wiadomości Społe- 

czeństwa Wileńskiego oraz podkreślając po- 

trzebę zresztą natury ogólnej, szerszej zwra- 

cain się do wszystkich posiadaczy prac ko- 

biecych z apelem o pomoc w zrealizowaniu 

podjętego: projektu. 
Tu na Wilensz mie i w samem Wilnie 

napewno ' znajdzie niejedna nieznama, a 

może cenna iksiążka „przez kobietę napisana, 

książki tej nie powinno zabraknąć w szeregah 

innych. 
Oddział W'ieński Organizacji Kobiet z 

Wyższem Wyksziałceniem chcąc przyjść z 

pomocą Warszawie rozpoczyna „miesiąc bi- 

bljoteki kobiecej". 

  

  

      

    

  

   

  

Przystępując do zbierania prac kobiecych | 

na terenić Wilna, uprzejmie proszę o nadsy- 

łanie ich pod: adresem Mickiewicza 43 m. 2 

Adwokat Eugenja Wiśnicka. Tenmin — do 

1-go marca b. r. włącznie. 
— Z życia Gos] ch Związków Za- 

wodowych. W ub. czwartek dnia 5 b. m. 

w lokalu przy ul. Zawałnej 1—4t pod przewo- 

dnictwem p. Henryka Korczewskiego odbyło 

się posiedzenie Sekcji Kulturalno-Oświato- 

wej Gospodarczych Związków Zawodowych 

województwa wileńskiego. W obradach wzię- 

Ji udział przedstawiciele wszystkich sekcyj 

Związku a mianowicie p. p. Piotr Ostanie- 

wicz, Stanisław Mackiewicz, Paweł Micha- 

łowski, Antoni Wołodkowicz, Franciszek 

Wrona, Andrzej Lasman, Józef Daszewski, 

Daniel Aleksionek, Piotr Dawlidowicz, Jo- 

zef Gozdowicz, Józef Wojtkiewicz, i Feliks 

Dulko oraz w charakterze zaproszonych do 

współpracy pp. K. Wójcicki, W. Kiszkis i 

L. Nieczyporowicz. ` 
Po wszechstronnem omówieniu przez prze 

wodniczącego szeregu zagadnień i ożywionej 

dyskusji uchwałono narazie: 1) uruchomić 
w połowie lutego kursy @а analfabetów. 

Kierownictwo kursów powierzyć p. Wójcie- 

kiemu. 2) Zorganizować cykl odczytów dla 

członków Związku z uwzględnieniem tema- 

tów taik ściśle robotniczych, jak i o charakte- 
rze ogólnym. Pierwszy odczyt wygłoszony 

przez Inspektora Pracy odbędzie sie we śro- 
dę 11/II w lokalu przy ul. Zawalnej 1—. 

Na tem posiedzenie zakończono, przesu- 
wając załatwienie innych spraw, jak sprawę 
świetlicy, kursów dokształcających facho- 

wych i innnych — do dalszych posiedzeń. 

— Zebranie Podoficerów Rezerwy. Ubie- 
głej niedzieli w lokalu własnym przy ulicy 

Żeligowskiego Nr. 4 odbyło się Informacyjne 
Zebranie członków Koła wileńskiego Zw. 
Podoficerów Rez. 

Zebranie w liczbie  stukilkudziesięciu 
członków zagaił i przewodniczył p. Wielisiej 
Prezes Koła Wiłeńskiego. 

W pierwszym punkcie porz. dz. p. Ka- 

miński wygłosił referat n. t. „Regułamin ob- 
rad”, poczem wywiązała się obszerna dyskus- 
ja. Wyjaśnień udzielał p. Kamiński. W dal- 
szym ciągu Prezes Koła złożył sprawozda- 
nie z działalności Zarządu Koła oraz przed- 
stawił plan pracy ma przyszłość, przyczem 
stwierdził, że Koło mając w okresie ostat- 
nich 3 miesięcy zarejestrowanych 26 bezro- 
botnych, 11 z nich zdołało zatrudnić, skute- 
cznie interwenjując w uzyskaniu pomocy 
pieniężnej dla innych. Dalej stwierdzono 
przystąpienie do Organizacji kilkudziesię- 
ciu mowych członków, oraz rozwój prac nad 
zaspokojeniem potrzeb członków Związku. 

Po rzeczowej dyskusji, podczas której 
skonstatowano pomyślny rozwój Związku ze- 
brani zaakceptowali sprawozdanie i wnioski 
Zarządu. Po krótkiej przerwie przystąpiono 
do wyboru Komisji Rew. 

W wolnych wnioskach poruszono spra- 
wy P. W.i W. F. Koła. Wyjaśnień udzielał 
p. Szaranmowski Kier. Sekcji P. W. oraz Za- 
rząd Koła, rzeczowa dyskusja wykazała pe- 
wne niedomagamia oraz życzenia członków 
w. prowadzeniu prac tej Sekcji w następstwie 
czego powzięto szereg ikonkretnych wnios- 
ków. W dalszym ciągu Prezes Okręgu Prze- 
galiński ziłustrowął przebieg prac Federa- 
cji, oraz przedstawił zebranym kilka wska- 
zań na przyszłość, jako też wyjaśnił sposoby 

jakiemi Federacja zamierza całkowicie zli- 
kwidować wśród swoich członków bezro- 
bocie. Przemówienie p. Przegalińskiego 
spotkało się z całkowitą aprobatą zebranych 
członków. 

Na tem zebranie zakończono. 
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— Przy bólach lub zawrośach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczu- 

ciu, pobudzeniu, nałeży natychmiast zasto- 

sować wypróbowany prry tych dolegliwoś- 

ciach środek — wodę gorzką „Franeiszka- 

Józreta*. 

a TIT R S NIRSIALOIA 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wykład S. Jarosza P. T.: „W tandraeh 

i kodoweach Ałaski*. Wspaniałe pnzezrocza 

i barwne opowiadania znanego podróżnika 

i prelegenta Stefana Jarosza, złożą się na nie- 

zmierine ciekawy wykład, który odbędzie się 

w środę 11 i czwartek 12 b. m. o godz. 7-ej 

wiecz. w sali Tow. Higjenicznego (Karowa 31) 

Życie wśród taperów i poszukiwaczy złoła 

lndjan i Eskimosów, uciążliwe wyprawy 

przez setki mił bezkresnej tumdry na Dale- 

kiej IPėlnocy, wreszcie ciakawe przeżycia z 

22 dniowej walki z śnieżycą wśród lodowców 

podczas ekspedycji na Górę Me. Kinleya na 

Alasce (najwyższy szczyt na kuli ziemskiej 

ponad granicą wiecznych śniegów) oto głów- 

ne szczegóły interesującego programu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. W myśl ostataich da- 

nych bezrobocie w Wilnie zwiększyło się o 

24 osoby. Obecnie Wilno liczy 4020 bezro- 

botnych, w tej liczbie pokaźna diczba pra- 
cowników umysłowych. 

  

  

  

  

RÓŻNE. 

— (Choroby zakaźne. W tygodniu ubie- 

głym na terenie m. Wilna zanotowano nastę- 

pujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 

kažne: tyfus brzuszny 2 (w tem 1 zgon); 

tyfus, plamisty 2; partyfus 1; płonica 5; bło- 

nica 3: odra 1; róża 4; kszóusiec 3; grypa 1; 

(zgon 1); jaglica 6 (zgomów 5); jaglica 7. 

Ogółem chorowało 35 osób, w tej liczbie 

7. śmiertelnie. 
— Niewłaściwe traktowanie dziatwy. 

Otrzymujemy następujący list z prośbą o za- 

mieszczenie: W niedzielę dnia 1 lutego r. b. 

jak zwykle przed: nieszporami zebrała się w 

sali parafjalnej Kościoła Najśw. Serca Je- 

zusowego na Pohulance dziatwa należąca do 

procesji kościelnej. Kiedy dzieci były już 

gotowe do wyruszenia do-kościoła, by asy- 

stować przy procesji, wszedł do sali w sła- 

nie „podnieconym“ niejaki Jam Budziński 

i -począł grubijańsko zachowywać się wzglę- 

dem dzieci, wymyślając im w formie niezbyt 

wyszukanej. Rezultat był taki, że strwożone 

dzieci zamiast do kościoła z płaczem prosiły 

matki o majprędsze odprowadzenie ich do 

domu. i 
Ponieważ powyższy postępek p. B. are- 

sztą członka jakiegoś bractwa kościelnego, 

wywołała ogólne zgorszenie i oburzenie miej- 
skich parafjan publicznie pieinujemy go jak 
najsurowiej. 

Następuje szereg podpisów. 

    

ZABAWY. 

— Czarna Kawa-Daneing. W dniu 15-g0 

tutego, w ostatnią niedzielę karnawału od- 

będzie się w salonach Kasyna Garnizowanego 

„Czarna Kawa-Damcing", urządzona stara- 

niem Towarzystwa Przyjaciół Zw. Strzełec- 
kiego. Niskie ceny wstępu, obfity i tani bu- 

fet, dwie orkiestry przyciągną niewątpliwie 

do Kasyna liczne rzesze żądnych miłej za- 
bawy wilnian, tembardziej, że stroje wie- 
czorowe nie obowiązują, ustępując miejsca 

wizytowym. 

— Dancing Towarzyski. Dnia 11-go łute- 

ggo r. b. Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet, urządza drugi i w tym karnawale oś- 
tatni Dancing Towarzyski. 

Wobec tego. że na poprzednim dancingu 

panował nastrój serdeczny i miewymuszony. 

a publiczność bawiła się wyśmienicie, nie 

narażając się na wielkie wydatki — przy- 

puszczamy, że i drugi dancing bedzie się 

cieszyć mie mniejszem powodzeniem, tem bar- 

dziej że nowoodremontowana sala u Zieło- 

nego Sztralla, świetnie się nadaje na takiego 
rodzaju zebrania towarzyskie. 

Dancing się odbędzie 11 lutego we środę, 
w sak u Zielonego Sztrałla (Miokiewicza Nr. 
22), początek o godz. 23-ej. 

Wstęp tylko za zaproszeniami, które ©- 

trzymać można w Sekretarjacie Związku 

(Ostrobramska Nr. 19 m. 9) w godz. od 12-ej 

do 3-ej. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 

  

  

      

TEATR | MUZYKA 
—- Teatr Miejski na Pohałanee. Dziś Te- 

atr na Pohulance czynny będzie trzykrotnie. 
O godz. 12-ej w poł. ukaże się po cenach zni- 
żonych przemiła bajka dla dzieci i doros- 
łych „Czupurek'* Benedykta Hertza. O godz. 
3 m. 30 po poł. ukaże się po raz ostatni w 
sezonie zabawna ikomemja Haseka „Dzielny 
wojak Szwejk” z L. Żurowskim w roli głów- 
nej. Ceny miejsc zniżone. O godz. 8-ej wiecz. 
ukaże się „Pana kawaler" Carpentera, sztu- 

ka która zyskała sobie w Wiline olbrzymie 
powodzenie. ; 

Jutro o godz. 4 m. 30 po poł. „Czupurek* 
Benedykta Hertza. Wszystkie bilety sprze- 
dane. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś Teatr 
czynny dwukrotnie. O godz. 3 m. 30 po poł. 
ukaże się nieodwołalnie po raz ostatni w se- 
zonie „Egzotyczna Kuzynka* Varneuilia. 
Ceny miejsc zniżone. O godz. 8-е} wiecz. „In- 
teres z Ameryką Francka i Hirszfelda, dow- 

cipna komedja współczesna. 
Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Interes z Ame- 

ryką“. Wpzystkie bilety sprzedane. 
— Szopka Akademicka. We wtorek dnia 

10-go, środę dn. 11-go, oraz czwartek dnia 
12-go utego odbędą się o godz. 8€j wiecz w 
sai Teatru „dLutnia" trzy przedstawienia Szo- 
pki Akademickiej, która dzięki humorowi i 
niefrasobliwej wesołości cieszyć się będie nie- 
wątpiwie dużem powodzeniem. Szopka dzieli 
się na się część tradycyjną, oraz aktualną, w 
której ujrzymy w dowcipnej karykaturze ca- 
ły szereg znanych postaci ze świata poli- 
tyki, sztuki i t. p. 

— Reduta Artystyczna. W tłusty czwartek 
dnia 12-go b. m. odbędzie się w sałonach Ka- 
syna Garnizonowego (Mickiewicza 13) doro- 
czna „Reduta Artystyczna” zespołu Teatrów 
Miejskich. Trzy wspaniałe orkiestry, liczne 
nagrody konkursowe, oraz różnorodne nie- 

ianki umiłać będą czas płynący na nie- 
frasobliwej zabawie. Nowe pomysłowe de- 
%orącje sal balowych zaprojektował i wy- 
konał J. Hawryłkiewicz. 

Bilety za okazaniem zaproszeń, są już do 
nabycia w kasie zamąwiań w Teatrze „Lu- 
tnia“. Osoby, które dotąd nie otrzymały za- 
proszeń, proszone są © składanie swych naz- 
wask i adresów w kasie, celem umożliwienia 
natychmiastowego wysłania zaproszeń. 

— Występy Claudio Arrau. W dniu 14-g0 
lutego staraniem wileńskiego Towanzystwa 
Filharmonicznego w sali Konserwatorjum 
Muzycznego (ul. Wielka 47, wejście od ul. 
Końskiej) wystąpi sławmy pianista Claudio 
Arrau, który wykona szereg utworów niegra- 
nych dotychczas w Wilnie. Wileńskie To- 
warzystwo  Filharmoniczne rozpoczynając 

drugą połowę swojego sezonu zagwaranto- 
wało koncerty z udźiałem Ady Sari, Emy 
Turskiej-Bandrowskiej, koncert kompozytor- 
ski Witolda. Malinowskiego, tegorocznego 

laurenta państwowej nagrody i wielu innych. 
wybitnych sił krajowych i zagranicznych,  
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RABJO 
NIEDZIELA, DNIA 8 LUTEGO 1931 R. 

10.15: Tr. bieia dzwonów i nabożeństwo z 
Bazyliki Wileńskiej. 11.56: Tr. z Krynicy roz- 
grywek finałowych Mistrzostw Świata w hoc- 
key'u na lodzie. 12.20: Tr. części poranku z 
Filharmonji Warszawskiej. 14.00: Zawody nar 
ciarskie o mistrzostwo Wilna. 14.00: „Obornik 

i sposoby jego przechowywania odczyt. 14.20: 
Odczyty rołnicze i muzyka. 15.40: Audycja dla 
dzieci starszych. 16.40: „Przesłonecznienie du- 
szy narodu' odczyt. 17.15: „Wiadomości przy- 
jemne i pożyteczne”. 17.30: Koncert popular- 
ny. 19.00: „Co się dzieje w Wilnie?* pogadan- 
ka. 19.20: Program na poniedziałek. 19.25: 
„Niemasz pana mad ułana" feljeton. 19.40: 
Pogadanka aktualna z okazji tygodnia W. F. 
iP. W. 20.00: Rezerwa. 20.10: Trans. z teatru 
Małego w Warszawie 1 aktu komedji „Jaś z 
księżyca”. 21.00 Kwadrans literacki. 21.15: Re 
cital skrzypcowy. 22.00 „Szlakiem argonau- 
tów feljeton. 22.15: Koncert popularny. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 23.45: Komunikat 
z przebiegu międzynarodowych zawodów hoc- 
key'owych w Krynicy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 9 LUTEGO 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa. 
13.10: Kom. meteorologiczny. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.10: Program dzienny. 

  

"18.15: Audycja dla młodzieży. 17.15: „Na ło- 
dowcach Cornu'' odczyt. 18.45: Wileński ko- 
munikał sportowy. 19.00: Program na wto- 
rek i rozm. 19.10: Komunikat rolniczy. 19.25: 
Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
19.55: „Ogólna charakterystyka sytuacji go- 
spodarczej województw północno-wschod- 
nich oraz terytorjów przyleglych“ odczyt. 
20.15: Pogadanka muzyczna. 20.30: Koncert 
europejski. 22.00: „Tęcza i karnawał" fel- 
jeton. 22.15: Recital śpiewaczy. 22.50: Ko- 
mmijkaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
UŁAŃSKI FELIETON. 

Radjosłuchacze polscy a warszawscy w 
szczególności znają dobrze osobę Dowódcy 
I Dywzji Kawalerji Płk. lesława Wienia- 
wę-Długoszewskiego. Noworoczny feljeton ra- 
djowy płk. Wieniawy - Długoszewskiego na 
tematy wojemne, wzbudził, żywe przyjęcie. 
Tym razem autor poświęca feljeton wspom - 
nieniom brawury i wigoru kawaleryjskiego 
2 czasów ostatniej wojny. Bo nawet piosen- 
ka popularna mówi: Niemasz pana nad 
ułana! 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Baikon 38 gr. 
Od dnia 4 do 8-go lutego 1931 roku włącznie 
będzie wyświetlany najpotężniejszy film świata: 

' a ® 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Įėašrėbramska 5. 
  

„i 

Z TEATRU MAŁEGO. 

Dziś o godz. 20.10 Radjostacja Wileūska 
transmituje z Warszawy komedję Achard'a 
p. t. „Jaś z księżyca”, graną z wielkiem po- 
wodzeniem na scenie Teatru Małego. 

TRANSMISJA ZE SKOCZNI. 

Życie nastręcza mnóstwo ciekawych i tru- 
dnych .zagadek. Sam djabeł nie będzie u- 
miał odpowiedzieć na pytanie, czy to nar- 
ciarze skaczą przed mikrofonem czy mikro- 
fom przed narciarzami, kiedy usłyszy trans- 
misję z zawodów narciarskich ze skoczni w 
niedzielę około godz. 13-ej. 

O SYTUACJI GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTW PÓŁNOCNO- 

WSCHODNICH. 

W poniedziałek Radjostacja Wiłeńska w 
zrozumieniu specjalnej wagi problemów go- 
spodarczych dla całokształtu życia komple- 
ksu północno-wschodnich ziem polskich przy 
stępuje do cyklu odczytów z zakresu gospo- 
darczego. Na pierwszy ogień w poniedziałek 
o godz. 19.55 idzie odczyt p. Teodora Nagur- 
skiego, młodego lecz znanego już ekonomisty- 
praktyka i publicysty wileńskiego. Autor 
scharakteryzuje ogólną sytuację gospodarczą 
województw pėlnocno-wschodnich, uwzglę- 
dniając naturalną łączność tego regjonu z 
ziemiami sąsiedniemi, odciętemi kordonem 
granicznym. 

SPORT 
Zawody bokserskie. 

W niedzielę dnia 8 lutego 1931 r. odbę- 
dą się w Sałi Ośrodka W. F. przy ulicy Lud- 
wisarskiej 4, eliminacyjne i międzyklubowe 
zawody bokserskie. 

Udział w 12 walkach biorą: W. K. B., W. 
K. S.,Pogoń", Ż. A. К. $., №. K. S. 1 p. p. 
Leg, W. K. S. 6 p. p. Leg, W. K. S. 3 B. 
Sap. 

Wyeliminowani zawodnicy wezmą udział 
w meczu rewanżowym Wilno—Lwów we Lwo 
wie. 

Początek zawodów o goz. 18-ej (6 wiecz.! 
Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. Kasa czynna 
od godz. 12 w Ośrodku. 

Młocarnie, Kieraty, Wialnie i Sieczkarnie i 
róznej wielkości i systemów z pierwszo- 

Taryfa. Ž 
Zespół artystów. 9. 
Kołor (inaczej). 10. 

KU R J ER 

"Rozrywki umysłowe. 

24. Magiczne koła 
ul L. Kitowski (Wilno). 

  

WISE NOA RZ 

23. Rebus 
ut. L. Kitowski (Wilno). 
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    RCA         

  

Znaczenie wyrazów. 
8 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. l-ej. 

literze tak, aby o 

  

rozwiązanie. 

  

W każdy, przedział wstawić po jednej 
zęmać 14 wyrazów w/g 

podanych znaczeń. Rząd środkewy, czyteny 
w kierunku ruchu wskazówki zegara, da 

Za rozwiązanie 15 pkt. w ki. li-ej. 

25. . Figielek 
ut. Jozef Wł Flisiński (Klub szaradzistów). 

Figieles taką treść w sobie zewiera: 
Ile posiada samogłosek litera 2 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. ii-ej. 

26.3: Konikówka 
a ful W. Wirpszówna (Wilno). 

  

  

Rodzaj gleby. 
Kwiat.     

27. Bilet wizytowy. 
  

Kazimierz Somski 
      

Za pomocą przestawienia liter, odczytać 
zawód tego pana. 

За rozwiązanie 12 pkt. w ki. ftl-ej. 
Termin rozwią ania powyższych zadań ugły- 

wa z dn. 14.4. 1931 r. у 

Rozwiązanie zadań z dnia 25 
stycznia 1931 r. 

Nr. 12. Szarada regionalna: 
Wiłenka. 

Nr. 13. Zadanie do uzupelnienia: 
Kar (toteka) na (stureja) wał (koń). 

tie. 16. Bilet wizytowy: 

Dyrektor gimnazjum. 

Nr. 15. Zadanie z geegrafji: 
Elba (rzeka i wyspa). 

Kr. 16. Zadanie: 
Lin - Nil. 

Nr. 17. Figielek: 
(Fytuł znanego dziennika). 

Trafne rozwiązanie powyższych zadań na- 
deslali: > 

P. P. E. Romer (z wyjątkiem zadania 
z geografji), W. Skinder (zadania Nr. 13 i 
16), E. Wrzesiński (zadania Nr. Nr. 12, 13, 14 

i 16), B. Czarnocki (z wyjątkiem zadania z 
geografji), E. Piotrowski (z wyjątkiem za- 
dania z geografji), Cz. Rudnicka (wszystko). 
J. Popławsika (zadania Nr. Nr. 12, 13, 14 i 16) 
K. Jasiulaniec (zadania Nr. Nr. 12, 13, 14 
i 16), H. Korułska (zadania Nr. Nr. 12, 13, 
14, 16 i 16), E. Ziobrowski (zadania Nr. Nr. 
12 i 16), J. Myszkowska (zadania Nr. Nr. 12 

i (zadania Nr. Nr. 12, 13, 
howski (zadania Nr. Nr. 

12, 13.i 16), owalk (z wyjątkiem zadania 
+ geogralji), S. Marcinkiewicz (zadania Nr. 
Nr. 12, 13, 14 i 16), M. Jeliński (z wyjątkiem 
zadamia z geograf, ili } 

   

      

  
  Imię żeńskie.   

  

  kiem zadania z geogi ), J. Szyrwiński (za- 
dania iNr. Nr. 12, 13, 14 i 16), J. Dudko 

  

  

  (z wyjątkiem zadania z geograiji), W. Ko- 

Nr. 31 (1973) 

W. Wirpszówiea (zadania Nr. Nr. 12 i 14), 
Fr. Szmigieł (z wyjątkiem zadania z geograf 
j), W. Rukujżo (z wyjątkiem zadania e ge- 
ografji), W. Szewczyk (zadania Ne. Ne. 13.. 
14 i 16). 

Jak więc z powyższego wymiką zadanie 
z geografji rozwiązały tylko panie: Czesława 
Rudnicka (5 Wilna i Helena Korsika (2 
Wžina). 

©d redakcji działu rozrywek 
temmysłowych. 

Wobec przesunięcia terminu nadsyłania. 
rozwiązania zadań z dn. 25 stycznib 105] r, 
losowanie nagród odbędzie się dzuś, dn. B- 
b. m., o godz |-ej w południe w lokału 
redakcji „Kurjera Wileńskiego". Zainteseso- 
wanych prosimy o wzięcie w tem udziału. 

Wyniki ogiosimy we wtorkowym o-rze 
„Kurjera Wileńskiego”. 

(SET TEST 
NĄ WILEŃSKIM BRUKU 

KRADZIEŻE. 

Pietkiewicz Napoleon, ul. Mickiewicea 
Nr. 21, zameldował, że nieznani sprawcy za 
pomocą dobranego klucza przedestałi się do: 
jego sklepu tytuniowego mieszczącego się w 
tymże domu skąd skradli 50 sztuk fajex an- 
gielskich, 55 talij kart do gry oraz papiero- 
sów ihiksusowych, ma ogólną sumę 2.000 zł. 

Szukajło Kazimierz, ul. Subocz Nr. 85 za- 
meldował o kradrieży:15 par chotewek buka- 
towych, 28 par podeszew dziecinaych i inv 
drobnych rzeczy: Kradzieży tej dokonał Dor- 
ciak Wacław, 1. Subocz Nr. 85, którego za- 
trzymano. , 

6 b. m. Wojciechowicz Józef, uł. Nowo-: 
świecka Nr. 30 zameldował, iż ma rynku 
Drzewnym skradziono mu z kieszeni płasz-: 
cza portfel zawierający 70 zł. Kradzieży teji 
dokonała Abramowicz Sonia, Amiokolska 
Nr. 62. 

Korikuć Marja, Baliny Nr. 16 zamełdowała: 
iż na rymka Drzewnym skradziono jej part 
mometkę, zawierającą 43 zł. 80: gr. Kradzieży, 
tej dokonała Kostecka Julja, za którą wazezę, 
to poszukiwania. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DORĘ. 

Od dn. 6 do 7 b. m. zanotowano ogółem: 
wypadków 33, w tem ieoradzieży 11, opiłstw 
2, przeknoczeń administracy jnych 7. 

  
rzędnych fabryk, poleca aw z So, aż 

й arzyna. s ostojnik turecki. > й 
\'/і]пё›';з:і,п:‘ Г'_:' AGR Tas Ra Poczwatka 437.5 Wór: Odczytać ruchem konika szachowego. 

Szcze o ua ses kdvi ikos Juste ss asi S Sprzęt. 14. Miasto na Litwie. 

Początek seansów o godz. 4-ej. 

ARKA NOEGO 
Dramat miłości współczesnej i miłości-legendy. Aktów 10. W rol. główni: George O'Brien i Dolores Costello, 
2.000.000 dolar. kosztowal ten film, oszalamiający potęgą trešci, wielkošcią insceaizacii, artyzmem gry i režyserji. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

  

Następny program: Walc naddunajski. 
  

Dziś ostatni dzień! 
Tnumf Dźwiękowego Filmu Polskiego. 
Wiełka Dźwiękowa Epopea Morska na 
ue pow. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. 

Dźwiękowy 
KINO-TBAT"R 

Film demonstruje się tylko w kinie HELIOS. 

WIATR OD MORZA 
W rol. gł.; M. Malicka, A. Brodzisz, E. Bodo, K. Junosza-Stępowski. 

Na 1-szy seans ceny zniłone. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. lt-ej. 

L РЕ Е К5 1 К К Е В В 

Tylko z oryginalną etykietą i korkiem 

    

jest 

prawdziwe wszechówiatówej sławy! 

  

zubska (z wyjątkiem zadania z geografji), 
W. Trzeciak (zadania Nr. Nr. 12, 13, 14 i 16), 

   
   

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie Anteni 

Maciejowski, zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego 6, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dnia 9 
lutego 1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wielkiej Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Pawia Kara- 
zieja i składających się z pianina iumeblowania mie- 
szkania, oszacowanych na sumę zł, 575, 

Wilno, dn. 7 lutego 1931 r. 

3094/V1 Komornik A. Maciejawski. 

Popierajcie przemysł krajowy 
   

Н Kanigsberg 
Choroby akórna, 

weneryczne 
i morz: piei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
twieton, 10-90, 

©d godz. 9 -12 i 4—5. 

l. Biumowigz 
  

  

Największy sukces bieżącego sezonu. Dła młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

paeiti Wesoly tydzień wileński w Wilniel Na wzór wielkich stolici 

Przebój dźwiękowy. Pełne hum. kom., aktualności, groteski. Rewel. film w wykon. CZWORONOŻNYCH GWIAZD 

  „RELIOS” 
Wiieńska 83, tel. 0-28 

  

    
    

  

10RÓJ 
ŻYWIECKI, | z vo TE 
HARGOWE, > ALE” 

  

DŹWIĘKOWB KINO 

„OLIJWDÓO” 
ul. A. Mickiewicza 32. 

Dwie gwiazdy humoru i śmiechul 

P. t. „PSI TROJKĄT“, rewja „Piraci“, taniec akrobat. i t. d. Wesoły tydzień o tym samym programie miał 

Dziš! Dramat osnuty 
na tle życie 

niezw. powodz. na wszystk. ekranach światowych. Wszyscy špieszcie „ujrzeć! Pocz. seansów o g. 4, 6, B i 10'15 

Polski przebój dźwiękowył smigr. Solkioj „Guan GELOS SERCA 
W rol. gł: Janina Romanówna, Aleksander Żabczyński, Tadeusz Olsza, Zofja Grabowska, Biegański, 

Rogulski i Gawiikowski. — NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Ceny zniżone ns |-szy sean, — — — — — — — — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1030 

  
  

wam Latarnia morska 5. 
Dźwiękowe Kino 

CEIIING 
uł. Wielka Nr. 47 

W rol. gł. 3 gwiazdy: kusząca Imogena Robertson, przyst. John Mac Brown i tajemn. Robert Ellis. 
Świetne efekty dźwiękowe. Intereses. treść. NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Na |-szy seans ceny zniżone. — Początek seansów © godz. 4, 6, В 1 10:15. 

Egzotyczna kobieta 
Dramat burzliwej dziewczęcej miłości. W roli głównej pełna temperamentu Lenora Ulric. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tygodnik dźwiękowy. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. — —  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

  

  

jutro premjera! Przebój dźwięk. 
Ogień i żar miłości 

Szalony romans! piew i tańcel 

  

Bożyszcze kobiet niezrównany IWAN 
PETROWICZ i znana Hr. PETROWEE mw Hor asre. Ostatni romans (iiant į sant) Hit) 

Ten silny draraat erotyczny przedstawia przepych i intzygi dworu książęcego, zachwyca porywającą 
grą artystów, wzrusza zgrozą walk i niebezpieczeństw. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w miedziele i święta o godz. 4-ej pe poł. 

najnowszej produkcji 1931 r. w-g głośnej i wszech- 
znanej powieści Edgara Rice Burroogusa p. t. Tarzan władca dżungli 

Potężny dramat w 14 aktach. Treść i wykonanie, to triumf nowocz. kinematografii, to zaczarow. raj z 100] nocy. 
W rolach głównych: Natalja Kingston i Trank Merrili. — UV AGA! Dyrekcja gwarantuje każdemu, zwrot 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
sbok dworca Koiajow,) 

  

Dziś!  Monumentalny epokowy superszlagier KINO -TEATR 

STYLOWY 
ca Wielka 36. 

  

  

kosztu biletu, że jest to najnowsze arcydzieło, które wyświetla się pierwszy raz w Wilnie. 

INO-TEATR Rewelacyjny przebój! w wzruszającym ziśi 
к Ž st Ulubieniec tłumów Mistrz E M i L 3 A N N Į N 6 $ dramacie p. t. 2 i 
p A N j © Ay bizote vakarais ek elio ai | 

” Si a c a m S W a Ester Raiston i Gary Coeper. 
ARA Początek o godz. 3-ej, w dnie 

świąt og. l-ej. Ceny od 46 gr. 
  

©ziś! Przepiękne areydz. romantyzmu, potężna # ® 
opowieść miłosna z za kulis dworów królewskich į e 7 e h 

į U AC" Weg nieśmiertelnej powieści VICTORA HUGO kw ZAQOW I SMIECRU 
* : W rołach głównych: mietrz maski Conrad Veldt i cxarująca Mary Philbin. Najpotężniejsza kreacja genjalnego | 

Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia i pracy włożyć w posteć „Człowieka śmiechu. 
Miekiowicza 11, £.15-08 Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. = — — Cemy miejsc znacznie zniżone od 40 gr. 

Koenigsmark 
Monumenialne arcydzieło w 12 akt, *Intrygi dworskie, które wywołały ost. wojnę. Niebywały przepych wystawy. 

W rolach głównych: H. Doflos, Jacque Catelain oraz iwan Petrowicz. 

Kino - Teatr     
  

Dziš! Niebywaly dotychczas dramat z ży- KINO-TEATR, 

Światowid 
Miekiewieza V. 

eia dworów monarszych przed samą wojną 

światową podług romansu Piotra Benoit   
  

   ; NE NOE 
WOPWYOP OWH EOPPOPOOYE ФФ e dd d va 

Uwadze Przemysłowców i Konsumentów! 

Najtańsze Zródło zakupu 
pierwszorzędnego górnośląskiego 

    

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ! HOTELI! 
Zjednoczony Cech Polsk. i Żyd, Stempłarzy I Grawerów I KO že 

według CZĄT Magistratu miasta Wilna wykonują się tylko W GLA kon- GIESCHE" 
w następujących zakładach w-g alfabetu, za których Cech gwarantuje: $. cernu syki i ka 

G. Arkuski, Niemiecka 7 N. Klejnman, Niemiecka 3 ° 
1. Aronowicz, Niemiecka 27 J. Pali, Wileńska 32 + Kresowe T-wo * ęglowe Ch. Blonde$, Niemiecka 26 A. Woźnicki, Młynowa J9 (Wyłączna sprzedaż węgla „Giesche”). Ė 

  

e
a
 

L. Efren, Hetmańska I Sz. Weksier, Gdażska | Wilno, uł. NI Aa i e M: tński, Niemiecka 6 ‚ ul. Niemiecka Nr. 22, tel. 2-93 F. Ellipski, Zamkowa ZEW A SKŁAD: ul. Ponarska Nr. 77, tel. 5-94 B. Gordon, Zawalna 60 

: Za agentów nie jesteśmy odpowiedzialni. Dostawa od I tonny w zaplombowsnych wozach. 

| I 
j 
! 
[ 

| 
Mare aaa nės gos "7 Tl EN | 

  

5 

Z ARCYWSĄŻĘCEGO GROWÓRU] 
w Z% W CU 

soMARBYCLA WSZĘDZIE. i 
P MORENA. WANA a ZAREECZNA (8 ri 5654 

  

na bieliznę męską i damską — ceny 
niebywale niskie, oraz towary żyrar- 

, dowskie w wielkim wyborze poleca 

ania GŁOWIŃSKI— Wileńska 27. 
  

i Towary widzewskie 

I CEMACHZNIŽONYCH | 
HAJLEPSZY 

w goa 6 j E L górnośtąski 
koncernu 
„PROGRES“ 

oraz koks wagonowo i ud jednej tonny 
w sacz*inie zamkniętych i zapłombowa- 

nych wozach — dostarcza 

|W CENACH ZNIŻONYCH 
Przeds'ghiorstwo Handlowo - Przemysłowa 

  

  

= 

  

    
     

8 
E Ę į Ą egzystujs 

g od x. 1890 
| Bi Wilno, Jagiellicńaka 3—6, tel 8-11 

й Sidudy węgłowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 

pe La a ERIE 

  

„Obwieszczenie. - 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Jil rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjałnej Nr. 6—-12, na zasadzie art. 1030 U, P. C., 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 17 lutego 
1930 г. © godz. IQ-ej ręno w Wiinie przy ul. Wileńskiej 
Nr. 23, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego 
do Jakóba Kużnieca majątku ruchomego składają- 
cego się z 3 patefonów nowych, oszacowanego na su- 
mę zł. 550, na zaspokojenie pretensji Michała Czerto- 
wieza i. Lucjana Kojałłowicza w sumie zł. 600z %% i 
kosztami, 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w daiu licytacji zgodnie z art. 1046 U,P.C. 

3093/V1 Komornik Sądówy K. Karmelitow. | 
  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż Ne» 
krołog oraz każde ogłoszenie do „Kurjera 
Wileńskiego" i do innych pism należy 

umieszczać tylko 

za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA 6RABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

Proszę żądać kosztorysów! 
2446—0 

„KAWIARNIA   
  

  Choroby weneryczne, 
  

PANIE Ii P 

Akwizyteorów! 
Do dobrze wprowadzonego artykułu, który cieszy 
się najlepszem „powodzeniem, POFTRZEBWI ь 
inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący się 

— Po próbnej pracy pensja stała — 

S Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
Ś Biuro w Wilnie, ui. W.. Pohulanka 1. 

skórne i moczopłeiewe, 

ul. Wielka Mr. 21, 
tel. 9.21, od 9—4 & 3 - &. 
WŁ P. ZE six 

  

Dr. GINSBERG 
choruby skórne, wene 
ryczne i moozopłełowa 

Wileńska 3 

ANOWIE, 

  

  

TI 
żyrandole 
elektryczne 

najtaniej 

w Domu Handl. 

1 liyreciy-a 
WILNO, 

ULICA WIELKA 

: Nr. 19   

  

——- 

Od roku (843 istnieja į 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 29 

Meble 
sypialseiga- j | 

owe, kredensy, 
i y, szafy, łóżka it.ó, 

, Wykwintne, Mocne, 
|NIEDROGO, 

) Ba fogadiych woragach 
I NA RATY. 

NADESZŁY UOWOŚCI. 
1178 

  
          
i JADŁODAJNIA 

(nalamink yy 4 

AOIEWIGNAĆ pi AR 
ul. Królewska 9, 

Wydeje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie 
i obficie Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 29 :4 tych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

  

potepiam krótki, używa- 
ny sprzedaje się ska- 

zyjnie, oglądać w godzi- 
nach popołudniowych — 
ul. Jasna 22, m. 3. 3196   

ŠAšAUKIA | ARS ASA Rsybletiūų A Palūsa B. Grynas 68 jpoów dać pyń Macuduz veda yje só gan bt gzać Musdykin duiałę gerprónacega przjuės 54 gidu, Bu 7 nes we tir. i płytka, 

    

    

7 

1 Miydavaieiwė „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odip. Druk. „Znies“, Wilno, al. 

34B sh do wiwa satzneyjey, łka mięckakóawww="OR pi se Ge. Ba ty rm ówna dp m sgiwnmamia cgózaw © wdaje "RO, Grani, z sastsneiardzm wiejycz=Rh ŚRI, w tame udetaiczyih 
dretoj, Elio padskażnych pracy W sód, 2a szmea trwełomi M p. And sykas rio tnmotty, 26 odutom echa kanos: Aómiażstwwcja uasteseyą sąska gamę xMizky taranai duta ryjwmań, 

Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

+ 

GBLJOTEĘ 

Sa : . ułetow pragiumgs ań go БМнй ona Myte porą mę wł pada. Bok ł Md pów. Kanie emłioze P KG Bi, MAŁ Yłałeneta « mł, Śóu leńaka 1, Priafoa 3-48, A 

: . losęsunia 6 adnańkiwkem Św den tas prym móziwwę A. ineką M SERA CHAM fm wow wiimeowy prad zaa — AG gy, Р ОВОСЫ & Й аб ст @ кр R MW, V, РО — В лы 1a tekstem = gi, bronia ik Asas 2 ы '№…№…щ 

od godz, 8—i i 4-6. - Tysiące chorych Stek вТ | ASM 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wność, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetytu, 
ogólne oełabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietla 
profesora Uniwersytetw Ja” 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury pe- 

sczśjącej: 
Adres: Liszki — Apteka. 

K Bzy im i 
roje krawiecczyzny 

damskiej uczę korespen- 
dencyjnie (listownie) naj- 
nowszą, najlatwiejszą i 
najtańszą, nikomu niezna- 
ną metodą, opatentowaną 
w październiku 1930 oku. 
Szybki i dobry wynik na- 
uki gwarantowany. Zapi 

  

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 raso das 
7 wiecz. uł. Mickiewicza 3%: 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

Fortepjan 
firmy Ken w Wiedniw 
w bardzo dobrym etanie- 
sprzedaje się — Zwierzy-* 
niec, Witoldowa t6 -!. 

UDZIELAM | 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia de adsainista.. 

dla W. K. 

    

   

# © otrzymač 
Chcesz 75 
Móeisż ukończyć Ennię la: 
chowe, korespondencyjse 
im. prof. Sekulowieza, 

Warszawa, Żóławia 42, 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkoweś- ' Ž j i se ci kupieckiej, korespoa. | | || i iu 
deneisihandlomėi, Atėjo, | i JB 

sy przyjmuje mistrzyni 

grodą: „Grand Prix”, złe- 

| 
Nr. 12. Na porto załączyć 

Obia łady 

Wiśniewska-Dobrueka ed- 

: е kę inni 16 
temi medałami i dyple- “i NF Pi WMG 

BRE i 
PŚ WŁ (MIR 

znaczek pocztowy. 

smaczne i zdrowe 

znaczona najwyższą: ma- 

mami, Werszawa, Niecała 

i Sierakowskiego 24.. 

po T zł. 

  

r 

grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na m: ati Saszyiachi | tówasowncw? | ABNGBSKIy- 
stwa, angielskiego, fran- оТЕ й 
cuskiego, _niemieckiege, sngielski, 
pisowni, gramatyki pol | | 
skiej oraz ekonomji. Pe | | w emRi8eKi 

koń ju amim. * ia į ы 
Żądajcie proszektów. | teorja i praktyka 

R | Mmignda II 
Ul 55 ž BA Ma i 

„kandlowy 
da wysajęcia od zaraz 
Informacje u dozorcy de- 

Poszukuję 

Mieszkania 
od 3 do 7 pokoj w een- 
trum miasta. Oferty pre- 
szę nadsyłać do Redakeji 
„Kurjera W.” pod 46765 

Z kwity lambardowe. 
(Biskupia 12) Nr. 81348 

82260, 91623, uniew. się.: 

RUTYNOWANY 

bucha ter-bilan ista: 
poszukuje pracy 

chociażby dorywczej: 
(bilansy kontrola t.p.). 
Zwracać się: Рай-- 
stwowa Szkoła Tee. 
chniczna (ul. Holen= 
dernia) do wice-dy- 
rektora inż. Mersona.. 

    

    
Ręogieów Relsteja wia rwram. Dyreitee чер 

Redaktor odpowiedaiałny Antoni Wiszniewski


