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ZMIANA RZĄDU W ESTONII. 
Podłożem ostatniego przesilenia 

rządowego, (które dotyczy również 

atanowiska naczelnika państwa) 

w  Estonji była obecna sytuacja 

gospodarcza w tem mlodem pan- 

stwie, przeżywajęcem ostry kryzys 

ekonomiczny narówni z inaemi pań- 

stwami europejskiemi. Estonja, jako 

kraj rolniczy, nie posiadający w swych 

granicach żadnych bogactw natu- 

ralnych. zamknięcie rynków świato- 

wych dla produktów rolnych'i go- 

spodarstwa domowego odezuć mu- 

siała boleśnie, nie można się zatem 

nawet dziwić, że odjum winy w 

oczach szerszych mas, rozczłonko- 

wanych na niewspółmiernie znaczną 

ilość w stosunku do liczby łudności 

stronnictw politycznych spadła na 

rząd d-ra Sztrandmana, który w swym 

ręku w ciągu 20 miesięcy dzierżył 

zresztę mocno i ku pożytkowi kraju 

ster mawy państwowej. 

Rząd: d-ra Sztrandmana musiał 

raczej dla wewnętrznych 
taktyczno politycznych, 

rzeczywiście go 

ustąpić 

względów 

niż z powodów 

dyskwalifikujących w oczach ogółu 

obywaieli swego kraju. 

To samo widzi się we wszystkich 

państwach parlamentarnych, gdzie 

trwa wieustanna rywalizacja wśród 

partyj politycznych, tworzących je- 

dynie w zależności od konjunktur 

danego momentu politycznego ko- 

'alicję, czy też t.zw. „wiąkszość 

parlamentaruą" dla rządzenia krajem. 

"Plusem  partyj politycznych w 

Estonii — jest solidarne 'od lat sze- 

regu pojęcie 6 zadaniach i celach 

polityki zewnętrznej, mającej ’ па 

widoku jednomyślną obronę jej nie- 

zawislego po 700 latach niewoli 

odzyskanego bytu w rodzinie naro- 

dów i w najściślejszem tego słowa 

znaczeniu zagadnienie obrony we- 

wnętrrnej od destrukcyjnych wpły* 

wów ze wschodu, czego wyrazem 

jest wspaniała wszystkie bez wy- 

jątku partie i warstwy narodu ogar- 

niająca organizacja t. zw. „Kaise- 

litu“ — od czasu głośnego w gru- 

dniu 1924 r. puczu komunistycznego 

szczególnie, traktowanego jako in- 

stytucja nadrzędna i nie podlegająca 

krytyce wewnętrznej. 

Pod tym względem Republika 
Estońska impenować naprawdę mo- 

że wielu starym państwom parla- 

mentarnym — i zasługuje na wiel- 

kie uznanie. 
O państwie tym niestety tak 

mało na ogół wiemy, że obowiązkiem 
dziennikarskim jest wyjaśnić dla- 

czego berwzględnie najpopularniej: 

sze w Polsce nazwisko estońskie 

d-ra Ottona Sztrandmana 

w tej chwili z afisza politycznego. 

Kadencja obecnego parlamentu 

zeszło 

estońskiego, obliczonego według 

Konstytucji na trzechletni Żywot 

trwa od maja 1929 r. Riigikog 

liczy 100 posłów, w obecnym jest 

de factto 98, gdyż na miejsce 2-ch 

komunistów, którzy zbiegli do Bol- 

szewii zabrakło chętnych amatorów. 
Zwycięscą w ostatnich wyborach 

była rządząca podówczas Estonją 

partja socjaldemokratyczna, która 

zdobyła 25 mandatów. Obok niej 

najwięcej bo 24 mandaty zdobyła 

partja włościańska, noworolnicy 14— 

partje ladowo-demokratyczna i ra- 

dykalna partja pracy zdobyły po 
9 mandatów każda, ponadto ehrze- 
ścijańska democracja — 4, (blok 

gospodarczy—3, Rosjanie—2, ukry- 
ci komuniści — 4 i | — dziki, nie 
licząc owych dwuch „anulowanych“ 
mandatów kemunistycznych. 

Koalicja rządowa z socjalistami 

na czele, których w ciągu roku re- 

prezentował jako naczelnik państwa 

redaktor socjalistycznego dziennika 

tallińskiego August Rey musiała w 

dwa miesiące po wyborach ustąpić 

miejsca nowej koalicji, na czele 

której stanął leader partji pracy, 

dr. Otto Sztrandman. 
Koalicja ta miała bardzo silne 

oparcie w parlamencie i trwała w 

specyficznych warunkach estońskich 

b. długi okres, bo od 19 lipca 1929 r. 

do 2 lutego r: b. to znaczy blisko 

20 miesięcy. 
Opozycję w stosunku do niej 

komunistów stanowiła nie licząc 

partja socjaldemokratyczna. 

  

K. Poets — Naczelnik Państwa i prezes 
Rady Ministrów. 

Rząd d-ra Sztrandmana, również 

miał za główne zadanie walkę z o- 

garniającym podówczas Estonię kry- 

zysem gospodarczym. Rząd ten 

wprowadził cła ochronne, ratując 

kraj przed ekspansją produkcji za- 

granicznej, przeprowadził w parla- 

mencie ustawę o wykupie przez 

państwo według ustalonego parytetu 

nadmiar zboża od rolników, szereg 

ustaw socjalnych, rozrzerzył wyraż- 

nie horyzonty polityki zagranicznej, 

zaznaczając się szczegóinie zadzierz- 

gnięciem węzłów przyjaźni z Polską. 

a załamał się w końcu na drodze 

poszukiwania wyjścia z kryzysu w 

rolnictwie, nie mogąc zrealizować 

wspomnianej ustawy © wykupie zbo- 

ża od rolników i na aktualnej ostat- 

nio wskutek oferty angielskiej spra- 

wie elektrybkacji kraju zapomocą 

wykorzystania sił naturalnych wo- 

dospadu narwskiego. 

Ściśle rzecz biorąc — bezpośred- 
nio na rozpadnięcie się koalicji par* 

lamentarnej wpłynęła ta druga spra- 

wa, gdyż partja ludowo-demokra- 
tyczna, wskutek wszczętej kampanii 

na łamach „Postimesa“, jej 

tego 
wpływowego dziennika dorpackiego 

Jaana Tenissona, wycofała z rządu 

swego reprezentanta w osobie mi- 

nistrą rolnictwa Kerema. 
Chcąc załatać ten poważny wy- 

łom w koalicji naczelnik państwa 
Sztrandmaa w ciągu kilku dni bez- 

skutecznie  pertraktował z partją 

włościańską i noworolnikami. jako 

pretendującymi do zajęcia w chwili 
wysunięcia się na czoło zagadnień 

spraw rolniczych, tego donioslego, 
opuszczonego przez partję Tenisso- 
na resortu. 

Żadna z nich jednakowoż nie 

ustąpiła z placu i dymisja rządu 

Sztrandmana stala się csłkiem zro- 

zumiałem tego następstwem; 

Z. depesz opublikowanych we 

wczorajszych dziennikach — skład 
nowego rządu jest nam już znany. 

Tworzą gó partje: włościańska (na- 

czelnik państwa Konstanty Poets, 

przez 

szefa i redatkora naczelnego 

Wileńskie Towarzystwo Przyjaciół Strzelca 
zaprasza wszystkich wilnian, co się chcą zabawić w ostatnią niedzielię karnawału, na 

na dzień 15 luty, godz. 21, do salonów Kasyna Garnizonowego, gdzie dźwięczna muzyka, bufet obficie zaopatrzony i dobre humory gości oraz gospodarzy zapewnią dobrą zabawę. 
STRÓJ WIZYTOWY. 

min. sprawiedliwości i spraw wew- 

nętrznych Hunerson i min. rolnic- 

twa Juerman); socjaldeinokraci (min. 

oświaty i opieki społecznej Piiskar 
i min. komunikacji i robót pubłicz- 

nych Qinas); ludowo - narodowcy 

(min. spraw zagranicznych Jaan Te- 

nisson i min. spraw wojskowych 

Kerem) oraz blok gospodarczy (min 

przem. handłui finansów Pueng) 

Nie licząc w wypadkach 

czego głosowania w Riigikogu — 7 

członków rządu, rząd dysponuje 54 

głosami, cała zaś koalicja 61. 

Bezstronnie trzeba przyznać, iż 

pod względem personalnym tak 

ukonstytuoweny rząd jest bardzo 

silny nazewnątrz. Prawdziwą jego 

ostoją są najpopularniejsi w Estonji 

zasadni- 

dzialacze polityczni naczelnik Poets 

i min. spraw zagranicznych red. 

Tonisson. Jeden i drugi, ściśle rzecz 

biorąc, są głównymi organizatorami 

państwa i twórcami jego polityki 

zewnętrznćój. 

" Poest był, jako prezes komiłetu 

oswobodzenia Eslonji, 

szefem rządu — i szefem państwa, 

zajmując ten furząd poraz drugi w 

latach 1921—23. Tonisson od po- 

czątku powstania Riigikogu stoi na 

czele polityki jako 

prezes odnośnej komisji, w między- 

czasie zaś piastował również bodaj 
dwukrotnie urząd naczelnika państwa 

Przed rządem tym leżą poważne 

trudności ze wzglądu na kryzys gos- 

pierwszym 

zagranicznej 

podarczy i nieustanną w tem pań- 

stwie rywalizację partyj politycz- 

nych. 

Wobec konieczności likwidowa- 

nia,, a choćby (tylko łagodzenia 

wszelkiemi kompromisowemi šrod- 

kami kryzysu gospodarczego — nie- 

prędko prawdopodobnie wejdzie na 

porządek debaty w Riigikogu, kwe- 

stja zmiany konstytucji w kierunku 

uniezależnienia ód tarć partyjnych 

osoby głowy państwa z czego Poets 

jako główny jej inicjator i bojownik 
jak widać musiał narazie zrezygno- 

wać wobec nieprzejednanych w da- 

nym wypadku soajalistów. by jako 

mąż opatrznościowy wyprowadzić 

państwo z ciężkiej obernie sytuacji 

wewnętrznej. Pozostaje życzyć mu 
zas.użonego sukcesu. 

  

Przed 19 marca. 
W dniu 13 b. m. przedstawiciele 

szeregu zrzeszeń społecznych, istnieją- 
cych w Wilnie zgłosili się do p. woje- 
wody prosząc go o podjęcie inicjatywy 
w sprawie urządzenia tradycyjnym do- 
rocznym zwyczajem obchodu imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Pan wojewoda przyrzekł sprawą tą 
się zająć i porozumieć się w najbliż- 
szych dniach z regjonalnym komite- 
tem B. B. W. R., którą to organizację 
uważa za najbardziej właściwą do zor- 
ganizowania obchodu imienin. 

  

Jak się dowiadujemy komitet ob- 
chodu imienin Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego w Warszawie rozpoczął ak- 
cję zmierzającą w okresie od 1-go do 
10-go marca wysyłania do Marszałka 
przez poszczególnych obywateli pocz- 
tówek z życzeniami imieninowemi. 

W związku z tą inicjatywą szereg 
miejscowych organizacyj społecznych 
postanowił wykonać serję pocztówek 

z widokami Wileńszczyzny, które już 
wkrótce ukażą się w sprzedaży. Piękna 
tę akcję należy powitać z uznaniem 
i nie wątpimy, że wezmą w niej udział: 
najszersze warstwy społeczeństwa wo- 
jewództwa wileńskiego tak ściśle zwią- 
zanego z osobą Marszałka. 

  

Papierajcie przemyst trajowy 

CZARNĄ KAWĘ-DANCING 

Przyjęcie u p. premiera posłów i senatorów 
z Klubu 

Tel. od wł. kor. 
Wezoraj o godz. 6-ej odbyło się w 

salonach Prezydjum Rady Ministrów, 
zebranie towarzyskie posłów i sena- 
torów B. B. W. R. zaproszonych przez 
p. premjera Sławka. W zebraniu tem 
wzięli udział wszyscy członkowie rzą- 
du, podsekretarzu stanu, wyżsi urzęd- 
nicy Prezydjum Rady Ministrów, oraz 
kluby sejmowe i senackie.B. B. W. R. 
w komplecie. . Wczasie zebrania p. 
premjer przemėwH do zgromadzo- 
nych w serdecznych słowach, nawią- 
zując do pracy B. B. W. R. na terenie 

BBWR. 
z Warszawy. 

izb ustawodawczych, poruszył przy- 
tem zagadnienie zmiany ustroju, wy- 
rażając nadzieję, że w obecnem zespo- 
le sejmowym, klub B. B. W. R. zdoła 
niezawodnie przeprowadzić zmianę 
ustroju, która da trwałe rezultaty nie 
tylko dla nas ale i dlagprzyszłych po- 
koleń. Pan premjer zakończył serdecz- 
nem podziękowaniem pod adresem 
wszystkich posłów i senatorów B. B. 
W. R. za tak dobry nastrój i harmo- 
nijne zgranie się w atmosferze wspól- 
nej państwowej pracy. 

Reorganizacja Min. Spraw Zagranicznych. 
(Feł. od wł. kor. 

„Kurjer Czerwony“ donosi, że w 
kołach rządowych opracowuje się płan 
poważnej reorganizacji Min. Sp. Zagr. 
Reorganizacja obejmowałaby nietyl- 
ko sprawy personalne, oraz placówki 
zagraniczne lecz także organizację 
centralną ministerstwa. Planowane 
jest utworzenie dwóch nowych depar- 
tamentów: wschodniego i zachodniego 
W, związku ze zmianami personalnemi 

Grupa rolna w 
Tel. od wł. kor. 

Dnia 12-go b. m. odbyło się, w po- 
rozumieniu z prezydjum B. B. W. R. 
pod przewodnietwem pos. Rubeskiego 
prezesa Centralnego Towarzystwa Or- 
ganizacyj i kółek rolniczych, zebranie 
posłów i senatorów, rolników B. B. W. 
B. w liczbie 100 osób. Na zebraniu 
po długiej dyskusji postanowiono u- 

z Warszawy). 

w kołach politycznych coraz częściej 
wymieniają, jako kandydatów na po- 
ważne placówki zagraniczne, dwuch 
urzędujących ministrów, powtarza się 
mianowicie, — „niewiadome czy słusz 
nie“ pisze „Kurjer Czerwony“ — naz- 
wiska min. Zaleskiego i min. Matu- 
szewskiego, jako kandydatów na wy- 
bitne stanowiska na polskich placów- 
kach zagranicą. 

klubie BBWR. 
z Warszawy. 

tworzyć grupę rolną B. B. W. R., któ- 
rej zadaniem będzie opracowywanie 
wszystkich,. będących . na. porządku 
obrad parlamentu, spraw związanych 
z rolnictwem. Z: ramienia prezydjum 
B. B. W. R.wziął udział .w. zebraniu 
organizacyjnem. grupy rolnej prezes 
"Tadeusz. Hotówko. pit A ; 

Sprawa obsadzenia stanowiska wojewody 
wileńskiego jest obecnie nieaktualna. 

Tel. od wł. kor. 

Wobee pogłosek, jakie krążą w Wil- 
nie © mającej nastąpić w najbliższych 
dniach nominacji wojewody, ze źród- 
ła miarodajnego dowiadujemy się, że 
sprawa ta jest nieaktualna, i w tej 
chwili nie jest rozważana. O ile nam 

z Warszawy. 

wiadomo, to Sprawę obsadzenia sta- 
nowiska wojewody wileńskiego za- 
strzegł sobie do decyzji p. Marszałek 
Piłsudski, i dlatego może być załatwio- 
ne dopiero po jego powrocie. 

Proces majora Kuhali. 
Tel. od wł. kor. 

W toezącym się procesie w Sądzie Wojsko- 
wym w Warszawie piraeciw mjr. piłotowi 
Kubali, zamknięto wczoraj wieczorem prze- 
wód sądowy. Przed przemówieniami stron, 
oskarżony major Kukała złożył oświadszenie, 

w którem przyznaje się do winy, pisania i 
rozsyłania anonimów zawierających ataki 
i oszczerstwa na jego wojskowe władze prze- 
łożene. Przyznał się równieź do tege, że 

wyr 

z Warszawy. 
on byt inspiratorem artykułów w prasie 0 
departamencie lotnictwa wojskowego, prze- 
ciw szefowi tego departamentu płk. Raj- 
skiemu. . 
Wyrok spodziewany jest późną nocą, na- 

leży jednak przypuszczać że wohee przyzna- 
mia się oskarżonego do winy, skazany on 
hędzie eo najwyżej na rok twierdzy. 

ok. 
WARSZAWA, 13-11. (Pat). Po przyznaniu się majora Kukali do 

winy, sąd о godz. 2-ej w nocy wydał wyrok, 

Kubala skazany został na 1 rok więzienia, 

mocą którego major 

łącznie z zaliczeniem 

aresztu prewencyjnego i wydalenie z korpusu oficerskiego. 

КОЛЕН ЕНЕ ОНО 

Wycieczka do Eston ji eskadry polskich 
awjonetek. 

Tel. ed wł. kor. 

W końcu b. m. wyleci z Warsza- 
wy do Tallina, eskadra polskich awjo- 
netek, która uda się do Estonji, celem 
nawiązania ściślejszego kontaktu z cy- 

z Warszawy. 

Z Warszawy wyruszy 6 awjonetek 
pilotowanych przez  najwybitniej- 
szych polskich pilotów. Przyjęciem 
polskich lotników zajmie się organiza- 

wilnemi  organizcjami | lotniczemi cja lotnicza w Estonji, utworzona w 
Estonji. roku ub. na wzór L. O. P. P. 

O La 

Hitlerowcy nie uznają 
BERLIN 13.11. Pat. — W ezwar- 

tek wieczorem odbyły się tu w naj- 
większych salach Berlina zgromadze- 
nia prołtestacyjne, zwołane przez par- 
tję niemieeko-narodewą i hitlerowską. 
Na zgromadzeniu niemiecko-narodo- 
wych przemawiał poseł Freytag-Le- 
ringhoten, zarzucając między innemi 
ministrowi Curtiusewi, źe w stosunku 
do Polski okazał się zbył słabym. Mów 
ca zaatakował również kanelerza Bru- 
eninga utrzymując, że polityka obce- 
nego rźżądu idzie po linji zbyfniej - 
łegłości wobee Francji. Niemcy nie 
mają nie z rozstrzygnięć  połowiez- 

Rozruchy w 
CADIX 13.H. Pat. — Ruch tramwajowy 

został częściowo podjęty. Strajkający obrzu: 
cili kilka wozów tramwajowych kamieniami. 
Policja dała do mich strzały, nie ramiąc jed- 
nak mikogo.. Strajkujący usiłowań również 

   

    

obecnego parlamentu. 
nych i muszą się domagać wysunięcia 
sprawy rewizji w całej jej powadze 
i rozciągłości. Jednocześnie w parku 
„Sportowym przemawiał do wielotysię- 
cznego tłumu poseł Goehels, przywód- 
ca hitlerowców. Ostrzegamy zagranicę 
oświadczył on — ażeby nie uważała 
uchwał powziętych przez obecny ka- 
dłubowy parlament niemiecki za wią- 
żące w sensie przepisów konstytucji 
i prawa międzynarodowego. Naród 
niemieeki nie czuje się związanym 
przez żadną z tych uchwał, jakie po- 
weźmie obecny parlitment. 4 

Kadyksie. 
zmusiė wlašciciela jednego ze sklepów do 
zamknięcia go, wobec jednak oporu wynikła 

bójka, w której 'kilka osób zostało rannych, 
poczem. poilcja przywróciła porządek. 

w 

® 
® 
® 
® 

WIADOMOŚCI z KOWNA. 
Wyjaśnienie o zezwołeniu na pracę 

dla cudzoziemców. 
‚ Prasa urzędowa opublikowała wyjaś- 

nienie w sprawie zezwoleń — па pracę 
dla cudzoziemców w: Litwie. W wyjaśnieniw 
przedewszystkiem mówi się że osoby, które 
udowodnią swe pochodzenie z Wiłeńszczyz- 
ny w sprawie otrzymania pracy będą trak- 
towane na równi z obywatełami litewskimi 
Osoby posiadadjące paszporty nansenowskie, 
o ile mają stałe zajęcie, rugowane nie będą 
Wszystkie inne osoby, przybyłe 'z zagranicy. 
do Litwy po 28 lipca r. 1930, czyli po ogło- 
szeniu odnośnej ustawy, od 1 stycznia r. 1932 
zezwoleń na pracę w Litwie nie otrzymują. 
Zezwoleń takich udzieli się jedynie cudzio- 
ziemcom zaproszonym do Litwy przez rząd 
lub mającym odpowiednie upoważnienie rzą- 
du. 

Opracowywanie ustawy prasowej. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych rozpo- 

częło opracowywanie ustawy prasowej. Od- 
nośne do drugiej części ustawy, która ma 
uregulować i określić stanowisko dziennika- 
rzy i ich położenie ministerstwo poleciła wy- 
powiedzieć się samym dziennikarzom i przed- 
stawić swe postulaty w tej sprawie. 

Aresztowanie redaktora „Rytasa*. 
W dniu 13 b. m. został aresztowany na- 

czelny redaktor „Rytasa* Rodzewiczius oraz 
jego zastępca Łobanauskajte. Powodem are- 
sztowania było wzięcie udziału w demonstra- 
cji podczas deportacji Karwelitasa. 

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 
Rustejkisa. 

Zakończone zostało śledztwo w sprawie 
zamachu na życie szefa policji politycznej 
Rustejkisa. Sporządzono k oskarżenia prze- 
ciwko 24 osobom. Oskarżonym zarzuca się 
udział w spisku, mającym na celu obalenie 
obecnego rządu. W liczbie oskarżonych znaj- 
dują się dwaj osobnicy, którzy dokonali za- 
machu na życie płk. Rustejkisa. 

Zwołnienie z więzienia,. 
Dnia 11 b. m. z kowieńskiego więzienia 

robót ciężkich zwolniono trzech członków 
pźrtji socjal-demokratycznej, uczestników pa 
czu w Olicie: Rosa, A. Pietrajtisa i Kilikows- 
kiego. 

Proces sądowy 4 księży i 9 studentów 
Wiceprokurator sądu wojennego kapitam 

Gudawiczius sporządził już akt oskarżenia w 
sprawie 4 księży i 9 studentów atejtikininków. 
oskarżonych o działalność przeciwpaństwo- 
wą. Sprawa wpłynie na wokandę sądu wo- 
jennego w końcu marca b. r. 

„ża 

„Dzień Kowieński* © polityce 
narodowościowej Litwy". 

„Dzień Kowieński* w numerze 
wtorkowym poddając krytyce litew- 
sko-łotewską konwencję szkolną, w 
której Litwa udziela Łotyszom przy- 
wilejów o jakich inne mniejszości na- 
rodowe nawet marzyć nie mogą, do- 
chodzi do wniosku, iż urzędówka 
„Liet. Aidas“, kt6ra podała treść tej 
konwencji z zastrzeżeniami w stosun- 
ku do innych mniejszości, wynałazła 
rewelacyjny, dotąd bodaj nigdzie jesz- 
cze nie spotykany pogląd na uregulo- 
wanie problemu mniejszościowego. Po 
pierwsze, nie chce ona równego tra- 
ktowania wszystkich zamieszkujących 
dany kraj mniejszości. Według niego 
udzielenie mniejszościom praw w dzie 
dzinie kulturalno-oświatowej załeży 
od stosunków politycznych z tem pań 
stwem, w której dana mniejszość jest 
większością panującą. 

Drugą osobliwością teorji urzędów 
ki jest to, iż ignoruje ona ogólne zo- 
bowiązanie międzynarodowe państwa 
o ochronie swych mniejszości. 

Realną natomiast wartość mają 
tylko układy, oparte na obustronnem 
porozumieniu, jak w wypadku z Łot- 
wą. Ochrona mniejszości w ten spo- 
sób mie jest stałą ogólnoludzką war- 
tością, tyłko objektem wymiany, jak 
'w międzynarodowych traktatach ham 
dlowych, a więc pojęciem względnem 
i opartem na zasadzie „do ut des*, 

  

   
Wylew Dunaju. 

BUKARESZT 13.11. Pat. — Poziom wody 
w dołnym biegu Dunaju podniósł się raptow- 
nie wskutek czego powstało niebezpieczeń- 
stwo powodzi. u ujścia rzeki. Miasto Vilkow, 
położone bezpośrednio przed deltą Dunaju, 
zostało odcięte od świata. Łączność ze świa- 
tem utrzymywana jest jedynie przez telefóm. 
Zarząd miasta zwrócił się z prośbą o pomoce. 
Wskutek silnego naporu wody kilkaset do- 
mów zawaliło się. Alarmujące wiadomości 
nadchodzą również z miasta Izmail, gdzie 
poziom wody w Dunaju podniósł się raptow- 
nie o 4 metry. a 

Bukareszt 13.11. Pat — Sytuacja w Val- 
„kow i Izmaile jest rozpaezliwa. Władze naka-' 
zały ewakuację Izmailu, co wobce wielkich 
mas wody jest już bardzo trudne. Miaste 
liczy 8 tysięcy mieszkańców. Z lud- 
ności pośpieszyły oddziały wojskowe. Ewa- 
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Minister Zaleski o aktualnych 
zagadnieniach polityki zagranicznej. 

Na posiedzeniu senackiej komisji spraw 
zagraniczaych z dnia 12 b. m. zabrał głos 
minister Załeski. Na wstępie minister Za- 
łeski złożył cześć pamięci zmarłego senato- 
ra Pesnera, który był członkiem komisji od 
ehwili jej ukonstytuowania się aż do swej 
śmierci. — Następnie pan minister prze- 
szedł do kwestyj poruszonych w dyskusji. 

Sojusze Poiski. 
Pan senator Kozicki — mówił minister 

Zaleski — apelował do mnie w sprawie po- 
godzenia naszej polityki wobec Ligi Naro- 
dów z t. zw. polityką sojuszów. Otóż z całą 
satysfakcją stwierdzić mogę, że w danym wy- 
padku idziemy stale i wytrwale po tej li- 
mji, na którą wskazuje p. senator. Świeżo 
odnowione przymierze nasze z Romunją о- 
raz sajusz nasz z Francją stanowią niejako 
kamień węgielny naszej polityki zagarnicez- 
mej. Muszę stwierdzić, że sojusze nietylko 
że w niczem nie są sprzeczne z paktem Ligi, 
sle przeciwnie. stawiają sobie za zadanie , 
Ścisłe zastosowanie tego paktu i obronę prze- 
eiwko jakiemukolwiek możliwemu narusze- 
miu go. Konstatuję z eałą stanowczością, że 
oba te sojusze coraz bardziej się zacieśnia- 
ta i współpraca nasza z obu temi pańtwami 
wydaje bardzo korzystne rezultaty na tere- 
nie międzynarodowym, nietylko bezpośrednio 
«Па nas, ale i pośrednio, przez konsoli- 
daeję istniejących stosunków i wzmocnienie 
tak potrzebnego dla nas pokcju. 

Dalo sie to odczuć ostatnio nietylko na 
terenie chrad komisji europejskiej, ale też 
ma terenie Rady Ligi. 

Co de stosunków naszych.ze Zw. Socjali- 
stycznych Republik Rad, to w expose, ja- 
kie miałem zaszezyt wygłosić w Sejmie, da- 
łem już krótki ich zarys. Mogę tu zatem z 
sałą stanowczością zapewnić panów senato- 
xów Koziekiego i Dębskiego, że z naszej siro 

my jak dotąd, tak i nadał starać się będzie- 
ywač ze Związkiem jak najlep- 

sąsiedzkie. Z satysfakcją mu- 
sz skonstatewać, że w estatnich czasach 
stosunki te rozwijają się zupełnie normalnie. 

£ eałą stanowczością stwierdzam, że wszel 
kie wiadomości prasy 0 rzekomych przysz- 
łych pertraktacjach co do stwierdzenia ja- 
kiegoś ogólnego frontu przeciwko Sowietem, 
e który zapytywał p. senator Dębski, są zu- 
pełnie bezpodstawne. 

Pomorze a Litwa. 

RÓWNIE BEZPODSTAWNE SĄ POGŁO- 
SKI O JAKICHŚ WYMIANACH POMORZA 
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NA LITWĘ. SEN. DĘBSKI POWINIENBY 
WIEDZIEĆ, ŻE W DZISIEJSZYCH CZA- 
SACH WSZELKIE TARGOWANIE NARODA 
MI LUB ICH CZĘŚCIAMI JEST NIEMOŻLI- 
WOŚCIĄ. W KAŻDYM RAZIE RZĄD POŁ- 
SKI NIE PRZYŁOŻYŁBY DO TEGO RĘKI, 
NIETYLKO ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE PO- 
MORZE JEST ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUD- 
NOŚĆ RDZENNIE POLSKĄ, ALE TEŻ I NA 
TO, ŻE NIE MAMY ŻADNYCH ZAMIARÓW 
ZABORCZYCH W STOSUNKU DO KOGO- 
KOLWIEK BĄDŹ, A TEM MNIEJ W STO- 
SUNKU DO NARODU LITEWSKIEGO, DLA 
KTÓREGO OD WIEKÓW ŻYWIMY UCZU- 
CIA SZCZEREJ PRZYJAŹNI, WYNIKAJĄCE 
Z DŁUGIEJ WSPÓLNEJ HISTORJŁ 

Kwestia rewizji granic 
nie istnieje. 

| W sprawie poruszonej przez sea. Ko- 
ziekiego w kwesiji stosunku rząda de spra- 
wy całości naszych granie, p. minister od- 
powiedział, że dla nas kwestja rewizji gra- 
nie Rzeczypospolitej nie istnieje. Na tem te- 
mat nie przyjmiemy nigdy z nikiem żadnej 
nawet dyskusji. 

Stosunek do Watykanu. 

W odpowiedzi sen. Dębskiemu w sprawie 
stosunku Połski do Watykanu p. minister za 
pewnił, że rząd w tym względzie robi wszy 
stko, eo jest w jego mocy, aby nadał utrzy- 
wać stosunek osobistej ocjcowskiej łaskawości 
jaką Ojeiec- Święty zawze zaszczycał Polskę. 

Wyniki sesji genewskiej. 

W kwestji interpretacji rezołucji Rady 
Ligi w sprawie skarg mniejszościowych na 
Śląsku i w- województwach poznańskiem i 
pomorskiem p. minister powiedział: Koan- 
statująe, że nas Bily niektóre fakty sprze- 
czne z konwencją genewską, Rada Ligi na- 
tychmiast skonstatowała, że rząd polski zro- 
bił wszystko, eo do niego należało w danych 
«koliecznościach. Żaden rząd na świecie nie 
może zobowiązać się, że nigdy żaden z 0- 
hywateli jego kraju nie przekroczy prawa 
międzynarodowego, tak jak nie mógłby się 
zobowiązać, że żaden z jego obywałeli nie 
złamie prawa cywilnego lub karnego. Chodzi 
tylko o to, czy rząd przedsięwziął wszyst- 
kie kroki, jąkie były w jego mocy, aby prze 
siępstwo to ukrócić. Rada Ligi stwierdziła, 
że pod tym względem rząd polski zrobił, co 
do niego należało. 

  

  

Dyrekcia kino-teatru „HOLLYWO00D“ 
ma zaszczyt zaprosić Szanowną Publiczność na jeden z najlepszych fil- 

mów dźwiękowe-śpiewnych obecnego sezonu p. t. s 

`ф STUDENT Z SZTOKKOLMU 
Złota serja produkcji szwedzkiej. 

  

Fałszywy spis ludności w Czechach. 
Protest rządu polskiego. 

PRAGA, 18. II. (Pat). W toku dy- 
skusji nad oświadczeniem rządu w 
sprawie położenia gospodarczego za- 
brał głos w parlamencie poseł mniej- 
szości polskiej ze Śląska Emanuel 
Chobot, który zaznaczył, że posłowie 
polscy głosować będą za przyjęciem 
do wiadomości oświadczenia rządo- 
wego. 

Jednocześnie mówca poddał ostrej 

krytyce system i metody, przy pomo- 
cy których przeprowądzony został na 
Śląsku spis ludności. Poseł Chobot za- 
znacza, że ludność polska nie uzna ni- 
gdy wyniku spisu ludności i że przy u- 
życiu wszelkich środków ustawowych 
dochodzić będzie swych praw. 

Oświadczenie rządowe w sprawie 
położenia gospodarczego zostało przez 
parlament przyjęte. 

Nowy rekord awionetek. 
ESTEAMPES 13.11. Pat. — Letnicy 

francuscy Salel i Quinta pobili mię- 
dzynarodowy rekord szybkości na a- 
wionetkach dwuosobowych na prze- 

  

  

  

Od dnia 10 
lutego firma WACŁAW 

strzeni 100 kilometrów, osiągając prze 
eiętną szybkość 168 kilometrów i 200 
metrów. Dotychczasowy rekord wyne- 
sił 150 kim. в 
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WIELKA ZNIŻKA CENI   
  

Wilno, 
Wielka 30 NOWICKI 

(poiska wytwórnia obuwia i skład konfekcji, gałanterji i trykotaży) 

  ш NA KONFEKCJI, galanterji i trykotażach — 
NA OBUWIU i towarach wysortowanych — 

Przy zakupach od cen oznaczonych żądać powyższego rabatu. 
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00 ТВОК МА МАВТАСН. 
Latem, a nawet wczesną wiosną i 

późną jesienią, odwiedza Troki, jezio- 
ra Trockie i stare zamczysko na wy- 
spie, całe mnóstwo ludzi. Podobno w 
1930 roku zwiedziło Troki kilkadzie- 
siąt tysięcy wycieczkowiczów, tury- 
słów z całej Polski i z zagranicy. Czy- 
by nie było pewniej zmniejszyć tej 
liczby do kiłkunastu tysięcy, trudno 
rzeć. Nie może tego kreślić nawet sta- 
tystyka Magistratu miasta Trok, któ- 
rej, nawiasem mówiąc, niema, zaś sam 
magistrat z urzędu swego tak błahemi 
sprawami się nie interesuje. Pomimo 
to, zainteresowanie pięknem Trok i ich 
okolic rośnie w Połsce z roku na rok 
Można przyjąć zgoła za regułę, że 0- 
bęcnie już każda wycieczka, zwiedza- 
jača Wilno, zahacza o Troki. Dzieje 
się to latem. Im zieleńsze są brzegi je- 
zior, im upalniejsze dnie, cieplejsza 
woda i pewniejszy wiatr, tem więcej 
roją się Troki od wycieczkowiczów. 
sportowców i letników. 

Jednak w Trokach, również po se- 
zonie letnim następuje zima 

Mieszkańcy Wiłna, trzeba przyznać, 
bardzo mało interesują się Trokami. 
Ten brak zainteresowania wilnian naj 
piękniejszą bezsprzecznie miejscowoś- 
cią Wileńszczyzny, leżącą w dodatku 
4uż pod naszym bokiem, nie wiadomo. 

bierze swój początek od rywaliza- 
cji, jaka się toczyła w XIV i XV w. 
między Wilnem a Trokami, kiedy to 
«©ba miasta miały pretensje do tytułu 
stolicy wielkościążęcej, czy też przy- 
<czyną tego jest owa dziwna obojętność 
na wszystko, co się wkoło nas dzieje. 

'Tak, liczbowo przewija się przez 
Troki o wiełe więcej ludzi ze stron 
<alszych, niż z sąsiedniego Wilna. Za- 
žo, co drugi obywatel naszego miasta. 

  

    

zapytany przez obcego, gdzie leżą Tro- 
ki, jak daleko się znajdują, co tam 
jest godnego widzenia, nie będzie u- 
miał na to nic konkretnego odpowie. 
dzieć. : 

Ludność nasza, a zwłaszcza imło- 
dzież, jest bardzo wrażliwa na piękno. 
Jednak szkoły wileńskie wołą co wios- 
ny, ciągnąć całe tłumy dzieci do Zie- 
lonych Jezior, albo Bóg wie gdzie, byle 
nie do Trok, tej perły ziemi Wiłeń- 

skiej. J ' 
Tak się przedstawia stosunek Wil- 

na do Trok latem, mimo dogodnej ko- 

munikacji autobusowej i nowego 
schroniska Ligi Morskiej, stojącego 
otworem dla gości, nad jeziorarni Troc 
kiemi. 

Jeszcze. obojętniej mówi się u nas 
w Wilnie o Trokach zimą, gdy rzeki 
i jeziora chwyci w swe objęcia mróz. 
świat pokryje się grubą warstwą bia- 
łego śniegu, no i atutobusy, z tych 
i innych przyczyn przestaną kursować. 
Wtedy już tylko przypadek powoduje, 
że w Wilnie się mówi, że kłusownik 
w gminie trockiej postrzelił zwierzę 
lub człowieka, albo że się ktoś w Tro- 
kach utopił wskutek załamania się lo- 
du, a ten, co go ratował, ma otrzymać 
medal. 

D. 27 października ubiegłego roku 
obchodziliśmy, a raczej mówiliśmy o 
tem, jak obchodzóno na Litwie, 500- 
letnią rocznicę Śmierci Witolda, wieł- 
kiego księcia litewskiego. Mówiło się 
dużo o jego czynach i zasługach. Po- 
dobno jest nawet komitet, który ma 
zamiar stawiać Witołdowi pomnik. 
Wszystko jedno, obchody te nie 
wrócą dawnych czasów. Jedno jest 
tylko charakterystyczne, że jesienią 
ubiegłego roku, nikt nie wspomniał o 
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Warunki Gandhiego. 

ALLAHABAD. 13. II. (Patj. Komi- 
tet Kongresu omówił wniosek Ghan- 
diego przewidujący wńfunki na ja- 
kich zgodzi się on na zawieszenie akcji 
biernego opru. Warunkami tymi są 
między innemi powszechna amnestja 
w stosunku do więźniów politycznych 
oraz nieprzeszkadzanie w wystawianiu 
posterunków indyjskich przed sklepa- 
mi z napojami alkohołowymi oraz 
przed sklepami z towarami bławatny- 
mi w cełu niedopuszczenia do ich 
sprzedaży. 

Trudności komisji śledczej 
w sprawie Oustrica. 

PARYŻ, 13. II. (Pat.) Raul Peret, 
znajdujący się obecnie w departamen- 
cie Dolnej Loiry, otrzymawszy dodat- 
kowe wezwanie parlamentarnej komi- 
sji śledczej odpowiedział, że z powodu 
odległości nie może się stawić i że za- 
miarem jego jest nie zjawiać się wca- 
le przed komisją. Dwaj wyżsi urzęd- 
nicy Donat Guigue, prokurator gene- 
relny i Pressar, prokurator Republiki 
odmówili komisji śledczej złożenia 
przysięgi pod pretekstem, że muszą za 
chować dyskrecję w sprawie śledztwa 
w aferze Custriea. Po żywej dyskusji 
komisja śledcza postanowiła wystą- 
pić z pismem, w którem podkreśla tru 
dności, z jakiemi walczy, które zwię 
ksrają się jeszcze z powodu stanowi- 
ska zajętego przez dwóch wybitnych 
urzędników prokuratury. 

Weygand Kandyduje 
do akademii. 

PARYŻ, 13. IL. (Pat.) Na wczoraj- 
szem posiedzeniu Akademji Francus- 
kiej odczytany został list generała 
Weyganda, zgłaszającego swą kandy- 
daturę do fótelu, który zajmował nie- 
dawno zmarły marszałek Joffre. Wia- 
domość ta spotkała się z przychylnem 
przyjęciem ze strony członków Aka- 
demji, którzy uważają iż gen. Wey- 
gand, piastujący obecnie te same fun- 
kcje, które pełnił marszałek  Joffre, 
najzupełniej nadaje się do objęcia wa- 
kującego miejsca. 

Wypadek z radem. 

PARYŻ, 13. II. (Pat). Doktór Wal- 
len, ordynator jednej z klinik parys- 
kich zgubił wczoraj przy jeździe do- 
domu dwie rurki z radjum. które miał 
przy sobie zamknięte w złotej puszce. 
Każda rurka zawierała 10 miligramów 
cennego metalu. 

Wobec . niebezpieczeństwa, - które 
przedstawiają zgubione rurki dla pro- 
fanów wszczęte zostały natychmiast 
energiczne poszukiwania, które jednak 
dotąd nie dały pożądanego rezultatu. 

Połscy lotnicy pod Atenami. 
ATENY 13.11. Pat — Lotnicy polscy Skar- 

żyński i Markiewicz, odbywający łot do AŻ- 
ryki, wylądowali we czwartek po południu 
w miejscowości Tatei 22 kim. na północ od 
Atea. 

Napad na sanatorjum. 

WARSZAWA 13.11, Pat. — Wczoraj na tle 
zemsty za wydalenie w grudniu ub. r. wszy- 
stkich pracowników w sanaterjum dla dzieci 
im. Medena w Miedzyszynie woj. warszaw- 
skiego dokonano napadu ax sanatorjam. Na- 
pastnicy w liczbie kiłkudriesięcie powybijali 
szyby, powyrywali ramy okienne, a nastę- 
pnie ostrzeliwali budynki, gdzie znajdowały 
się dzieci. W czasie napadu został ranny od 
strzałów Icek ©raz pobito doktoro- 
wą Cybulską Ewę i miejscewego dozorcę. 
W eelu utrudnienia wezwania pomocy napa- 
stnicy poprzecinali druty teleioniezne i u- 
stawili posterunki. Między napastnikami po- 
znano komunistów braci Żóltków, Miilza, 
Ajzenbranda i Grosza, Dokonano aresztowań. 
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Trokach, jako miejscowości, w której 
Witołd spędził większą część swego 
życia i gdzie też żywota dokonał. Rów - 
nież nikt nie poruszył tej kwestji, a 
byla po temii okazja nielada, miano- 
wicie, czem były Troki wówczas. za 
Witołda, a czem są dzisiaj! 

Wbrew zwyczajom „wileńskim i 
tradycji, postanowiłem się wybrać do 
'Trok zimą, no tak zimą, niech to ni- 
kogo nie dziwi! 

Wprawdzie kołedzy niektórzy od- 
radzali mi to. „Takie zaspy! mróz 15 
stopni! 30 kilometrów! Chyba zbara- 
niałeś, jeszcze cię gdzie wilki zjedza”. 
Te, i tym podobne docinki słyszałem 
z ust znajomych. Jeżeli się o mnie 
boicie, to chodźcie ze mną — zapro- 

ponowałem. Nikt się jednak o mnie 
widocznie zbytnio nie bał, bo osta- 
itecznie pojechałem sam — na nartach, 
z plecakiem na plecach. Cóż do licha! 
jeżeli jakiś tam Lannoy już w XV w. 
mógł po śniegu wędrować z Wiłna do 
Trok, to ja miałbym się wahać? 
„Nie jestem narciarżem początku ją- 
cym. Mijałem też św. Jacka ,.dóbrze 
podjadłszy” i na dobtze wysmarowa- 
nych „mrixem'* deskach. 

Z tego samego miejsca, wyruszył 
przed łaty Władysław Syrokomla do 
Trok na wycieczkę, z tą tylko różnicą, 
że sobie jechał starym zwyczajem — 
dryndą. Dziś, w okresie pary i eiek- 
tryczności, narty wkrótce wyprą w in- 
duwidualnej komunikacji zimowej 
wszelkie motory i inne siły pociągowe. 
mierzone na HP. No, bo czy to nie 
signum temporis — dlatego że zima. 
autobusy nie kursują! Tu oczywiście 
występuje najaw wyższość komuni- 
kacji kolejowej, od autobusów. Wogó- 
łe, o autobusach się obecnie dużo mó- 
wi. One jeszcze nieraz narobią wiele 
hałasu. Czysty z niemi kłopot. Jeżeli 
masz bracie zamiar siedzieć w Wiłnie, 
to widzisz wszędzie pełno autobusów. 

WIEE RSKI 

Trzecie czytanie preliminarza budżetowego. 
Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sejm zakończył wczoraj w trze- 
ciem czytaniu pracę nad budżetem. 
Poczynione zostały jedynie zmiany w 
ustawie skarbowej skreślające art. 11 
upoważniający rząd do pobierania 
10-procentowego dodatku do niektó- 
rych podatków. Skreślenie nastąpiło 
naskutek uchwalenia przez izbę osob- 
nej ustawy o tym dodatku. 

Wczoraj dyskusja była bardzo 

krótka ograniczyła się jedynie do de- 
kłaracji trzech klubów: Narodowego, 
P. P. S. i trzech Zjednoczonych Stron- 
nictw Ludowych. Oświadczenie te 
zawierały motywy negatywnego usto- 
sunkowania się tych klubów opozy- 
cyjnych do budżetu. Za budżetem, 
głosował klub B. B. W. R., przeciw, 
tak samo jak w drugiem czytaniu, ca- 
ła opozycja. 

Dekiaracja klubów spozycyjnych. 

WARSZAWA 13.11. Pal. — 15 posie- 
dzenie Sejmu z dnia 13 lutego 
łudniowem  plenarnem | posied 
przystąpiono do trzeciego cz 
marza budżetowego. Poseł Biele 
iKlubu Narodowego oświad. , że uchwalo- 
my preliminarz budżetowy nie jest realnym 
planem gospoda: 3 budżet jest za w 
(Mówca stwierdza, że wszystkie wnioski Klu- 

    

    
    w imieniu 

   
     

      

   

    

stały się bardzo 
luźnemi i rząd mający 3. miljardy funduszu 

kończy się oświądcz: m, 

Narodowy głosować będzie prze- 
<iwko budżetowi. Pos. Wyr: ki w i- 
mieniu posłów Klubu Chłop ZAZNACZA 
że budżet oparty jest na nadmiernem ob- 
ciążeniu podatkowem, że jest nieoszczędny 
ii mierealny. I z tych względów Klub mów- 

w budżetc Pos. 
ża że PPS prowadzi 

obecnym <ystemem rządzenia, 
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ikania demokracji. Wobec brzmienia ust 
skarbowej cały budżet pań: 
twierdzi poseł Niedziałko      stał się 
fikcją. Klub PPS głosować będzie przeciw 
budżetowi. _ 

  

Sprawoz ca generałny pos. Miedziński 
podkreśla, że oświadczenia stronnictw opo- 
zycyjnych o ich stosunku do budżetu pań- 
stwa odznac. się pewną swobodą w sfor- 
mułowaniu. Z cza odznacza się tem oś- 

enie Klubu Narodowego, który pozwa- 
e uchwałonego przez Izbę 

‚ trzymiljardowym funduszem  dy- 
pozycyjnym. Jako referent uv by sobie 
poseł ński za uchybienie i uchybie- 
nie powagi tej lzby gdyby dyskutował po- 
ważnie z takiem demagogicznem określeniem 
Oświadczenia te zawierały wysunięty już 
w foku debaty fałsz. Fałszem jest, jakoby 
wnioski Klubu Narodowego były rzeczywiś- 
cie oszczędnościowe i mogłyby być p. ęte 
przez odpowiedzialną większość Izby. Nato- 
miast prawdą jest, że gdybyśmy uchwalili 

ski, to Izba by świadomie 
t delicytowy. 

[Po przemówieniu posła Miedzińskiego, Iz- 
ba przystąpiła do głosowania. drzucono 
'wzystkie poprawki klubów opozycyjnych. 

Przyjęto wszystkie rezolucje większości: 
Dalej uchwałone wezwać rząd. aby przy 

wykonywaniu budżetu sprawiedliwie uwzglę- 
dniał również prośby organizacyj spełecz- 
mych ukraińskich i białoruskich w różnych 
dziedzinach budżetu. Przyjęto dalej jedno- 
głośnie rezolucję posła Polakiewicza o pod- 

   

    

   

      

   

            

       

      

   

  

daniu rewizji i obniżeniu kosztów administra- 
cji i uposażeń w zarządach i dyrekcjach prze- 

orstw państwowych, w bankach pań- 
przedsiębiorstwach  samorządo- 

h, ubezpieczalnich, monopolach i insty- 
* tucjach nadzorowanych przez państwo. Re- 
zolucja domaga się również, aby tantjemy, 
remuneracje i gratyfikacje mogły być wypła- 
came tylko w razie stwierdzenia czystego zy- 

przyczem suma wypłacanych w ciągu 

z tego tytułu kwot nie może przekraczać 
ie jednomiesięcznego uposażenia da- 

nika. Rezolucje mniejszości od- 
nzucono, ten sposób projekt ustawy skar- 
bowej wraz z projektem budżetu został u- 
chwałony w trzeciem czytaniu. 

do sprawozdania 
komisji ochrony pracy o wniosku PPS w spra 
wie uchylenia sezonu martwego. Referent po- 
seł Tomaszewicz (BB) podkreśla, że wnios- 
kodawcy powołują się ną szczególny brak 
pracy, ale stwierdzenie takiego braku nie 
wystarcza do uchylenia sezonu martwego, 
gdyż ustawa mówi, że na to musi być wnio: 
sek zarządu główn Funduszu Bezrobocia, 

a zarząd takiego wniosku nie przedstawił. 
Pomijanie tej drogi byłoby — zdaniem 

referenta — uch: em zasadzie samorzą- 
dowej Funduszuj Bezrobo 
sadę iorować, ale idzie 
która pociąga za sobą w wydatel 
skarbu państwa. W głosowaniu wniosek 
PPS Izba odrzuciła. 

Obrady Komisji Budżetowej. 
WARSZAWA 13.11 Pat. — Senacka komi- 

sja skarbowo-budżetowa obradowała w pią- 
tek mad budżetem Ministerstwa Pracy i O- 
pieki Społecznej. Sprawoz ca sen. Barań- 
ski (BB) : budżetu bez 
zmian. Minister p: eki. społecznej 
Hubicki omówił ‹ bezrobocia, 
stwierdzając, że w pierwszym tygodniu tego 
liczba bezrobotnych wyniosła rekordową cy- 
frę 352.431 osób, chociaż mie obejmuje ona 
bezrobotnych rolnych, nzemieślników i t. @. 

Następnie minister omówił organizację 

pomocy dła bezrobotnych. W bieżącym roku 
budżetowym ikosztować ona będzie 143 milj. 

zł. Bezrobocie u nas osiągnie mayimum w 
początkach marca, a później dozna spad- 
km 17 związku 2 tem mtbister przedstawił 
plan onganizacji przyśpieszenia robót sezo- 
nowych. 

Rozwinęła się dyskusja, w której zakoń- 
czeniu min. Hubicki odpowiadał na poru- 
szone kwestje. Następnie komisja przystąpiła 
do obrad nad budżetem przedsiębiorstw przy 
Prezydjum Rady Ministrów oraz przy mi- 
misterstwie Przem.| i Handlu. Przemawiał 
również min. Prystor. 
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Spisek terórystyczny w Chorwacji. 
WIEDEN 13.L Pat. — Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Białogrodu: Po- 
licja zagrzebska wpadła na trop no- 
wego spisku terorystycznego Chorwa. 
tów. Teroryści chorwaccy zorganizo- 
wali w zeszłym miesiącu zamach z 
maszynami piekieinemi. W związku 
z tem stoi również zamordowanie bur- 

mistrza Nowej Gradyski. W/g zeznań 
zabójcy Roscicza, ostatnie zamachy 
w Zagrzebiu nastąpiły na zlecenie e- 
migranta chorwackiego Perceca, któ- 
ry za pośrednictwem aresztowanego w 
swoim czasie Lewkowicza, dostarczał 
terorystom Środków pieniężnych i ma 
terjałów wybuchowych. 

Nowe trzęsienie ziemi w N. Zelandji. 
WELLINGTON 13.11. Pat. — W piątek ra- 

mo w Napier edezuto znowu silne trzęsienie 
ziemi, wskutek którego obsunęła się dalsza 
część wzgórza. Kilka osób pracujących przy 
odbudowie zniszczonych okelie, odniosło lek- 
kie rany. Prace nad odbudową miasta zo- 
stały częściowo przerwane. 

WELLINGTON 13. II. Pat. — Wczoraj 
po południu odczuto w prowincji Otago no- 
we wstrząsy podziemne, które w miejseo- 
wości Wanganui wyrządziły znaczne szkody. 
Dotychczas nie nawiązane komunikacji te- 
legraficznej z miastami Napier. i Hastings. 

Strzały do policji pod Lwowem. 
  LWÓW 13.II. Pat. — Wydział śledczy po- 

licji we Lwowie komunikuje: że dnia 12 b. m. 
© godz. 20 grupa, złożona z około 6 osób, 0d- 
dała kilka sałw rewolwerwych do jadących 
wozem do wsi Czyżyków Władysława Do- 
brczyka, komendanta posterunku policji w 

Gdy masz ochotę gdzieś wyjechać, to 
albo przepełnienie, albo przyjemność 
ad egzempłum „kicha nawalila“ i cze- 
kaj z pół godziny na drodze, albo krót- 
ko i węzłowato dowiadujesz się, że 
autobusy nie kursują. Ha! zawsze mu- 
si być jakaś plaga, co ludzi trapi! 

Wśród takich rozmyślań znalazłem 
się za miastem, posuwając się prędko 
naprzód w stronę Ponar. Na widok 
grzbietów gór ponarskich, przypom- 
niały mi się wszystkie rocznice, jakie 
obchodziliśmy w 1930 roku. Było ich 
dużo. ' 

Ulica Legjonowa jest wyjeżdżona. 
śliska. Narta nie może znaleźć opar- 
cia. A że na nartach po śniegu, nie po 

" lodzie się jeździ, więc zbaczam i ciągnę 
raczej rowem przydrożnym, popod 
płoty zabudowań podmiejskich, niż 

"ulicą. Wszędzie szreń, miejscami na- 
wiany stary śnieg, tępy, Ignący da 
narty, zwany technicznie, po narciar- 
sku, gipsem. 

Mijam ostatni bar „Ponary*, pod 
samemi Ponarami. Przechodzę góry 
starą drogą, więcej do narciarskich 
przepraw zdatną, aniżeli nowa serpen- 
tyna. 

Swoją drogą, nasuwa mi się ha 
myśl, te Ponary to djabło strategiczny 
punkt. Głębokie jary, strome, zalesione 
zbocza, a przyiem całość oparta jed- 
nym bokiem 0 wcale niepłytką w tem 
miejscu Wilję. Nic też dziwnego, że 
tu przed 100-tu łaty, Moskale dali Po- 
lakom takie cięgi. Żeligowski wykom- 
binował lepiej swego czasu manewr 
na Wiino, od Giełguda. 

Zostawiłem za sobą tablicę przy- 
drożną, głoszącą swym napisem świa- 
tu, że władza magistratu miasta Wil- 
na, aż dotąd się rozpościera. W 1857 
roku, widocznie tu jeszcze tej tablicy 
nie było, gdyż byłby o niej niechybnie 
napisał Syrokomla w swych ,„Wyciecz- 
kach po Litwie', 

   

Czyżykowie, nauczyciełki Władysławy Kom- 
beszówny, Bohdana Frenki i woźnicy Tym- 
kowa. Napadnięci odnieśli rany. Sprawcy za- 
machu zbiegli. 

Rannych przewieziono autem do szpita- 
la we Lwowie. Dochodzenie w toku. 

Tam, gdzie władze magistratu już 
nie sięgają, spotykam gromadę rozba- 
wionej młodzieży, która mimo zawiei, 
aż tutaj przybyła z Wilna z sanecz- 
kami. aby się rozruszać. Jest to grupa 
harcerzy, bodajże z „Czarnej Trzy- 
nastki*. Od kapliczki ponarskiej wy- 
węszyli sobie harcerze ładny tor sa- 
neczkowy, starą drogą ku Wilnu. 

Za Ponarami, droga ciągle się wy- 
dłuża. Po lewej zostaje szosa Marszał- 
ka Piłsudskiego, po prawej droga ko- 
wieńska. Po obu stronach szosy poła, 
potem las, wioska — i wreszcie zjeż- 
džam już do Waki, leżącej w jarze 
nad rzeczką. Podchodzę po oblodziałej 
szosie, zostawiając Wakę za sobą. 
Znowu roziegie pola, ale już nigdzie 
ani śladu lasu. Te wielkie lasy, które 
tu widział niegdys Syrokomla, oddaw- 
na już nie istnieją. A szkoda, byłoby 
przyjemniej jechać na nartach lasem, 
mniejby wiał w oczy wiatr. 

Jakiś pieszy jegomość, którego 
wyprzedzitem, stara się truchcikiem 
dotrzymać mi kroku. Zrazu mu Się to 
udaje, ale potem coraz więcej zosta- 
je w tyle i wreszcie rezygnuje z dal- 
szych wyścigów. Wyboje od sań i wo- 
zów zmuszają nnię znowu zejść z dro 
gi. Mocna, twarda skorupa twardego 

śniegu utrzymuje mię pewnie na swej 

powierzchni. 
Oto już i LŁandwarów. Po bokach 

drogi widzę sporo śladów mart. Wpły 

wy Wilna znać. Wkrótce ież spoty- 
kam żołnierzy i panie ma nartach. 
Propaganda marciarstwa przez KOP. 
robi swoje. / 

Zmęczenia mie czuję 20 klm. mam 
już za sobą. Do Trok dojadę jednem 
tchem. W oknach ostatnich chałup 
Landwarowa pokazują się buzie dzie- 
ciaków, bynajmniej mie zdziwione wi 
dokiem narciarza. 

Ostatnie promienie słońca gasną 
za lasem. Nastaje szybko zmrok. O- 

  

     

  

   
   

  

Nr. 36 (1978) 

Zjednoczenie Kobiet Słowiań- 
skich w Polsce. 

Dnia 22 iutego r. b. odbędzie się w Kra- 
kowie Zjazd: Delegatek zrzeszeń kobiecych, 
w celu omówienia: ogólnego zjazdu T-wa 
„Zjednoczenie Kobiet Słowiańskich* z całej 
Słowiańszczyzny, który jest już zwołany na 
maj r. b. do Polski. 

Towarzystwo powyższe istnieje od roku 
zgórą i zrzesza obywateli wszystkich państw 
słowiańskich. Na zaproszenie i za. aachęta 
p. Smolarzowej-Czapskiej, przewodniczącej 
tego Zjednoczenia Kobiet Słowiańskich w 
Czechach, powsiało w roku zeszłym w Kra- 
kowie Koło Z. K. S. mające za zadanie 

snie Kół analogicznych ma całym ob- 
Rzeczypospolitej Polskiej, a jako cel 

najbliższy — zorgamizowanie Zjazdu. 
Zjednoczenie Kobiet Słowiańskich w Pol- 

sce jest zrzeszeniem apolitycznem, ma je- 
dynie ma celu zbliżenie marodów słowiań- 
skich ma polu kultury narodowej i utrzyma- 
mie  majsziachetniejszych dróg łączności 
między temi narodamį 2 wi ie 
wszystkiego, coby to szlachetne braterstwo 
nadwyrężyć mogło. Pierwszy kongres tego 
rodzaju odbył się w roku zeszłym w Pra- 
dze, drugi ma się odbyć w roku bieżącym 
w Polsce, 

          

Kto wygrał? 
W. pierwszym dmóiu ciągnienia 4 klasy 

Polskiej Loterji Kłasowej główne wygrane 
padły na Nr. Nr. 

Zi. 100680 nr. 73313. 
ZŁ 50000 nr. '66144. 
Zł. 20080 nr. 19276, 
ZR. 3000 nr. 3363. 
Zi. 1090 nr. 42531 61640 98076. 
Zi. 700 nr. 39064 67719 88058 109668 

16/167 192931 205465. 
Zi. 500 n-ry 4209 11762 19661 31958 

36658 883 83678 84673 160850 182820 209942. 
Z!. 400 n-ry 12224 17045 19111 22562 

24831 25032 414 31629 36071 46126 55488 
85059 92.54 101152 101890 102267 111744 
116.193. 117.410, 147.59», 187747, 185.827, 
162033, 194.584, 196600, 205.209. 

ŻA. 300 n-ry 27/7 3250 9078 9778 11312 
12,327, 15.630, (21923, ' 24.970, 25.875, 
26243 384 777 29711 30640 31503 33751 36867 
47746 49544 5066! 58463 59527 824 61665 
62379 604 6635 722 68113 70192 75130 340 
383 76154 936 77863 81055 199 8 373 90476 
99112 294 106810 967 107904 109252 987 
116772 118450 120539 121754 125689 127946 
128809 129699 131538 135585 138464 139272 

  

511 14185 142068 145217 646 9195 147093 
148974 150519 151129 3 9 881 15:49° 56038 
162643 792 968 995 163453 165139 167616 
700 63703 850 935 176860 1777:7 178:05 
026 180181 184609 185345 +23 87140 190233 

382 192723 882 194098 119 203362 207096. 
© W drugim dniu ciągnienia 4 kl. P. L. K. 

główniejsze wygrane padły ma nr. nr.: 
Zi. 10000 nr. 66600. 
Zi. 5000 nr 12773! 151085. 
ZA, 3088-n-ry 137755 182730. 
Ži. 1000 п-гу 3919 3 057 59263, 
Zi. 700 n-ry 80369 984i8 202024, 
Zi. 500 n-ry 3808 29726 38752 48722 

59429 69820 86221 119707 153423 157268 
160994 18-260. 

Zł. 400 n-ry 175 26206 31910 36510 37715 
43761 54425 75589 76150 80472 81175 91409 
97091 104726 110635 119731 133379 146468, 
154936 1654 8 173012 1 0487 200064. 

21. 300 n-ry 3885 3012 440> 7526 17112 
640 668 22810 25741 29>16 36192 39973 40:94 
43744 51356 53260 55763 56555 87415 58483 
510 62776 64600 69566 70928 72051 75:23 
78893 81938 82796 92419 98675 105789 108759 
109753 112657 782 113031 411 116062 118004 
1194 7 120580 123830 124883 „125833 127547 
123627 130048 136046 141329 639 144121 170 
145 61 146217 147002 153148 1578 5 159341 
160330 162113 1651 8 166091 219684 172625 
174916 178299 179333 180324 18:028 338 
183673 863 184201 185704 186853 974 187613 
1+8670 90829 192142 136821 '979i7 198678 
-199047 730 200358 2022:5 203326 813 205796 . 
946. 

POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dotre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego” pod Nr. 87.871 

dla W. S. 
1 ORA ZARY ARRAARARRRORA 

    

Dyplomowana 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorjum krakow- 
3 skiego) udziela lekeyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — 

30
 

  

statni raz przechodzę tor kolejowy. 
Szkoda, że te dwie linje stalowe nie 
steczku. Za nadleśnictwem skręcam 
biegną w kierunku Ttok. Inaczej wy- 
glądałoby dziś życie w tem miłem mia 
ma poła, w prawo. Mam zamiar skró- 
cić sobie drogę. Ciemność ogarnia 
świat, mróz się wzmaga. Żeby to tak 
ma saniach jechać w taki mróz?! Do- 
brze sobie wykombinowali syny Mus- 
soliniego swój raid hydroplanowy. Zi- 
mą latać po mrozie? Mają dobrą szko 
łę od czasu loin Nobilego do bieguna. 
Oni w swym kraju cytryn i poma- 
rańcz nie przywykli do zimna. To też 
swoje hydropanly skierowali sprytnie 
do „cieplic“, do Ameryki Południo- 
wej. Hej! niema jazdy przy dobrym 
mrozie, jak na nartach! 

Jadę za śladami sań. Miejscami, 
ślady zasypane zupełnie przez wiatr, 
stają się niewidoczne. Jadę naprze- 
łaj, ku czerniejącemu na horyzoncie 
lasowi. 

W lesie jest ciszej, ale i ciemniej. 
Z łatwością odnajduję zaginiony ślad 
sanek, którego trzymam się uparcie. 
Słyszę tylko własny oddech i szelest 
nart i kijków o Śnieg. Po kilkunastu 
minutach, las się kończy, ale ślady 
znów całkowicie zawiane. Pędzę na 
chybił - trafił. Troki już muszą być 
blisko, — żeby tylko nie zboczyć 
gdzie do Zatrocza, lub Žydziszek. Pa- 
rę zjazdów po wystającej z pod wy- 
wianego śniegu grudzie, o mało mię 
mie zbiło z nóg. Parę podejść po oło- 
dowaciałych zboczach pagórkowatego 
terenu. i — widzę przew sobą jedno. 
samotne światło. Była to chałupa, sto- 
jąca na odludziu. Pukam w okno. 
Po chwiłi, wychodzi gospodarz tro- 
chę zaniepokojony tą niespodziewa- 
mą wizytą. Na moje pytanie, którędy 
należy jechać do 'Trok, uspokoił się 
i wyjaśnił mi, że jego chałupa stoi 
nad samym brzegiem jeziora Bernar- 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Niezwykły pojedynek dwóch braci. 

Zatarg © ziemię. Przegrana sprawa. „Niech pojedynek roz- 
sądzi”. Kainowa zbrodnia. 

Zapadła wieś Solaniki w powiecie 
wileńsko-trockim stała się wczoraj wi- 
downią niezwykłego wypadku. 

№ е wsi mieszkali dwaj bracia, Mi- 
ehał i Władysław Burnosowie. 

Po śmierci ojca między braćmi wy- 
mik! zatarg ma tie podziału spuścizny, 
przyczem Mięhał Burnos, uważał że 
został pokrzywdzony niesprawiedli. 
wym podziałem. Zaskarżył więc brata 
do sądu, lecz sprawę która toczyła 
się w sądzie powiatowym w Oranach 

przegrać, 
Wieczorem tegoż dnia między bra- 

ćmi wynikła sprzeczka, która przero- 
dziła się wkrótce w bójkę. Ponieważ 
obeeni przy zajściu sąsiedzi bójkę zli- 
kwidował, wówczas jeden z braci 
rzekł: „Niech pojedynek rozstrzygnie, 

kto z nas ma rację”, „Ale pojedynek 
na śmierć* odparł drugi. 

Nie mając w swojej dyspozycji bro- 
ni, bracia postanowili bić się kijami. 
Jakoż niezwykły pojedynek odbył się 
wczoraj i... zakończył się tragicznie. 
Miehał Burnos, silniejszy i zwinniej- 
Szy, rozbił Władysławowi czaszkę, zła- 
mał kiść ręki i zmiażdżył żebra. 

W stanie ciężkim przewieziono ran 
nego do szpitala sejmikowego, gdzie 
wkrótce, nie odzyskując przytomności 
zmarł. Г 

| Spraweę tej kainowej zbrodni are- 
sztowano i osadzone w więzieniu. 

Niezwykły pojedynek dwóch braci, 
wywołał w całej okolicy ogromne wra 
żenie. (O. 

zabójstwo handlarza końmi. 
Wpabliżu karczmy J. Birana koło 

IDruskiemik, zaalezione ciężko rannego han- 
dllarza końmi Borueha Mejersa. 

Mejeras przewieziono do szpitala gdzie 
wkrótce mmznł. 

Przed Śmiercią Mejers odzyskał jednak 
przytomność i oświadczył że ciężko zranił go 
jego konkurent, handlarz końmi Chaim Gur- 
wiez z Łoździej. 

Dochodzenie w toku. (0). 

Pożary w powiecie lidzkim. 
Dmia ti łaiego w miasteczku Bielica w 

zabudowamiech Wincentego i Witolda Wer- 
szołowiozów wybuchł pożar, skutkiem które- 
:go spalił się dom mieszkalny, 2 chłewy oraz 
40 pudów zboża na ogólną sumę 3.000 zł. 

„Przyczyną pożaru było prawdopodobnie 

  

   

nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 
Tegoż dnia w Lidzie przy ul. Suwalskiej 

Nr. 104 w mieszkaniu Gierszowicza Dawida, 
wikutek nadmiernego napalensa w piecu, wy- 

buchł pożar, który został w zarodku stłu- 
miony przez miejscową straż pożarną. 

Furmanka pod kołami pociągu. 
Jedna osaba zabita. 

Wesoraj wpobliżu Słonima pociąg poś- 
pieszny międzynarodowy zdążający z War- 
azawy do Stołpców, najechał na przejeździe 

kołejowym na wóz naładowany drzewem na- 
leżący do mieszkańca Słonima Orłowskiego 

„Jana. 
Skntki mierzenia były fatalne. Wóz zo- 

siał rozbity na! drobne strzępy, Orłowski zaś 
poniósł śmierć na miejscu. Jak ustaliło pier- 
wiastkowe dechodzenie eałkowitą. winę za 
wypadek ponosi Orłowski, który nie zważając 
na znaki ostrzegawcze wjechał na przejazd. 

Pociąg po oczyszezeniu toru ruszył w dal- 
szą drogę. (C). 

Wykrycie potalemnej gorzelni. 
W czwariek wieczorem: funkcjonarjusze 

*P. P. wykryłł we wsi Kukłowszczyzna gm. le- 
biedziewskiej w mieszkaniu Zacharjusza Gu- 
rego. sprytmie zakonspirowaną gorzelnię. 

Guzego aresztowano na gorącym uczynku 
pędzenia samogonu. Aparaty gorzelnicze i 15 
litrów „wódeczki* skonfiskowano. 2 (c) 

Strażnicy sowieccy zamordowali na granicy 
‚ kobietę z 17. rocznem dzieckiem. 
We šredę rano patrol KOP. w rejonie 

зойстока granicznego Prowżały—Jankowicze 
liżu Rakowa znałazł martwą kobietę 

z mieżywem półtorarocznem dzieckiem. Ko- 
bieta leżała w Śniegu w kałuży krwi, zaś w 
pobliża znajdował się teup dziecka zmarz- 
miętego na mrozie. 
ŁNARODUKeeńżi-ł łł 1 

W wyniku dochodzenia zdołano ustalić, 
iż kobieta in wazywa się Michalina Kowszyc, 

pochodzi z Czaczkowa okręgu zasławskiego. 
Kowszycowa we wtorek w nocy usiłowa- 

ła dostać się na teren polski, lecz na grani- 
cy została postrzelona przez strażnika so- 
wieckiego. 

Mimo rany kobieta przyczołgała się do 
słupów granicznych polskich i na terenie pol 
skim zmarła, dzieeko zaś, hędące bez opie- 
ki zamarzło na Śmierć. 

Podpalenie hangaru sowieckiego. 
Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 10 

<aa 11 b. m. nieznani sprawcy podpalili han- 

har lotniczy sowiecki, znajdujący się w pobli- 

słu RMorysowa. Pastwą płomieni padło В sa- 

amolotów wojskowych. 

GPU. aresztowała kierownika hangaru i 
4 strażników. 

Dalsze dochodzenie prowadzi specjalna 
komisja z Mińska, 

Wysiedlenie z granic Z. S. S. R. „speca“ 
niemieckiego. 

Dnia 10 b. m. na odcinku granicznym 
uChocieńczyce straż sowiecka wysiedlila па 
Жегсп polski rodzinę miemieckiego „speca 
Hugona Bethkego w ilości 4 osób. Bethke 
będąc z zawodu wykwalifikowanym elektro- 
technikiem pracował od roku 1928 w fabry- 
ce sowieckiej w Ziembowie. W początkach 
mb. roku w fabryce ujawniono spisek sabo- 
żażowy, w awiązku 2 
KAT ISK idus 

  

czem nastąpiły aresz- 

towania wśród cudzoziemców. Bethke po 
odsiedzeniu 1 roku więzienia z powodu bra- 
ku winy został zwolniony, lecz do fabryki 
mie został przyjęty. Za wyrządzoną awantu- 
rę dyrektorowi fabryki został ukarany mie- 
sięcznym aresztem i wysiedlony z granic 
iRosji jako „szkodnik gospodarki państwo- 

     
    

Siine ietniotwe to potęga Państwal 
Wa ZOOEEWC ECO ZOOTY OOOO 

dyńskiego i że miasteczko już jest nie 
daleko. Ucieszony tą wiadomością, 
wychodzę na górkę, na której zboczu 
stała chata, i już stąd widzę cały 
sznur śwateł, błyszczący o jakie pół 
kilometra. W cieniach nocy widzę 
między mną a miasteczkiem wąską, a 
długą płaszczyznę, równą jak stół, 
To jezioro zamarzte. 
Zjeżdżam z góry na jezioro. Narty su 
mą ze skrzypem po szreni na zboczu 
góry; na jeziorze skrzyp ustaje. Nar- 
ty płyną cicho w cienkiej, ale równej 

warstwie miękkiego Śnieżku. Teraz do 
piero przypominam sobie, że mie za- 
pytałem się, czy jezioro jest wszędzie 
dostatecznie zamarzłe. Przecie — Wi- 
łja jeszcze płynie i, zdaje się, wcale 
nie ma zamiaru w bieżącym roku dać 

się spętać w łoodwe okowy. Bywało 
się w różnych tarapatach w życiu, 
dlaczogobym miał akurat teraz ką- 
pać się w jeziorze Trockiem? Brrr! 
byłoby to niezbyt przyjemne! Z pew- 

| mą rezerwą, zbliżam się coraz bardziej 
do czerniejących już wyraźnie do- 
mów, śwateł i ruin dawnego zamku 
lądowego. Czuję pod nartami lekką 
falistość powierzchni lodu, jakby je- 
zioro zasnęło nie w ciszy, lecz w cza- 
sie lekkiej igry fal. Narciarz zawsze i 
wszędzie czuje się najlepiej na nar- 
tach. To też dojechałem bez wypad- 
ku na breg przeciwny. 

W miasteczku spokój, jak zawsze. 
Mle razy jestem w Trokach, doznaję 
wrażenia, że miasto to przeżywa we 
śnie swą bogatą historję. Dopóki się 
»no z tego snu nie obudzi, nic Się w 
Mrokach nie zmieni. # 

Jest wczesny wieczór. Ulice miaste 
czka są skromnie oświetlone elektry- 
<znością. Po mieście krząta się spo- 
ro osób: żełnierze KOP-u, Żydzi, grup 
ki uczennic seminarjum. Przed kasy- 
mem oficerskiem kilku dorożkarzy 

- głośno o czemś rozprawia. Przedsię- 
» 

     

biorcy autobusowi, którzy latem kłó- 
cą się w Trokach o każdego pasażera, 
obecnie poubierali się w kożuchy i 
zamienili kierownicę na lejce. Więk- 
sza wygoda: nie trzeba zawracać gło- 
wy z biletami i też się ma forsę“, no 
i nie będzie trzeba płacić niedawno u- 
chwałonego przez Sejm 30 proc. po- 
datku od biletów autobusowych. Je- 
dynem połączeniem Trok ze światem, 

„są w zimie jednokonne sanie. Na nich 
przywożą Żydzi z Landwarowa to- 
wary do miejscowych sklepików i mie 
licznych przyjezdnych, oraz odwożą 
do kolei miejscową ludność, która 
rzadko tylko w zimie rusza się z do- 
mu. ; 

Staję pod kolumną na ryneczku. 
Patrzę na zegarek. Jechałem z Wilna 
trzy godziny i 45 minut. Czy można 
jeszcze powątpiewać w użyteczność 
mart? A przecież one łączą prócz te- 
80, pożyteczne z pięknem! 

Z pomiędzy budynków miskich, 
mozsiadłych jeden obok drugiego, wy- 
różnia się kościół, jaśniejący swą wy- 

soką wieżą i murami, jasno oświetlo- 
me budynki, zajęte przez Korpus O-- 
chrony Pogranicza i internat Seminar 
jum, załany światłem wzdłuż i wzwyż: 
ile okien tyle świateł. 

I rzeczywiście, gdyby nie było 'w 
Trokach kościoła, Seminarjum Nau- 
czycielskiego i KOP-u, Troki nie ró- 
źmiłyby się niczem od najzwyklejszej 
mieściny tutejszej. 

Nie! oneby się mimo to wyróżniały 
swem cudnem położeniem i swą świet- 
ną przeszłością! 

Em-Ka. 

OJ 

KU RJ E R 

Piękny przykład. 
Działałność Komitetu Niesienia Pomo- 

cy Biednym w Podbrodziu. 

Powstały Komitet Niesienia Pomo- 
cy Biednym i Bezrobotnym w Pod- 
brodziu w krótkim czasie zdołał roz- 
winąć poważną działalność, dzięki 
której zdołał zażegnać grożącą nędzę 
i głód wśród biednych i bezrobotnych. 

Początkowo obiady były wydawa- 
ne dla 380-tu osób w kuchni wojsko- 
wej 28 p. uł. Obecnie już są wydawa- 
ne z kuchni urządzonej przez Magi- 
strat i zaopatrzonej w paliwo w ilości 
do 70-ciu osób codziennie. Obiady 
składają się z litra pożywnej zupy 
i 400 gr. chleba. Ponadto 30 uczącej 
się dziatwy biednych i bezrobotnych 
rodzin rozmieśćił Komitet po domach 
poszczególnych zamożniejszych oby- 
wateli miasta Podbrodzia, gdzie jest 
odżywiana bezpłatnie. Komitet także 
spieszy chorym biednym z pomocą le- 
karską przez udzielanie bezpłatnie le- 
karzy i lekarstw. W tym wypadku 
należy podkreślić wielką zasługę puł- 
kowego lekarza p. Potockiego, który 
chętnie zgodził się udzielać wszystkim 
chorym pomocy bezinteresownie i ta- 
kową udziela udając się często na 
miejsce do chorych w każdej porze 
dnia. 

Środki Komitetu są oparte na do- 
browolnem opodatkowaniu się niemal 
wszystkich wojskowych i urzędników, 
ponadto na ofiarności społeczeństwa; 
w tym wypadku szczególnie należy 
podkreślić ofiarność Administracji 
Dóbr hr. Tyszkiewiczów z, Ornian 
w dostarczaniu poważnej ilości pro- 
duktów i mieka. Ponadto na urządze- 
nych przez Komitet imprezach docho- 
dowych, które także zasilają kasę Ko- 
mitetu. W tym wypadku należy pod- 

"kreślić dużą pracę pań wojskowych 
szczególnie porucznikowej p. Bogue- 
kiej i porucznikowej p. Smolskiej ja- 
ko też rotmistrzowej p. Maleckiej. 

Komitet ma także zamiar rozwinąć 
swoją działalność przez zwiększenie 
ilości wydawanych obiadów jako też 
zakupu odzieży biednym, szczególnie 
dla uczęszczającej dziatwy do szkoły. 
Sądzić należy, że przy tak usilnej pra- 
cy przewodniczącego Komitetu p. ma- 
jora Swięcickiego oraz współudziału 
burmistrza p. K. Rożnowskiego, kie- 
rownika szkoły p. Jezierskiego i in- 
nych osób chętnie biorących udział w 
pracy, zamierzenia Komitetu będą cał- 
kowicie urzeczywistnione. Tą akcją 
członkowie Komitetu z pewnością zdo- 
łają ulżyć niedoli potrzebujących a 
także zażegnać widmo nędzy. 

Wielka szkoda, że niektórzy otrzy- 
mując tę pomoc, udzielaną przez ludzi 
dobrej woli i ofiarności nie umieją tej 
pomocy ocenić i zamiast być wdzięcz- 
nymi czynią różnego rodzaju przykro- 
ści swym dobroczyńcom. Zaiste praca 
społeczna jest wdzięczna, lecz zara- 
zem i cierniami usłana. 

  

Podbrodzianin. 

' . Stan chorób zakaźńych 
w woj. wileńskiem. 

Wydział Zdrowia wileńskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego w ubiegłym tygodniu na terenie 
województwa zanotował następujące choroby 
zakaźne: 

Tyfus brzuszny 10 osób (3 zgony); plami- 
sty 3 (1 zgon); płonica 8, czerwonka 8; bło- 
nica 6; odra 6, róża (5 zgonów); jeglica 111. 
Razem zanotowano 176 wypadków zasłabnięć 
na choroby zakaźne w tem 8 zgonów. 

"aty 

Kontrola nad uciekinierami 
z Rosji sowieckiej. 

Wobec wzrastających wypadków prze- 
kraczania graniey przez uciekinierów z Rosji 
sowieckiej, którzy w wielu wypadkach oka- 
zują się agentami Kominternu władze KOP. 
wydały zarządzenie podległym organom ce- 
lem przeprowadzania ściślejszego dochodze- 
nia o osobach pochodzących z terenu Rosji 
sowieckiej. 

NOWA WILEJKA 
+ W Kasynie Garnizonowem odbyło się 

uroczyste pożegnanie odchodzących ofice- 
rów: płk, Wściślaka, por. Mackiewicza i por. 
Adamisa. Przy uczcie kołeżeńskiej wręczono 
odchodzącym piękne puhary pamiątkowe, 
żony wyżej wymienionych wojskowych о- 
trzymały za pracę kulturalną w Rodzinie 
Wojskowej odznaki pamiątkowe Pułku Strz. 
Wileńskich. Taką samą odznaką zaszczycona 
została p. Helena Romer-Ochenkowska za 
pracę oświatową wśród wojska polkiego. Płk. 
Thyomas wygłosił przemówienie okolicznoś- 
ciowe, na które dziękując odpowiedziała p. 
H. Romer. W serdecznym nastroju zebranie 
przeciągnęło się do późna. 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 88 „Dziennika Wiłeńskiego* zo- 
stała zamieszczona wzmianka, iż p. Wier- 

nikowki w obecności ks. Kuszniowa, Dzicz- 

kowskiego i innych miał stwierdzić mój rze- 
komy udział w wydaniu jednodniówki „W 
imię prawdy.” 
Wzmianka ta jest zwykłym wymysłem 're- 

porterskim i absolutnie mija się z prawdą, 
na dowód czego załączam list p. Wiernikow- 
skiego i proszę o wydrukowanie jegi treści 
w poczytnem piśmie Pańskiem. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 

A. Kowsz 

Prawosł. dziekonny. 

Do księdza A. Kowsza. 

W odpowiedzi na list księdza z dn. 11. II. 

r. b. Nr. 21 mam zaszczyt zawiadomić, iż 

wzmianka w „Dzienniku Wileńskim* z dn. 
11.11 c. b. Nr. 33 pod tytułem „Z życia pra- 
wosławnego — kto jest autorem jednodniów- 
ki“? — nie jest zgodna z prawdą. Katego- 
rycznie stwierdzam, iż na imieninach u psal- 
misty Kirszewskiego ani ks. Kuszniewowi, 
ani iks. Dziczkowkiemu, ani też komu kol-, 
"wiek innemu z obecnych tam oób nie mówi- 
łem, że ksiądz brał udział w wydaniu jedno- 
dniówek, ponieważ nie mam do tego žad- 
nych podstaw 

Teodor Wiernikowski. 

  

WEDLE Ń SK 1 

Wykrycie szeroko rozgałęzionej 
afery szpiegowskiej w Wilnie. 

W dniu wczorajszym w wyniku dłuższych obserwacyj i dochodzeń, 
władze bezpieczeństwa wykryły w Wilnie szeroko rozgałęzioną aferę 
szpiegowską. Dokonano licznych aresztowań. 

Jak się dowiadujemy, aresztowań dokonano w chwili, gdy osoby, 
zaprzedane wywiadowi jednego z państw ościennych, były już w posia- 
daniu wielkiej wagi dokumentów, dotyczących sił zbrojnych państwa. 
Aresztowanych osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 

Szczegółów tej sensacyjnej sprawy, ze względu na toczące się 
śledztwo, ujawnić narazie nie možemy. 

Ogłoszenie P. P. S.--lewity 
za partię. nielegalną. 
Odezwa wojewody wileńskiego. 

Antypiństwowa działalność PPS. 
lewicy ujawniona w procesach sądo- 
wych w Sosnówceu i Lublinie, polega: 
jąca na prowadzeniu akcji wywroto- 
wej w Polsce, skłoniła p.. ministra 
spraw wewnętrznych do wydania za- 
rządzenia mocą którego organizacja 
ta została uznana za nielegalną. 

W związku z powyższem zarządze- 
miem p. wojewoda wileński wydał 0- 
dezwę do ludności województwa wi- 
leńskiego treści następującej: 

DO OGÓŁU LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA 
WILEŃSKIEGO. 

Istniejąca od lipca 1926 roku Polska Par- 
tja Socjalistyczna - Lewiea kierowana i u- 
trzymywana przez organizację komunistycz- 
ną, przez eały czas swej działalności szerzyła 
hasła komunistyczne, dążąc do obalenia о- 
heenego ustroju spełecznego drogą zbrojną 
i do oderwania ezęści ziem od całości Rze- 
ujawniona w procesach, prowadzonych przez 
czypospalitej. 

Zbrodnicza działałność tej pawiji została 
sądy okręgowe w Sosnowcu i Łubiłnie oraz 
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prze- 
<«iwko głównym przywódcom, którzy zosta- 
li skazani na karę więzienia. 

Wyrokiem sądu okręgowego w Sosnowcu 
z dnia 26 lutego 1930 r., zatwierdzonym przez 

  

Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 20 grudnia 
1930 r., Polska Partja Socjalistyczna - Lewica 
została uznana — identycznie jak komo- 
nistyczna partja Polski — za organizację 
antypaństwową. 

Wobec powyższega p. minister spraw we- 
wnętrznych jako powołany do czuwania nad 

bezpieczeństwem i spokojem Państwa i za 
nie w całej pełni przed społeczeństwem od- 
powiedzialny, nie mogąc tolerować tej orga- 
nizacji spiskowej jako niebezpiecznej i wro- 
giej dla państwa, uznał Polską Partję Soeja- 
listyczną Lewieę za organizację nielegalną. , 

Ostrzegam przeto ludność przed należe- 
niem do tej partji i przed braniem jakiego- 
kolwiek udziału w jej działalności, jako orga- 
mizacji wywrotowej, mającej na eela wywo- 
łanie przewrotu społecznego. 

Oświadezam że każdy, kio mimo tego 
estrzeżenia będzie nadał należał de Partji 
Soejalistycznej Łewicy i z nią wpółdziałał, 
z6stanie z całą surowością prawa pociągnię- 
ty do odpowiedzialności karno-sądowej. 

Wypada nadmienić, że PPS-lewica 
była legalną pzrybudówką komuni- 
stycznej partji i była stałe subwencjo- 
nowana przez Komintern. Członko- 
wie PPS - lewicy brali zawsze żywy 
udział w komunistycznych  „obcho- 
dach i świętach* . PPS - lewica była 
instancją przechodnią do komunisty- 
cznej partji, a członkowie PPS - łewi- 
cy po uzyskaniu pewnego stanu na- 
bycia politycznego wyrobienia stawa- 
li się członkami partji komunistycz- 
nej. 

W związku z powyższem z rozpo- 

  

    

  

  

  

"rządzenia władz bezpieczeństwa opie- 
czętowany zóstał lokal PPS. - lewicy 
w Wilnie oraz dokońano szeregu a- 
resztowań wśród wybitnych tej partji 
działaczy na terenie m. Wilna i pro- 
wine j r 

  

Czyżby działanie ukrytego przymusu? 
Wystąpienie z partii ex-komunistki Rudeńskiej 

w świetle prawdy. 

W „Kurjerze Wileūskim“ z dnia 3 sty- 
eznia r. b. ukazała się wzmianka pedaj: 
między innemi, iż Chana Rudeńska, kióra 
w kwietniu 1930 r. była aresztowana w Wil- 
nie pod zarzutem działalności komunistycz- 
nej po wyjściu z więzienia ubiegała się o 
paszport zagraniczny na wyjazd do Bełgji. 
przyczem złożyła władzom administracyj- 
mym oświadczenie, że nie będzie prowadziła 
roboty komunistycznej. 

W dniu 4 lutego r. b. w Nr. 30 ezasopis- 
ma „Wiłner Tog* ukazał się list do redakcji 

  

„podpisany przez wspomałaną Chanę. Rudeń- 
ską, w którym wymieniona m. in. pisze: „Ni- 
gdy nie byłam ani członkinią, ani techniezką 
kompartji więc nie mogłam składać deklara- 
eji o zerwaniu z kompartją i jej ideałami. 

W celu wyjaśnienia żej sprawy zwrócili- 
śmy się o informacje do władz miarodajnych 
które stwierdziły, iż Chana Rudeńska istotnie 
w dniu 20 listopada 1930 roku ze pośrednic- 

twem adwokala J. Sopoćki złożyła deklarację 
w kłórej podaje: 

„Zobowiązuję się jednocześnie na przysz- 
łość nie zajmować się szerzeniem idei komu- 
nistycznych*. z 

‚ Oświadczenie Rudeńskiej znajduje się ja- 
ko załącznik w aktach sprawy, a własnorę- 
czny podpis Radeńskiej został złożony w 6- 
becności adwokata J. Sopoćki. 

- Sparwa niniejsza pruszana jest przez nas 
ponownie w tym celu, aby opinii publiez- 
nej przypomnieć, iż, istotnie z szeregów par- 
tji komunistycznej coraz częściej występują 
dobrowolnie ludzie którzy mająe styczność 
z działałneścią komunistycząn przejrzeli ją 
dokładnie. W danym wypadku charaktery- 
styeznem jesł to, że Chana Rudeńska pod 
wpływem najprawdopodobniej jakiejś, ta- 
jemniczej siły, ehelała zaprzeczyć swemu ©- 
świadczeniu złożonemu przedtem dobrowol- 
nie. Ё 

Litewski Komitet Tymczasowy w Wilnie 
pociągnięty został do odpowiedzialnošci 

sądowej. 
Litewski Komitet Tymczasowy w 

Wilnie w swoim czasie wydał w języ- 
ku polskim i francuskim broszurkę 
na treść której składała się korespon- 
dencja, jaką Komitet prowadził z nun- 
cjuszem papieskim w Warszawie i z 
arcybiskupem metropolitą wileńskim 
w sprawie rzekomego prześladowania 
Litwinów-katolików w Polsce i rugo- 
wania jęz. litewskiego z kościołów. 

Ponieważ broszurka zredagowana 
była w duchu tendencyjnym starosta 
grodzki skonfiskował ją. 

Obecnie na sesji gospodarczej Sąd 
okręgowy konfiskatę zatwierdził W 
związku z tem Komitetowi Litewskie- 
mu została wytoczona sprawa karna 
za podawanie wiadomości, niezgod- 
nych z prawdą i obniżanie autoryte- 

. zostanie finalizowana. 

Likwidacja pożyczki angielskiej. 
Do rzędu spraw najbardziej absor- 

bujących nasz samorząd należy m. in. 
„sprawa likwidacji przedwojennej po- 
życzki angielskiej zaciągniętej przez 
gminę m. Wilna w roku 1913. Roko- 
wania o likwidację tej pożyczki trwają 
już od dłuższego czasu i jak dotych- 
сха$ do rezultatów pozytywnych nie 
doprowadziły. Niedawno bawiła w 
Londynie specjalna delegacja Magist- 
ratu m. Wilna, gdzie pertraktowała z 
przedstawicielami wierzycieli zagra- 
nicznych. 

Po rozbiciu się tych pertraktacyj, 
likwidację pożyczki angielskiej wzięły 
w swoje ręce czynniki rządowe, któ- 
rym specjalnie zależy na likwidacji te- 
go długu. W związku z tem dowia- 
dujemy się, iż władze rządowe opra- 

cowały już dokładny i szczegółowy 
projekt spłaty pożyczki. Koncepcja ta 
jednak nie idzie po linji projektu Ma- 
gistratu m. Wilna, który uważa ją za 
zbyt uciążliwą dła samorządu i stoi 
па stanowisku, że suma przypadająca 
do spłacenia musi być blisko cztero- 
krotnie mniejsza. 

W celu usunięcia rozbieżności о-- 
bydwu tych projektów wyjechał oneg- 
daj do Warszawy prezydent miasta 
Wilna p. mec. Folejewski. W sprawie 
tej odbędzie on konferencję z minist- 
rem Skarbu Matuszewskim. 

Jak się udało nam wyjaśnić obec- 
nie sprawa likwidacji tej pożyczki 
wchodzi podabno na dobrą drogę i 
jest nadzieja, że w niedługim czasie 
zostanie skonfiskowana. 

  

  

Dziś: Walentego, Zenona. 

Jutro: Faustyna męcz. 

  

Wschód słońcu—g. 6 m, 54. 

Zachód « —g. I6m.45 

$postrzeżenis Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnio z dnia 13 11--1931 roku. ' 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura óradnia — 9 C 

. 4 najwyższa: — 80 C 

® najniższa: — 119 C. 

Opad w milimetrach: 0,6 

Wiatr przeważający: połudn. 
Tendencja barom.: spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

NIK 

  

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowe przepisy o mełdunkach i prze- 

meldunkach. W związku z rozporzącecniem 
Prezydenta Rzplitej o ewidencji i kontroli ru- 
chu ludności wchodzą w życie nowe przepisy 
a mełdunkach i przemeldunkach. 

Na podstawie tych przepisów właściciele 
lub dzierżawcy domów na terenie m. Wilna 
są obowiązani złożyć w terminie ustalonym 
przez Magistrat m. Wilna w biurze adresowo- 

meldunkowem (Końska 1) deklarację, kto w 
danym domu będzie osobą uprawnioną do 
prowadzenia meldunków. > ' 

Terminy te zostały itstalone w sposób na- 
stepujący: 13, 14, 16 i 17 b. m. składać muszą 
deklaracje i zobowiązania osoby upoważnione 
do prowadzenia meldunków na terenie II 
kom. P. P. ' 3 

W domach i hotelach położonych w ebrę- 

% 

Godzina 20'38 

i Zespół 

Kozar-Stobódzkiego   

    

bie FV kom. P. P. w dniach 18, 19 20 1 21 

lutego. 
W V komisarjacie terminy obowiązuja 23, 

24, 25 i 26 b. r. W VI komisarjacie 27 i 28 lu- 
łego oraz 2 i 3 marca. 

  

W ie dekłaracje i zobowiązania nałe- 
ży składać między godzinami 5 a 9 wiecz., 

Ponadto do dnia 1 marca r. b. w każdym 
domu, hotele i t. p. zakładzie położonym na 
terenie m. Wilna osoba upoważniona do pro- 
wadzenia meldunków winna posiadać pieczęć 
domową o ustałonym przez Magistrat wzorze. 

W związku z nową ustawą meldunkową od 
była się w dniu wczorajszym konferencja 
przedstawicieli władz administracyjnych i po- 
licyjnych, na której omówiony został zasad- 
niezy tryb postępowania. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
- Subweneja dla instytucyj dobzoczyn- 

nych. Magistart m. Wilna na osłatniem po- 
siedzeniu powziął uchwałę wyasygnowania 
na rzecz zakładów opiekuńczych 89.000 zło- 

tych jako subwencję bezzwrotną. 
dagistrat projektuje rezsztrzenie akcji 

Gpieki społecznej. Rosnące bezrobocie oraz 
się konieczńość rozszerzenia ak- 

      

   
   

    

agistrat wobec konieczności wy- 
enia sum preliminowanych 

na akcję opieki społecznej. Jak się dowiadu- 
jemy, w związku z tem Magistrat projektuje 
ustalić prełiminarz budżetowy wydziału о- 
pieki społecznej na rok 1931-32 w dziale wy- 
datków zwyczajnych na sumę 2.811 804 zł. 

Dla porównania podajemy iż budżet wy- 

działu opieki społecznej w dziale wydatków 
zwyczajnych ma rok 1930-31 wynosił sumę 

1.984. 6561 złotych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zabswa karnawałowa labliniaków. 

W osłatnią niedzielę karnawałową w dniu 15 
lutego r. b. o godzinie 21 w Ognisku Akade- 
mickiem ul. Wielk r. 24 Lubliniacy urzą- 

Wielką Zabawę Karnawalową. Orkie- 

stra: doborawa. Bufet tani i obficie -za0pa- 
trzony. 

— Walne zgromadzenie ezłenków stowa- 
rzyszenia „Bratnia Pomoe* P. M. A. Uniw. 
St. Batorego w Wilnie. Na podstawie $ 17 Sta- 
tutu Stowarzyszenia .,Bratnia Pomoc* Poi- 
skiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie po porozumieniu 
się z Panem Kuratorem Stowarzyszenia, Tym- 
czasowy Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Poł. Młodz. Akadem. U. S$. B. w Wilnie 
podaje do ogólnej wiadomości członków Sto- 
warzyszenia, iż na dzień 21 lutego 1931 roku 
o. godz. 18 min. 30 zwołuje zwyczajne Wałne 
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, któ- 
re się odbędzie w Sali Sniadeckich U. S. B. 

w Wilnie. 
W razie niedojścia do skutku zebrania 

w powyższym terminie z powodu braku quo- 
rum, zebranie w drugim terminie prawomocne 
bez względu na ilość przybyłych członków 
odbędzie się w tymże dniu o godz. 19 min. 30. 

Porządek dzienny: 1) zagajenie, 2) wybór 
prezydjum, 3) wybór nowych władz Stowa- 
rzyszenia: a) wybór prezesa, b) wiceprezesów, 
3) członków zarządu, d) .Komisji Rewizyjnej 
4) Wolne wnioski. 3 

Uwaga: Wejście na salę tylko za oka- 

zaniem łegitymtcyj. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Jasełka. W dniu 15 lutego r. b., w mie- 

dzielę 6 godz. 12-ej w poł. odegrane zostaną 
w Sali Miejskiej przez uczniów i uczenice 
Gimn. im. T. Czackiego ostatnie już w roku 
bieżącym Jasełka, których poprzednie przed- 
stawienie w ni 
zupełny. Piękne kostjumy, tańce pod kierun- 
kiem p. Gregor-Winogradzkiej, chóry pod 
dyrekcją prof. Żebrowskiego, barwny „układ i. 
żywa gra młodych aktorów zapewniają ślicz- 
ną i miłą rozrywkę młodzieży i dorosłym a> 
matorom tego rodzaju widowisk. Wobec te- 
go że w ubiegłą niedzielę znaczna ilość spóź- 

mionej publiczności odeszła od kasy bez bi- 

łetów Dyrękcja Gimnazjum uprzejmie prosi 

© punktualne przybycie. Początek punktual- 
nie o godz. 12-ej min. 15. 

      

   

    

    

   

Z POLICJI. 

— Kursy odkształcające dla połicjantów. 

Z inicjatywy Komeudy P. P. zorganizowane 

dla. funkcjonarjuszów P. P. kursy dokształ- 

cające. Władze szkolne obiecały najdalej idą- 

cą pomoc w organizowaniu kursów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Komitetu Woj. Wiłeńskiego: Ł. 

0. P. P. podaje do wiadomości, że Biuro Ko- 

mitetu L. O. P. P. zostało przeniesione do 

nowego lokalu przy ul. M. Magdaleny Nr. 4 

(parter). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Zw. Absolw. Gimn. O. Q. Je- 

zuitów. Zarząd Związku Absołwentów Gim- 

nazjum O. O. Jezuitów w Wńlnie zawiadamia, 
że dnia 15 lutego r. b. o godzinie li-ej przy: 
ulicy Wielkiej Nr. 58 odbędzie się zebranie 
miesięczne Związku. 

— Zgromadzenie Koła. Wil. Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów. Stosownie do $ 4 art. 
12 i art. 15 Słatutu Zwzeszenia Sędziów i Pro- 
kuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd 
Koła Wileńskiego powiadamia członków Koła 
że w dniu 1 marca 1931 roku w Gmachu Są- 
du Okręgowego w m. Wilnie o godzinie 12-ej 
odbędzie się zwyczajne Zgromadzenie człon- 
ków Kola Wileńskiego z porządkiem dzien- 

mym następującym: l 
1) Zagajenie, 2) Wybór Przewodniczącego 

i sekretarza, 3) Zatwierdzenie porządku dzien. 
nego, 4) Odczytanie protokółu poprzedniego 
Zgromadzenia Koła, 5) Sprawozdanie z dzia- 
łalności Koła (ogólne i kasowe). 6) Sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej. 7) Zatwierdze- 
mie preliminarza Koła na rok 1931, 8) Wy- 
bór ustępujących członików Zarządu Koła, 
9) Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie 
Zrzeszenia, 10) Wybór członków Komisji Re- 
wizyjnej, 11) Wybór członków. Sądu* Hono- 
xrowego. 12) Wolne wnioski. 
— Uroczysta Akademja Papieska, Dnia 22 

lutego r. b. o godz. 12 m. 30 w sali Teatru 
Lutnia przy ul. Mickiewicza odbędzie się U- 
roczysta Alkademja ku czci Ojca Świętego 
iPiusa XI z okazji IX rocznicy Koronacji. 
Uprasza się poszczególne organizację o dele- 
gowanie pocztów sztandarowych na godz. 12 
min. 14 do sali Teatru Lutnia. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Wypłata zasiłków bezrokotnym. Nie- 

dawno podaliśmy wiadomość, iż p. 0.. woje- 
wody p. St. Kirtikiis idąc na spotkanie cię- 
żkiej doli bezrobotnych połecił kontyunować, 
nadal wypłaty zasiłków doraźnych tym bez- 
robotnym, którzy objęci t. zw. „sezonem mar- 
twym” stracili prawo do czenpania zasiłków. 

W związku z tem w dniach najbliższych 
Biuro wypłat zasiłków przystąpi do wypłaty 
zapomóg tej grupie bezrobotnych. 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na trumnę 6. p. Heleny 

Siecińskiej — Zarząd Związku Pracy Obywa- 
tełskiej Kobiet w Wiłnie składa 25 złotych 
na Żłobek Dzieciątka Jezus. 4 

  

  

nej ze strony samorządu 

jedzielę ubiegłą zyskało sukces. 

           



ZABAWY. 

— Ostainia Wieika Karnawatowa Zabawa. 

Dmia 14-go lutego 1931 r. w sali Związku Dru- 

Фатту w Wilmie przy ul. Bakszta Nr. 8 odbę- 

slzie się Ostatnia Wiełka Karnawałowa Zaba- 

wa Tameczna przy dźwiękach orkiestry man- 

golinistów, urozmaicona miłemi niespodzian- 

kami karnawałowemi. 

Bufet pod własnym zarządem obficie za- 

opatrzony i smaczny na miejscu. 

Początek 0 godz. 9-4) wieczor. 

Czysty dochód przeznacza się na zasilė- 

mie kasy zapomogowej dla bezrobotnych 

członków Związku. 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie sztuki „Papa- 

kawaier. Dziś, po raz 22-gi interesująca sztu- 

ka Carpentera .,Papa-kawaler", która odnio- 

sta wielki sukces artystyczny i zyskała ogól- 

ne uznanie. 
Zarówno wykonanie tego utworu, jak też 

i bogata, imponująca wystawa, tworzą praw- 

dziwie artystyczną całość. 

— Teatr Miejski „Lutnia* Ostatnie przed- 

stawienie sztuki „Interes z Ameryką*. Dziś, 

pełna fantazji i humoru komedja współcze 

ma Francka i Hirszfelda „Interes z Ameryką 

która posiada wiełe dowcipu, werwy i za- 

bawnych sytuacyj. 
Występujący artyści  Fichlerówna, Ka- 

mińska, Scverinówna, Ciecierski, Jaśkiewicz 

i Wasilewski tworzą prawdziwy koncert gry. 

— „Czupurek* B. Hertza. Jutro, o godz. 

3 m. 30 ukaże się w Teatrze na Pohulance е- 

fektowna bajka dla dzieci i dorosłych „Czu- 

purek“ B. Hertza, ktėra zdobyla nadwyraz 

wielkie powodzenie. 
Ceny miejsc zniżone. 

— iówki niedzielne. Jutro, w 

niedzielę o godz. 3 m. 30 po poł. w obu Te- 

atrach Miejskich odbędą się przedstawienia 

popołudniowe po cenach zniżonych. 

W Teatrze na Pohułance ukaże się „Czu- 

purek'* bajka B. Hertza, w Teatrze „Lutnia” 

po raz ostatni „Szopka Akademicka". 

— Z Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego. Dziisejszy koncert Claudia Arrau 
w sali Konserwatorjum Muzycznego ul. Wiel- 

ka Nr. 47 (wejście od ul. Końskiej) wzbudził 
wielkie zainteresowanie. Słynny pianista wy- 
ikona szereg utworów Bacha, Schumanna, Li- 
szta, Debussy'ego i in. Bilety w niewielkiej 
już iłości sprzedaje biuro „Orbis“ ul. Mickie- 
wicza 11a. Początek koncertu o godz. 8 w. 

— Konkurs Śpiewaczy Chórów Wił. Zw. 
"Tow. Śpiew. i Mazycznych. Rzadką i. nie- 

zwykłą atrakcją dla prawdziwych miłośni- 
Rów pieśni będą zawody Spiewacze 6 chó- 

rów wileńskich, które wystąpią w sali teat- 
ralmej „Lutnia* w poniedziałek dn. 16 b. m. 

Podobne zawody odbywały się już raz w 
1928 r. przy zapełnionej widowni i cieszyły 
się wielkiem powodzeniem. 

Za najlepsze wykonanie utworów kon- 
kursowych zostały wyzmaczone 3 nagrody, z 
%tórych 1-sza nagroda Polskiego Radja w 
Walmie (puhar pnzechodni) ufundowaną z0- 

stala w 1928 r. 
Bilety nabywać codziennie od godz. 11 

ramo do 9-ej wiecz bez przerwy. 
Początek o godz. 8-ej wiecz. 
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Siodme Przykazanie GL 
W rolach głównych: Niezapomniana para odtwórców ról głównych w „Siódmem Niebie* — JANET GAYNOR 

i CHARLES FARRELL. Wzrezająca historja szłachetnej miłości i bezgranicznego poświęcenia. 

Początek seansów o godz. 4-ej. 

Wesoły tydzień witeński 
Rewel. film w wykon. CZWORONOŻNYCH GWIAZD 

d. Wesoły tydzień o tym ssmym programie miał 

Kim Miejskie 
ВАНА WIEJSKA 

įšstrobramska 5. 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIÓS” 
Wilefska 33, tei. 9-26 

Ceny znižone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 13 do 16 lutego 1931 roku włącznie 
będzie wyświetlane arcydzieło sztuki filmowej: 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

Po raz pierwszy 
w Wiłniel Na wzór wielkich stolici 
Dwie gwiazdy humoru i śmiechu! 

Przebój dźwiękowy. Pełne hum. kom., aktualności, groteski. 
p. t „PSI TRUJKĄT“, rewja „Piraci“, taniec akrobat. i 
niezw. powodz. na wszystk. ekranach światowych. Wszyscy śpieszcie ujrzeć! 

RABJO 
SOBOTA, dnia 14 lutego 1930 roku. 

11.58: Czas. 12.05; Muzyka lekka (płyty). 

13.10: Kom met. 156.05: Program dzienny 

15.10: „Mala skrzyneczka“. 15.50: Przechadz- 

Iki po miešcie. 15.50: Skrzynka techniczna. 

16.15: Koncert życzeń (płyty). 16.45: Koncert. 

17.15: „Gdy grzmiały armaty pod Stoczkiem 

— odczyt. 17.46: Słuchowisko i koncert dla 

młodzieży. 1845: Kom. Wil. Tow Org i Kół 

Roln. 19.00: Program na tydz. nast. 19.20: 

, „Wiilno* — Lwów — 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 

daty” — felj. 22.15: Koncert chopinowski. 

22.50: Kom. i muzyka tameczna. 

NIEDZIELA, DNIA 15 LUTEGO 1931 R. 

10.1ć: Trans. naboeżeństwa. 11.58: Czas. 

12.15: Poranek z Fiłharmonji Warszawskiej. 

14.00: „Uprawa Inu'** odczyt. 14.20: Odczyty rol 

nicze i muzyka. 15.40: Audycja dla dzieci. 

16.40: ,:,Madera, kraj i ludzie" odczyt. 17.00: 

Podwieczorek dła dzieci. 18.00: Końcert popu- 

„larny. 19.01: „Kukułka wileńska '. 19.25: „Sens 

życia” fełjeton. 19.40: Progarm na poniedzia- 

łek i rozmaitości. 20.00: Słuchowisko kabare- 

towe. 20.30: IV niedziela kameralna. 22.15: 

Koncert. 22.50: Komunikaty. 23.00: Muzyka ta- 

neczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ISTOTA NIESPODZIANKI. 

Rozgłośnia Wileńska pragnąc uprzy. jemnić 

radjosłuchaczom monotonne życie zakupiła 

melograph, <. aparat do magrywania plyt 

gramofonowych, i oddaje go do dyspozycji 

radjoabonentów po cenie własnego kosztu. 

i aparatu radjowego (zareje- 

strowanego) mógł nagrać 

iRozgłośni Wilejskiej dowolną ilo: 

jakimkolwiek języku ew. produkcje muzycz- 

ne. Płyty wykonane są ż lekkiego materjału 

(sztuka waży kilka gramów) i dlatego mo- 

stowej. Narazie Radjostacja Wileńska po- 

gą być używane nawet do korespondencji li- 

siada płyty duże i średniej wielkości, w Ta- 

zie zapotrzebowania sprowadzi również mniej 

sze. Koszt płyty średniej wielkości wraz z 

nagraniem wynosi Zł. 5.60. Nagrywanie od- 

bywa się w lokalu Radjostacji w godzinach 

. ой 10 do 11.30. Dyskrecja w razie potrzeby 

zapewniona. 

MAŁA SKRZYNECZKA. 

Dziś o godz. 15.30 nadprogramowo zosta- 

mie madana Mała skrzyneczka w związku 

z podwieczorkiem, który odbędzie się jutro 

w niedzielę o godz. 17-ej 'w gimn. im. Iele- 

wela. (Program podwieczorku obejmuje za- 

bawę kostjumową i rewję dziecięcą. 

FELJETON LITERACKI 
p. W. HULEWICZA. 

Dziś o godz. 19.20 p. Witold Hulewicz 

dyrektor programowy Rozgłośni Wileūskiej 

w ciekawym feljetonie p. t. Wilno — Lwów— 

Wilno, opowie radjosłuchaczom wrażenia z 

podróży oraz spostrzeżenia dotyczące życia 

kulturałnego, artystycznego i literackiego 

współczesnego Lwowa. Ze względu na wiele 

analogicznych cech łączących Wilno i Lwów 

feljeton ten nabiera specjalnych walorów dla 

słuchaczy wileńskich. 
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KUR JE R w TL E NS Kl 

Komunikacja autobusowa w Wilnie 
w świetlt oferty spółdzielni autobusowej w Wilnie. 

Wczoraj przedstawiciele Spółdzielni Auto: 

busowej w Wilnie w osobach p. J. Łuczkow 

skiego prezesa Rady Nadzorczej i p. Nowic- 

kiego — prezesa zarządu złożyłi do Magist- 

ratu m. Wilna ofertę na dalszą ekspłoatację 

ruchu autobusowego w Wilnie, której treść, 

w celu całkowitego i wszechstronnego poin- 

formowania czytelników w tej sprawie, rów- 

nież dosłownie (z opuszczeniem jedynie mało- 

ważnych ustępów) poniżej drukujemy. 

Przy okazji dodać musimy, że, jak nas ' 

informują, w łonie Spółdzielni przeprowadza- 

na jest obecnie gruntowna reorganizacja, 

zmierzająca do skoordynowania i usprawnie- 

nia pracy. Przedewszystkiem uległ zmianie , 

statut spółdzielni, pozatem autobusy, stano- 

wiące prywatną własność, nabywa od właści- 

cieli nowa spółdzielnia — w ten sposób, że 

odpowiednie sumy właściciele przelewają na 

udziały, z których każdy określono na 

5000 zł. 

Oferta Spółdzielni 

Autobusowej w Wilnie. 

Przedsiębiorca otrzymuje od Magistratu m. 

Wilna wyłączne prawo na uruchomienie w 

każdorazowych granicach miasta Wilna ko- 

munikacji autobusowej, na okres dwudziestu, 

ewentualnie piętnastu lat, z prawem prolon-. 

gaty na dalsze pięć. 
Przedsiębiorca ze względu na posiadany 

obecnie liczny tabor wozów 13—14 osobo- 

wych zobowiązuje się zakwalifikować go pod 

względem jego użytkowości i estetycznego wy- 

głądu i eksploatować w ramach czywistych 

zapotrzebowań od chwili podpisania umowy, 

z tem, że w terminie rocznym będą posta- 

wione nowe wozy na linji Nr. 1, w drugim 

roku na linji Nr. 2 i w trzecim roku na innych 

linjach, przyczem nowy tabor będzie się skła- 

dał z wozów 18—20 osobowych, dostosowa- 

nych najlepiej do frekwencji pasażerów, do 

szerokości i skrętów ulic, po których ruch 

autobusowy będzie się odbywał, przyczem 

ilość miejsc siedzących nie może być mniejsza 

od 1040 (40 wozów Saurera daje 960 miejsc). 

Ruch autobusowy obejmie te same linje 

z uwzględnieniem tych samych przystanków 

jak obecnie (następuje wyszczególnienie przy- 

stanków na wszystkich linjach). 

Kursowanie wozów ma odbywać się na 

linjach pierwszej, drugiej i trzeciej od Pohu- 

łanki i Tramwajowej co 4 minuty, na innych 

linjach co 5—8 minut. 

Dla obsłużenia powyższych linij przesię- 

biorca obowiązany jest mieć autobusy zapa- 

sowe w ilości 10 proc. ogółnej ilości, które 

będą stanowić rezerwę dla normalnego ruchu 

i dla zasilenia jego częstotliwości na istnie- 

jących linjach, ewentualnie dla wycieczek. 

Kierunek i długość tych linij może ulec 

zmianie po porozumieniu się Magistratu z 

przedsiębiorcą. Również za wspólnem poro- 

zumieniem z Magistratem winien przedsię- 

biorca uruchomić nowe linje antobusowe pod 

warunkiem, iż próbne jazdy w ciągu 21 dni 

wykażą średnio w czasie ostatnich siedmiu 

dni minimum 10 proc. miejsc, zajętych z ogól- 

nej ilości miejsc obsługujących nową linię. 

Ogólna ilość autobusów winna być taką, 

ażeby w godzinach największego ruchu o0b- 

   

  

  

Następny program: Krzysztof Kolumb. 

Pocz. seansów o g. 4, 6, Bi 10'15 

  

BZWIĘKOWA KINO 

„МОШУМОО" 
mł, A. Mickiewicza 22.   

Dźwiękowe Kino Dziś! 
Ogień i żar miłościł 

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

Przebój dźwiękowy. 

Śpiew i tańcel Egzot 
$ 

Student z Sztokholmu 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. — 

NAD PROGRAM: Po raz pierwszy w Wiln 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 — — — 

Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. 

ie POLSKI DODATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. 
— Ceny zniżone tylko ns |-szy seans 

czna kobieta 
CGI į N A . Szalony romans! V 

Dramst burzliwej dziewczęcej miłości. W roli głównej pełna temperamentu Lenora Ulric. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tygodnik dźwiękowy. 
ul. Wielka Nr. 47 Na pierwszy seans ceny zniżone. — Seansy o godz. 4, 6, Bi 10:15, 

  

KINO-TEATR | Dziś! Po raz |-zy w Wilnie h d e 1 r 

BAN o zacnodzie sionca 
” Nietylko największe arcydzieło sezonu, ale największy eud techniki filmowej. Na potężnem i wspaniałem tle 

WIELKA 42 rozwija się niezwykle subielna akcja, której treścią są losy dwojga. kochających się serc. 

W rol. gł: fascynująca niezwykłą urodą Mary Dunkan oraz męski a naiwny Charies Farrell. Ceny od 40 gr. 

Kino Kolejowe Dziś! Porywająay dramat miłości 

OGNISKO 
(obok dworca kołajow.) 

silniejszej aniżeli nienawiść i śmierć 
na tle pożogi rewolucyjnej p. t. 

Wstrząsające sceny rewolucji — — 

Dama w szkarłacie 
10 aktów. W rolach głównych: Lya de Putti, Don Alwarado i Warner Oland. 

Natchnione sceny miłosnel -—  — Krwawe epizody orgji bolszewickich. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

  

КО 
Kino „МАМОА"“ 13г 

Kino - Teatr Dzis! 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-02 

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

Wyświetla się 

Głęboko wzruszający 
я 

dramat erotyczny p- t. 

Tajemnica murów klasztornych. 

serja | Kino 
Wielka 35 

Tarzan Wladca džungii 
„STYLOWY“ 

W-g powieści 
Edgara Rice 
Burroogusa. 

Wyświetla się 2-ga i ostatnia serja 

» + Klejnoty Świątyn: Opar 

ŁZY UKOJENIA 
W rolach głównych: iris Ąrlan i Werner Pittschau. Burze serc i namiętności. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. 
Miłość pod przymusem. 

Ceny od 40 gr. 

  

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. КТ 

Dziś! 
Wieczór śmiechu i humoru! 
Niezrównani komicy w filmie 

Humor! Sensacjał — 

Pat i Patachon ja bohaterowie 
Pat, jako miotacz noży i cowboy, Patachon, jako uwodziciel, bokater dzikich stepów i groźny rywal 

Ćena biletów: Dzienne od 40 gr. Wieczorowe od 60 er. 

  

"_ Ogłoszenie przetargu. 
x Dyrskcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza przetarg na dzier- 

OGŁOSZENIE. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

służyć wszystkich pasażerów, przyczem w ra- 
zie stwierdzenia, iż obsługa publiczności jest 
niedostateczną, przedsiębiorca ma prawo 
zwiększenia ilości kursujących autobusów. 

Ilość godzin kursowania autobusów na 
dobę określa się na 17 godzin, przyczem czę- 
stotliwość kursujących wozów może być 
zmniejszona w zależności od ustałonej frek- 
wencji pasażerów. 

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i 
Wielkiej Nocy ruch autobusowy może być 
wstrzymany. 

Wzamian za udziełone prawo eksploatacji, 
przedsiębiorca zobowiązuje się uiszczać na 
rzecz gminy miasta Wilna następujące opłaty: 
5 proc. od sprzedanych biletów w ten sposób, 
iż przedsiębiorca ostemplowuje w Magistracie 
biletów jednorazowo nie mniej niż za 100.000 
złotych i opłaca za nie zgóry odpowiednią 
kwotę przy otrzymywaniu tych biletów. Przy- 

czem wyjaśnia się, na podstawie obrotu z 

1930 roku, który wynosił zł. 3.070.200, że 
kwota ta dałaby ponad 150.000 zł. 

Na okres czasu trwania niniejszej umowy 

przedsiębiorca zwolniony będzie od wszelkich 

danin, podatków, Świadczeń, lub opłat na 

rzecz miasta prócz opłat wynikających z ni- 
niejszej umowy. 

Ze względu na konserwację taboru przed- 
siębiorcy, bruki miejskie winny być przez 
Magistrat utrzymane w takim stanie, aby nie 

było dziur i wybojów. Również Magistrat 

zobowiązuje się co roku otrzymaną od przed- 

siębiorcy należność używać na zakup ma- 

terjałów na budowę jezdni, przez systematycz 

ne usuwanie t. zw. „kocich łbów” na linjach 

autobusowych i zastępowanie ich kostką, be- 

tonem lub asfaltem. 

Do budowy nowych autobusów mają być 

użyte podwozia w pierwszej mierze wyrobów 
krajowych, z silnikiem do 50-konnym, jako 
typ zasadniczy. W razie gdyby ich cena lub 
ekspłoatacja okazała się za drogą, przedsię- 

biorca może użyć typów innych, większych 
lub mniejszych po uzgodnieniu z Magistra- 

tem. 
Nadwozie winno być wykonane w Wilnie. 

Typ nadwozia musi być zatwierdzony przez 

Magistrat, jak również i ich kolor i wygląd. 

Wozy winny być utrzymane w czystości i 

porządku zgodnie z obowiązującemi przepi- 

sami. 

Personel techniczny będą obowiązywały 

regulaminy załączone przy niniejszej ofercie. 

Przedsiębiorca obowiązuje się przy uru- 

chomieniu komunikacji zasadniczo zatrudnić 

personel, pochodzący ze stałych mieszkańców 

iniasta Wilna, umundurowując go odpowied- 

nio i jednolicie. Obsługa autobusów (szoferzy 
i konduktorzy) mają być przyjęci do pracy 

przedewszystkiem z liczby zatrudnionych na 
dotychczas kursujących autobusach. 

Taryję przewozową ustala się według norm 

obecnych po zatwierdzeniu ich przez Magist- 

rał, a mianowicie 30 gr. od pierwszych 2-ch 

kilometrów i 10 gr. od następnego kilometra. 

Podniesienie taryfy może nastąpić naskutek 

uchwały Rady Miejskiej zatwierdzonej przez 

władze nadzorcze, w razie jeżeliby się okazała 

tego uzasadniona potrzeba lub przepisy rządo- 
we zmianę taką ustałały. 

   

Ne. 36 (1978) 

Echa krwawej rozprawy samosądowej. 
Śród najrozmaitrzych procederzystów, że- 

zw. zawodowi licytanci, którzy zorganizowaw- 
rujących na nędzy ludzkiej i wykorzystują- 
cych anormalne stosunki gospodarcze są t. 
Szy sprawną klikę, obsadzają wszystkie sale 
licytacyjne a zadaniem ich jest uniemożliwia- 
mie udziału w przetargach osobom z poza ich 
grupy, a temsamem ułatwianie skupywania 

ruchom: i rzeczy licytowanych za bezcen. 
Na terenie Wilna ostatnio dały się poznać 

dwie takie grupy. Na czele jednej z nich stał 
Ъ i Abram Lęwin, znany w tym 

świadku pod pseudonimem „Berka Szpiona*, 
zaś drugą kierował Dawid Bobrowski. 

Otóż między konkurentami przed kilku mie 

siącami wynikły nieporozumienia, a wobec 

tego obaj przeciwnicy wypowiedzieii sobie wał 

kę. 
Sposobność do starcia nastręczyła się w dn. 

2 września ub . r., kiedy to „Beriko Szpi“ zo- 

buczył na skwerze, okalającym dawny Ratusz 

przy uł. Wielkiej wrogą sobie grupę, a wśród 

niej znienawidzonego przywódcę jej Dawida 
Bobrowskiego, jego brała Chaima, Kaca i in- 
nych, rozprawiających z ożywieniem o inte- 
resach zawodowych. 

„Berko Szpion* zawrzał niepowściągliwym 
gniewem. 

Nie bacząc na przeważającą liczebnie siłę 
przeciwników, rzucił się ku nim niby łew, a 
dopadłszy samego herszta, wbił mu kilkakrot- 

nie nóż w plecy. 
Z pomocą napadniętemu pośpieszył brat 

jego Chaim Bobrowski. Zdołał on rozbroić 
rozwścieczonego Lewina, a wyrwawszy mu 
nóż, jak bohater, odrzucił go precz na jezdnię 
Wówczas obecny przy zajściu Mojżesz Kac 
puścił w ruch laskę i tą wymierzył Lewinowi 
dwa ciosy w głowę, które zwaliły go na ziemię 

Obaj poszwankowani mimo ociekających 
krwią ran i guzów dyskretnie ulotnili się z te- 
renu, tak że zaalarmowany awanturą pełnią- 
cy w pobliżu posterunkowy w chwili gdy zna- 

  

   

ЧООа KORTY 

lazł się na miejscu zdołał zatrzymać jedwego- 
ze świadków burdy, oraz skonstatować ślady 
wałki w postaci krwi na chodniku, poczuco- 

nego noża i t. p. 
Prowadzący dochodzenie w tej sprawie 

wiadowca 'wydziału śledczego spotkał Abra- 
ma Lewina, którego zdradziła, jako aktora 
wczorajszej bójki, świeżo obandażowante 
głowa. 

Ustalono, iż stroną poszkodowamą jesł Das 

Bobrowski, który po przez zaułki ma Ghecie 
żydowskim dobrnął ma stację ia, 

gdzie lekarz nałożył mu opatranki. Dalszą, 
kurację poszwankowany odbywał już pry- 
watnie. 

Dopiero oględziny zarządzoge przez wła- 
dze śledcze ujawniły na ciele Bobrowskiego: 
aż 5 głębokich ciętych ran, które lekarz sądo* 
wy zakwalifikował jako hardzo więżkie waz- 

kodzenia ciała. 
Krewkiego Abrama Lewina wel Berko-- 

Szpiona, postawiono w stan oskarżenia @ za- 
danie w bójce bardzo ciężkiego uazkodzenii: 
ciała, a wobec tego znalazł się om ostatnio 
przed IH-im wydziałem karnym Sądu Qirę - 
gowego. 

Do sprawy zawezwano w charakierze- 
świadków obu Bobrowskich i Kaca. 

Oskarżony nie przyznał się do winy © 
twierdził, śż będąc zaatakowany przex Bo-- 
browskich i innych był zmuszony bronić 
się nożem, kiedy to zadał ciosy Dawidowi B 

Świadkowie daw. у denia  bandzo 
jasne, wważając najwidocz i z i jest tos 

ich wewnętrzna sprawa. 
Sąd wobec tego. opierając się na oświad- 

kację czym uznając go za winnego pnzekno- 
czenie obrony koniecznej (art. 473 Ik. k.) 
czenia obrony komieącznej (art. 473 b. k.) 
skazał Lewina na 5 miesięcy więzienia, za- 

   

  

     

     
'liczając też okres czasu pizebyty przez ska- 
zanego w areszcie prewencyjny. Baer 

  

wozowa będzie zmniejszona o 20 proc., z za- 
okrągleniem dd 5 groszy. Uczącej się młodzic- 

ży, personelowi Magistratu, funkcjonarjuszom 
Policji m. Wilna i szeregowcom W. P. przy- 
sługuje zniżka biletowa o 33 proc. od normal- 
nej ceny w zaokrągleniu do 5 groszy. 

Przedsiębiorca obowiązany jest ułatwić de- 
legatom Magistratu wszelką kontrolę i służyć 
wyjaśnieniami w zakresie przedsiębiorstwa. 
Zaangażowanych przez Magistrat, 2-ch kon- 
trolerów w celu kontroli biletów opłaca na 
żądanie Magistratu przedsiębiorca. W zimie 
jezdnie przez które przechodzą linje autobu- 
sowe, Magistrat zobowiązuje się utrzymywać 
bez śniegu i lodu. 

Na przystankach ustalonych przez Ma- 
gistrat przedsiębiorca obowiązany jest usta- 
wić na swój koszt słupy przystankowe z od- 
powiedniemi znakami. 

W razie potrzeby i na żądanie przedsię- 
biorcy Magistrat zobowiązuje się oddać do 
dyspozycji przedsiębiorcy na bezpłatne uży- 
wanie 1 hektar ziemi równej, skanałizowanej 
i zaopatrzonej w wodę a położonej niedalej 
od Placu Katedralnego jak 3 klm., z prawem 
zbudowania na niej remizy autobusowej. 

  

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NA TROPIE OHYDNEJ ZBRODMŁ 

RĘKA DZIECKA W ŚMIETNISKU. 

Wezoraj z rana przy Sporzątania śŚmie- 
tniska w domu przy ui. Zawałnej Mr. 5, gdzie: 
mieści się miejski zakłań przyrodalezy, do-- 
kenano niezwykłego odkrycia. Wśród kupy 
śmieci wygrzehano odciętą rękę dziecka, 

Q niezwyklem odkryciu doniesiono wła-- 
dzem śledczym, które wdrożyły w tej sprawie 
energiczne dochodzenie. 

Są przypuszczenia, że zachodzi ła wypa”- 
dek chydnej zbrodni, której dopuściła się ja” 
kaś wyrodna matka. Nie wykryta pararie 
przestępczyni cheąc pozbyć się widocznie. 
mieślubnego, dziecka zamordowała je, aby 
ukryć ślady zbrodni poćwiartowała zwłoki i 
wrzuciła do najprawdopodobniej kilku Śnsie- 
tnisk. sądząc że głodne psy je poźrą, nie 
zwracając niczyjej uwagi. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawic tewa-- 

(©). 
  

    

Na jezdniach wyasfaltowanych taryfa prze- 

Rojostr MARUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, 

Sądu Qkr. w Wilnie, wciągnięto na- 
stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 18.1. 1981 r. 
495. I. Firma: „Pierwsza Wileńska Fabryka 

Trykotaży—spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Fabryka wyrobów trykotażowych. Siedziba w Wilnie, 

ul. Rudnicka 10. Przedsiębiorstwo istnieje od lipca 

1930 r. Kapitał zakładowy spółki 2000 złotych po- 

dzielony na 4 udziały po 500 złotych każdy, całkowi- 

cie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: 

Mojżesz Zajdsznur przy ul. Piłsudskiego 18 i Grze- 

gorz Trocki przy ul. Trockiej 17. Do podpisywania w 
imieniu spółki pod stemplem firmowym wszelkich 
aktów i umów, weksli, indosów, czeków, zobowiązań 
i plenipotencyj uprawnieni są obaj zarządcy łącznie. 
Wszelką korespondencję nie zawierającą zobowiązań, 
oraz wszelkie pokwitowania mają prawo podpisywać 
każdy z zerządców samodzielnie, jak również każdy 
z zarządców samodzielnie ma prawo podnosić z ban- 
ków, komór celnych, urzędów państwowych, kolejo- 
wsch, biur pczewozowych, urzędów pocztowych i od 
osób prywatnych gotówkę i otrzymywać korespon- 
dencję i towary, również każdy z zarządcow samo- 
dzielnie ma prawo zawierać umowy dzierżawne na 

wynajem maszyn potrzebnych dla spółkowego przed- 

siębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zawarta ną nocy aktu, zeznanego przed Sewerynem 

Bohuszewiczera, Notarjuszem w Wilnie w dniu 20.XII 

1930 r. za Nr. 6684 na czas do dnia 1 lipca '931 r. 
3112/VI. 

Do Rejestru Handłowego Dział B, 
Sądu Chr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 16.1. 1931 r. 
7!. VI Firma: „Spółka Akcyjna Browaru 1 innych 

przedsiębiorstw przemysłowych E. Lipski*. Na kan- 
dydata na członka zarządu zamiast Juljusza Szeflera, 
który ustąpił powołano Wierę Kabacznikową z Wilna, 
ul. Popławska 29—2. 3113/V1. 

W dniu 16.1. 1931 r. 

135. VII. Firma: „Olkienicka Tekturownia i Tar- 

tak Spółka Akcyjna". Zarząd prowadzi interesa spół- 

ki, jako też reprezentuje spółkę wobec władz i osób 
trzecich. Wszelką korespondencję w imieniu spółki 
podpisuje jeden członek zarządu. Weksle, plenipo- 

> prokury, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i 
m tarjalne, czeki na rachunek bieżący, tudzież pisma 
z żądaniem zwrotu sum z instytucyj kredytowych pod- 
pisuje dwóch członków zarządu. Do odbierania z po- 

czty pieniędzy, przesyłek i dokumentów dostateczny 
jest podpis iednego członka zarządu. Statut spółki 
uzgodniony z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych 
z dn. 22.III. 1928 r. (Dz. Ust. Nz. 33 poz. 383! przyjęty 
został na Walnem Zgromadzeniu akcjonarjuszów w 
dniu '5 listopada 1930 r. zaprotokułowanem w formie 
aktu przez Jana Buyko, Notarjusza w Wilnie w dn. 
15.X1. 1930 r. pod Nr. 4436. 3114/V1. 

  

    

  

  

  
  

  

  
  

— Czy mógłby pan poznać numer auta, którem 
pan jechał? 

—- Nie, odjechało zbyt szbko. Zauważyłem tylko, 
że pani, która w niem siedziała, miała na sobie nie- 
bieski kapelusz kloszowy, sztuczne perły, szwedzkie 
rąkawiczki, płaszcz astrachański, cieliste pończochy 
i buciki z krokodylej skóry. 

mierza Bieńkiewicza, który ustąpił powołano dotych- 

czasowego prokurenta Centrali Bronisława, Kalinow- 

skiego z prawem podpisu za Bank i jego Oddziały 

łącznie z drugim obowiązującym podpisem. Bronisław 

Nossowicz przestał być prokurentem Oddziału w Su- 

„wałkach. Udzielono prokury Hentykowi Szulcowi z 
prawem podpisu za Oddział Banku w Suwałkach 
łącznie z drugim obowiązującym podpisem.  3116/VI. 

Do Rejestru Handiowego Dział B, 
Sądu Okręgowego w Wiinie, wcią- 
gnięto następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 9.4. 1931 r. 
492. Firma: „A. Rozenkranc i M.Szyftzecer--spólka z 

ograniczoną odpowiedzislnością”. Prowadzenie dru- 

karni wydawniczej. Siedziba w Wilnie, zauł. Lidzki 7. 

Przedsiębiorstwo istnieje od 8 lipca 1930 r. Kapitał 

zakładowy 10.000 złotych podzielony na 100 udzia- 

łów po 10) złotych każdy, całkowicie wpłacony w 

postaci maszyn drukarskich, płat, matryc, różnych 

materjałów do drukarni należących oraz różnych ksią- 

żek. Zerząd spółki stanowią zam. w Wilnie, zauł. 
Lidzki 7: Kaleb Szalkowicz i Wolf Berman. Wszelkie- 
go rodzoju umowy, weksle, czeki, żyro na wekslach, 
zobowiązania, pełnomocnictwa, akty notarjalne i hi 

"*poteczne i wogóle wszelkie dokumenty z tytułu ktė- 
rych mogą powstać dla spółki jakiekolwiek bądź zo- 
bowiązania winny być podpisywane w imieniu spółki 
przez obu członków zarządu, lub przez osoby przez 
nich upoważnione, czy też przez jednego członka za- 
rządu łącznie z osobą upoważnioną przez drugiego 

   

członka zarządu pod stemplem firmowym. Korespon-' 
dencja zaś zwykła, polecona, wartościowa jak rów 
nież pokwitowaniu z odbioru z peczty, kolei i insty- 
tucyj przewozowych i kredytowych, listów, przekazów 
i przesyłek-mogą być podpisywane w imieniu spółki 

przez jednego z członków zarządu lub przez upo- 

ważnionego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś- 

cią zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Leonar- 

dem Zarembą, pełniącym obowiązki Stefana Mokrzec- 

kiego, Notarjusza w Wilnie w dniu 8 lipca 1930 r. za 

Nr. 1427 na czas nieograniczony. 311//V1 

  

Popierajcie Ligę Morską 
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Ważne dła inteligencji 
pracującej i uczącej 

się młodzieży ze 2ni- 
piszekł. 

Obiady domówa 
smaczne, zdrowe, 
obfite i tanie 

Wiłkomierska 1-—11 
twejście z Górki Kałl- 

waryjskiej). 

KAWIARNIA, 
i JADŁODAJRIA 

Nė a 
ТОНАЙа LAU 

ul. Królewska 5. 
Wydaje śniadania, obiady: 
i kolacje — zdrows, tanio» 
i obficie. Obiad t złoty. 
Abonament miesięcznie za: 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinoty. 

Poszukuję 

mieszkania 
od 5 do 1 pokoi w cen-- 
trum' miasta. Oferty pro 
szę nadsyłać do Redskcji 
„Kurjera W.” ped 46765 

M. Biumawicz: 
Choroby wererpczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 3—1 i 5-8 
W..Z: P. 2. 91 

  

  

    

  

Akuszerka 

atja. KrJeZIRA 
przyjmuje ой ® rano do 
7 wiecz. uł. Mickiewicea 36 
m. 4. W. Zdr. Nr 3893, 

KURIER WILEŃSE — ® 
Spółka z ogr, udpow. 

DRUKARNIA 
INTROWGZTORNIA 
„ZNICZ 

Wilno, św. Jsńska dr. 1 
Telefon 3.48. 

Dzieła książkowe. 

    

  

żawę restauracji: st. Brześć I, II, III kl; bufetów: st Slonim, Lachwa, Podświlje, 

Bieniakonie, Gudogaj, Knyszyn — z terminem objęcia | marca 193] roku i bufe- 

łów: st. Pińsk, Nowowilejka Iil kl, Wilejka, Włodawa, Platerów, Andrzejewicze, 

Parachońsk, Budsław, Dubica, Siemiatycze, Połoczany, Mordy, Mońki, Juchnowi- 

cze, Olechnowicze, Zahacie, Lachowicze, Bereza Kartuska, Waliły, Swisłocz, Na- 

rewka, Hoduciszki, Bastuny, Różanystok, Nowodruck, Horodyszcze, Kiena, Krzy- 

wicze, Królewszczyzna. Fryzjerni: Suwałki, Czeremcha, Iwacewicze; kantor wy- 

miany pieniędzy w Stołpcach — z terminem objęcia | kwietnia 193! r. Termin 

składania ofert upływa 19 lutego 1931 r. o godz, 12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach wywieszonych na wymienio- 

nych stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Gkręgowa Kolei Państwowych 

3284 w Wilnie. 

wiadomości, że w dniu 19-go lutego r. b. 

o godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy 

ul. Trockiej Nr. 14 odbędzie się licytacja 

różnego rodzaju sprzętów domowych, oraz: 

żyrandole, aparat kinematograficzny „Pote* 

piece kaflowe przenośne, zasekwestrowa- 
nych u poszczególnych płatników w celu 

pokrycia zaległości podatkowych. 

3282 Magistrat. 

W dnia 15.1. 1931 r.   357. IX. Firma: „Bank Związku Spółek Zarobko- 
wych Spółka Akcyjna Oddział Wileński*. Janowi 
Kuczykowi z Puznania udziełono łącznej prokury 
na Centralę i wszystkie oddziały w ten sposób, że 
uprawniony jest do zśstępowania spółki tylko wspól- 
nie z jednym 2 członków zarządu lub wspólnie z | 

3115/VI. drugim prokurentem. 

W dniu 13.1. 1931 r. : 
43. XVI. Firma: „Wileński Prywatny Bank Han- 

dlowy w Wilnie—Spółka Akcyjna*. Na kierownika 
Oddziału Banku w Suwałkach na miejsce Włodzi-   Towary widzewskie 

na bieliznę męską i damską — ceny 

niebywale niskie, oraz towary Żyrar- 

dowskie w wielkim wyborze poleca 

fora GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. 

  

druki, książki dla 

urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospekty, 

zaproszenia, afisze į 

i wszełkiego rodza- ii 
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*8 Mamy do sprzedania 
więkezą ilość domów murowanych i drewnianych po 

niskich cenach i na bardzo dogodnych warunkach 

Ajencja „Polkres* — Wilno, Królewska 3, tel. 17-80 

SOLIDNIE į   | ju roboty drukarskie B 

i WYKONYWA e 
4 PUNKTUAŁNIE, 
i — TANIO — 
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