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Oszczędności, 6 których 
trzeba pomyśleć! 

Rok 1931 rozpoczął się pod zna- 
kiem oszczędności i zniżki cen. I jed- 
no i drugie podobne jest do bielma w 
okn. Łatwiej widzieć je u sąsiada, 

niż w swojem własnem. A tymczasem 
każda niepopularna reforma musi się 
zacząć od samych reformatorów. 
'Wówezas dopiero nie rodzi protestów 
a tyłko słowa: „cóż robbić -— skoro 
wszysey, to i ja“. 

Zacznijmy tedy oszczędzać nietyle 
od wielkiego ołtarza, bo ołtarz dał już 
sam dobry przykład (15 proc. zniżka 
djet poselskich, oszczędności kancelarji 
cywilnej Pana Prezydenta ministerstw 
it. d.) ile od mniejszych ołtarzyków. 
W cieniu tych ołtarzyków ukrywa się 
wiele ciepłych gniazdek zwłaszcza w 
przedsiębiorstwach państwowych. Tan 
tjemki, różne rady nadzorcze i t. d. 
można zupełnie bez szkody „zreduko- 
wać" w tych ciężkich czasach Kosztem 
zniszczonych gniazdek, trzeba zniżyć $ 
ceny na sól, papierosy i t. d., bo skoro 
ceny mają naprawdę spadać, to rząd 
musi sam dać dobry przykład. 

Pora tem należy niewątpliwie zbii- 
żyć się do zasady równości płac. Mo- 
że istotnie za czasów marki, kiedy 
przedsiębiorstwa prywatne robiły du- 
żą konkurencję przedsiębiorstwom rzą 
dowym w stosunku do materjału ludz- 
kiego, wyższe płace dla pewnej kate- 
gorji fachowców były rzeczą uzasad- 
nioną. Ale dziś, kiedy już oddawna 
podaź sił fachowych przewyższa po- 
pyt, a z drugiej strony zniżka kosz- 
tów utrzymania robi wogóle zniżki a- 
ktualnemi, nie mamy potrzeby utrzy- 
mywać tak wielkiej nierówności płac. 

Istnieją całe urzędy państwowe, po 
między któremi są różnice płac w jed- 
nych i tych samych kategorjach, wy- 
noszące 80 do 140 proc. Tutaj mogą 
już zacząć działać nożyce oszczędnoś- 
ciowe. Dlaczego gratyfikacje, zarobki, 
djety i t. d. osób o przeciętnych zdol- 
nościach handłowych lub technicz- 
nych mają wynosić dwa i trzy razy 
więcej niż uposażenie ministra? A cóż 
dopiero rnówić o instytucjach półpań- 
stwowych, lub subsydjowanych, zwła- 
szcza w miejscowościach, gdzie do 
Warszawy daleko, ale do kitszeni pań 
stwowej blisko 

© samochodach pisało się już tyle, 
że zanim to poskutkuje, samochód 
przestanie już być artykułem zbytku, 
zrzekam się więc w tym względzie 
prawa głosu. Zręsztą w naszych wa- 
runkach i przy naszych odległościach, 
pomijając spacery z damami, pozycje 
samochodowe dadzą się jeszcze obro- 
nić. Natomiast nieco uwagi należy u- 
dzielić naszym „reprezentacjom''. 

Zapewne, że w stosunku do zacho- 
dnioeuropejskich wydatków reprezen- 
tacyjnych, nasze wyglądają bardzo u- 
božuchnie. Ale nikt na całym świecie 
nie miałby nam tego za złe. Wszyscy 
wiedzą, że jesteśmy państwem na do- 
robku, z zakazanemi granicami i b. 
pobojowiskiem wojennem wewnątrz. 
Za skromność, nawet za skąpstwo, łu- 
dzie nas będą jedynie szanowali, nic 

więcej! 
Jest też poza tem.i duża różnica w 

sposobie urządzania reprezentacyj. Je 
żełi Francuz poczęstuje polskiego goś- 
cia butelką dobrego borda, to to go ty- 
le kosztuje co nasza „złota reneta“. 
Tymczasem my niesłusznie wstydząc 
się rodzimych jabieczników reklamuje 
my niepotrzebnie marki zagraniczne. 
Wskutek tego nasze reprezentacje ko. 
sztują nas kilka razy drożej niż zagra- 

nicę. Lea 
Z temi reprezentacjami trzeba być 

wogóle b. ostrożnym, zwłaszcza w 
czasach bezrobocia. Jakkolwiek bo- 
wiem z punktu widzenia abstrakcji e- 
konomicznej należałoby raczej jeść jak 
majwięcej, ażeby zmniejszyć rezerwy 

rolnicze, z punktu widzenia socjalnego 
jest nieco inaczej. Bezrobocie i kryzy- 
sy gospodarcze zwiększają zawsze kon 
trasty zbytku i i nędzy. Ci, którzy pra- 
cują, mają się lepiej niż dawniej, ci 
którzy nie pracują — mają się gorzej. 
Wśród narastających różnic nietrud- 
no o konflikt socjalny. 

'fo też z wielkiem uznaniem przy- 
jęło poważnie myślące Wilno decyzję 
p. woj. Kirtiklisa o odwołaniu Balu 
Wojewódzkiego. Dobry przykład zo- 
stał dany zgóry. O ile jednak bale do- 
broczynne są w gruncie rzeczy społe- 
cznemi przedsiębiorstwami dochodo- 
wemi o tyle reprezentacje nawet i te- 
go uzasadnienia nie posiadają. 

Hasłem roku 1931 powinno być: 
jak najskromniejsze potanculki i žad- 
nych „bankiet6ėw reprezentacyjnych“ 
A jeżeli zjawi się jakiś cudzoziemiec, 

* to uczęstować go „złotą renetą*. 

kp 2 

Najobszerniejszem jednak polem 
do popisów oszczędnościowych jest 
niewątpliwie step niezmierzony „biu- 
rokratycznych bezmyšlnošci“. Nieda- 
wno „Kurjer Wilenski“ pisał o wezwa 
niu płatniczem opiewającem „na 1... 
grosz”. Ile takich groszowych wezwań 
wędruje jeszcze po świecie, niszcząc 
siły i czas urzędników, ośmieszając in- 
stytucje i bolszewizując ludność? 

Należy przeprowadzić jak najener- 
giczniejszą akcję, mającą na celu upro 
szczenie formalności, oraz umarzanie 
podobbnych zaległości „na 1, czy 2 
grosze" przez samych szefów insty- 
tucyj finansowych. 

Byłoby niewątpliwie rzeczą nader 
wskazaną ogłoszenie konkursu z wyso 
kiemi nagrodami na projekty oszczęd- 
nościowe wśród niższych funkcjonar- 
juszów państwowych i samorządo- 
wych. Ci bowiem, którzy podpatrują 
życie od dołu, nie mają zazwyczaj świa 
topoglądu zasłoniętego papierem i cy- 
frami. Nie ulega wątpliwości, że pro- 
sty, zdrowy, chłopski rozsądek jest naj 
lepszym pomocnikiem dła każdego re- 
formatora. 

Niepotrzebna pisanina, torturują- 
ca urzędników i ludność jest jedno- 
cześnie uciążlrwym haraczem ekono- 
micznym. To też w rubryce oszczędna 
Ści należy ją postawić na pierwszem 
miejscu. 

* 2 + 

Na ostatku chciałbym jeszcze poru 
szyć sprawę luksusowych budynków, 
luksusowych wydawnictw i wagonów 
I-ej klasy. Epoka, która idzie, będzie 
typową epoką klasy średniej, czyłi bę- 
dzie obywać się bez tego zbytku, do 
którego przywykliśmy przed wojną. 
W dodatku ani świat powojenny, ani 
Polska, nie jest jeszcze tak zasobna w 
kapitały, jak przed wojną. 

Tymczasem zamiast rzeczy skróm- 
nych, solidnych i tanieb, lubujemy się 
w fałszywym europcizmie powierz- 

chownego luksusu. Luksus prawdzi- 
wie zachodnioeuropejski polega na har 
monji. Na harmonji danego fragmen- 
tu z środowiskiem i środków z cełem. 
Góż z tego, że na niebrukowanym pla- 
cyku wyrośnie gmach z marmurowe- 
mi schodami? Cóż z tego, że na odra- 
panej ścianie brudnego budynku za- 
błyśnie wspaniała marmurowa tabli- 
ca? Cóż z tego, że na naszych linjach 
chodzą wagony pierwszej klasy, skoro * 
są wiecznie puste (nie licząc 2-ch, czy 
3-ch pasażerów z bezpłatnemi bileta- 
mi)? Cóż z tego, że pożyteczne skąd 
inąd wydawnictwa, wydawane są na 
kredowym papierze, skoro nikt ich a- 
ni kupuje ani czyta? może i byłyby na 
tomiast kupowane gdyby były tańsze. 
Musimy się zgodzić, że wiek zbytku, 
który zresztą od wojny światowej jest 
wyłączną domeną nuworyszów, spe- 

Doroczna 

„CZAR 
Bezpodstawne pogłoski © zmianach w rządzie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Koła opozycyjne przy pomocy 

swej prasy co pewien czas puszcza= 

ją baloniki próbne o mających na- 

stąpić zmianach w gabinecie mini- 

strów. Tym razem znowu takie po- 

gloski się ukazały, przyczem wymie- 

niają jako ministrów, którzy mają u” 

stąpić: min. Składkowskiego, Ma- 

tuszewskieg>, Zaleskiego i t. d. 

Stwierdziė možemy na podstawie 

žrėdlowych informacyj, že pogloski 

te są fałszywe i że w czasie nie- 

obecności Marszalka Piłsudskiego 

jakiekolwiek zmiany w gabinecie są 

wykluczone. 
—00— 

Odprawa min. Skiadkowskiago mówcom 
opozycyjnym. 

Tel. od wl. kor. z Warszawy. . 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu toczyła się dyskusja nd budżetem 
ministrestwa Spraw. Wewnętrznych; 
Mówcy opozycyjni, a był ich cały sze- 
reg, w dalszym ciągu rozwodzili się 
nad sprawą Brześcia, sprawą pacyfi- 
kacji Małopołski Wschodniej, oraz rze 
komych nadużyć wyborczych. 

W dyskusji tej zabrał głos p. min. 
spraw wewn. Składkowski i odpowia- 
dając poszczególnym mówcom, dał do 
skonałą syntezę wczorajszych  prze=* 
mówień. Brześć, pacyfikacja, wybory, 
oto trzy baloniki, któremi w mniej lub 
więcej zręczny „sposób žonglują polity- 
cy opozycyjni i usiłują wpłynąć na o- 
pinję polską. Że balonik „„pacytikacja“ 
wyszedł od Ukraińców i że asystowa- 
ła mu P. P. S. to pana ministra nie 
dziwi, ale że Związek Ludowo-Narodo 
wy, również ten balonik podbijał i po- 

dawał Ukraińcom, temu się dziwi. Ma 
ło tego, Związek Ludowo-Narodowy 
nas (ma tu pan minister na myśli leg- 
jonistów) doniedawna uważał za pa- 
chołków pruskich, a teraz zaczyna 0- 
skarżać o uciskanie Niemców w gra- 
nicach państwa polskiego. Pan mini- 
ster Składkowski to pomieszanie pojęć 
w jedno wiełkie nieporozumienie naz- 
„wał karnawałem politycznym, zapu- 
stami staropolskiemi i balem masko- 
WYM. šį 

„Žyczę panom — powiedział — 
którzy się bawią, żeby się bawili ocho- 
czo, intensywnie i prędko, dlatego, że 
karnawał kończy się popielcem, a na- 
stępnie nadejdzie zpowrotem i popie- 
lec polityczny, kiedy wróci... Kto wróci 
— nie będę mówił, żeby nie mrozić za 
bawy“. 

Zaišcie w bufecie seįmowym. 
Poseł Kleszczyński znieważył posła Niedziałkowskiego. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W niedzielnym Nr. „Robotnika* ukazała 
się notatka o komitecie balu Strzelca, w któ- 
rej poseł Kieszezyński został nazwany pol- 
skim Puryszkiewiezem. Wczoraj w godrinaeh 
przedpołudnicwych w bufecie sejmowym do 
redaktora naczelnego „Robotnika* posła Nie- 
działkowskiego, podszedł poseł Kleszczyński 
i świadczył: „Pan mnie obraził w swoim 
dzienniku*, „Nie wiem kiedy i nie wiem o 
eo ehodzi* odpowiedział p. Niedziałkowski. 
„We wezorajszym Nr. „Robotnika*, jest p. 
skończonym łajdakicm i oszczereą*. 

Przy tych słowach znieważył czynnie dwu- 
krotnie posła Niedzłałkowskiego poczem p. 
Kieszczyński usiadł przy jednym z publicz- 

nyeh stołików. Po ekwiii poseł Niedziałkow- 
ski, rzacil na ten stolik karikę wizytową. 
Natychmiast w związku s tem odbyło się 
posiędzenie klubu PPS., na którem zakazano 
posłowi Niedziałkowskiemu szukania satys- 
fakeji honerewej i połecono skiėrwač spra- 
wę zajścia do sądu państwowego. Jedno z 
pism icwych przypomina „że poseł 
Niedziałkowski nie ma szczęścia do bufetu 
sejmowego, Drugi raz.go spotyka tego rodza- 
ju ineydent. Na jesieni nb. r. został on znie- 
ważeny przez płk. Śeieżyńskiego w bufecie 
sejmowym. W lej sprawie p. Niedziałkowski 
miał wyrok przeciw sobie oficerskiego sądu 
honorowego, 

lai 

Rozruchy na Maderze. 
FUNCHAL, 9. IX. (Pat.) W czasie 

rozruchów, wynikłych na fle zakazu 
importu mąki zagranicznej, zdemoło- 
wano dwa młyny. 4 osoby zostały za- 
bite, w też liczhie jeden policjant: 
Przybyli tu z Lizbony wysoki komi- 
sarz i nowomianowany gubernator, 
zaopatrzeni w odpowiednie pełnomo- 
enietwa dla zlikwidowania zatargu. 
Do portu Funchal przybył kontetorpe- 
dowiee. Dekret w sprawie zakazu przy 
wozu riąki zagranieznej został chwi- 
łowo zawieszony. Praca została podję: 
ta, manifestacje jednak trwają w dał- 
szym ciągu, choć przebieg mają spo- 
kojniejszy . 

LONDYN 9.II. Pat. — Niektóre po. 
ranne dzienniki londyńskie podały a- 
Iarmu jące wiadomości o zaburzeniach 
na Maderze, wskutek strajku generał. 

nego w Funchal. Stwierdzają nawet, 
że jeden = pancernków brytyjskich o0- 
trzymał rozkaz udania się z Gibral- 
tarm na Maderę, celem ochrony za- 
grożonego życia i mienia obywateli 
brytyjskieh, mieszkających w Funchal 
Według informaeyj, zasięgniętych 
przez korespondenta Pat bezpośred- 
nio w admiralicji angielskiej, wiado- 
mości prasy są znacznie przesadzone. 
Informacje z kół  miarodajnych 
brzmią, że spokój w Funehal został 
przywrócony, Dekret © podwyżce cen 
chłeba został cofnięty i strajk general. 
ny odwołany. Pomimo zaburzeń so- 
botnich, które spowodowały śmierć 
kilku osób, sytuacja kuracjuszów w 
hotelach nie była ani ehwilę zagrożo- 
na 

Rząd sowiecki weźmie udział w pracach 
komisji paneuropejskiej. 

MOSKWA 9. II. (Pat.) Rząd so- 
wiecki przyjął zaproszenie komisji stu 
djów nad unją europejską do wzięcia 
udziału w jej pracach. Litwinow w od 
powiedzi swej do sekretarjatu Ligi Na 
rodów zaznacza, że rząd sowiecki za- 
strzega sobie zajęcie ostatecznego sta- 

nowiska wobec przyszłych prac komi- 
sji do czasu otrzymania niezbędnych 
wyjaśnień i zapoznania się z pracami 
komisji oraz z istotnym charakterem 
pracy, płanowanej przez komisję u- 
nji europejskiej. ‚ 

TS SMNLNITSNSBAITMA RAT ORNE REN YCD Ni KINAS TTRAAOORIKRE IRIOS аЕ 

kulantėw i przestępców, wobec zubo- 
żenia warstw ongiś zamożnych — już 
minął, Wiek idący jest wiekiem śred- 
niej ( i powszechnej, w najlepszym wy 

padku) zamożności, ale nie zbytku. To 
też naszą akcję oszczędnościową w 
tym właśnie należy poprowadzić kie- 

runku. Swój. 

    

   

   
1. Johan Bojer: 

2. Franciszek Werfel: 

27. Gunnar Gunnarson: 

4. W. B. Maxwell: 

członkowskiej. 

Światowej literatury, m. in. 

teresie swe adresy. 

Nominacja posła niemieckiego 
w Warszawie 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Rząd Rzeszy niemieckiej posta- 
nowił przedstawić |” rezydentowi Rze- 
szy do podpisu nominację dr. Von 
Moltke na stanowisko posła nie- 
mieckiego w Warszawie. Przyjazd 
posła Moltke do Warszawy spo- 
dziewany jest w naibliższym czasie. 

Import zapałek i zapalniczek 
jest wzbroniony. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj ukazało się rozporzą- 
„dzenie ministra skarbu w sprawie 
wykonania ustawy o monopolu za- 
pałczanym. Bez zezwolenia ministra 
zabren ony jest obecnie wywóz i 
przywóz z zagranicy zapałek i za- 
palniczek, oraz części zamiennych 
do zapalniczek, w okresie od 31 
stycznia do |-go grudnia b. r. Za- 
palniczki kieszonkowe podlegają о- 
płacie 10 zł. od sztuki kieszonko- 
wej, względnie 25 zł. od ściennej. 

Zebranie specjalnego komi- 
tetu dla spraw kredytu rol- 

nego w Genewie. 
GENEWA, 9. II. (Pat.) Zebrał się 

tu w dniu 9 b. m. specjalny komitet 
dla spraw kredytu rolnego. Zadaniem 
tego komitetu jest szczegółowe opra- 
cowanie planu międzynarodowego in- 
stytutu dla kredytu rolnego, aby w 
ten sposób posunąć naprzód dezydera- 
ty warszawskiej konferencji rolniczej 
w roku 1930. W komitecie bierze u- 
dział delegat polski — Feliks Młynar- 
ski. 

Nominacja gen. Weyganda. 
PARYŻ, 9. II. (Pat.) Generał Wey- 

gand został mianowany wiceprzewod- 
niczący Najwyższej Rady Wojennej, 
oraz inspektorem generalnym armji, 
na miejsce marszałka Petain, który 
zkolei ma sobie powierzone zadanie 
skoordynowania prac przygotowaw- 
czych akcji, zabezpieczającej kraj 
przeciwko atakom powietrznym. 

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU PRACY DŁA 
PAŃSTWA „LEGJONU MŁODYCH” w sal. 

EBK AP WW "> я Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
Zaproszenia wydaje Sekretarjat „Legjonu Młodych" — Oficerskie Kasyno Garnizonowe codziennie w godz. 19—20. 
ZREEBARŃSNZ NEOBZZARETNZCEOKZESZEMENENEBEZ AMZECEZMENOSZECZOEZRZNECZZEBEE 
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Plstie To Przjać 
piękną, dobrą i tanią książkę. 
Czy jesteś już Członkiem P.T. P. K.? 
Już ukazały się nowości |-go kwartału arcydzieła, literatury europejskiej: 

Nowa świątynia 
Stron 350 — przełożył Leo Belmont. 

Grzechy młodości 
Stron 320 — przełożył Witeld Bełza. 

7 dni ciemności 
Stron 450 — przełożył M. Tarnowski. 

Fernanda 
Stron 380 — przełożyła Matysek-Majewska. 

Każde dzieło na bezdrzewnym angielskim papierze. 
Cena broszury zł 6, w luksusowej oprawie zł 7. 

Wpłaty należy uiścić na P. K O. Warszawa 5535. 

Każdy przyjaciel dobrej i taniej książki zgłosi natychmiast swoje 
przystąpienie i zostanie naszym wiernym członkiem. Niema żadne) opłaty 

P.T.P,K wydaje Sanie” od 3—10 dzieł, PWOPECTAE nowości 

Brehma: Bodlcjedja zwierzęca, 
Guido Adlera: Encykiopedja muzyczna, 

Encyklopedja człowieka. 

Prosimy wszystkie czytelnie i biblioteki podać nam we własnym Bi 
Również księgarnie przyjmują zgłoszenia na ezłonków 

P T.P.K. O ile dana księgarnia nie przyjmie zgłoszenia, prosimy zwrócić 3 
się bezpośrednio do P, T. P. K. w Stanisławowie 

Polskie T-wo Przyjaciół Książki 
Stanisławów. 

AIECELEOECECEEECEEU 

Tłusty ćżwactaki 

12 lutego 1931 r. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
RZĄD LITEWSKI COFNĄŁ DAROWIZNĘ 

WATYKANOWI. 

Jak wiadomo, Rada Ministrów za czasów 
dyktatury Woldemarasa uchwaliła zbudować 
wielki gmach i podarować go nuncjaturze 
Powiadomiono o tem Watykan, który zażą- 
dał rozpoczęcia budowy. Gmach zaczęto bu- 
dować, jednak obecny rząd litewski rozmyślił 
się i nie podaruje gmachu nuncjaturze, a tyl- 
ko zgadza: się na jego wydzierżawienie. 

BARTOLONI DO LITWY NIE POWRÓCI. 

Jak podają „Lietuvos Žinios“ jedna z 
kompetentnych osobistości w Kownie oświa- 
dczyła co następuje: 

Po. wręczeniu Watykanowi noty litewskiej 
Bartoloni, „prawdopodobnie nie powróci na 
swoje miejsce. Rząd litewski w nocie do 
Watykanu zarzuca Bartoloniemu że bierze on 
udział w zebraniach organizacyj opozycyj- | 
nych, co w žačen sposob nie licuje z obowia- 
zkami dyplomaty. 

„LIETUWOS AIDAS“ COFA 
OSKARŻENIE. 

Po zarzutach pod adresem „Rytasa”, iż 
ten sfałszował list papieski, „Lietuvos Aidas* 
w ostatnim numerze przyznaje się: 

„Nie widzieliśmy, naturalnie, ani bruljo- 
nu listu papieża, ani samego listu. Nigdy rów- 
nież nie utrzymywaliśmy, że biskupi litewscy 
otrzymali właśnie taki list, jakiśmy opubłi- 
kowali". 

PRAŁAT OLSZAUSKAS ZRZEKA SIĘ 
DOBROWOLNIE STANU 

DUCHOWNEGO. 

Prałat Olszauskas zawiadomił władze ko- 
ścielne iż zrzeka się dobrowołnie stanu du- 
chownego. Wobec tego władze kościelne u- 
morzyły wszczęte przeciwko niemu postępo- 
wanie. 

DAR KSIĘŻNY RADZIWIŁŁOWEJ 
RZĄDOWI LITEWSKIEMU. (2). 

Jak donoszą pisma litewskie, księżna Ra- 
dziwiłłowa podarowała rządowi litewskiemu 
swój pałac w Warszawie (7). 

STRASZNA ZBRODNIA. 

Litewska policja kryminalna ostałnio wy- 
kryła straszną zbrodnię. W jednej ze wsi po- 
wiatu szawelskiego znaleziono w chałupie za- 
mordowaną kobietę, na której ciele nałiczo- 
no około dwustu ran, przyczem twarz zamor- 
dowanej była kompletnie zmasakrowana. 
Morderczyni, młoda jeszcze kobieta, została 
aresztowana. Jak się okazało zamordowała 0- 
na swą ofiarę z powodu odmówienia jej noc- 
legu. 
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Na marginesie ostatniego zjazdu 
delegatów Federacji w Wilnie. 

W dniu 3 lutego obradował w Wil- 
nie Wojewódzki Zarząd Federacji Pol. 
skich Związków Obrońców Ojczyzny. 

Ze spraw omówionych na tem po- 
siedzeniu pierwsze miejsce zajęła kwe- 
stja planu pracy na przyszłość z uw- 
zgłędnieniem skoordynowania działal- 
ności wszystkich organizacyj sfedero- 
wanych, nad urzeczywistnieniem na- 
czelnego zagadnienia Federacji—stwo- 
rzeniem wiełkiej armji rezerwowej. 
Zagadnienie to, w naszych warunkach 
geograficznych, w obliczu grożących 
nam niebezpieczeństw, wysuwa się na 
czoło zagadnień ogólno-państwowych 
i od tego trafnego i umiejętnego roz- 
wiązania załeży bezpieczeństwo Rze- 
czypospolitej i jej całość. 

Na tem polu pracy dotychczas po- 
zostawaliśmy daleko w tyle za Niem- 
cami i Rosją sowiecką. A że jednak 
rozwiązanie tego zagadnienia jest moż- 
liwe tego dowodem są Niemcy, którzy 
przy niewielkiej liczbowo armji stałej 
produkującej tylko kadry instrukto- 
rów, potrafili w ciężkich warunkach 
po przegranej wojnie stworzyć armję 
rezerwową w sile około 10 miljonów 
ludzi. 

Do roku 1930-go na terenie Rze- 
czypospolitej mieliśmy wprawdzie 
związki byłych wojskowych, jednak 
miały one czy to podłoże historyczne, 
jak związki: legjonistów, peowiaków, 
dowborczyków, czy też jakby słanowo- 
zawodowe jak: związki oficerów re- 
zerwy, podoficerów i t. p. Wprawdzie 
i tu w programie działalności uwzględ- 
nioną była kwestja szkolenia, uzupeł- 
nienia wiedzy wojskowej — jednak 
działalność tych organizacyj w więk- 
szości wypadków ograniczała się do 
akcji samobomocowej i w innych kie- 
runkach nie zawsze się przejawiała. 
Większość powiatowych Oddziałów 
tych związków — żadnej działalności 
nie przejawiała i stała się „organiza- 
cjami papierowemi“. Oczywiście, że 
przy takiem rozdrobnieniu sił — wła- 
Ściwy ceł: stworzenie armji rezerwo- 
wej — pozostał dla tych organizacyj 
także dalekiem, jak i poprzednio. 

W końcu 1929 roku Wilno dało 
przykład innym dzielnicom Rzeczypo- 
spolitej powołując do życia Związek 
Organizacyj Wojskowych (Z. O. W), 
który następnie przeistoczył się w Fe- 
derację Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny (P. Z. O. O.) Z. O. W. na- 
stępnie Federacja, jako ideę przewod- 
mią swej działalności wystawiły „silna 
liczbą i jakością armja rezerwowa; 
na tej platformie mają się połączyć 
wszystkie organizacje b. wojskowych, 
do tego celu wszystkie organizacje sfe- 
derowane pod kierownictwem władz 
Federacji dążyć powinny, inne cełe 
związków sfederowanych mają być 
uwzględniane tylko wówczas gdy pra- 
ca w tym kierunku nie będzie tamo- 
wać pracy nad urzeczywistnieniem za- 
dania głównego. 

Federacja w obecnej swej postaci 
jest jednak organizącją przejściową, 
gdyż ściślejsze zespolenie się organiza- 
cyj sfederowanych bezwzględnie win- 
no nastąpić i jest tylko kwestją czasu; 
a za tem zespoleniem idzie stopniowa 
zmiana programu pracy w poszcze- 
gólnych organizacjach, przeniesienie 
tam punktu ciężkości pracy na zagad- 
nienia federacyjne. W związku z tem 
sama organizacja wewnętrzna Federa- 
cji stopniowo winna ulec zmianie, 
pójść w kierunku większego uzależ- 
nienia członków organizacyj sfedero- 
wanych od władz  federacyjnych, 
co bezwzględnie nie jest łatwem do 
wykonania i do pogodzenia z obecnie 
istniejącym - stanem organizacyjnym. 
Są to trudności dła pokonania których 

  

trzebaby było poświęcić dużo czasu i 
pracy, dziś, gdy idea federacyjna za- 
brania nam takiej rozrzutności. 

Potrzebami chwili podyktowane 
zostało założenie Stowarzyszenia b. 
wojskowych i rezerwistów, organiza- 
cji masowej, jednoczącej w swoich 
szeregach wszystkich byłych wojsko- 
wych i rezerwistów bez różnicy po- 
siadanych stopni i przynależności or- 
ganizacyjnej. Jeśli zważymy, że czas 
istnienia organizacji o podłożu histo- 
rycznem jest ograniczony i przez lat 
kilkadziesiąt ostatni legjoniści, peowia- 
cy, dowborczycy halerczycy, zejdą z 
widowni, że dla urzeczywistnienia idei 
przewodniej Federacji konieczne jest 
ścisłe zespolenie wszystkich, bez róż- 
nicy posiadanych stopni, b. wojsko- 
wych i rezerwistów, oraz stworzenie 
sprawnej, silnej organizacji — docho- 
dzimy do wniosku, że nowopowstałe 
Stowarzyszenie byłych wojskowych i 
rezerwistów jest właśnie tą „Federacją 
przyszlošci“, która naczelne zagadnie- 
nie „silna liczbowo i jakościowo armja 
rezerwowa — potrafi rozwiązać zgod- 
nie z istotnemi potrzebami Państwa, 
należycie wykorzystywując posiadane 
środki. 

Dziś istniejąca Federacja może być 
uważana za przejściową formę orga- 
nizacyjną i przy tem założeniu oczywi- 
ście do zadań Federacji dziś dochodzi 
poparcie Stowarzyszenia b. wojsko- 
wych i rezerwistów w jego pracy orga- 
nizacyjnej, wlanie do jego szeregów 
wszystkich swoich członków i wyko- 
1zystanie swej organizacji do ugrunto- 
wania idei federacyjnej, utożsamiają- 
cej się z ideą Stowarzyszenia b. woj- 
skowych i rezerwistów. Każdy z ist- 
niejących dziś związków i organizącyj 
b. wojskowych ma poza tem pewne 
zadania, zależnie od charakteru związ- 
ku jak np. Zw. Oficerów Rezerwy, 
Zw. Emerytów, Zw. Inwalidów. Zada- 
nia te jednak mogą być jeszcze lepiej 
wykonane w łonie Stowarzyszenia b. 
wojskowych i rezerwistów, gdzie dla 
tych celów mogą grupy członków po- 
wołać specjalne sekcje. Całość Stowa- 
rzyszenia od tego na sile nie traci, 
natomiast dążenia takich sekcyj zaw- 
sze poparte będą całą powagą Sto- 
warzyszenia, dla przykładu przytoczyć 
wystarczy chociażby kwestję dokształ- 
cania. 

To zagadnienie zostało szeroko 0- 
mówione w dyskusji jaka się wywią- 
zała na posiedzeniu Zarządu Woje- 
wódzkiego Federacji i Zarząd doszedł 
do wniosku, że praca w tym kierunku 
już teraz winna być rozpoczęta i że 
członkowie wszystkich  organizacyj 
sfederowanych winni wlać się do sze- 
regów Stowarzyszenia b. wojskowych 

"i rezerwistów, zgłaszając się tam do 
czynnej pracy. 

W tym kierunku więc pójść winna 
działalność organizacji stederowanych 
i ażeby praca ta dała pożądane wy- 
niki, bezwzględnie zaniechać należy 
dalszej rozbudowy sieci organizacyjnej 
istniejących organizacyj, poza Stowa- 
rzyszeniem b. wojskowych i rezerwi- 
stów, przez tworzenie oddziałów po- 
wiatowych i miejscowych, które za- 
zwyczaj stając się „Oddziałami papie- 
rowemi'', absorbują tylko czas tak nie- 
licznych dziś jednostek chętnych i 
zdolnych do czynnej pracy społecznej. 

Każde posiedzenie Zarządu Woje- 
wódzkiego Federacji przynosi stwier- 
dzenie, że stan liczbowy Federacji 
szybko wzrasta, że idea Federacji prze- 
nika do najdalszych zakątków naszego 
kraju i tam znajduje zrozumienie i 
oddźwięk. Na terenie województwa 
praca organizacyjna posuwa się szyb- 
kiem tempem naprzód, a że nacecho- 
wana jest wielką dozą wiary i entu- 

KUR JE R W I LOR R OS K 

Zatarg pomiedzy metropolitami 
prawostawny mi. 

PARYŻ, 9. II. (Pat.) Metropolita 
Eulogjusz, głowa Cerkwi prawosław- 
nej w Europie zachodniej, został, jak 
wiadom przed 2 miesiącami odwołany 
rozkazem z Moskwy przez metropolitę 
Sergjusza, pełniącego obowiązki zesła- 
nego przeż władze sowieckie na Syber- 
ję patrjarchy Krutickiego. Metropolita 
Eulogjusz odmówił zastosowania się 
do tego rozkazu i w porozumieniu z 
radą diecezjalną nie dopuścił przysła- 

nego z Kowna metropolity Eleuterju- 
sza do objęcia urzędowania. Uważając 
za niepotrzebne utrzymywanie dal- 
szych stosunków administracyjnych z 
Moskwą metropolita Eulogjusz wyje- 
chał do Konstantynopola celem przed- 
łożenia całej sprawy patrjarsze Focju- 
szowi i ew. uzyskania jego zgo- 
dy na ukonstytuowanie w Zachodniej 
Europie autonomicznego Kościoła pra 
wosławnego, niezależnego od Hoskwy. 

  

‚ . Komunistyczny „Bom umarłych". 
LONDYN, 9 IL. (Pat). Cała nie- 

dzielna prasa angielska zamieszcza 
wstrząsające opisy życia skazańców 
politycznych na Sołowkach. Dzien- 
niki ogłaszają 9 protokółów zeznań 
uciekinierów z obozów bolszewic- 
kich, przesłanych Mac Donaldowi 
przez posła konserwatywnego Bel- 
łaicsa, w związku z waiesieniem 
przez niego do parlamentu wniosku 
zakazu importu drzewa sowieckiego, 
przy eksploatacji którego pracuje 
оКо!о 60 tysięcy więźniów politycz- 
nych w obozach leśnych półaocnej 

Rosji. Stwierdziwszy charakter przy- 
musowy robót, związanych z gospo- 
darką leśną Sowietów, dzienniki na 
podstawie wymienionych protakó- 
łów obliczają liczbę wypadków 
śmiertelnych na panujący w obo- 
zach tyfus na 19 tysięcy w jednym 
miesiącu maju 1930 roku. Obecnie 
dziennie umiera |5 proc. więżniów 
politycznych, zatrudaionych w obo- 
zach leśnych. Przyczyną ich śmier- 
ci jest mróz, przed którym nie za- 
bezpieczają otwarte baraki. 

Nie mogą zapomnieć o Besarabii. 
MOSKWA, 9.1. (Pat). W ponie- 

działek w gmachu ludowego komi- 
sarjatu sprawiedliwości odbył się 
wiec protestacyjny w związku z 

i3.leciem okupacji Besarabji przez 
Rumuaję. Wiec zorganizowany zo- 

stał przez Komintern. 
E, 

Skutki antypolskich wystąpień Treviranusa. 
Monter Schmidt występuje przeciwko skarbowi Rzeszy. 

  BERLIN 9.H. Pat. Monter niemiecki 

Sehmidt, który zaskarżył min. Trevirannsa 

do sądu pracy o edszkodewanie, zamierza 

obeenie ze swoją pretensją wystąpić wprost 

przeciwko skarbowi Rzeszy. 

W uzasadnieniu swego 

Prasa francuska 0 
PARYŻ, BIII. (Pat). „Le Temos“, 

komentując wystąpienie Brueninga 
stwierdza, że ostatnie posiedzienie 
Reichstagu jest wielkim sukcesem 
jego polityki. Jest rzeczą pewną, że 
większość Brueninga jest szczegól- 

żądania Shmidt 

podkreśla, że mowa min. Treviranusa, za- 

wierająca ataki przeciwko Połsce, z tego po- 

wodu wywołała w opinji polskiej tak silne 

echo, ponieważ wygłoszona została przez ofi- 

cjalnego przedstawieleła rządu Rzeszy, nie 

zaś przez osobę prywatną. 

sukcesie Briininga. 
nie różnorodna, ale fakt utworzenia 
koalicji politycznej w tym składzie 
równoważy w pewnej mierze sytuację 
wytworzoną w Niemczech przez wy- 
bory z dnia 14 września. 

—— 

Aresztowanie siudentėw w Kownie. 
Na znak protestu studenci rozpoczęli głodówkę. 

"KOWNO 9.IL Pat. — Dokonano w Kow- 

nie szeregu uresztowań wśród organizacjł 

studenckiej atcifininków, zbliżonej do CHLD. 
Aresztowani studenci oskarżeni są © wzię- 

Rozpaczliwy 
STANISŁAWÓW, 9. II. (Pat) W dniu 8 

bb. m. żona posterunkowego połicji państ- 
wowej Marja Żukowa tozpuściła proszek „Ta- 
natoł" w wodzie, poczem lada tego dała 
napić się swemu pięciomiesięcznemu dziecku, 

cie udziału w demonstracji podczas depor- 

tacji dr. Karwelisa. Osadzeni w więzieniu 

studengi na znak protestu rozpoczęli głodów- 

kę, 

czyn matki. 
a następnie resztę wypiła sama. Wskutek tego 
matka i dziecko zmarły. 

Powodem tego czynu była rozpacz Żuko- 
NH wywołana przez zaniewidzenie dziecka. 

Krwawa tragedja rodzinna. 
BERLIN 9.IL Pat. — Miejscowość Glel- 

sdori pod Berilnem była ubiegłej nocy wi: 
downią krwawej tragedji rodzinnej. Robot- 
nik niejaki Faiimez w przystępie szału za- 
mordował całą swą rodzinę. Zamknąwszy. się 

w doma strzałami z rewolweru Fallmer po- 
łożył trupem kołejno swą żonę, dwoje nie- 
letnich dzieci, matkę i siostrę żony, szwagra, 

wraca, do domu postrzelił ciężko, po- 
czem odebrał sobie życie. , 

Aeroplan wyratówał rybaków. 
rze Erie, wykrył wczoraj aeroplan, który 
gorącą kawą. Po powrocie na brzeg z jeziora 
a RS RZ B T 

BOUFFALO, 9. М. (Pat) — Dwudziestu 
rybaków,  unoszonych od irzech godzim 
ae? A wiatr i > UO” na RR 

  

zjazmu, śmiało możemy patrzeć w 
przyszłość, która niesie nam urzeczy- 
wistnienie zadań mających decydujące 
znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa 
i jego całości. 

. Tempo pracy, szeroki rozmach or- 
ganizacyjny, nadany przez Prezesa Fe- 
deracji Pana Wojewodę Kirtiklisa jest 

przyczyną pomyślnego rozwoju Fede- 
racji. 

Wilh. Popławski. 

Pooh Ligę Morslą 

IK PATIRTIS 

Kupoto i praekonacio sią, žo 
najwyśmienitszy 

KOŁNIERZYK 
to z Czerwoną A 
która zapobiega nisz- 

czeniu <w 

Nr. 32 11974) 

Debata budżetowa w Sejmie. 
Echa zajścia sobotniego. — Budżet Min. Spraw Wewn. 

WARSZAWA 9.11. Pat. — Marszałek ot- 
wierając 12-te posiedzenie Sejmu, zawiado- 
mił Izbę © zrzeczeniu się mandatu przez pos- 
ła Eugenjusza Kwiatkowskiego. 

Przed porządkiem dziennym zabrał głos 
pos. Birkenmayer (BB), oświadczając, że na 
sobotniem posiedzeniu sejmowem podczas 

pr: ówienia posta Galicy pos. Kawecki (El. 
Nar.) rzucił pod adresem posłów B. B. W. R., 
którzy: mieli zaszczyt służenia w legjonach, 

„Wyście służyli Niemcom". Obelga, 
A ciężkb zniewagą dla ogółu iegjoni- 

stów, przez nas reprezentowanych — stwier- 
— była rzucona głośno i słyszał 

e w tem brzmieniu szereg posłów 
tomiast w protokóle stenograficz- 

nym słowa ipos. Kaweckiego były pod: 
sposób inny, zmieniający sens, a tem samem 
mie dający ogółowi legjonistów możności szu- 
kania ysfakcji na osobie oszczercy. Mów- 
ca (pr D. marszatka 0 zarządzenie skorygo- 
wania protokółu stenograficznego. Marszałek 
odpowiedział, że przejrzy stenogram i jeśli 
nie znajdzie tego oświadczenia, to poprosi 
o pisemne potwierdzenie tych słów przez po- 
słów, którzy je słyszeli. 

Pos. Kornecki, jako najbliższy sąsiad: pos. 
Kaw iego, stwierdza, że słyszane przez nie- 
go słowa brzmiały ieliśmy pomóc 
Niemcom”, co wywołuje sprzeciw na ławach 
B. B. Marszałek prosi pos. Korneckiego o zło- 
żenie na piśmie tego oświadczenia. Na tem 
uznano sprawę za wyczerpaną. 

W jpierwszem czytaniu Izba odesłała do ko 
misji skarbowej projekt ustawy o po- 
borze 10 „proc. dodatku od niektórych po- 
datków i opłat stemplowych. Zkolei przy- 
stąpiono do preliminarza budżetowego mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Sprawozdaw- 
ca poseł Polakiewicz analizuje szczegółowo 
preliminarz, przedkładając zmiany, przepro- 
wadzone przez komisję budżetową, przyczem 
zaznacza, że budżet tego resortu wykazuje 
stałe tendencję oszczędnościową. 

Poseł Sacha (Kl Nar.) krytykuje dzia- 
łalność władz administracyjnych, występuje 
dalej przeciwko rzekomemu ograniczeniu 
czynnika społecznego w ai publiczn. i roz 
szerzaniu wpływów administracji i zarzuca 

że społeczeństwo rzekomo, jest sztucznie od- 
suwane od wpływu na państwo. Wreszcie 
występuje przeciwko nadużyciom administr. 
w okresie wyborów. Pos. Fiałkowski (Kl. 
Chł.) atakuje ostro politykę wewnętrzną 
wządu twierdząc że w Polsce rządzi nie prawo 
lecz siła. 

Po pośle Fiałkowskim zabrał głos mini- 
ster spraw wewnętrznych Składkowski i od 
powiedział na przemówienie posła Fiałkow- 
skiego, który powoływał się na jeden z ustę- 
pów pisma „Przełom*. Minister zaznaczył, 
że ten sam ustęp odczytał na posiedzeniu 
senaiu sen. Kopciński i pytał, iłe jest w tem 
prawdy. Minister odpowiedział wówczas, że 
te rzeczy są nieprawdziwe, że była komisja 
w Łucku i inne drobniejsze wykroczenia fun- 

          

     

  

   

     

   

  

kcjonarjuszów urzędu śledczego w Łucku i że 
wskutek tego naczełnik urzędu śledczego zo- 
stał usunięty z policji. Również został usu- 
nięty referent polityczny tego urzędu i jeden 

eników. Jeżę!i pos. Kopofński otrzy- 
s od ministra miarodajne oświa- 

to jest niechybnie rzeczą złej woli 
łkowskiego, że jeszcze raz te zarzuty 

   

  

wyciąga. 
Po przemówieniu ministra Składkowskie- 

go zabrał głos poseł Pachołczyk (BB) który 
polemizując z wywodami opozycji staje w о- 
broni 
znacz 
cja, kt 
stwa. 

Poseł Żuławski (P. P. S.) twierdzi, że 
wskutek nowego brzmienia ustawy skarbowej 
budżet stał się funduszem dyspozycyjnym i 
ma rzekomo charakter policy jny. 

Po przemówieniu posła Jeremicza, który 
uskarża się na rzekome prześladowania mniej 
szości, marszałek zarządził przerwę do godzi- 
ny t6-ej. 

Po przerwie przemawiał poseł Meduna 
(BB), który zaprotestował imieniem ludno- 
ści czeskiej, jakoby ją krzywdzono i nie poz- 
wałano rozwijać się gospodarczo i kułturalnie 

Poseł Szydelski (Ch. D.) ponawia postu- 
łaty stawiane przez Związek Miast Polskich, 
domagając się m. in. rewizji ustawy o orga- 
nizowaniu wyborów komunalnych. Da- 
lej mówca skarży się na ciężkie położenie 
rzemiosła oraz żąda większej 'poznocy dla 
miast na walkę z bezrobociem. 

Poseł Wachniuk (Ukr. Soc. Rad.) zarzuca 
rządowi politykę terroru wobec ludności u- 
kraińskiej. 

Pos. Hołówko (B. B.) wygłosił dłuższe 
przemówienie omawiając położenie t. zw. 
Kresów Północno Wschodnich. 

Mowę tę zamieścimy w całości w a 
nym nuinerze, 

Dalej przemawiał poseł Brokowski, wre- 
szcie poseł Jeremicz, który połemizował z wy 
wodami posła Hołówki. 

Poczem zabrał głos p. minister Składkow- 
ski. Przemówienie to dajemy osobno. 

Po przemówieniu posła Gałicy z B. B. Izba 
przystąpiła do budżetu ministerstwa sprawie 
dliwości. Budżet ten zreferował poseł Seidłer 
(BB). Po referacie posła Seidlera w dysku- 
sji nad tym budżetem O: posłowie 
Nowodworski (Kl. Nar.) i Czernicki (Kl. Chi.) 
Sprawozdawca poseł Seidler w końcowem 
przemówieniu stwierdza, że krytyka wypo- 
wiedziana przez posłów Nowodworskiego i 
Czernickiego ma swoje uzasadnienie w par- 
tyjnem i politycznem patrzeniu na stanowis- 
ko i niezależność sędziów. 

„władz adminietraeyjnych i połicji, za- 
że dziś przyszła nowa administra- 
zdobywa sobie zaufanie społeczeń- 

    

Zkołei lzba omawiała budżet ministerstwa | 
komunikacji referowany przez posła Rzóskę. 
Na tem posiedzenie zamknięto. 

Następne posiedzenie we wtorek 19 lute- 
go o godzinie 12.15. 

Narazie niema mowy 6 obniżeniu płac 
urzędniczych. 

P. wice-premjer Pieracki przyjął 
w dniu 6 b. m. delegację ogólnego 
Zrzeszenia Związków i Stowarzy- 
szeń Funkcjonarj. Państw. i Samo- 
rządow: R. P w esobach dr. Krs- 
jewskiego, Ostaszewskiego i Sikor- 
skiego, którzy poruszyli sprawy: za- 
mierzonego obcięcia 15 proc. dodat- 

| ku do uposażeń, wstrzymania szczeb- 
lowania, zrównania emerytur, wstrzy- 
mania awansów i t. p. 

Pan w. premjer wskazał delegacji 
na trudne położenie gospodarcze 
państwa, które nukazuje zastosowa- 
nie całego szeregu oszczędności dla 
utrzymania równowagi budżetowej, 
oraz wyjaśnił, że dopóki rząd nie 
wyczerpie innych możliwości, drogą 
usprawnienia administracji dążąc do 
oszczędności w budżecie  oesobo- 
wym — niema mowy o obniżeniu 
uposażeń urzędniczych. Obecnie 
rząd wogóle nie widzi jeszcze Ko- 
nieczności obcięcia 15 proc. do- 
datku do uposażeń. 

Wstrzymanie szczeblowania jest 
podyktowane tsmi samemi wzelęda- 
mi gospodarczemi. Sprawa ta jed- 

nak nie wejdzie w życie wcześniej 
jak 15 lipca. Sprawę zrównania eme- 
rytur emerytów b. państw zabor- 
czych uznał p. w. premjer w obec- 
nej sytuacji za nieaktualną. 

Zatrzymanie awansów z dn. | 
stycznia r. b. było zarządzeniem 
spowodowanem nietylko względa- 
mi finansowemi, lecz koniecznaścią 
ujednostajnienia i uregulowania 
kwestji awansowej w ogólności, a 
to celem wprowadzenia jednolitych 
metod awansowania we wszystkich 
resortach ministerjalnych. 

Wstrzymanie więc awansów 
ma charakter doraźny i w najbiiż- 
szej przyszłości zostanie uchy- 
łone. 

Wkońcu p. wicepremier z wiel- 
ką uprzejmością zapewnił delegację, 
że rząd w zrozumieniu roli pracow- 

  

nika Palei Bo, i jego położenia, 
starać się będzie brónić jego do- 
tychczasowych praw „matetjalnych, 
a jeśliby się musiał uciec do obniże: 
mia uposażenia, to uczyni to z ko- 
nieczności w ostatecznym wypadku. 

  

PAMIĘTAJ O DNIU 16 LUTEGO! 

  

Pewnego mroźnego dnia stycznio- 
wego dowiedzieli się wilnianieę o ma- 

  

„gistrackim projekcie udzielenia kon- 
    
  

cesji ma autobusy pewnej szwajcar- 
skiej firmie, która jednocześnie mia- 
łaby się zobowiązać do wyasfaltowa- 
nia ulic wileńskich. Podobno nawet 
magistrat jest bliski sfinalizowania 
odiwośnej umowy. 

  

  

   

   

  

    

     

  

Wilno posiadałoby więc asfalty. 
Wielkie Gi" wa! 

| Po dziś dzień Wilno jest miastem 
šnuzcalnėm, jak to trafnie 
masz czcigodńy  jubilat Benedykt 
Hertz. Zjeżdżają tu do nas różne wy- 

niczne, k 

  

   

eieczki k 
    2 pravwc 
czy AdÓRYD stem nasze ko 
cioly, stare uliczki, mury uriwersy- 
teckie, unoszą się mad urokiem sta- 
rego Wilna, wdychają z pietyzmem 

powietrze, którem cddychali filomaci 
{ kornie w. Ostrej 

pisząc potem 
latne SR 

cnych kresót 
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i parkany w: śródmieś- 
nalizowanych podwó- 

niedbania i niecblujstwa, ani o „du- 
<hu“ cbarakterystycznej. dia nas sen- 

ności i apatji. Wilno, będąc dla przy- 
jezdnych czcigódnem miastem muze- 
alnem, pozostaje w ich pojęciu pod 
względem zewnętrznym miastem naw 
pól wschodniem, zacofanem, prowin- 
ejensknom. Jakaż ogromna różnica 

    

Wilno pod znakiem europeizacji. 
pomiędzy up. Rygą czy Poznaniem a 
Wilnem! Niemał taka, jak między 
Europą a Azją. 

Czy jednak naprawdę jest tak źle? 
Czyż nic dotychczas mie zrobiono, by 
dźwignąć gród Gedyminowy do po- 
ziomu miast zachodnich? 

Bądźmy sprawiedliwi. Dotychcza- 
sowy ER pewnys sh rzeczy do- 

' konał. W yłożył płytami szerokie chod- 
niki na kiłku głównych uli 
stawiał żelazne kosze do śmiecia, 
siai owsem płac Łukiski, zniósł szła- 
ma przy ogródku koło ratusza i t. 
d. d. < 

Lucdk wileński przyjmował wpraw- 
"dzie każdy nowy krok ku europeizacji 
każdy betonowy chodnik czy przepis 
o ruchu ulicznym z pewną dozą scep- 
tycyzmu, jednak po pewnym czasie z 
nowościami się oswajał i czuł się zupeł 
nie dobrze. Ten napozór dziwny sto- 
sunek tutejszych ludzi do i inowacyj 

"magistrackich tłumaczy sięw dużej 
mierze osławionem bezhołowiem or- 
ganizacyjnem, jakie niestety przy ro- 
botach tyik stale się rzuca w 

0 iętny mieszczuch wileński 
dym kroku porożkopy: 

wane. po raz setny ulice, dłubiących 

apatyćznie w ziemi robotników, mar- 
notrawstwo czasu i pieniędzy wreszcie 
czując ciągłą groźbę nowych świad- 

czeń i ciężarów, płynących właśnie z 
tytułu tych inowacyj elektryfikacyj- 
no-kanalizacyjnych, instynktownie się 
tych ostatnich obawia. 
©. Oczywiście i teraz wiadomość o 
autobusach i asfaltowaniu ulie jedno- 
myślnego entuzjazmu nie wywołała 

  

     

      

   

    

I teraz są sceptycy, którzy z politowa- 
niem się uśmiechają, gdy im o zamie- 
rzeniach magistrackich mówić. 

— „Albož to raz asfałtować ulice 
próbowano? — powiadają jedni. „Z 
wielką pompą przystąpiono przed ro 
kiem do asfaltowania jezdni przed 
gmachem sądu. I cóż? okazało się, że 
robota była partacka, asfalt nietrwały. 
brakło jakieś warstwy — czy ja wiem 
zreszłą? Dość, że roboty przerwano, 
a z tego kawałka wyasfaltowanej uli- 
cy mieli bodaj pociechę tyłko cykliś- 
ci, którzy jak zwarjowani po równint- 

jezdni tam i zpowrotem się uga- 

niali“. | 
— „Eh! - mówią drudzy — kioby 

się tam dał na takie kawały magistrac- 
kie mabrać. Trick grzedwyborczy i 
mic więcej. 

„Czy u nas co kiedy, porządnie zro 
biomo? pytają trzeci —- Wiel 
płany, wiełkie słowa, a w rezułta 
guzik”. 

Niewiadomo, co na takowe dicta 
acerba odpowiadać pozostaje tyłko 
czekać, aż rzeczywistość sama į 
niesie odpowiedź, a. wiłlnianie ci 
raz będą się mogli 1 że mają 
magistrat nietylko od parady i sekwe- 
strowania ruchomości za EZ 
szią Krytykować łatwiej, niż bić. 
Wyszukiwanie dziur w całem nie jes 
zajęciem  trudnem, źżwłasźcza, gdy 
dziury same się w oczy rzucaj 

Nie należy się tem jednak zr. 
Dla tak zbożnego dzieła, iem jes 
asfaltowanie uwaszych ulic, warto po- 
święcić wiele. Niech więc magistrat 
asfaltuje, wprowadza nowe autobusy 
porządkuje, burzy rudery, wznosi « 
pacze nieba zė stali 4 betonu, zukłada 
parki i łaźnie. Słowem, niceh europei- 
zuje nasze 200-tysięczne miasto. Kie- 
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dy baron Hausman modernizował z 
inicjatywy Napoleona Ill-go Paryż, 
nie cofnął się przed zburzeniem setek 
starych, skądinąd szacownych nawet 
domostw. A mybyśmy mieli konser- 
wować nasze „kocie łebki*, nasze ru- 
dery i drewniane parkany? Inny przy 
kład. Mussolini, modernizując Rzym, 
nietylko nie naruszył istotnych jego 
zabytków, lecz powziął nawet 'impo- 
nujący płan ich uwydatnienia przez 
rekonstrukcję Forum Romanum i zwa 
łanie ruder, zasłaniających perspek- 
tywę. Aprzecież kto jak kto, ale Wło- 
si — ten naród yczny — z pew- 
nością dobrze r i wszystkie pro 
i contra śowestji: Rzym ma być 
w dał em ruin, muze- 
ów i ob arosiów, czy też 
os GłoŚEDYĆ stolicą otężnego pań- 
stwa. Duma narodowa Włochów cier- 

ja nad tem, iż Rzym state uchodził 
ch świata za hiasto muzeałne. 

  

   

  

   
    

    

    

  

jest Rzymem, a wiłnia- 
nie mutatis 
mutandis — paralela pomiędzy wiecz- 
nem miastem a. grodem Bao: 
wym może być z powodzeniem prze 
prowadzona. W Anit mie też u uą swe 

   
   

Wilno ni 

  

inego z 
wybitnych wilnian. Pozwolę też so- 
bie PORZE słowa p. B. Iżyckiego- 

Stowarzyszenia 
‹ Nieruchomości Większej 

ności m. Wilna: „Dzisiaj Wilno 
chcemy uważać za ośrodek kultural- 

      

Właści 

  

   

my. Chwalebne to, ale jak dla Wilna ' 
stanowczo za mało. W mieście, w któ- 
reim niema żywego tętna gospodarcze- 

go, kultura może stać się drobnostko- 
wą i archaiczną, a nam chyba o to nie 
chodzi. Na miasto uniwersyteckie je- 
steśmy miastem za dużem, nasze am- 
bicje winne być znacznie większe”. 
(„Kur. Wil.“ 26 z 1 b. m.). 

Prasa miejscowa oddawna 0 euro- 
peizację Wilna wojuje. Oddawna już 
sarka przeciwko sprowadzaniu nasze- 
go miasta do rzędu dziur prowincjo- 
nalnych. Cóż w tem dziwnego? Wszak 
nazwano Wilno „piękną kobietą w 
łachmanach*. Łachmany te rażą, mi- 
mo, że magistrat stara się tu i ówdzie 
'je zacerować. Rada jest tylko jedna: 
łąchmany zedrzeć, a Wilno przyodziač 
w piękną szatę europejskości. Pamiąt- 
ki pamiątkami, a cywilizacja cywili- 
zacją. Wiłno może i powinno być mia- 
stem europejskiem. 

Myśl, podniecona wizją asfaltów 
szybuje dalej. Człek już widzi oczyma 
duszy, jak po równych, lśniących jezd- 
niach wileńskich mkną nieprzerwa- 
nym szeregiem auta, jak po obu stro- 
nach „Jerku* błyskają olśniewające 
wystawy sklepów, a w górze zapalają 
się i gasną świetlne reklamy. Znikly 
bez. śladu „zabytki“ w postaci ohyd- 
nego płotu i drewnianych bud pomię- 
dzy placem Katedralnym a ul. Gar- 

barską. Znikły obrzydliwe bałagany 
zy kościele św. Jakóba i brudne kra- 

miki z ratusza. Sam ratusz stał się 
tem, czem być powinien: wileńskim 
„Hótel de Ville*', reprezentacyjnym, 
poważnym gmachem, dostojną siedzi- 
bą władz municypalnych. Połączone 
ogrody: Cielętnik, gen. Żeligowskiego 
i Bernardyński, wraz z górami: Zam- 
kową, Stołową, Trzykrzyską, Bekie- 
szową i szeregiem wzgórz antokolskich 
utworzyły olbrzymi park miejski, coś 
w rodzaju. Lasku Bulońskiego, a tam, 

  

gdzie dawniej płoszyła policja zbyt 
czułe pareczki i i bezdomnych apaszów, 
rozciągały się obecnie piękne gazony 
i klomby. Samochodowe karetki po- 
gotowia ratunkowego j już się nie psuły. 
95*/, mieszkań miało łazienki i wszeł- 
kie inne wygody. Przechodzeń nie spo- 
tykał już o 10-ej wieczorem ciągną- 
cych jeden za drugim i pachnących 
wcale nie bursztynem tajemniczych, 
wydłużonych wozów. Nie był też na- 
pastowany w dzień przez żebraków, 
a w nocy — przez umalowane rozdaw- 
czynie wolnej, lecz płatnej miłości. 
Domyśłono się wreszcie zawiesić na 
czas nieograniczony ciągłe rozkopywa- 
nie, przekopywanie, podkopywanie i 
zakopywanie ulic. Zrównano z ziemią 
gromadę nędznych, iście „kurzych* 
chatynek, ciągnących się bezładnie na 
prawym brzegu Wilji pomiędzy Zie- 
lonym mostem a Sołtaniszkami. Na 
tem miejscu widniała teraz wspaniała 
promenada. Szpitale nie były już prze- 
pełnione; owszem, nader uprzejmie 

werbowały drogą reklamy amatorów 
bezczynnego wylegiwania się i owsia- 

nych kleików. Rakarze zabijali psy 
sposobem ultra-humanitarnym, sadza- 
jąc je na elektryczne foteliki. 

Sens moralny tych ; wszystkich roz- 
ważań, w których się przeplata zro- 
zumiały entuzjazm z opartym na gorz- 
kiem doświadczeniu łat ubiegłych 
sceptycyzmem, taki: 

niech magistrat corychlej asfaltuje 
ulice; 

‚ niech zrobi porządek z autobusami; 

niech będzie wileńskim, zbiorowym 
Hausmanem i Mussolinim; 

niech europeizuje Wiłpo. 

Kir. Kor. 3 
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„KI z KRAJU 
Defraudacja na poczcie w Lidzie. 

(Tel. od wasnego koresp.). 

Sikarswy pocztyljon Miehał Lisicki, zatra- 
«niony ma pocseie w Lidzie, wychodząc dzi- 

° аа) w Gbehód, zabrał ze sobą z urzędu poczt. 
ammę 16.000 zł. i nie powrócił do urzędu. 
Zarrądnowy poócig za defraudantem dał wy- 
mik pozytywny Deźraudanta przyłapano o go- 

dzinie 21.30 odjeżdżającego pociągiem w kie- 
runku Wołkowyska. Przy Łisiekim jeszeze 
znaleziono 7.006 gotówką i bilet do stacji 
Czeremeha. Resztę pieniędzy defraudant zda- 
Żył już wydać. 

Chcąc pozbyć się Żony, otruł ją arszenikiem. 
Wezcraj policja mołodeczańska aresztowa 

ła mieszkańca wsi Łesiany (gm. bieniekiej, 
pow. mołodeczańskicgo) Kondratowieza Ja- 
ma pod zazutem ohydnej zbrodni otrueia 
swojej żomy arszenikiem. 

W świetle dochodzenia władz Sledezych 
aprawa ta przedstawia się następująco. 

W dniu 2 b. m. zmarła nagie mieszkan- 
ka wyżej wspomnianej wsi Helena Kondra- 
Jowiecrowa. Ponieważ Kondratowiczowa cie- 
szyła się dotąd stale dobrem zdrowiem, 
wśród sąsiadów zaczęły krążyć uporczywe 

że Komdratowiczowa mnarła Śmier 
sa mienaturalna. 

Gdy pogłoski te doszły do wiadomości 
władz śledczych przeprowadzono niezwłocz- 
nie dochodzenie, które w całości potwierdzi- 
ły wersje o nienaturalnej śmierci Kondra- 
towiezowej, bowiem sekeja zwłok, ustaliła, że 
rzeczywiście została ona otruta arszenikiem. 

Dalsze dochodzenie ustaliło, że zbrodnię 
mógł popełnić jedynie mąż otrutej, Jan Kon- 
dratowicz, który od dłuższego czasu utrzy- 
mywał bliskie stosunki z pewną kobietą z 
którą nawet obieeał się ożenić. 

Dalsze dochodzenie w iej sprawie trwa. 
(C). 

Dwa požary. 
Wiecsoreza wybuchł pożar we wsi Ła- 

zawiszkś pew. postawskiego. Ogień zniszczył 
domy Pawła Jakoba i Adeli Wasiłewskich. 
Powody pożaru — zaprószenie ognia przez 
wieostrońmość. Straty wynoszą blisko 5.000 

złotych. 
Drugi pożar wybuchł w kolonji Kukiele 

(gm. gródeckiejj. Spłonął chlew mieszkańca 
tejże kolonji Oszmiańskiego Józefa. Przy- 
czyna pożaru nieznana. (e) 

Aresztowanie agenta kominternu. 
Z pogramieau donoszą, iż w nocy z dnia 

6 ma 7 b. m. na odcinku granieznym Do- 
umaaiewiese patrol K. O. P. zatrzymał podej. 
wzanego osobnika który podał się za pro- 
boszema prawosławnego w Komajsku i о5- 
wiadesyl iż nazywa się Włodzimierz Suchaj- 
łow i że udołał zhiee z więzienia, gdzie zo- 
stał wtrącony przez G. P. U. za rzekomo kon- 
tdrrewałacyjną działalność. Poneważ duchow- 
my wydał się wielce podejrzanym, skierowa- 
mo go do władz śledezych, które w wyniku 
śeistreh dochodzeń zdołały ustalić, iż rzeko- 

Podubinka (p. święciański). 
<+Zbożwa praca. Wieś nasza leżąca na 

Krańcach pow. święciańskiago poczyna bu- 
sdrić się do życia społecznego. 

Mimo, że istniał u mas kiedyś Oddział 
Związku Strzeleckiego, jednak pozostawio- 
ny własnemu łosowi wkrótce się rozwiązał, 
W bieżącym roku szkolnym przybył do 

mas mowy kierownik szkoły powsz. p. Le- 
omand Ademowski, który nie szczędząc tru- 

dów i mie zaskłepiając się jedynie u dzieć- 
«mi w dzikie azkołnej zorganizował naszą mło- 

drież w Koło Młodzieży Wiejskiej. Aby 200 
być fumdusze na kulturalne potrzeby Koła, 
zorganizowano sekcję teatralną, która już 
po 3-h tygodniach po zawiązaniu daje 
pierwsze przedstawienie (10 stycznia r. b.). 
Nadspodziewanie udana gra zachęca, mło- 
dwież do dadszej pracy jak równeż czyni to, 
że starsi poczymają się interesować Kołem 
Miodriežy i jego pracą. 

W dnia 1 lutego r. b. przybył do nasze- 
go Koła przedstawiciel Powiatowego Zarzą- 
du Młodzieży Wiejskiej w Święcianach p. 
Wójciak, wtóry urządził z zebranymi człon 
«ami dłuższą pogadankę o pracy w Kole 
Młodzieży i dał wskazówki do dalszych po- 
czynań. 

W fymsże dniu urządziło Koło uroczysty 
wieczór ku mczczeniu rocznicy powstania 
styczniowego. Do ludności wypełniającej 
szczelnie salę przemówił p. Adamowski, kre 
śląc w *%rótkich słowach dzieje powstania, 
poczem młodzież odegrała sztukę pod tytułem 
„Dziesięty Pawiłon" następnie zaś komed- 
ję „Generalna próba”. Wszystkie rołe z0- 
stały zapełnie dobrze odtworzone tak, że 
gra wywołała na sali burze okłasków. U- 
woczystość zakończono jak zwykłe — zaba- 
'wą lanoczną trwającą w bardzo miłym na- 
stroju do świiu. 

Młodemu Kołu Młodzieży jak również 
jego kierownikowi p. Adamowskiemu wy- 
razić nałeży uznamie i życzenie najlepszych 
rerultatów w zbożnej pracy. 

Miejseowy. 

TROKI 
+ W okresie od 31 stycznia do 3 b. m. 

„stara siedziba Witokłowa przeżywała nie- 
iada semeeację. 

Miasteczko nasze leży zdała od gwaru 
głównych tinij komunikacyjnych. Piękno je- 
zior Trockich ściąga wprawdzie całe rze- 
Bze wycieczkowiczów i letników, ale tylko 
mw uriesiącach letnich. W zimie są Troki 
jmkby odcięte od świata. Autobusy nie kursu 
ją, obcy zrzadka tyłko do miasteczka za- 
'glądają. Piękno jazior jest zakryte powłoką 
$odów, życie płynie z dnia na dzień. Miesz- 
fkańcy sniesteczka spędzają dni zimowe w 
demu, nięrzadke tylko wygłądają na świat 
Boży. 

W ostatnich latach, młodzież trocka za- 
częia wykorzystywać zimę do różnych spor 
tów jak łyżwiarstwo, saneczki i narciarstwo. 
Sporty te uprawiała ona samorzutnie. W ba- 

  

my duchowny jest agentem kominternu i wy- 
słany został z Mińska do Polski celem pro- 
wadzenia akeji komunistycznej na ziemiach 
Wschodnich. 

Rzekomy Suchajłow ukończył w Mińsku 
specjalny kurs dla ajentów komunistycznych 
mających prowadzić komunistyczną działał- 
ność wśród wojskowych i małodzieży na tere- 

nie województwa wileńskiego i nowogródz- 
0. 
Agenta kominternu osadzono w areszcie 

do dyspozycji władz sądowych. 

omie KOP. w Trokach zaczęto rozpowszech- 
niać na dużą skalę narciarstwo, które wkrót- 
ce młodzieży trockiej zaimponowało nade 
wszystiko. Dziś można obserwować często 
małych chłopców zjeżdżających z okolicz- 
nych pagórków ma kawałkach desek, sznur 
kami poprzywiązywanych do nóg. 

Dyrekcja miejscowego Seminarjum Na- 
uczycielskiego prędko się zorjentowała co do 
dogodności terenów trockich dla narciar- 
stwa i zakupiła 5 par nart z butami do użyt 
ku uczni i uczennic zakładu popierając w 
ten sposób rozwój naszego narciarstwa. Do- 
wództwo 22 Baonu KOP. w miarę możnoś- 
ci zawsze chętnie wypożyczało nart miejsco- 
wej młodzieży, zwłaszcza zorganizowanej w 
Strzełcu i Drużynie Harcerskiej. Mimo tej 
pomocy, narciarstwo trockie nie miało wido 
ku rozwoju z powodu braku instruktora. 

Z końcem ubiegłego miesiąca, przybył 

z ramienia Komendy Chorągwi Wiłeńskiej 
Harcerskiej, do Trok podharemistrz Kohu- 
tek Ludwik, w celu zorganizowania kursu 
narciarskiego dla harcerzy trockich. Kurs 
był zamierzony na t dni. Zostały zmobili- 
zowame wszystkie narty w danej chwili wol 
ne: 5 par udzieliła łaskawie p. dyr. Rutkow 
ska a 9 par mjr. Urban, dowódca 22 Baonu 
KOP. wielki przyjaciel harcerstwa. 

Równolegle wadził p. Kohutek dwa 
kursy męski i żeński dła 20 osób. Rezultat 
kursów był nadspodziewany. Prawie wszy- 
scy chłopcy zjeżdżają pewnie we wszystkich 
postawach, opanowali płużenie, jazdę opo- 
rem, bieg dwu i trójtaktem, to samo doty 
czy dziewcząt. Prócz tego kilku zdolniej- 
szych chłopców opanowało dobrze teiemar- 
ka, chrystjanję szerokotorową i fiński bieg. 

P. Kohutek wygłosił, poza zajęciami prak 
tycznemi, dwie pogadanki narciarskie dla 
Seminarjum i uczestników kursów. 

Gwoździem tych kilku dni narciarstwa % 
Trokach był pokaz narciarski, zorganizo- 
wany przez wycieczkę harcerzy „Błękitnej 
Jedynki Żeglarskiej" z Wilna. Pokaz odbył 
się u stóp ruin kłasztoru pobernardyńskie- 
go, na stromem zboczu. Na komendę, grupa 
harcerzy 'w liczbie 7-iu, wykonała po kolei 
prawie wszystkie ewolucje, znane technice 
narciarskiej, wprowadzając w podziw licz- 
nie zebraną publiczność trocką. Wśród wi- 
dzów byli obecni pp. oficerowie 22 Baonu 
KOP. z p. mjr. Urbanem na czełe, p. dyr. 
Rutkowska, ks. Kan. Potrzebski i całe rze- 
sze uczennic, uczniów, dzieci, żołnierzy i 
osób cywilnych. 

Harcerstwo Polskie dzielnie propaguje 
piękny sport narciarski! widz. 

Z POGRANICZA 
+ Ujęcie przemytników. Patrol K. O. P. 

w rejonie odcinka granicznego Koltyniany 
ujął 2 przemytnikėw, ktėrzy usižowali prze- 
mycić przez granicę większy transport sa- 
charyny. 

Skonfiskowany przemyt przekazano do 
najbliższego urzędu celnego. 

Troska o rzemiosła — jedno z zadań 
przyszłej Rady Miejskiej. 

(Węwiad z p. Władysławem Szumańskim —— prezesem Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie). 

Somdając w dalszym ciągu opinję 
społeczną co do przyszłej Rady Miej- 
skiej, zwróciliśmy się do p. Władysła- 
wa Szumańskiego — prezesa Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie 

— Jeśli chodzi o ocenę działalności 
obecnych władz municypalnych—mó- 
wi p. Szumański — to należy podnieść 

„aiewątpłiwe zasługi położone przez te 
władze nad rozwojem cywilizacyjnym 
miasta. Efekt prac jest tak widoczny, 
że nie uważam je za potrzebne oma- 
wiać, chyba tyle jeszcze podkreślić, że 
obecne władze miejskie znacznie wy- 
żej stanęły od pierwszych. Ale... 

Pomijając niektóre usterki w or- 
ganizacji pracy w Magistracie, my, 
rzemieślnicy, możemy postawić ten za 
rzut Magistratowi, że niewiele trosz- 
czył się © rzemiosła. Rozumiemy, że 
w tem nie było złej woli ani przeocze- 
nia, lecz poprostu Magistrat za naj- 
ważniejsze sobie postawił zadanie — 
urządzenia cywilizacyjne. 

Przyszłe władze municypalne obok 
zagadnień inwestycyjnych, muszą 
wziąć pod uwagę inne jeszcze zagad- 
nienia. 

„— A mianowicie jakie? 

  

—- Jedno z tych zagadnień to, tro- 
ska o rozwój rzemiósł, które z powodu 
ogólnego kryzysu, jak również niespra- 
wiedliwego systemu podatkowego co- 
raz bardziej upadają. Ów niesprawied- 
liwy system spowodował to, że war- 
sztaty pracy rozdrabniają się, tworzy 
się chałupnictwo, przez co rzemiosło 
ubożeje i nie przynosi spodziewanych 
korzyści ani miastu ani państwu. 
Wprawdzie ilość warsztatów pracy 
wzrosła, ale kapitalizacja tych warszta 
tów znacznie zmalała, co udowadnia 
nam iłość świadectw, których było 
wykupionych w r. 1925-ym 3770, a w 
r. 1930-ym zaledwie 1673, czyli o 
55.6'/, mniej. Taki stan rzeczy jest bar- 
dzo groźny i w niedalekiej przyszłości 
może spowodować zupełną klęskę rze- 
miosła. 

— Najwyższy więc czas, ażeby 
czynniki miarodajne zainteresowały 
się naszem rzemiosłem i przyszły mu 
z pomocą. 

— Jaką p. prezes pomoc przewi- 
duje? 

— Ze strony władz mimicypałnych 
konieczna jest ścisła współpraca z Izbą 
Rzemieślniczą, oraz daleko idąca opie- 
ka. ; 

KUR JE R 

W dawnych czasach rzemiosło by- 
ło czemś nieodłącznem od zarządu 
miasta. Burmistrz czy wójt, był na- 
czelnikiem cechów i sprawował nad 
niemi jurydyczną i administracyjną 
władzę. Zarządy miast opierały się 
przedewszystkiem na klasie rzemieśl- 
niczej. Jednak czasy tak dalece się 
zmieniły, że dzisiaj rzemiosło jest tyl- 
ko jednym z fragmentów życia miej- 
skiego, ale to nie znaczy, by miasto 
wyzbyło się obowiązku opieki nad rze- 
miosłem, tem bardziej, że ustawa prze 
mysłowa zalicza nasze miasto do I-szej 
kategorji i nakazuje samorządowi 
miejskiemu opiekować się rzemiosłem. 

— W czem się ta opieka ma ujaw- 
niač? 

— Przedewszystkiem przyszły Ma- 
gistrat powinien zaopiekować się szkoł 
nictwem dokształcającem zawodowem. 
Jest to zagadnienie palące. Według 
przepisów ustawowych wyzwolenie 
na czeladnika nie może się obyć bez 
ukończenia przez niego szkoły zawo- 
dowej. W Wilnie posiadamy zaledwie 
6 szkół zawodowych, z których 5 szkół 
utrzymywanych przez towarzystwa i 
stowarzyszenia, a 1 szkoła przez mia- 
sto. Szkoły te posiadają zaledwie po 
parę działów zawodowych i znajdują 
się w opłakanym stanie: pod wzglę- 
dem sprzeętu szkolnego, lokalu i środ 
ków finansowych. Wystarczy stwier- 
dzić, że nauczycielstwo tych szkół od 
września r. ub. otrzymuje zaledwie 
część swego wynagrodzenia, aby zdać 
sobie sprawę z faktycznego stanu rze- 
czy. Zresztą do tych szkół uczęszcza 
zaledwie 20'/, młodzieży rzemieślni- 
czej. 

Co prawda zagadnienia opieki nad 
szkolnictwem zawodowem, ustawo- 
dawstwo nasze nie rozwiązuje w spo- 
sób konkretny t.j. nie wskazuje wyraź 
nie kto ma łożyć na szkoły, poza 
skarbem państwa. Lecz intencją usta- 
wodawcy było, że faktyczną opiekę 
nad tego rodzaju szkolnictwem winny 
sprawować samorządy. To też samo- 
rządy z wojew. zachodnich, central- 
nych i południowych zaopiekowały się 
szkolnictwem i wyposażyły go należy- 
cie. U nas jest zgoła inaczej: samorzą- 
dy uchylają się od obowiązku opieko- 
wania się szkolnictwem zawodowem 
zasłaniając się brakiem wyraźnego o0- 
kreślenia w ustawie. 

Taki stan rzeczy jest szkodliwy nie 
tylko dla rzemiosła ale i dla miasta. 

Sprawiedliwość nakazuje stwier- 
dzić, że w tej dziedzinie nastąpiła mała 
poprawa. W r. b. Magistrat otworzył 
jedną szkołę zawodową męską z dzia- 
łami szewckim i spożywczym, lecz 
przez to daleko jest do zasadniczego 
uregulowania omawianej sprawy. 

Przyszłe władze miejskie powinny 
zagadnienie szkolnictwa zawodowego 
rozstrzygnąć w sposób odpowiadający 
istotnym potrzebom. Zamiast tych kil- 
ku, ledwie wegetujących szkół prywat- 
nych, Magistrat powinien otworzyć 
jedną wielką szkołę ze wszystkiemi 
działami rzemiosła jak to jest na za- 
chodzie Rzeczypospolitej. Względy fi- 
nansowe — nie powinny stać na prze- 
szkodzie, bowiem skarb państwa po- 
nosi */, kosztów personalnych, jak rów- 
nież można przejąć wszystkie działy 
szkół istniejących. 

Na zakończenie mogę dodać, że 
rzemiosła dotychczas nie posiadały na- 
leżnej sobie reprezentacji w Radzie 
Miejskiej Mam nadzieję, że w przy- 
szłej Radzie Miejskiej ten stan rzeczy 
ulegnie zmianie. _ abb. 

  

Portjer drapacza nieba. 

  

  

  

          

  

— Jak się powodzi pani mężowi, pani 
Kramer? 

— Nie wiem tego. Od 15 dni nie wi- 
działam. Zamiata schody. 

  

0d redakcji 
Działu Rozrywek Umysłowych 

Stosownie do zapowiedzi, w nie- 
dzielę dn. 8 b. m. o godz. l-ej w 
południe w lokalu redakcji „Kurje- 
ra Wileńskiego* odbyło się losowa- 
nie nagród za trafne rozwiązania za- 
dań, zamieszczanych w „Rozrywkach 
Umysłowych”. 

Nagrodę l-ej klasy — powieść 
w 2-ch częściach (z ilustracjami) 
Mieczysława Smolarskiego za naj- 
większą ilość punktów uzyskanych 
w tej klasie otrzymała p. Czesława 
Rudnicka z Wilna. 

Nagrodę il-ej klasy — powieść 
Leo Belmonta „Rozprawa przy 
drzwiach zamkniętych“ otrzymał 
p. Michat Jelinski ; Molodeczna. 

Nagrodę Ili-ej klasy — Turniej 
żywych szachów oraz „Czary w 
Wieliszewie“ i „Mordercy“ Ostrow- 
skiego otrzymał p. Józef Szyrwiński 
z Cudzieniszek, 

Popierajełe przemysł krajowy 
o kiEZP RES RYZ OOOOOO ERĄ OOODR ZA 

УЕЕ нНЕ 

Romantyczna historja 18-letniej gdańszczanki. 
Przed kilku dniami połieja wiłeńska о- 

trzymała list od mieszkanki Gdańska E. 
Szłapowej, która prosiła policję wileńską o 
odnalezienie żej córki 18-letniej Marji, któ- 
ra według wszelkiego prawdopodobieństwa 
neiekła do Wilna ze swym kochankiem ma- 
rynarzem Toloczowym. 

Przeprowadzone w tej sprawie dochodze- 
nie ustaliło, że w Wilnie rzeczywiście prze- 
bywa wspomniana Marja Szlapėwna i jest 
służącą w pewnej rodzinie, 

Podczas badania Szłapówna zeznała, že 
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Dziś: Scholastyki, Jacka. 

jutro: Objaw. N. M. P. 

Wschód słońca—g, 7 m. 4. 

Zachód „ —g. I6m.34 

Spostrzeżunis Zakładu Meteorologii U. 8. В. 

w Wilnie z dnia 9 ||-—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w miłimetrach: 776 

Temperatura średnia — 8° С 

ь najwyższa: — 4° С 

> najniższa: — 129 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: wzrost, potem stan stały, 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Magistrat 

m. Wilna projektuje zwołać na dzień 26 b. 
m. plenarne posiedzenie Rady Miejskiej. Na 
posiedzeniu tem prawdopodobnie zostanie roz 
patrzona absorbująca obecnie nasz samorząd 
sprawa komunikacji autobusowej i projekt 
zawarcia umowy z firmą „Arbon* na eks- 
ploatację ruchu autobusowego w Wilnie 

— O repertuar kinematograta miejekie- 
go. Magistrat m. Wilna obniżył ostatnio ceny 
biletow w kinematografie miejskim. Skutki 
mie kazały na siebie długo czekać. Już w 
ciągu miesiąca bieżącego frekwencja bardzo 
znacznie wzrosła, tak że wpływy nietylko 
się nie zmniejszyły. lecz odwrotnie wyka- 
zują dość pokaźną tendencję zwyżkową. 
Gdyby kierownictwo kinematografu posta- 
rałoby się jeszcze o lepszy pod względem 
artystycznym i treściowym dobór repertu- 
aru filmowego, Wilno mogłoby się cieszyć 
tanim i dobrym kinematografem. 3 ъ 

tak jednak nie jest. Repertuar kina miej- 
skiego pozosławia b. wiele do życzenia i 
często budzi poważne zastrzeżenia. 

SPRAWY PRASOWE. 
-— Konfiskata „Białoruskiej Krynicy*. 

Władze administracyjne skonfiskowały na- 
kład czasopisma „Białoruskaja Krynica" z 
dnia 7 b. m. za umieszczenie rezohucyj Bia- 
łoruskiego Komitetu Narodowego przyjętych 
na ogólnem zebraniu Komitetn 1 litego które 
„Białoruskaja Krynica* umieściła p. t. „Bia- 
łoruski Komitet Narodówy o obecnym poło- 
żeniu narodu białoruskiego". 

LITERACKA. 
— Jutrzejszą Środę Literaeką wypełni po 

gadanka prof. dr. Mieczysława Limanowskie 
go p. t. „Ziemia młodości Kościuszki”, Po- 
zatem..p. Witold Hulewicz zda sprawę ze 
swej podróży do Lwowa i opowie o iwow- 
skiem życiu literackiem. Najbliższym publi 
cznym wieczorem Związku Literatów bę- 
dzie odczyt Magdaleny Samozwaniec, za- 
powiedziany na koniec lutego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademieka Drużyna Harcerska w Wił 

nie. We czwartek 21 b. m. o godz. 20-ej 
odbędzie się w lokalu prz ul. Zygmuntow- 
skiej 16, miesięczna Zbiórka Akademickiej 
Drużyny Harcerskiej. Obecność wszystkich 
członków konieczna. 

Program zbiórki wypełnią: 1) Sprawozda- 
mie z Walnego Zjazdu Z. H. P. w Krakowie” 
2) Sprawy wewnętrzne. 3) Herbatka z tań- 
cami. 

   

  

Z POCZTY. 
— Dezyniekeja słuchawek tełetonieznych. 

Władze sanitarne wydały rozporządzenie, na 
kazujące pod rygorem surowej odpowie- 
działmości, stałe dezynfekowanie słuchawek 
telefonicznych 'w automatach i rozmówni- 
cach publicznych. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 

rowej. Najbliższe posiedzenie dodatkowej Ko- 
misji poborowej odbędzie się w dniu 18 b. 
m. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. Do 
stawiennictwa obowiązani są wszyscy mę- 
żczyzni, którzy we właściwym czasie nie u- 

regulowali swego stosunku do wojska. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ostatni odezyt Stefana Jarosza p. t. 

„W tundrach i łodowcach Alaski", odbędzie 
się w środę 1i-go i czwartek 12-go b. m. © 
godz 7-ej wieczorem w sali Śniadeckich U. 
Ś. B. ы 

Należy nadmienić, że p. Jarosz jest pier- 
wszym Europejczykiem, usiłującym zdobyć 
górę Me. Kinleya (szczyt będący najwyzszym 
wzniesieniem na lkuli ziemskiej ponad gra- 
nicę wiecznych śniegów). ‚ 

"Wspaniałe i: liczne przezrocza z życia Im- 
djan i Eskimosėw, z wypraw przez tundry i 
lodowoe krainy podbiegunowej jako też cie- 
kawe opowiadania z życia traperów, myśli- 
wych i poszukiwaczy złota. Wśród których 
panu Jaroszowi udawało się spotykać Pola- 
ików, złożą się na program, który będzie praw 
dziwą ueztą duchową. A więc wszyscy idzie- 
my na ostatni odczyt Jarosza. 

Bilety wcześniej do nabycia w finmie Ge- 
bethnera i Wołffa. 

— Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiega 
L. O. P. P. podaje do wiadomości, że w dniu 
12 lutego r. hb. Biuro Komitetu Ł. O. P. P. 
zostaje przeniesione do nowego lokalu przy 
ml. M. Magdaleny Nr. 4 — parter. 

— Szoterzy wypowiadają się za unormo- 
waniem ruchu autobusowego. W związku z 
z koncepcją wydzierżawienia firmie „„Arbon* 
ruchu autobusowego, wśród zainteresowa- 
nych szoferów jak już pisaliśmy odbyło się 
wałne zebranie na którem wyjaśniono sta- 
nowisko zatrudnionych przez „Spółdzielnię” 
kierowców samochodowych. W zasadzie szo- 
ferzy wypowiedzieł się za projektowaną ino- 
wacją, swój punkt widzenia przedłożyli oni 
p. wojewodzie Kirtiklisowi, do którego zosta- 
ła. wysłana specjalna delegacja. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, delegacja 
szoferów ma w tej sprawie interwenjować 
u leaderów poszczególnych ugrupowań Rady 
Miejskiej. 

— Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książ- 
ki (P. T. P. K.). Powstała nowa instytucja 
wydawnicza zakrojona na szeroką skalę eu- 
ropejską. W jej programie leży wydawanie 
dzieł najpoważniejszych autorów świata z 
dziedziny beletrystyki i nauki — w niezwy- 
kle pięknem, a przecież taniem wydaniu, Każ- 
de dzieło w objętości 300 — 600 stron na 
bezdrzewnym papierze kosztuje w broszurze 
tylko zł. 6, a w luksusowej oprawie zł. 7. 

      

zbiegła z domu swej matki i przybyła do 
Wilna z marynarzem Tołoczowym, którego 
kochała. 

Niestety po przybyciu do Wilna przeko- 
nała się, że Tołoczow jest żonaty, wobee 
<zego zerwała z nim stosunki, łeez obawiająe 
się gniewu matki postanowiła nie wracać do 
Gdańska i pozostać w Wilnie. Nie mająe je 
dnak środków do życia objęła posadę słażą- 
cej ehcąc pozostać na stałe w Wilnie. 

Wezoraj Szlapównę odesłano: zpowrotem 
do Gdańska. 

    

Już się ukazały pierwsze 4 dzieła repre- 
zentatywnych autorów europejskich i tak: 
Gunmarsoc (kandydat do nagrody Nobla): 
7 dmi ciemności, Maxwel ernanda, Bojer: 

Nowa świątynia i Werfe]: G y młodości, 
a w najbliższym czasie Levis: Dr. 
Arrowsmith, Jakób: Etzel, ( ąg spra- 
wy Mauriciusa), ponadto dzieła Witołda Beł- 
zy, Kazimiery Alberti, Marji Reutt, Stefana 
Grabińskiego, Leo Belmonta, Macieja Wie: 
bińskiego — jako też encyklopedja źwierzęca 
Brehma i encyklopedja muzyczna. 

Zgłoszenia na IP. T. P.i 
stkie iksięgarnie jakoteż Pol ys- 
two Przyjaciół Książki. Koło Stanisławów 
(Małopolska). 

— Ze Związku Emerytów Państwowych. 
W dniu 8 b. m. odbyło się ogółne zgroma- 
dzenie Zw. emerytów państw. na okr. wi- 
leński, na którem uchwalono statut Kasy 
Pogrzebowej. Do kasy pogrzebowej mogą 
należeć wszyscy bez wyjątku członkowie 
Związku emerytów, o ile zapiszą się do Kasy 
pogrzebowej w r. b. — na przyszłość jednak 
prawo to przysługiwać ma jedynie tym 
członkom Związku. którzy nie przekroczą 

62 lat wieku. A 
Nie można w żaden sposób uznać tej kon- 

cepeji statutu Kasy pogrzebowej za zbyt 
szczęśliwą, gdyż primo, nietylko zamknięto 
przeważającej liczbie emerytów możność ko- 
rzystania z dobrodziejstwa pomocy, jaką 
Kasa pogrzebowa swym członkom udziela, 
ro już koliduje z celem Kasy, ale i zgóry 
osłabiono działalność Kasy. Kasa może utrzy- 
mać się o tyle o ile potrafi przyciągać jalk 
majwiększą iłość członków, aby móc wypła- 
cać znaczniejsze wsparcia. 

Przy nieznacznej liczbie członków wspar 
cia będą bardzo nikłe. Kasa będzie w naj- 
lepszym razie wegetować i nie potrafi wzbu-* 
dzić u emerytów należnego zainteresowania 
i zadowolenia, a przecież jst sposób pogodzić 
imteresy kasy z interesem ogółu emerytów. 
Należy tylko ustanowić poszczególne kate- 

gorje wkładek, procentowo @0 wieku eme- 
rytów i tak emeryci do lat 62 płaciliby 1 zł. 
wkładki miesięcznej — od 62 do 65 lat — 
2 złote. Od 65 do 70 lat — 3 zł. 50 gr. i eme- 

i j 70 lat płacilihy — 5. zł. 50 gr. 
ywiście cyfry tych wkładek podałem 

w przybłiżeniu jako przykład — a już rze- 
czą wałnego zgromadzenia byłoby cyfry te 
sprecyzować Sądzę że jeszcze nie jest za- 
późno nad tą sprawą się zastanowić. 

Adam Ciszewski, 
-—- Pomyślny rozwój ośrodka Zdrowia. 

Wileński Ośrodek Zdrowia rozwija się bar- 
dzo pomyślnie, z miesiąca na miesiąc zwię- 
kszając swoją działalność. Obecnie, jak się 
dowiadujemy, ma być przeprowadzona pew- 
na reorganizacja kuchni mlecznej dła nie- 
mowłąt. W tym celu została przeniesiona 
do nowego lokalu bibljoteka miejska miesž- 
cząca się dotychczts w gmachu Ośrodka 
Zdrowia (Wielka 46). -Zwolniony lokal zaj- 
mie po gruntownym remoncie wzorowo urzą- 
dzona kuchnia mleczna, która zostanie za- 
opatrzona we wszystkie ostatnie wymogi me- 
dycyny i higjeny. > 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—iWileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

V Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro- 

dę dnia 11 lutego 1931 r. o godz. 20-ej w sali 
Towarzystwa przy ul. Zamkowej I. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z ostatniego posiedzenia. 2) Wykład 
prof. dr. Weysenhoffa p. t. Nowe poglądy na 
budowę materji. 

Goście mile widziani. 
— Wileūskie Towarzystwo Filozofiezne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 

się we środę dnia 11 lutego b. r. o godz. 
8 wiecz. w Seminarjum filozoficznem Uni- 
wersytetu, prof. dr. Marjan Massonius wy- 
głosi odczyt p. t. „Nieco o Hoene-Wrońskim 
(z powodu książki prof. Ujejskiego p. t. „O 
cenę absolutu '). 

Wstęp wolny dla członków Towarzystwa 
i wprowadzonych gości. 

— Komunikat Stow. R. i b. W. Zarząd 

Koła Wileńskiego Stowarzyszenia Rezerwis- 
tów i Byłych Wojskowych, powiadamia ko- 
legów, że dnia 15 lutego b. r. o godz. 10 w 
pierwszym terminie, zaś o godzinie 10.30 w 
drugim terminie w lokalu Federacji P. Z. 0.0. 
(ul. Żeligowskiego4) odbędzie się nadzwyczaj- 
ne walne zebranie, z następującym porząd- 
kiem dziennym:: 1. Wybory delegałów na 
zjazd Okręgowy, 2. Sprawozdanie z postę- 
pu prac organizacyjnych i 3. Wolne wnioski. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Groźba strajku w szkołach żydowskich. 

Związki Nauczycieli szkół żydowskich i he- 
brajskich nadesłały wczoraj Kahalowi ulti- 
matum, w iktórem żądają by Kahał za rok 
1929 wypłacił szkołom subwencję 13.000 zł., 
za rok 1930 zaliczkę 'w wysokości 30.000 zł., 
a do budżetu na rok 1931 wstawił. sumę 
100.000 złotych dla potrzeb szkolnietwa Žy- 
dowskiego. Termin do dnia 17 b. m. Jeżeli 
do dnia tego sprawa mie będzie załatwiona, 
ogłoszony będzie strajk 'we wszystkich szko- 
łach żydowskich w Wilnie. 

Pismo ultimatywne nadesłał również do 
Kahału personel szpitala jpedjatrycznego na 
ŹŻwierzyńcu. Żąda on by do godz. 12 dnia 
dzisiejszego były uregulowane zaległe pobo- 
ry. W przeciwnym razie grozi strajkiem. 

ZABAWY. 
— Daneing Towarzyski. Jutro dnia 11-go 

lutego r. b. Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, urządza drugi i w tym karnawale o- 
statni Dancing Towarzyski. 
"Wobec tego, że na poprzednim dancingu 
panował natsrój serdeczny i niewymuszony, 
a publiczność bawiła się wyśmienicie, nie 
narażając się na wielkie wydatki — przy- 
puszczamy, że drugi dancing będzie się 
cieszyć niemniejszem powodzeniem, tem 
bardziej że nowoodremontowana sala u Zie- 
Tonego Sztralla, świetnie się nadaje na takie- 
go rodzaju zebrania towarzyskie. 

Wstęp tylko za zaproszeniami, które o- 
trzymać można. 'w Sekretarjacie Związku 
(Ostrobramska Nr. 19 m. 9) w godz. od 12 
do 3-ej. 

— „Reduta Artystyczna“. W tusty czwar 
tek, dnia 12-go b. m. w salonach Kasyna Gar 
nizonowego (Mickiewicza 13) odbędzie się 
doroczna „Reduta Artystyczna” zespołu te- 
atrów miejskich. Będzie to niewątpliwie naj 
wytworniejsza a zarazem najweselsza zaba- 
wa w sezonie. Artyści dokładają wszelkich 
starań, aby całość wypadła jaknajlepiej. No- 
we dekoracje sali balowej, pomysłu i wyko- 
nania J. Hawryłkiewicza, trzy świetne or- 
ikiestry, różnorodne nagrody. konkursowe, 
oraz liczne miespodzianki sprawią, że każ- 
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niniejszem zawiadamia iż obecnie w 
klodo wol SCENKA a 
meble ZNACZNIE OBNIŻYŁA i sprze- 

deje na dogodnych warunkach. 

dy spędzi parę godzin w miłym mastroju. 
na niefrasobliwej zabawie. 

Bilety za okazaniem zaproszeń już są da 
naby. w kasie zamawiań Teatru „Lutnia”. 
Osoby, które jeszcze nie otrzymały zaproszeń, 
proszone są o składanie swych nazwisk i a- 
dresów w kasie, w ceiu umożliwienia natych- 
miastowego rozesłania zaproszeń. 

TEATR | MUZYKA 
—.- Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 4 m. 30 pp. ukaże się „Czupurek* Be- 
nedykta Hertza. Wszystkie bilety sprzedane. 

Wieczorem o godz. 8. „Papa-kamwaler“ 
Carpentiera, w reżyserji Wyrwicz-Wichrow- 
skiego. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś e godz. 
8 wiecz. ukaże się po raz pierwszy „Szop- 
ka Akadem wyposażona w cały wdzięk 

i humor, cechujący zazwyczaj podobne im- 
prezy akademickie. „Szopka* dzieli się na 
część tradycyjną, oraz aktualną, w której uj 
rzymy w wesołej karykarurze szereg ogól- 

nie znanych postaci ze Świata polityki, ki- 
teratury i t. d. 

Ceny miejsc zwykłe, teatralne, przy je-, 
dnoczesnej ważności zniżek. 

—Najbliższe premiery. Przygotowywane 
obecnie przez zespół Teatrów. Miejskich no- 
wości budzą w Wilnie zrozumiałe zaintere- 
sowanie. Dyrektor: Zełwenowicz, który po 
dłuższej chorobie xe zdwojoną energją za- 
brał się do pracy, reżyseruje dwie świetne 
komedje jednoaktowe Molnara: „Bankiet* i 

„Raz, dwa, trzy. Wytworny bumor, bły- 
skotliwy dowcip djalogów, oraz galerja prze 
zabawnych typów, dadzą szerokie pole do 
popisu całemu zespołowi występującemu w 
tych sztukach. 

W Teatrze „Lutnia“ujrzymy w najbliž- 
szym czasie najnowszą komedję Krzywoszew 
skiego „Noc Sylwestrową“, która idzie o- 

becnie z wielkiem powodzeniem w Warsza- 
wie. (W głównych rolach tej arcyciekawej 
nowości ujrzymy pp. Niwińską, Sawicką, 
Szurszewską, Ciecierskiego, Balcerzaka, Ja- 

škiewicza oraz Wyrwicz-Wichrowskiego. 
— Konkurs Śpiewaczy. Zarząd Wiłeńskie- 

go T-wa Śpiewaczych i Muzycznych urzą- 
dza w dniu 16 lutego r. b. zawody śpiewa- 
cze Chórów Związkowych. Zawody odbędą 
się w sali teatralnej „Lutnia* o godz. 8-ej 
wieczór. M 

Do zawodów objętych specjalnym regu- 
laminem staje 6 chórów wileńskich. Spodzie 
'wane jest przybycie z Warszawy kikku mu- 
zyków, którzy będą należeli do sądu kon- 
kursowego. 

Zainteresowanie konkursem wielkie. 

BRBABJO 
WTOREK, dnia 10 lutego 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 15.10: Kom. meteor. 15.50: „Odezwy 
państw wojujących do Połaków w r. 1914“ 
— odczyt. 16.25: IProgr. dzienny. 16.50: Kon- 
cert popularny (płyty). 17.25: „Rozwój ś hi- 
storja ikarykatury* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert symfoniczny popularny 2 Warszawy. 
18.45: Kom. Zrzeszenia Młodzieży Rzemśl. 
19.00: Progr. na środę i rozm. 19.10: Kom 
rolniczy z Warsz. 19.25: Rezerwa. 19.35: 
Pras. dzienm. radj. z Warsz. 9.50: Opera z 
Warszawy ((„Poławiacze pereł*) w przerwie 
„Tygodnik artystyczny”. 23.00: Muzyka ta- 
neczna. 

  

   

      

   

ŚRODA, dnia 11 lutego. 
11.58; Czas. 12.05: Muzyka operowa włoska 

(płyty). 13.10: Komunikat meteorologiczny: 
45.50: Radjokronika. 16.10: Program dzienny. 
16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla 
młodzieży. 17.15: .„„Małarstwo wileńskie daw- 
niej a dzisiaj”, — odczyt. 17.46: Koncert. 
18.45: Chwilka strzelecka. 19.00: Kwadrans 
akademicki. 19.15: Program na ozwartek i 
rozmaitości. 19.25: Rezerwa. 19.35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.45: Pogadanka muzycz- 
ma. 20.00: Koncert międzynarodowy 2 Buda- 
pesztu. 21.05: Słuchowisko. 21.50: Koncert 
solistki. 22.20: „Wrażenia genewskie** — feżj. 
22.45: Komunikaty. 22.55: Tr.' filmu dźwięk. 
Monte Carlo". 23.20: Muzyka taneczna. 

"SPORT 
POLSKA SPOTKA SIĘ z NORWEGJĄ w ZA- 

WODACH o PUHAR DAYISA. 

Z Paryża donoszą, że wczoraj odbyło się 
w pałacu Elizejskim w obecności prezyden- 

losowanie przeciwników w 
zawodach o puhar Davisa ma rok 1931. Dla 
Polski łos wyciągnął ambasador Polski we 
Francji Alfred Chłapowski. Pierwszą prze- 
ciwniczką Polski w tych zawodach — jak 
się okazało — będze Norwegja. | 

Losowanie odbyło się w obecności przed 
stawicieli państw biorących udział w zawo- 
dach, licznych dziennikarzy oraz prezydjum 
Federacji Tenisowej. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE NIEUCHWYTNEGO 

DEZERTERA. 
Wezoraj agenci wydz. Šledezėgo aresz- 

towali na ulicy Uniwersyteckiej nienehwyt- 
nego dezertera 5 pułku łotniezego Edwarda 
Malachowskiego. I 

Małachowski Ścigany od 9 miesigey za- 
wsze wymykał się władzom śledczym przez 

   

  

eo stał się prawie nieuchwytnym. Wcezotaj 
zaś dzięki sprytnej komhinacji również o- 
mal nie udało mu się zbiec. Spotkawszy w 
bramie domu w którym mieszkał wywiadow- 
eów, nie stracił się i zapytał wywiadowców 
© e6 im idzie. Dowiedziawszy wię, że poszu- 
kują Małachowskiego, zupełnie obojętnym to 
nem odparł, że rzeczywiście słyszał © ja- 
kimś Małachowskim mieszkającym w tym 
domu, lecz u kogo zamieszkuje dokładnie 
nie wie, *Najlepiej byłoby gdyby się panowie 
zwróciłi do dozorcy*. 

Wywiadowcy zwrócili się do dozorey i 
ku swojemu zdziwieniu otrzymał odpo- 
wiedź, że przed chwilą właśnie z nim rozma- 
wiali. Zarządzono natychmiast pościg, pod- 
czas którego M. został ujęty. 3 

Podczas badania . Małachowski przyznał 
się do całego szeregu popełnionych na tere- 
nie miasta kradzieży. Dalsze dochodzenie 

trwa. (e). 

ARESZTOWANIE. 

Wezoraj na skutek zarządzenia prokura- 
tora sądu ekręgowego we Lwowie, przez 
wywiadowców wydziału “ areszto- 
wany został w Wilnie niejaki Rubinsztejn 
Kalman, ukrywający się przed polieją od 
kilku tygodni. 

Rlubinsztejna odesłano pod opieką poli- 
cjanta do dyspozycji władz sądowych we 
Lwowie. * 

Według listu gończego Rubinsztejn oskar- 
żomy jest o dokonanie oszustwa. 

о— (€). 
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Wyniki zawodów o mistrzostwo w hokeju 
. w Krynicy. 

W niedzielę zostały zakończone 
zawody międzynarodowe 0 mistrzo- 
stwo Świata i Europy w hokeju. 

Mistrzem Świata pozostała w 
dalszym ciągu Kanada, która nie 
straciła ani jednej bramki. Nato- 

, młast dalsze wyniki były bardzo 
sensacyjne. 

Pierwszy zkolei mecz został ro- 
zegrany pomiędzy Austrją i Szwe- 

rozegrany wśród ogromnego na- 
pięcia tysięcy widzów z ogromną 
ambicją i wysiłkiem przez obie 
strony pomiędzy Czechosłowacją I 
Polską, zakończył się na remis 0:0. 

Wreszcie ostatni mecz turnieju 
rozegrany pomiędzy Stanami Zjedn. 
Am. Półn. i Kanadą przyniósł spo- 
dziewane zwycięstwo Kanadzie 2:0. 

  

* r Ostateczna tabela mistrzostw 
cją i przyniósł niespodziewane zwy- < i 
cięstwo Austrji 1:0. Drugi mecz dwa wyglada 33. pastele: 

K. U. A B Cz. Sz. Pkt. Stos.br. 
Т) Kanada 0% 2: 8:0 3:0 2:0 0:0 9 15:0 
2) U.S. A. 02 > 2: 1:0 1:0 3:0 8 7:3 
SRZNUJ W. ООО * 2:1 12 10 4 515 
4) Polska . . . . 0:3 ЭТ ла > 0:0 2:0 3 3:6 
5) Czechostowacja 0:2 0:1 2:1 00 * 0:1 3 26 
6, Szwecja . . . 0.0 0:3 0:1 0:2 10 * 3 1:6 

Q mistrzostwo świata w hokeju na lodzie. 

i 

  

  

Fragment interesującego meczu Folska—Kanada. Wynik tego meczu (3 : 0) jest dla Polski 
bardzo zaszczytny, gdyż Kanada znajduje się na czołowem miejscu rozgrywek w Krynicy. 
Gra między drużynemi Polski i Kanady przez cały czas trwania meczu stała na zupełnie 

R rówaerzędnym poziomie, 

  

E-.U-K IE R w1LEB RSKI 

Ci, którzy steją na strały ambicyj swych drużyn. 

  

Bramkarz angielskiej drużyny hokejowej Harlowe. który dzielnie parował etrzały Francuzów 
i bramkarz Stogowski, chluba polskiej drnżyny hokejowej. (Ksrykatury Jotesa). 

  

YNY 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
    

Paets tworzy gabinet w Estonii. 
TALLIN, 9. II. (Pat.) Pan Paets, 

któremu powierzona została misja u- 
tworzenia gabinetu przeprowadził о- 
statnie rokowania z przedstawicielami 
frakcyj które zgodziły się na jego plan 

pracy i program polityczny. W skład 
koalicji wejdą: stronnictwa narodowe, 
partja pracy, związek chłopski i socjal 
demokraci. W ten sposób przyszły 
rząd będzie rozporządzał 61 głosami. 

Pożar na wystawie Koni. 
OAKLAND S.li. Pat. — Pożar zniszczył 

hudynki, w których odhywa się wystawa ko- 
ni. W płomieniach zginęło troje ludzi oraz 
20 koni. W czasie pożaru doszło do pełnych 
grozy seen, gdy przerażone zwierzęta, objęte 

płomieniami, neiekały ze stajen. Połleja zmu-, 
szena była kiika płonących koni zastrzełić. 
Straty w koniach obiiczają na pezeszło 400 
tysięcy dołarów. 

Trzęsienie ziemi w Austrii. 
WIEDEŃ 9.11. Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Insbrucka. że w Namlos od- 
czuto wczoraj silne trzęsienie xiemi, od któ- 
rego zarysowało się wiele domów. Wieża 

  

  

kościelna, która ucierpiała jaż wskutek trzę- 
sienia ziemi” w październiku, zarysowała się 
jeszeze mocniej. Trzęsieniu ziemi towarzy- 
szył silny łoskot podziemny. й 

  

Nastroje przedwyborcze 
w Hiszpanii. 

MADRYT, 9-11. (Pati. Mosarchi- 
ści postanowili wystąpić przy wy- 
borach de ciał ustawodawczych z 
listą o charakterze ogólno hiszpań- 
skim, przeciwstawiając się w ten 
sposób dążeniom  regjonalistów. 
"Trzej deputowani monarchistyczni 
liberalni. należący da przyjaciół 
księcia Alby, postanowili nie brać 
udziału w dalszych pracach poli- 
tycznych. Stanowisko samego Alby 
nie jest dotychczas znane. 

Minister — pesymisfa. 
WIEDEŃ, 9-1. (Pat). Dzienniki 

poniedziałkowe donoszą, że austrisc 
ki minister rolnictwa Thaler zamie 
rza wyemigrować do Paregwaju 
wraz z grupą chłopów tyrolskich. 
Minister Thaler jest pesymistycznie 
nastrojony co do przyszłości Austrii 
i pragnis za oceanem założyć ko- 
lonję austriacką. 

Wyrok w procesie Szalapin 
kontra Sowiety. 

PARYŻ 9. II. (Pat.) Sąd handłowy, 
wydał wyrok w procesie wytoczonym 
przez znanego śpiewaka Szalapina 
przeciwko rządowi sowieckiemu za о- 
głoszenie bez jego zezwolenia jego pa- 
miętników i wydania ich w tłumacze- 
niu na język francuski. Na mocy tego 
wyroku szef sowieckiego przedstawi- 
cielstwa we Francji został skazany na 
zapłacenie odszkodowania w wysoko- 
ści 10.000 fr. Francuski wydawca prze 
kładu wymienionych pamiętników zo- 
stał również skazany na zapłacenie 
odszkodowania w wysokości 10.000 fr 

Prócz tego sąd zarządził konfiska- 
tę przekładu francuskiego. 
  ARIA 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panić Redaikborzei 

Niniejszym mam zaszczyt uprrejmże pra 
sić Sz. Redakcję o sprostowanie art. umiasy- 
czonego w „Kurjerze Wiłeńskim* Nr. 9 
(1951) z dnia 13 stycznia b. r. ma stronicy 
4 pod tytutem „Na Wiieńskim Bruęka*, 

W podanym artykule postawiono zni 42 
rzut oszustwa i wyrządzenia szkody Powszech- 
nemu Zakładowi Kredytowemu we Lwowie 
na zł.. 20.000 — i sfałszowania czeku ma uło- 
tych 10.006 — eo nie zgodne jest z prawdą. 

Natomiast prawdą jest, że pracowaliśmy 
dia wyżej wymienionego zakładu przez pe- 
mien czas, jako przedstawiciele a po raprze- 
staniu z nim, pracy, zarząd jego cłicąc się 
zemścić zarzucił nam, że zostaliśmy im win- 
ni zł. 2560 — i wykorzystał ustawę austrjacką, 
która przewiduje aresztowanie. 

Po przesłuchaniu u sędziego ws Lwowie 
zostaliśmy zwołnieni, zaś Powszechny Za- 
kład Kredytowy po naszem przewłuchanim 
został zapieczętowany przez Prokuratare we 
Lwowie. 

Łączę wyrazy szacunku i powaźamia. 

F, Cober. 

WŚRÓD PISM 
— Mr. 1 (styęaniowy) czasopiswsa „Prasu”.. 

Ukazał się nuraer styczniowy Prasy, orgamii 
Połskiego Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism. Na treść 20-stronicowego ze- 
szytu dużego formatu Prasy składają się w 
pierwszym rzędzie 3 artykuły poświęcone 
sprawom prasowo-wydawniczym: p. Zdzis- 
ława Dębickiego „O podniesienie poziomu 
ideowego prasy”, Stanisława Kauxika — „Ery- 
zys w przemyśle wydawniczym, Framciazka 
Głowińskiego — „Kryzys gospodarczy a bezi- 
mienna reklama zbiorowa”. Następuja potem 
bogate działy informacyjne dotyczące prasy 

w Połsce i zagranicą, a mianowicie informa- 
cje o działalności Związku Wydawców Dzien= 
ników i Czasopism w okresie grudzień 1930 r. 
i styczeń r: b. oraz o działalności Związki 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich i innych 
organizacyj, przegłąd ustaw i rozporządzeń, 
dane o rynku krajowym papieru i farb. Za- 
myka numer przegłąd piśmiennictwa facha- 
wego. Nunier styczniowy Prasy jak i trzy 
nuimery przeszłoroczne daje bogaty materiał 
informacyjny, przedstawiający cenne dane 
dla każdego przedsiębiorstwa wydawniczego 
i graficznego, każdego wydawcy i dziennika- 
rza, a (akże wszystkich, którzy interesują się 
w Polsce życiem prasowo-wydawniczem. Od 
stycznia r. b. Prasa ukazywać się będzie jako 
miesięcznik. 
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MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

12 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Zapałki stawiam tu, na komin- 
ku, proszę pani — rzekł skończyw- 

szy sprzątać. у 
Odsuną! zielonego stonia i zrobił 

miejsce na zapałki. 
— Ładne cacko — zauważyłam, 

wskazując na słonia. — Czy to jaspis? 
— Nie wiem, proszę pani. Pan star 

szy bardzo lubił tego słonia i chce go 
mieć zawsze na oczach. Pewnie pani 
zauważyła, że pan lubi piękne rzeczy. 
— Spojrzał na olejną okropność, wi- 
szącą ma przeciwległej ścianie. 

— Kot strącił go wczoraj na pod- 
łogę — dodałam, powracając oczami 
do słonia. — Dobrze, że się nie stłukł. 

— Kot go strącił? — powtórzył 
Grondal, biorąc w rękę cacko. 

— Tak. Potoczył się prawie do sa- 
mych schodów. Poiknęłam się o nie- 
go, kiedy... głos wwiązł mi w gardle. 
Chrząknęłam i dokończyłam: — po 
tym strzale. Nic mu się nie stało? 

—Nie, mic mu się mie stało — 
rzekł powoli Grondał, obracając w rę 
ku słonia. 

Spostrzegłam mimowoli, że była 
to niesympatyczna ręka długa, żółta, 
żyłasta, porośnięta zwierzchu kęp- 
kami włosów. 

— Panno Keate — zabrzmiał od 
drzwi głos O'Leary'ego. 

Odwróciłam się szybko. Stał w pro 
gu, podtrzymując ręką zieloną kota- 
rę. — Czy może pani odejść na chwil 
kę od pacjenta? Chciałbym zapytać 
panią o kilka rzeczy — dodał gdy się 
zawachałam. 

Tamci czekają w bibljotece. I 
pokoje i weszli do bibljoteki. Gron- 
dała. 

— Zaraz, proszę рапа — odparł 
służący. — Tylko dołożę drzewa na 
ogień. 

Przeszliśmy razem przez posępne 
pokoje i weszli do biblioteki. Gron- 

  

dal dogonił nas w hailu. Doznałam 
dziwnego wrażenia, że siedząca gru- 
pa nie poruszyła się od chwili, gdy 
ją widziałam 0 świcie, chociaż musie- 
li przecież zjeść śniadanie i doprowa- 
dzić do porządku garderobę. Ale w dal 
szym ciągu wisiała nad nimi napięta 
atmosfera przymusu, która za lada 
dźwiękiem mogła się wyładować w 
wybuchu panicznej trwogi. 

Mittie Frisłing świeciła nieobec- 
mością. Pomimo, że byłam pochłonię 
ta inmnemi sprawami, nie uszedł mej 
uwagi fakt, że ona jedna z całego do 
mu mie zjawiła się w nocy na miejscu 
alarmu. й 

W pokoju znajdowało się kilka 
granatowych figur, między innemi 
szef policji, który odniósł się do Lan- 
ce“ a O'Leary'ego z wiełkiem uszano- 
waniem. 

Obserwowałam z zainteresowa- 
niem nadzwyczajną scenę. - Wielka 
stara bibljoteka, wyłożona książka- 
mi od podłogi do sufitu, była impo- 
nująca. Umeblowanie jej oprócz szaf 
składało się z ciężkich krzeseł, sto- 
łów i sof oraz ozdobnych wiszących 
lamp, połyskujących kryształowemi 
wisiórkami. W wąskich oknach wi- 
siały spłowiałe czerwone firanki. А1- 

kowa wieżowa oddziełona była od re- 
szty pokoju portjerami. W jednym ro 
gu ciemniał kadłub fortepjanu. Na 
kominku tlił się słaby ogień, nad ni- 
ską, oryginalną konsolą wisiało lu- 
stro w złoconych ramach, w którem 
odbijały się nasze wybłakłe twarze. 
Odgłos kroków tłumił gruby dywan. 

March, siedząca na sofie prosto jak 
statuetka, usunęła się uprzejmie, ro- 
biąc mi miejsce obok siebie. Jej jedwa 
bista, ciemna główka, cała w lokach, 
przypominała główkę dziecka, ale mło 
de usteczka były zacięte w surową li- 
nję, a proste brwi wyglądały popro- 
stu nieubłaganie. 

Lance O'Leary pozostał w pozy- 
cji stojącej z ręką opartą o wysoką 
poręcz wyściełanego fotelu. Jego my- 
ślące szare oczy objęły pokolei wszyst- 
kich obeenych: Eustchego i Izabellę, 
Dimucka, rozłożonego w wielkim, 
siedzących na sofie, nawprost mnie, 
mahoniowym, bujającym fotelu (fakt, 
że nogi jego mie sięgały ziemi, nie 
zmniejszał w niczem jego godności), 
Lonergana, stojącego przed komin- 
kiem z rękami w kieszeniach kurtki 
innego koloru niż spodnie, Kemę, ga- 
piącą się spokojnie w głębi pokoju; 
Grondala, March i mnie. 

Sądzę, że jego przenikliwej uwa- 
dze nie uszedł sni gatunek papierosa 
w ustach Izabelli, ani numer moich 
bucików, ani gatunek płótna w chust 
ce, jaką Dimuck otarł sobie łysinę. 

— Przybywszy tutaj z rana o trze 
ciej, dowiedziałem się tylko ogólniko 
wo o sytuacji — zaczął Lance O'Le- 
ary. — Chciałbym zadać państwu kil 
ką pytań i jeżeli państwo zechcą od- 
powiadać szybko i bezpośrednio, u- 
łatwi mi to ogromnie uporonie się z 
wielu trudnościami. Proszę nie oba- 
wiać się ani o siebie, ani o nikogo. 
Proszę mi tylko powiedzieć prawdę 
możliwie prostemi słowami. 

Urwał, obrzucił szybkiem spojrze- 
niem całą grupę i zaczął ode mnie. 

— Niech mi pani powie, panno 
Saro, jak, kiedy i w jakich okoliczno- 
ściach znalazła pani zamordowanego? 
—rzekł zwyczajnym głosem. Wyda- 
wał się więcej zajęty czerwonym ołów- 

kiem, który wyjął z kieszeni, niż mną, 
ale znałam ten jego sposób bycia i od- 
powiedziałam mu na pytanie tak zwię- 
źle i rzeczowo, jak tylko potrafiłam. 

— Pozwoli pani, że powtórzę to, 
co pani powiedziała, dła sprawdzenia, 
czy dobrze zrozumiałem — rzekł О° 
Leary, gdy umilkłam. A więc usnęła 

  

dla W. K. 

  

pani koło pierwszej. Obudził panią 
huk wystrzału. Wsłała pani, weszła 
na schody i znalazła zabitego Adolfa 
Federie. Dlaczego pani weszła odrazu 
na schody? 

— Bo... bo uderzyło mnie zacho- 
wanie się kota—odpowiedziałem z tru- 
dem, jeszcze pod wrażeniem okropnej 
chwili. — Stał u stóp schodów, patrząc 
na coś z przerażeniem. Wzięłam lam- 

pę, żeby zobaczyć co go tak przestra- 
szyło. 

— Czy pani obejrzała ciało? jak 
ono leżało? 

— Twarzą do ziemi. Uniosłam je - 

i zobaczyłam, kto to był. Ale zaraz 
zgasła mi lampa, bo wykręciłam knot. . 
Przeszłam poomacku przez pokój i po- 
ciągnęłam za sznur od dzwonka. Mu- 
siałam również narobić krzyku, b 

pan Lonergan zbiegł po schodach wie- 
ży, a panna March i pan Eustachy. 
wpadli z korytarza ze świecami. 

— A potem? . 
— Potem przybiegli pozostałi: pan 

Dimuck, lokaj, a nakońcu kucharka, 

Obejrzeliśmy ciało i przekonawszy się, 
że. jest naprawdę martwe, wezwaliśmny 

licję. 
R (D. C. N.) 

niże śe, 
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