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WIEZALEŻNY ORGAN| DEMOKRATYCZNY 

1. 0.1.2. i problem polsko-niemiecki 
Mamy przed sobą „Biuletyn pra- 

sowy Związku Obrony Kresów Za- 

chódnick* (Z. O. K. Ż.)'Nr. 9 z dn. 

4 lutego r. b. Znajduje się tam ar- 

tykulik p. t. „Wywiadowcze cele lo- 

tu Grusego“, inkryminujący lotniko- 

wi niemieckiemu, który na kilka dni 

przedtem wylądował na terytorjum 

polskiem, cele wywiadowcze i żąda- 

jący „wytaczenia mu postępowania 

karnego o zbrodnię szpiegostwa po- 

wietrznego, które niewątpliwie mia- 

ło miejsce”- Tymczasem już nazajutrz 

po ukazaniu się tego biuletynu lot- 

mik Gruse został zwolniony, ponie- 

waż śledztwo wyjaśniło, że lądowa- 

nie było skutkiem defektu motoru, 

aparat, znaleziony przy łotniku, nie 

nadawał się do zdjęć lotniczych, a 

naświetlona klisza w tym aparacie 

wykazała zdjęcie, dokonane w Niem: 

czech na ziemi. 

Powstaje pytanie, czy jest wska- 

zanem przesądzanie wyników toczą- 

cego się śledztwa przez organizację 

społeczną i urabianie opinji w spo- 

sób, któremu nazajutrz zaprzecza 

urzędowy komunikat? Sądzimy, że 

mie. Bezwzględnie odporne stano- 

wisko wobec agresywności niemiec- 

kiej reakcji bynajmniej nie potrzebu- 

je wyrażać się w robieniu alarmu 

przy każdej okazji i trzymaniu Jud- 

ności powiatów zachodnich w ciąg- 

łem napięciu lub niepokoju. 

„Związek Obrony Kresów Za- 

chodnich* jest organizacją silną i 

sprężystą i ma ziemiach zachodnich 

rozporządza dużemi wpływami w 

społeczeństwie. W swoim stosunku 

do Niemiec i do Niemców Związek 

musi, oczywiście, w pewnym stopniu 

liczyć się ze specjalną wrażliwością 

ludności miejscowej na objawy agre- 

sywnej wobec Polski polityki nie- 

mieckiej. Że przeto Z. O. K. Z. u- 

trzymuje wobec Niemców ton bar- 

dziej ostry i czyni gesty bardziej 

bojowe niż nprz. Min. Zaleski — te- 

mu nikt się nie będzie dziwił. Róż- 

ne tu muszą być metody, a nawet 

różne cele, ale w żadnym razie cele 

te nie mogą być rozbieżne. Zada- 

niem rozwažnych czynników spo- 

łecznych po obu stronach granicy 

jest unikanie iątrzenia stosunków. 

Jeżeli po stronie niemieckiej jest tej 

rozwagi dzisiaj o wiele mniej, niż u 

nas, to mie racja, abyśmy potrzebo- 

wali tę różnicę 'raraz wyrównać, 

Palmę pierwszeństwa w krzykliwości 

i napastliwości możemy bez żadnej 

dła siebie szkody pozostawić nie- 

mieckim prowincjonalnym pisemkom 

z tamtej strony granicy. 

* 
* 

Dużem zaniedbaniem t. Zw. pro- 

pagandy polskiej jest skoncentrowa- 

mie całej akcji na państwach b. ko- 

alicji i zupałna rezygnacja z oddzia- 

ływania na społeczeństwo niemiec- 

kie. Bardzo byłbym rad, gdybym się 

mylił, ałe tak ta dziś sprawa wy- 

gląda. Nie znam takich czynników 

społecznych polskich, poza nielicz- 

nemi grupkami pacyfistów, któreby 

starały się nawiązać i utrzymać 

kontakty z odpowiedniemi sferami 

niemieckiemi. Pod „odpowiedniemi* 

rozumiem nietylko te sfery, które 

wogóle obce są uczuciom niechęci 

łub polityce rewizjonistycznej wobec 

Polski, ale każde, z któremi można 

prowadzić, dyskusję w formie przy” 

zwoitej, pomimo nawet wielkich prze- 

ciwieństw w pogladach na aktualne 

kwestje polityczne. 
Niemiec jest z natury 

kiem praktycznym i podatnym na 

argumenty rzeczowe. Państwa pol- 

skiego nie zna, a prasa niemiecka 

maluje mu je w takich barwach, że 

posiąda o niem najfałszywsze poję- 
<ie, pomimo, że położenie geogra- 
ficzne i interesy gospodarcze coraz 

to nowe wytwarzają punkty stycz- 

ne. Że strony polskiej nie robi się 

nic, albo bardzo mało, aby te jego 

człowie- 

mylne wyobrażenia o wschodnim 

sąsiedzie sprostować, oraz owe krzy- 

we zwierciadło, w którem ogląda 

wszystkie rzeczy polskie, z przed 

oczu jego usunąć. 

Prasa polska w Niemczech oraz 

wszelkie tam publikacje polskie 

prowadzą albo akcję obronną mniej- 

szości polskiej, albo walczą z rewi- 

zjonizmem niemieckim. Niema ta- 

kich publikacyj, w których prowa- 

dzonąby była, niejako ponad aktu- 

alnym sporem o granice, albo nie- 

zależnie od niego, dyskusja nad tem, 

co jest w dobrze zrozumianych in- 

teresach Polski i Niemiec wspólne- 

go, jakie istnieją zagadnienia euro- 

pejskie lub światowe, w których 

polski i niemiecki punkt widzenia 

mogą być jednakowe, a: przynaj- 

mniej po dyskusji bardzo do siebie 

zbliżone. Dzisiejsze napięcie stosun- 

ków polsko-niemieckich, w gruncie 

rzeczy sztuczne i z całem wyracho- 
waniem przez niemieckie czynniki 

polityczne utrzymywane, nie powin- 

no zasłaniać oczu na możliwości 

zgodnego współdziałania w ргту- 

szłości w wielu zagadnieniach sze- 

rokiej polityki międzynarodowej. 

Niestety, nikt z polskiej strony o 

tem Niemcom nie mówi, nikt tego 

rodzaju propagandy słowem i pis- 

mem nie prowadzi. Cała treść sto- 

sunku przeciętnego Polaka do Niem- 

ców wyraża się w niemądrym ko- 

munale: „Odwieczny wróg”. Jakgdy- 

by istniała wogóle pomiędzy ludźmi 

lub pomiędzy narodami jakaś „od- 

wieczna” wrogość. Anglja, której 

zmysł polityczny jest bez konkuren- 
cji, nie miała i nie ma żadnych „od- 
wiecznych“ wrogów. 

* * 
* 

W dzisiejszej sytuacji politycz- 

nej istnienie organizacji o tym cha-. 

rakterze, co Z. O. K. Z. jest, w pew- 

nym zakresie potrzebne. Między in- 

nemi wydaje ona poważny i dobrze 

redagowany kwartalnik p. t. „Straż- 

nica Zachodnia”, w którym intere- 

sujący się przebiegiem spraw i sto- 

sunków polsko-niemieckich czytel- 

nik może znależć cenne i wyczer- 

pujące informacje, systematycznie 

obrazujące rozwój tych stosunków. 

. Spotykamy tam b. ciekawe i w ob- 

jektywnym tonie utrzymane artyku- 

ły, choć zdarzają się tam również 

wyjątki w rodzaju nieinteligentnego 

artykułu w Nr. 2 p. Serdy- Teodor- 

skiego p. t. „Powojenne zbrojenia 

Niemiec". Ale trzeba zauważyć, że 

1) działalność Z.O.K.Z., nie powin- 

na w swoich metodach brać przy- 

kładu od nacjonalistycznych organi- 

zacyj niemieckich, nie powinna roz- 

jątrzać oba narody w dziedzinie 

niepolitycznych stosunków, 2) nie- 

zależnie od Z. O. K.Z. należy two- 

rzyć okazje do stykania się polskich 

i niemieckich czynników spolecz- 

nych, do dyskutowania kwestyj 

spornych, do usuwania przesądów 

i nieporozumień. Przytem nie trze- 

ba się ograniczać do sfer lewico- 

wych tylko lub pacyfistycznych. Ca- 

ły środek polityczny Niemiec, bę- 
dący obecnie oparciem rządu Brii- 

ninga może tu być wzięty pod uwagę. 

Podczas ostatniej sesji w Gene- 

kilku dziennikarzy polskich 
z inicjatywy jednej wysoce uzdol- 

nionej i doskonale orjentującej się 
w polityce zagranicznej koleżanki 
przeprowadziło ciekawą dyskusję 

z dziennikarzem niemieckim z Prus 

Wschodnich, nacjonalistą i rewizjo- 

nistą. Co do aktualnych konfliktów, 

żadna ze stron drugiej, wprawdzie, 

nie przekonała, ale dyskusja miała 

pewien skutek, jak to wynika z od- 
czytu, który ów niemiecki dzien- 

wie 

nikarz wygłosił w Królewcu przed, 
kilku dniami na temat stosun- 

ków polsko - niemieckich. Prele- 
gent bowiem, podtrzymując wpraw-- 
dzie tezę o niemożliwości utrzyma-.. 

  

Wnuk „króla walców". 

  

Na pewnym balu dobroczynnym w Londynie 
wystąpił jako dyrygent orkiestry Johann 
Sttaus;:* wnule. „królażkalców? 0 Akompanjo- 
wał mu w pewnej chwili sam książę Walji. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 12.11 PAT. Dnia 
12 b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem p. prezesa Rady Ministrów 
Walerego Sławka posiedzenie Rady 
Ministrów, poświęcone sprawom 
bieżącym, Między innemi, Rada Mi- 
nistrów powzięła uchwały w spra- 
wie projektów ustaw 0 ratyfikacji 
całego szeregu umów, konwencyj 
i porozumień międzynarodowych, w 
sprawie rezolucyj, powziętych przez 
międzynarodową konferencję eks- 
pertów rolniczych w Bukareszcie, w 
sprawie statutu stałego komitetu stu- 
djów państw rolniczych środkowej 
i południowo - wschodniej Europy 
oraz w sprawie ustaw o skupie ko- 
lei Fabrycznej Łódzkiej, kolei Cha- 
bówka—Zakopane z odnogą Nowy 
'Targ—Sucha Hora i kołei lokalnej 
Liwów—Stojanów. 

Posiedzenie komitetu ekona- 
micznego ministrów. 

"WARSZAWA, 
czwartek dnia 12 b. m. przed po- 
łudniem odbyło się posiedzenie ko- 
mitetu. ekonomicznego ministrów, 
poświęcone m.in. rozważaniu obec- 
nego stanu eksportu produktów ho- 
dowlanych i jego potrzebom. 

Nauka języka polskiego 
w Serbii. 

BIAŁOGRÓD, 12.11 PAT. W tu- 
tejszem miejskiem pierwszem gim- 
nazjum rozpoczęła się nauka języka, 
polskiego dla uczniów gimnazjów 
białogrodzkich, którzy, korzystając 
z przysługującego im prawa wybo- 
ru jednego ze słowiańskich języków 
wybrali sobie naukę języka  pol- 
skiego. Na pierwszej lekcji obec” 
nych było 30 uczni z rozmaitych 
gimnazjów białogrodzkich. 

  

nia bez zmian obecnego stanu rze- 

czy pomiędzy Polską a Rzeszą, do- 

wodził jednak w drugiej części swe- 

go odczytu, że koniecznem jest dla 

obu stron odprężenie atmosfery i że 

polityka niemiecka powinna mieć na 

względzie pacyfikację stosunków 

pomiędzy temi dwoma narodami, 

od których współdziałania w dużym 

stopniu może zależeć przyszłość Eu- 

ropy. Ten końcowy .wywód  prele- 

genta jest wyrażnem echem prowa- 
dzonej w Genewie dyskusji. Jest to 

wskazówka, że podobnych okazyj 

nie należy zaniedbywać, bowiem 

nie są one bez pożytku. 
* * 

* 

Jeszcze jedno pod adresem Z.O. 

K.Z. Czyż na zachodzie nikogo 

nie razi nazwa „Kresów Zacho- 

dnich“, zastosowana, jak należy ro- 

zumieć, do całego b. zaboru pru- 

skiego? Ten niefortunny termin jest 

wogóle tak szeroko traktowany w 
Polsce, że jeżeli zsumować wszystkie 

„Kresy”: zachodnie, północne, wscho- 

dnie i południowe, to co ostatecznie 

zostanie prócz nich, poza Warsza- 

wą? Czyż jest jakiś sens w tem, 

aby terytorium oywch „Kresėw“ 
obejmowało obszar kilkakrotnie wię- 

kszy od reszty państwa? Mieści się 
w tej nazwie coś nieprzyjemnego, 

jakaś obawa, jakaś psychika defen- 

zywy politycznej. Komu przyjdzie 

do głowy we Francji nazywać „kre- 

sami" Normandję lub  Prowancję? 

Dawno już czas i u nas zerwać z tą 

niedorzeczną terminologją. 

a Testis, 

12A(.PAT.. W. 

) BATE 

Dziś w Sejmie będzie 

    

przemawiał p. premier 
Sławek. 

(Fel. ed wł. kor. z Warszawy). 

Dziś o godz. || przed południem 

odbędzie się posiedzenie Sejmu, na 

którem przeprowadzone zostanie 

trzecie czytanie budżetu na rok 

1931.32. W czasie posiedzenia za- 

bierze głos p, premier Sławek i wy- 

głosi dłuższe przemówienie. 

Pogłoski 6 ustąpieniu min. Zaleskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach politycznych krąży 
uporczywie pogłoska, którą notuje- 
my z obowiązku dziennikarskiego, 
że p. min. spraw zagranicznych Za- 
leski ma w najbliższym czasie ustą- 

pić ze swego stanowiska. 
Według naszych informacyj, po- 

głoska ta w chwili obecnej w ka- 
żdym razie jest przedwczesna. 

Areszty wybitnych członków K. P. Z. B. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Władze bezpieczeństwa stwierdziły, że w 
pierwszych dniach stycznia przybyło do War- 
szawy, kilku emisarjuszów komunistycznej 
раг Zachodniej Białorusi (KPZR). Po 
dłaższej obserwacji władze w dnia wezorzj- 
szym przeprowadziły szereg rewizyj w wyni- 
(ku których aresztowano kilka osób podej- 
rzanych © prace w KPZB, Aresztowano se- 
kretarkę i łącznika tcehniecznego Racheię Le- 
winson, która miała w swsieh rękach kasę 
partyjną. W jej mieszkaniu aresztowano ©d- 
dawna poszukiwanego działacza komunisty- 
cinego Jana Condera, członka centralnego 
wydziała zawodowego komunistycznej par- 
tji polskiej. Następnie aresztowano członka 

л SM аВЕМО " 

Pan Marszałek w mieście Porto, w 

  

towarzystwie posła 

p. Perłowskiege i konsula honorowego Rzplitej w Porto, inż. de Lima, udekorowanego 
wówczassprzez Pana Marszałka Piłsudskiego orderem „Polonia Restituta”. 

sekretarjatu centralnego komitetu EPZB. Le- 
cena Żuka, w mieszkaniu którego znaleziono 
skład oręża. U aresztowanych Skorupki, Bi- 
berguły i Kowalkowskiego znaleziono wię- 
ksze sumy w dolarach. Ponadto w miesz- 
kaniu Kowalkowskiego, podczas zarządznej . 
zasadzki zatrzymano kilka osób nie mełdo- 
wanych. Śledztwo w tej sprawie powierzono 
sędziemu do spraw szczególnej wagi p. Kwia- 
tkowskiemu. Z materjałów znalezionych przy 
aresztowanych wynika że KPZB. postanowi- 
ła ze stolicy kierować akcją wywrotową na 
ziemiach wschodnich i terenie pograniez- 
nym. 

   
     

polskiego w Madrycie i Lizbonie 

«ПЕИСЕТАНООЯРЫКОБСЩЫМДЕ TRU NET SI M STS OKO WERTER NIO TA P SL DIT SIL D 6) 

Zbliženie francusko-niemieckie nie može się 
odbyć kosztem Polski. 

WERSAL, 12.11. (Pat). Wczoraj 
wieczorem odbył się tutaj wiec pa 
cyfistyczny, zorganizowany przez 
ugrupowania lewicowe. Przemawia- 
ło szereg mówców na temat: „Cze- 
go Niemcy oczekują od Francji 
i czego Francja cczekuje od Nie- 
miec?*. Między innymi przemawiał 
dr. Espe, Niemiec, członek Reichs- 
banneru, który zapewnił, że repu- 
blikańskie Niemcy potrafą oprzeć 
się skierowanym przeciwko Niem- 
com napaściom ze skrajnej lewicy 
i prawicy, Mówiąc:o zatrważającej 
sytuacji gospodarczej Niemiec, pod- 
kreślił on, że inne narody nie mo- 

„syljankę, 

gą tolerowač tej sytuacji, gdyž gro- 
zi to ogėlną depresją ekonomiczną. 
W. zakończeniu — protestował mów- 
ca przeciwko zmianom terytorjal- 
nym, które dotknęły Niemcy po 
wojnie, zwłaszcza na wschodzie. 
Inni mówcy, przemawiając za zbli- 
żeniem francusko-niemieckiem, sta- 
wiali za warunek niezbędny, aby 
porozumienie to odbyło się nie kosz- 
tem Polski. W czasie wiecu kilka- 
set manifestantów, śpiewając mar- 

próbowało kilkakrotnie 
wejść do sali, lecz zostało odpar- 
tych przez policję i żandarmów. 

* Poważniejszych zamieszek nie było. 

Nowy gabinet estoński. 
TALLIN, 12.11. (Pat). Na posie- 

dzeniu sejmu w dniu 12 b.m. przed- 
stawił się izbie nowy rząd estoński 
w następującym składzie: premjer 
oets, minister spraw zagranicznych 

Tennison (Partja lud.), spraw wewn. 
i sprawiedliwości Hunerson (Zw. 
Chłop.), spraw wojskowych Kerem 

(Partja Lud.), rolnictwa Jurman (Zw. 
Chł.), oświaty i opieki społecznej 
Piiskar (socjalista), komunikacji 
Qinas (socjalista), finansów Pung 
(Partja Gosp.) Nowy gabinet uzy- 
skał votum zaufania 54 głosami 
przeciwko 17. 

Demonstracja studentek w Kownie. 
KOWNO 12.Ii. Pat. W ezwartek w godzi- 

nach przedpoludniowyech stadentki uniwer- 
sytetu kowieńskiego w liezbie 150 urządziły 
demonstrację przed więzieniem na znak pro- 

Samobójstwo w katedrze Notre Da 
PARYŻ 12.11. Pat. — W środę w połud- 

nie Meksykapka Antonina Rivas wystrzałem 
z rewolweru odebrała sobie życe w. katedrze 
Notre Dame. Wypadek ten postawił w trud- 
nej sytuacji duchowieństwo pawyskie, bowiem 
Gbrządek  oczyszezenia świątyni, skalanej 
przelaniem w niej krwi, wymaga dość dłu- 
gieh przygotowań i eałej skomplikowanej ce- 
remonji, zaś katedra Notre Dame miała w 
czwartek być otwarta celem odprawienia na- 
bożeństwa z powodu chbchodu 9-€j rocznicy 
chjęcia przez Papieża Piusa XI Stolicy Ape- 
stelskiej. Wohee tego kardynał Verdier zarzą- 
dził natychmiastowe zamknięcie po wypadku 

' 

testu przeciwko osadzenia w więzieniu stu- 
dentów - ateitininków, aresztowanych przed 
kilkoma dniami. 

me. 
drzwi Świątyni, zwołał telefonicznie swzy- 
stkich członków kieru, których udało się za- 
stać w domu i około godziny 4 odbyła się 
bardzo uroczyście ceremonja puryfikaeyjna, 
poczem drzwi świątyni zostały otwarte na 

nowo i we czwartek nabożeństwo dziękczyn- 
ne na cześć Ojca Świętego odbyło się w/g 

  

zgóry. ustałonego ceremonjału z udziałem” 
przedstawicieli rządu i korpusu dyplomatycz- 
nego. Z dokumentów znalezionych przy de- 
nałce można wnioskować, że powodem jej 
rozpacziiwego kroku było opuszczenie jej 
przez męża. 

  

  

   

Bir. 35 (1977) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
M. BIRŻYSZKA W AMERYCE. 

е „Łiet. Żin.* zamieszczają opis zy- 
jęcia jakiego doznał ze Ruy GÓŁASC: = 
grupowań litewskich w Ameryce prof. M. 
Ja: wór, udał się do Stanów Zjedno- 
<zonych w celu propagowania idei yska- RZ P pag; nia idei odzyska 

Litwini amerykańscy dali do zrozumienia 
M. Birżyszce, że Związek Odzyskania Wil- 

ma powinien zmienić dotychczasową taktykę 
pobrzękiwania orężem a natomiast rozwi- 
nąć jak najszerszą działaln. na terenie samej 
„Wileńszczyzny: wspierać tamtejszych Litwi- 
mów w ich niedostatku i nęzdy, zasilać titew- 
skie szkoły, a szczególnie T-wa kulturalne, 
wszelkiemi środkami rozpowszechniać pra- 
zę litewską, nawiązywać przyjazne stosunki 
z wileńskimi Polakami, Białorusinami i Ży- 
dami, słowem, uspasabiać ludność tamiejszą 
przychylnie do Litwy. wę 

DOOKOŁA BUDOWY CUKROWNI 
: 10-go b. m. w Ministerstwie Skarbn we 

Kownie odbyły się pr. rgi na budowę gma- 
chu cukrowni w Kw ach w pobliżu Ma- 
xjampola. W wyniku przetargów budowę fa- 
bryki objęła czeska firma „Brak*, podjemu- 

° wykonać prace za 1 milj. 700 tys. lit, 
czyli o 500 tys. It. taniej od firm miejscowych 
Instalację wewnętrzną fabryki również obję- 

ła : eska firma „Skoda“. Gmach fabryka 
powinien być wykończony z końcem wrześ- 
mia, w połowie października zamierza się ją 
uruchomić. 

  

      

   

     

   
   

  

CO DAŁ LITWIE WWÓZ DRZEWA 
SOWIECKIEGO. 

w Żin.*, bilansując handel Litwy z Ro- 
sją, i imienia że w wyniku w wozu drzewa 
sowieckiego do Łitwy, wkrótce zostanie 

ca w 72 tartakach, 3000 ro- 
e bez źródeł utrzymania, 

an i robotników straciło zna- 
mowy przy eksploatacji lasu. 

KATASTROFA SAMOLOTU. 
Dn. 3 b. m. na pole należące do 

w Kurtowianach, spadł amin616ł 1 ak. D z sieržantem Lendrajtisem pilotem. Lendraj- 
dis z tej katastrofy wyszedł cało, zaś aparaś 
jest częściowo zniszczony. 

NOWE PISMO W KŁAJPEDZIE. 
№ Kłajpedzie ukazał się dwutygodnik „Darbininku balsas“. (Głos robotnika). Pismo 

wydaje zarząd związków robotników, mało- rolnych i rzemieślników. 

BOSS EISS PKSTS TINDI 

Prace budžetowe w Senacie, 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Prace budżetowe na plenum Se- 

natu rozpoczną się dnia 4-go marca 
i trwać będą'do dnia 10 go marca 
włącznie. Posiedzenia odbywać się 
będą codziennie „od godz. 10 rano 
do B-ej wieczór, z małą przerwą 
obiadową. 4 

Prałat Świeykowski nie otrzy- 
mał medalu Niepodległości. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 
Prasa opozycyjna przed kilku 

dniami donosiła, że ks. prałat wiey- 
kowski zrzekł się nadanego mu w 
sierpniu medalu Niepodległości nie 
miał on bowiem ochoty figurować 
w spisie z płk. Kostkiem Biernac- 
kim. Agencja „Iskra" dowiaduje się, 
że komitet krzyża i medalu Niepod- 
ległości nigdy nie przyznawał ks. 
prałatowi wieykowskiemu „tego 
odznaczenia, które ustanowione zo- 
stało zresztą w październiku r. z. 

Przedłużenie układu. 
WIEDEŃ, 12.11 PAT. Po kilku- 

tygodniowych rokowaniach został w 
czwartek po południu przedłużony 
układ w sprawie przywozu nieroga- 
cizny z Polski do «Wiednia, 

   
     

  

Zadłużenie rolnictwa. 

GENEWA, 12.1. (Pat). Komitet 
ekspertów dla kredytu rolnego za- 
poznał się z odpowiedziami rządu 
bułgarskiego, estońskiego, węgier- 
skiego, łotewskiego, polskiego, ru- 
muńskiego i jugosłowiańskiego na 
kwestjonarjusz, rozesłany na war- 
szawskiej konferencji rolniczej, a 
dotyczący istniejących warunków 
kredytowych dla sfer rolniczych. Z 
nadesłanych odpowiedzi wynika, że 
zadłużenie rolnictwa wynosi global- 
nie: w Bułgarji 4| milj. dol., w Estonji 
23 milj. dol., na Węgrzech 245 milj. 
dol., na Łotwie 49 milj. dol., w Pol- 
sce 251 milj. dol, w.Rumunji 240 
milj. dol, w Jugosławii 733 milj. dol., 
co w ogólnej sumie wynosi 1.582 
miljony dolarów. Obdłużenie hekta- 
ra ziemi rolnej wynosi || dol. w 
Bułgarji, 8 dol. w Estonii, 34 dol. na 
Węgrzech, 15 dol. na Łotwie, 16 
dol. w Polsce, 14 dol. w Rumunii 
* 59 dol. w Jugosławii. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 12. П РАТ. \ 

drugim dniu ciągnienia 4 klasy Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następujące: 

10 tysięcy złotych — 66.609, po 
5 tysięcy złotych —127.731 i 151.085. 
ROREKLZEEOEYREO ARA BOE ZERETORONCTEWODTESG 

Popierajcie Ligę Morską 

4 Rzeczną! 
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Do głosu w samorządzie muszą dojść ci, 
co potrafią rządzić. 

(Wywiad z p. Romanem Rucińsk im — prezesem Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie). 

W dalszem sondowaniu opinji pu: 
blicznej co do przyszłej Rady Miejs- 
kiej i Magistratu zwróciliśmy się do p. 
Romana Rucińskiego — prezesa Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 
który udzielił nam następujących u- 
wag: 

— Instytucja, którą reprezentuję 
-— mówi pan prezes: Ruciński — jest 
obarczona odpowiedzialnością i troską 
nietylko za rozwój przemysłu i handlu 
w mieście, ale i na całem terytorjum I- 
zby. Dlatego też, jeśli chodzi o rozwój 
gospodarczy miasta mogę go ujmować 
z punktu widzenia całości zagadnień 
gospodarczych na terenie, na którym 
pracuje Izba. Już dlatego, że Izba jako 
taka, przedewszystkiem jestpowołana 
do opieki nad przemysłem i handlem, 
władze municypalne jakiegokolwiek- 
bądź miasta leżącego w zasięgu Izby, 
obowiązane są w swoim własnym inte 
resie utrzymywać z nami kontakt i 
współpracować. 

" Nie znaczy to, że mam na myśli su- 
premację Izby w sprawach gospodar- 
czych nad Radą Miejską czy Magistra- 
tem. Chodzi mi przedewszystkiem 0 
współdziałanie z władzami municypal 
nemi w tym sensie, ażeby zagadnienia 
gospodarcze miasta jak i kraju były 
traktowane w sposób rzeczowy. 

" Widziańa przez nas w polityce gos- 
podarczej miast eksperymentacja wy- 
nikająca z zabarwień politycznych Ra- 

7 Miejskiej czy Magistratu, nie może 
miejsca, jeśli się nie chce zrujno- 

wać całego widomego dorobku kultu- 
ralnego miast. 

Bogactwo miasta przedewszysl- 
kiem opiera się na stanie czynnym ży 
cia gospodarczego w jego granicach te 
rytorjalnych jak również na zasięgu je 
go wpływów na okolicę. Dlatego też 
Wilno, jako stolica pewnego terytor- 
jum jest poniekąd źwierciadiem swego 
kraju. Jeśli więc się mówi o ubogiem 
mieście, to jednocześnie mamy wyo- 
brażenie i o tej okolicy, na którą to 
miasto. promieniuje. 

— Więc rozwój miasta pan prezes 
uzależnia od rozwoju gospodarczego 

tych ziem, którch ono jest stolicą? 
— W dużym stopniu. Ale Wilno ja- 

ko takie nie może wyłącznie karmić 

  

  

   

  

się środkami kraju, ale równićż musii * 
z siebie wiele dawać krajowi. A zatem 
wzajemna wymiana dóbr miaterjal- 
nych. я 

Społeczeństwo wileńskie dużo ocze- 
kuje od przyszłej Rady Miejskiej. Lecz 
pozwolę sobie być trochę pesymistą. 
Ogólnoświatowy kryżys gospodarczy 
któremu uległa Polska, specjalnie ujem 
nie odbił się na stanie gospodarczym 
miasta. Dość stwierdzić, że handel we 
getuje, a z przemysłu zostały tylko 
szczątki. 

—- Jakie doraźne środki zaradcze p. 
prezes widzi? 

— O doraźnych środkach nie może 
być mowy. Te gałęzie życia gospodar- 
czego jak przemysł i handel mogą u 
mas nabrać stężenia i rozmachu w stop 
niowym rozwoju miasta, które dzisiaj 
jest gnębione przez kryzys i pewne 
zagadnienia polityczne. Więc nie o do- 
raźne środki chodziłoby, lecz o poli- 
tykę gospodarczą na szerszą skalę. 

Jeśli zaś chodzi o przemysł i han- 
del w mieście, to od miasta oczekuje 
się ulg w niektórych obciążeniach po- 
datkowych np.: podatek od ładunków 
kolejowych jest stanowczo za wysoki 
i powinien być zmniejszony. Lecz na 
ogół na Magistrat nie mamy co narze- 
kać. Pan prezydent Folejewski w mia- 
rę swoich możliwości zawsze uwzględ- 
miał słuszne dezyderaty przemysłu i 
handlu i przez cały czas swego urzę- 
dowania wykazał i wykazuje daleko 
idącą współpracę z Izbą: Jesteśmy z 
całem uznaniem dla p. prezydenta i 
jego pracy, lecz niektóre agendy Ma- 

PAMIĘTAJ O D 

gistratu nie stoją na wysokości swego 
zadania. 

Opowiem panu następujący wypa- 
dek, który miał miejsce niedawno. 

Jeden z kupców miejscowych dostar- 
czył był Magistratowi towary i zgłosił 
się po należność. Po otrzymaniu asyg- 
natl udał się z nią do kasy, lecz pie-- 
niędzy nie otrzymał bowiem chwiłowo 
kasa ich nie miała. Za parę dni do tego 
kupca zawitał sekwestrator miejski po 
podatki, które wynosiły dziesiątą część 
jego należności. Kupiec ów nie miał 
pieniędzy, więc wyraził prośbę, ażeby 
jego obciążenie potrącono z należnej 
mu sumy od Magistratu. Wobec tego, 
że sekwestrator sam osobiście tego zde- 
cydować nie mógł, więc ów kupiec 
zwrócił się do sekcji finansowej Ma- 
gistratu, lecz bez skutku. Odpowie- 
dziano mu że kupiec obowiązany jest 
wpierw zapłacić, a potem dopiero mo- 
że otrzymać swoją należność. Taki biu- 
rokratyzm nie ułatwia, ale utrudnia 
życie. 

Mojem zdaniem przyszła Rada Miej- 
ska powinna się zająć usprawnieniem 
pracy w Magistracie i urzędowanie na- 
chylić do wymogów życiowych. 

Jednak dopóki nie będzie zmienio- 
ne ustawodawstwo t. j. nie będzie u- 
chwalona nowa ustawa samorządowa, 
któraby umożliwiła rozbuodwanie sa 
morządu wewłaści wym kierunku to z 
obecnego stanu rzeczy nie mależy się 
wiele spodziewać. 

. Proszę pana, sam jestem demokra- 
tą ale to nie znaczy abym pewnych u- 
jeranych stron w obecnie przyjętych 
pojęciach demokratycznych nie wi- 
dział. Nieszczęściem nowych samorzą- 
dów jest szeroko pomyślana demokra- 
tyzacja, która w praktyce daje to, że 
o obłiczu Rady Miejskiej i Magistratu 
decydują najczę ci, co na samo- 
rządzie się nie znają. Dlatego też w 
samorządzie zasiadają dyletanci lub 

ludzie związani z partjami, które to 
partje najlepsze chęci swych przedsta- 
wicieli paraliżują i uniemożliwiają im 
pracować dla dobra ogółu. 

Z naciskiem panu powtarzam, że 
samorząd nie może być podzielony na 
folwarki partyjne i do głosu mtszą 
dojść ludzie, którzy umieją i potrafią 
rządzić, i którzy nie będą obciążeni 
zobowiązaniami względem swoich wy- 
borców partyjnych. Wtedy nietylko 
majżywotniejsze interesy miasta znaj- 
dą uwzględnienie, ale i współpraca 
tych instytueyj, których zadania zazę- 
biają się z zadaniami samorządu, może 
dać realne wyniki. 

— Jaki udział ma Izba w pracy 
samorządu nad podniesieniem gospo- 

darczem miasła? 

— Jak powiedziałem, Izba jest po 
to aby służyć daleko idącą pomocą we 
wszelkich poczynaniach samorządu 
nad rozbudową życia gospodarczego 
miasta. My mamy zawsze ramiona ot- 
warte, trzeba wiec, ażeby i ze strony 
samorządu tak samo było. Wtedy 
zawsze się dogadamy. 

Ostatnio, jak pan wie, Izba jest 
bardzo zainteresowana projektem bu- 
dowy w Wilnie rzeźni, chłodni i be- 
koniarni. Brak wspomnianych zakła- 
dów przynosi wielkie straty, które się 
oblicza na przeszło 1.700.000 zł. rocz- 
nie. 

Więc jednem z najbliższych zadań 
przyszłej Rady Miejskiej winna być 
budowa rzeźni, chłodni i bekoniarni, 
w czem jest nietylko zainteresowany 
przemysł i handel, ale i rolnictwo. 

Ja, jako prezes Izby Przemysłowo- 
Handlowej — kończy pan prezes Ru- 
ciński — będę szczęśliwy, jeśli praca 
nad rozwojem życia gospodarczego 
miasta przyszłej Rady Miejskiej i Izby 
będzie się odbywała na płaszczyźnie 
wzajemnego porozumienia i zrozumie- 

nia. abb. 
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o kobiecy rynek pracy”. 
Nadmiernie. intelektualistyczny ©- 

raz teoretyczny charakter naszej szko 
ły powoduje, że młodzież, która koń- 
czy u nas zakłady naukowe, jest zu- 
pełnie nieprzygotowana do wybóru 
odpowiedniego dla siebie zawodu. 
Tak jest z absolwentami naszych 
szkół średnich, a bodajże jeszcze go- 

 rzej z naszą młodzieżą, która ukończy 
ła szkołę powszechną. 

W jak małym stopniu młodzież 
szkół powszechnych jest przygotowa- 

„na do wyboru odpowiedniego dla sie- 
bie zajęcia — nie potrzebujemy tego 
tutaj dowodzić. Każdy, kto z tą mło- 
dzieżą obcuje, musiał zauważyć, że 
jest ona zdezorjentowana i że ostate- 
cznie wybór zawodu jest raczej dzie- 
łem przypadku, przygodnej namowy, 
tradycji, takiej czy innej kombinacji, 
naleganie rodziców, naśladownictwa, 
a tyłko niekiedy odgrywa tu rolę za- 
interesowanie, lub prawdziwe powo- 

_ Xanie do zawodu. To też propagowane 
hasło: „człowiek na właściwem sta- 
nowisku“, mające właśnie u nas spe- 
«jałnie ważkie znaczenie, staje się ra- 
czej iluzoryczne. 

* Dr. J. Rostkowska — Żeńska mło- 
dzież szkół wileńskich i wileński kobiecy ry- 
mek pracy. — Wilno 1931 r. — 48 etr. 

  

A jako skutek —' 

podwójna strata: dla jednostki tak 
częste tragedje życiowe, zniechęcenie 
i niepowodzenie w życiu, dla społe- 
czeństwa zmniejszenie produkcyj 
ności i wydajności pracy. 

Według obliczeń mczonych nie- 
mieckich, francuskich i angielskich, 
zaledwie jedna czwarta część mło- 
dzieży szkolnej wybiera zawód odpo- 
wiedni dla siebie, połowa czyni wy- 
bór zupełnie niewłaściwy, a reszta wy 
raża się w sposób niezdecydowany, 
Nie możemy tutaj ustalić cyfr odno- 
szących się do maszych pod tym wzglę 
dem stósunków: Sądzimy jednak, że 
sprawa nie przedstawia się u nas by- 
najmniej lepiej niż na Zachodzie. 

„ Po tym krótkim wstępie łatwo za 
uważyć, że Sprawa badań psychotech 
nicznych prowadzonych w celu t. zw. 
„orjentacji iprofesjonalnej*, czyli po- 
rądnictwa zawodowego — stanowi za 
gadnienie pierwszorzędnego znacze- 
mia. Dletego też w państwach, które 
dokładnie zdają sobie sprawę z war- 

_ tości możliwie najracjonalniejszego 
„zastosowamia psychofizycznej energji 
człowieka. do celów . praktycznych, 
„dawno już utworzono bogato wypo- 
sażone laboratorja psychotechniczne 
i poradnie zawodowe. 

W Polsce również zainteresowano 
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Nowe ostre zarządzenie przeciwko robotnikom 
w Rosji Sowieckiej. 

MOSKWA. 12. !l. (Pat). Nasku- 
tek decyzji wszechrosyjskiego cen- 
tralnego komitetu wykonawczego, 
mają być w drodze administracyjnej 
wysiedleni z zajmowanych mieszkań 
w domach fabrycznych i kolejowych 
wszyscy ci, którzy nię pracują w 
danych przedsiębiorstwach. Osoby, 
które samowalnie porzuciły pracę 
lub też te, które usunięte zostały 
za naruszenie dyscypliny pracy, bę- 

Wotum zaufania dla 
LONDYN, 12. HI. (Pat'. Izba Gmin 

310 głosami przeciwko 235 odrzuci- 

dą wyrzucane z zajmowanych mie- 
szkań natychmiast, bez względu na 
stan rodzinny i porę roku. 

Prasa sowiecka stwierdza zgo- 
dnie, iż zarządzenie centralnego ko- 
mitetu wykonawczego ma na celu 
walkę z chronicznem uciekaniem 
robotników z przedsiębiorstw sowie- 
ckich oraz upadkiem dyscypliny 
pracy. 

rządu Mac Donalda. 
ła wniosek konserwatystów © wy- 
rażenie rządowi votum  nieuiności. 

W Hiszpanji znów niespokojnie. 
MADRYT, [2. IL (Pat). Wydano 

tu nadzwyczajne zarządzenia celem 
zapewnienia bezpieczeństwa. Na 
głównych ulicach policja rozstawio- 
na jest wzdłuż trotuaru, a na środka 
jezdni patrolują policjanci konni. 

MADRYT, 12. IL. (Par). W/g „He- 
raldo”, w dniu dzisiejszym rozpo- 
czną się nadzwyczajne wykłady na- 
skutek porozumienia między liczny- 
mi studentami a szeregiem profeso- 

rów, którzy prowadzić będą wykła- 
dy u siebie. Pomimo zakazu policji, 
w klubie Athonee, usiłowano zwo- 

łać zebranie polityczne. Szef policji 
wszedł do klubu i zawezwał obe- 
cnych do rozejścia się. Wiele osób 
policja ewakuowała siłą, aresztując 
wszystkich członków zarządu klubu. 
Zarząd klubu złożył w związku z 
tem skargę przeciwko szefowi policji. 

Akcia przeciwko hitlerowcom. 
BERLIN, 12. IL. (Pat), Z. polece- 

nia sędziego śledczego policja ber- 
lińska rozpoczęła w czwartek 12 
b. m. zakrojoną na szeroką skalę 
akcję przeciwko narodowo-socjali- 
stycznym organizacjom partyjnym. 
Zarówno w biurach, jak i mieszka- 
niach prywatnych. dokonano ogo- 
łem 20 rewizyj. W obławie tej wzię- 
ło udział około stu policjantów i 
wielu urzędaików policji kryminalnej. 

Główną uwagę zwrócono na cen- 
tralce biuro stronnictwa hitlerowców. 
Policja obsadziła lokal kierownictwa 
partji oraz biuro okręgowe komen- 
dy hitlerowskich oddziałów  sztur- 
mowych w Berlinie. Skonfiskowano 
tu pełną kartotekę oddziałów sztur- 
mowych, Zaskoczony niespodziewa- 
nie oddział wartowniczy nie mógł 
stawić żadnego oporu. Policja nie 
wypuściła nikogo na miasto i obsa- 
dziła swymi urzędnikami. wszystkie 
połączenia telefoniczne. 

Pozatem dokonano rewizji w 
mieszkaniu prywatnem komendanta 
głównego odziałów szturmowych 
kpt. Stennesa oraz innych dowód- 
ców, Znaleziono przy tej okazji 
skład broni. Do prezydjum policji 
zabrano dla zbadania obszerny ma- 
terjał obciążający. W czasie rewizji 
hitlerowcy demonstracyjnie śpiewali 
pieśni bojowe. 

Akcja policji berlińskiej podjęta 
została naskutek poszlak, iż partja 
hitlerowska udzieliła pomocy finan- 
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"do czynnych wystąpien. 

sowej mordercom dwóch członków 
republikańskich Reichsbaanerów, za- 
strzelonych w noc sylwestrową. 
Dwóm mordercom udało się zbiec 
zagranicę, trzeci zaś ujęty został 
przez policję austrja.ką w czasie 
przekraczania granicy. 

BERLIN, 12 IL. (Pat). Według in- 
formacyj prasy, badanie skonfisko- 
wanego przez policję w czasie "re- 
wizji w biurach hitlerowców ma- 
terjału ujawniło niezbicie, że ściga- 
ni przez sądy mordercy Reichsban- 
nerowców byli podczas ucieczki 
wspomagani przez partję hitlerow- 
ską. 

Dzienniki popołudniowe ogłasza- 
ją sensacyjne rewelacje o ucieczce 
morderców. Wyniki dochodzeń 
stwierdziły, że w ostatnich dniach 
hitlerowskie oddziały szturmowe u- 
rządzały gorączkowe przygotowania 

Czynniki 
miarodajne rozważają obecnie kwe- 
stję rozwiązania bojówek hitlerow- 
skich. Znaleziony w czasie rewizji 
materjał dostarczy nowych dowo- 
dów, popierających oskarżenie kilku 
przywódców o zdradę stanu, wyto- 
czone przez prokuraturę. 

Hitlerowcy mieli podjąć starania 
o wydostanie od poszczególnych u- 
rzędników tajnych rozkazów i 'in- 
nych poufaych dokumentów. Wresz- 
cie projektowane było utworzenie 
wśród urzędników jaczejek hitlerow- 
skich. : 

SSE BOZE SKO WOAZNOGA 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. 
ш. 

Zagadnienia reorganizacji. 
Głównemi motywam: stwarzania 

dla świata pracy całego szeregu in- 
stytucyj ubezpieczeń . społecznych 
były: humanitaryzm i idealizm. 

"Po wielkiej wojnie, z chwilą, gdy 
problemy polityki socjalnej nabrały 
ostrości i charakteru walki klas — a 
rozbudowa urządzeń społecznych w 
agromnie szybkiem tempie rosła, — 
rozpoczyna się groźny konflikt. Kon- 
flikt między zdobyczami socjalnemi, 
a możliwościami gospodarczemi: po- 
noszenia ciężarów tych zdobyczy. 

Szczególniej ostro występowały 
te kontrasty w państwach gospo- 
darczo słabych i zniszczonych przez 
wojnę, jak Polska. 

Polska, tworząc ustawodawstwo 
socjalne,zapatrywala się wyłącznie 
z punktu widzenia klasowego pra- 
cowników, pomijając w zupełności 
tak możliwości gospodarcze, jak i 
stery również bardzo silnie zaintere- 
sowane: pracodawców. 

Rzecz prosta, że musiało się to 
mócić na sytuacji gospodarczej. 

się w ostatmich latach powyższą spra- 
wą. I oto przy patronatach nad mło- 
dzieżą rzemieślniczą w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie i Łodzi powstały 
już przed kilku łaty poradnie zawodo- 
we, w których przeprowadza się ba- 
dania nad granicami sprawności za- 
wodowej wytyczonemi przez wrodzo- 
ne zespoły dyspozycyj psychicznych. 
nad elementami psychicznemi składa- 
jącemi się ma całość danej pracy za- 
wodowej, badania lekarskie i t. d. 
Gtównem zadaniem tekiej pracowni 
psychotechnicznej jest udzielanie po- 
rad zawodowych młodzieży kończącej 

, szkoły ogółno-kształcące, w szczegól- 
mości, szkoły powszechne. Obok wyżej 
wymienionych poradni zawodowych, 

, zostały jeszcze utworzone pracownie 
Paris przy Ministerstwie 
Kołei, przy Państwowej Szkole Budo- 
włanej w Warszawie, przy Sekcji Hi- 
gjeny Szkołnej an. Warszawy, przy 
Stow. Eugenicrnem, przy Ministerst- 
wie Spraw Wojskowych, oraz przy Za 

Ea 
ozatem samorządy miejskie 

blinie, Sosnowcu, Ka- 
towicach 'i Będzinie również przystą- 

    

  

"piły do otganizówania po h po- a na = 
no-szkolnych. 

° A Wilno? 
"Oto ukazała się Świeżo wydana 

/ praca zwanej u nas działaczki społecz- 
nej i oświatowej, organizatorki i kie- 

Sfery gospodarcze zaczynają co- 
raz uważniej i głębiej rozpatrywać 
zagadnienia ubezpieczeń  społecz- 
nych. Nastawienie gospodarcze za- 
czyna brać górę nad tanią dema- 
gogją. Dowodem tego są obrady 
Sekcji lil ciej Kongresu lzb Prze- 
mysłowo Handlowych we Lwowie, 
we- wrześniu 1930 roku. 

Punktem ciężkości tych obrad 
,jest potrzeba zasadniczej rewizji sy- 
stemu ubezpieczeń. — Konieczność 
zaś zmian motywuje Kongres w spo- 
sób następujący: 

„Zważywszy, że nasze ustawo- 
dawstwo socjalne, oparte na nie- 
wątpliwie najszlachetniejszych prze- 
słankach, obdarzyło nas w akresie, 
który można nazwać mianem „in- 
flacji socjalnej“ systemem, nie liczą- 
cym się z siłami naszego organizmu 
gospodarczego i niedostosowanym 
do warunków gospodarczych, w ja- 
kich znajduje się nasze państwo, 

że, co więcej, nasz system urzą- 
dzeń socjalaych wybiega niejedno- 

rowinczki „Zawodowej Poradni dla 

dziewcząt Stowarzyszenia Służby 
Obywatełskiej w Wilnie, dr. Janiny 
Rostkowskiej p. t. „Żeńska młodzież 
szkół wileńskich i wileński kobiecy 
rynek pracy“, oparta na podstawie 
2-letnich doświadczeń i badań. 

Praca ta zaznajomi czytelnika z 
tem, co u nas w Wilnie w tej dziedzi- 
uczyniono. 

Niewielka ta publikacja (48 str.) 
mapisana nadzwyczaj treściwie, bar- 
dzo przystępnie i jasno składa się z 
pięciu części. W pierwszej części poda 
je autorka ogólne wiadomości o ucze: 
micach szkół powszechnych, w dru- 
giej — życzenia zawodowe dziewcząt, 
w trzeciej — dalsze losy dziewcząt 
kończących szkoły powszechne, w 
czwartej — warunki kształcenia się za 
wodowego, a w piątej — kobiecy ry- 
nek pracy w Wilnie. $ 

Już samo wymienienie rozdziałów, 
musi zainteresować czytelnika tą cen- 
mą pracą, mającą wielkie znaczenie 
nietyłko dla tych, którzy zajmują się 
zagadnieniem rozwoju psychotechni- 
ki, ale przedewszystkiem dła rodzi- 
ców, dła nauczyciełi-wychowawców, 
dla pracodawców, wreszcie dła tych 
"wszystkich, którym dobro młodzieży 
naszej leży na sercu. Treść tej publi- 
kacji winna być omawiana z uczenni- 
cami wszystkich siódmych oddziałów 
w żeńskich szkołach powszechnych 

krotnie daleko poza przeciętne nor- 
my przyjęte w silnych gospodarczo 
innych organizmach państwowych, 

Kongres lzb Przemysłowo-Han- 
dlowych stwierdza, że całokształt 
naszego systemu urządzeń  socjal- 
nych winien być poddany ' kapital- 
nej rewizji, a to w imię podstawo- 
wych interesów gospodarstwa naro- 
dowego, wspólnych wszystkim war- 
stwom społecznym, wszystkim czyn- 
nikom, biorącym udział w produkcji 
i wymianie dóbr narodowych”. 

W dziedzinie ubezpieczeń spo- 
łecznych takie zmiany zaleca Kon- 
gres: 

a) Rewizję założeń ubezpieczeń 
z ewent. uwzględnieniem zasad 
przymusowej oszczędności, 

b) wprowadzenie do Zarządu 
równej liczby pracodawców i pra- 
cewników, 

c) obniżenie składek. 
Najciekawszym momentem z tej 

uchwały jest wysunięcie koncepcji, 
zmierzającej do oparcia ubezpieczeń 
na zasadach przymusowej oszczęd- 
ności. 

Mys! ta, choć naukowo nie no- 
wa i w zachodnio-europejskiej lite- 
raturze fachowej szczególowo oma- 
wiana, jednak szerszemu: ogółowi 
tak jest mało znana, że warto ją 

poznąć. : 

W referacie swym tak inž. Raž- 
niewski przedstawia swój projekt: 

Dzisłalaość Kas Chorych dzieli 
się na dwie grupy. |. lecznictwo, 2. 
akcję zasiłkową na czas niezdolno- 
ści do pracy. — Akcję zasiłkową 
wydziela się z programu działalno” 
ści Kas Chorych — Składkę zaś 
rozdziela się na dwie części i część 
przeznaczoną na akcję zasiłkową 
składa się na indywidualny rachu- 
nek oszczędnościowy ubezpieczone- 
go n.p. w P, K. O. — Z tego jed- 
nakże Konta  oszczędnościowego 
mógłby korzystać ubezpieczony tyl- 
kó pod silną kontrolą administra- 
cyjno lekarską. 

Korzyści z tego systemu byłyby 
znaczne: 

|) Ubezpieczony nie będzie tak 
skory do korzystania z tego kapita- 
liku, ponieważ stanowi jego Бегврог- 
ną, stale powiększającą się włas- 
ność, a dającą mu na starość opar- 
cie w uzbieranych oszczędnościach, 

2) odpadnie znaczna część sy- 
mulacji, przez co podniesie się mo- 
ralność ubezpieczeniowa, 

3) poprawi się regularność pracy, 
4) spadną ogólne koszty lecze- 

nia i zaabsorbowanie lekarzy, 
5) zniknia psychoza ubezpieczo- 

nych, którzy przy każdej drobnostce 
korzystają z pomocy lekarskiej, „bo 
nie chcą płacić do Kasy Chorych 
za darmo". 

Z punktu zaś społeczno-gospo- 
darczego miałoby ogromne znacze- 
nie pobudzenie zmysłu oszczędności 
i fakt wytworzenia przez szeroki 
ogół dużego kapitału. 

Koncepcja ta przymusowej o- 
szczędności indywidualnej nadawa- 
łaby się również w ubezpieczeniach 
nastarość, od wypadków i bezrobocia. 

Naturalnie, są to wszystko pro" 
jekty, leżące narazie w sferze tylko 
teoretycznych rozważań. Łącznie 
zaś z projektem wprowadzenia do 
zarządów równej ilości pracodaw- 
ców i pracowników — oznaczałoby 
to chęć przesunięcia kierunku usta- 
wodawstwa społecznego na prawo. 

Obecnie najważniejszem jest za- 
gadnieniem, czy należy przeprowa- 
dzać zasadniczą reorganizację od 
podstaw — czy tylko usuwać błę- 
dy, jakietwykazuje praktyka. 

Powiedziałbym, że pośrednią dro- 
gę wybrał rząd. Bo mimo, że od 
dłuższego czasu jest opracowany 
projekt scalenia ubezpieczeń, rząd, 
obawiając się nowych ciężarów, ja- 
kie by to z sobą dla zainteresowa- 
nych przyniosło, idzie w kierunku 
uzdrawiania istniejących już insty- 
tucyj i urządzeń i przeprowadza 
zmiany ustawowe przez noweli- 
zację. 

Takim pierwszym krokiem w tej 
dziedzinie było Rozporządzenie P. 

na terenie m. Wiłna i województwa 
Wileńskiego. 

Zaglądnijmy m. p. do rozdziału 
drugiego p. t. „Życzenia zawodowe 
dziewcząt”. „Wszystkie dane zebra- 
ne przez Poradnię wileńską — pisze 
autorka ——opierają się nietylko na 
ankiecie piśmiennej, lecz i na ustnym 
wywiadzie w Poradni, który pozwolił 
w całym szeregu wypadków skorygo- 
wać i uzupełnić dane ankiety. Zebra- 
my przez nas materjał świadczy, że 
określone życzenia zawodowe, umoty 
wowane najrozmaitszemi pobudkami 
(motywy idealne, materjałne, rodzin- 
ne, wpływy otoczenia, względy fizycz 
ne i Ł p.) miało w roku 1929 — 82 
proc. uczennic Szkół powszechnych, 
w 1930 r. — 79,8 proc. Pozostały 
odsetek stanowił element niewyraž- 
ny'. Następuje teraz procentowe ze- 

stawienie odnoszące się do życzeń za- 
wodowych naszych dziewcząt i tak: 

ma pierwszem miejscu jest zawód na- 

uczycielski — nauczycielkami prag- 

nęło zostać w 1929 r. — 51,4 proc., 
a w 1930 r. — 32,5 proc. Na drugiem 
miejscu jest medycyna i zawody sani- 
tarne, w 1929 r. — 17 proc, a w 1930 
roku — 15,4 proc., następnie zawody 
biurowe w 1929 r. — 11 proc., w 1930 
roku — 14 proc. Dalej następują. za- 
wody artystyczne, hafciarstwo i t. d. 
Przytaczam te dane dlatego, aby 

" stwierdzić niezwykłą sumienność w o- 
pracowaniu omawianej publikacji. 
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     AS WE BADA : 

Prezydenta Rz.P. z dnia 30.X1.1930 r., 
które w pierwszym rzędzie ujedno- 
stajnia organizację instytucyj ubez- 
pieczeń społecznych, w odniesieniu 
zaś do Kas Chorych postanawia, 
celem obniżenia kosztów admini- 
stracji, stwarzanie wielkich Kas, o- 
bejmujących nie mniej 10.000 ubez- 
pieczonych, w województwach zaś 
wschodnich nie mniej aiż 5.000 
ubezpieczonych. 

idzimy więc, że podstawowe 
zmiany nie są jeszcze wprowadzo- 
ne, Lecz życie gospodarcze ma swo- 
je nieugięte prawa, więc należy się 
spodziewać, że zmiany zasadnicze 
przyjść muszą. 

Wiemy, że wszyscy narzekają na 
ciężary ubezpieczeń społecznych, — 
wiemy również że prawie wszyscy 
narzekają na złe ich funkcjonowa- 
nie. 

Wina w tem w ogromnej mierze 
samego społeczeństwa, które, jak 
już uprzednie wspomnialem, mini- 
malnie się temi sprawami interesuje. 
Wiemy przecież, jak е funcjono- 
wały samorządy ubezpieczeniowe. 
Oby w przyszłości, gdy znowu zo- 
staną powołane, „Połak był mądry 
po szkodzie“! 

Jeszcze jeden jest moment bar- 
dzo ważny przy uzdrawiania sto- 
sunków w ubezpieczeniach społecz- 
nych: 

  

Konieczność ścisłej współpracy 
wszystkich działów ubezpieczeń. 

B. Minister Pracy i Opieki Spo- 
łecznej, p. Prystor, chcąc obudzić 
większe zainteresowanie i współ- 
pracę wszystkich działów pracy 
i opieki społecznej, zainicjował od- 
bywanie w miastach wojewódzkich 
co miesiąc konferencyj kierowników 
poszczególnych działów tego resortu 
i uzgadnianie ich poczynań. Nieste- 
ty ta dobra myśl nie jest urzeczy- 
wistniana. 

Tadeusz O-ski. 

„pa 

Dziewiąta rocznica Koronacji 
Piusa XI w Watykanie. 

CITTA DEL VATICANO, i2.IŁ. 
(Pat). 9 rocznicę koronacji Piusa XI 
obchodzono uroczyście. Rano od- 
prawiona została przez Ojca św. 
w kaplicy Sykstyńskiej msza pa- 
pieska, na której obecni byli wszyscy 
przebywający w Rzymie kardyna- 
łowie, wyższe duchowieństwo. kor- 
pus dyplomatyczny i wiele wybit- 
nych osobistości. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości było otwar- 
cie radjostacji watykańskiej. Pa- 
pież w otoczeniu swego dworu 
i osób gaproszonych udał się do 
gmachu radjostacji, powitany w-g 
przepisów ceremonjału, Najpierw 
przemówił przed mikrofonem Mar- 
coni, zapowiadając światu pierwsze 
przemówienie radjowe Ojca świę- 
tege. Następnie zabrał głos Ojciec 
święty, zwracając się po łacinie ze 
słowami pokoju do wszystkich w 
hierarchji kościelnej, szefów państw 
wszystkich narodów, ludzi bogatych 
i biednych, szczęśliwych i cierpią- 
cych i udzielił urbi et orbi swego 
apostolskiego błogosławieństwa. Po 
wygłoszenia przemówienia Papież 
odjechał na posiedzenie akademii 
papieskiej, zaś radjostacja zawiado- 
miła świat w różnych językach, 
między innemi po polsku, o prze- 
biegu uroczystości. ‚ 

  

Popierajelė przemysł krajowy 
  

W następnym rozdziałe zaznaja- 
mia nas autorka z dalszemi losami 
dziewcząt kończących szkoły powsze- 
chne (dane z lat 1929 i 1930). I tak: 
uczą się w szkołach średnich 46,6 
proc., siedzą w domu bez zajęcia 
26,9 'proc., uczą się w terminie 5,8.pro- 
cent, pracują zarobkowo 5,2 proc. itd. 

Najobszerniej potraktowane jest 

w tej pracy zagadnienie kobiecego 
rynku procy w Wilnie, któremu autor 
ka poświęciła najdłuższy (piąty) roz- 

dział. 

W zakończeniu autorka Stwier- 
Tza, że „trzeba przedewszystkiem or- 
ganizować kobiecy rynek pracy, sta- 

rać się o planowe Kierowanie nim, 
powstrzymywać majpływ do już zap- 

chanych zawodów, a szukać nowych 
warsztatów i placówek pracy“..... 
„Ponieważ potrzebami żeńskiego ryn- 
ku pracy i żeńskiego szkolnictwa nikt 
się u steru władzy specjałnie nie zaj- 
muje, a cała uwaga zwrócona jest ma 
wytwórczość i kszłałcenie mężczyzn, 
kobiety winny się domagać, by na te- 
renie wszystkich województw zosta- 
ły zbadane warunki lokałne rynku pra 
cy kobiet i by potrzeby tego rynku 

pracy były stałym regułatorem po- 
trzeb szkolnictwa żeńskiego". 

Andrzej Jasiński. 

AL 
SY
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ZKI z 
Przed wyborami do Rady Miejskiej 

w Nowej 
Wybory do Rady Miejskiej w 

Nowej Wilejce nazaaczone zostały 

ma dzień 22 b. m. 
W związku z tem obudzili się z 

drzesaki różni „działacze”, dla któ- 

rych wezelakie wybory są zawsze 

dobrą okazją do zaznaczenia się na- 

zewnątrz. Duże zainteresowanie oka- 

zał, a jakże, również i p. burmistrz 

©Ołdakewski, który tym razem ukrył 
wstydliwie sztandar P. P. 5. pod 
plaszezykiem „Listy bezpartyjnego 
zrzeszenia ludzi dła ulepszenia gos- 
podarki". już sama dziwaczna na- 
zwa tej listy wskazuje, że — p. bur- 
mistrz Ołdakowski nie zrezygnował 
z roli męża opatrznościowego m. 
Nowej Wilejki — umie nawet zdo- 

być się na skruchę wobec wybor- 
ców, wobec których przyznaje, iż 

dotychczasową gospodarkę miejską 

mależy uzdrowić — no i łudzi się, 

że tą drogą dostateczną ilość glo- 

sów dla przeforsowania swej kan- 

dydatury na burmistrza uzyska. 

Niewyraźnie jednakowoż jakoś 

być musi obecnie z wpływami P.P.S. 

wśród społeczeństwa nowowilejskie- 

go — skoro obok listy butmistrzow- 
skiej Nr. 3 — trzeba było jeszcze 

stworzyć dwie inne, jak tamta zre- 

sutą, zamaskowane, których wybrań- 

cy mieliby się połączyć na terenie 

nowej Rady Miejskiej. 
Ten dwuznaczny charakter po- 

siadają listy: Nr. 4 — komisji okrę- 

sgowej związków zawodowych i in- 
steligencji pracującej z obecnym 

    

Wilejce. 
radnym Kruskowskim ma czele i 
Nr. 5— pod nazwą „Oświata i pra- 
ca“ — na czoło której wysunięty 
został nauczyciel p. Adam Kolo- 
dziej. 

Żydzi tym razem wystawili dwie 
listy Nr. 6 — Lista żydowska — 
z radnym  Szepszelem Rudaszew- 
skim na czele i Nr. 7 Lista gminy 
żydowskiej, którą prowadzi jako 
czołowy kandydat p. Hsnoch Lewi- 
doch. 

W tych warunkach — największe 
szanse posiada Vista Nr. I pod nazwą 
„Bezpartyjnego Bloku uzdrowienia go- 
spodarki miejskiej" którą otwiera na- 
zwisko powszechnie cenionego na 
terenie Nowej Wilejki inż. Bronisła- 
wa Heilmana i która grupuje wokół 
siebie najszersze elementy spole- 
czne, które oczy mają otwarte na 
potrzeby miasta. 

Dodać pozatem należy, że w 
związku z całą tą akcją przedwy* 
borczą zaszedł znamienny fakt, iż 
w społeczeństwie nowowilejskiem 
dojrzewa coraz wyraźniej myśl 
wspólnej solidarnej pracy dla ogółu. 
Otóż — z listą Nr. | połączyła się 
lista Nr. 2 wystawiona przez właści- 
cieli drobnych nieruchomości, dzięki 
czemu wzrosły jeszcze bardziej szan- 
se zwycięstwa obozu prorządowego, 
który jedynie daje gwarancje nale- 
żytej gospodarki. Wyniku wyborów 
na korzyść listy Nr. | można ocze- 
kiwać z ufnością w jej pełne zwy- 
cięstwo. bos. 

$trajk włoski w papierni kuczkuryskiej. 
We środę o godzinie 12-ej w południe 

w papierni Kuczkuryskiej wybuchł strajk 

rłoski z powodu nieuregulowania robotni- 
kom zarobków żą 5 tygodni. 

W czasie itrwania strajku do żadnych tn- 
«cydentów mie doszło i spokoju nie zakłócono 

Wczoraj dyrektor przedsiębiorstwa p. 
Gerbaczewski zwołał konferencję z przedsta 

wicielami strajkujących, na której osiągnię- 
to porozumienie 'wobec czego strajk został 

zlikwidowany i robotnicy przystąpili ponow- 
nie do pracy. (c) 

Tragiczna śmierć na dnie studni. 
Tragicacy wypadek zaszedł wczoraj we 

msi Osipewicze (gm. połowickiej, powiatu 
„postawskiego). 

Pruebywająca w tej wsi w gościnie u 
awego sawągra stała mieszkanka wsi Mie- 
ikiewicye (gm. wojstomskiej) 35-1etnia Oskier 

ko Eudoksja, czerpiąc wodę ze studni po- 
ślizgnęła się tak nieszczęśliwie, że wpadła 

do głębokiej studni. 
Nieszezęšliwą szybko wydobyto, lecz po- 

mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej, 
nieszczęśliwa kobieta zmarła. (e) 

„chrabryj” komunista w potrzasku. 
Z pogranicza donoszą, iż w pobliżu osa- 

«dy gramieznej Luteeczkowo w rejonie odein- 

ka graniernego Suekodowszczyzna został za- 

trzymany wieznany osobnik, który, gdy go usi 
*owane zrewidować, wyciągnął błyskawicznie 

reweiwee i strzelił do żołnierza KOP-u. 
Dzięki jednak silnemu zdenerwowaniu nie 

xmajomego strzał wycelowany w głowę żoł- 

nierza przebił tyłko czapkę nie raniąc go. 

Po vddaaie strzału zatrzymany usiłował u- 

Groźny 
W gory z wiorku na Środę 11 b. m. wy- 

*wuchł pożar we wsi Miehałimo gmi- 

my kadełskiej w doma włościanina Piotra 

Zacunrowiera. Mimo usilnej akcji ratunkowej 

miejsoowej tudności i kompanji KOP. spło- 

melo 8 domów mieszkalnych i 6 stodół ze 

zbożem. 28 rudzin pozbawionych zostało 

Rozpacziiwa walka 

żyć po raz drugi broni, jednak sostał nie- 
zwłocznie obezwładniony i rozbrojony. 

W czasie rewizji znałezieno u niego okól- 

niki K. P. Z. B. ukryte w rękawiezkach i 

w podszewce marynarki, sztylet, rewolwer, 
flakon płynu usypiającego, 45 dolarów am. 
i 469 zł. w walucie polskiej. я 

Przy zatrzymanym nie znaleziono żad- 
nych dokumentów osobistych, oprócz kartki, 
iż „posyłamy wam „Chrabrego*. 

pożar. 
dachu nad głową. 

Straty wyrządzone pożarem sięgają około 
30 tys. zł. 

Powodem pożara jak ustałono było nie- 
ostrożne obchodzenie się z ogniem w czasie 
wypieku pieczywa przez M. Zacharewiczową. 

zbiegłych więźniów 
z graniczną strażą litewską. 

Wozcnajszej nocy w rejonie odcinka gra- 
-nieznego Zawiasy połskie placówki K. O. P-u 

były świadkami rozpaczliwej wałki, toczącej 

się po stronie liiewskiej w odległości załed- 

wie kiikuseł metrów od linji granicznej. 5-cin 

uzbrojonych osobników bohatersko stawiało 

«zolo eałemu oddziałowi litewskiej straży gra- 

nicznej. Nierówna ta walka nie mogła jednak 

drwać długo bowiem otoczeni ze wszystkieh 

stron, mająe odciętą drogę ku graniey poł- 

skiej — zastali przez strażników litewskich 

wykrycie fabryki fałszywych pieniędz 

# Suwałk donoszą © wykryciu fabryki 

tałszywych jednozłotówek. Fabryka ta wyra- 

Ibiająs eałemi partami srebrne jednozłotów- 
*ki, mieściła się w kuźni mieszkańca miastecz- 

ka Angustów — Zakorskiego. 
Jak ustalono fabrykanci zdążyli wypuścić 

150% memeń, z których 5060 w miasteczku 

sehwytani. Jak się później okazało kiłku u- 

jętych miało rany postrzałowe odniesione 

podczas utarczki. 

Podług uzyskanych przez nas informacyj, 

wałka stoczona została mędzy więźniami po- 
litycznymi, którym udało się zbiec z wię- 
zienia szawelskiego i po dłuższych: perypet- 
jach dobrnąć do granicy polskiej, gdzie zosta- 
li jednak otoczeni przez litewską straż gra- 
niczną i ujęci. 

  

i 1000 na prowincji. 
W rezultacie długo trwających obserwacyj 

i dochodzeń, dobrze zakonspirowaną fabry- 

czkę wykryto i 5 fałszerzy aresztowano. 
Na czele bandy fałszerskiej stał Wikarski 

Stanisław. Dalsze dochodzenie trwa. {С). 

Samosąd nad złodziejem. 
Z Dukseń domoszą © następującym wy- 

Wzasraj ma rynku zesłał przyłapany na 
gorącym wezyuku eży zawodowy zło- 

„dziej Memdelewicz przezwiskiem „Szczęś- 
wiarz”, który poszukując szczęścia niedyskre- 

tnie wpakował rękę do eudzej kieszeni. 

Zaewwałość złodzieja tak wzburzyła po- 

sekożowancgo waz sąsiadów jego, że z kija- 

mi, pięściami i kłonicami rzucono się na 
złodzieja, bijąc go do utraty przytomności. 
Pechowy „szczęściarz*, nie wyszedłby pewno 
żywy z tej opresji gdyby nie interwencja po- 
łicji, która wydobyła go z rozwścieczo- 
nych rąk tłumu. 

Złodzieja, w stanie ciężkim bo z poła- 
manemi żebrami, odwieziono do szpitala. 

(6). 
NA ie 

WILEJKA 
+ Rolnietwo powiatu wilejskiego orga- 

mizuje Się. Coraz to więcej rolnictwo naszego 
powiatu przekonywuje się, że przezwycię- 

żyć obecny kryzys gospodarczy można tylko 
wspólnym wysiłkiem. 

Coraz to więcej rozumie, że tyłko silme 
organizacje rolnicze dadzą mu możność wyr 
«wać się ze szpon lichwiarzy, zapewnią naj- 
smyższe oanmy NA y rolne i dostarczą wszy 

-stkiego, potnzebnego w gospodarstwie rolnem, 
najtaniej i ma dogodny kredyt. 

Dowodem tego zrozumienia jest zorganizo 

wania w Wilejce Spółdzielni RolniczoHand- 

towej, która miestety na terenie maszego po- 

wiatu mie istnieje. Były tylko. dwa drobne 
przedsiębiorstwa w gminach 0 charakte- 

rze łokałnym. 2 listopada T. ub.  korzysta- 

jąc ze zjazdu rolników z okazji pobytu w 

IWiiejce p. ministra Staniewicza i posła Ka- 

mińskiego, wygłoszona została pogadanka na 

temat: „Co to jest Spółdzielnia Rolniczo- 

Hamdiowa*. Sprawą zorganizowania Spół- 

zdielni Rolnśczo-Handlowej zebranie gorąco 

«ię zainteresowało. Tuż na miejscu zebrano 

około 1500 zł. udziałów i wyłoniono Komitet 

Kask jny, na czele którego stał p. 8ta- 
a 

iKomitet dzięki niezmordowanej energji 
-iwanie w Wilejce Spółdzielni Rolnicze - Hand- 
iierownika Komunalnej Kasy Osczzędnoś- 
«А pow. mtlejskiego i p Załana sekretarza 
"Biura Wydziału Powiatowego, doprowadził 

  

w krótkim czasie do Zebrania Organizacyj 
nego, które odbyło się w dniu 18 stycznia 

r. b. Dotychczas zgłosiło przystąpienie do 
Spółdzielni przeszło 300 osób i wpłacono 
udziałów około 15.000 zł. j » 

'Mamy nadzieję, že pnZzy poparciu Zwią- 
zku Rewizyjnego Spółdzielni Roiniczych & 
'Państwowego Banku Rolnego  Spółdziełnia 
spełni swe wysokie zadanie i dopomoże rol- 
mictwu w” przetrwaniu kryzysu gospodarcze- 

Szczęść Boże nowej placówce: 
Rolnik. 

MICHALE 
-+ Kurs wieczorowy. W odległości 5 ki- 

lometrów od miasteczka Hołubicz znajduje 
się mała wioska Michale. 'W -Michalach jest 

klasa eksponowana 2-kl. szkoły. powszechnej 

w Dawydkach Małych. Dzielna nauozyciel- 

ka p. Rozalja Schónbormówna zorganizowa- 
ła kurs wieczorowy dla dorosłych, na który 

uczęszcza młodzież okoliczna. Poza wykła- 
dami. projektują się. przedstawienia. Przy-. 
Jemnie spędzić można chwilę czasu z mło- 
dzieżą na tym kursie, poruszając zagadnienia 
z życia wiejskiego, czy inne tematy współcze 
sne. Młodzież garnie się chętnie do pracy 
mad sobą. 

‹ Wład. Maciejewski. 
UART ISIN NISSAN A Av 

Popierejcie Ligę Morską 

  

KU R JE R 

Zjazd starostów woj. 
wileńskiego 

pod hasłem walki z kryzy- 
sem gospodarczym. 

WILNO. W dniu 12 lutego odbyła 
się pod przewodnictwem p. wojewody 
wileńskiego w gmachu Urzędu Woje- 
wódzkiego konferencja pp. starostów 
wojew. wileńskiego, poświęcona spra- 
wom związanym ż realizacją na tere- 
mie, podjętej przez rząd akcji obniżki 
cen produktów przemysłowych. 

Po zagajeniu konferencji przez p. 

wojewodę St. Kirtiklisa, który zobra- 

zował istotę kryzysu gospodarczego 

oraz celu konferencji, — i po odezy- 

taniu przez naczelnika wydziału 

wińskiego referatu, strzeszczającego 

przemówienie p. ministra Prystora na 

zjeździe wojewodów w Warszawie, — 

poszczególni starostowie referowali 

kształowanie się cen w powiatach i 

w Wilnie, w hurcie i w detalu. 

Następnie p. wojewoda wygłosił 

dłuższe przemówienie, w którem m. 

in. wskazał że już światowy charakter 

kryzysu wskazuje ma to, że walka z 

nim nie leży w możliwościach jednego 

państwa. Inicjując akcję obniżki cen 

produktów przemysłowych rząd miał 

o wiele skromniejsze cele, mianowi- 

cie złagodzenie przejawów kryzysu. 

Rozpiętość nożyc jest dwojaka: mię- 
dzy cenami produktów rolnych, a prze 
mysłowych i między cenami tych os- 
tatnich w handlu burtownym, a de- 

talicznym. Do zmniejszenia pierwszej 

rozpiętości rząd zmierzał pierwotnie 
drogą podniesienia cen produktów ro- 

Inych. Zabiegi te jednak pomimo zna- 

cznych ofiar ze strony skarbu nie da- 
ły pożądanych wyników. Dlatego też 
obiera obecnie nową drogę, która pro- 

wadzi do obniżki cen produktów prze- 
mysłowych. Zjawisko zniżki tych cen 
jest właściwie wynikiem naturalnego 
procesu spowodowanego kurczeniem 
się konsumcji skutkiem upadku zdol- 

mości nabywczej rolnietwa. Zadaniem 
rządu jest jakby przyśpieszenie tego 

naturalnego procesu — i dlatego w 
poczynaniach swoich rząd wyklucza 

moment jakiejkolwiek ingerencji ad- 
ministracyjnej. Analogiczne zadanie 
władze mają w odniesieniu do rozpię- 

tości cen w hurcie, a detalu. Zaw- 
dzięczając tym konferencjom, które 
p. minister Prystor odbył z przedsta- 
wicielami poszczególnych dziedzin wy 
twórczości przemysłowej nastąpiła już 
zniżka niektórych wyrobów przemy- 
słowych. Jeszcze bardzej skromne jest 
zadanie władz na odcinku wojewódz- 
twa wobee braku tu poważniejszych 
ośrodków wytwórczości. Należy jed- 
mak stale baczyć by w miarę zniżki 
(cen u źródła, ceny w handlu kształto- 
wały się odpowiednio do tej zniżki. 
Należy szczegółowo przekalkułować, 
ceny pobierane przez detalistów i hur- 
towników. Drugiem zasadniczem za- 
daniem jest zwalczanie depresji mo- 
ralnej wśród ludności, powstającej na 
tle depresji materjalnej. Jest rzeczą 
niewątpliwą, że większe możliwości 
przetrwania nadwyraz ciężkiego kry- 
zysu posiadają państwa o bardziej ek- 
stesywnej gospodarce i mniej zracjo- 
nalizowanych warsztatach pracy. Już 
przez to samo państwo połskie znaj- 
duje się w lepszych warunkach niż 
np. Niemcy, — Wileńszczyzna w lep- 
szych warunkach niż Poznańskie. 

Po udzieleniu wyczerpujących wska 
zówek pp. starostom jak mają po- 
stępować w powierzonych im powia- 
tach w związku z akcją obniżki cen 
produktów przemysłowych p. woje- 
woda zakończył przemówienie słowa- 
mi: „Hasłem dnia w naszych poczy- 
naniach powinno być: wszyscy staro- 
stowie na front gospodarczy”. 

—0— 

Dlaczego tak się stało? 
Jak już podawaliśmy, w ostatnich 

miesiącach ma terenie województw 
północno-wschodnich _ kolportowane 
były w dużej ilości odezwy podpisane 
przez przewódcę b. Hromady Br. Ta- 
raszkiewicza oraz zbiegłych do ZSSR. 
innych działaczy tej organizacji, W 
odpowiedzi na te odezwy ogłosił obec- 
nie Fr. Okińczyc, jedyny pozostały na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po 
zwolnieniu go z więzienia działacz tej 
grupy, broszurę w formie listu otwar- 
tego do społeczeństwa białoruskiego. 

Broszura ta mosi tytuł „Dlaczego 
tak się stalo?“ i omawia sprawę wy- 
jazdu zagranicę b. przewódców ,Hro- 
mady. 

Autor oświetła w miej działałność 
Taraszkiewicza w czasie kierowania 
przez niego „Hromadą*, udowadnia že 
zaprzedał on sprawę białoruską Ros- 
ji sowieckiej, względnie kominterno- 
wi. 

W konkulzji dochodzi autor do 
przekonania, że Rosja sowiecka jest 
największym wrogiem narodu biało- 
ruskiego, gniotącym wszystkie przeja- 
wy ruchu narodowego i rozstrzeliwu- 
jacym najlepszych synów Białorusi. 

Przyszłość Białorusi widzi autor 
a. w oparciu o państwowość pol- 
ską. 

Jako trzeźwy głos wybitnego dzia- 
łacza b. Hromady, zasługuje broszu- 
xa Fr. Okińczyca na specjalną uwagę. 

    

   

    
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńekiego* pod Nr. 87.871 | 

dla W. S. 

MIECENSKI 

Kandydatura p. Suchenek-Sucheckiego 
na stanowisko wojewody wileńskiego? 

„Wilner 
telefo- 

Wczorajsza żydowska 
Radio" podaje wiadomość 
niczną z Warszawy, że szef wy- 
działu spraw narodowościowych w 
Min. Spr. Wewn., p. Suchenek-Su- 

checki, ma być mianowany woje- 
wodą wileńskim. 

Potwierdzenia tej wiadomości ze 
źródeł miarodajnych 
liśmy. 

B. poseł Taraszkiewicz przewieziony zostanie 
do Wilna. 

Donosiliśmy już o aresztowaniu 
w Tczewie b. posła białoruskiego, — 
twórcy białoruskiej włościańsko-ro-" 
botniczej „Hramady“,Bronislawa Ta- 
raszkiewicza. 

O aresztowaniu 
wicza matychmiast powiadomiono 
miejscowe władze śledcze, które 
prowadziły dochodzenie w sprawie 
kolportowanych ostatnio na terenie 
województwa wileńskiego odezw 
za podpisem Bronisława Taraszkie- 
wicza. 

Są poszlaki, że pomiędzy aresz- 
towanym: Taraszkiewiczem i jego 
zwolennikami w Polsce istniał ści- 

Br. Taraszkie- 

sły kontakt. 
W związku z aresztowaniem Ta- 

raszkiewicza władze śledcze aresz- 
towały na terenie naszego woje- 
wództwa jedną osobę. 

Ze względu na toczące się da- 
lej śledztwo, nazwisko aresztowa- 

nego ujawnionem być nie może. 
Jednocześnie dowiadujemy się 

z wiarogodnego żródła, że Tarasz: 
kiewicz przewieziony zostanie w 
dniach najbliższych do Wilna i osa- 
dzony w więzieniu Łukiskiem, i 
że sprawa, która będzie mu wyto- 
czona, toczyć się będzie w Wileń- 
skim Sądzie Okręgowym. (©) 

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

н 

(Dokończenie). 

Oferta Przedsiębiorstwa 
Handi.-Przemysłowego Arbon. 

„Magistrat zobowiązuje się w miarę moż- 
ności utrzymywać obecne bruki miejskie w 
takim stanie aby nie. było dziur i wybojów: 
jednakże przedsiębiorca z tego tytułu nie moż 
rościć do Magistratu jakichkolwiek preten: 
W razie przeprowadzania przez Magos 
wdłuż ulic, przez które kursować będą auto- 
busy, robót niepozwalających na ruch wo- 
zów, przedsiębiorca obowiązany jest utrzy- 
mywać ruch objazdowy przez inne ulice bez 
żadnego za to odszkodowania ze strony Ma- 
gistratu, Magistrat m. Wilna obowiązuje się 
co roku otrzymywaną od przedsiębiorcy na 
łeżność używać na ulepszanie i konserwację 
jezdni ulic, przez które przebiegają linje auto- 
busowe. Przedsiębiorca winien stosować wszel 
kie środki bezpieczeństwa przy ruchu i eks- 
ploatacji autobusów, gdyż „wszelkie Wy- 
padki, jakie mogą się zdarzyć odpowiada oso- 
biście przed osobami trzeciemi. Szybkość ru- 
chu autobusowego ustala się według obo 
zujących przepisów. Przedsiębiorea obowiąza- 
my jest stosować się do ogólnie obowązują. 
przepisów i rozporządzeń władz państwowych 
i miejskich z zachowaniem dla siebie praw 
zaskarżania tych rozporządzeń we właściwym 
trybie i czasie. 

  

    

  

     

  

   

  

Miasto gwarantuje przedsiębiorcy nieobni 
żane cen biletów obecnie obowiąz ch. 

Przedsiębiorcy zaś przysługuje praw i 
podniesienia cen w wypadku uza 
żądania podwyżką wskaźnika droż 
produktów pierwszej potrzeby lub spadku 
wałuty, Przy ustalaniu ceny biletów na lińjach 
dotąd nieekspłoatowanych nastąpi wzajemne 
„porozumienie stron, oparte ma. obliczaniu 
cen dotychczasowych za przejazd 1 klm 

Eksploatacja autobusów podlegać będzie 
nadzorowi, ustanowionemu przez Magistrat. 
w celu umożliwienia kontroli nad należytem 
wykonywaniem przez przedsiębiorcę warun- 
ków umowy, przyczem Magistrat ma prawo 
przez delegowane osoby w obecności przed 
stawiciela przedsiębiorcy sprawdzać stan tech 
niczny przedsiębiorstwa jak również kontro- 
lować ruch autobusowy; w tym celu przed- 

siębiorca obowiązany jest ułatwiać delegatom 
Magistratu oględziny i badanie przedsiębior- 
stwa oraz dostarczać im wszelkich wskazó- 
wek dotyczących ruchu wozów i frekwencji 
pasażerów. 

Na cały czas trwania umowy przedsiębior- 
ca zwolniony będzie od wszelkica podatków 
danin, świadczeń lub opłat na rzecz miasta. 

Przedsiębiorca obowiązany jest w miej- 
scach wskazanych przez Mag. ustawić na wła 
sny koszt słupy przystankowe z tem, że be- 
dzie mógł je użyć na reklamy. 

Na urządzenie garaży, warsztatów, lokali 
administracyjnych przedsiębiorstwa Mag. o 
bowiązany jest wciągu 10 dni od daty upraw- 
omocnienia się umowy dostarczyć przedsię- 
biorcy bezwzględnie na czas trwania umowy 
i oddać w jego posiadanie płac na terenie 

    
   

    

   

  

m. Wilna odległy nie więcej jak 3 klm. od 
pl. Katedralnego. Plac ten winien być zniwelo- 
wany, połączony z siecią wodociągów i kana- 
lizacją miejską. Na płacu tym wołno będzie 
przedsiębiorcy wznosić wszelkiego rodzaju 
budynki i je zasilające autobusy w ropę 

„owe) wyłączając budynki miesz- 
a personelu obsługującego garaże i 

, przytem na wzniesienie tych bu- 
dynków б wyraża się zgodę oczywiście 
pod warunkiem zachowania przez przedsię: 
biorcę przepisów budowli. i bezpieczeństwa 

ogniowego. Powierzchnia płacu powinna wy- 
nosić około 10.000 m*. 

Budynki wzniesione na oddanym w 
kowanie przedsiębiorcy placu winny by. 

asekurowane. 8 
Przedsiębiorca nie może przelewać swych 

praw z umowy niniejszej na osoby trzecie 
jatkiem specjalnego Towarzystwa Ak- 

założonego dla celów eksploa i 
w w Wilnie na zasadzie niniej 
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Najpóźniej przed rokiem po upłynięciu 

terminu niniejszej umowy Magistrat winien 
adomić przedsiębiorcę, czy zamierza prze 

żyć nadal umowę i w wypadku przedłu- 
podpisać ją najpóźniej na 6 (sześć) 

y przed ostatecznym upływem terminu 

. W wypadku nie przedłużenia umowy, 
est obowiązane do wykupu wszelkich 
, budynków, taboru, instalacji i t. p. 

ych do przedsiębiorstwa z tem, że 
unkowa zostanietstalona przez ko- 

misję złożoną z równej iłości przedstawicieli 
miasta i przedsiębiorcy pod przewodnietwem 
wspólnie obranego arbitra. Nałeżność za całe 
mienie przedsiębiorstwa winna być wypła- 
cona w gotówce nie później 3-ch miesięcy od 
upływu niniejszej umowy. 

Spory wynikające z umowy niniejszej stro- 

ny oddają orzecznictwu Sądów Wileńskich. 

į ® > * 
Do oferty powyższej T-wo Arbon załą- 

czyło szczegółowy opis autobusów, które ma- 
ją w Wilnie kursować, jeśli oferta będzie 
przyjęta chaarkterystykę motorów któremi 
autobusy będą prowadzone oraz kalkulacje 
finansowecałego przedsiębiorstwa. Z. opisu 

autobusów wynika że będą one luksusowo 
urządzone i ogrzewane. 

Całkowity koszt 35 autobusów. z garażami 
i potrzebnym do tego inwentarzem, umundu- 
rowanie konduktorów i szoferów, urządze- 

nie biura i t'p. T-wo oblicza na 2.461.470 
franków szwajcarskich, co wynosi w przybli- 

żeniu 4.234.000 zł. 
Wydatki miesięczne mają wynosić razem 

zł. 466.000, w tem na personel (80 szofe- 
rów, 80 konduktorów, 5 kontrolerów, robot- 
nicy i pracownicy garażu personel biurowy— 
razem 182 osoby) koło 108.500 zł. 

W związku z powyższą ofertą, jak się do- 
wiadujemy, Magistrat opracował warunki, na 
jakich wogóle mógłby oddać koncesję na 
prowadzenie ruchu autobusowegow Wilnie. 
Po uzyskaniu źródłowych danych. warunki 
te również podamy. 

   

          

   

  

    

  

   

    

Dziś: Katarzyny. 

Jutro: Walentego, Zenona. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 56, 

Zachód „ —g. 16.m. 43 

Spostrzeżenia Zakładu Moteorologji U. S. B. 

w Wilalo z dnia 12 1—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

  

   
Temperatura šrednia — 8° С 

» najwyžsza: — 60 C 

$ najniżeza: — 97” C. 

Opad w milimetrach: 1,2 

Wiatr przeważający: -poludn. 

Tendencja barom.: spadek, 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

OSOBISTE. 
— Wyjazd p. kuratora  Pogorzelskiego. 

Onegdaj ostatecznie opuścił Wilno, b. kurator 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. Stefan Po-, 
gorzelski, który za czas pobytu swego wśród 
mas zdobył ogólną sympatję i szacunek. Od- 

jeżdżającego z żoną p: kuratora z żalem że- 
gnali na dworcu urzędnicy kuratorjum, nan- 
czyciele i liczne. grono przyjaciół. 

URZĘDOWA. 
Przepisy dla komorników. Ministerstwo 

sprawieditwości nadesłało do Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie okólnik, w którym re- 

gułuje przepisy ohowązujące komorników., 
W myśl tych przepisów na komorników wło 
żony został obowiązek wreczania klijentom 
wyegzekwowanych sum już na drugi dzień 
po ich pobraniu. 

MIEJSKA 
— Przyznanie koneesji na' uruchomienie, 

łombardu. Przed kilku dniami powrócił z 
"Warszawy szef sekcji finansowej Magistra- 
tu ławnik Żejmo, który w związku. trudnoś- 
ciami w. otrzymaniu koncesji na uruchomie- 
mie w "Wilnie lombardu miejskiego interwen- 
jował w Ministerstwie. Skarbu. Trudności te, 
jak się dowiadujemy zostały obecnie usunię- 
te i definitywne uruchomienie lombardu na- 
stąpi w połowie marca r. b. 

KA 
, . SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Prawników. Dnia 13 lutego w 
piątek o godz. 20 w lokalu Koła odbędzie się. 
zebranie sekcji zagadnień prawno-ustrojo- 
wych. 

Na porządku dziennym: Gospodarcze a- 
gendy bratniaka. 

Dnia 14 b. m. w sobotę w lokalu Koła 
od godz. 10—12 Odczyt kol. Dembińskiego 
dia I roku prawa. Pierwszy z cykłu prawa 
rzymskiego. Prawo spadkowe. 

— Odrodzenie. Kalendarzyk tygodniowy: 
Sekcja zagadnień Prawno-Społecznych i Na- 
rodowych ma swe zebranie w sobotę 14-go 
b. m. o godz. 18. Referat kol. Rudzińskiego 
p. t. „Ustrój polityczny Włoch faszystow- 
skich”. 

Sekcja Liturgiczna odbędzie się w nie- 
dzielę 15 b. m. o godz. 10 po Mszy św. Od- 
rodzeniowej. Temat referatu zostanie poda-, 

ny na tablicy Odrodzeniowej. 
Koło Kołegów. Na zebraniu w dniu 17 

b. m. o godz. 20 w mieszkaniu ks. Meyszto- 
wiczą (ul. Mostowa 12-4) ma referat kol. 
Chmielewski p. t. „Czy istnieje kwestia spo- 
łeczna”. # 

„„SPRAWY SZKOLNE. 
— Państwowa Szkoła Technicezna w Wil- 

nie. Dnia 15 b. m: w niedzielę o godzinie 11 
min. 30, w gmachu szkoły przy ulicy Holen- 
dernia Nr. 12, odbędzie się Zebranie Wywia- 
dowcze Rodziców i Opiekunów uczniów Pań- 
stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie. Przy- 
bycie wszystkich zainteresowanych jest ko- 
mieczne. ; 

— Stan zdrowotny dziatwy szkół powsze- 
ehnych. P. rowadzona w miesiąc ubieg- 
tym lustracji higjeńiczno-lekarska w szkołach 
powszechnych : dała następujące rezultaty: 
stwierdzono, iż na ogólną liczbę 13.878 dzieci 
jest brudnych 2975 i zawszonych 2988. W 
związku z tem odprowadzono do kąpieli 
4777 dzieci. 

Z chorób ujawniono następujące: Świerz- 
bę w 11 wypadkach; inne ) choroby skórne 
218; gruźlica płuc podejrzana 30; gružkica 
płuc stwierdzona 4, gruźlica gruczołów chłon- 
mych 42, gruźlica innych narządów 2. cho- 
roby nosa 71; choroby uszu 43, jaglica 35, 

nie otrzyma- 

  

3 

imie choroby oczu 98; wady wzroku 39, cho- 

roby nerwowe 5. 
Pozatem w omawianym czasie 10 dzieci 

zapadło na plonice; 5, na kokjusz 14, na ospę 

wietrzną 3 na anginę 3 i rzeżączkę 2 (1). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Kurs przeszkolenia rolniczego osadni- 

ków. Rada Wojewódz Związku Osadników 

w Wilnie wysłosowała do zarządów powia- 

towych i ognisk osałlniczych na terenie wo- 

jewództwa okólnik w którym wzywa do dele 

gowania zwyc ubiegłych na mie- 

sięczny kurs p nia rolniczego. któ- 

ry rozpocznie się 27 b. m. 

Głównem aniem kursu będzie usunię- 

h braków w dziedzinie 
rstwa domowego. Jak 

iRoinictwa przyrzekło Ra- 

dzie Wojew. Osadników specjałne środki ma 

zorganizowanie 

odarstwami 

  

   

  

    

  

   

      

  

    

  

    

  

    

  

  

  

i zadecyduje. 

że wspomniany kurs bed cznie obesłany 

przez powiatowe związki osadnicze. (b) 
  — Kurs jajezarstwa spółdziełczego w Wil 

nie. W dniach od'9 do 14 b. m. odbywa się 

w Wilnie teoretyczno-praktyczny kurs dła 

kandydatów na cowników w  spółdziel- 

   

    

    

   

sta w zakresie spół- 
a. Kurs ten został zorga- 

i współnie prowadzony przez: Wi- 
"ow. Organ. i Kółek Rolniczych, wią- 

zck Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych—Okręg 

Wileński i wiązek Spółdzielni Młeczarskich 

i Jajczarskich—Oddzial w Wilnie. 

ak dužem zainteresowaniem ze strony 

spółdzielni spotkał się kurs świadczy fakt, 

iż przybyli nań delegaci z 30 spółdzielni. 
satów ze spółdzielni mieczar- 

tów ze spółdzielni rolniczo- 

handlowych i sp wczych. Z województwa 

wiłeńskiego przybj na kurs 26 osób, a z 

województwa nowogródzkiego 4 osoby. 

Program kursu obejmuje następujące przed- 

1ioty: teorję handlu jajczarskiego i technikę 

j wa, organizowanie i prowadzeni zbior 

jaj przy spółdzielniach, rachunkowość 

j, chów kur na produkcję jaj oraz 

praktyczne związane z badaniem ja- 

i jaj przeznaczonych na konsumceję, se- 

egowanie i pakowanie jaj, przechowywanie 
i transport jaj i t. p. 

Wykiadają na kursie pp.: dyr. P. Cypko, 

W.Janowski, dr. Tomaszewski, A. Zacharski 

1 Budrewicz. 
Sądzić należy, iż przygotowani na tym 

kursie pracownicy przyczynią się do żywszego 

rezwoju spółdzielczego jajczarstwa na terenie 

województwa wileńskiego i nowogródzkiego, 

na który szczególniej okecnie, rolnicy zwrócili 

dużą uwagę. 

— Spis bibljotek Wilna i wojewódziwa. 

Na III „zd Bibliotekarzy Polskich i V Zjazd 

Bibijofilów Polskich, który odbędzie się w 

Wilnie 23—26 maja 1931 roku, przygotowu- 

je Komitet Zjazdowy do druku obszerną ksie 

gę mającą zobrazować sia obecny i histor- 

ję państwowych, public ych i prywatnych 

bibljotek polskich wszelkiego typu (naaiko- 

wych, oświatowych, u ędowych, szkolnych. 

domowych), istnie ch w Wiłnie i w in- 

nych miejscowoś województwa wileń- 

skiego. Celem zebrania „potrzebnych infor- 

macyj rozesłał Komitet do całego szeregu im- 

stytucyj i osób „Kwestjonarjusz bibljotecz- 

my“, zawierający kilkanaście zasadniczych 

pytań 
Niniejsz. zawiadamia się o tem, upraszając 

te instytucje i osoby, które kwestjonarjusza 

mie otrzymały, a (pragną uczestniczyć w 

Ksiądze bibljotek, o zażądanie łub podjęcie 

Kwestjonarjusza u członka Redakcji Księ- 

gi Mikołaja Dzikowskiego w Uniwersytec- 

kiej Bibljotece Publicznej w Wilnie w godz. 

9-21 tel. 5-69). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Klubu Włóczęgów Senjorów. W pią- 
tek dnia 13 b. m. o godz. 9 odbędzie się 

w lokalu przy ul. Przejazd 5 (Antokol) 

XLV zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Goście mile widziani. 

Na porządku dziennym dyskucja w spra- 

wie ukraińskiej z udziałem prof Korduby. 

— Z Instytutu Naukowo-Badawczego E- 

uropy Wsehodniej. Dziś w piątek dnia 13 

lutego od godz. 6 do 7-ej popoł. profesor Uni- 

wersytełu Warszawskiego dr. M. Korduba 

pędzie miał w lokalu Instytutu, Zygmuniow- 

ska 2 wykład p. t. „Wpływ Ukrainy Zadnie- 

przańskiej na Ukrainę galicyjską w trzeciej 

ćwierci XIX wieku”. 

   

  

      

    

  

   

   
    

  

  

      

  

      

   

  

  

  

KOMUNIKATY. 

— Uwadze dzierżawców i kupców owo- 

eówych. Dążąc do należytej organizacji eks- 

ploatacji sadów handlowych w z. Wileńskiej 

Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze miniej- 

szem powiadamia pp. dzierżawców i kup- 

ców owocowych w Polsce, iż podejmuje się 

pośredniczenia w wydzierżawianiu sadów 

handlowych na terenie z. Wileńskiej na krót 

sze fi dłuższe terminy. 3 

Wobec powyższego, pp. wlašciciele sa- 

dów, iktórzy jeszcze swych zgłoszeń ń infor- 

macyj o posiadanych sadach nie złożyli. 

mają podać dokładny adres kolejowy i po- 

cztowy, odległość od stcji kolejowej w kilo- 

metrach, wielkość sadu w ha, posiadane od- 

miany ń średni urodzaj fksadu za 5 lat. 

Wszelkich informacyj Towarzystwo udzie- 

la osobiście lub listownie. Na odpowiedź 

pisemną należy załączyć 2 znaczki poczto- 
we po 25 groszy. Wilno, Sierakowskiego 4. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Jubileusz żydowskiej trupy  wileń- 

skiej. Na ostatnie dni. hitego r. b. przypada 

15-ta rocznica powstania Trupy Wiłeńskiej. 

Celem zaznaczenia tej domiosłej daty w dzie- 

jach żydowskiego teatru grupa pisarzy żydow - 

skich i działaczy społecznych w Wilnie z 

prazesem gminy żydowskiej b. posłem dr. 

Jakóbem Wygodzkim na czele pódjęła ini- 

cjatywę uczczenia tego jubileuszu. Na odby- 

tej naradzie uchwalono prokłamować rok 

193] jako rok jubileuszowy Trupy Wóleń- 
skiej. Uroczystości zostaną zainaugurowane 

w Wilnie i będą miały charakter wielkiej 

manifestacji ludowej. Odbędzie się szereg 

imprez jubileuszowych w teatrach, 6 

żydowskich i innych zakładach kulturalnych. 

[Wydana będzie pamiątkowa księga zbioro- 

wa, która odźwierciadłi w artykułach, pa- 

miętnikach, różnych matarjałach i repro- 

dukcjach świetną 15-letnią działalność sce- 
miczną Trupy Wileńskiej. Projektowane jest 
również założenie funduszu jubileuszowego 

dla poparcia dalszego rozwoju żydowskiej 

sztuki scenicznej. W skład komitetu jubile- 

mszowego 'weszły następujące osoby: Falk 

Halperin, dr. Jakób Wygodzki, N.  Weinig. 
dr. Maks Weinrech, dr. M. Żytłowski, Dan 
(Kapłanowicz, dr. 1. Rafes, Z. Reizen, dr. С. 
Szahad, Mojżesz Szalit. Komitet wyłonił pre- 

zydjum, do którego wybrani zostali dr. Wy- 

godzki, Z. Reizin.i M. Szakt. Komitet zo- 
stanie rozszerzony przez powołanie do współ 
pracy przedstawicieli łicznych - organizacji 

i zakładów kulturalnych. Do komitetu zosta 

ną również zaproszeni przedstawiciele za- 
Go gminy żydowskiej oraz magistratu m. 

ilna. я 

RÓŻNE. 

— Posiedzenie Okręg PE O 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o g. 

8 wiecz. ukaże się po raz 2l-szy ciesząca 
się miesłabnącem powodzeniem Świetna ko- 
medja Carpentiera „Papa-kawaler“, posiada- 
jąca wielo walorów artystycznych. Sztuka 
ta miehbawem schodzi z repertuaru ustępując 

miejsca najnowszym utworom Molnara. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie przed 

stawienie komedji „Interes z, Ameryką*. Dziś 
o godz. 8 wiecz. pełna humoru, dowcipu i 
'werwy wyborna komedja współczesna Fran 
cka i Hirszfelda „Ineres z Ameryką", da 
jacą świetne połe do popisu Eichlerównie, 
Kamińskiej, Severino Ciecierskiemu, 
Jaškiewiczowi i Wasilewskemu. 

Przepiękne dekoracje tworzą efektowną 
całość. 

— „Czuparek* dla dzieci i młodzieży. 
W madchodzącą niedzielę o godz. 3 m. 30 
popoł. ujrzymy raz jeszcze w Teatrze na Po 
hulance efektowną bajkę B. Hertza „Czupu- 
wek", w wykonaniu wybitniejszych sił zespo- 
ła. Ceny miejsc zniżone. 

— Występ zespołu „Qui pro guo“ 
spół artystów teatru „Qui pro quo" z niez 
nanym F. Jarosym na czele, wystąpi w Wil- 
nie dwukrotnie, we wtorek 17 i środę 18-go 
lutego w Teatrze Miejskim „Lutnia”. 

— Przedstawienia popołudniowe. W naj- 
błiższą niedzielę w Teatrach Miejskich od- 
będą się o godz. 3 m. 30 przedstawienia po- 
południowe po cenach zniżonych. 

W Teatrze na Pohulance „Czupurek* В. 
Hertza, w Teatrze „Luinia”* po raz ostatni 

„Szopka akademicka". 
— Koncert Glaudio Arrau. Wileńskie To- 

warzystwo Fiłharmoniczne urządza w dniu 
14 lutego b. r. w sali Koserwatorjum Mu- 
zycznego ul. Wielka 47 (wejście z ul. Koń- 
skiej) koncert słynnego pianisty Claudi 
rau, który znany jest już w naszem mie: 

jako jeden z najlepszych współczesnych 
pianistów europejskich. 
Pozostałe bilety są jeszcze do nabycia w 
biurze „Orbis* Mickiewicza ila od godziny 
9—16.30, w dniu koncertu w kasie Konser- 
watorjum. 

— Konkurs Śpiewaczy chórów  Wileń- 
skiego Związku Tow. Śpiew. i Muzycznych. 
W zapowiedzianych na ponied 5 
m. zawodach śpiewaczych we 
chórów, należących do Związ 
go. 

    

  

     

  

   

   

      

    

  

Konkursowym utworem dla każdego chó 
ru mieszanego będzie „Zima* P. Maszyń- 
skiego i „Orzeł Biały* A. Chlondowskiego 
dla chórów męskich. Wszystkie chóry łącznie 
wykonają pod dyrekcją dyrygenta związko- 
wego prof. Wł. Kalinowskiego 2 utwory: 
„Sztandary Polskie w Kremlu* Lachmana 
i „Rózmowa z piramidami* Stoińskiego. 

Konkurs odbędzie się w sali teatralnej 
„Lutnia“ o godz. 8 wiecz. Ceny miejsc od 

 RABJO 
PIĄTEK, dnia 13 lutego. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty. 
13.10: Kom. met. 15.30: Lekcja francuskiego. 
16.25: Progr dzienny. 16.30: Koncert życzeń 
(płyty). 17.15: „Miljony much i komarów* — 
odczyt. 17.45: Muzyka lekika. 18.45: Kom. L. 
OPS Audycja „,Niespodzianka“. 

ikat „Sokola“. 19.40: Pras. dzien. 
dj. 1955: Progr na sobotę. 20.00 Pog. muz. 

20.15: Koncert symfoniczny. W. przerwie 
„Przegląd filmowy". Po koncercie kom. 
23.00: Spacer detektorowy po Europie. 

SOBOTA, dnia 14 lutego 1930 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty). 

13.10: Kom met. 15.05: Program dzienny 
15.10: „Mala skrzyneczka“. 15.50: Przechadz- 
ki po miešcie. 15.50: Skrzynka techniczna. 
16.15: Koncert życzeń (płyty). 16.45: Koncert. 
17.15: „Gdy grzmiały armaty pod Stoczkiem 
— odczyt. 17.4 chowisko i koncert dla 

zieży. 18.45: Kom. Wil. Tow Org i Kół 
Roln. 19.00: Program ma tydz. nast. 19.20: 
„Wilno“ — Lwėw — Wilno“ — felj. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „W poszu- 
mie prastarych borów* — feljeton. 20.15: 
Feljeton humorystyczny. 20.30: Muzyka lek- 
ka. 22.00: „Karnawał warszawski przed stu 
laty” — felj. 2 toncert chopinowski. 
22.50: Kom. i muzy tameczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NIESPODZIANKA. 

Niespodzianka — to mie żaden bluff, al- 
bo sprytnie zatuszowana reklama. „Polskie 

Radjo* ma istotnie dla radjosłuchaczy coś, 
co trzeba utrzymać do ostatniej chwili w 
tajemnicy, aby przez większe natężenie ocze- 

i podnieść efekt momentu. Niespo- 
dzianki, mogą się radjosłuchacze s! iewać 
napewno dziś o godz. 19-tej 

    

   

  

  

  

  
   

  

   
    

    

  

КОВЕ 

KONCERT SYMFONICZNY. 
Nielada uczta artystyczna została przez 

Polskie Radjo uprzystępnina zwolennikom 
mtuzyki poważnej z całego kraju. Menu wiel- 
kiego koncertu symfonicznego transmitowa- 
mego dziś wieczorem z sali Filharmonji 
Warszawskiej obejmuje występ słynnego pia 
misty niemieckiego Artura Schnabla. Orkie- 
strą dyryguje znakomity kapelmistrz z Ko- 
łonji Herman Abendroth. Program obejmu- 

je kilka arcydzieł Beethovena. 

SPORT 
Dałszy ciąg imprez Tygodnia Sportu 

1 wileńskiego. 
Zawodynarciarskie o mistrzostwo Wilna. 

W drugim i trzecim dniu mistrzostw nar- 
ciarskich rozegrano: Bieg 18 klm. do kom 
macji w którym zawodnik A. Z. S. Stankie- 
wicz zwyciężył 'w czasie 1 g. 18 m. 50 sek. 
bijąc swego jedynego rywalą Zajewskiego 
z Ogniska o 7 m. 07 s. Z przykrości 
wać musimy, że do tak piel 
stronnej ikonkurencji narciarskiej 
jest kombinacja (bieg i skok) zgłoszonych zo- 
stało zaledwie 3 zawodników przyczem Sko- 
ruk (P. K. S.) nie stanął na starcie, zatem 
najzaszczytniejszy tytuł narciarski w mi- 
strzostwie  ubiegało się załedwie dwóch 
zawodników. 

W biegu 18 klm. indywidualnym pierwsze 
miejsce zdobył Łabuć (Ognisko) uzyskując 
czas 1 g. 23 m. 158. 2) Jentys (Pogoń) 1 g. 
30 m. 10 s. 3) Witkowski (PKS) 1 godz. 33 
m. 20 s. 

Bieg 8 iklm. pań w którym na zgłoszonych 
6 zawodniczek i tylko z AZS-u startowały 
2 ząwodniczki — zwyciężyła Latwiczówna 
w czasie 52 m. przed Grabowiecką 56 44 s. 

8 kim. dła juniorów wygrał Sierdziukow 
w czasie „dl m. 55 s. przed swym kolegą 
klubowym Piotrowskim 52 m. 17 s. 

Konkurs skoków. W konkursie skoków 
do kombinacji zwyciężył Zajewski mając sko- 
ki 20 m. i 19,5 m. przed Stankiewiczem, któ- 
ry miał skoki 21,5 m. oraz 22 m. z upadkiem. 
Drugi skok Stankiewicza przekreślił szanse 
zdobycia przez tego ostatniego tytułu najle- 
pszego narciarza i mistrza Wilna, który to 
tytuł uzyskał na rok 1930 Zajewski (Ognisko) 
osiągnął ogólną notę za bieg i skok 16.225 pkt 
podczas gdy Stankiewicz uzyskał notę 15.962 
pkt. Najpoważniejszym jednakże kandydatem, 
według naszego zdania, na mistrza Wilna był 

Łabuć, który z miewiadomych przyczyn nie 
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był zgłoszonym od kombinacji. 
Konkurs skoków otwarty wygrał Stankie- 

wicz (AZS) skoki 22 m. i 22 m. nota 16.325 
pkt, 2) Zajewski, skoki 23,5 i 21 m. nota 
16,137 3) Łabuć skoki 24 i 25 m. z upadkiem 
moła 12.875 pkt. 4) Mackiewicz (AZS) 5) Kelm 
(Ognisko) 

Poza konkursem Ciechanowicz (gimn. Le- 
lewela) skokami 24,5 i 25 mir. uzyskał naj- 
wyższą notę 17.74 pkt. a skokiem 26 mtr. 
ustanowił nawy rekord wileński. 

Zawody hokejowe AZS — Ognisko. Mi- 
strzowsk drużyna Wilna AZS rozegrała 

cz towarzyski z drużyną Ogniska zwycię- 
atnią w rekordowym wyniku 20:0! 

Największą ilość bramek zdobył Andrzejew- 
ski II 12 pozo „late bramki stnzeliń Okułowicz, 
Szłuiński i anowski. 

Mecz k: kówki Ognisko — Strzelce. 
Rozegrany w sali Okr. Ośrodka W. F fina- 
łowy mecz o puhar Z 
przyniósł zasłużone 
lejowców, która pobiła drużynę Strzelca w 
stosunku 58 : 23 (22 : 14) 

gściarskie w sali Okr. Ośr. W. F. 
Szumnie reklamowane zawody pięściar- 

skie pod nazwą eliminacyjnych celem wy- 
boru reprezentaej ma rewanżowy mecz 
ze Lwowem sprawiły wielkie rozczarowanie 
dla dość ficznie zebranej publiczności, której 
pokazano boks w jego największem prymi- 
tywizmie. Przebieg zawodów nieciekawy poza 
pierwszemi zwycięstwami przez k. o. wileń- 
skich młodych pięściarzy Lutyńskiego z Po- 
goni i Wenckuna z W. B. których prze- 
ciwnikami byli po raz pierwszy widziani na 
ringu pięściarze z 3 banonu saperów wileń- 
skich. 

Kronika pięściarska. W dniu dzisiejszym 
pociągiem osobowym o godz. 7-ej rano о- 
puszeza Wiłno reprezentacja pięściarska Wil- 
"О. Zw. B. celem rozegrania rewanżowego 
meczu międzyokręgowego z reprezentacją 

Lwowa. 
Skład reprezentacji Wilna zestawiony z0- 

stał następująco: 
Waga musza — Kaszewski, kogucia — 

Głowacz, piórkowa — Kompowski (Łukmin) 
lekka — Lutyński, półś а — Mirynowski, 
średnia — Wojtkiewicz, sżka Badowski, 
ciężka — Łubart. 

Konkurs skoków narciarkich. W niedzie 
lę t. j. dn. 15 lutego o godz. 12-ej na skoczni 
antokolskiej S. IN. Ognisko organizuje kon- 
ikurs skoków z udziałe :załowych zawodni- 
ków miejscowych klubów narciarskich. 
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Rozstrzygnięcie konkursu dy- 
plomów mistrzowskich. 

Dnia 7 lutego w lokalu Izby Rzemieśl- 
niczej w Wilnie, odbyło się posiedzenie Są- 
du Konkursowego, powołanego w myśl art. 
5, rozpisanego przez Izbę Rzemieślniczą w 
Wilnie w miesiącu listopadzie Ogólnopoł- 
skiego Kenkursu na dyplom mistrzowski, w 
składzie: przedstawicieli Wydz. Sztuk Pięk- 
nych U. 5. A. pp. prof. Ferdynanda Ruszczy 
cą i prof. Juljusza Kłosa, przedstawiciela 
Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plasty- 
ków p. prof. Ludomira Ślendzińskiego, przed 
stawiciela Oddziału Sztuki Wileńskiego U- 
TZĖ: r. 

pr. 
nie pp. Władysława Szumanski 
ra Kruka. 

Sąd Konkursowy stwierdził nadesłanie 39 
projektów dyplomu, stojących ogólnie rzecz 
biorąc na ysokim poziomie. Pierwszą na- 

ał projekt p. Jana Boguckiego 
a , oznaczony godłem „Bakszta” 

1.000 zł.) ze względu na najlepsze rozwią- 
zanie całości pod względem artystycznym 
i charakteru dyplomu. 

Drugą nagrodę uzyskał projekt p. Edwar 
«а Manteuffla — Warszawa. oznaczony god- 
łem „Gilosz* (800 zł.), ze względu na dobre 
i oryginalne rozwiązanie projektu. 

Trzecią nagrodę uzyskał projekt p. Je- 
rzego Tyblewskiego — Łódź (600 zł.), ze 
względu na dobre rozwiązanie tła i boków 
projektu. 

Ponadto wy 

    

   

      

     
   

            

iono ze względu na za- 
yjne i artystyczne cztery pro- 

one godłami: „Erel 29, „Ziarm- 
ko“, „Tatjana“, „Rad“, polecając je jako pro 
jekty od zakupienia, w myśl art. 5 Konkur- 

emy się, Izba Rzemieślni- 
1 amierza w najbliższym cza- 

sie urządzić w Wilnie wystawę nadesłanych 
projektów, poczem projekty te zostaną wy- 
słane do Warszawy, gdzie również ma być 
urządzona podobna wystawa 

  

DE SAITEK 

Nowy cennik. 
Uk się nowy cennik dla piwiarń, ka- 

wiarń i jadłodaji 
Do nabycia w Związku przy w. Stefań- 

skiej 43 m. 1. 

    

Nz. 35 (1977) 

"NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE POKĄTNEGO DORADCY... 

Wezoraj, z rozporządzenia władz Głed- 
czych aresztowano wpobliżu gmachu sądów 
niejakiego Józefowicza, trudniącego ałę po- 
kątnem poradnietwem. 

Józefowicz podawał się sa aderskala, 
podejmował się prowadzenia spraw i w ta- 
ki sposób wyłudzał od naiwnych piewiądze. 

Przy aresztowanym znaleziono wiaytówki 
z podpisem „radca prawny”. 

Po zbadania Józefowicza przestaw do 
dyspozycji władz sądowych. gel 

KRADZIEŻE. 
Nalkin Izrael, Niemiecka 3. zameełdował 

   o kradzie: niezamkniętego miesskania & 
poduszek puchowych wartošci t28 zł. Kra- 
dzieży tej dokonali zawodowi złodzieje Ow- 

i Józ. Kałwaryjska 135 
    
    Jan i Wiercińs 
których ze skradzionemi poduszkawań zatrzy- 
mano. 

Romanowski Antoni, Mostowa 7, zaamel- 
dował o kradzieży żarówek z korytarza tegoż 
domu, wartości 16 zł. Dochodzeniem ustałono, 
že kradzieży tej dokonał Greczewski Włodzi- 
mierz, Subocz 85, którego ze skradzionemi 
żarówkami zatrzymano. 

POŻAR. 
W dniu 12 b. m. w domu należącym: do- 

Towarzystwa „Miszme! Chojlem“ przy ul. 
Zawalnej 68, wskutek wadliwej budowy prze- 
wodów kominowych powstał pożar. Ogień o- 
garnął strych domu. Str: pożarna ogień u 
gasiła. Wypadków z ludźmi nie było. Wyso 
kości start narazie mie ustalono. 

PODRZUTEK. 
W dniu 11 b. m. Wojtkiewicz Marja, Wi- 

wulskiego 2, w klatce schodowej tegoż domu 
znalazła podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 2 tygodni. Podrzutka umieszczono w 
przytułku im. Dzieciątka Jezus. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
W dniu 11 b. m. Tomaszewiez Paulina, 

Pijarska 4, idąc brzegiem rzeki Wiłji, po- 
šlizgnęla się. Wskutek upadku doznała zła- 
mania prawej nogi poniżej kolana. Pogotowie 
ratunkowe przewiozło Tomaszewiczową do 
szpitała św. Jakóba w stanie ciężkim. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 
Od 11 do 12 b. m. zanotowano wypadków 

44, w tem kradzieży 7, opilstwa 4, przekro— 
czeń administ įnych 5 

    

      

    

     

  

Ceny znižone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dn. 13 do 16 lutego 1931 r. wł. będzie wyświetlane arcydzieło sztuki filmowej: 

Siódme Przykazanie 
W rolach głównych: Niezapomniana para od- Janet Gaynor i Charies Farrell. 

Kia Wiejskie 
I8ALA MIEJSKA 

gSatróbramska 5. 

25
33
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twórców ról głównych w „Siūdmem Niebie“ 
Wzrszająca historja szlachetnej miłości i i bezgranicznego poświęcenia. 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: Krzysztof Kolumb. 

w Wilnie! Na wzór wielkich stolic! pay eniem Wesoły tydzień wileński 
Przebój dźwiękowy. Pełne hum. kom., aktualności, groteski. Rewel. film w wykon. CZWORONOŻNYCH GWIAZD 
p. t. „PSI TRUJKĄT"“, rewja „Piraci““, taniec akrobat. i t. d. Wesoły tydzień o tym samym programie miał 
niezw. powodz. na wszystk. ekranach światowych. Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Pocz. seansėw o g. 4, 6, 8 i 1015 

Student z Sztokholmu 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. — Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. 

NAD PROGRAM: Pe raz pierwszy w Wilnie POLSKI DODATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 — — — — — — — — Ceny zniżone tylko ns |-szy seans 

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

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tygodnik dźwiękowy. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. — — —  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015 

KINO-TEATR Dziś! Po raz |-szy w Wilnie Po zachodzie słońca 

p A N 66 | reżyserji F. W. Murnau'a p. t. 

э 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. 

siłniejsżej aniżeli nienawiść i śmierć siej m Jama w szkarłacie 
10 aktów. W rolach głównych: Lya de Putti, Don Alwarado i Warner Oland. 

Wstrząsające sceny rewolucji! — —  Natchnione sceny miłosne! — — Krwawe epizody orgji bolszewickich. 
Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

  

Dźwiękowy Dziśl Po raz pierwszy 
KINO-TEATR 

„EELIOS" 
Wtlsńska 33, tel. 9-26 

  

  

Pierwszy, wspaniały, przepiękny 
film dźwiękowo-muzyczno-śpiew- 
ny produkcji szwedzkiej p. t. 

DŹWIĘKOWE KINO 

„BOLLJKOCO 
gl, A. Mickiewicza 22.   
  

Dziś! Przebój dźwiękowy. 
Ogień i żar miłościł 

Szalony romans! piew i tancel 

Dźwiękowe Kino 

CGIING 
uł. Wielka Nr. 47 
  

Kiro Kolejowa Dziś! Porywająay dramat miłości 

QGNIS KO 
isasx dwores xolejow.) 

omnie! 
W celu udogodnienia Sz. Publi- = B W-z powiešci zznakawaiiw» Tarzan władca dżungli śś: jednym dniu całości filmu p.t. Burroogusa. 

“| yšwietla się 66 | Wyšwietla się 2-ga i ostatnia serja 

„Kino „WANDA! | 1.sza serja || Kino „ŚTĄĘOWY” |. klejony Śwątym Ора 

came ŁZY UKOJENIA Głęboko wzruszający 

W rolach głównych: Iris Arlan i Werner Pittschau. Burze serc i namiętności. 
Tajemnica murów klasztornych. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

DWA | Sprzedajesię 
duże pokoje | kamieniCa 

z osobnem wejściem, z 
balkonem, z używalnością | w śródmieściu o 29 miesz- 
kuchni, łazienki etc. dla | kaniach, dochód roczny 
solidnego reflektanta na- | 31.000 ziotych. Informacje: ZY kwit lombard. 

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiowicza 11, t.15-62 

Potrzebny 
pokój » dwa 
Pożądane na ulicach: Ja- 
gielloūskiej, _ Wileńskiej 
lub Mickiewicza (do placu 
Łukiskiego), Łaskawe o- 
ferty do Admin. „Kuzjera 
Wil. pod Nr, 3264 

Miłość pod przymusem. 
Ceny od 40 gr. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

gub. prawo jazdy szo- 
ferskie za Nr. 1805, 

wyd. przez Urząd Woje- 
wódzki w Wilnie, na im. 
Stefana Kozłowskiego, u- 

nieważnia się. 
  

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

na imię Arkadjusza Lew- 
szyckiego r. 1902 uniew się 

tychmiast — ul. Portowa | Gimnazjalna 6—15, godz. (Biskupia 12) Nr. 91213 
Nr. 10 m. 2. 4—6 po poł. unieważnia się. 
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nojesti MAI 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nasię- 
pujące wpisy dodatkowe i pierwotne: 

W dniu 13... 1931 r. 
494. I. Firma: „Spółka Akcyjna Trak Eksploatacja 

i Handel Drzewny”. Eksploatacja i handel drzewny 

jak na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tak i za- 
granicą. Siedziba spółki w Wilnie, uł. Zawalna 2/2. 

Kapitał zakładowy 250.000 zł,. podzielony na 500 
akcyj na okaziciela po 100 zł. każda, całkowicie wpła- 

cony. Zarząd spółki stanowią: Eryk Lepach z War- 
szawy, ul. Grójecka 40, Harald Axell z Warszawy, 

uł. Wilcza 9-a i Axel E. Johansson z Wilna, ul. Za- 
walna 2. Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i osób 
i instytucyj prywatnych oraz prowadzi sprawy spółki. 
Wszelką korespondencję w imieniu spółki podpisuje 
jeden członek zarządu. Weksle, pełnomocnictwa, umo- 
wy, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne oraz żą- 

dania zwrotu sum z instytucyj kredytowych podpi 
je dwóch członków zarządu. Czeki na rachunek 

żący podpisuje jeden z członków zarządu, upoważnio- 
ny do tego uchwałą zarządu. Do odbioru z poczty 
pieniędzy, przesyłek, dokumentów dostateczny jest 
podpis jednego członka zarządu. Udzielono prokury 
Svenowi Johnsonowi, zam. w Wilnie, u. Zawalna 2/2. 
Spółka Akcyjna. Statut jej zatwierdzony przez Mini- 
strów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu opublikowany 

został w Nr. 188 Monitora Polskiego z dn. 19 VIII. 
19.6r., zatwierdzone częściowo zmiany statutu ogło- 
szone zostały w Nr. 264 Monitora Polskiego z dnia 

16.XI. 1929 r. i Nr. 268 Monitora Polskiego z dnia 

20 XI. 1930 r. Akt organizacyjny zeznany został przed 
Notarjuszem Hettlingerem w Warszawie 20 grudnia 
1926 r. za Nr. 4076. 3106/V1 

W dniu 10.1. 1931 r. 

   

493. |. Firma: „Towarzystwo Techniczno-Handłlo- 
we Motor Lloyd -- spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością*. Sprzedaż samochódów, akcesoryj i ma- 
szyn do pisania. Siedziba w Wilnie, przy ul. Ostro- 
bramskiej 5. Firma istnieje. od 1930 r. 23 grudnia. 
Kapitał zakładowy spółki 3000 zł. podzielony na 100 
udziałów po 3) zł. każdy, całkowicie wpłacony. Za- 
rząd spółki stanowią: zam. w Wilnie — Dymitr Fisz- 
kin przy ul. Starej 24 i Władysław Jundziłł przy ul. 
Jagiellońskiej 5 — 7. Wszelkiego rodzaju. umowy, 
weksle, żyro na weksłach, czeki, akty notarjalne i hi- 
poteczne, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne pod- 
pisują w imieniu spółki pod stemplem firmowym obyd- 
waj zarządc», Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mmocy aktu zeznanego przed Aleksandrem 
Rożnowskim, Notarjuszem w Wilnie w dn. 23 grudnia 
1930 r. Nr. 6226 na czas nieograniczony. 3107/V1 

W dniu 15.L. 1931 r. 
197. 1V. Firma: „Wileńskie Towarzystwo Budo- 

wlane Kadem spółka z ograniczoną odpowiedzialošcią“. 
Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie Pawła Anu- 
sewicza przy ul. Piekiełko 3 i Aqtoniego Downarowi- 
cza przy ul. Witoldowej 7. Zgłoszono likwidację 

spółki. 3108:VI 

W dniu 17.X1. 1930 r. 
118. IŁ. Firma: Wileńskie Towarzystwo Handlo- 

we Wiltohan Spółka z egraniczoną odpowiedział- 
Aascia: Na Hlwidarozs wrzunEzoRo. Władywswiaaja: 
nowskiego zam. w Kopyczyńcach, woj. Tarnopolskie- 
go. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie VI 

    

Wydziału Rejestru Handlowego z 28 X11.51929 r. za- 
rządzono likwidację swółki i wyznaczono likwidatora 
z urządu. 3109/V1 

Do Wydziału Rejestru Handlowego 
Sądu Okręgowego w Wilnie, wcią- 
gnięto następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 9.1. 1981 r. 
490. I. Firma: „Bush Service Corporation Przed- 

siębiorstwo Transportowo-Ekspedycyjne — Spółka z 
ograniczoną odpowiedz.* po angielsku: „Bush Servica 
Corporation Ltd.*, po francusku: „Buhs Service Cor- 
poration s. a. r. |. Transport lnternationaux", po nie- 
miecku: „Bush Service Corporation Speditionsunter- 
nehmnen G. M. b H*. Celem spółki jest prowa- 
dzenie operacyj handlowych, i przemysłowych w za- 

kresie wszelkiego rodzaju transportu i ekspedycji. 
Siedziba Centrali w Warszawie, ulica Marszałkowska 
Nr. 130. Siedziba Oddziału w Wilnie — przy ul. Sło- 
wackiego Nr. 27. Oddział w Wilnie istnieje od 10-go 
listopada 1930 roku: Oddziały w Katowicach, Krako- 
wie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu. Sniatynie, Żałuczn, 
Wilnie, Zbąszyniu, Zabrzydowicach i Gdyni. Kapitał 
zakładowy 110000 złotych podzielony na 110 udziałów 
całkowicie gotowizną wpłacony. Zarządcami są: Ro- 
man Dobronoki i Paweł Jellinek, obaj z Warszawy, 

„ulica Marszałkowska 130. Zarządcy zastępują spółkę 
wobec władz i osób i prowadzą jej interesy. Weksle, 
czeki, pełnomocnictwa, umowy prywatne i notarjalne 
i wszelkie zobowiązania podpisują obaj zarządcy łącz- 
nie. Korespondencję nie zawierającą zobowiązań pod- 
pisuje jeden z zarządców. Podpisy winny być kła- 
dzione pod stemplem firmowym. Udzielono łącznej 
prokury dła Oddziału w Wilnie zam. w Wilnie: Jachi- 
mowi Ballimowi przy ul. W. Pohulanka 23 i Czesławo- 
wi Rozentalowi przy ul. Popowskiej 24. Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 
znanego przed Notarjuszem Wyganowskim w Warsza- 
wie dnia 2 grudnia 1929 r. za Nr. 1974 na cžas nie- 
ograniczony. 3110/V1 

W dniu 9.1. 1981 r. 
491. |. Firma: „Wileńska Spółka Rybnica — Spół- 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Ekspłoatacja 
drzewostanów. Siedziba w Wilnie, ul. 3:go Maja 1. 
Kapitał zakładowy 6000 złot. podzielony na 60 udzia- 
łów po 1Vl! złotych każdy, całkowicie wpłacony. Za- 
rządcą spółki jest Eljasz Kremer, zam. w Wilnie, ulica 
3-go Maja 1, który podpisuje pod stemplem firmowym 
wszelkiego rodzaju zobowiązania, w tej liczbie wek- 
sle, żyra wekslowe, czeki, obligi, umowy, plenipoten- 
cje, prokury, jak również korespondencję pocztową, 
telegraficzną. zwykłą i wartościową oraz pokwitowa» 

nia z odbioru listów. paczek i przekazów pieniężnych. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
mocy aktu, zeznanego przed Aleksandrem Różnow- 
skim, Notarjuszem w Wilnie, w dn. 3 listopada 1930 r. 
za Nr. 5489 na czas nieokreślony. 3M1/VI 
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Poszukujemy kupna 
mniejszych folwarków o obszarze do 50 ha z dobremi 

zabudowaniami w pobliżu Wilna. Zgłoszenie: 

Ajencjia „Polkres“—Wiino, Królewska 3, tel. 17.80   
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Od roku 1843 istnieje 

wiienkin 
ul. TATARSKA 20 | 

'Meble| 
| Badalne, sy pialnei ga- ? 
+ binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 

ta dogodnych warunkach | 
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I NA RATY. | 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

Mago | 

  

LOKAŁ 

poll į sala na 20006. 
w centrum miasta. Nadaje- 
się na bank, czytełnię,. 
biuro — do wynajęcia od 
zaraz. Szczegóły w Biurze 
Reklamowem St. Grabow- 
skiego, Garbarska 1, оё 
godz. 12—2 i 4—5 pe poł. 

KUPIĘ 
[-а serję, pierwszego ze- 
szytu (tekst) i pierwazgy 
serję serję drugiego (ko 
mentarze), subskrypeyjne- 
go (Pawlikowskiego) wyd., 

  

„KrėlaDucha“ 
Słowackiego. 

Łaskawe oferty de Adm 
„Kurį. Wil.“ pod Nr. 3265 

Wszystkich, 
którzy posiadają informa- 
cję o obecnym miejscu 
pobytu Stanisława Adam- 
skiego, syna Franciezka 
i Marji z Relidzińskich, 
urodzonego w 1897 roku 

w Wężerowie, gminy Ka- 
cice, ożenionego z Janiną 
z Kostrzewskich, ostatnie 
zamieszkałego w Kzze- 
mieńcu — uprasza się © 
podanie takowych do Kon-- 
systorza Milensk. Ewan- 
gelicko - Reformowazego.. 

Be ul. Zawalna Nr. 18 

Dr. GINSBERG. 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłoejowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i $—V. 

tel. 587. 253& 
LS KETA ISO 

Pogierajcie 

      

  
     

Ligę Hiorską i Rec Lią. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Deke Lonergan patrzył przez dłu-' 
gą chwilę w niewzruszoną twarz mło- 
dego detektywa. poczem rzucił się ku 
„diemu purpurowy ze wściekłości. 

— (o pan przez to rozumiesz? 
— To, co powiedziałem — odpo- 

wiedział * z całym spokojem -Lance 
„OLeary. : 

—-Nie može mnie pan oskarżyć o 
morderstwo na takiej kruchej podsta 
wie ^ 

nergan spojrzał gniewnie na detekty 
wa i osunął się na fotel, z rękami na 
poręczach. Furja w jego twarzy ustą 
piła miejsca wyzywającej ponurej re- 
zerwie, a czujne oczy zmierzyły się 
śmiało z oczami O'Learego. 

— Chce pan coś ze mnie wyciag- 
nąć. Nie mam nie do powiedzenia. 
Absolutnie nic. 

Lancy O'Leary podniósł lekko 
brwi, a Eustachy rzekł leniwie: 

  

ną kurtkę i spodnie Lonergana — ale 
ta niemożność dostania się do moich 
rzeczy jest bardzo niewygodna. 

— Cała ta sprawa jest niewygodna, 
moi panowie, ale musicie się pogodzić 
z faktem, że was tam nie puszczę, do 
póki nie dowiemy się, kto zamknął 
te drzwi. 

Twarz detektywa była spokojna 
jak zawsze, lecz w głosie jego brzmiał, 
jakiś twardy ton. Eustachy obejrzał 
złym wzrokiem wyjętą z pudełka za- 
pałkę i pociągnał nią ostro po poli- 
turowanej poręczy sofy. W ciszy bu- 
chnął mały płomyczek i jednocześnie 
w. hallu zaszumiała stłumiona wrza- 
wa. Zwróciliśmy oczy w stronę drzwi, 
w której ukazała się Mittie Frisling, 
popychana przez dwóch policjantów. 

czoło i uszy, twarz była żółtozielona. 
Obrzuciła nas wszystkich przera- 

żonym wzrokiem i zobaczywszy szefa 
policji, zaczęła z miejsca: 

— Nic o tem nie wiem! Nie zupeł- 
nie! Powiadam panu, że nic nie wiem! 
Ci policjanci dobijali' się do moich 
drzwi przez całe rano. Od wczesnej go 
dziny! Naturalnie, nie chciałam ich, 
wpuścić. Poco? "To jest skandal! Ja nie 
o tem nie wiem. Nic! Nice! 

Podeszła do nas szybkim, niezgra- 
bnym krokiem, wskazującym na zbyt 
wysokie obcasy i niewygodne obuwie. 
Zauważyłam, że jej tłuste nogi wyłe- 
wały się z pantofćlków w rażący spo- 
sób. 

— ©О czem pani wie, panno Fris-' 
ling? — zapytał O'Leory. 

krzyknęja przeraźliwie. — O śmierci 
Adolfa Federie! 

— Więc pani wie, że on został o- 
truty? — zapytał łagodnie O'Leary. 

— Nie otruty! —- krzyknęła. — 
Zastrzelony. Nic o tem nie wiem! 

O'Leary spojrzał na jej eskortę. 
— Gzy który z was powiedział pa- 

ni? — zapytał. 
— Nie, panie. 
— Więc skąd pani się dowiedziała, 

że Adolf Federie został zastrzelony ?—- 
zapytał O'Leary, zwracając się do Mit- 

tie Frisling. A 
Spojrzała z rozpaczą na mnie, na 

March i na Eustachego i przesunęła 
szybko językiem po szarych wargach. 

—. Nie wiedziałam o tem — od- 
parła z uniesieniem: — Słyszałam, jak 

pierwszy raz. Głos jej brzmiał sztucz-- 
nie nisko, ale odzywała się w nim ostra: 
nuta. Przed zejściem po śniadaniu do» 
bibljoteki umalowała się starannie i 
teraz na jej wybielonych policzkach 
pałały dwie pomarąńczowo-czerwone- 
plamy różu, a wargi sztywne były oQ 
pomadki. 

— „Mitlie—Mittie! — rzekła ni to- 
strofująco, ni to drwiąco. — nie de- 
nerwuj się! Go się stało, to się nie od- 
stanie. Nikt cię przecież nie oskarża. 
Nie potrzebujesz przeczyć w taki gwał 
towny.sposób. Opanuj się, kobieto! 

Wyblakłe oczy Mittie wpiły się z 
nienawiścią w twarz Izabelli, już nie- 
przerażone, a pełne jakiejś piekiełnez 
złości. 

  

— Nikt pana nie oskarżył — rzekł — A propos, panie O'Leary, cz Wyglądała okropnie. Jasnozielone ki. Uderzona tym spokojnym, wład- rozmawiano w hallu za drzwiami me- (D. c.n.) 
O'Leary, dodając łagodnie — do tej moglibyśmy iść do naszego pokoju? mono falowało frędzlami, oczy wyska _ czym głosem, zwróciła na niego wybla- _ go pokoju. Nie chciałam wyjść. Chcia- 
<hwili. Przyniósł 'nam pan łaskawie trochę kiwaly z orbit, potargane włosy  kłe oczy. - łam zostać u siebie. WT 

Nastąpiło krótkie milczenie. Lo- ubrania, ale — spojrzał na niedobra spadały w tłustych kosmykach na — O śmierci Adołfa, naturalniel— Izabella pochyliła się i przemówiła” 
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