
  

Wilno, Czwartek 12 Lutego I931 r. Cena 20 groszy. 

    

Rok Vili. 
  

  

0 naszych troskach i potrzebach. 
Mowa posła Tadeusza Hołówki w Sejmie. 

Na poniedziałkowem posiedzeniu 

Sejmu pos. Tadeusz Hołówko wygłosił 

sastępujęcą mowę o sytuacji w trzech 

województwach naszych: wileńskiem, 

uowogródzkiem i poleskiem oraz o po- 

trzebach ludności tych ziem. 

„Przemawiam w imieniu kolegów 

z województw: wileńskiego, nowo- 

gródzkiego i połeskiego, t. zw. kresów 

północno-wschodnich, których rola do 

czasu przewrotu majowego nie była 

należycie oceniana. Kiedy w 1920 roku 

do p. Witosa, ówczesnego premjera, 

zgłosiła się dełegacja uchodźców z 

Mińszezyzny, przedstawiając mu krzy- 

wdę, jaka się przygotowuje w roko- 

waniach ryskich dla granic polskich— 

pan Witos odpowiedział. że jego zda- 

niem i tak państwo polskie będzie za 

duże. Kiedy Marszałek Piłsudski, ów- 

czesny Naczelny Wódz, gotował swój 

historyczny pochód na Wilno musiał 

go dopasować do wakacy j sejmowych, 

żeby mu Sejm nie przeszkadzał. Przed 

przewrotem majowym kresy to hył 

polski Sybir, gdzie włóczyły się handy 

dywersantów, dokąd wysyłano za karę 

urzędników po dyscyplinarce. Samo- 

rządy tam nie działały, ludność biało- 

ruska i żydowska była traktowana jak - 

wrogowie państwa. Paręset tysięcy lu- 

dzi, mających prawo do obywatelstwa 

połskiego było go pozbawione. 

Dziś nastąpiła tam zasadnicza zmia- 

na. Administracja traktuje ludność ob- 

jektywnie, są normalne samorządy, Ww 

wielu gminach wójtami są ludzie, któ 

rzy jeszcze parę lat temu byli „hroma- 

dowcami*. Niedawni wrogowie Państ- 

wa, dziś mają jego zaufanie i tworzą 

kadry samorządowej administracji. W 

samorządach niema tarć między lud- 

nościami: polską, ukraińską, białoru- 

ską i żydowską. , : 

Dopiero po 1926 r. zaczęła się na 

dobre komasacja i meljoracja, budowa 

dróg, kraj pokrywa się sieciami Kas 

Stefczyka, kółek rolniczych, spółdziel- 

mi, straży ogniowych. Województwo 

wileńskie, króre do przewrotu majo- 

wego dostało długoterminowy kredyt 

ma kilkanaście tysięcy, teraz dostało 

go kilka miljonów. Tak samo i inne 

województwa kresowe. Szkolnictwo 

również zrobiło wielkie postępy. o 

tych rzeczach mówią statystyczne da- 

ne, wywieszone w poczekalniach sejmi 

ków, rad miejskich i rad gminnych. 

One to zadecydowały głównie o zwy- 

cięstwie „Jedynki“ na kresach. Szliš- 

my nie pod hastem obiecanek, lecz pod 

hasłem tego, co rządy pomajowe już 

zrobiły. 

Dotychczas wpływy miały na „kre- 

sach* partje komunizujące, które na- 

zywały się „Zmahanie”, czy Hromada. 

P. Jeremicz i jego klub białoruski 

wpływów istotnych nie mieli. Te wpły- 

wy ustały dłatego, że administracja u- 

mie komunizm tępić, bo jest zwrócony 

przeciw państwu i sądzę, że nikt jej 

z tego zarzutu nie zrobi, oraz dlatego, 

że komunizm znikał w miarę tego, jak 

szedł postęp kultury polskiej. Bo tam, 

gdzie od 10 lat jest szkoła polska, tam 

komunista nie ma nic do roboty. W 

parze ze sobą idą objektywna admini- 

stracja i wielka polska praca kultu- 

ralna. Dla mnie, który organizowałem 

z ramienia BBWR. wybory na „kre- 

sach* istotnym przeciwnikiem były 

partje komunistyczne, Bardzo nam po- 

mógł p. Pużak z PPS. w głównej ko- 

misji wyborczej, która przy pomocy 

grafologa unieważniła państwowe li- 

sty komunistyczne, wśród nich listę 

„Zmahania“. Jeśli zaś lokalne listy ko- 

munistyczne nie doszły do rąk okrę- 

gowej komisji wyborczej, to świadczy 

o tem, że nasza administracja jest 

sprawna i energiczna. ) 

Drugim wpływowym elementem w 

czasie wyborów był t. zw. blok mniej- 

szości narodowych. Promotorem je- 

go byli bezinteresownie Żydzi: 

naszem zdaniem było  przeko- 

mač ich. że nie powinni iść wspólnie 

z wrogami państwa polskiego, np. z 

Greckim i Gawrylikiem, ale że powinni 

stworzyć własną listę, albo głosować 

na tę listę, która na „kresach“ zapew- 

nia lad i porządek. Nie wiem czy listy 

p. Jeremicza byly uniewažniane, ale 

łam, gdzie one były, nie uzyskał on 

żadnego mandatu, zawdzięcza go U- 

kraińcom. Sądzę, że od nich p. Jere- 

micz nauczy się nietyłko akcji opozy- 

cyjnej, lecz także pozytywnej pracy, 

jak zakładać kooperatywy „Proświty' 

i t. d., czego on dotąd na Białorusi nie 

robił. A my właśnie to robimy, do- 

puszczamy lud białoruski do koopera- 

tyw, do różnych instytucyj, nie zachę- 

camy go do zakładania stowarzyszeń 

osobnych lecz wskazujemy, że lepsze 

są wielkie wspólne organizacje spo- 

łeczne oparte na współpracy ludu pol- 

skiego i białoruskiego. 

Na „kresach“ czeka nas wielka pra- 

ca i jeżeli chcemy być mocarstwem, 

musimy tam ugruntować państwo i 

kulturę polską (oklaski), aby łam, 

gdzie stoją słupy graniczne były za- 

razem granice Zachodniej Europy 

(oklaski). Kraj ten. trzeba otoczyć 

specjalną opieką i życzliwością. Z da- 

wnych czasów Polski są tam klasztory, 

rozsadniki kultury, zaś z czasu carału 

gmachy więzień i monopoli. Nowoczes- 

na Polska wybudowała dla ubogiej 

ludności tamtejszej gmachy szkół lu- 
dowych, tak piękne, jakich się dziś nie 

stawia nawet dia gimnazjów. 

Samorząd na „kresach* powinien 

być tem antidotum, które niweluje 

różnice narodowościowe i szowinizmy, 

ale prosimy też by nie traktowano nas 

zbyt szablonowo i by takie ustawy, 

jak o spółkach wodnych, budowlaną, 

weterynaryjną i t. p., przystosowano 

do potrzeb i poziomu ludności. Bolącz- 

ką jest też przeładowywanie gmin 

sprawami t. z. poruczonemi z ramienia 

niemal wszystkich ministerstw. Pożą 

dana jest komasacja podatków na 

„kresach, dalej meljoracje i komasa- ; 

cje rolne. Trzeba się liczyć z tem, że 

za słupami granicznemi rozgrywa się 

wielki eksperyment kołektywizacji, 

które chce. wytworzyć nowy tvp psy- 

chologiczny i gospodarczy, a my temu 

typowi musimy przeciwstawić typ sa- 

modzielnego gospodarza, siedzącego na 

własnym kawałku ziemi. Niech raczej 
zwolni się tempo reformy rołnej w 

centralnej Polsce, żeby tylko przyśpie- 

szyć jej tempo na „kresach. Niech 

włościanin będzie i nadal Białorusinem 

lub staroobrzeędowcem, aie niech się 

stanie chłopem o zachodniej europej- 

skiej kulturze. (Oklaski). 

Polesie było krajem egzotycznym, 

dobrym do połowań, teraz przekony- 

wujemy sie, że jest to kraj pięknych 

możliwości, który po  obdzieleniu 
wszystkich małorolnych ma miejsce 

jeszcze dla 200.000 nowych gospo- 

darstw. Niech posłowie-włościanie po- 

jadą do stacji doświadczalnej do Sarn, 

by zobaczyć te cuda techniki, sprawia- 
jące, że tam, gdzie kilka lat temu były 

błota, dziś są żyzne pola. Ułamkiem 

tej pracy dokonanej są te 115 klm. 

nowych kanałów, które zmieniły obli- 

cze szeregu powiatów, np. drohiczyń- 

skiego. Ludność, która z chwilą nasta- 

nia wiosny musiała posługiwać się 

tylko łodziami, teraz może okrągły rok 

jeździć końmi i to wywołuje w niej 

uczucie wdzięczności dla państwa. 

Fundusz Drogowy powinien bardzo 

szczodrze uwzględnić te strony. Po 

1926 r. zrobiono tu w zakresie dróg już 

bardzo wiele jak np. w pow święciań- 

skim. Dzięki rozwojowi ruchu autobu- 
sowego, uporządkowaniu dróg — za- 

czynają miasta tętnić życiem kułtural- 

nem. 
Szkoły są czwartym rogiem nasze- 

go fundamentu. Szczery i głęboki hołd 

i wdzięczność, nałeży się pionierskiej 

pracy nauczyciela ludowego, (oklaski), 

który wśród ciężkich warunków ma- 

terjalnych, bardzo często odcięty od 

szerokiego Świata, nie zniechęca się, 

lecz ofiarnie pracuje. Średnich szkół 

mamy na ,„kresach'* właściwie za du- 

żo, a za mało szkół rzemieślniczych. 

Co się tyczy naszego stosunku do 

innych narodowości na „kresach, — 

to klęska tych, którzy się skarżą, że 

mieli 15 przedstawicieli, a dziś tylko 

jednego, ma swe źródło w tem, że ów- 

cześni posłowie białoruscy szerzyli w 

swojem społeczeństwie nienawiść do 

państwa polskiego. Obóz, który w tej 

*chwili reprezentuję, idzie do ludu bia- 

łoruskiego jak do rodzonego brata 

(oklaski na ławach BBWR.). Nikogo 

nie chcemy wynaradawiać i krzyw- 

dzić, chcemy, by dzielił naszą dolę i 

niedolę. Ale my mówimy jednocześnie, 

że element polski i białoruski jest tam 

równorzędny, jesteśmy współgospoda- 

rzami tego kraju -—— wy zaś mówicie, 

że Polacy są elementem napływowym, 

który powinien ustąpić. Jeżeli p. Jere- 

micz tu przemawia jako Białorusin, 

jeżeli wogóle istnieje naród białoruski 

— ю dlatego, że przez wieki wojska 

Rzplitej krwawiły po to, aby bronić tej 

„ziemi zarówno od Tatarów, jak i ksią- 

żąt moskiewskich. (Oklaski). £ dłate- 

go, żeśmy przez wieki tej ziemi bro- 

nili i szerzyli na niej kulturę, mamy 

prawo uważać się za jej współgóspo- 

- darzy. 

Ustawa utrakwistyczna w szkolnic- 

twie — dzieło p. Stanisława Grabskie- 

go — jest wielkiem nieszczęściem, tra- 

gedją waszą i naszą. Stała się przed- 

miotem demagogji, chciano bowiem, 

by dzieci decydowały, do jakiej mają 

chodzić szkoły. Ludność białoruska nie 

domaga się bynajmniej by szkoły były 

tylko białoruskie. Chce ona, by dzieci 

uczyły się w języku polskim i by uczy- 

ły się także języka białoruskiego. Je- 

stem upoważniony powiedzieć, że i my 

uważamy, iż język białoruski musi być 

uwzględniony w szkołach, gdzie są 

dzieci białoruskie. Nie chcemy żadnej 

asymilizacji ani polonizacji siłą, chce- 

my stworzyć dobrych obywateli pań- 

stwa. (Oklaski). Były czasy, gdy het- 

manami i kanclerzami byli Białorusini 

i Rusini, wierzymy, że przyjdą znowu 

czasy, kiedy Białorusini i Ukraińcy 

będą równocześnie i wielkimi obywa- 

telami Państwa Polskiego. (Oklaski). 

Co do bursy białoruskiej, to istot- 

nie kredyt nie był wyzyskany, ale trze- 

ba powiedzieć i to, że i polskie gmachy 

szkolne w Nowogródku i Nieświeżu 

nie zostały wykończone, bo sytuacja 

jest ciężka i wszystkim jest źłe. Wyra- 

zić musimy niepokój natomiast, że 

sprawa zwołania soboru autokefalicz- 

nego nie posuwa się zbyt szybko na- 

przód. Załatwiliśmy już sprawę ma- 

hometan, karaimów, staroobrzędow- 

ców i wzmogło to ich lojalność dła 

państwa. Nalęży więc jak najszybciej 

załatwić sprawę Cerkwi prawosławnej. 

(Oklaski). 

Co się tyczy mniejszości żydowskiej 

to sprawa gmin wyznaniowych żydow- 

skich jest już załatwiona. Notomiast 

przykładem zbyt rygorystycznych u- 

staw jest sprawa odpoczynku niedziel- 

nego. W województwach wschodnich 

razi to, że każdy ubogi rzemieślnik 

żydowski musi świętować dwa dni. 

Jest to zbyt prostolinijne załatwienie 

sprawy i dlatego ustawa ta nie jest 

należycie szanowana, a takie ustawy 

należy skorygować. Go do szkolnictwa, 

to najodpowiedniejszą byłaby dla Ży- 

dów t. zw. sabatówka z językiem wy- 

kładowym polskim, lecz świętująca so- 

boty. Póki tych szkół niema, trzeba 

stwierdzić, że niektóre szkoły żydow- 

skie, naprz. „Tarbutha* stoją na wy- 

sokim poziomie i chłopcy kończące tę 
7-mioklasową szkołę doskonale włada- 

ja językiem połskim i łatwo zdają eg- 

zaminy do rządowych gimnazjów. 

   

Przemówienie moje streszczam w 

tem, że trzeba województwa wschod- 

nie otoczyć szczególną opieką i irak- 

tować je jako benjaminka. któremu 

jeśli się nie poskąpi, to stokrotnie 

zwróci*. (Oklaski). 

  

WIEZALEŻNY ORGAŃK DEMOKRATYCZRY 

Dalszy ciąg i Koniec procesu © zajścia 
w dniu 14-1X. 30 r. 

Oskarżeni zrezygnowali z obrony. 

WARSZAWA. Pat. — We wtorek 

po trzydniowej przerwie odbywał się 

dalszy ciąg przewodu sądowego w 
sprawie zajść podczas manifestacyj 

14 września r. b. Na wstępie oskarżo- 

ny poseł Dzięgielewski oświadczył, że 

zarówno on, jak i współoskarżeni co- 

fują pełnomoenictwa udzielone obro- 

nie, ponieważ uważają obronę za bez- 

celową i hezskuteczną. Pozatem o0s- 

karżony Dzięgielewski zażądał odpro- 

wadzenia siebie wraz z resztą współ- 

oskarżonych do więzienia, bo uważają 

omi swą Obecność na sali za zbyteczną. 

Reszta współoskarżonych oświadcza, 

że przyłącza się do oświadczenia pos-- 

ła Dzięgielewskiego. Co do odesłania 
oskarżonych zpowrotem do więzie- 

nia, to sąd uznaje obeoność ich na 

sa rozpraw za konieczną. . 

Gdy oskarżony poseł Dzięgielew- 

ski zwrócił się powtórnie 9 odprowa- 

dzenie oskarżonych do więzienia, mo- 

Wyrok i jego motywy. 

tywując to zapowiedzią, że oskarżeni 

będą się zachowywać nieodpowiednio, 

i že nie chciełiby swem zachowaniem 

naruszyć powagi sali sądowej, prze- 

wodniczący oświadczył krótko, że sąd 

nie przyjmueje do wiadomości pogró- 

żek oskarżonych, ponieważ posiada 

środki na ich ukrócenie. 

_ Obrońcy wobec cofnięcia pełno- 

mocnictw przez oskarżonych salę opu- 

ŚcHi, pozostał jedynie obrońca oskar- 

żemej dr. BudzyńskiejTylickiej adw. 

Rudziński, który żądał odroczenia 

sprawy wobec choroby oskarżonej dr. 

Budzyńskiej - Tylickiej. Prokurator 

sprzeciwił się temu wnioskowi, wno- 

sząc.o wyłączenie sprawy oskarżonej 

Budzyńskiej-Tylickiej w całości z pro- 

cesu obecnego. Sąd sprawę dr. Bu- 

dzyńskiej-Tylickiej uchwalił wyłączyć 

poczem przystąpiono do dalszego prze 

słuchiwania świadków. 
  

Teł od wł. kor. z Warszawy. } 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie zapadł wyrok w spra- 
wie krwawych wypadków, jakie 
miały miejsce w Warszawie dnia 14 
września, po wiecu. Centrolewn, w 
Alejach Ujazdowskich. 

Były poseł Chodyński, redaktor 
chłopskiej „Prawdy*, Synowiecki i 
Kusiak Skazani zostali na 4 lata 
więzienia. Roguski i Byliński ska- 
zani zostali na dwa lata więzienia, 

były poseł Dzięgielewski, Szulman 
i Ruszkiewicz zostali uniewinniemi. 

Sąd w motywach wyroku poda- 
je, iż zostało niezbicie stwierdzone, 
że na dzień 14 września był orga- 
iizowariy wiec i pochód na ulicach, 
że chociaż władze bezpieczeństwa 
zabroniły pochodu, to jednak oskar- 
żeni Chodyński i Symowiecki do te- 

go pochodu przygotowywali się i 
wydawali broń w dniu 13 wrześnią, 
że w czasie rozpraszania pochodu 
zostali zatrzymani na miejscu Ku- 
siak, Byliński i Roguski, przy któ- 
rych znaleziono broń palną, oraz, 
że Kusiak robił z broni użytek. 

Odnośnie do oskarżonych Dzię- 
gielewskiego, Szulmana i Ruszkie- 
wicza Sąd nie miat dowodów, że 
Dzięgielewski organizował pochód, 
a udział Szulmana i Ruszkiewicza 
w pochodzie nie został udowodnio- 
ny. Sąd, jako okoliczność łągodzącą, 
wziął pod uwagę sytuację politycz- 
ną, w jakiej się kraj w owym mo- 
mencie znajdował i w stosunku do 
oskarżonych zastosował najniższe 
wymiary kar, przewidziane w ko- 
deksie karnym. 

Zakończenie szczegółowej debaty budżetowej 
Tel. od wł. kor. 3 Warszawy. 

Wczoraj po kilkudniowych ob- 
radach Sejm zakończył szczegóło- 
wą debatę nad preliminarzem bud- 
żetowym na rok 1931/32. Należy 
podkreślić, że ze strony klubu B. B. 
W.R. w ciągu dni ub. wytaczano 
szereg argumentów przeciw wywo- 
dom opozycji, by przekonać ją o 
nierzeczowem i wyłącznie politycz- 
mem ustosunkowaniu się jej do bud- 
żetu. Klub B.B. W.R. prowadzi na 
terenie Sejmu walkę nietylko za 
pomocą swej ilości, lecz także za 
pomocą rzeczowej argumentacji. 

Budżet przedstawia się następu- 
jąco: Ogólma suma wydatków zwy- 
czajnych wynosi 2.730.061.484 zł., 

łącznie zaś z wydatkami nadzwy- 
czajnemi 2843003.780 zł. Łącznie 
kwota wydatków, po doliczeniu do- 
płat do niektórych przedsiębiorstw 
państwowych, wynosi 2.856.999.797 
zł. Dochody administracji ustałono 
na 1.839 083.380 zł., co czyni razem 
z wpłatami z przedsiębiorstw pań- 
stwowych i monopoli ogólną sumę 
dochodów 2.857.711.474 zł. Nadwyż- 
ka zatem dochodów nad wydatka- 
mi wynosi 711.677 złotych. 

Trzecie czytanie nad budżetem 
odbędzie się w nadchodzący piątek. 
Poprawki do tego czytania zgłasza- 
ne być mogą tylko do dnia dzisiej- 
szego 

Jeszcze wniosek w sprawie Brześcia. 
Komisja śledcza złożona z profesorów! 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Klub P. P.S. na najbliższem po- 
siedzeniu Sejmu zgłosi wniosek w 
spawie Brześcia, zawierający projekt 
ustawy o wyłonienie nadzwyczajnej 
komisji śledczej, złożonej z profeso- 
rów szkół wyższych, po dwóch człon- 

ków idwóch zastępców z wydziału 
prawnego każdego uniwersytetu. 
Komisja ma posiadać wszelkie upra- 
wnienia sędziego śledczego bez pra- 
wa aresztowania. 

  

Dyskusja w Komisji Senackiej Spr. Zagran. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Senacka komisja spraw zagranicz-, 
nych w dalszym ciągu w dniu wczo 
rajszym  debatowała nad exposė 

p. min. Zaleskiego. Pan min. prze- 
mawiać będzie w komisji najednem 
z najbliższych posiedzeń. 

Redukcja dni pracy w warsztatach kolejowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że wobec 
zmniejszenia się ruchu na kolejach 
i wobec dopływu nowego taboru dla 
kolei, a co zatem idzie, zmniejsze- 
nia się prac w warsztatach kolejo- 

wych, minister komunikacji wydał 

zarządzenie, redukujące ilość dn 
pracy w tych warsztatach o jeden 
dzień, mianowieie w sobotę. W ten 

sposób robotnicy z warsztatów ko- 
lejowych będą zatrudniani tylko 
przez 5 dni w tygodniu. 

Cios dla drzewnego dumpingu sowieckiego. 
Wiedeń 11.01. Pat. — Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Nowego Yorku, 
że waszyngtoński urząd skarbowy u- 
względnił żądania producentów drze- 
wa i wydał zakaz przywozu drzewa 
i produktów drzewnych z Rosji. Przy- 

wóz wtedy kędzie dopuszczony, jeżeli 
importerzy udowodnią że towary ich 
nie są sporządzone przez więźniów. 
Jak słychać rosyjski reprezentant han 
dlowy wdroży przeciwko temu zarzą- 
dzeniu kroki sądowe. 

Nowa mobilizacja „speców' rolnych. 
MOSKWA, 11. II. (Pat). Rząd so- 

wiecki ogłosił nowe rozporządzenie w 
sprawie mobilizacji specjalistów rolni- 
ków, agrarnych techników, inżynie- 
rów, mechaników i weterynarzy, pra- 
cujących w różnych urzędach sowiec- 

kich. Jednocześnie; mobilizacja ohej- 

muje studentów i profesorów wszyst- 

kich szkół rolniczych. Zmobilizowani 
mają być posłani do prac rolnych na 
okres wiosennych zasiewów. 

  

, 

  

Bir. 34 (1976) 
  

Jubileusz katedry kolońskiej. 
  

    

  

  
W r b. upływa 50 lat od ukończenia budo- 
wy katedry kolońskiej, rozpoczętej we wczese 

nem średniowieczu. 

  

Tablica pamiątkowa. 

GDYNIA, 1L.IL. (Pat). W ponie- 
" działek z okazji |l-ej rocznicy ob- 

jęcia przez Polskę wybrzeża morskie- 
go odbyło się uroczyste wmurowa- 
nie tablicy pamiątkowej w głównej: 
hali dworca gdyńskiego ku czci 
Marszałka Piłsudskiego. Tablicę u- 
fundowało kolejowe przysposobienie 
wojskowe. Na uroczystość tę przy- 
byli: prezes dyrekcji kolejowej w 
Gdańsku, starosta grodzki, pzezy- 
dent miasta i szereg przedstawicieli 
różnych towarzystw. 

Na czem ma polegać zmiana 
"statutu Banku Polskiego. 

+. WARSZAWA, 11. II. (Pat). Wobec 
pojawienia się niezgodnych z prawdą 
wiadomości o. zamierzonej zmianie, 
statutu Banku Polskiego, Bank Polski 
komunikuje co następuje: 3 

Rada Banku Polskiego na posiedze 
niu w dniu 28 stycznia r. b. uchwaliła | 
zaproponować walnemu zgromadzeniu. 
zmianę artykułu 25, 26-a i 29, 32 i 39. 
statutu. Zmiana tych artykułów pole- 
ga na tem, że na miejsce zagraniczne- 
go członka Rady, którym był p. Devey. 
wejść ma do Rady na stałe komisarz 
Banku Polskiego, którą to funkcję peł 
ni dyrektor departamentu obrotu pie- 
niężnego ministrestwa Skarbu p. Leon 
Barański. Żadne inne zmiany nie były 
rozważane. przez Radę i nie mogą być 
przedmiotem obrad walnego zgroma- 
dzenia. 

Losy skargi montera 
Schmidta. 

BERLIN, 11. Il. (Pat) Skarga 
zgłoszona przez montera Schmidta 
przeciwko ministrowi Treviranusowi 
została przez sąd oddalona. Sąd uznał 
się za niekompetentny do jej rozstrzy- 
gnięcia. Przewodniczący sądu zazna- 
czył, że powód może ze swą skargą 
zwrócić się do sądu cywilnego, ponie- 
waż pomiędzy nim a Treviranusem nie 
zachodził żaden stosunek, objęty usta- 
wą pracy. Pomimo zwrócenia przez 
przewodniczącego sądu uwagi, że na- 
razi się wtedy tylko na niepotrzebne 
koszty Schmidt postanowił dochodzić 

AGRO EOKA RP O RYC AO OKS 

Giełda warszawska z dn. 10.II. b. r. 
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Teatr polski na Łotwie. — 
Ryga, w lutym 1931 r. 

Niewiele osób w Polsce wic o egzy- 
stencji na Łotwie Teatru Polskiego, 
który pracując już od dłuższego czasu 
w Rydze zaznajamia połską ludność 
na Łotwie z dziełami autorów polskich. 

Pierwsze zaczątki Teairu Polskiego 
spotykamy w roku 1923, gdy pod kie- 
rownictwem p. Władysława Czengere- 
go zespół amatorski wypełnił część 
rogramu na jednym z obchodów 
więta Narodowego, wystawiając jed- 

moaktówkę. 
Mijały długie miesiące i lata, zda- 

wało się, że energja i praca Prezesa 
Towarzystwa „Ošwiata“ p. Swylana 

  

Kierownik artystyczny 
Władysław Czengiery. 

oraz wypsiłki p. Czengerego pójdą na 
marne. Teatr Polski nie był w stanie 
utrzymać się na własnych siłach i gro- 
ziła mu zagłada. Trudne też były nad- 
zwyczaj warunki egzystencji bez po- 
mocy finansowej, bez własnego lokalu 
it. d. Nie można było też wymagać 
ażeby ludność polska; zamieszkała w 
Rydze, (czternaście tysiecy) rekru- 
tująca się przeważnie ze sfer ro- 
botniczych, ciężko zarabiających na 
chleb codzienny, mogła teatr polski u- 
trzymać o własnych siłach, tem bar- 
dziej, że nie była przyzwyczajona do 
przedstawień teatralnych, a przedsta- 
wienia odbywające się nieregularnie 
nie mogły jej do tego zachęcić. Ludzie 
jednak dobrej woli postanowili wszyst- 
ko postawić na kartę, ażeby Teatr 
Polski został uznany przez samorząd 
miejski jako teatr stały i tem samem 
uzyskał prawa na otrzymywanie sub- 
sydjów. 

_ Po dłuższych wysiłkach powyższy 
rezultat został osiągnięty. Teatr Pol- 
śki został uznany i przysądzono mu 
ńarówńi z innemi teatrami subsydjum 
„w wysokości 16.000 łatów rocznie. Na 
'amocy umowy Teatr Polski otrzymał 
łokał teatralny łącznie z zespołem ro- 
s$jskim, przyczem przedstawienia pol- 
skie odbywają się co dwa tygodnie. 

' "Lecz nie na tem był koniec wszel- 
kich trudności. Należało wyszkolić ze- 
spół teatralny, składający się dotych- 
€zas z amatorów tak, ażeby ich po- 

ziom dorównywał miejscowym wyma- 
ganiom. А ` 

“ Dzieki energicznej pracy p. Czenge- 
rego i ta trudność została pokonana, 

trafił on wśród miejscowej ludności 

wynaleźć ludzi, którzy rokowali na- 

dzieję zainteresować sztuką teatralną 
i przekształcić ich w dobrych aktorów 
Zespół Polskiego Teatru liczy w chwili 
obecnej 20 osób, z których 4 osoby 
zaledwie pobierają stałą gażę Pozo- 
stali pracują ideowo. 

Teatr Polski utrzymuje stały kon- 
takt z Polską, przez co artyści tutej- 
szego teatru nabierają swoistych cech 
1 ducha artysty polskiego. 

Pozatem na sezon teatralny od kif- 
ku już lat jest angażowana jednx z 
artystek teatrów polskich. W bieżącym 
sezonie objęła to stanowisko młoda, 
utalentowana artystka p. Janina Skro- 
becka „która nie ograniczyła się li tyl- 
ko do pracy w zespole teatralnym, a 
od pierwszych dni pobytu rozpoczęła 
pracę społeczną na terenie Rygi i naj- 
bliższych jej okolie, urządzając przed 
stawienia i szkoląc młodzież w szk. 
powsz. i rzem. Na widowni Teatru 
Polskiego w głównej mierze przesuwa- 
ją się sztuki Fredry, Rydla, Rittnera, 
Zeromskiego, Bałuckiego,. Kiedrzyń- 
skiego i in. Raz do roku dawane są 
również sztuki pisarzy łotewskich. 
Dotychczas odegrano „W Ogniu“ Bla- 
umana, „Ludzie Rozsądni* Petersona, 
a obecnie w przygotowaniu „„Niedźwie- 
dzie Dzieci“ Akuratera. Ze sztuk ob- 
cych pisarzy ukazał się na scenie Te- 
atru Polskiego ,„Skąpiec'* Moliera. 

Jak dotychczas, największem po- 
wodzeniem cieszyła się „Obrona Czę- 
stochowy”, która w ciągu jednego se- 
zonu była trzykrotnie odegrana, przy- 
czem za każdym razem widownia była 
przepełniona. 

Teatr Polski nie ogranicza się je- 
dynie do przedstawień w Rydze. Mając 
na celu szerzenie polskiej kultury i 
sztuki, zespół teatralny wyjeżdża na 
gościnne występy, objeżdżając nawet 
większe miasta i miasteczka, nie o- 

puszczając nawet większych wsi, za- 
mieszkałych przez ludność polską, 
gdzie artyści są witani z ogromnym 
entuzjazmem, a przedstawienia cieszą 
się wielkiem powodzeniem. 

      

Pani Janina Skrobecka. 

Wysiłki i energja w dążeniu do zs- 
mierzonych celów nie poszły na mar- * 
ne. Ludność polska na Łotwie docze- 

kała się stałego teatru, docenia jego 

znaczenie i coraz bardziej zwartą ma- 

są garnie się do tego ośrodka kultury 

odzimej. 
zaa B. Kościałkowski. 

TREE O O RAZA 

PAMIĘTAJ 0 DNIU 16 LUTEGO! 

Piątek w parlamencie francuskim 
będzie dniem gorącym. 

PARYŻ; 11. II. (Pat.( Izba deputo 

wanych obradowała do późnej nocy, 

premjer bowiem postanowił jak naj- 

prędziej zakończyć dyskusję nad bud- 

żetem. Wobec tego zapowiedziana na 

wtorek interpelacja w sprawie udziele- 

nia kredytu Niemcom została odłożo- 

na na piątek. Opozycja przygotowuje 

się do wykorzystania tej okoliezności, 

aby przypuścić nowy atak na rząd. 

Wątpliwe jest jednak, aby próba ta 

się ndała. Wyjaśnienia udzielone przez 

ministra finansów 0 charakterze doko 

nanej z Niemcami operacji bankowej 

uspokoiły umysły i trudno przypusz- 

czać, aby zachwiała się miezawodna 

większość, którą rozporządza gabinet: 

Lavala. 

Čwierėwiecze Jamy Michalikoweį 
i Zielonago Balonika. 

W Krakowie, tuż opodal Bramy 

Florjańskiej, za Barbakanem, prze- 

dzielającym groźnie owe miejsce, dziś 

sławne, od Akademji Sztuk Pięknych, 

pieśniała sobie cichutko, skromniutko 

„małeńka, cicha "kawiarenka... * : Ot, 

zwyczajna dziurka krakowska 2 ciast- 

kami, nawet nie „pokój do śniadań". 

Traf, ślepy szofer przeznaczeń ludz 

kich. zaprowadził tam raz i kilka, 

paczkę cyganerji krakowskiej malarni, 

podminowanej już od jakięgoś czasu 

nowemi prądami, niesionemi przez 

profesorów, (Stanisławski, Wyczół- 

kowski, Axentowicz, Fałat, Pankie- 

«wiez), przez szerzący się kult sztuki 

ludowej, której odkrywcą i pionierem 

był Warchałowski i wreszcie przez 

niesfornych uczniów (Frycz, Sichulski, 

Wojtkiewicz). Stolik, jaki ta brać arty- 

styczna wybrała sobie za obozowisko, 

ściągnął też i inne, pokrewne żywioły: 

snianowicie ludzi pióra, sceny i lutni. 

Trzciński, Noskowski, Osterwa, Kisie- 

Jewski, świeżo z Paryża przybyły. z ha- 

  

słami na wszystkie fronty, A. Siedlecki 

Potem przyłączył się ten, który miał 

zosiać największą Jamy chwałą: Boy, 

jeszcze tylko autor piosenek kabareto- 

wych do Zielonego Balonika, który wy 

kwitł pewnej wesołej nocy jako owoc 

narad nad rozruszaniem starego Kra- 

kowa. 
Było to w roku 1905, już się były 

wkradły do narodowego mauzoleum 

rozmaite wichry i przeciągało od Eu- 

ropy niesamowitemi pomysłami. 0a 

lat czfćrech. echa Synagogi Szatana. 

wzniesionej przez Przybyszewskiego 

gorsz yły niewzruszony dotąd Маг 

miasta: matronę krakowską. Z Paryża 

przywiózł swoje zbiory Jasieński i kra 

kowscy artyści odkrywali szłukę ja- 

pońską, Wyspiański objawiał się 

wstrząsająco, Tadeusz Pawlikowski o- 

bjął teatr i mecenasował sztuce pols 

kiej bez rachuby, Gabrjela , Zapolska 

przybyła z teatru „Libre“ i gorszyla 

Krakow, žyjąc i pisząc jak jej fantaz- 

ja przyszła. Na tle tego tworzenia się 

  

KU RIĖR 

Perspsktywy polsko - ukratńskie. 
Omawiając ź przeciwstawiając dwa 

przemówienia przedstawicieli łudnoś- 
ci ukraiństciej w Sejmie: undowca Za 
hajkiewicza i członka B. B. W. R. z 
Wołynia, Pewnego, „Gazeta Polska” 
w dnia 9 b. m. czyni następujące inte- 
resujące uwagi: 

„Ci patrjoci ukraińscy, którzy chcą aby 
naród ukrańński, narówni z iunemi narodami 
miał własne, niepodłegłe państwo, którzy 
chcą aby naród ukraiński należał od Furopy, 
a jego kultmra była kulturą zachodnią — 
doskonale rozxenieją, że Polska jest tem pań- 
stwem, gdzie naród ukraiński może wyłkawać 
awoją własną kulturę według wzorów ż du- 
cha zachodniej Europy, tworzyć i mnożyć 
kadry swojej intekigencji, która będzie musia- 
ła stanąć kiedyś przed wielkiemi zadaniami. 
I dialogo ima rację poseł Pewny, twierdząc 
że Wołyń chce się stać Piemontem akraiń- 
skioj kwitary. 

I właśnie dlatego. że Ukraińcy na Woły- 
mia czują się częścią wielkiego narodu .akra- 
fńskiego, dlatego tak manifestują swoją bez- 
nezględną tojainość wobec państwa polskiego- 

Doskonale umotywował fo poseł pewny 
mówiąc, że „niema już nikcog na Wołysńw 
wśród: inteligencji. ukrafńskicj, obejmująrej. 
szersze boryzoniy polityczne, kioby był wra 
giem państwowości podsfiej, -bo doświad. 
czenńe wiełe pokoleń utwienizit» nas w prze 
Kkoaaniu, że rozwiązanie sprawy: akraińskief! 
uie jest możliwe bez jak majściślejszej zgo* 
dy abs narodów — polskiegs'i ukraińskiego. 
Droga do usfalemia pokoju ma' Wschodzie 
Europy a co za fem idzie i dó rczwiązania' 
sprawy ukraińskiej w jej całoksziałcie, w. 
żadnym! wypadku nie anoże cayinąć Połski. 

Słuszaem jest talkie postawienie sprawy, 
gdyż nie'wiega wątpiówości, że istotnym przy 
facielem narodw ukraińskiego,  rozumieją- 
cym jego dążenia ka lepszej przyszłości, 
jest jedynie naród połaki. I dlakżgo każdy 
Ukraimiec, pragnący tej lepszej przyszłości 
swego narodu; winien: zrozumieć i$' prawdę 
i dążyć dó* połepszenia osiach pelsko- 

ukraiūskich:. : 
Interes narodu: ukraińskiego jako całoś- 

ci dyktuje £ wymaga: od mwiejszości'ukraiń- 
skiej w Polsos; aby właśnie w tym kieruniku 
pracowała i sźirała się uczymić z nasódu pol- 
skiego: szozerogo: sprzymierzeńca ukraińskiej 
racji skanm.* 
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Wrażenie nominacji gen. 
Wėyganda. 

PARYŻ 11IF. Pat. — Mianowanie 
gen. Weygandi- na. stamowisko wice: 
przewodniczące,gę. Najwyższej Radj 
Wojennej oraz generalnego inspektó: 
wa armji, to jest właściwie naczelnego 
wodza wszystkich:sił zbrojnych Fran 
cji, zostało przyjęte w. sposób bardzi»: 
życzłiwy przez prasę umiarkowaną... 
Prasa lewicowa: natonuiast mapada: 
gwałtownie na zmiany, które zostały 
zaprowadzone w: maczelnem dowódz: 
twie. . 7 

W dzienniku ,„Ha Repubtigue“, ofi“ 
cjałnym organie stronnictwa radykał- 
mo-socjalnego, były ipremjer Daladier 
nazywa posunięcie: to: dziełem reak- 
cji. Gen. Weygand wważany jest w 
sferach lewicowych: za przedstawicie- 
ja ultrakonserwatywnego kierunku. 

Dziennik „La Popułaire*, organ. 
martji socjatistyczzej, drukuje w spra- 
wie nominacji Weyganda dłuższy ar- 
tykuł, w którym mazywa go generałem 
zamachowcem i zaznacza, że nigdy 
jeszcze wrogo nastrojeny wobec repu- 
bliki generał nie obejmował naczel- 
nego dowództwa: nad armją francu- 
ską.. ° 

Komunistyczna: „L Humanite* wi- 
dzi w nominacji: Weyganda wyraźne: 
niebezpieczeństwo. dla klasy robotni- 
czej oraz zapowiedź interwencji zbroj- 
mej państw kapitalistycznych przeciw-- 
iko socjałistycznej unji sowieckiej. 

_Grożby komunistyczne 
pod adresem Rumuni. 

MOSKWA, tt. II. (Pat.) W związ» 
ku z trzynastołeciem rzekomej okupa- 
cji Besarabji odbył się w Moskwie 
meeting protestacyjay, na którym: 
między innymi wystąpił z wielką mo- 
wą delegat Kominternu Iskrow. Mów 
ca podkreślił znaczenie Besarabji: w 
przyszłej wojnie. Przemówienie swe 
Iskrow zakończył oświadczeniem, że 
bliski jest już dzień, w którym Biesa- 
rabja połączy się z Sowiecką Mołdaw- 

32. i 

  

nowych: gustów i form, nowyci: za40- 

trzebowań i tęsknot, powstał kabaret 

artystyczny: „Zielony balonik“. 

i Za$ Jama Michalikowa, stała się 

tej najmłodszej muzy świątywią. Cias- 

no tam bywało bo ciasno. Pękały mu- 

ry, nawet gdy się poszerzyły pokożki; 

wszyscy pchali się do nich by słyszeć 

Kurdesze Trzcińskiego, piosenki Nos 

kowskiego, niebawem wiersze Boy'a i 

konferencierkę Stanisława Sierosławs- 

kiego. Powstała Szopka Krakowska, 

na którą czekało potem gałe miasto 

€o roku, widząc w doskonałych kary- 

katurach osoby znane ogółowi i dosto- 

sowane do nich piosenki. Dziś, gdy ten 
zwyczaj zakorzenił się w całej Połsce 
dobrze jest wspomnieć z wdzięcznoś- 

cią 0 Ojeach tego ruchu literackiego. 

Kogoż bo tam nie widziano na tej e- 
_ stradzie Michałikowej?! 

„Dr. Brudzewski okulista i rzeź- 

biarz śpiewał piosenki, radca skarbo- 

wy Jan Starzewski parę razy się uka- 

„zał, Jasięński (Mangha), wygłaszał 
+ swoje dyrdymałki, profesor Herbacze- 

wski przerażał damy brutalnością an- 

tisatanicznych inwektyw, Roger Bat- 

taglia wybitny poseł do Parlamentu 

zjawiał się wprost z Wiednia, by Śpie- 

w TL 

„ wyliczania korzyści, jakie, zdaniem jego, przy 

      

EŃ.SK I 

Mowa Curtiusa w Reichstagu. 
Zadowolenie z wyników genewskich. 

BERLIN. Pat. — Minister Cartius wygło- 
sii w Reiehstagu dłuższe expose, poświęcone 
w głównej mierze obronie stanowiska de- 
fegacji niemieckiej na osfafniej sesji Rady 
Łigi. Specjalnie szeroko rozwodził się miui- 
ster Curtius nad wynikami obrad w sprawie 
umiejszości niemieckiej w Polsce. 

Sprawy polsko - niemieckie. 
„Był to pierwszy wypadek — oświadezył 

minidsfer — iź mocarstwo, będące członkiem 
Rady Ligi, robiło użytek z prawa swrócenia 
uwagi Mady na naruszenie postanowień © 0- 
chronic mauiejszości. Akty terroru nabrały 
specjalnego charakteru wskutek tolerowania 
i popierazi« ich przez czynniki urzędowe poi 
skie. Całokształt sprawy po zakończeniu 6b- 
rad był tuż jasuy, že przeprowadzenie dal- 
szych dochodzeń przez przesłuchiwanie prze 
wadniczącego komisji mieszanej górnośiąs- 
kiej, łub też przez powołanie neutralnej ko- 
misji ankietowej okazało się juź zbytecznem. 
Na podstawie przedłożeała naszego Radw 
powzięła niezwłoczną decyzję. 

Uchwała ogranicza się do zwrócenia u- 
wagi na stronę polityczną pezbawienia praw 
nryborczych. Ta. strona uprawy objętą zo- 
siala przez późniejszą decyzję w sprawie 
sktów gwałtu oraz w sprawie samego syste- 
mm, będącego podstawą wydarzeń, tem Sa- 
mem więc potępienie Polski przez Radę znaj 
duje zastosowanie również do wydarzeń w 
Poznańskiem i na Pomorzu*. 

Następnie minister Curfius przystąpił do 

  
nosi stronie niemieckiej raport przyjęt: 
przez Radę. Raport, stwierdzający, że w licz 
nych wypadkach zachodziło naruszenie po- 
słanowień konwencji genewskiej, domaga się 
sd rządu polskiego, ałeby na sesji majowej 
przedłożył Radzie sprawozzdnie o wynikach 
deebodzeń prawnych i dyscyplinarnych, 
wdrożonych przez siebie oraz o odszkodowa 
wiach, przyznanych ofiarom. Rada poddała 
szczegółowej krytyce, zdaniem ministra, £a- 
ehowanie się władz połskich oraz stosunek 
między urzędnikami polskimi a związkiem 
powstańców. © związku powsiańców powie- 
dziano, że widoczne jest, iż ożywiał go 
duch, nie ułatwiający napewno zbliżenia 
między dwoma odłamami ludności, których 
pokojowe współżycie stanowi warunek kon- 
sołiducji politycznej tej części Eurcepy. U- 
chwała Rady przytacza następnie wytyczne 

w sprawie sumiennego przestrzegania praw 
mniejszościowych i okazania przez władze 
wielkiego zrozumienia dła mniejszości i zli- 
kwidowania specjalnych więzów, łączących 

władze ze stowarzyszeniami w rodzaju 
„Związku Powstańców*. 

Rząd polski — oświadcza Curtius — z0- 
stał wkońcu wezwany do przeprowadzenia 
-na zasadzie tych wytycznych ponownego ba- 
dania. Również o zarządzeniach podjętych 
na tem polu, rząd połski ma do sesji majo- 
wej Rady Ligi złożyć sprawozdanie. „DLA 
HISTORJI OCHRONY MNIEJSZOŚCI — mó- 
wił daićj Curtius — SZCZEGÓLNE ZNACZE- 
NIE POSIADA TO, IŻ NARUSZENIE PO- 
STANOWIEŃ TRAKTATOWYCH ZE STRO- 
NY JEDNEGO Z MOCARSTW, NALEŽĄ- 
CYCH DO RADY, ZOSTAŁO PRZEZ RADĘ 
ZUPEŁNIE WYRAŹNIE STWIERDZONE I 
"ŻE RADA LIGI Z TAKIM NACISKIEM WE- 
ZWAŁA MOCARSTWO, BĘDĄCE JEJ 
CZŁONKIEM, DO USUNIĘCIA ISTNIEJĄ- 
CYCH NIEDOMAGAŃ. $ 

W MOŻLIWOŚCI BADANIA SPRAWO- 

Bojkot parlamentu 
Berlin 11.11. Pat. — Według inior- 

anacyj biura wydawców dzienników 
niemieckich diety posłów  hitlerow- 

„skich, którzy od poniedziałku rozpo- 
częłi bojkot w Reichstagu, oddane ma- 
ją być do dyspozycji funduszu bez- 
robocia. Zarząd naczelny stronnictwa 
hitłerowskiego pozostaje w ciągłym 
kontakcie z posłami, bawiącymi na 
„prowineji, aby w razie konieczności 
"móc wezwać ieh telegraficznie do 

ZDANIA RZĄDU POLSKIEGO NA SESJI MA 
JOWEJ RADY ZAWARTA JEST NAJWA- 
ŹNIEJSZA GWARANCJA , JAKĄ DANO NAM 
I MNIEJSZOŚCIOM. Musimy oczekiwać, że 
rząd polski w myśl uchwały ady Ligi, 
przedsięweźmie konieczne zarządzenia, że 
nie ulegnie on radom z jakiemi wystąpiły 
pewne dzienniki polskie po decyzji genew- 
skiej. BĘDZIEMY DOKŁADNIE BADALI 
WYNIKI I ZASTRZEGAMY SOBIE NA WY- 
PADEK, GDYBY NIE ODPOWIADAŁY ONE 
NASZYM OCZEKIWANIOM, PRAWO PO- 
STAWIENIA WNIOSKÓW, KONIECZNYCH 
DO OSIĄGNIĘCIA UPRAGNIONEGO CELU. 
Wydarzenia, które były przedmiotem de 
cyzji genewskiej, są nowym dowodem waż- 
mość i zadania jakie na Lidze Narodów €ią- 
ży w kwestji mniejszościowej. 

Powcłując się na oświadczenie końco- 
we Hendersona, minister Curtius zaznaczył, 
że TRAKTATY MNIEJSZOŚCIOWE I KON- 
WENCJA GENEWSKA STANOWIĄ CZĘŚĆ 
SKŁABOWĄ PRAWA PUBLICZNEGO E- 
UROPY i eałego Świata i że lojalne wyko- 
namnie postanowień ochronnych uważać nale 
ży za konieczność żywotną dla utrzymania 
pokoju. 

Stosunki niem'etko.francuskie 
Mówiąe o stosunkach niemiecko-franeus 

kich, Curtlus podkreślił, że nezkolwiek spra 
wa współpracy między Niemeami i. Franeją 
jest jednem z głównych zadań polityki Nie- 
imiee, to jednak nie oznacza to, ażeby ta dro- 

„ga bezpośrednia we wszystkich wypadkach 
była istotnie łatwa. STOSUNKI NIEMIELCKO 
FRANCUSKIE W OSTATNICH MIESIĄCACH 
UB. ROKU ULEGAJĄ WPRAWDZIE PE- 
"WNEMU POGORSZENIU, JEDNAKŻE STAN 
TAKI DA SIĘ PRZEZWYCIĘŻYĆ W NIEDA- 
"ŁERIEJ PRZYSZŁOŚCI. Niemcy muszą ato- 
Ai zaznaczyč, že nie zgodzą sie na to, by no- 

wa Europa zbudowana została na podsta- 
wach ich katastrofalnej Klęski. 

W sprawie reparacyj, minister, Zwraca- 

jąc się z apelem de mocarstw wierzycielskich 
przypomniał, że NIEMCY NIE ZAGWARAN- 
TOWAŁY NIGDY WYKONALNOŚCI PLA- 
NU YOUNGA. Rząd Rzeszy w swem orędziu 
noworocznem zobowiązał się wobec prezy- 
denta Hindenburga nie dopuścić do tego. że- 
by ciężary reparacyjne wpłacane być miały 
kosztem socjalnej i gospodarczej egzystencji 
naredu niemieckiego. 

  

    

Utylitarny stosunek do Ligi. 
Wkońcu minister Curtius zwrócił się prze 

«iw żądaniom nacjonalistów, domagających 
się wystąpienia Niemiec z Łigi Narodów. 
Miniter zapytał, czego oczekują właściwie 
od tukiego kreku? CZY SĄDZICIE, ŻE NIEM 
CY, NIE BĘDĄC CZŁONKIEM LIGI NARO- 
DÓW, MOGŁYBY LEPIEJ I SKUTECZNIEJ 

PROWADZIĆ SWĄ AKCJĘ w sprawach och-, 
wony mniejszości, autonomji Kłajpedy, 

sprawy Gdańsk zwrotu Zagłębia Sahry, 

przedewszystkiem zaś rozbrojenia i bezpie- 
czeństwa, a nawet W SPRAWACH, ZWIĄ- 
ZANYCH Z REWIZJĄ WSCHODNICH GRA- 
NIC NIEMIECKICH. Obawiać się należy, 
że zadowolenie, jakie demonstracyjny gest 
przyniósłby stronnictwom prawicowym wkrót 
ce musiałby ustąpić miejsca otrzeźwieniu. 
Gest ten nie dałby Niemcom nie, natomiast 
„posłużyłby jako broń tym elementem zagra- 
mieą, które niezbyt przyjaźnie się ednoszą 
do państwa niemieckiego. 

przez hitlerowców. 
Berlita. Hitlerowcy, obrani przewod- 
niczącymi komisyj parlamentarnych 
postanowili nie ustępować ze swch 
stanowisk, ponieważ tylko prezesom 
przysługuje prawo zwoływania komi- 
syj. Frakcja hitlerowska, której człon 
kowie przewodniczą czterem komis- 
jom parlamentarnym, spodziewa się 
w ten sposób sparaliżować działał 
ność odnośnych komisyj. 

Wniosek o wyrażenie votum nieufności 
Curtiusowi 

BERLIN, 11. II. (Pat). Po zamk- 
nięciu dyskusji Reichstag przystąpił do 

„głosowania nad zgłoszonym przez str. 
"opozycyjne wnioskiem o wotum nieu- 

* fności dła ministra Curtiusa. Większo 
ścią głosów uchwałono przejść do po- 
„rządku dziennego nad wnioskiem о 
wotum nieufności niemiecko narodo- 
wych. Zgłoszone przez komunistów i 
Łandsvołk wnioski o wyrażenie nicuf 

odrzucono. 
ności ministr. Curtiusowi zostały od- 
rzucone 255 głosami przeciwko 87— 

przy 29 wstrzymujących się od. gło- 
sowania. Za wnioskiem votum: niefno- 
ści głosowałi komuniści, Landsvolk i 

. chrrześcijańsko-socjalni Przedstawicie 
le zakonu młodoniemieckich nie brali 
udziału w głosowaniu. Konserwatyści 
wstrzymali się od głosowania. 

Straszna eksplozja w kopalni. 
3 tysiące górników odciętych od świata. 

PEKIN 11.1. Pat. Z Fushun donoszą © 
straszne eksplozji w tamtejszych kopalniach 
węgla, Według dotychczasowych wiadomości, 
w kopalni nawiedzonej kułastrofą, zagrzeba- 
mych zostało około 3 tysięcy górników. Ak- 
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wać i tańczyć, Zygmunt Stefański, póź 
niejszy poseł w Moskwie brzdąkał 
przy gitarze, Edward Żeleński parod- 
jował kołtunów. Sichułski robii kary- 
katury...“ 

Tak pisze w swych wspomnieniach 
*z tych czasów i przebojów Boy-Żeleń- 
ski w 48-ym muwerze Wiadomości Li- 

terackich. 
Do obszernego artykułu tega odsy- 

łamy wszystkich, pragnących się do- 
„wiedzieć o historji pierwszego w Pals- 
ce kabaretu, który przybył z Paryża, 
coprawda, ale się doskonale zaakłima- 
tyzował. Boy trafnie uważa, że różni 
ludzie stojący a na wysokich sta- 
nowiskach artystycznych, pierwsze 
natchnienie zaczerpnęli z Jamy. Tam 
w tej nowej, bujnej, odważnej w ha- 
słach atmosferze, twórczej i ciągle 
fermentującej pomysłami, dowcipem, 
opartym na staropolskiej kulturze z 
pokostem paryskim, w tych salkach 
których ściany pokrywały się nieba- 
wem pełnemi treści i dowcipu freska- 
mi najznakomitszych naszych mala- 
rzy, tam rosły i tężały talenty, objawia 
ły się indywidualności. - 

Naturalnie naśładownictw powsta- 

ło wiele, w każdym zakątku i każdem 

  

_jest w dalszym ciągu 
po wypadku, jednakże + górników 

i odcięta od Świata. U 

wejścia do kopalni, gdzie zebrały się olbrzy- 

mie tiumy, rozgrywają się rozdzierające sce- 

ny. 

potęga Państwa 

większem mieście kabaretowano na u 
mór... Krzyczano, garszono się ałe cho 
dzili, kto tyłko mógł się docisnąć, czy 

„tywano potem wychodzące w druku 
piosenki Boy'a, deklamowano je wszę- 
dzie, brano za przysłowia. Któż nie 
powtarzał, że „najgorszy w tem amba- 
baras, żeby dwoje chciało naraz”? I 
inne dowcipy iście nieśmiertelne. Pieś 

° о ni.dziadowskie, sprawa o Barbakan. 

o Aszkenazego obiegła Polskę, do Her- 

baczewskiego na wieki przylgnęła naz 

“wa „sukur, mukur, angrabajtis“, UŽY- 
ta w. szopce, i tak gadano, gadano, ka- 
baretowo w Polsce... aż... się znudziło. 

Rozpraszała się drużyna bojowa, 
wieczory i szopki coraz rzadziej wese- 
liły stary gród podwawelski, aż... przy 
szia wojna. Jakoś tak się stało, że 
przed wybuchem działań wojennych 
w 1912 roku byłam w Krakowie dla 

spraw legjonowych i właśnie odbywa- 

ły się przeważnie w Michalikowej cu- 

kierni. Po nowych prądach i pomys- 
łach literackich, które się tu tak obfi- 
cie lęgły, nowy bieg innych śmiałości, 
innych nowości obrał tutaj swą głów- 
ną kwaterę. Coś widać było w tych 
murach takiego... Zamiast: satanistów 
Młodej Polski, w pelerynach i w szero- 

Nz. 34 (1976) 

Córka Raspautina artystką 

  

  
Córka słynnego mistyfikałora sasyjskiego 
Marja występuje jako artystka cyrkowa we 

Francji. 

  

KINALEILMY 
WESOŁY TYDZIEŃ.. 

Nowy fihn wideński 

(Relias). 

się porusza” Mimo peaeróż- 
-h kryzysów, gotówkowych 
a środków technicznych ś £. 
jednak się kręci. Co? Oczy- 

o kula ziemska, nietylko wiele 
mniej nas tu obchodzących, 
i. Olto w niedużym odstępie 

a krótkie, niezłe dodatki, dzieło gar- 

ści młodych zapaleńców, którzy bardzo ofiar 

mie i z dużą zaciętością pracują zrzeszeni 
, ale bardzo zżytej wewnętrz- 

mie orgawizacji, Zw. Art. Szt. Kinem. z wy- 

A+wornią „Polartfilm“, pod kierunkiem zdoi- 
mego reżysera p. Seweryna Nowickiego, fa- 

'małycznie niemai oddanego tej umiłowanej 
przęzeń pracy. 

Niedano widzieliśmy mw „iHełose* £ w 

„Hollywood* — „Nocleg” makabryczną bó- 
storję wełdug noweli Grabińskiego, teraz — 
„„Damę -z portretu" — w bieżącym programie 

Heliosu, zdjęcie wprawdzie w pierwszym by- 
ły lepsze (niektóre prześliczne inne kapitai- 

me technicznie) ale za to wykonanie aktors- 

Kie stało o całe niebo wyżej. Nie było wpraw 

dzie najlepszego z wykonawców poprzednie- 
go reż. Nowickiego, ale ci z „Nocleęgu,* któ- 

rzy występowali tu, wykazałi duży postęp. 

© wiele prawdziwszą jest teraz p. Markowi- 

cżówna (zbliżenie przerażenia tylko możnaby 
nieco stonować) ogromnie poprawił się pam 

Żatkowski, który bardzo zyskał na swobodzie, 
matusałnści i pewności ruchów. Zauwažyli- 
śmy także lepszą charakteryzację wszyst- 
kich zwłaszcza p. Mankowiczówuy. 

P. Radwan bodajże debiutuje na ekranie, 
znamy go tylko dotychczas ze sceny „Ogni- 
ska Kolejowego", jako bardzo zdołnego ama- 
tora. Tu popisał cię wcale nieźle. Oczywi- 
ście to i owo dałoby się nieco skorygować 
(czasem troszkę opanowania w gestach @ 
więcej naturalności), ale naogół ocena wy- 
padnie dodatnio. Dobra, mocna i wyrazi- 

ście reagująca mimika, swobodne ruchy, prze 
„jęcie się zadaniem, rysy twarzy bardzo kino- 
we — wszystko to okneśla Radwana, 
jako bardzo dobry materjał na aktora filmo- 
"wego takż P. Towiański, jako ordynans 
często szanżuje, przy większym umiarze w 
©foktach komieznych i staranniejszem opra- 
cowaniu zadania, mógłby przy swoich nie- 
najgorszych warunkach dać co najmniej po- 
prawną kreację. Inne epizodyczne postacie 
wykonane zupełnie poprawnie. z 

Szczerą satysfakcję sprawiła nam insce- 
nizacja momentów batalistycznych. Było to w 
bardzo skromnych rozmiarach ale zrobione 
1ak, że nie powstydziłby się takiej roboty 
Jżaden pierwszorzędny reżyser. | 

Osobno trzeba powiedzieć o fabule, któ- 
rej autorem jest młody debiutant na tem po- 

„ku student U. 5. В. p. Edmund Rodziewicz. 

„Żywa, zwarta, emocjonująca, o bardzo Kino- 
wem nastawieniu, po dobrem opracowaniu re 

żyserskiem soenarjusza przez p. Nowickie- 

go czyni bardzo dobre wrażenie jasnaścią u- 
ikładu i logicznością konstrukcji. 

Podsumowując te wszystkie uwagi, życzy 
my pełnym zapału, młodym pionierom kua- 

sztu filmowego w Wilnie, bardzo serdecznie 
: — powodzenia. Przedewszystkiem jednak nie 
mstawania w pracy, której na każde dzieło 
przypada mieporównanie więciej niż talen- 
tu (99 procent — jak twierdzi Edisson). 

Tyle o filmie wileńskim. — Teraz o resz- 
cie programu „Wesołego Tygodnia". Składają 
się mań — bardzo dobra (choć mieco gorsza 
od „Niebieskiego chłopca”) farsą ze 
Łaurelem i Oliverem Hardy'tm (chudy i amę- 
tny, weselszy i gruby — pyszna para, 0 nich 
już pisałem), po tem „psia“ farsa, na którą 
patrzy się naprzemian to ze Śmiechem, bo 
jest istotnie niekiedy bardzo zabawna, to ze 
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' ściśniętem sercem, przychodzi nam na myśl 
pytanie: ile te źwierzęta wycierpieć się mu- 
siały, zanim doszły do tej perfakcji aktors- 
kiej? Poza tem zaś gdy im się przyjrzymy 
lepiej to zauważymy, że są bardzo smutne, 
zaś w najlapszym razie przygnębiająco obo- 
jętne. Jestem za bojkotem tego rodzaju pro- 
dukcyj, a tym którzyby mieli jakieś pod tym    
    agiczną książkę Londona, opowieść 
kowaną kiedyś na łamach maszego pisma p. 
t. „Mik“. 

Dopełnieniem programu jest dość efek- 

towna, technicolorowa rewja. (sk). 

koskrzydłych kapeluszach, załegali ką 
ciki i kanapki młodzi chłopcy o natch- 
nionych twarzach i wesołych oczach, 
w którch się czaiła determinacja i za- 
pał niezrównany. Siwe strzeleckie 
mundury przewijały się pod ścianami 
ozdobionemi rysunkami i karykatura- 
mi; na to co się teraz stawało, patrza- 

la już przeszłość jakaś, która kiedyś 

była zuchwała, młodzieńcza, świato- 
burcza, a teraz scichła, poszła w: cień, 
ustępując potędze nowej, innej młodo- 

„ści. Czy innej? Nie, właściwie nie in- 
nej, bo młody, nie liezący SIĘ # możli- 
wościami zapał wiecznie jest ten sam, 
i biada narodowi, w którym młodzież 
nie porywa się z motyką na słońce. 

Wsród ścian starego Michalika, któ 
ry wyhodował zastępy bojowników o 
prawo odważnego śmiechu w niewol- 
nej Polsce, pojawiły się zastępy mło- 
dzicży chcącej walczyć o prawo do 
wolności dła swego narodu. Szłi tak, 
jak i tamci, z piosenką na ustach, z 

nią mieli zwyciężać, umierać, zmart- 
wychwstawać w niej i na wieki w ser- 

cach polskich pozostać. I to wszystko 
rodziło się w „maleńkiej, cichej tej ka- 
wiarence“. i 

A Heł. Romer. į 

OO: „ia



  

Ms. 34 (1976) 

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Listy kandydatów 

do Rady Miejskiej m. Nowej - Wilejki. 

Bo Głównej Komisji W yborczej 

zostały złożone następujące listy kan- 

dydatów na radnych m. Nowej Wi- 
Reiki: . 

1) Bezpartyjnego Bloku uzdro- 

wienia gospodarki miejskiej z 23 na- 

zwiskami na czele z inż. 'Brenisła- 
жет Hejlmanem:; 

3) Lista Bezpartyjnego zrzesze- 

mia fwdzi pracy dla ulepszenia go- 

spodarki. Lista ta zawiera Ś nazwisk 

kandydatów na czele z obecnym 
Jaurmistrzem Jerzym Ołdakowskim; 

4 Lista Komisji Okręgowej związ- 

ków: zawodowych i inteligencji pra- 

cującej z 9 kandydatami, na czele 
których jest obecny radny Konstan- 

ży Krmskowski. 

5) Lista pod hasłem „Oświata i 
praca”, składająca się z [0 kandyda* 
tów zczołowem nazwiskiem nauczy- 
ciela Adama Kołodzieja. 

6) Żydowska lista z 10 kandyda- 
tów z obecnym radnym Szepszelem 
Rudaszewskim na czele; 

7) Gminy żydowskiej — 4 kandy- 
datów z czołowem nazwiskiem He- 
nocha Lewidowa; 

Lista Nr 2 związku właścicieli 
nieruchomości została wycofana. 

Daia 13 lutego odbędzie się ро- 
siedzienie Głównej Komisji Wybor- 
czej, na którem będą rozpatrzone 
zgłoszone listy kandydatów. 

Miasto N.- Wilejka wybiera do 
Rady Miejskiej 12 radnych. (x) 

Wymordowanie całej rodziny. 
W nocy z dnia 10 na 11 b. m. 

e wsi Bojary, gminy Bielica nie- 

jaki Bazyli Filipczyk w przystępie 

srafa zamordował w oliydny spo- 

sób siekierą żonę swoją Juljannę 

lat 32, teściową Marję Kuncewicz 
łat 60 i 2 pasierbów, chłopców 9-cio 
i 6-cioletniego. 

$traszna Śmierć w płomieniach. 
Tragiczne skutki nieostrożności. 

Waunaraj wśród mieszkańców gminy Szyd- 

dowskiej ebiegła wiadomość o. następującym 
jaki miał miejsce onegdaj w fol- 

wurku Poraawno, gm. szydłowskiej. 
Podczas przyrządzania obiadu przez ku- 

„qhurkę Wiadysiawę Janikową, posługaczka 

Aniela Bobikówna nie mogła zapalić w pie- 

«u wobee czego mokre drzewo poczęła podle- 

<rać bemcyną. Wskuiek nieostrożności butla z 

ienzyną napaliła się w rękach dziewczyny, 

st mastępnóe eksplodowała, zalewając palącą 

«ię cieczą kucharkę Janikowų I Bobikównę. 

Osie kekiety objęte momentalnie płomie- 

wiazoj si ie. 
Na |". a się kobiet przybyli £ 

С 

pomocą wiašeieiel folwarku Jan Porucki i 

furman Piotr Malewko, którzy usiłowali ko- 

cami ugasić płonące ubranie kobiet. Jadnak 

kobiety z panicznego przestrachu i silnego 

bólu wybiegły na podwórze i poczęły tarzać 

się: w Śniegu, usiłując w ten sposób ugasić 

płonące ubrania. 
Porueki z parobkami z trudem zdołali 

powstrzymać oszalałe kobiety i zastosować 

Środki zapobiegawcze;.Janikową i Bobików- 

nę odniesiono do domu, gdzie pomimo wszel- 

kich wysiłków silnie poparzone kobiety nie 

zdołano jednak wyratować. Bobikówna i Ja 

nikowa po upływie godziny w straszliwych 

męczarniach zmarły nieprzytomne. (c) 

Tragiczna śmierć konstruktora strzelby 
własnego wynalazku. 

W dłsfsz wczorajszym w łesie należącym 

<io grzómy skiej znaleziono zwłoki ю- 

tetniego Admma Włodarskiego, który jak się 

wdkazało uległ tragicznemu wypadkowi pod- 

res, połowania. ‚ 
Wiodareks skonstruował. własnoręcznie 

strzelbę — samopał. z którą polował ua pla- 
ctwo i zające. 

Wczoraj podczas polowania strzelba w 

czasie strzelania rozłeciała się ma kawałki 
raniąc śmiertelnie w głowę i twarz chłopca 
Leśnicy znaleźli go w lesie już nieżywego. 

Zagadkowe samobójstwo policjanta. 

‚ Z Turmomt donoszą o następującym, za- 

gadkowya wypadku. 
- 

o eseraj y budee kele - 

-ів:‚- w Tarmontach desk maki dć 

wawłoki posterunkowego Zieniewieza Miehała 

Toż 30. 

Ziemiewiea miał ranę postrzałową w okoli- 

„gy pieredi. 

Poezątkowo powstały podejrzenia, że Zie 

niewicz padł ofiarą zbrodni, mianowicie, że 
został zastrzelony przez przemytników. 

Dopiero dałsze dochodzenia usłaliły, że 
Zieniewicz popełnił samobójstwo wystrzałem 

z karabinu, skierowanym w seree. 

Powody samobójstwa nie są narazie znane 

Datse dochodzenie prowadzą władze Śle- 

deze. 

is Bėjka na weselu. 
LYDA P. A. Т. — We wsi Pożyczkow- 

szczyśnie, gminy ejszyskiej w czasie zaba- 

my weselej Stankowski Jan uderzył w gło- 

wę tępem narzędziem Kudysa Pawła ze wsi 
Chackiewicza, zadając mu ciężką ranę. Do- 
chodzenie w tolku. 

Dwa pożary w pow. lidzkim. 

ŁIDA P. A. T. — W kolonji Łodziany 

„gminy bielickiej u Aleksandra Dziemzy wy- 

buch pożar, który strawił dom mieszkalny 

£ jeden budynek gospodarczy. Pozatem spali- 

Ry się rapawy żyła i furażu. Straty wynoszą 

około 4.000 zł. Przyczyna pożaru wadliwa 

budowa Bomóna. 

LIDA P. A. T. — We wsi Zieniewicze, 

gminy wawiurskiej, w domu należącym do Mi 

ckiewicza Stanisława, wskutek nieostrožnego 

obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar, 

który strawił dom mieszkalny, budynek gos- 

podarczy oraz inwentarz, przyczyniając mlaš- 

ciciełowi strat na 1.500 złotych. 

en 

LIDA 
+ Samokėjstwo plutonowego. W nocy 

2 9 na 16 b. m. na terenie koszar 77 p. p. 

giutonowy tegoż pułku Piotr Paszkiewicz po- 

pełnił a niewiadomej przyczyny samobój- 
stwo. Samobójstwa dokonał z karabinu. Kula 

satwóła w okolicy serca. 

Święto pułkowe. Dn. 12 lutego, 77 p. p 

AR grodzieńskich obchodzi swe świę- 

to. Msza święta odbędzie się w kościele gar- 
mizonowym o godzinie 10-€j, a po niej defi- 

lada. Wieczorem zabawa dla zaproszonych 

-gości. = 
+ Kondereneja. W dniu 12 b. m. w godz. 

wieczornych odbędzie się pierwsze posiedze- 

mie powiatowych ikierowników pracy społe- 

2zno-oGwiatowej, spółdzielczej, gospodarczej 

6 £. p., celem uzgodnienia akcji na terenie. 
Na konfenencji zostanie wygłoszony refe- 
rat pod tyt.: „Stan pracy społeczno-oświa- 

%owej ma %erenie powiatu lidzkiego* przez 
p. Božka, instruktora oświaty pozaszkolnej 
na powiat kdzki. W konferencji wezmą udział 
mniędzy im. p. starosta H. Bogatkowski, im- 
spektor szkolny Rogowski, kierownicy spół- 
„dziełczości, gospodarki rolnej, .P. W. pożar- 
mictwa i onganizacyj społecznych. 

+ Zebramie Okr. Tow. Org. i Kółek Rołni- 

szych. W duia 15 lutego odbędzie się w Li 
ме wałme zebranie Okręgowego Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rałniczych. Pro- 

, gram przewiduje między innemi sprawozda- 
-nie zarządu za okres przejściowy, sprawozda- 
mia kółek 6 kół fachowych, S Aa 

izac: „plan pracy i budżet, referat 

SLL 15 członków Rady Okrę- 

gowego T-wa O. i K. R. na trzy lata, wybory 
członków komisji rewizyjnej na jeden rok 
i wybory 6 dełegatów na zjazd Wojewódzkie- 
go Tama O. K. R. 

+ Ustalenie cen. W dniu 10 b. m. komisja 
do badania cen w Lidzie ustaliła następujące 
ceny: żyto—41 i pół gr. kiło, mąka razowa 
w huscie 17 gr., w detalu 19 gr., żytnia 60*fo 
ww fmrcie 28 gr., w detalu 30 gr., chleb żytni 

cazowy kilo 22 gr., 70%, — 33 gr., wieprzo- 
winą: słonina sołona sucha I gat. 2 zł. sadło 
wieprzowe 2.50, smalec biały 3 zł., kiełbasa 
„surowa 2 zł., boczek wędzony 8 zł, gotowany 
8 zł, mięso wieprzowe 1.40, żeberka z mię- 
sem 1.20, mięso wołowe I gat. 1.30, II gat. 
1.10. cielęcina od przodu 65 gr., od tyłu 90 
8 

BRASŁAW 
+ Z życia organizacyjnego powiatu bras- 

"ławskiego. Z inicjatywy p. starosty w Bra- 

sławiu Ż. Jamuszkiewicza powstała na tutej- 
szym terenie Międzyorganizacyjna Komisja 

Zadaniem międzyorganizacyjnej Komisji 
Porozumiewawczej jest regulowanie wzajem 
mego stosunku istniejących w powiecie or- 
ganizacyj oraz stosunki tych onganizacyj do 

® przez udzielanie wzajemnej 
pomocy moralnej i fizycznej przy urządzaniu 
fmaprez sportowych, przedstawień amator- 

skich, wykładów i odczytów, przez podział 
amiędzy organizacje pomieszczeń i boisk, u- 

  

   

   
  

„he panie 

stanowienie czasu ich wykorzystania, przez 

racjonalne wykorzystanie terminów dła da- 

mych imprez w celu uniknięcia wzajemnej 

konkurencji między organizacjami w tem 

kierunku, przez podział funduszu między or- 

ganizacje biorące udział w imprezach do- 

chodowych. 
Na zebraniu przedsławicieli poszczegól 

nych organizacyj pod przewodnictwem po- 

wiatowego komendanta P. W. i W. F. por. 
Bujałskiego Kazimierza, które odbyło się w 
dniu 30 stycznia 193ł r. został ukonstyłuo- 
wany skład komisji. 2 

Dotychczas przystąpiły do Międzyorgani- 
zacyjnej Komisji Porozumiewawczej: Powia- 
towy Komitet P. W. i W. F., Federacja 
Pol. Zw. Obr. Ojcz., Związek Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet, Związek Strzelecki i „Rodzi- 

ma Policyjna”. 
Poza sprawami organizacyjnemi zebrani 

uchwalili przedkładanie przez przedstawi- 

cieli poszczególnych organizacyj na zebra- 

niach komisji odbywających się co dwa ty- 

godnie (począwszy od dnia 30 stycznia 1931 

roku) w piątki — sprawozdań z działalnoś- 

ci swych organizacyj które w następstwie po- 

służą jako materjał do komunikatu praso- 

wego podawanego co „pewien okres czasu 
przez referenta prasowego komisji sekr. 
Federacji P. Z. O. O. ppor. rez. Kanpińskie- 
go Aleksandra, do wiadomości publicznej za 

średnictwem prasy. ` 
Utworzenie Miedzyorganizacyjnej Komisji 

Porozumiewawczej ma bardzo duże zna- 

szenie dla życia organizacyjnego w pow. 

prasławiskim, ze względu na dalszy plano- 

wy kierunek prac tutejszych organizacyj oraz 

mużywotnienie Kao E 

      

    

W dniu 8 futegó”1931 roku staraniem pre 

zesa Koła Federacji P. Z. O. O. w Achremow 

„each, pow. brasławskiego, ppor. rez, Trajdera 
Józefa, odbyło się przedstawienie amator- 
skie, urządzone w t. zw. „Ognisku* w ma- 
jatku Belmont. 

Członkowie Koła Federacji. oraz. zaproszo 
odegrali „Lobzowianie“ przed 

szczelnie zapełniorią salą. 
Sztuka odegrana została z werwą, zaco 

zebrana . publiczność nagrodziła amatorów 
rzęsistemi oklaskami. 

Głęboka prowincja zaczyna żyć i praco- 
wać społecznie stwarzając dzięki” Federacji 
P. Z. O. O. dla miejscowego społeczeństwa 
życie kułturalne poza ciężką codzienną pra- 
cą zawodową. Alkar. 

BARANOWICZE 
-+- Co słychać w pow. baranowickim. 

W. ostatniej korespondencji wspomniałam o 
zapoczątkowanej pracy hodowlanej w jed- 
mej z gmin pow. baranowickiego. 

Ma to być nasza Danja w przyszłości, 
Cały nacisk kładzie się tam na pracę hodow 
laną i ma wychów materjału rozpłodowego. 
Rasą popieraną jest „czerwone bydło pol- 
skie". Gmina ta nazywa się Walnania, grun 
ta dobre, podobne do tych gleb żyznych z 
jakich słynie pów. nieświeski, sąsiad tej 
gminy. Są tam już dwa Koła hodowłane. Jed 
no w Walnej, drugie w Padlesiejkach. Jest 

K U RJ EK 

kontroler obór jeden i drugi; są rozmiesrcza 
me dość gęsto punkty kopulacyjne. Jest tam 
juz wprowadzona państwowa ustawa o przy 
musie pokrywania krów stadnókami, uzna- 
nymi za odpowiednie. 

Kontroterzy obór wygłaszają często po- 
gadanki, pouczają jak prowadzić racjonalną 
hodowię, układają normy paszy, pilnują też 
poprawy budynków w których bydło stoi 
Zagląda tam od czasu do czasu i świetnie 
wprost hodowców poucza p. inspektor ho- 
dowiłany Dąbrowski z Nowogródka. 

Na wiosnę przygotowują się rolnicy z gmi 
my walniańskiej do dwóch konkursów wy- 
chowu cieląt. Myślą o zawodach krów mlecz 
mych. Jednem słowem hodowcy zarówno 
drobni jak więksi z tej gminy, to przyszli 
hodowcy mowoczesnego typu, to przyszłi 
zamożni i światli rolnicy z naszego powiatu. 
A zczasem może i dobrzy spółdziełcy, bo 
maleńki sklepik spółdzielczy jaki mają w 
Wadlnej radzi popierają chętnie go nawiedza- 
ją i dumni są już z posiadania tej placówki 
u siebie. Zainteresowanie wiedzą hodowla- 
mą jest tam tak wielkie, że przy najgorszej 
pogodzie można być pewnym licznej frenk- 
'wencji słuchaczy w miejscowej obszernej 
„Świetlicy”, jeżeli się zapowie wykład ho- 
dowlany. 

W. przeciwieństwie do Walnej, gdzie się 
ludzie interesują tak żywo sprawą racjonal 
nej hodowli czerwonego bydła polskiego, 
w gminie lachowickiej jest bardzo żywe 
zainteresowanie sprawą hodowli drobiu róż 

  

nych odmian i hodowlą zwierząt futerko- , 
«wych. Istnieje tam od roku „Związek ho- 
dowców drobiu i zwierząt futerkowych“. 
Parę dni temu Zwiążek ten, w porozumieniu 

2 Organizacją Tow. Rolniczych i „Kołem 
Gospodyń" urządził kurs racjonalnej hodow- 
ti drobiu i zwierząt futerkowych. Prelegen- 
tek fachowych dostarczyły Warsząwa, Nowo- 
gródek i Baranowicze. Na przyczepkę mówili 
i instruktorzy rolni 0 hodowli ciełąt i o 
„nie. Ale cały nacisk był położony na tym 
kursie na hodowlę drobiu i królików. Słu- 
chaczy mimo silnych mrozów, było 
zgórą 200. Wykłady odbywały się w szko- 
le powsz. w Lachowiczach. Były bezpłatne. 
Chodziłi na mie mężczyźni i kobiety, starsi 
i młodzieży, chrześcijanie, Żydzi i Tatarzy 
Zainteresowanie było olbrzymie, wwaga wzo- 
rowa, a odpowiedzi udzielane przez słucha- 
czy prelegentkom dowodziły, że ludzie co 
ich słuchają posiadają już w tej dziedzinie 
sporo wiadomości własnych. Gminę łachowie 
ką uważamy za taki punkt, który w nieda- 
lekiej przyszłości, założy zbiornice jaj i wa 
gonami będzie wysyłał drób, oczywiście w po 
rozumieniu z jedną z firm eksportowych na- 
szych. 

Tyle na dzisiaj nowin z naszych opłot- 
ików wiejskich i małomiasteczkowych uli- 
czek powiatu przyfrontowego. 

Stetunja Bojarska. 

BOBROWSZCZYZNA 
- Praca oświatowa. W południowym za- 

kątku gminy pliskiej znajduje się niewiełka 
miejscowość Bobrowszczyzna. Jest to mały 
ośrodek życia społecznego. Jest tutaj kościół, 
tartak parowy oraz parę sklepów i kiłka- 
naście domów. Szkoła posiada własny bu- 
dynek. Młodzież tutejsza docenia znaczenie 
pracy samokształcenowej i zgłosiła eię do 
aniejscowej nauczycielki p. Genowefy Żur- 
kówny z prośbą o zorganizowanie kursu wie- 
czorowego, 

Dzielna p. Żurkówna, członkini Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
mych, mimo, że pracuje niedawno w tych 
warunkach, zabrała się energicznie do pra- 
cy. Przy kursie organizuje chór, narazie u- 
misonowy. Należy żywić nadzieję, że Borkow 
szczyzna będzie promieniować kulturalnie 
ma swą okolicę, a p. G. Żurkówna będzie pra- 
cę w tym kierunku prowadzić, 

'Włąd, Maciejewski. 

  

  

   

GSZEAIANA 
-- Zmiany personałne. Zastępca starosty 

'w Oszmianie Jerzy Niedziałkowski przenie- 
siony został w tym samym charakterze do 
Mołodeczna, zaś zastępca starosty pow. moło- 
deczańskiego Henryk Sylwestrowicz do Osz- 
miany. ’ 

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

mocy ubiegłej na odcinku granicznym Koł- 
tyniany zatrzymał trzech osobników, którzy 
usiłowali przemycić sanie naładowane to- 
warem. Zatrzymanymi okazali się znani prze- 
mytnicy bracia Marciunkowie i Sewerynko 
Bohdan. 

Przemytnikóm skonfiskowano cukier, su- 
kno i sacharynę. 

RASTI NARIAI NT LIKS 

1 życia Stow. Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wiłnie 

W Stowarzyszeniu Kupców Chrze- 
ścijan m. Wiłna odbyła się przy współ 
udziale delegatów Związku Kupców 
Żydowskich dalsza konferencja bran- 
ży bławatnej. Omówiono sprawę po- 
rozumienia się cennikowego  wileń- 
skich kupców tej branży oraz stabili- 
zację cen przez fabrykantów. W wyni- 
ku ożywionej dyskusji uchwalono po- 
wołać do życia mieszaną komisję z 
6 osób. Zadaniem tej komisji, która 
dokooptuje 7-mą osobę, jako jej prze- 
wodniczącego, ma być opracowanie 
ma zasadnicze artykuły wspólnego cen 
mika. W związku ze sprawą stabiliza- 
cji cen przez fabrykantów uchwalo- 
mo domagać się od fabrykantów: 1) 
usunięcia w miarę możności przy za- 
kupie zbyt dużej różnicy między ce- 
mą gotówkową a kredytową; 2) usta- 
nowienia pewnego i trwałego cennika 
„ma artykuły, mające największy po- 
pyt; 3) zagwarantowania przy zaku- 
pie towarów ceny na okres 3-miesię- 
czny; 4 udzielania bonifikacyj na wy- 
padek zniżki cen nawet na towary, 
znajdujące się na składzie. Uchwalono 
też, prowadzić wspólną czarną listę 
niewypłacalnych odbiorców. 

'Takaż konferencja odbyła się w 
bramży galanteryjnej, uchwały zaś za- 
padły analogiczne. 

Na ostatniem posiedzeniu Sekcji 
kupców branży papierniczo-piśmien- 
niczej stwierdzono, iż praca organiza- 
cyjna wśród kupiectwa tej branży po- 
stępuje powoli, co nie jest bynajmniej 
wynikiem bierności kupiectwa. lecz 
miepewną sytuacją wielu firm, z któ- 
remi z powodów tych jest rzeczą tru- 
dną rozpocząć współpracę. 

; Sekcja uchwaliła więc wstrzymać 
się obecnie, do czasu ustabilizowania 
się stosunków w branży, z wszełką 
akcją orgamizacyjną. 

Go do sprawy cennika, to po о- 
trzymaniu z Ogólnopolskiego Związku 
cennika Nr. 2 zostanie zwołane posie- 
dzenie Sekcji celem uzupełnienia go 
cenami na artykuły wyrobów miej- 
scowych. 

W_ I. E Ń S £K I 

Komunikacja autobusowa w Wilnie 
w świetle oferty T-wa Arbon. 

Sprawa komunikacji aułobusowej w na- 
szem. mieście stała się ostatnio jedńem z naj- 
ważniejszych zagadnień chwili, szczególnie po 
złożeniu oferty na jej eksploatację przez przed 
siębiorstwo handlowo-przemysłowe „Arbon*. 

Wobec najróżnorodniejszych komentarzy 
oraz głosów za i kontra, celem objektywnego 
oświetlenia sprawy oraz dania możności zain- 
teresowanym, ainteresowanymi są przecież 
wszyscy mieszkańcy Wilna, zajęcia odpowied- 
niego stanowiska, podajemy poniżej ofertę 
„Arbonu,, w dosłownem jej brzmieniu, z opu- 
szczeniem tylko tych jej ustępów, które mają 

drugorzędne znaczenie. 

      

  

Oferta Przedsiębiorstwa 
Handi.-Przemysłowego Arbon. 

Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe 
„Arbon* otrzymuje prawo i obowiązuje się 
na własny rachunek i ryzyko uruchomić w 
mieście Wilnie, w tych granicach jakie mia- 
sto, w czasie trwania tej umowy posiadać bę- 
dzie, komunikację autobusową, celem przewó 
zu pasażerów. W czasie trwania ni ej 
umowy, ani Rada Miejska, ani Magistrat nie 
pozwolą innym osobom, zarówno fizycznym, 
jak i prawnym, na uruchomienie w tychże 
granicach miejskiej komunikacji autobuso- 
wej, tramwajowej i froleybusowej, jak rów- 
nież'na własny rachunek tego rodzaju komu- 
nikacji miasto prowadzić nie będzie. 

Przedsiębiorca zobowiązuje się utrzymy- 
wać ruch autobusowy na następujących lin- 
jach: 1 Dworzec — Giedyminowska; 2 Dwo- 
rzec — Śnipiszki; 3 Dworzec — Pośpieszk: 
4 Szpital Kolejowy — Sołtaniszki; 5 Królew. 
ska — Zarzecze (ulicami Królewską, S-tej 
Anny, Zarzeczną i Połocką); 6 Wielka Pohu- 
lanka — Łegjonowa (ulicami Wielką Pohu- 
lanką, Legjonową, do: ulicy Dobrej Rady). 

Poza wymienionemi powyżej  linjami 
przedsiębiorcy przysługuje prawo w porozu- 
mieniu z Magistratem, uruchamiania nowych 
linij, przyczem ze swej strony Magistrat ma 

prawo wymagania od przedsiębiorcy urucha- 
miania nowych linij, przedsiębiorca zaś о- 
bowiązany będzie eksploatować te linje z ta- 
ką gęstością kursowania wozów. by średnia 

frekwencja tygodniowo wynosiła nie mniej 
niż 60 proc. miejsce. 

W wypadku gdyby przedsiębiorca nowych 
linij, wskazanych przez Magistrat nie urucho- 
mił po upływie 4 miesięcy od otrzymania na 
piśmie odnośnego żądania Magistrat mo- 
że uruchomić te linje na własną rękę, z tem 
jedynie zastrzeżeniem by linje te nigdzie nie 
przebiegały ul i, któremi będą przechodzi- 
ły autobusy eksploatowanych przez 

    

  

  

linij 
„przedsiębiorcę. 

Termin trwania niniejszej umowy strony 
ustalają na łat 20, od daty uruchomienia przez 
przedsiębiorcę pierwszej linji. Uruchomienie 
to winno nastąpić najpóźniej w okresie 100 
dni od daty uprawomocnienia się niniejszej 
umowy, przyczem spóźnienie się ponad dalsze 
50 dni powodować może rozwiązanie umowy 
niniejszej z winy przedsiębiorcy. 

Wzamian za udzielenie sobie prawa eks- 
ploatacji przedsiębiorca zobowiązuje się u- 
iszczać na rzecz gminy. miasta Wilna nastę- 
pujące opłaty: * 

   

W pierwszych trzech latach trwania umno- 
wy po złotych 150.000 (sto pięćdziesiąt tys.) 
za każdy rok eksploałacji. W. drugiem 
trzechłeciu suma ta podlega zwiększeniu na- 
okres tych trzech lat w takim samym stosun- 
ku procentowym, w jakim zwiększy się obrót 
trzeciego roku eksploatacji w stosunku do 

drugiego roku, w trzechleciu trzeciem, czwar 
tem, piątem, szóstem i w ostatnich dwóch 
latach suma ta będzie się zwię procen- 
towo ma każde nas e! w ta- 
kim samym stosunku procentowym, w jakim 
obrót za ostatnie trzy lata zwiększy się do 
obrotu trzech lat poprzednich. 

Należności opłacane być winny w ratach 

rocznych w terminie jednego miesiąca od za- 
kończerńa roku ekspłoatacyjnego. 

Opłata za pierwsze dwa lata eksploatacji 
na żądanie Magistratu może być mszczana w 
ten. sposób, że przedsiębiorca w okre! 

  

   

      

'dowlanym 1931 r. wykona według wskazó- 

  

wek i wymagań Magistratu na ulicach przez 
które prowadzą linje autobusowe, nowe jezd 
mie typu obranego przez Magistrat. 

Komunikacja winna się odbyw. 

sami o typie podwozia Saurerow: : 
nikiem 85 konnym „Saurer Diesel“ х karo- 
serją mieszczącą do 34 osób, wozy winny 

być jednakowo malowane, zaopatrzone w 
herb m. Wilna i utrzymywane w porządku 
i czystości, a obsługa jednolicie, czysto i po- 
rządnie wnundurowana. Przdsiębiorcy przy- 
sługuje prawo zamiany wozów na inne mar- 
ki z tem jednak by ja wozów i ich wy- 
gląd zewnętrzny nie został obniżony. 

Przedsiębiorca obowiązany jest urucho- 
nić odpowiednią iłość autobusów z tem, że 
ikursowanie wozów na linjach 1, 2, 3, 4, win- 

bywać nie rzadziej niż co 10mi 
ach 5 i 6 co 12 minut. Zepsu Ё 

zególnych wozów poza chwilowem ze- 
psnciem się w drodze nie zwalnia przedsię- 

biorcy od obowiązku utrzymania regularnego 
ruchu. 

Z racji krótkotrwałych przerw, spowodo- 
wanych przemarszem wojsk, procesjami, po- 
grzebami, przejazdem straży pożarnej i in- 
nemi podobnemi wypadkami, umawia jące się 
strony nie mogą zgłaszać wzajemnie żad- 
mych pretensyj. 

W wypadku stałego przepełnienia auto- 
busów na poszczególnych linjach Mag. przy- 

sługuje prawo: zarządzenia częstszego kur- 
sowania wozów, co przedsiębiorca winien 
u.kutecznić w terminie do 4 miesięcy od о- 
trzymania pisemnego zawiadomienia. 

Ogólna ilość i 
sów na dobę nie może być mniej 

      

   

       

      

    
     

  

      

„godzin, przyczem nasilenie ruchu może być 
zmniejszone w pewnych godzinach. Na pier- 
wszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkiej No- 
cy i w godzinach popołudniowych, dnia wi- 
gilijnego i Wiełkiej Soboty ruch może być 
zawieszany całkowicie. 

Przedsiębiorca obowiązany jest zatrudnić 
ma swoich wozach przedewszystkiem szofe- 
rów i konduktorów zatrudnionych na dotych- 
czasowo (kursujących autobusach w Wilnie. 
IPrzedsiębiorea ma jednak prawo żądać od 
dotychczasowego personelu * odpowiednich 
ikwalifikacyj i ewentualnego odbycia przesz- 
kolenia. 4 

K. 

  

Smutna historja młodej kobiety, 
która dzięki nieszczęśliwemu nałogowi spadła na dno życia. 
„ Wezoraj w mieszkaniu doktora Sztolemana 
(ulica Mickiewicza, 19) aresztowano na gorą- 
tym uczynku kradzieży zegara salonowego 
wartości 1.560 zł., niejaką Annę Futerfass == 
farmaceutkę z zawodu. | HEJ a 

Futerfassowa przyszła do doktorą Sztole- 
mana w charakterze pacjentki i korzystając 
z tego, że chwiłowo została sama w pokoju, 
skradła zegarek i usiłowała ulotnić się, lecz 
na schodach została. zatrzymaną. ‚ 

Podczas odprowadzania” aresztowanej do 
działu śledczego na ulicę Świętojańską are- 
sztowana najniespodziewaniej dla ekskortu- 
jącego ją policjanta. nagłym ruchem wydo- 
była z ukrycia szpryć i przez odzież zastrzy- 
knęła sobie, jak się później okazało morfinę. 

Okoliczność powyższa odrazu wyjaśniła, 
że się ma w tym wypadku do czynienia z 
nałogową mortinistką, która widocznie decy- 
dowala się nawet na kradzieże, byle otrzy- 
mywać Środki na kupno zabójczej, a tak nie- 
zbędnej dła niej trucizny. ? 

Jakoż zeznania poczynione przez F. w 
a zupełnie potwierdziły te przypuszeze- 

а. 
Aresztowana, pracująe przed paru laty w 

łaboratorjum farmaceutycznem za przykła- 
dem koleżanki zaczęła zastrzykiwać sobie 
morfinę i po pewnym czasie stała się nałogo- 

wą moriinistką. Nie pozbawiła się tego nało- 
gu i wówezas gdy wyszła zamąż. х 

Ponieważ okradała stale męża, ten ją 
wkrótce porzucił przez co materjalne wartn- 
ki jej bytu znacznie się pogorszyły, aż wre- 
szeje nadszedł moment gdy na truciznę za- 
brakło. pieniędzy, chociaż silnie 
jej potrzebował i oto nieszczęśliwa kobieta 
przechodzi na Śliskie tory przestępstwa: za- 
czyna kraść. $ =, 
* „Okrada emerytowanego sędziego p. Ma- 
kowieckiego (ul. Mickiewicza nr. 22) w mie- 
szkania którego zabrała salonowy zegar war- 
tości 1.500 zł., zastawiając go następnie w 
lombrdzie, aby za uzyskane pieniądze kupić 
morfiny. Kradnie również wartościowy ze- 
gar z pewnego mieszkania przy ulicy Pop- 
ławskiej nr. 5. Potem kipiący jeszcze samo- 
war z mieszkania p. Lackiej przy ułicy Wieł. 
kiej. Kradnie by móe zaspokoić swój nałóg. 

Takie są koleje łosu owej młodej, inte- 
ligentnej i wykształconej kobiety, która 
dzięki owemu strasznemu nałogowi spada 
ma dno życia. › 

Areszłowaną ofiarę niebezpiecznego nało- 
gu przesłano do dyspozycji władz śledczych. 
które najprawdopodobniej skierują ją do za- 
kładu leczniczego dla podobnych jej wykołe- 
jeńców, kokainistów i morfinistów. (e) 

Dziś: Modesta męcz. 

Jutro: Katarzyny. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 58. 

Zachód . —g. 16m,41 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 
w Wiinta z dnia 11/11—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnie — 9° С 

  

“ najwyższa: — 7° С 

a najniższa; — 139 С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przewążający: połudn. 

'Tendencja barom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: z rana pogodnie. potem pochmurno. 

SAMORZĄDOWA. 
— Konferencja starostów. W czwartek 

dnia 12 b. m. w Wileńskim Urzędzie Woje- 
wódzkim rozpoczyna obrady konferencja sta- 
rostów z terenu województwa wileńskiego, 
poświęcona omówieniu akcji obniżenia cen 
w związku z obecną sytuacją gospodarczą. 
Na konferencję tę zostali zaproszeni p. pre- 
zydent m. Wilna Folejewski, okręgowy in- 
spektor pracy Leszczyński i dyrektor Od- 
działu Banku Rolnego p. Macułewicz. 

; MIEJSKA 
— Udzielanie rabatów przez ełektrownię 

miejską. W ciągu miesiąca stycznia elektro- 
wnia wileńska: przeprowadza corocznie obli- 
czenia należnych abonentom rabatów. Na- 
leżność ta odliczana jest od bieżących ra- 
chunków częściowo w ciągu stycznia, częścio- 
wo w ciągu lutego. W tym czasie zatem wie- 
łu abonentów elektrowni płacić będzie mniej- 

sze rachunki. 
Omawiane rabaty ustałone są w zależnoś- 

ści od stosunku ilości kiłowatgodzin zużytych 

w ciągu całego roku do wielkości instalacji 
w kiłowatach. Im stosunek ten jest większy 
tem udzielany jest odbiorcom większy 
rabat. Rabat ten waha się do 35 procent ca- 
łorocznej należności. 

Największy rabat otrzymują większe prze- 
dsiębiorstwa' przemysłowe. ` 

— Wznowienie rėbėt przy budowle staeji 
autobusėw zamiejskich. Przed kilku dniami 
Magistrat wznowił roboty przy budowie sta- 
cji autobusów dalekobieżnych przy m. J. Ja- 
sińskiego. Roboty te w dalszym ciągu pole- 
gają jedynie na skopywaniu górzystego tere- 
nu w celu przygotowania miejsca pod wznie- 
sienie budynku stacji. 
_ Do finalizacji robót Magistrat zamierza 
jakoby przystąpić z początkiem wiosny r. b. 

— Konierencja w sprawie autobusowej. 
W pierwszych dniach przyszłego tygodnia Ma 
gistrat zwołuje konferencję w aktualnej spra- 
wie mozwiązania zagadnienia autobusowego 
w Wilnie. W konferencji tej poza. przed- 
stawicielami Magistratu udział wezmą przed- 
stawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa 
Grodzkiego i zaproszeni rzeczoznawcy. — 

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. х 
Na dzień 16 b. m. w wielkiej sali urzędu wo- 
jewódzikiego, zwołane zostało posiedzenie wy- 
działu wojewódzkiego, na którem rozpatrzo- 
my zostanie budżet sejmiku wileńsko-trockie- 
go na rok 1930—31, oraz sprawozdanie z dzia 
łalności i wykonania budżetu Rady Miejskiej 
m. Wilna za ostathiė trzy kwartały 1930 r. 

Poza tem zostanie rozpatrzonych 10 
RY budżetowych poszczególnych sejmi- 

— Niepomyślna konjunktura finansowa 
Magistratu miasta Wilna. Magistrat m. Wii- 
ma walczy obecnie z dużemi trudnościami fi- 
mansowermi, które grożą przerwniem rozpo- 
czętych robót inwestycyjnych, a co więcej 
stawiają nasz samorząd w niezwykle kłopo- 
tliwej i ciężkiej sytuacji wobec palącego pro- 
blemu bezrobocia, wymagającego natychmia- 
stowej interwencji w Kierunku przyjścia z 
Pomocą bezrobotnym przez zatrudnianie ich 
w jak największej ilości. 

A W celu chociażby częściowego uregulowa- 
mia tej niecierpiącej zwłoki sprawy Magi- 
strat zamierza w najbliższym czasie podjąć 
starania u władz centralnych. 

SANITARNA. 
— Zwiększenie nadzoru sanitarnego. Za- 

początkowana swego czasu przez ministra 
Składkowskiego akcja sanitarna został w cią 
gu ostatnich dwóch lat nieco zaniedbana. 
Obecnie jednak znów ma być podjęta akcja 

1 w sprawie tej przygotowują się ostre zarzą- 

3 

dzenia Zwrócona ma być szczeg. uwaga ma 
miasteczka i osady, na dziełnice t. zw. ży- 
dłowskie, zaniedbane i urągające wszelkim za- 
sadóm sanitarnym. Ogródki przed domkami 
zamiast kwiatów i ziełeni są w większości 
wypadków siedliskiem chorób i brudów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czwartek Akademicki. W czwartek dn. 

12 b. m. odbędzie się „Czwartek Akademicki". 

W programie „niezmiernie ciekawy odczyt p. 
t. „Wycieczka Akademików Włóczęgów Wi- 
leńskich „do Stambułu". Odczyt ilustrowany 
będzie przezroczami Czwartek powyższy 
ściągnie niewątpliwie znych słuchaczy ze 
względu na frapujący temat i popłarne 080- 
by włóczęgów wileńskich, biorących udział 
w wycieczce. Początek o godz. 8 wiecz. . 

Wstęp wolny. 

  

   

  

   

    

Z KOLEL 
— Ograniczenia paienia tytoniu na P.K.P. 

Według obowiązujących obecnie przepisów 
   kolejowych nie walno palić w przedziale dła 

niepalących nawet wtedy, gdyby przedział 
3 zajmowali sami palacze. Nie wolno też 

Przedzały dla ko- 
ane za przedziały dla 

  

    palić na korytarz 
biet są tem smem uważ: 
niepalących. & 

'powyższe są ograniczeniem bardzo 
ykrem dla palaczy, którzy z braku miejsca 

dla palących zmuszeni są 
a w przedziałach dla niepalą 

palące pozbawione są w tym 
rzeczy możności korzystania z prze- 

działów dla kobiet. 
Powodując niewygodę dla pasażerów i na 

rzekania, wpływają również ograniczenia wy 
żej wspomniane na zmniejszenie się zbytu 
wyrobów tytoniowych: 

Wiobec [powyższego wystąpił Zarząd Zwią- 
zku Kupców Tytoniowych z memorjałem do 
Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego. 
prosząc o przedsięwzięcie odpowiednich %ro 
ków: w Ministerstwie Kmunikacji w kierunku 
usunięcia ńieżyciowych ograniczeń palenia ty 
toniu na kołejach. 

- — Wojskowe Przysposobienie Kolejowe 
Kobiet P. K. P. Wilno. W dniach 6 i 10 b. 
m. odbyło się zebranie organizacyjne Woj- 
skowego * Przysposobienia Kolejowego łQo- 
biet P. K. P. Wiłno. 

Prezes nowosformowanego Przysposobie- 

  

    

              

mia. Teresa Tretynkiewiczowa uzupełniła skład 
Zarządu Sekcji i przystąpiła do intensywne- 
go szkolenia członkiń. Spodziewać się nałe- 
ży, że nowopowstałe stowarzyszenie, pod 
sprężystem kierownictwem znanej ze swej 
działalności p. Tretynkiewiczowej, rozwijać 
się będzie pomyślni jako jednostka zwar- 
ta przyniesie korzyść armji. Następne posie- 
dzenie odbędzie się we czwartek 12 b. m. 
0 godz. 18 w sali Ogniska Kolejowego: 

GOSPODARCZA 
— Skutki kryzysu gospodarczego. W 

związku z wykupywaniem patentów na rok 
1931 wpłynęło do wydziału przemysłowego 
Magistratu m. Wilna 22 zawiadomienia o li- 
kwidacji przedsiębiorstw przemysłowych po- 
<czynając od dnia 1 stycznia r. b. 

W ciągu stycznia wpłynęło takich zawia- 
domień jeszcze 14 z wynika, że w mie- 
siącu ubiegłym zlikwidowano łącznie 36 

przedsiębiorstw. 
— W sprawie zniżki cen w restauracjach. 

Ostatnio. wyniesiona uchwała Stow. restau- 
ratorów głosząca , że nie mogą obniżyć cen 
w takim stopniu w jakim spadły ceny żyw- 
mości, nie zadowolni szerokich rzesz konsu- 
mentów. 

- We wszystkich bowiem innych gałęziach 
przedsiębiorstw spożywczych również nie na- 

    

stąpiła zniżka wysokości komonnego, podat- 
ków robocizny i innych Świadczeń jednak 
ceny uległy wybitnej redukcji. Restauratorzy 
winni zrewidować swą kalkulację, o iłe nie 

chcą aby frekwencja w ich zakaładach w dal- 
szym ciągu spadała. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Dr. Brokowski ustąpił ze stanowiska 

prezesa Związku Pracowników  Miejskieh. 
Prezes Związku Pracowników Miejskich posei 
dr. St. Brokowski zrzekł się piastowanej god- 
ności. Na jego miejsce powołany został do- 
tychczasowy vice-prezes dyrektor elektrowni 
miejskiej inż. Glatman. 

— Związek Legjonistek prosi wszystkie 
byłe Legjonistki o stawienie się do dnia 1 
marcą w bardzo ważnej sprawie u por. Hof- 
fer - Woźniakowej ul. Ponarska 42—2. 

— „Czarna kawa* Kłubu 5) Dn. 
15 lutego o godz. 18-ej w siedzibie Klubu 
Społecznego w Wilnie, Mała salą Pałacu Re- 
prezentacyjnego, odbędzie się druga w tego- 
rocznym sezosie „Czarna Kawa* z referatem 
p. prof. Władysława Zawadzkiego p. t. „O- 
bęcny kryzys gospodarczy, a środki zarad- 
cze”. Po referacie nastąpj dyskusja. Zapro- 
szenia zostały już rozesłane, pozostałe zaś 
'w niewielkiej ilości można otrzymać do s0- 
boty dnia 14 b. m. w sekretarjacie BBWR, 
ml. Zawalna Nr. 1 oraz w siedzibie Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, ul. Ostrobram- 
ską Nr. 19, 

— Czarna Rawa Strzelecka — W 

ostatnią niedzielę karnawału ro: się 

o godzinie 21 (9) i będzie mi tplimie 

jedną z najweselszych w łym karnawale. о- 
kazja którą niewątpliwie warto wyzyskać, 

tem bardziej, że to sę bezwzględnie opłaci 
albowiem ci którzy to ueczymią ubawią się 

zmakomicie. 
— Ostatni odczyt Stefana Jarosza. Zna- 

ny podróżnik i znakomity mówca p. Stefan 
Jarosz, którego odczyty o Ameryce cieszyły 

się wszędzie olbrzymiem powodzeniem, wy- 
głosi dziś o godz. 7-ej wieczorem swój ostat- 
mi odczyt w Wilnie p. t... „W tundrach i ło- 
dowcach Alaski”. Opowiadania prelegenia, 
które tryskają humorem, i życiem potrafią 
wszystkich zainteresować, należy się więc 
spodziewać że odczyt ten ściągnie liczne rze- 
sze słuchaczy pragnących zobaczyć około 200 
pierwszorzędnych obrazów świetlnych z ży- 
cia Dalekiej Północy, ojczyzny Eskimosów 
i Indjan, krainy traperów, myśliwych i po- 
szukiwaczy złota. 

Bilety wcześniej do nabycia w kisęgarni 
Gebethnerą i Wolffa ul. Mickiewicza 7. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wydziału HI Tow. Prz. N. 

odbędzie się dnia 12 b. m. o godzinie 7-ej 
wieczorem, w łokału Seminarjum Historycz- 
nego — Zamikowa 11. Na porządku dziennym 
referat prof. Morelowskiego p. t. „Konfis- 
kata insyngnjów Skarbca Koronnego przez 
władze pruskie i poszukiwania części ocala- 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Miejskie subsydjum dła szkół żydow- 

skich. Magistrat uchwalił na ostatniem swem 
posiedzeniu wypłacić szkołom żydowskim 
10.000 zł. jako zaliczkę na uchwaloną przez 
Radę Miejską subwencję w wysokości 20 000 
zł. dla potrzeb szkolnictwa żydowskiego. 

RÓŻNE 
— lzba Skarbowa w Wilnie podaje do ogól- 

nej wiadomości, że w dniu 9.II. r. b. prze- 
niesiono Inspektoraty Kontroli Skarbowej z 
gmachu lzby Skarbowej przy ul. W. Pohu- 
iłanka Nr. 10 do gmachu przy ul. Zawalnej. 
Nr. 56. 

— Zwiększenie się zachorowań na raka. 
W kołach lekarskich zauważono, że w ostat- 
mich czasach znacznie zwiększyła się Kczba 
chorych na ralka. Niestety nie wprowadzono 
w Polsce obowiązku rejestrowania chorych 
na tę chorobę, wobec czego niema dkładnej 
statystyki wykazującej, w jaki sposób cho- 
roba ta się rozwija. Nie ulega wątpliwości, 
że wprowadzenie takiej statystyki mogłoby 

   



w poważnym stopniu "wskazać w jakich oko 
fcznościach i wypadkach, w związku z ja- 
Kkiemć objawami życiowemi rozwija się da- 
ma choroba. Przeciwnicy wprowadzenia re- 
jestracji rakowatych wskazują na to, że dja 
sz w tej dziedzinie jest bardzo słaba 
że re wielłu wypadkach będzie się inne za- 
chorzenia przypisywać na poczet rakowatych. 

Pogląd ten jest fałszywy i prawdopodob- 
wie już w najbliższym czasie wprowadzony 
będzie obowiązek rejestrowania rakowatych. 

ZABAWY. 
— Redata artystyczna. W tłusty czwartek 

dzia 12 b. m. w sałonach Kasyna Garnizono 
wego uł. Mickiewicza 13 odbędzie się „Redu- 
ła Artystyczna zespołu teatrów miejskich. 
Artyści dokładają wszelkich starań, ażeby 
mabawa ta, mająca za sobą świetne tradycje, 
i ciesząca się zasłużonem powodzeniem wy- 
padła jak najlepiej. Oryginalne dekoracje sa- 
fi balowej zaprojektował i wykonał J. Haw- 
ryłkiewicz. Trzy świetne orkiestry liczne na- 
grody konkursowe oraz moc niespodzianek 
dozwolą każdemu spędzić kilka godzin na 
wytwornej i beztroskiej zabawie. 

Bilety za okazaniem zaproszeń już moż- 
ma nabywać w kasie zamawiań w teatrze 

„Łutnia'. Osoby, które dotąd nie otrzyma- 
ły zaproszeń, proszone są o składanie swych 
nazwisk | adresów w kasie, cełem umożliwie 
mia jak najszybszego wysłania zaproszeń. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o g. 

8 wiecz. po raz 20-ty „Papa-kawaler", świet 
жа komedja Carpentiera, ciesząca się zasłu 
žemėm i uiesłabnącem powodzeniem. Przy- 
czyniają się do ego niemało pomysłowa re- 
żyserja Wyrwicz-Wichrowskiego który zara- 
«wem odtwarza rolę tytułową, świetna gra wy- 
konawców z Niwińską, Szurszewską, M:lec- 
%im i Wyrzykowskim na czele, przepiękne 
pieśni w wykonaniu p. Z. Wyleżyńskiej, bo- 
gata oprawa muzyczna kompozycji E. Dzie- 
wulskiego oraz barwne dekoracje J. Haw- 
ryłkiewicza. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 
mie Ś-ej wieczór ukaże się po raz trzeci 
„Szopka Akademicka" ciesząca się niesłab 
nącam powodzeniem. Część tradycyjna peł- 
na jest sentymentu, część aktualna zaś z nie- 
frasobliwym humorem przedstawia karyka- 
dury szeregu znanych w Wilnie osobistości. 
€emy zwykłe teatralne. 

  

Kie Miejskie 
"SALA MIEJSKĄ 

tówłosyramska 5. 

wyświetlane filmy: 

Od dnia 9 do 12 lutego 
193] roku włącznie będą 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

B. Hertza. W nadchodzącą 
nóddBiECĘ dnia 16 b. „m. o godzinie 3 min. 30 
po południu ukaże się w teatrze na Pohułan- 
5 po oenach zniżonych czarowna bajka dla 
młodzieży i dorosłych „Czupurek'* Benedy- 
kta Hertza. Galerja świetnych postaci oraz 
niefrasobliwy humor tej komedji zapewniają 

jej stale powodzenie. Reżyserja H. Zelwero- 
wiczówny. 

—Koneert Ciaudio Arrau. W sobotę 14 
b. m. w sali Konserwatorjum muzycznego w 
'Wiłnie, ul. Wielka 47, (wejście z ulicy Koń- 
skiej) na zaproszenie wileńskiego Tow. FH- 
harmonicznego koncertować będzie Claudio 
Arrau, słynny pianista, który przybywa do na 
szego miasta z bogatym, jak zwykle, reper- 
tuarem 

Bilety sprzedaje biuro Orbis, Mickiewicza 
11-a, od godziny Qej do 16.30. 

— Konkurs Śpiewaczy chórów WiŁ zw. 
Tow. Śpiew. i Muzycznych. W poniedziałek 
16 b. m. w sali teatralnej „Lutnia'* odbędą się 
zawody śpiewacze 6 chórów, należących do 
Związku Wileńskiego. 
Do konkursu staną następujące chóry miej- 

scowe: Akademicki (dyrygent Wł. Szczepań- 
ski),  Drukarzy (dyrygent W. Mołodecki), 
„Echo” (dyrygent W. Kalinowski), „Hasło 
(dyrygent J. Żebrowski), „„Ognisko* kolejowe 
(dyrygent A. Czerniawski) i pocztowy (dy- 
rygenł J. Leśniewski) 

Wyznaczone zostały 3 nagrody. 1-sza — 
puhar przechodni — ufundowany przez Pol- 
skie Radjo w Wilnie. 

Bilety nabywać można zawczasu w kasie 
teatralnej — od godz. 11 r. do 9 wiecz. bez 
przerwy. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

ВАО 
CZWARTEK, dnia 12 łutego 1931 r. 
11.58: Czas. 12.35:Poranek szkolny z Fil- 

barmonji Warsz. 14.30: Pogadanka dła Pań. 
15.30: „Wiisła w dziejach gospodarczych Pol- 
ski'* odczyt 16.15. Chóralne pienia religijne 
(płyty) 16.30: Transmisja z Rzymu — Uro- 
czyste posiedzenie Papieskiej Akademji Na- 
uk z racji otwarcia radjostacji. 17.30: Kon- 
cert religijny (płyty). 17.45: Aud. operowa 
pośw. Moniuszce. 18.45: Kom. Akad. Koła 
Misyjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
143“. 19.20: Progr. na piątek i rozmait. 19.30: 
Rezerwa. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00: „Mer- 
cato di fiori* fełj. 20.15: Nowości teatr. 20.30: 
Koncert popyłarny. 22.00: „Dzieje afisza” 
felj. 22.15: Koncert sołistów. 22.50: Kom. i 
muz. tan. 

K-USR-J E R 

PIĄTEK, dnia 13 lutego. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka iekka (płyty. 

13.10: Kom. met. 15.30: Lekcja francuskiego. 
16.25: Progr dzienny. 16.30: Koncert życzeń 
(płyty). 17.16: „Miljony much i komarów* — 
odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Kom. L. 
©. P. P. 19.00: Audycja „Niespodzianka. 
19.25: Komunikat „Sokoła”. 19.40: Pras. dzien. 
radj. 19.56: Progr na sobotę. 20.00 Pog. muz. 
20.15: Koncert symfoniczny. W. przerwie 
„Przegląd filmowy*. Po koncercie kom. 
23.00: Spacer detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
OJCIEC ŚWIĘTY PRZEMAWIA 

„URBI ET ORBI“. 
Cały Świat chrześcijański przyjął z rado- 

ścią i niecierpliwością wiadomość o mają- 
cem nastąpić przez radjo przemówieniu Ojen 
Świętego Piusa xl. Zapowiedź ta zostanie 
zrealizowana już dzisiaj we czwartek z oka- 
zji otwarcia radjostacji watykańskiej. Wszy- 
stkie rozgłośnie transmitują o godzinie 16.30 
przebieg uroczystego posiedzenia papieskiej 
akademji nauk, uświetnionego przemówie- 
miem Jego Świątobliw. W ten sposób urbi et 
orbi tym razem w sensie dosłownym również 
rozlegną się łacińskie słowa Stolicy Apostol- 
skiej. W związku z transmisją z Watykanu 
zapowiedziany koncert gramofonowy Toz- 
głośni wileńskiej nie odbędzie się. 
RASZYN — NAJWIĘKSZA RADJOSTACJA 

ŚWIATA. 
W mocy » @та 5 па 6 b. m. rozpoczęto 

pierwsze próby na antenie nowej rozgłośni 
raszyńskiej, narazie jeszcze nie pełną mocą. 
Hymnu narodowego, od nadania którego roz- 

poczęły się próby, słuchali w Wilnie, Krako- 
wwie, Katowicach i Poznaniu, specjalni ob- 
serwatorzy z odbiornikami detektorowemi, 0- 
trzymując bardzo dobry odbiór. 

Dalsze próbne audycje kontynuowane by- 
ły w niedzielę 8 b. m. Radjosłuchacze z ca- 

łego kraju stwierdzają listownie siłę, czys- 
tość i dłówięczność audycyj rozgłośni raszyń- 

sikiej. 
W Anglji słyszano Raszyn przy pomocy 

odbiorników dwu lub trzylampowych, przy- 
puszczając, że to któraś ze stacyj angiels- 
kich. Próby radjostacji raszyńskiej będą о4- 
bywały się nadał po skończonym programie 
dziennym rozgłośni warszawskiej i stopniowo 
będą przejmowały program jednocześnie pod- 
mosząc moc nadawczą. 

Polskie Radjo prosi słuchaczy o nadsyła- 
nie spostrzeżeń dotyczących próbnych audy- 
cyj tej największej radjostacji świata pod 
adresem skrzynki pocztowej technicznej 
Polskiego Radja w Warszawie, Kredytowa 1. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

Walc naddunajski 
Upajający zawrotnem 

«Aktów 10 

W rolach głównych: HARRY LIEDTE, Peggy 2 i Ernest Verebes. 

Początek seansów o godz. 4-ej. 
NAD PROGRAM: PODNIEBNY SZLAK Kom. w 2 akt. Podczas seansów sereg pieśni wyk. p. Hanna Jordan. 

Następny program: Siódme przykazanie. 

tempem i sentymentem 

  

Dźwiękowy 
KINO-TRATR 

„HELIOS“ 
ika 33, tel. 9-28 

Dziśl Po raz pierwszy 
w Wilnie! Na wzór wielkich stolicl 
Dwie gwiazdy humoru i śmiechul 

Przebój dźwiękowy. Pełne hum. kom., 
p. t. „PSI TRUJKĄT", rewja „Piraci 
niezw. powodz. na wszystk. ekranach światowych. Wszyscy śpieszcie ujrzećl 

ktualnošci, groteski. 

  

Wesoły tydzień wileński 
Rewel. film w wykon. CZWORONOŻNYCH GWIAZD 

taniec akrobat. i t. d. Wesoły tydzień o tym samym programie miał 
Pocz. seansów o g. 4, 6, B i 10'15 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„LOL DYMO“ 
sl, A, Miokiewioza 22   Pierwszy, wspanialy, przepiękny 

film džwiękowo-muzyczno-; 
ny produkcji szwedzkiej 

  

śpiew- 
p. t. Student z Sztokholmu 

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. — Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. 
NAD PROGRAM: Po raz pierwszy w Wilnie POLSKI DODATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 1030 — — — — — Ceny zniżone tylko ns |-szy seans 
  

Dźwiękowe Kino Dziśł 

CG/IN© 
ul, Wielka Nr. 47 

Ogień i żar milošcil 
Szalony romanel 

Przebój dźwiękowy. 

Śpiew i tańcef Egzotyczna kobieta 
Dramat ae! dziewczęcej miłości. W roli głównej pełna temperamentu Lenora Ulric. 

AD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i 
Na pierwszy seans e zniżone, — 

sk) Jodnik dźwiękowy. 
zj — Šanis o L 4, 6, 8 i 1015 

  

  

3 KINO-TEATR Dziš! Po rar |-szy w Wilnie p 5 ® r 

DĄ N| rum. PO zachodzie słońca 
» Nietylko największe arcydzieło sezonu, ale największy cud techniki filmowej. Na potężnem i wspaniałem tle 

WIELKA 42 rozwija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających się serc. 
W rol. gł.: fascynująca niezwykłą urodą Mary Dunkan oraz męski a naiwny Charles Farrell. Ceny od 40 gr. 

Kino Kolejowe Bożyszcze kobiet niezrównany IWAN 0 t t 
PETROWICZ i znana Hr. A. ASTER- kli | tej [ || H (ti 

8GNIS KO HAZY w I0-aktowym dramacie p, t. S a ni romans ( Lidl | 08 Jej 0 (I 

Ten silny dramat erotyczny przedstawia przepych i intzygi dworu książęcego, zachwyca porywającą 
(bek dworca kolejow.) grą artystów, wzrusza zgrozą wslk i niebezpieczeństw. 

Konin! 
Kino „WANDA“ 

Wielka 30 

  

W celu udogodnienia Sz. Publi- 
czności możności oglądania w 
jednym dniu całości filmu p.t. 

  

Wyświetla się 

1-sza serja 
|| Kino 

Wielka 36 

Tarzan władca dżungli 
„STYLOWY“ 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziełe i święta -o godz. 4-ej po pol. 

W-g powieści 
Edgara Rice 
Burroogusa. 

iz Wyšwietla się 2-ga 1 ostatnia serja 

+ Klejnory świątym Opar 
  

  

Pszenmo- chleb djetetyczny 
p. D-ra Kneippa na sposób 

* codziennie świeży, 
do nabycia w mechanicznej piekarni 

Naikorzystniej 
kupuje się towary gwa- 
rantowanej dobroci u Głowińskiego | 
Polecamy tweedy na kostjumy i sukie, flanelety | 

M. WOŁOŻYŃSKIEGO 
telefon 13-33 Wilno, ulica Wielka Nr. 18, 

w pięknych deseniach, materjały mundurkowe — 

WILEŃSKA 27.3 

  

i ilnja lub sprzedam fol- Zamienię na dom w Wilnie a.?o' przestree- 
ni 52 ka w obrębie m. Holszany, wraz z inwentarzem 

Komunikacja auto- 
/busowa z Wilnem 12 klm. od stacji Bohdanów. 

Dowiedzieć się: Wiłno, Piłsudskiego 8, m. |. 

żywym i martwym, oraz budynki. 

  

MIGNON G. EBERHART. 14 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Nastąpiło krótkie milczenie. Lance 
O'Leary bawił się ołówkiem, jakby nie 
myśląc o niczem innem. W najbliższe 
ekno uderzył silny podmuch wichury. 
Policjant w kącie poruszył się nie- 
spokojnie i znieruchomiał, zaskoczo- 
my skrzypnięciem krzesła. March o- 
<ietchnęła głęboko. Izabella spojrzała 
na swoje nogi w jedwabnych poń- 
czochach, założyła jedną na drugą, 
wgniotła koniec papierosa w popiel- 
miczkę i objąwszy palcami kolana, 
wpatrzyła się mętnym wzrokiem w 
detektywa. Na kominku buchnął na- 
gle żywy płomień i z klejnotów, zdo- 
biących jej dziwnie szerokie ręce, 

strzeliły migotliwe blaski. 

— Panno Saro, więc kiedy padł 
strzał, pani spała? Czy to znaczy, że 
pani spała mocnym snem? Tak moc- 
no, że ktoś mógł wejąć do pokoju 
z korytarza, a pani mogła tego nie 
zauważyć? 

— Nie — zaprzeczylam. — Mój 
fotel stał niedaleko łóżka tyłem do 
schodów. Ktoś mógł zejść ze scho- 
dów, nie budząc mnie, bo dzieliła 
mnie od nich pewna przestrzeń, ale 
najmniejszy szelest na łóżku obudził- 
by mnie momentalnie. Jeżeli mówię, 
że spałam, to tak jak sypiają pielęg- 
niarki, z jednem okiem otwartem. 

— Więc czy kto mógł wejść do 
pokoju z korytarza — badał O'Leary 

  

Mamy do ulokowania 
gotówkę w sumach od 1000 — 6000 doł, na solidne 

hipoteki nieruchomości miejskich Z (Biskupia 12) Nr. 900 
ais > : 69 

Ajencja „Polkres“ — Wilno, Krėlewska 5, tel. 17-80 ES 

MEBLE 
najtanieį 

solidhej roboty možno za- 
mawiać na dogodnych wa- 
runkach bezpośrednio w 
warstacie, Uwadze panów 
Stolarzy! Przyjmuje się 
wszelką obróbkę drzewa 
na maszynach. Ceny kon- 
kurencyjne. K. Giesajtis. 

Nowogródzka 18. 
Firma egzystuje od 1918 r. 

į 
: 
i 

Į 
! 

  

gubiony kwit lombard. 

uniewažnia się. 

—tak cicho, że pami go nie usłyszała? 
— Nie — powtórzyłam. — Jestem 

pewna, żebym się obudziła. Widzi 
pan, ktoś, ktoby wszedł z korytarza, 
musiałby, idąc do schodów, przejść 
tuž koło mnie. 

— A jednak najmniej dwóch fu- 
dzi weszło do tego pokoju — Adolf 
Federie i jego morderca. Pani jest 
pewna, że nikt nie wszedł z korytarza 
Pan Lontrgan jest pewny, że nikt nie 
przeszedł przez jego sypialnię, a 
slamtąd ma Się rozumieć, na schody 
i do pokoju chorego. 

— Mówię, panu, że 
fuknął Deke Lonergan. 

— А więc — ciągnął O'Leary, ig- 
norując uwagę młodzieńca — jeden 
z tych dwóch ludzi uciekł po wystrza- 
le, co przedstawia jeszcze bardziej in- 
teresujący problem, bo ten wystrzał 
obudził i pannę Keate i pana Loner- 
gana. Strzał został dany przypusz- 
czalnie ze szczytu schodów. Aby uciec, 
morderca musiał: albo zbiec po scho- 

spałem — 

Wi BSS KT 

o mistrzostsłą świata w bolai na Iodzie. 

  

Fragment meczu finałowego U.5.A. — Szwecja, który zakończył się zwycięstwem drużyny 
amerykańskiej w stosunku 3:0. W pierwszej tercji Stany Zjednoczone strzelają dwie bramki. 
Dalszy ciąg pierwszej tercji i cała druga tercja upływają pod znakiem zaciętej walki. Do- 

piero w trzeciej minucie ostatniej tercji U. S.A. zdobywa trzecią bramkę. 
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100.000 zł. padło w Wilnie. 
We wtorek 10 b. m. w 1-szym dniu cią- 

gnienia 4-ej klasy 22 p iej loterji pań- 
stwowej główna wygrana. 100.000 złotych pa- 
dia na los Nr. 73.313, sprzedany w oddziale 
wileńskim kolektury E. Lichtensteima. 

Szczęśliwcami, tak hojną ręką obdarzo- 

nymi przez los są trzy osoby: nauczycielka 
1, losu. właściciel małej nieruchomości przy 
ul. Archanielskiej — */4 losu i inżynier cza- 
sowo pracujący w Gdyni na budowie obozu 
emigracyjnego */> losu. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Kalendarz Samorządowy na rok 1931. 

Bibljoteka Samorządu. Nakładem Samorzą- 
dowego Instytutu Wydawniczego sp. z o. o. 
w Warszawie (Ś-to Krzyska 13) Warszawa 
1930. Str. 288. 

Treść: Dział I — Kalendarzowy i intor- 
macyjny. Dział II — Artykułowy: M. Jaro- 
szyński — Samorząd w r. 1930. Przegląd dzia 

    

   

  

lainošci instytucyj komunalnych. Stanisław 
Podwiński — Tabelaryczne zestawienie wew 
nętrznej organizacji samorządu terytorjalne- 
go w Polsce. A. H. — Tablice danin komu- 
nalnych. — Terminarz czynności budżeto- 
wych i podatków . E. Kopczyński — Ter 
minarz .czynnośc. a wiejskich i niewy- 
dzielonych miej: ‚ В. Grochowski i S. 
Grzeszczak — Wykaz przepisów prawnych, 
dotyczących ustroju, finansów i działadno- 
ści samozrądu terytorjalnego. Dział 1 — 
Monografje. 

— Bibijoteczka Sportowa Głównej Księ- 
garni Wojskowej. Popularna już dziś wśród 
szerokich kół sportowych „Bibljoteczka Spor 
towa“ wzbogacona została trzema nowemi 

tomikami a mianowicie: Tomik 14. Tadeusz 
Fonterko. Jak zbudować kajak. — 150 zł. 
Pracę ilustruje 16 rysunków i 3 tablice, po- 
dające naturalne wymiary poszczególnych 
części łodzi, co sprowadza pracę budowni- 
czego łodzi jedynie do nałożenia wzorów na 
drzewo, odrysowania i wycięcia. 

    

    

        

Lwów, ulica Rzeźnicka Nr. 16, 
zawiadamia niniejszem swych P. T. 
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Elizabeth Arden 
Niezrównanej dobroci preparaty „Venetian“ 
do pielęgnowania i udelikatmania cery 

Wyłączna Agentura w Wilnie 

J.PRUŻAN 

Telefon 4-82 

powiedž. 

  

Klijentów oraz P. T. Zastępców iosowych 

o otwarcia Oddziału w Wilnie przy ul. Nemiecziej 4, tel. 222. 
Zastępcy losowi proszeni aą o łaskawe zgłoszenie się do Oddziału po specjalne iastfūkojo i informacje. 
Równocześnie zawiadamiamy, że nie jest to żadne biuro przyjmowania zamówień, werbujące sab- 
zastępców, lecz ODDZIAŁ BANKU, prowadzący czynności bankowe, zaś głównym celem jego 

jest ułatwianie uczciwym zastępcom pracy we wszystkich możliwych kierunkach. 

Inteligentni Panie i Panowie znajdą jeszcze popłatne zajęcie zgłaszając się do nas! 

DRICZEANIECH ODER ZW OWA REANERORETEARAE TREO COD CYCGSON 

Ogłoszenie. 
Zarząd Kasyna "'odoficerskiego 28 Baonu 

KOP. w Wołożynie zawiadamia, że jest do 
wydzierżawienia stołownia Kasyna i bufet. 
Członków Kasyna na miejscu 100-tu, stolują- 
cych się 40 tu dziennie. Oferty zaopinjowa- 
ne przez policję, nadsyłać pocztą do dnia 
5 marca 3] r. załączając znaczek na od- 

Zarząd. 

Nr. 34 (1976) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POKRĄSANA PRZEZ PSA. 

Do szpitała św. Jakóba przywieziono wczo” 
raj, 30-letnią Sawicką Franciszkę (Kazimie- 
rzowski zaułek 11) która tak została poką- 
sana przez psa — wilka, że utraciła pnzy, 
tomność od upływu krwi. (©). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

W dniu 10 b. m. Palewicź Władysław, 
Lwowska Nr. 26, padając ze stosu drzewa 
z wysokości 4 mtr. doznał złameną lewej 

nogi. Pogotowie Ratunkowe po udzielenim 
pierwszej pomocy przewiozło Palewicza w 
stanie niezagrażającym życiu do szpółała ży- 
dowskiego. 

PODRZUTEK. 

W dniu 10 b. m. Szuszko Oiga, Zawalna: 
Nr. 21 znalazła podrzutka płci męskiej w 
wieku około 2 miesięcy. Podrzatka uxnie- 
szezono w przytułku Dzieciątka Jemus. 

KRADZIEŻE. 

10 b. m. Kalinowska Zofja & Framkiel Łi. 
ba (W. Pohulanka 27) zamełdowały, óż ze- 
strychu tego domu skradziono tm bietizny 
na sumę 500 złotych. 

Warszawczyk Sora (Zawałma 41) zamej- 
odwała o kradzieży jaj na 85 złotych przez 
Stankiewicza Franciszka i Jezierskiego Szy- 
mona (Stefańska 3), których zatrzymano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ, DOBĘ. 

Od dnia 10 do dnia 11 b. m. zanotowano 
ogółem wypadków 36, w tem %radzieżyń,. 
opilstwa 4, przekroczeń admianistracy jnych 
14. 

RAE 

H UMOR. 
STAŁY KLIJENT. 

Pewien Szkot, który 15 łat temu kupil 
sobie kapelusz, zdecydował się a ciężkóem 
sercem na odłożenie starego grata do szafy 
i na nabycie nowego kapelusza. 

Z pewną siebie miną wchodzi do jedynego, 
istniejącego w jego rodzinnem miasteczku 
sklepu z kapeluszami, i wyciągając do właści- 
ciela rękę, mówi: 

— Witam pana, jestem znowu pańskim 
gościem 

  

Popierajcie Ligę Morską 

ASN ISI NET AN LSI NO III KASOS TTT 

ZAWIADOMIENIE 

KRAJOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 
i Poszukuję 

mieszkania 
od 5 do 7 pokoi w' cen 
trura miasta, Oferty pre- 
szę nadsyłać do Redakcji: 
„Kurjera W.” pad 46765 
  

gub. ks. woj. wydaną: 
przez P.K.U. Postawy 

na imię Arkadjusza Lew- 
szyckiego r. 1902 aniew się: 

PRZYJMUJĘ 
do roboty 
SUKNIE, 

KOSTJUMY. 
PŁASZCZE 
it p. 

Wykonanie eleganckie i 
akuratne według ostatniej 
mody. Ceny przystępne. 

Proszę się przekonać. 

Ul. Wileńska 29—9, 

    

  

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wiienkin| 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
£ jadalne, sypiałne i ga- 
į binetowe, kredenay, 

stoły, szały, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warynkach 

I NA RATY. 
| NADESZŁY NOWOŚCI 

  

Ważne dla inteligencji 
pracującej i 
się młodzieży ze >ni- 

Obiady domowe 
smaczne, zdrowe, 
obfite i 

Wilkomierska 1—11 
(wejście z Górki Kał- 

wazyjskiej). 

  

  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

sal) „ATÓJEWIANNA” 

M. Sienkiewicz. 
3038—2-   

A | 

| 
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KURIER WILEŃSKE 
Spółka z egr. odpow. 

DRUKARNIA 
IFTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Wilno, šu. Jaioka Rr. 1 
Telefon 3-40. 

Dzieła : książkowe, 
druki, keiążki dłu 
urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospokty, 
zaproszenio, afisze 
i wszełkiego redze- 
ju roboty drukarskie 

   uczącej 

piszek! 

tanie 

Sprzedzź detaliczna według connika fabrycznego, 
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M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. Z1, 

WYKONYWA 

ul. Królewska 9. PUNKTUALNIE 
Wydaje śniadania, obiady — TANIO — 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad i złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 abiadów — 25 złotych. 
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  Lekujemy bezpłatnie i solidnie 
wszelkie oszczędności na pierwszorzędne hipoteki 

miejskie i wiejskie z dobrem oprocentowaniem 

Ajencja „Po kres*—Włno, Królewska 3, tei. 17-80 

tel. 9-21, od 9—1 1 3-8 
W. Z. P. 29. 911 

Akuszerka 

  

  

Przy zakupach prosimy pawaływać się 
na nyłoszenia w „Kurjecze Wileńskim". 

dach, przebiec przez pokój wieżowy, 
tuż koło fotelu panny Keate, którą je- 
go strzał obudził i umknąć pasażem. 
Albo przejść przez sypialnię na pię- 

trze. Pan, panie Lonergan, jest pewny, 
że nikt nie przeszedł przez pański po- 
kój. Że nie mógł przejść, boby go pan 
usłyszał. Panno Saro, czy po wystrza- 
le mógł kto przejść koło pani, tak, że- 
by pani tego nie zauważyła? 

— Chyba na skrzydłach! 
— Nie zauważyła pani nic... 
— Zaraz! 
W znużonym umyśle budziło się 

przypomnienie. Zamknęłam oczy, sta- 
rając się odtworzyć w pamięci chwilę 
przebudzenia. — Zaraz — ciągnęłam 
z namysłem. — Śniło mi się, że na- 
około mnie szaleje letnia burza i że 
uderzył piorun. Huk ten obudził mnie 
w jednej chwili i otwierając oczy, zo- 
Laczyłam.. Przypominam sobie. — 
Zobaczyłam, że ziełona portjera we 
drzwiach chwieje się lekko, jakby 
ktoś ją poruszył. Tyle tylko zobaczy: 

przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. się:     

łam. I zaraz zdałam sobie sprawę, że 
śniłam i że nie piorun mnie obudził. 
Wstałam więc z fotelu i rozejrzałam 
się po pokoju. 

— I mic pani. nie zobaczyła? — 
zapytał bardzo spokojnie OśLeary. 

— Nie. Tylko kota. Potem dozna- 
łam tak silnego wstrząśnienia, że zu- 
pełnie zapomniałam o tej portjerze. 

— Dziękuję pani — rzekł. — Czy 
pani sądzi, że osoba, która uniosła 
portjerę, mogła zdążyć zejść po scho- 
dach i przebiec przez pokój, już po 
wystrzale, zanim pani otworzyła oczy 
i zobaczyła falowanie portjery. 

— Nie — odparłam z całą sta- 
nowczością. 

— W iakim razie nasz problemat 
pozostaje w dalszym ciągu problema- 
tem. Zwłaszcza, że — O'Leary przy- 

glądał się uważnie obracanemu.w pal-- 

cach ołówkowi — zwłaszcza, że drzwi 

z sypialni pana Lonergana na kory- 

tarz są zamknięte na. klucz. Klucza 
jednak niema a ślady ręki na szklanej 

Zimne i gorące zakąski. 
Piwo. 

: : Sprzedaje się DOM 
Maria BNP | žie 

as 40. Bardzo tanio. 
© warunkach dowiedzieć 

ul. Lwowska 12—4, 

  

ROZ » ||| 

do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 

nad apteką Jundziłła.. 

  

wyjazdu va 
przy ulicy   

  

klamce zostały starannie wytarte. 
— Co! — krzyknął Deke Loner- 

gan. 
My reszta skamienieliśmy w trwo- 

żnem milczeniu. 
— Czy pan nie ma nic więcej do- 

powiedzenia, panie Lonergan? Na 
pewno pan nie zapomniał o niczema? 

— Nie mam nie do powiedzenia 
- Między jasnemi brwiami młodzień 

ca zarysowala się ostra linja, a cała 

twarz przybrała posępny odpychzją- 
cy wyraz. 

— Przykro mi wobec tego — rzekł 
łagodnie O'Leary. — Bo widzi pam, 
jeżeli ten strzał pana obudził i jeżeli 
ktoś mógł się prześlizgnąć przez. 
pański pokój, tak że pan tego nie u- 
słyszał, to musiał pan usłyszeć stuk 
zamykanych drzwi i zgrzyt klucza w 
zamku, Wie pan, lepiej byłoby dla 
pana, gdyby pan coś takiego usły- 

Szał. 
(Birev 1.) 
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Baczeny 
Bypbeiekoi 
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