
    

Rok WII. 
  

Reforma ustroju 
terytorialnego. 

„Gazeta Polska“ z dn. 17 b. m. 

zamieściła wywiad swego współpra- 

<ownika z dr. M. Jaroszyńskim, b. 

wiceministrem spr. wewn., prezesen? 

Komisji usprawnienia administracji 

publicznej przy prezesie Rady Mini- 

strów, — na temat „jak się zapowia- 

da mowy podział terytorjalny pań- 

stwa. 

Sprawę powyższą, która ze wzglę- 

du na dzisiejsze szczególnie niefor- 

iunne i przypadkowe rozgraniczenie 

najbliższych nam województw, wywo- 

łuje u nas wielkie zainteresowanie, 

omawiališmy na łamach „Kurjera 

Wileńskiego* wiełokrotnie. Ostatnio, 

w Nr. 297 naszego pisma z dn. 24.XII 

r. ub. zamieściliśmy wywiad własny 

z sen. W. Romanem, b.: Delegatem 

rządu na ziemię wileńską, przewodni 

czącym Sekcji podziału terytorjalnego 

tejże Komisji. Z wyjaśnień, udzielo- 

nych przez dr. Jaroszyńskiego prze- 

  

drukowujemy niektóre ustępy, doty- 

e podziału na województwa. 

  

Projektując nowy podział na wojewódz- 

twa, — eświadczył dr. Jaroszynski — Komi- 

sja kieraże się rasadami następającemi: 

1. województwo powinno obejmować 0b- 

szar, dła którego, wobee występujących na 

nim zagadnień admtinistracyjnych, należało- 

by stworzyć odrębny, regjonalny program 

wewnęfrznej polityki państwowej; 

2. obszar województwa powinien być zdol- 

my do ponoszenia ciężarów na potrzeby samo- 

rządu wojewódzkiego i przez odpowiednie 

skupienie środków pozwolić na racjonalną 

zospadarkę wojewódzkiego związke -komu- 

nalnego; 

3. nowego podziału na województwa nale- 

ży dokonać tak, aby się godził z podziałem 

łerytozjalnym dła innych działów sdmhini- 

sizacji, a przedewszystkiem z podziałem na 

okręgi wojskowe. 

Kierując się temi zasadami, a nie jakie- 

miś założeniami oderwanemi eo do wielkoś- 

ci czy iłośeł województw Komisja doszła do 

koneepcji województwa, które obszarem zna- 

cznie przewyższa obecnie przeciętne woje- 

wództws. 

— Więe byłyby to juź prowineje? 

— Nie, nie będą to prowincje. Z poję- 

ciem prowincji łączą u nas nadrzędność w 

stesunku do województwa. Będą to jednost- 

ki, niejednokrotnie odpowiadające pod wzgłę- 

dem obszaru proponowanym przez niektó- 

ryeh prowincjom. Posiadając jednak wszel- 

kie załety prowineyj, unikną ich kardynałnej 

wady — nadrzędności względem  woje- 

wództw. 

— Więe ani pośrednich okręgów admi- 

nistracyjnych między powiatem a wejewódz- 

twem, ami nadrzędnych nad województwem 

Komisja nie przewiduje? 

— Nie. Takie wprowadzenie jeszcze jed- 

nego, czwartego stopnia do terytorjalnego po- 

działu administracyjnego niestyehanie skom- 

piikowałoby nasz tstrój administracyjny i 

podrożytoby administrację. 

— A ezy mógłbym prosić Pana Przewod- 

miezącego o wiadomość, ile mianowicie Ko- 

misja przewiduje województw? 

— 1 łab 12, wliczając w to wojewódz- 

two stołeczne grodzkie oraz uutonomiczne 

wojewėd śląskie. Zatem projektuje się 

zniniejszy bę województw 0 5 a nawet 6. 

— Jakie wzgłędy brano ped uwagę i ja- 

kie rezstrzygały, jeśli ehodzi o przeciągnię- 

cie granie między okręgami admi 

nemi? 

    

    

  

  

stracy j- 

— Komisja brała pod uwagę wszelkie 

względy, które mogły posłużyć za przesłankę 

słusznego postanowienia. Brała więc przede- 

wszystkiem pod uwag: »dnolitość występu- 

jących na danym terenie zagadnień admini- 

strącyjnych, gospodarczych czy politycznych, 

tom już częściowó wyłuszczył wyżej, brała 
ciążenie do ośrodka wojewódzkiego pod 

względem gospodarczym i kujturainym, nici 

kemunikacyjne, względy na obronę Państwa, 

i. t a. 

Które z tych wzgłędów rozstrzygały? Na 

to trudno dać odpowiedź. Były one różne 

w różnych miejscach. 

Rozstrzygały te, które na danym odcinku 

uznano za najważniejsze. 

— Gzy wohec trw: 

jeszcze przez pewien czas usunąć odrębnoś- 

ci prawnej dzielnie, brano pod uwagę daw- 

ne. granice zaborów, czy też nie liczono się z 

niemi weale? 

  

      

i niedającej się 

  

   

— Sprawę t. zw. przekroczenia granie 

b, zaborów granicami województw bardzo po- 
ważnie brano pod rozwagę. Połączenie w 
śranieack jednego województwa ohszarów, 

Tządząeych się odrębnemi ustawami, niewą- 

ipliwie nasunie administracji niejakie trud- 
mości. Po dokładnem jednak rozważeniu spra- 
WY, z udziałem najwybitniejszych prawników 

i znaweów poszezególnych dziedzin admini- 

stracji Komisja doszła do przekonania, że 

już obecnie niema zasadniczych przeszkód 

do przekroczenia w podriałe administracyj- 

nym, limij, które dotychczas z konieczności 

musiano uważać za nieprzekraczalue. W pro- 

jektowanym podziale na województwa gra- 

nice h. państw zaborczych nie stanowią jaż 

linij nieprzekraezalnych. Gdzie : poważne 

względy za tem przemawiają, tam się owe 

granice bez wahania przekroczy. 

— Czy do Komisji usprawnienia wpływały 

materjaly od zainteresowanych ośrodków w 

sprawie przyłączenia do jakiegoś okręgu ad- 

ministracyjnego i jak dałeee je uwzględnia- 

no? 

—Komisja opiera swe wnioski na bardzo ob 

szernyca materjałach, które zebrała drogą an- 

kiet pisemnych i ustnyeh. Śród tyeh mater- 

jałów znajdują się również rzemozjały, po- 

chodzące od zainteresowanych, W niektė- 

rych miastach zawiązały się nawet speejalne 

komitety do opracowania takich memorja- 

łów. Brano je pod uwagę, jak i inne opinje, 

i o ile można — uwzgłędniano. 

Jednak muszę panu oznajmić, nie zawsze 

było to możliwe. 

Jakem jaż wspomniał, Komisja musiała 

się kierować wagę gatunkową względów róż- 

nerodnych i czasem sprzecznych. Inieresy 

ludności same p < się stanowią dla podzia- 

łu administracyjnego wzgłąd bardzo ważny. 

W niektórych jednak wypadkach interes miej 

scowej ludności musiał się poddać szerzej 

pojmowanym interesom Państwa. Zresztą 

rozwiązanie zagzdnienia podziału administra- 

cyjnego zgodnie z interesami Państwa leży 

w nejlepiej pojętym interesie ludności. 

— Jak dalece Komisja uważa swe praee 

w tej dziedzinie za dojrzałe i czy można 

się spodziewać ich ryehłego ogłoszenia we 

wszystkich szczegółach? 

— Prace Komisji nad projektem podzia- 

łu na województwa dobiegają już końca. 

(Trudno mi jednak określić dokładnie termin 

złożenia wniosków rządowi. Opracowanie bę- 

dzie z konieczności bardzo obszerne. Obec- 

nie prowadzi się prace redakcyjne, które jak 

sądzę, zakończą się w ciągu dwu miesięcy. 

Projekt przejdzie wówczas do rąk rządu i od 

niego będzie zależało ogłoszenie szczegółów”. 

  

    

и $ * 

Jak widzimy, wynurzenia dr. Ja- 

roszyńskiego pokrywają się całkowi- 

cie z treścią udziełonego nam przed 

paroma miesiącami przez sen. Roma- 

na wywiadu. Stanowisko zatem Sek- 

cji podziału terytorjalnego jest już dzi- 

siaj stanowiskiem całej Komisji. Jeże- 

li obaj interpełowani nie zechcieli do- 

tąd ujawnić szczegółów projektu, któ- 

ry wkrótce ma być złożony rządowi, 

to nie można się temu dziwić. Nie 

ogłasza się listu, nawet oddawna na- 

pisanego, skoro nie doszedł on tych 

rąk dla których był przeznaczony. 

Nie ulega wątpliwości, że zagad- 

nienie ustroju terytorjalnego państwa 

zostało przez Komisję bardzo dokład- 

nie i głęboko przestudjowane pod ką- 

tem prawidłowego i pomyślnego roz- 

woju całości państwa i jego mocno 

części.  Wydaw- 

nictwa Komisji i protokóły posiedzeń 

świadczą o tem niezbicie. Ale to jest 

dopiero początek. Projekt komisji zo- 

stanie złożony rządowi i od niego bę- 

dzie zależało wprowadzenie go w ży- 

cie. Nie wątpimy, że rząd jest świa- 

dom pilnej kónieczności reformy w 

zróżniczkowanych 
  

  

tej dziedzinie, bowiem pozostawienie 

dłużej, 

większe pociągnęłoby za sobą 

szkody, szczególnie z chwiłą, kiedy 
rozpocznie się realizacja pełnego ustro- 

ju samorządowego. Ale przeróżne 
względy wpłynąć mogą na zwłokę w 

rozpatrzeniu przez Radę Ministrów 

projektu komisji, zwłaszcza, że nie 

brak czynników, które w tym sensie 

będą wpływały. 

obecnego stanu rzeczy czem 

tem 

Do takich niepokojących objawów 

zaliczyć należy oświadczenie p. woje- 

wody Beczkowicza, zamieszczone w 

Nr. 32 „Życia Nowogródzkiego* z dn. 

10 lutego r. b. Złożył je wojewoda 

Beczkowicz po powrocie z Warszawy, 
powołując się na udzielone mu tam 

miarodajne wyjaśnienia. 

Podług nich sprawa zniesienia wo- 

jewództwa nowogródzkiego (co jest 

niezmiennym postulatem każdej dotąd 
projektowanej zmiany w podziale tery 

torjalnym) nie jest obecnie aktualna 

i „mieszkańcy Nowogródczyzny mogą 

  

  

niemiecki laureat Nobla, został rzeczoznawcą 
w komisji sztuki i literatury przy Lidze Na- 

rodów. 

  

RZA 

Uwolnienie za kaucją. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj o godz. 1-ej p. p. w kance- 
larji Sądu Okręgowego w Warszawie 
poseł Arciszewski złożył zaświadcze- 
nie wpłacenia 3 tys. zł. kaucji za ska- 
zanych przez Sąd Okręgowy w War- 
szawie Jagodzińskiego, Trochimowi- 
cza i Białkowskiego. Wobec tego 
wszyscy trzej w godz. p. p. opuścili 
więzienie przy ul. Daniłowiczowskiej. 

    

Apelacja skazanych w procesie 
6 krwawe zajścia. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Skazani w sprawie krwawch zajść 
w dniu 14 września w Warszawie 

wnieśli skargę apelacyjną za pośred- 
nictwem swoich obrońców, którym 
ponownie udzielili swoich płenipoten- 
cyj, gdyż jak wiadomo w pierwszej in- 
stancji obrońcy zrzekli się demon- 
stracyjnie swoich czynności. 

Major Kubala apeluje. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

'Mjr. Kubala, skazany wyrokieńt 
wojskowego Sądu Okręgowego na rok 
więzićnia i wydalenie z wojska wniósł 
dnia 16 b. m. późnym wieczorem za- 
żałenie nieważności i odwołanie prze- 
ćiw temu wyrokowi. Sprawa mjr. Ku- 
bali w Sądzie Najwyższym odbędzie 
się w ciągu jednego lub dwu miesięcy. 

Zjazd konsulów polskich. 
BUKARESZT, 17. IL (Pat). W tu- 

tejszem posełstwie polskiem odbywa 
się zjazd konsulów polskich Rumunii, 
pod przewodnictwem posła polskiego 
Szembeka. 

Sejm zbierze się za tydzień. 
WARSZAWA, 17. IL (Pat). Naj. 

bliższe plenarne posiedzenie Sejmu od- 
będzie się w środę 25 b. m. o godz. 16. 

Gandhi w Delhi. 
Konferencja z Sapru, Sastri 

i Yayahar. 
NOWE DELHI, 17. П. (Pat). 

We wtorek rano Gandhi konfero- 
wał z wybitnymi przywódcami in- 
dyjskimi Sapru, Sastri i Yayahar, 
którzy w tym celu przybyli do jego 
rezydencji. Po południu nastąpić ma 
spotkanie Gandhiego z wice-królem 
ladyj. 

BEL TASTE 

byč 

  

pod tym 

Przeciwnie, p. 
względem spokojni. 

wojewoda uważa za 

rzecz znacznie bardziej pilną przy- 
śpieszenie koncentracji w Nowogród- 
ku miezespołonych urzędów II-ej in: 
stancji działających na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego. Taka kon- 
centracja niczego innego nie mogłaby 
oznaczać jak petryfikację siedziby wo- 
jewództwa w Nowogródku. 

Nam się zdaje, że społeczeństwo 
Nowogródczyzny w swej ogromnej" 
większośc 

  

byłoby o wiele więcej spo- 
kojne, gdyby go administracyjnie po- 
łączono z ośrodkami jego naturalnego 
ciążenia i zaprzestano sztucznego 
fundowania na zbiedzonym wschodzie 
nowego ośrodka, którym Nowogródek, 
pomimo wszelkich wysiłków nie bę- 
dzie. Mury zamku Mendoga i innych 
pięknych zabytków niezawodnie są 
bardzo szacowne i wymagają konser- 

ji. ale źródłem nowego życia dla 
ów  Nowogrėdezyzn;     ę nie 

staną. Już Baranowicze prześcigają go 
pod tym względem. A tymczasem 
te uporczywe usiłowania odwlekają 
tylko i hamują racjonalną reformę w 
myśl punktu 1-go zasad, wymienio- 
nych powyżej przez dr. Jaroszyńskie- 
go. Testis. 

  

  

    

"Magistrat miasta Wilna 
podaje do wiadomości, że sprzedaż książek meldunko- 
wych, zgłoszeń i kart meldunkowych, ankiet, arkuszy 
zbiorczych i wskazówek dla osób prowadzących meldunki 
odbywa się od godz. 9 do 3 po poł. oraz od 5 do 9-ej 
wiecz. w Biurze Meldunkowem przy ul. Końskiej Nr. 1. 

  

Sensacyjne rewelacje czasopisma angielskiego 
Hitlerowcy przygotowują zbrojny zamach w Gdańsku. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Czasopismo angielskie „Sunday 
Rewiew“ zwraea uwagę na niebezpie- 
czmą sytuację, wywółaną w Gdańsku, 
przez rozwój bojowych organizacyj i 
oddziałów szturmowyeh hitlerowców, 
którzy przygotowują się do przepro- 
wadzenia zbrojnego zamachu. Pismo 
angielskie utrzymuje, że hitlerowcy 
koncentrują w Gdańsku bataijony w 
silė około 40 tys. ludzi, aby w pewnej 
chwili, w drodze zbrejnego przyłącze- 
nia Gdańska de Rzeszy Niemieckiej, 
postawić Europę przed faktem doko- 
nanym. Kierownictwo i dewództwo 
zamachu ma się znajdować w Gdań- 
sku. : 

Według rewelacyjnych wiadomoś. 
ci dziennika angielskiego plan zama- 
chu przewiduje nietylko przyłączenie: 
Gdańska do Niemice, ale idzie znacz- 
nie dalej. Istnieje bowiem zamiar wy- 
wołania komplikacyj za pomecą na- 
głych posunięć na pograniczu polsko- 
niemieckiem, aby w konsekwencji о- 
derwać tereny Pomorza i przyłączyć 
de Niemiec. Po stwierdzeniu takiego 

stanu rzeczy „Sunday Rewiew“ do- 
chodzi do wniosku, że w takich wa- 
runkach życzenia lewicy niemieckiej 
pod adresem państw europejskich są 
niemożliwe do przyjęcia dopóty, dopó- 
ki Europa nie uzyska od Niemiec peł- 
nej gwarancji, iż obecny traktatowy 
stan będzie całkowicie utrzymany. 

Na uwagę zasługuje to, że organ 
sacj. gdańskich, „Danziger Volksstim- 
me* w rewelacjach dziennika angiel- 
skiego bynajmniej nie prostuje tych 
inłormacyj dodając przeciwnie, że 
prowokacyjne wystąpienie hitlerow- 
ców szkodzi żywotnym interesom 
Gdańska. Gdańska prasa lewicowa po-. 
wstrzymuje się również od komenta- 
rzy i nie zaprzecza wiadombściom 
angielskiego dziennika. Zapobiec, wy- 
buchowi spisku, którego skutki mogą 
być nieohliezałne, przez rozwiązanie 
tych organizacyj, może jedynie Liga 
Narodów, jako protektorka wolnego 
miasta, Która winna znaleźć dość ener 
gji i środków, aby siedlisko niepokoju 
zlikwidować. 

Tragedja Białorusinów w Rosii. | 
Samobójstwo prof. lgnatowskiego i Janki Kupały. 

MOSKWA, 17.11. (Pat). Według otrzymanych tu informacyj z Miń- 
ska, zastrzelił się tam uczony białoruski, prof. Ignatowski, oraz ciężko 
ranił się białoruski poeta Jan Kupała. Powodem tych zamachów 
na życie były bezustanne napaści prasy komunistycznej, która prze- 
śladowała Ignatowskiego i Kupałę za ich narodowe białoruskie 
przekonania. 

Według tychże informacyj, prof. lgnatowski i Kupała ogłosili 
przed kilku dniami list otwarty z samooskarżeniem i wyrazami 
głębokiej skruchy. Nie wpłynęło te jadnakże na zmianę ich losu 
i nie powstrzymało prowadzonej przeciw nim złośliwej kampanii. 
Jak wiadomo, Ignatowski niedawno został usunięty z białoruskiej 
akademji nauk oraz ze wszystkich stanowisk, jakie dotychczas 
zajmował. 

Przed upadkiem monarchji w Hiszpanii 
Aifons Xili rezygnuje z rządzenia. 

PARYŻ, 17.11. (Pat. Do „Journal* donosi specjalny korespondent 
tego dziennika: Krół Alions musiał zgodzić się na podpisanie dokumen- 
tu, który będzie ogłoszony i w którym urzędowo zobowiązuje się zreży- 
gnować z wszelkiej inicjatywy w zakresie rządzenia kraju aż do po- 
wzięcia odpowiedniej decyzji przez zgromadzenie narodowe. Król Alfons 
miałby też podobnie zrzec się wszelkiej ingerencji w zakresie wyboru 
członków gabinetu oraz wydawania dekretów. ' 

Guerra zrezygnował. 

MADRYT, 17.II. (Pat). 
gabinetu. 

Sanchez Guerra zrzekł się misji tworzenia 

Nowa dyktatura w Hiszpanii? 
Wprowadzenie stanu wojennego. 

PARYŻ, 17-Il. (Pat). Krążą pogłoski, że w Hiszpanji wprowa- 
dzony został stan wojenny i 

Gen. Martinez Amido, 
ustanowiona dyktatura gen. Saro. 

przebywający na Rivierze, został śpiesznie 

odwołany i powrócił do Hiszpanji samolotem. 

Berenguer na czele rządu. 

MADRYT, 17,11. (Pat. W związku z zapowiedzianym na środę rano 
wybuchem strajku generalnego wydano szereg zarządzeń wyjątkowych. 

ciągu wieczora we wtorek zostanie przypuszczalnie ogłoszony 
stan wojenny. Możliwe jest powstanie rządu z Berenguerem na czele, 
przyczem w skład tego rządu weszłoby kilku członków obecnego gabine- 
tu. Możliwą rzeczą jest powstanie nowej dyktatury pod wodzą gen. Saro. 
Krążą pogłoski.0 ruchu wojskowym w Kordobie, brak jednak wszelkich 
szczegółów. Oddziały wojska miały wyruszyć do Kordoby. 

Wprowadzenie cenzury. 

MADRYT, 17.11. (Pat). 
cenzurę. 

W całej Hiszpanji wprowadzono ponownie 

Zniżka cen i kosztów utrzymania. 
WARSZAWA, £7. II. (Pat). W dn. 

16 b. m. odbyła się u p. ministra prze- 
mysłu i handlu konferencja w sprawie 
zniżki cen, w której wzięli udział 
przedstawiciele zainteresowanych mi- 
nisterstw. Po zapoznaniu się z rezulta- 
iami podjętej przez rząd akcji, doty- 
czącej zniżki cen oraz po. rozważeniu 
materjału, wynikającego z powyższej 
akcji, uczęstnicy konterencji skonsta- 
towali istnienie dalszej zniżki cen w 
odniesieniu do szeregu artykułów, jak 

  

również dali wyraz nadziei, że zniżka 
ta rozciągnie się również i na inne ar- 
tykuły. ` 

WARSZAWA, 17. II. (Pat). Na po- 
siedzeniu komisji do badania zmian 
kosztów utrzymania w dniu 17 lutego 
r. b. została powzięta opinja, że kosz- 
ty utrzymania rodziny pracowniczej, 
złożonej z 4 osób w Warszawie, w 
miesiącu styczniu 1931 roku, w porów 
naniu z miesiącem grudniem 1930 ro- 
ku zmniejszyły się o 6,1 proc. 

Cena 20 groszy.    
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Clara Bow, 
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słynna gwiazda filmowa, która wytoczyła 
ostatnio swej sekretarce proces o nadużycia 

pieniężne. \ 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WALNE ZEBRANIE AKCJONARJUSZÓW, 

BANKU LITEWSKIEGO. 

Dn. 14 b. m. pod przewodnictwem prem- 
jera Tubelisa odbyło się w Kownie doroczne 
zebranie akcjonarjuszów banku litewskiego. 
Kierownik banku Staszyński wystąpił ze spra 
wozdaniem o działalności banku w ub. roku. 
Dobry urodzaj ostatnich dwóch lat, postęp 
w produkcji rołnej, szczególnie w dziedzinie 
mleczarstwa i przetworów mięsnych, akty=" 
wa bilansu w wysokości 21 milj. litów, 
zmniejszenie ilości protestowanych weksli— 
wszystkie te dodatnie czynniki nie wywołały. 
należytego wpływu ze względu na ogólny kry- 
zys światowy, który wywarł ujemny wpływ 
również na gospodarkę Litwy. 

Większość litewskiego lnu nie udało się 
ulokować zagtanicą. Artykuły zbożowe często 
trzeba było sprzedawać po cenie, niższej od 
ich wartości. Za 40.000 ton zboża ledwo się 
udało otrzymać 11 milj. litów. podczas gdy 
poprzednio taką samą sumę otrzymywano za 
połowę tej ilości ziarna. Okoliczność ta u- 
jemnie odbiła się na potencji nabywczej 
warstw włościańskich, w wyniku czego han- 
deł i przemysł Litwy nie mogły się rozwijać. 

Na rynku kredytowym dało się zauważyć 
pewne odciążenie. W kraju zaznaczyła się 
nadwyżka gotówki, dyskonto  potaniato, 
wskutek czego obniżyła się dochodowość ban- 
ków. Naogół gospodarcza sytuacja kraju nie 
jest zła. Ogólny obrót banku osiągnął 444 
wilj. litów, czysty dochód — 2.300.000 It. 
й Zarząd proponuje wypłacenie dywidendy 
jak i poprzednio — 10 procent oraz wydać 
pracownikom półmiesięczną pensję, Sprawo- 
zdanie jednogłośnie przyjęto. 

Przyjęto również wniosek zarządu, aby 
statut banku uzupełnić paragrafem o obowią- 
zkowej wymianie litów na złoto lub obcą. 
walutę, lecz na sumę nie mniejszą od 20.000 
It. Zebranie zakończyły wybory w wyniku 
których skład zarządu rady i komisji rewi< 
zyjnej pozostały bez zmiany. 
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Po naukę do prof. Szymań-, 
skiego. 

WARSZAWA, 17. II. (Pat). W dn. 
17 b. m. wiecz. przybywa do Warsza- 
wy wysłanniczka uniwersytetu bruk- 
selskiego dr. Claes, asystentka kliniki” 
okulistycznej tego uniwersytetu, któż 
rą uniwersytet wysłał do Polski jako 
stypendystkę w celu zapoznania się z 
operacjami przeciwko jaskrze według 
metody prof. Szymańskiego. Dr. Claes 
udaje się w tym celu do Wilna   

     
Giełda warszawska z dn. 17.II. b. r. 

WALGTY i DEWIizy: 
Dolary . +. «©. .891—8,93 8.89 
BI SA 124,33 — 124,64 — 154 02 
Holasajac it... 358,15 - 359,05—357,25 
Donagace i AAS r) 4-.35— 43,46 — 43,24 
Nówy-Yotkoy ios 8.918 —6.038—8,898. 
Nowy York kabel. . . 8.927—8,947—8,407 
Paryż, . . - . . - . 34,081/,—35,07 34,90 
REBRRO ZEN R Oy, 26,41'/- — 26,48 — 26,35 
Szwajcarja . . . . . 12,18—172,61 —171,75 
Włochy... . . . +... 46,72—43,84—43,60 
Berlin w obr.pryw. . . . . 4- « 212,09 

PRPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. . . . . . . 980 
5% Konwersyjna . . . . 4. « . « . 20:0 
6%, 00laTowa u + 2 c widza Ё 70,50 
7% Stabilizacyjna . . . - ‚ . 89,00—80,00 
10%, Kolejowa ® nas ais ma S 
3% budowiana. . . . * . . « . . . 50,00 
8% L. Z. B.G. K.i B.R., obi. B. G.K. 94.00 

  

Te same 7% . . . - 83.25 
8% оЪ, В. G.K. * .. % 00 
4% ziemskie . . . ‚ . 4000 
4970 leniakia 2 S ZO 52,25 
8% warszawskie . . . 72,00—72,50—-7240 

  

  

8% Częstochowy . . . « . . . . . . 62,50 
5% Częstochowy . . . к ее . „ „ . 4600 
10% Lublina . . . . . OSS 77,50 
10% Radomia 1. А2 ОБ 
10% Biedlec « 4 * < aa. IS 

RKCJE: 

Bank Handlowy . . .. . . . . . „108,80 
Bank Polski . . .. .. . . 151,50—152,00 
Siła 1 Światło 06, 057000051 - 72,00 
Mpgdrzejów mó608,. PA 0026 007008066 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 

  

  

    

         



Szydło wyłazi z worka. 
Kłajpeda, w lutym. 

Mimo, że niedawno upłynęło osiem 
łat od oficjalnego włączenia kraju 
kłajpedzkiego do republiki litewskiej, 
Niemcy nie przestją uprawiać agita- 
cji, starając się o wywołanie wraże- 
nia, jakoby kraj ten był nadal — nie- 
mieckim, oraz, że Kłajpeda jest tylko 
chwilowo przydzielona do Litwy. Ca- 
łe zachowywanie się tutejszej większo- 
ści niemieckiej wobec Litwy i rządów 
litewskich, oraz stanowisko Niemców 
na terenie zagranicznym, ich wieczne 
skargi na Litwę dowodzą, że Niemcy 
nie mają zamiaru uspokoić się i w sto- 
sunku do Kłajpedy, uprawiają tę samą 
politykę co wobec Polski. 

Dowodem naszych twierdzeń jest 
choćby najnowsza książka znanego 
działacza politycznego tutejszego d-ra 
F. Borchardta, wydana p. t. „Das po- 
litische Schicksal des deutschen Me- 
mellandes* (,„Losy polityczne nie- 
mieckiego kraju  kiajpedzkiego“). 
Autor najpierw przedstawia chronolo- 
gicznie wypadki w Kłajpedzie, po- 
cząwszy od podpisania Traktatu wer- 
salskiego aż do dni dzisiejszych i do- 
chodzi do przekonania, że klauzula 
wersalska o odstąpieniu przez Niem- 
cy Kłajpedy, dostała się tam bezpraw- 
nie, bo kraj kłajpedzki nigdy dawniej 
nie należał do Litwy. To też stan dzi- 
siejszy w Kłajpedzie jest stanem naj- 
mniej naturalnym, kraj zaś prowadzi 
żywot — suchotniczy. Autor na pod- 
stawie źródeł rzekomo historycznych 
dowodzi, że jakkolwiek kraj kłajpedz- 
ki zamieszkały jest przez ludność li- 
tewską, to jednak ludzie ci nie czują 
po litewsku, lecz we wszystkich spra- 
wach idą z Niemcami. Nie pisze oczy- 
wiście, zacny autor, dlaczego tak jest. 
Nie pisze, że winna temu kilkuwieko- 
wa germanizacja przez szkołę, Kościół 
i urzędy, że dziś jeszcze wpływy nie- 
mieckie opanowują lud zapomocą —- 
pieniędzy berlińskich, zapomocą nie- 
mieckich koncesyj gospodarczych... 
Autor zjadliwie wspomina o konferen- 
cji brukselskiej z r. 1921, gdzie Enten- 
ta starała się wraz ze sporem o Kłaj- 
pedę, załatwić spór Jitewsko-polski o 
Wilno, pozostawiając Wilno przy Pol- 
sce, Kłajpedę zaś przy Litwie. Zamia- 
ry te spełzły, jak wiadomo, na ni- 
czem. Doszło do gwałtownego zajęcia 
wojskowego kraju  Kłajpedzkiego 
przez Litwę. Jaka ta Litwa — woła 
rozgoryczony autor — jest niewdzię- 
czna wobec Niemiec! Wszak to nie- 
mieckie Armee-Ober-Kommando (Na- 

czelne Dowództwo Wojskowe) jest 
twórcą republiki litewskiej, a jednak 
Litwa tak „pokrzywdzita“ Niemcy... 

Dr. Borchardt powtarza w dalszym 
ciągu znane już argumenty propagan- 
dy niemieckiej, mające wykazać 
„krzywdę* Niemiec, aby, wspomina- 
jąc o sprawach gospodarczych, stwier- 
dzić, że Kłajpeda przez połączenie z 
Litwą — nic nie zyskała, bo jest ona 
w dalszym ciągu uzależniona od — 
Niemiec. Najwięcej Kłajpeda cierpi 
gospodarczo z powodu zamknięcia 
Niemna dla spławu drzewa. Mimo że 
art. 3 Umowy Kłajpedzkiej przewiduje 
uruchomienie tranzytu rzecznego, 
nikt nie myśli o wykonaniu tego ar- 
tykułu i w ten sposób powstają oł- 
brzymie szkody dla całokształtu go- 
spodarstwa kłajpedzkiego. Tak samo 
handel w Kłajpedzie nie zyskuje wiele 
na łączności z Litwą, bo zaplecze li- 
tewskie — twierdzi autor — jest ubo- 
gie i, szczególnie obecnie podczas kry- 
zysu rolnego, nie może uskuteczniać 
większych zakupów. 

Niezmiernie ciekawie i wielce cha- 
rakterystycznie kończy autor swoją 
broszurę. Twierdzi on mianowicie, że 
w układach i postanowieniach, przy- 
łączających Kłajpedę do Litwy, na- 
stępujące państwa udziału nie wzięły: 

Ameryka Północna, Niemcy, Pol- 
ska i — Rosja. Ba, Rosja nawet w 
dniu 22 lutego 1923 r. wystosowała 
notę do Ententy odnośnie do Kłajpe- 
dy, grożąc, iż w razie poniesienia 
przez Rosję jakiejkolwiek szkody z 
racji przydziału Kłajpedy do Łitwy, 
Rosja zwróci się do państw Ententy o 
—odszkodowanie... 

A więc — konkluduje autor-rewi- 
zjonista — sprawa Kłajpedy jest pod 
względem prawa międzynarodowego 
wciąż jeszcze — otwartą... Kraj kłaj- 
pedzki pozostaje dla Niemców niero- 
zerwalną częścią Prus Wschodnich. 

O to — zdaje się — jedynie cho- 
dziło autorowi, o to, aby, udowodnić, 
iż stan obecny w Kłajpedzie nie jest 
jeszcze rzekomo — ostateczny i że 
możliwą jest nawet zmiana obecnego 
stanu rzeczy... Taki pogląd niemiec- 
kiego autora, jest, jak wiadomo, wcale 
nie odosobniony. 

Dla Litwy z głosów tych wysnuwa 
się ostrzeżenie przed skutkami dotych- 
czasowego systemu polityki zagranicz- 
nej, który pozbawia ją wszelkiego о- 
parcia wobec zamiarów niemieckich 
rewindykacji Kłajpedy. 

A. Kw. 
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XL posiedzenie wydziału wojewódzkiego. *3 
W dniu 16 lutego r. b. pod prze- 

wodnictwem wojewody wileńskiego p. 
Stefana Kirtiklisa odbyło się 40 zkolei 
posiedzenie wydziału wojewódzkiego, 
na którem: 

1. Rozpatrzono 31 odwołań od wy- 
iniaru podatków, dokonanego przez 
organy komunalne. 

2. Zatwierdzono uchwałę Sejmiku 
Brasławskiego w sprawie nabycia pla-- 
cu w Brasławiu pod budowę szpitala 
sejmikowego. 

3. Obniżono pobieranie dótychcza- 
sowej opłaty za gminne poczty konne, 
ustalając je z dniem 1 kwietnia 1931 
roku zamiast dotychczasowych 40 gr. 
od 1 klm. w wysokości 30 gr. Z po- 
wyższego widzimy, że zainicjowana 
przez rząd na szerokim froncie akcja 
zniżkowa zaczyna przenikać do naj- 
dalszych komórek samorządu tery- 
torjalnego. 

4. Rozpatrzono sprawozdanie Ma- 
gistratu m. Wilna z wykonania budże- 
tu m. Wilna za pierwsze trzy kwar- 
tały roku 1930/31. Ze sprawozdania 
wynika, iż rozchody przewyższają do- 
chody okrągło o 1.747.881 zł. Przyj- 

mując pod uwagę wytworzoną w dzia- 
le finansów miejskich sytuację i ce- 
lem uniknięcia ewentualnego deficytu 
przy zamknięciu bieżącego okresu 
budżetowego, wojewoda wileński wy- 
stosował do p. prezydenta m. Wilna 
pismo, w którem wskazał na koniecz- 
ność jak najdalej posuniętego oględ- 
nego traktowania części wydatkowej 
w budżecie. Powyższe posunięcie wo- 
jewody wileńskiego zostało przez wy- 
dział wojewódzki zaaprobowane. 

5. Rozpatrzono 9 uchwał Rady 
Miejskiej m. Wilna z dnia 29 stycznia 
1931 г., z których zasługują na wymie 
nienie następujące: a) uchwała o zasto 
sowaniu całego szeregu ulg dła wła- 
Ścicieli nieruchomości w przymusie 
wodociągowo-kanalizacyjnym, b) u- 
chwała o modyfikacji taryfy opłat za 
energję elektryczną. Dotąd miasto po- 
bierało opłaty w wysokości 75 gr. za 
kilowat—godzinę, do której to kwoty 
dodawano 10 gr. do jednej kilowat — 
godziny na pomoc bezrobotnym i 10 
gr. na spłatę t. zw. pionów, czyli, że 
łącznie abonent opłacał faktycznie 95 
gr. za 1 kilowat—godzinę. Obecnie u- 
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stalono jednolitą opłatę w wysokości 
95 gr. od kiłowat—godziny, przyczem 
sprawa potrącania dodatku na bezro- 
„botnych i na spłatę pionów będzie do- 
konywana przez rachubę Magistratu 
i przestanie wprowadzać w błąd abo- 
nentów. Uchwała więc powyższa nie 
zwiększa dotychczasowej taryfy pła- 
conej za światło, wpłynie natomiast 
znakomicie na uproszczenie rachun- 
kowości w omawianym dziale gospo- 
darki miejskiej. Co się tyczy podatku 
od oświetlenia elektrycznego i gazo- 
wego w zakładach rozrywkowych i 
restauracjach, to w sprawie tej wy- 
dział wojewódzki narazie decyzji nie 
powziął, postanawiając poddać 1е 
sprawę dodatkowemu rozważeniu na 
następnem swem posiedzeniu. 

6. Wkońcu wydział wojewódzki 
rozpatrzył i zatwierdził budżet Wileń- 
sko-Trockiego Związku Komunalnego 
na rok 1931/82. Obciążenie ludności 
z tytułu przepisów podatkowych pozo- 
staje w roku przyszłym bez zmiany. 
Po stronie dochodów i wydatków bud- 
żet biłansuje się kwotą 915.051 zł. 
Stosunek procentowy poszczególnych 
ważniejszych pozycyj wydatkowych 
do głobalnej kwoty wydatków jest 
następujący: a) administracja ogólna 
—12,6%/, (wydatki na administrację 
stałe z roku na rok się zmniejszają), 
b) spłata długów 4,2'/, (stosunek 
w porównaniu do roku zeszłego pozo- 
stał ten sam), c) drogi i place publicz- 
пе — 49,3”[,, d) zdrowie publiczne — 
7,9%/,, 'e) opieka społeczna — 8,37/, 
(wzrost wydatków w porównaniu do 
roku zeszłego sięgnął 1'/,, f) popiera- 
nie rolnictwa — 12,57/, (wzrost sięga 
2-70) 

  

   

  

Zebranie komitetu prawników. 

GENEWA, 17. IL (Pat). Zebrał się 
tu komitet prawników, powołany na 
życzenie komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku. Komitet ten ma za zadanie 
wypowiedzieć się co do znanego ustę- 
pu orzeczenia byłego wysokiego komi- 
sarza gen. Hackinga, dotyczącego ko- 
rzystania przez Polskę z portu gdań- 
skiego. Odnośny ustęp orzeczenia z 
dnia 15 sierpnia 1921 r., który dotyczy 
spraw administracyjnych i kołejo- 
wych, brzmi jak następuje: Z jednej 
strony rząd polski winien w całej peł- 
ni wykorzystywać port gdański nie- 
zależnie od innych w przyszłości wy- 
budowanych, portów -na Bałtyku. Z 
drugiej strony senat gdański obowią- 
zany jest strzec interesów Połski, do- 
tyczących wolnego dostępu do morza 
po wszystkie czasy. 

Komitet prawników obradował już 
w styczniu i wówczas po przesłucha- 
niu przedstawicieli senatu gdańskiego 
i Polski zażądał piśmieanego odpo- 
wiedzenia na postawione dwa pyta- 
nia: 1) czy strony. powołtywały: się w 
praktyce na odnośny ustęp orzeczenia 
gen. Hackinga i 2) czy strony opono- 
wały przeciwko temu orzeczeniu. Na 
obecnej sesji komitet prawników po 
zapoznaniu się ze złożonemi odpowie- 
dziami i wysłuchaniu prawdopodob- 
nie raz jeszcze stron sformułuje odpo- 
wiedź na pytanie wysokiego komisa- 
rza czy odnośny ustęp orzeczenia Hac- 
kinga ma znaczenie wiążące, czy też 
opinjodawcze. 

Odnalezienie brylantu. 
WARSZAWA 17.1. Pat. — W dniu 17 b. 

m. został odnaleziony przez warszawski u- 
rząd śledczy bryłant wartości około 45 tysię- 
cy złotych, należący do spadkobierców ar- 
tystki Kaweckiej, ukradziony w dniu 28 sty- 
cznia r. b. przez dwóch nieznanych spraw- 
ców z witryny sklepu jubiłera Turczyńskie- 
go. Jak się okazało, brylant został skradziony 
przez dwóch zawadowych złodziei Henryka 
Olłszynę i niejakiego Reczkę. Złoczyńcy scho- 
wali bryłant w ukryciu w jednym z filarów 
mostu księcia Poniatowskiego, gdzie odnałe- 
ziony został przez policję. 
  

Popierajcie Ligę Morską 

WI LE NSE I Nr. 39 (1981) 

W Finlandji po wyborze prezydenta. Z Rosii sowieckiej. 
Na ulicach Helsingforsu. 

HELSINGFORS. 17.ll. (Pat). Do- 
tychczasowy premier  Śvinhuwud 
obrany wczoraj prezydentem jest 
kandydatem konserwatystów i lappo- 
wców. Na ulicach miasta odbyły się 
wieczorem manifestacje na cześć no- 

wego prezydenta i pochody mlo- 
dzieży akademickiej. Wynik głoso- 
wania przyjęty jest z uczuciem ulgi 
wobec grożb łappowców na wypa- 
dek wyboru Stahlberga. 

Życiorys prezydenta Svinhuwuda. 
HELSINGFORS 17.11. Pat. — Pehr Evind 

Svinhu urodził się w roku 1861. Jego 
karjera prawnicza przypada na łata 1886— 
1914. Odegrał on wybitną rolę przy organi- 
zowaniu oporu biernego w Finłandji prze- 
ciw uciskowi rosyskiemu. W roku 1914, pozo- 
stając na stanowisku sędziego, protestował 
przeciwko bezprawiu władz rosyjskich i dla- 
tego został wysłany na Sybir. 

Zwolniony roku 1917, dzięki zwycię- 
stwu rewolucji, triumfalnie powrócił do + 
landji. Natychmiast po powrocie został n 
nowayn generalnym prokuratorem a jesi 
1917 r. — prezesem rady ministrów. Właś- 
nie jego rząd natychmiast przystąpił do ener- 
gicznej akcji wyparcia wojsk rosyjskich z 

        

    
   

   
  

  

Finlandji i uwolnienia kraju od jarzma ro- 
syjskiego. 

W styczniu 1918 r., aby uniknąć uwię- 
zienia przez czerwonych, musiał on przez pe- 
wien czas ukrywać się. Wreszcie udało mu 
się zbiec na pokładzie jednego z łodołama- 
czy, na którym dostał się do Wazy, ówczesnej 
stolicy białych. Tutaj stanął na czele utwo- 
rzonego w Wazie rządu. Pozostawał na tem 
stanowisku aż do ukończenia wojny o uzys- 
kanie niepodległości w charakterze regenta 
kraju. 

W lipcu 1930 r. w związku z ruchem anty- 
komunistycznym utworzył obecny gabinet ko- 
alicji mieszczańskiej Svinhuwud należy do 
narodowej partji zjednoczeniowej. 

   

  

Rewizje wśród studentów Ukraińców 
w Warszawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Policja polityczna dokonała w ciągu dnia 

16 b. m. aresztowań wśród studentów wyż- 
szych szkół warszawskich, Ukraińeów. Prze- 
prowadzona rewizja dała bogaty materjał 
dowodowy w postaci nielegalnych broszur 
i'pism wychodzących w Czechach. Stwierdzo- 
no również że student teologji uniwersytetu 
warszawskiego, niejaki Nowicki Aleksander, 
był w ścistym kontakcie z kierownikiem i 

komendantem ukraińskiej organizacji woj- 
skowej płk. Konowałcem, przebywającym 
stałe w Berlinie. 

Wyniki rewizji świadczą, że komenda U. 
O. W. po doznanej kięsce na terenie Mało- 
polski Wschodniej postanowiła przenieść swą 
robotę na teren słolicy, by stąd niepostrzeże- 
nie kierować akeją antypaństwowa wśród 
młodzieży ukraińskiej. 

Głos francuski © mowie min. Zaleskiego. 
PARYŻ, 16. HI. (Pat). Dziennik 

„Le Temps* poświęca dzisiaj wieczo- 
rem swój wstępny artykuł expose mi- 
nistra Zaleskiego przed komisją Spraw 
Zagranicznych Senatu. Autor artyku- 
łu zaznacza, że oświadczenia ministra 
zasługują na szczególniejszą uwagę, 
gdyż określają w sposób najwyraźniej 
szy kierunek polityki zagranicznej 
Polski, z powodu której ze strony bądź 
to Rosji, bądź to Niemiec czynione są 
zbyt często zarzuty, pozbawione wszel 
kich poważnych podstaw. 

Dla celów wewnętrznych i dla po- 
trzeb propagandy zagranicznej Sowie- 
ty mają interes w systematycznem ek- 
spłoatowaniu kłamstwa, dowodząc m. 
in. domniemanego powstania obszer- 
nej koalicji europejskiej przeciwko So- 
wietom, której narzędziem miałyby 
być Polska i Rumunja, jako najbliż- 
sze sąsiadki Unji Republik Sowiec- 
kich. Minister Zaleski zadał kłam tym 
wszystkim wymysłom. 

Niema umysłu, orjentującego się 
w sytuacji, któryby mógł chociaż na 
chwilę przypuścić, że interwencja ob- 
ca jest w stanie przyśpieszyć wyzwo- 
lenie narodu rosyjskiego z pod jarzma 
bolszewickiego. Zbawienie Rosji 

przyjść może jedynie z łona samego 
narodu rosyjskiego. 

Zamiast przypisywać nieistniejące 
zamiary Polsce, lepiej byłoby rzucić 
trochę światła na tajemnicze porozu- 
mienie, istniejące między niemiecką 
Reichswehrą i czerwoną armją Sowie- 
tów. 

Dziennik „Le Temps* podkreśla 
dalej stanowcze oświadczenie ministra 
Zaleskiego co do rewizji granic, kwe- 
stji, która według słów ministra dła 

Polski nie istnieje. Stanowcze te sło- 
wa — pisze autor artykułu — powin- 
ny być usłyszane w Berlinie. 

Nie należy zapominać, że pierwsze 
wystąpienie Treviranusa, które miało 
miejsce latem ub. roku, wywołało 
właśnie niedomagania polityczne, któ- 
re przez długie miesiące ciążyły na sy- 
tuacji międzynarodowej. Niemniej 
nie są na czasie. jego wczorajsze 
oświadczenia. Będą one miały w War- 
szawie oddźwięk, który nie ułatwi sto- 
sunków polsko-niemieckich. Należa- 
łoby nareszcie wiedzić, w jakim stop- 
niu kanclerz Bruning solidaryzuje się 
z polityką Treviranusa, który nie prze- 
staje być członkiem gabinetu Rzeszy. 

Obrady senackiej komisji budżetowej. 
WARSZAWA, 17. II. (Pat). Senac- 

ka komisja skarbowo-budżetowa na 
posiedzeniu wtorkowem przystąpiła 
do obrad nad preliminarzem budżeto- 
wym Ministerstwa Rolnictwa. Min. 
Janta-Połczyński poruszył m. in. spra- 
wę stosunku państwa do organizacyj 
rolniczych. Oświadczył on, że państwo 
winno ograniczyć się do roli regulato- 
ra stosunków i tylko w wyjątkowych 
wypadkach wkraczać z własną inicja- 
tywą. Minister oświadczył wbrew roz- 
siewanym pogłoskom, że rząd nie do- 
puszcza, ani nie dopuści przywożenia 
do Polski żadnego obcego zboża. Na- 

stępnie minister omówił kwestję wy- 
wozu artykułów hodowlanych, stwier- 
dzając, że wskutek niedostatecznie 
rozwiniętej organizacji rolnictwo nie 
posiada odpowiedniego wpływu poli- 
tycznego. Po przemówieniu p. mini- 
stra zabrał głos sprawozdawca sen. 
Rdułtowski z B. B., który w konkluzji 
referatu wniósł o przyjęcie prelimina- 
rza w brzmieniu sejmowem, poczem 
rozwinęła się dyskusja, w której za- 
bierali głos senatorowie Godlewski z 
Klubu Narodowego, Pepłowski (N. P. 
R.) i Pawłykowski (Kl. Ukr.). Na tem 
posiedzenie zamknięto. 

Z powodu zamieci ustał ruch kolejowy. 
BUDAPESZT 17.11. Pat. — Naskutek burzy 

śnieżnej ustał ruch kolejowy w Transdanubji. 
Linje kolejowe pokryte są śniegiem na wy- 
sokości 50—60 em. w niektórych zaś miej- 
scach 1 i 2 metrów. Równi miasto Szek- 
serd zostało odcięte od świata. Ruch tele- 
graficzny jest przerwany. Autobusy musiano 
w niektórych miejscach poprostu wykopy- 

  

wać ze Śniegu. 
Jak komunikuje dyrekcja kolei południo- 

wych, Dunaj—Sawa—Adrja, ruch kolejowy 
został w tej dyrekcji całkowicie przerwany. 
Dyrekcja kolei północnych wysłała specjalne 
pociągi celem oczyszeczenia linij kolejowych. 
Pociągi w kierunku południowym nie odcho- 
dzą z dworca budapesztańskiego. 

Zjazd Mopru. 

MOSKWA, 17. II. (Pat), W Mo- 
skwie odbywa się zjazd słynnej już 
ze swej rozkładowej i dywersyjnej 
działalności sowieckiej organizacji pro 
pagandowej, znanej w skrócie pod naz 
wą Mopru. W zjeździe biorą udział 
członkowie władz naczelnych, komin- 
ternu, delegaci czerwonej armji, czer- 
wonej floty, przedstawiciele różnych 
organizacyj sowieckich oraz agenci 
obcy m. i. polscy komuniści Łańcucki 
i Sypuła. Ten ostatni zdążył już wy- 
głosić oszczerczy paszkwil przeciw 
Polsce, przyczem audytorjum zgoto- 
wało mówcy burzliwą owację. Mopr 
według ogłoszonego na zjeździe spra- 
wozdania liczyć ma 5 miłjonów człon- 
ków i wywrotową swą akcją zdążył 
objąć 58 państw. 

— 

Kurs waluty hiszpańskiej, 

MADRYT, 17. II. (Pat). Pomimo 
wydarzeń, jakie od kiłku dni wstrząs- 
nęły życiem politycznem Hiszpanji 
kurs waluty hiszpańskiej jest bardzo 
mocny. Większość papierów państwo- 
wych nawet znacznie zwyżkowała. 

   

    

WŚRÓD PISM 
Nowy numer „Tygedaika Ilustrowane- 

  

go“ (Nr. 6) tak pod względem całości jak i 
poszczególnych artykułów robi jaknajkorzyst 
niejsze wrażenie. B. wojewoda i dyr. nacz. P. 
W. K. dr. Stanisław Wachowiak zajmuje 
się w świetnie napisanym artykule zagadnie- 
niem (kryzysu gospodarczego i bezrobocia 
w. Polsce iemczech. Dr. Walicki podaje 
ciekawe wiadomości o zajpoznanym obrazie 
z kościoła św. Jana w Toruniu pendzia ka- 
sztelana Jana K. (ota). Zofja Norblin-Chrza- 
nowska pisze o siedzibie d* Annunzia nad je- 
ziorem Garda. B. ciekawym jest opis połowa- 
mia w lasach dawidgródeckich u ks. Karola. 
Radziwiłła oraz żywa korespondencja z mi- 
strzostw hokejowych w Krynicy. Dział 
„Idee i zdarzenia przynosi szereg ciekawych 
spostrzeżeń oraz nowy odcinek autora, kry- 
jącego się pod pseudonimem Edwina Ropu- 
chy przypomina nam dawne świetne kroniki 
Prusa Ponadto dalszy ciąg żywej powieści 
Nowakowskiego, nowele, szereg krótszych 
artykułów oraz doskonałe ilustracje w ca- 
łym numerze. 

„Wiedza i życie* Nr. 1. z r. 1931 w obję- 
tości 6 i pół arkusza zawiera Ńozne ilustracje 
'w tekście, wspaniałą saatę zewnętrzną i na- 
stępujące artykuły: Prof. Tadeusz Zieliński, 
Nauki humanistyczne, А. В. Dobrowolski 
O lodzie na łądach polarnych, Dr. Emil Ki- 
pa — Wywiad austrjacki w sprawach pol- 
skich w przededniu wojny 1809 roku, Karol 
Husarski — ©O teatrze śerdniowiecznym (w 
następnych numerach o teatrze nowożytnym 
i o teatrze polskim), Jarosław Iwaszkiewicz— 
Słowacki syn Kresów, Feliks Szymanowski 
Fryderyk Chopin, Dr. Anna Minkowska — 
August Cieszkowski, L. R. — W walce o uszla 
chetnienie rasy, Jerzy Barski — Z zagadnień 
polityki socjalnej, oraz — Nowoczesna orga- 
mizacja życia gospodarczego. Całość zamyka. 
bogata kronika naukowa i Nczne recenzje 
najnowszych wydawnictw. 

Prenumerata kwartalna „Wiedzy i życia” 
wynosi załedwie 6 zł., dła Towarzystw, szkół 
i bibljotek — 5 zł. , ' 

Nowi prenumeratarzy, którzy opłacą pre- 
numeratę za kwartał I-szy, otrzymać mogą 
kompletny rocznik 1930 са cenę ulgową 10 
złotych. 

— Nr. 7 „Wiadomości Literaekich* przy 
nosi wiersz Pawlikowskiej o siostrach sjam- 
skich, wywiad Broniewskiego z pisarzem ro- 
syjskim Pilniekiem, uwagi Sterlinga o książ 
ce Woronieckiego o małarzu Einbecku, stu- 
djum Boya-Żeleńskiego o Benjamin-Constan- 
cie, omówienie książki Ihering o zamaskowa- 
nej reakcji przez Toneckiego, rozmowę z pi- 
sarzem niemieckim UłHtzem, artykuł Skiw- 
skiego „Handel świętościami*, recenzje z kgią 
żek Łozowskiego i Piwińskiego, kronikę ty- 
godniową i recenzje teatrałne Słonimskiego, 
rezenzje taneczne Hułanickiej, aktualności. 

  

POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

Nasze niedołęstwa gospodarcze. 
W ostatnich n-rach „Słowa, dr. 

N. Czarnocki, poruszył w bardzo rze- 
czowy sposób sprawę możliwych środ- 
ków zaradczych dla podniesienia wy- 
dajnościi dochodowości naszych wiej- 
skich gospodarstw. Wiemy wszyscy 
jak ta kwestja literalnie pali ziemię 
pod nogami. Kto teraz ma kontakt ze 
wsią lub tam zajrzy, doznaje uczucia 
przygnębienia, jakiego współczesne 
pokolenie nie pamięta. Bo nie mówmy 
© epoce wojennej. Oczywiście, dziś 
nikt nie umiera z głodu na ulicach 
miasta, i nie kona po chatach, dzieci 
nie puchną i nie ślepną, jak wtedy, 
z braku tłuszczów i wskutek zagłodze- 
nia matek, ale ten ogólny gniot. bez- 
nadziej: jakieś poczucie położenia 
bez w a i bezcelowości pracy, któ- 
ra się nie opłaca, hodowli, która do 
niczego nie prowadzi, chyba tylko do 
osobistego konsumowania wykarmio- 
nych zwierząt, niemożliwości spełnia- 
nia obowiązków płatniczych wzgle- 
dem Państwa, wszystko to wpływa de- 
prymująco na ziemian i odbija się fa- 
talnie na całokształcie życia gospodar- 
skiego. 

Zwłaszcza dlatego, że jest to stan 
anormalny w życiu Państwa normal- 
mie istniejącego. Nie mamy wojny, ani 
pomoru, ani klęski atmosferycznej. 
Mamy narówni z całą Europą klęskę 
urodzaju, czy nadwyżki produktów, 
czy ich bezwartości, a wobec tego, jak 
że ma rolnik (ściślej posiadacz ziemi), 
płacić podatki, jeśli to, z czego ciąg- 
nie pieniądze na potrzebne zobowiąza- 
nia nie znajduje nabywców lub tylko 
niżej ceny kosztu? 

   

   

  

   
  

  

Coraz częściej się słyszy na wsi 
głosy: „A cóż?... Niech opisują, niech 
sekwestrują, niech zabierają. mam 
zboże, mam len, mam bydło, . mam 
nierogaciznę, mam więc wartość wy- 
pracowaną przez siebie, z której zwy- 
kle mogłem wyrobić walutę odpowied- 
nią na zapłacenie podatków. Teraz mi 
tego nikt nie chce kupować... więc 
niech mi to wszystko zabierają w na- 
turze, nie innego do oddania nie po- 
siadam *. 

Klęska ta przyszła nieoczekiwanie 
dla przeciętnego obywatela, który nie 
zagłębia się w naukowe obliczania na 
przyszłość i nie jest w stanie śledzić 
za zbierającemi się chmurami na ho- 
ryzoncie ekonomicznym.  Przygoto- 
wać się zatem do przetrwania i zara- 
dzenia obecnej klęsce nie mógł, a te- 
raz, wszelkie projekty mają tę złą 
stronę, że odnoszą się do zajęć, z któ- 
rych żadne nie daje zysków w krót- 
kim czasie. Cokolwiek się chce zmie- 
nić w gospodarstwie by znaleźć inne 
źródła dochodu, to wymaga i czasu i 
nakładu . A sekwestrałor jeśli się zda- 
rza że poczeka... to bardzo krótko. 
Trzeba więc skierować myśl i wysiłek 
Tow., Związków i Kółek Rolniczych 
do podniesienia tych stron gospodar- 
czych, które już istnieją, ale są jakby 
zapomniane lub w zaniku. Rozwinię- 
cie takowych będzie może wymagało 
mniej czasu i pieniędzy niż tworzenie 
nowych warsztatów. 

Jednym z najmniej wyzyskanych 
są dochody z gospodarstwa kobiecego. 
Ziemianki tutejszych ziem nigdy się 
nie odznaczały zbiorowością, ani nie 

  

słynęły z pracy dochodowej. Dawniej 
nie potrzebowały tego, zgoda, ale od 
wojny? Dowiadujemy się ze sprawo- 
zdań zjazdów że prowadzą akcję fi- 
lantropijną, oświatową, mają instruk- 
torki kursów tkactwa, pielęgniarstwa 
i t. p. Bardzo to piękne, temi rzeczami 

-. zajmują się też Sejmiki, Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, czasami gminy, 
natomiast gospodarstwa kobiece jak 
leżały odłogiem tak leżą... Z małemi 
wyjątkami. Od lat ośmiu jak jesteśmy 
zupełnie spokojni, nie słychać o zało- 
żeniu przez ziemian żadnego sklepu. 
spożywczego z produktami prawdzi- 
wie wiejskieni, gdzieby mieszczuch 
mógł dostać zimą: konfitur, wędliny. 
marynat, salcesonów, owoców w cuk- 

rze smażonych, cukierków, słowem 
tych rozmaitych przysmaków, które 
się tak bardzo różnią doskonałością 
swoją od wyrabianych w mieście. 
Poszczególne osoby, które się tem na 
wsi zajmują i zorganizowały sobie 
zbyt, wychodzą na tem dobrze. Ale 
to poszczegółne wypadki, organizacji 
w tej dziedzinie niema. I tu Zw. Zie- 
imianek miałby coś do zrobienia. Sta- 
nowczo należy stwierdzić, że dziś, w 
tem Wiinie, które jest pół wiejskie, 
ludzie nie mający kontaktu krewień- 
skiego ze wsią, muszą z trudem dowia- 
dywać się i szukać dobrego miodu, 
wędlin, konfitur, rozproszonych po 
sklepach i narażając się na to, że się 
raz po raz słyszy odpowiedź: „,Pier- 
nik?.. Salceson?... Gomutki?... a, tak 
mieliśmy, ale zaraz rozkupili i pani X. 
czy Y. nie nadesłała nowego transpor- 
tu". Naturalnie posłyszawszy taką od- 
powiedź kilka razy, zrażony kiijent 
nie idzie już „po prośbie i kupuje 
co innego. Tem bardziej, że nikt nie 

    

wie właściwie gdzie bywają te nielicz- 
ne produkty. W Warszawie jest jeden 
sklep z wędliną litewską i ma wielkie 
powodzenie. Cukierkami śmietanko- 
wemi utrzymują niektóre ziemianki 
dzieci w szkołach. Zebrana w tej spra- 
wie ankieta wśród właścicielek ziem- 
skich dałaby może ciekawe dane i 
pozwoliła zorjentować się w potrze- 
bach i powodzeniu sprzedaży tych ar- 
tykułów. 

Drugiem źródłem dochodów. na- 
razie bardzo dobrem, a niedość wy- 
zyskanem, tó ogrody owocowe. Żad- 
nej, w tem też niema organizacji, bar- 
dzo często dziedzina ta pozostaje w rę- 
kach kobiecych, ale i męskie ręce nie 
potrafiły utworzyć żadnego syndykatu 
owocowego, któryby pozwolił wiaści- 
cielom wydzie riač ogrody po cenie 
możliwie wysokiej. Obecnie dzierżaw- 
cy zarabiają nadmiernie duże sumy, 
z krzywdą nieorjętującego się w tej 
dziedzinie handłu właściciela. Przy- 
tem niszczą i masakrują owoce nie- 
dbałem opakowaniem, zdejmowaniem 
w porze zbyt wczesnej, obijaniem w 
czasie transportu. W rezultacie, mając 
obfitość jabłek, już w styczniu płaci- 
my po trzy i cztery złote za kilo, i to 
za sprowadzone podczas gdy umie- 
jętnie przechowując, możnaby nasze 
mieć do wiosny, dostarczyć ludności, 
zwłaszcza dzieciom, tak potrzebnego 
przysmaku, i zbierać niezłe pieniądze. 
Ale nikomu się nie chce... To za wiel- 
ka fatyga... Jak mi odpowiedziała jed- 
na zacna, notorycznie „tutejsza da- 
ma: „Ktoby z jemi peckał sie, tyle 
miesięcy, przekładaj, patrzaj czy nie 
gniją, a to... Żydek przyszedł, odrazu 
zapłacił i ja mam spokojną głowę”. 

Bodaj że to też ciężki kryzys ten 

  

  

  

   

„tulejszy* punkt widzenia: choćby 
jak najmniej dochodu, ałe jak naj- 

mniej fatygi... : 
Ogrody . owocowe w — "Wilnie 

samem to urągowisko zdrowemu roz- 
sądkowi! Zapuszczone, zarosłe, nie- 
dbale uprawiane, ale że dają jaki taki 
dochód, to poco się męczyć? I znów 
odpowiedź właścicielki dużego sadu 
w środku miasta, na uwagę, że szkoda 
tych drzew nieokopanych, nienawo- 
żonych, że te oto dobre gatunki zdrob- 
niały i owoc jest robaczywy, a agresty 
zdziczały z braku pielęgnacji... „Ach 
jej! I tak kupują”. Ale że kupowaliby 
więcej, większą ilość produktów, i pła- 
cili więcej... tam już myśl właścicieł- 
ki nie sięgała... 

Wobec teraźniejszej klęski, której 
się nie zlikwiduje tak prędko, należy 
wyjść poza uprawianie tych „kilku 
tradycyjnych artykułów jak je na- 
zywa dr. Czarnocki i rzucić się do 
wyrobu innych, mając już albo pod- 
sławę do tego i zapoczątkowanie w 
ogrodach owocowych, hodowli świń 
i drobiu, albo surogaty, chociażby te 
orzechy, które słusznie pisze p. Czar- 

nocki, zrywają niedojrzale, sprzedają 

za liche pieniądze lichy towar, a w 
mieście sprowadza się orzechy turec- 
kie i jabłka rumuńskie... Ogórki, gdy 
urodzaj, są latem za bezcen, ale zimą 
drożeją w  skandaliczny sposób... 
Znów coś jest nie w porządku, A prze- 

cież tych zrzeszeń, kółek, posiedzeń, 
zjazdów, instruktorów i instruktorek 
jęst tyle... tyle... 

Qóż, kiedy to się często tak ódby- 
wa: ma być, musi być kurs czegoś. 
Poleciło Ministrestwo, zwrócone uwa- 
gę w Województwie, nakazał pan Sta- 
rosta, albo jakieś zrzeszenie „z Cen- 

         

  

   

trafi" otrzymało polecenie, pan Wójt 
naciska odpowiednie organy, zwołuje, 
zbiera składki, ludzie klną, dziewczę- 
ta czy chłopcy wysłuchują patetycznej 
przemowy. Proboszcz, jeśli jest dobrze 
z panem Wójtem to poprze w kazaniu, 
jeśli zaś uważa przedstawiciela wła- 
dzy za farmazona (zdarzają się takie 
smutne fakty), to odstrasza. Instruk- 
tor(torka), przybywa, uroczyste ot- 
warcie kursu, słuchacze chodzą mniej 

więcej, cóż źimą robić? I tak niema 
żadnego zajęcia. Na zakończenie, uro- 
czystość: mowy, Ojczyzna, Państwo. 
zależnie od orjentaeji przemawiają- 

cych wspomniany jest Zbawca Ojezy- 

zny lub tylko jej Głowa... Śpiewy, cza- 
sami deklamacja stuprocentowo pat- 

rjotyczna. wysława prac, (dokona- 
nych pod okiem instruktora (torki), 
czasami listy pochwalne ozdobione 

przez domorosłych artystów, czasami 
przedstawienie, a najprzyjemniej kie- 
dy tańculka... Potem już tylko kores- 
pondencja do gazet i dzieło dokona- 
ne..Ą co z tego za rezultat praktycz- 
ny? Przyznajmy, że bardzo słaby. Bo 
po takim kursie mało kto się intere- 
suje co z niego zastosowują w życiu 
codziennem słuchacze. Najczęściej nie 
wiele. Czasy są ciężkie, arcyciężkie 
należy pilnie rozglądać się koło siebie 
by pracować tylko reałnie i z rachun- 
kiem, na próby i zabawy społeczne 
nie pora. 

Wileńska wieśniaczka. į 

Ran lranoo |
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, 

b. wojewoda,wileński, ZE em honorowym 

* m. Trok. 
Donoszą nam z Trok, że Rada Miej- 

ska na posiedzeniu dn. 12 b. m. na 

wniosek radnego miasta ułłu-hazzana 
karaimskiego p. Szymona Firkowicza 

uchwaliła jednomyślnie nadać obywa- 

telstwo honorowe grodu kiejstutowego 

b. wojewodzie wileńskiemu Władysła- 
wowi Raczkiewiczowi, w dowód uzna- 
mia zasług położonych nad rozwojem 
aniasta. 

Pieknie wykonany dyplom zosta- 

nie wręczony p. marszałkowi Raczkie- 
wiczowi w tych dniach przez specjal- 
ną delegację. 

Na temże posiedzeniu Rada Miej- 
ska między innemi postanowiła nabyć 
duży dom murowany, do którego ma- 
ją być przeniesione szkoły powszech- 
ne. Dotychczas szkoły były rozrzuco- 
ne po całem mieście i nie miały odpo- 
wiednich lokali. ‚ 

inspekcja min. Składkowskiego. 
NOWOGRODEK, 17. II. (Pat). 17 

b. m. w godzinach przedpołudniowych 

p. min. Składkowski w towarzystwie 

wojewody nowogródzkiego Beczkowi- 

cza przyjechał na stację kolejową Ró- 

żanka w powiecie szczuczyūskim, 
gdzie powitany został przez starostę 
szczuczyńskiego Sielawę oraz komen- 
dantów wojewódzkiego i powiatowe- 
go P. P. Stąd udał się p. minister do 
Szczuczyna, gdzie przeprowadził szcze 

gółową imspekcję starostwa, zapozna- 

jąc się ze wszystkiemi agendami urzę- 

du starościńskiego. Po dokonaniu in- 

spekcji tego urzędu p. minister prze- 

prowadził inspekcję szczuczyńskiego 
"arzędu gminnego, a następnie zarzą- 

„dził zbiórkę ochotniczej straży ognio- 

wej, wyrażając przytem niezadowole- 
nie z powodu braku podstaw organi- 
zacyjnych. straży. Wieczorem p, min. 
Składkowski udał się do powiatu lidz- 
kiego. Na stacji Lida powitany został 
przez starostę lidzkiego p. Bogatkow- 
skiego, burmistrza miasta dr. Ordy- 
łowskiego i władze kolejowe. W Li- 
dzie p. min. Składkowski, podobnie 
jak w Szezuczynie, przeprowadził in- 
spekcję urzędu strościńskiego, dalej 
zwiedził piekarnie mechaniczne, przed 
siębiorstwa municypalne i gmachy 
szkolne. Po krótkim odpoczynku póź- 
nym wieczorem p. min. Składkowski 

wyjechał na stację Horodźki, skąd o 

godz. 8 rano uda się na inspekcję po- 
wiatu wołożyńskiego. 

Brak lokali szkolnych na Wołyniu. 
Otrzymujemy wiadomość z niektó- 

rych powiatów woj. wołyńskiego o 

"braku szkół, skutkiem czego w niektó- 

rych miejscowościach uczęszcza zale- 

dwie 15—20'/, dzieci z pośród tych, 

które podlegają obowiązkowi szkolne- 
nu. 

Np. w Zdołbunowie, nie uczęszcza 

„do szkół 630 dzieci, w kowlu — 300 

„dzieci W gminie Chorów pow. zdoł- 

bunowskiego — 450 dzieci, w gminie 

Korzec, pewiatu rówieńskiego — 680 
dzieci | 

W powiecie łuckim, w gminie Sil- 
mo nie przyjęło do szkół 418 dzieci, 
w gminie Różyszcze — 215 dzieci. 

W. powiecie krzemienieckim w 
gminie Ołeksin zabrakło miejsc w 
szkołe aż dła 1550 dzieci, w gminie 

Wiśniowiec — dla 1350 dzieci, w gmi- 
nie Kyżgródek — dla 775 dzieci. 

W Kostopolu nie przyjęto do szko- 
ły 1020 dzieci, w gminie Stepań, pow. 
kostopolskiego — 820 dzieci, w gminie 

Stychyń — 350 dzieci. 
W gminie Kisiełów, powiatu horo- 

chowskiego brakło miejsc w szkole 
dla 393 dzieci. 

W tym stanie rzeczy Wołyniowi 
grozi na stałe kompletny zalew anal- 
fabetyzmu, gdyż coroczny przyrost 
dzieci — wynosi tam blisko 30.000. 
Jedynie natychmiastowe podjęcie ma- 

sowej akcji budowy szkół może ura- 
tować Wołyń przed tą groźną dla pań- 
stwa klęską — jaką jest anlfabetyzm 
na ziemiach, stykających się z komu- 
nistyczną Rosją. 

LANDWARÓW 
— Gowina drużyny harcerskiej. W nie- 

dziełę dnia 16 łutego b. r. na zaproszenie 

łutejszych drużyn harcerskich, przybył tu 

zespół dramatyczny Akademickiej Drużyny 

Harcerskiej w Wilnie ze sztuką Fredrowską 
„Damy i Huzary“. . 

Przedstawienie odbyło się w wypełnionej 

po brzegi sali Ogniska. Oświatowego. Publicz. 

mość wiełokrotnie nie szczędziła oklasków 

„dla graj 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa lu- 

dowa do rena, w której wziął udział cały ze- 
spół w liczbie 14 osób, nadając zabawie po- 

godny i wesoły nastrój harcerski. 

Z całem uznaniem podnieść należy fakt, 

że młodzież akademicka wyrusza do ludnošci 

ma prowincji, aby z nią się zetknąć. Wspól- 

ma zabawa miejscowych obywateli, bez róż- 

micy zawodw i wykształcenia razem z aka- 
ddemicką młodzieżą była bardzo żywą i sym- 
patyczną, dając obustronne zadowolenie. 

Na ręce drużynowego Akademickiej Dru- 
żyny składano życzenia, aby takie wyprawy 
przybywały częściej do Landwarowa. 

RADOSZKOWICZE 
+ Odgłosy x życia m. Radoszkowicz. 

Dzień 7 lutego był w Radoszkowiczach nie- 
zwykle ożywionym, a nadewszystko pozo- 

stawił po sobie miłe wspomnienie z bezpo- 

Średniej styczności. W dniu tym w Radoszko 

wiczach bawił starosta mołodeczański p. Je- 

rzy Tramecourt, gdzie przy współudziale In- 

spektora Samorządu Gminnego p. J. Wojt- 

kiewicza wziął udział w posiedzeniu Rady 

Miejskiej. Tu jako dobry znawca stosunków 

marodowościowych wpłynął taktem i rozwa- 
gą na złagodzenie chwilowego nieporozumie- 
mia, odbijającego się dźwięcznem echem ze 
strony ludności żydowskiej. Nieporozumienie 
žo powstało skutkiem nieprzyjęcia młodzieży 
żydowskiej przez t-szą Państwową Wędrow- 

mą Szkołę Rolniczą Żeńską, która zjechała 
do Radoszkowicz na początku stycznia r. b. 

a potrwa tn do m-ca maja tegoż roku. 
Następnie p. starosta w towarzystwie pp. 

radnych wziął udział w obiedzie, urządzonym 

staraniem tejże szkoły rolniczej. Tu bezpo- 

średnio mógł zetknąć się i przyjrzeć zbliska 

pracy szkoły. 
Z miejsca widać silną rękę kierującą na- 

mezaniem i wychowaniem młodzieży. Wzoro 
wa czystość, zamiłowanie do estetyki, Wszy- 
stko to z prawdziwej kuźni wiedzy pójdzie 

  

pod słomiane strzechy naszej wsi doniedaw- 
na zaniedbanej i. opuszczonej. 

I kiedy usłyszałem żale i narzekania na 
nienależyte traktowanie szkoły przez miej- 

scowe sfery nauczycielskie z pod znaku Ń. D. 
i duchowieństwo — nie mogłem powstrzy- 
mać się od głośnego zdziwienia. A narzekają 
na to, że wciska się przez to „Strzełec*. 

Moi kochani endecy! któż jest temu wi- 
nien, że Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
oddziału żeńskiego ostatnio rozpada się i 

część tych członków chce i pragnie należeć 
do Stowarzyszenia Strzeleckiego? Widocznie 
ideologja tego obozu bardziej trafia do prze 
konania bo na sztandarze widnieje wielka 

Przyszłość Narodu i Potęga Rzeczypospoli- 

tej. 
Nie można winić szkoły, której użytecz- 

ność aż nadto dobrze widnieje na każdym 
kroku już teraz nie mówiąc o tem co stanie 
się po jej ukończeniu i jakie naprawdę oży- 
wienia razem z tem przełeją się w życie na- 
szej wsi. 

LIDA 
+ Wyjazd dowódcy 77 p. p. W ponie- 

dzialek wieczorem odjechal z Lidy, uroczyš- 
cie žegnany na dworcu kolejowym przez kor- 
pus oficerski i podoficerski wraz z orkiest- 
rą 77 p. p. oraz przez przedstawicieli społe- 
czeństwa, m. in. księdza - dziekana lidzkiego 
Bojaruńca, dotychczasowy dowódca 77 p. p 
płk. Alter. P. płk. Alter pozostawał na służbie 
w Lidzie w ciągu la 8. Obecnie odszedł na 
stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej w 
Poznaniu. 

MOŁODECZNO 
-+ Samobójstwo 18 letniej dziewczyny. 

W Mołodecznie popełniła zamach samobój- 
czy, przez zatrucie się esencją octową 18- 
letnia Marja Mirachówna. Mirachównę odwie 
ziono w stanie beznadziejnym do szpitala 
mołodeczańskiego, gdzie wkrótce zmarła nie 
odzyskując przytomności. Powód samobój- 
stwa — zawiedziona miłość. (c) 

Z POGRANICZA 
-++ Nowe strażnice K. O. P. W ubiegłym 

roku K. O. P. na pograniczu polsko-sowiec- 
kiem wybudował z własnych funduszów 46 
nowych | strażnie granicznych na poszczegół- 
nych odcinkach województwa wileńskiego, 
nowogródzkiego i poleskiego. 

Obeeny. 

  

Rozwój gospodarczych związków 
zawodowych. 

Pod mianem gospodarczych związ- 

ków zawodowych rozumieć należy or- 

ganizację, która powstała w kwietniu 

r. ub. w Wiłnie na gruzach rozbitych 

miejscowych  organizacyj  robotni- 

czych, będących jako odrębne całości 

bądź pod wpływem partyj socjali- 

stycznych, bądź Chadecji. 
Robotnicy wileńscy różnych zawo- 

dów widząc, że w partjach politycz- 

nych, stojących na gruncie walki z 
rządem nie mają żadnego oparcia — 

utworzyli jedną, narazie nieliczną, 

.łecz zwartą grupę, pod egidą Bezp. 
Bloku Współpr. z Rządem, która na- 

stępnie przekształciła się w organiza- 

cję Gospodarczych Związków Zawo- 

dowych. 

Obecnie Związki te liczą już około 

2000 członków, grupując w ośmiu za- 

wodowych sekcjach: 1) robotników 
budowlanych i kanalizacyjnych, 2) ce- 
gielników, 3) brukarzy, 4) szewców 
obstałunkowych, t. j. tych szewców 
«chałupników. którzy otrzymują bez- 

pośrednio z większych zakładów i ma- 
gazynów obuwniczych roboty obsta- 
lunkowe, 5) dozorców domowych, 6) 
hutników, 7) stolarzy i ceśli oraz 8) 
malarzy pokojowych. 

Aczkolwiek sekcje te w zakresie 
pracy ściśle zawodowej mają charak- 
ter autonomiczny, nad całością prac 
organizacyjnych czuwa wspólne pre- 

zydjum. Drugim wspólnym organem 
jest sekcja kulturalno-oświatowa, do 

zarządu której wchodzą przedstawi- 
ciele wszystkich zawodów. 

Otóż, jak się dowiadujemy, sekcja 
ta przejawia bardzo ruchliwą działal- 
ność — stanowiąc niejako główną 
platformę współżycia zrzeszonych ro- 
botników. 

W lokalu przy ul. Zawalnej 1 — 
niemalże codziennie w godzinach wie- 
czornych zastać można brać robotni- 
czą, która przychodzi tam bądź dla 
załatwiania różnych spraw organiza- 
cyjnych czy osobistych, bądź poprostu 

dla pogawędki i czytania gazet. 

KURJE R 

Największą przynętą jednakże są 
urządzane tam od czasu do czasu od- 
czyty, urządzane przez sprężystego 
kierownika: całej akcji kulturalno- 
oświatowej p. Henryka Korczewskie- 
go. Ostatnio duże zainteresowanie 
wśród zrzeszonych robotników wywo- 
łała zapowiedź zorganizowania przez 
Zarząd sekcji kulturalno-oświatowej 
kursów dla analfabetów. Kurs rozpo- 
czął się dnia 15 lutego pod kierownic- 
twem p. Kazimierza Wójciekiego. 
Drugą sprawą będącą w toku załat- 
wiania jest sprawa zorganizowania 
świetlicy robotniczej, która zresztą 
wymaga znacznych środków pienięż- 
nych ze względu na konieczność wy- 
najęcia na ten ceł odpowiedniego lo- 
kalu i jego urządzenie. W tym wzglę- 
dzie kierownictwo sekcji kulturalno- 
oświatowej Gospodarczych Związków 
Zawodowych liczy na odpowiednie 
poparcie organizacyj i instytucyj о- 
piekujących się akcją  społeczno- 
oświatową. Jak prędko ta pożyteczna 
inicjatywa będzie zrealizowana prze- 
widzieć narazie trudno. 2 

Go do akcji odczytowej, to wzmian- 
kować i podnieść specjalnie przy oka- 
zji należy fakt zainaugurowania przed 
kilku dniami cyklu odczytów z zakre- 
su ustawodawstwa socjalnego i wiado- 
mości bezpośrednio związanych z pra- 
cą zawodową. 

Pierwszy taki odczyt na temat ja- 
kie prawa i środki przysługują robot- 
nikowi na wypadek dociekania swej 
krzywdy przed sądami pracy, wygło- 
sił inspektor pracy p. Franciszek U- 
miastowski, który jako wytrawny 
znawca bolączek robotniczych z og- 
romnem zainteresowaniem był wysłu- 
chany przez liczne audytorjum związ- 
kowców. 

W tak umiejętny sposób posta- 
wiona praca w łonie omawianej orga- 
nizacji zyskuje sobie zasłużony po- 
klask wśród szerokich warstw robot- 
niczych naszego miasta i każe mnie- 
mać, iż dalszy rozwój Gospodarczych 
Związków Zawodowych, znajdują- 
cych się pod wpływami B. B. W. R. 
nie napotka żadnych przeszkód. 

Jest rzeczą bardzo znamienną, iż 
robotnicy wileńscy, coraz więcej ro- 
zumieją wartość pożytecznej dla nich 
pracy i coraz mniej dają posłuchu 
agitatorom z t. zw. związków klaso- 
wych i „chrześcijańskich”, którzy na- 
próżno usiłują wykorzystać podłoże 
obecnego kryzysu gospodarczego w 
celu pobudzenia „gniewu ludu“, ktė- 
rym rządowi i BBWR wygrażają przy 
każdej okazji przywódcy partyj opo- 
zycyjnych. To obywatelskie zresztą 
stanowisko szerokich warstw robotni- 
czych w Wilnie ujawniło się najwy- 
mowniej podczas wyborów do Sejmu 
i Senatu w jesieni r. ub., a niebawem 
zarysuje się zapewne jeszcze wyraź- 
niej przy spodziewanych . wyborach 
do samorządu miejskiego. 

Q to możemy być spokojni. 

bos. 

Obchód litewski. 
W dn. 16 b. m. odbył się w b. sali 

„Apollo“ (ul. Dąbrowskiego 5) uroczy 
sty obchód 13-ej rocznicy niepodległej 
Litwy, zorganizowany staraniem 
miejscowego społeczeństwa litewskie- 
go. 

W sali udekorowanej barwami li- 
tewskiemi zebrał się ogromny tłum 
ludzi. Większość stanowili oczywiście 
Litwini, byli też jednak przedstawi- 
ciele młodzieży ukraińskiej i białoru- 
skiej. 

Zagaił uroczystość prezes Tymcz. 
Kom. Litw. Wil. p. Staszys. W dłuż- 
szem przemówieniu podkreślił on do- 
niosłość chwili i znaczenie niepodle- 
glošci dla każdego narodu. Następnie 
zabrał głos po polsku p. St. Klaczyń- 
ski. W imieniu Legjonu Młodych poz- 
drowił on obchód litewski i w ciepłych 
słowach wyraził nadzieję zbliżenia 
między obu społeczeństwami miejsco- 
wemi. Przemówienie p. Klaczyńskie- 
go spotkało się z rzęsistemi oklaskami. 

Następnie, według programu, mia- 
ło się odbyć amatorskie przedstawie- 
nie p. t. „Litwomani*, Jednak, ze 
względu na dosyć niezrozumiały za- 
kaz władz (dotychczas grywano tę 
sztukę co roku bez przeszkód), do 
przedstawienia nie doszło. Tę i dalszą 
część programu wypełniono ludowemi 
pieśniami litewskiemi, w wykonaniu 
uczniów i uczenic gimnazjum litew- 
skiego. Pieśni i ich wykonanie były 
istotnie b. ładne. Zwłaszcza oklaski- 
wano p. Renią Bielinisównę, której 
czysty sopran, ładna twarzyczka i li- 
tewski strój narodowy budziły na sali 
istny entuzjazm. Chór małych dziew- 
czątek i chłopaków też zbierał zasłu- 
żone brawa. Uroczystość zakończyła 
się odśpiewaniem przez obecnych hym 
nu narodowego. Resztę wieczoru i no- 
cy wypełniły tańce. 

Prośba do młodzieży i dzieci 
polskich. 

Dzieci polskie przebywające we Francji 
zwracają się do swych rówieśników w Wilnie 
i Ziemi Wileńskiej z prośbą o pisywanie do 
nich listów. Z różnych stron Polski idą do 
dzieci polskich we Francji listy i wten spo- 
sób rówieśnicy wasi, zmuszeni żyć i uczyć 
się w obcym Kraju, otrzymują wiadomości 
o różnych dzielnicach Polski, poznając z dro 
bnych liścików swą Ojczyznę, Nikt dotąd 
jednak do nich nie napisał z Wilna i o na- 
szem pięknem mieście, wiedzą jedynie z tego 
co im ktoś ze starszych opowie, lub z pism 
francuskich. 

Listy i pocztówki z widokami Wilna z 
dopiskiem dla „Czytelnika* lub „Czytelnicz- 

ki* wysyłać należy do Redakcji „Polskiego 

Pacholęcia*, Francja, La Madeleine 24 rue 

Francois — de Badts (Nord) France. 
Wzamian będą wam opisywać Francję i 

swoje tam przeżycia. — Nie odmówcie ich 

prośbie.   

* publicznem' 

MFD E NS K 1. 

Prof. W. Staniewicz — Dyrektorem Studjum 
Rolniczego. 

Rada Wydziału Matemat.-Przy- 
rodniczego U. S. B. wybrała nie- 
dawno prof. W. Staniewicza, b. mi- 
nistra reform rolnych, Dyrektorem 
organizującego się Studjum Rolni- 

czego. Dzisiaj senat uniwersytetu 
wybór ten zatwierdził. 

Prof. W.Staniewicz obejmie swe 
nowe funkcje w dniach najbliższych. 

. Tragedja bezdomneį rodziny. 
Wielkie oburzenie wśród mieszkańców 

Skopówki wywołał takt nieludzkiego pastwie- 
nia się kamienicznika Ch. Lejbowicza nad 
nieszczęśliwym głuchoniemym stareem Stanu- 
lisem obraczonym również głuchoniemą żoną 
i 5 - letniem dzieckiem. Stanulis od dłuż- 
szego już czasu był bezrobotnym i jedynem 
źródłem jego egzystencji był skromny zasiłek 
pobierany z wydziału opieki społecznej Ma- 
gistratu. Wraz ze swą rodziną odnajmował 

on kąt w suterenie od jednego z lokatorów 
Lejbowicza. Przed niedawnym czasem loka- 
tor ów otrzymał wyrok opróżnienia zajmowa- 
nej sutereny. Siłą rzeczy Stanulis jako sub- 
lokator musiał również zastosować się do wy- 
roku. Nie mając jednak najmniejszej nadziei 
na wynalezienie jakiego bądź mieszkania kur- 
ezowo trzymał się nędznego kata. 

Kamienieznik widzące że Stanalis nie ru- 
sza się z mieszkania postanowił uciee się do 
brutalnej przemocy i wyrzucił „upartego 
lokatora na bruk, nie zważając na mróz i 
silną zawieję. Nieszczęśliwy starzec wraz z 
żoną i dzieckiem drżąc od zimna eałą noe 
przesiedział na swym nędznym dobytku. 

Nie też dziwnego, że nieludzki czyn Lej- 
bowicza wzburzył mieszkańców całej ulicy, 
ezęść z nieh zgromadziła się dokoła wyeksmi- 
towanego, rzucając pogróżki pod adresem bar 
barzyńskiego kamienicznika. Bardziej przed- 
siębiorczy z nich rzucili myśl wprowadzenia 

Stanulisa siłą do zajmowanej przez niego 
sutereny i jedynie obawa przed skutkami 
sprzeciwiania się wyrokowi prawnemu stła- 
miła ten altruistyezny odruch. 

W ehwili gdy to piszemy sytuacja nie 
uległa zmianie. Stanulis jest bezdomny w li- 
teralnem tego słowa znaczeniu. Opieka spo- 
łeczna, Towarzystwa filantropijne, nikt nie 
wyciąga doń ręki pomocy. Jeżeli Towarzyst- 
wa dobroczynne nie reagują na ten wypadek 
to na swe usprawiedliwienie mogą przyto- 
czyć okoliczności, że rozporządzają szezup- 
łemi środkami. Że jednak wydział opieki spo- 
łecznej dotąd nie zareagował na tak wyją- 
tkowy w dzisiejszych czasach wypadek to tru- 
dniej wytłumaczyć. Być może nie doszła ta 
cała historja do jego wiadomości, wobec tego 
zwracamy na to uwagę odpowiednich ezyn- 

ników. 

Mógłby tu również zająć stanowisko Zwią- 
zek właścicieli nieruchomości w Wilnie, do 
którego niewątpliwie należy Lejbowiez. Pra- 
wo własności w zasadzie nie może być kwe- 
stjomowane, skoro jednak jego obrona po- 
ciąga za sobą czyjeś nieszczęście, wtrąca ko- 
goś w otchłań nędzy i rozpaczy, to napraw- 
dę bardzo elastyczne trzeba mieć sumienie 
i przysłowiowe „miedziane ezoło*, aby przy 
obroine tej obstawać. To też rzeczą Związku 
jest poskromić byt bezwzględne zapędy ka- 
mienieznika. 

  

  

  

KRONIKA 
Dziś: Symeona b. i m. 

Jutro: Konrada Wyzn. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 46. 

Zachód „” —. 16 п». 53 

Spostrzeżonia Zakładu Meteorologii U. 5. E. 

w Wilnie z dnia 17 H—1931 rsku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia 0 

w najwyższa: Ą- 29% C 

. najniższa: — I? С. 

Opad w milimetrach: 3,1 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom.: silny wzrost. 

Uwagi: pochmuzrno. 

OSOBISTE. 

— Przyjęcie u p. wojewody. P. wojewodzie 

wileńskiemu złożył w dniu 17 b. m. wizytę 

b. minister prof. Witold Stłaniewicz, jako 

przewodniczący Komitetu Obchodu 500 rocz- 

nicy zgonu W. Ks. Witolda. W tym samym 

dniu p. wojewoda rewizytował p, ministra 

Staniewicza. 
W tymże dniu p. wojewoda Kirtiklis przy- 

jął p. redaktora Kazimierza Okulicza w spra- 

wach Komitetu Obchódu 500 rocznicy zgonu 

W. Ks. Witolda, p. starostę grodzkiego Iszorę 

w sprawach reformy sposobu meldowania 

mieszkańców m. Wilna, p. prezesa Izby Rze- 
mieślniczej Szumańskiego i dyr. Łazarewi- 
cza w sprawach budżetu Izby, inż. Kuncewi- 

cza, przedstawiciela fi”my Arbon w sprawach 
ruchu autobusowego w m. Wilnie i in. 

MIEJSKA 

— Rejestracja rowerów. Wydział ruchu 

kołowego Magistratu m. Wilna przystąpi 

wkrótce do rejestracji rowerów. Dokładny ter 

min rejestracji zostanie ustałony w dniach 

najbliższych. 

Podług danych referatu kołowego ilość ro- 

werów na terenie Wilna w ciągu ub. roku 
wzrosła o zgórą 10 proc. 

— W związku ze skargami ludności na 

utrudnione załatwianie sposobu meldowania 

mieszkańców według nowych przepisów, w 

dniu 17 b. m. udała się do nowej siedziby 

Biura Adrósowo-Meldunkowego przy ul. Koń- 

skiej specjalna komisja złożona z p. starosty 

grodzkiego Iszory, inspektora samęrządowe- 

go p. Żyłki i komendanta P. P. insp. Izydor- 

czyka. Komisja ta w obecności szefa sekcji 

Magistratu p. Łokuciewskiego zbadała na 

miejscu faktyczny stan sparwy. Następnie p. 

starosta Iszora udał się do p. wojewody i 

zreferował mu wyniki badań komisyjnych. 

Na podstawie tego referatu p. wojewoda wy- 
dał szereg zarządzeń mających na celu u- 

sprawnienie funkcjonowania Biura Adresowo 

Meldunkowego tak, ażeby nie było żadnych 

narzekań ludności. 

  

LITERACKA. 
—- Walne Zgromadzenie Związku Zaw. 

Literatów Polskich w Wilnie odbędzie się 
dzisiaj o godz. 17.30 w siedzibie Związku, 
Ostrobramska 9. Na dorocznem tem zebraniu 
Zarząd złoży sprawozdanie za rok 1930-31, 
poczem odbędą się wybory władz związko- 
wych. 

W razie braku quorum walne zgromadze 
nie odbędzie się w drugim terminie, prawo- 

mocnym bez względu na ilość obecnych, te- 
goż dnia w tym samym lokalu o godz. 18.00. 

Środa Literacka w dzisiejszą, Popielcową 
środę nie odbędzie się. O następnej „Śro- 
dzie* ogłoszone zostaną komunikaty osobne. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Odrodzenie. Kałendarzyk tygodniowy: 
Sekcja Liturgiczna odbędzie się w niedzie 

lę dnia 22 lutego o godz. 10 po Mszy Św. 
„Odrodzeniowej“, z referatem kol. Gołubie- 
wa p. t. „Pierwiastek religijny we współcze- 
snej poezji akademików wileńskich'*. 

Koło Koleżanek ma swe zebranie w nie- 
dzielę dnia 22 b. m. o godz. 16.30, w mie- 

szkaniu p. Mieczysławowej Jeleńskiej. Na 

porządku dziennym referat kol. Minkiewi- 
czówny p. t. „Kobieta w życiu domowem i 

   

  

Zebranie Zarządu jest we środę dnia 25 
lutego o godz. 19-ej. 

— Z Koła Polonistów, słuch U. S. B. We 
czwartek dnia 19 lutego 1931 r. w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się odczyt p. prof. 
Pigonia p. t. „Wzloty i upadki towianizmu 
Mickiewicza”. 

Początek o godz. 19. Wstęp 1 zł., dla mło- 
dzieży 50 gr. 

Z POCZTY. 
— Zamiana skrzynek pocztowych. Z pole- 

cenia władz pocztowych na terenie miasta 
Wilna zostały poprzybijane nowe bardziej e- 
stetyczne skrzynki pocztowe. 

Stare skrzynki zostały ze wszystkich ulic 
usunięte i będą odesłane na prowincję. 

Z KOLEL 
— Kronika minionych wesołych wieczo- 

rów, Dnia 14 b. m. w salach Ogniska Kolejo- 
weżo w Wilnie odbyła się „Czarna Kawa“ 

Koła Związku Inżynierów Rolskich Kolei. 
Doroczna ta impreza karnawałowa ma 

już ustaloną tradycję z lat poprzednich, dla- 
tego też sale Ogniska zapełniły się nietylko 
elitą kolejarstwa z okręgu całej Dyrekcji, 
lecz również nie brakło osób z innych sfer 

towarzyskich. 
Miły nastrój w zabawie podnosiła boga- 

to i pomysłowo udekorowa sala bawialna 
a przedewszystkiem wspaniałe ogrody z ŻY- - 
wych roślin i kwiatów w jakie zamieniono 
przyległe do sali balowej pokoje. 

Wśród gości nie zabrakło dyrektora Ko- 
lei inż. p. K. Falkowskiego. Gości podejmo- 
wano czarną kawą, herbatą i słodyczami. 

Urządzenie tej nader miłej imprezy kar- 
nawałowej jest zasługą pań: Zofji Falkows- 
kiej — żony dyrektora Kolei, Mazurowskiej— 
żony wice-dyrektora Kolei. Sieldeckiej, Bi- 
szewskiej, Drabińskiej, Cholewowej, Andrzej- 
kowiczowej i innych; z panów: vice-dyrekto- 
ra kolei inż. p. 5. Mazurowskiego jako głów- 
nego gospodarza, inżynierów: pp. Peczke, 
Szadzewicza, Witorta, Grądzkiego, Dziewul- 
skiego, Cholewo, Siedleckiego i in. 

Dekoracja sal i urządzenie ogrodów były 
pomysłu inż. Hryncewicza. 

Do tańców przygrywały dwie orkiestry: 
kołejowa pod batutą p. Rafałowicza i jazz- 
bandowa z restauracji „Zacisze. 

Nie dziwnego że w serdecznym nastroju 

   

. pawiono się ochoczo do' 7 rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Komunikat Związku Pań domu. Komu-, 
nikujemy, że zapisy na członków Związku 
Pań Domu przyjmuje Sekretarjat od dnia 
19 b. m. w godz. od 17—19 za wyjątkiem 
niedziel. Adres Sekretarjatu Arsenalska Nr. 
6 m. 1. Opłata miesięczna wynosi 50 groszy. 

Zawiadamiamy również że: II zebranie 
Związku Pań Domu odbędzie się w niedzie- 
lę dnia 22 b. m. o godz. 17 w Sali Miejskiej 
Małej na ulicy Hetmańskiej Nr. 1. Program 
następujący: 

1) Słowo wstępne, (2) Odczyt p. t. „Miłość 
syna do matki* z cyklu „Ognisko Domowe 
w literaturze i poezji* wygłoszone zostanie 
przez prof. U. S. B. na następnem zebraniu 
dnia 8 marca). 2) Odczyt: „Znaczenie Jarzyn 
i ich przyrządzanie* — wygłosi Dyr. Celina 

. Dąbrowska. 3) Feljeton: „Więcej humoru i 
trochę robótek* — wygłosi p. Aleksandrowi- 
czowa (ciotka Albinowa). 4) Odczyt: ,„Pol- 
skie tkaniny jedwabne* — wygłosi Irena Łu- 
biakowska. 

Część druga: 1) Pokaz mniej znanych wa- 
rzyw. 2) Pokaz niektórych urządzeń i udo- 
godnień gospodarczych. 3) Pokaz próbek pol- 
skich jedwabi. 4) Dyskusja. 

Odczyty zaczną się z punktualnościa co 
do sekundy. Panie należące do Związku ma- 
ja wstęp wolny, dla chcących się zapisywać 
Sekretarjat będzie czynny na miejscu, już 

od godziny 15. 
Obecność panów ze wzglzdu na porusza- 

nie spraw gospodarczo-ekonomicznych bar- 

dzo pożądana. Bilet wejścia dla panów 50 
groszy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
VI Posiedzenie naukowe odbędzie się we śro- 
dę dnia 18 lutego 1931 r. o godz. 20-ej w 
sali Towarzystwa przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z ostatniego posiedzenia. 

2) Dr. H. Rudziński: W sprawie roli le- 
karza w akcji społeczno-sanitarnej. 

3) Dr. C. Szabad: Przyczyenk do zagadnie 
nia umieralnošci na raka i gružlicę. 

— Związek Hodowców Drobiu z. Wileń- 
skiej podaje do wiadomości członków i sym 
patyków Związku o mającem się odbyć ze- 
braniu w dniu 21 lutego b. r. o godz. 17-ej, 
w lokalu Związku Ziemian w Wilnie, Zawal 

na 9. 
Na porządku dziennym wybór delegatów 

na Zjazd W. T. O.i K. R., sprawa organiza- 
cji zbytu produktów drobiowych i referat p. 
inż. AMreda Terleckiego „Warunki rozwoju 
hodowli zwierząt futerkowych na Wileńszczy- 

žnie“. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Walne Zgromadzenie Rady Białorus- 

kiego Instytutu Gospodarki i Kultury. W dn. 
8 b. m. odbyło się Walne Zgromadzenie Ra- 
dy Białoruskiego Instytutu Gospodarki i 
Kultury w Wilnie, na którem dokonano wy 
borów Centralnego Zarządu Instytutu na rok 
1931, do którego weszli: ks. W. Godlewski, 
jako prezes, W. Bohdanowicz i inż. A. Kli- 
mowicz, jako vice-prezesi; M. Pieciukiewicz, 
jako sekretarz, ks. A. Stankiewicz, jako skar 
bnik i jako członkowie Zarządu — poseł F. 
Jeremicz i red. J. Poźniak. 

Ze sprawozdania ustępującego Zarządu 
wynika, że Instytut w roku ub. zorganizował 
w Wilnie dwa obchody (25-ta rocznica twór- 
czości literackiej J. Kupały i 30-ta rocznica 
śmierci Fr. Bohuszewicza), trzy publiczne od- 
czyty, utrzymywał dwie prywatne powszech- 
ne szkoły białoruskie, założył cztery nowe 
Koła Instytutu na prowincji oraz prowadził 
starania w celu otwarcia Białoruskiego Semi 
narjum Nauczycielskiego. 

W programie na rok następny przewi- 
dywane są między innemi uroczyste obchody 
z powodu przypadającej 10-ej rocznicy 

3 

śmierci poety A. Haruna i A. Ziaziuli, 5-ej 
rocznicy założ j # 
šmierci poetki 
ci poety K. Swajaka. 

Największą przeszkodą w działalności In- 
stytutu jest brak Środków materjalnych, to 
też postanowiono starać się o akuratne nad- 
syłanie składek członkowskich przez poszcze- 
gólne Koła Instytutu. pi. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zażegnanie strajku w szkołach żydow- 

skich. W niedzielę wieczorem odbyło się pie 

narne posiedzenie Rady Kahału, na którem 

postanowiono, po rozważeniu ultimatum Zw. 

Nauczycieli Żydowskich, wystosować do Zwią 

zku pismo, w ktorem Kali zobowiązuje się 

w najbliższych dniach znaleźć źródło na 

pokrycie subwencji dla szkół, wobec czego 

prosi o zaniechanie strajku. Komisja złożo- 

na z 7 osób ma opracować wykaz osób, od 

których ma b; ciągnięty podatek na rzecz 

Kahału y nawet w drodze egze- 

kaucji. 

    

  

   

   

  

    
  

  

RÓŻNE. 

— Kurja Metropolitałna kupuje dom. Ji 

się dowiadujemy, Kurja Metropolitalna za- 

warła tranzakcję z Urzędem Wojewódzkim 

w przedmiocie kupna domu przy uł. Marji 

Magdaleny Nr. 4, który był przed wojną sie- 

dzibą ro iego Towarzystwa Ubezpiecze- 

niowego „ Za dom ten Kurja zapła- 

ciła 970.000 zł. 

Kurja Metropolitalna czyni obecnie przy- 

gotowania w celu przeniesienia wszystkich 

swych urzędów do nowonabytego gmachu. 

-— Konsumcja mięsa w Wilnie W ostat- 

nim tygodniu zapustnym na targ miejski spę- 

dzono 2256 sztuk bydła i nierogacizny. 

Na konsumcję miejscową zakupiono 2195 

sztuk, 4 sztuki komisja uznała za chore, zaś 

pozostałe bydło zakupiła gmina wileńsko- 

trocka. 

Spęd bydła znacznie ożywiony, popyt znacz- 

ny, ceny mimo wyraźnej tendencji zniżko- 

wej utrzymały się na poziomie poprzednie- 

go tygodnia. 

  

   

     

KOMUNIKATY. 

— Uwaga Artyści-Małarze i Rzeźbiarze. 

Niniejszem komunikujemy, že dnia 1 marca 

1931 r. zostaje otwarta II Wystawa Obrazów 

i Rzeźb Artystów Wileńskich. 
Życzący przyjąć udział w tej Wystawie 

mogą się zgłosić po informacje do Stałej 

Wystawy Sztuki przy ul. Wielkiej 14, od g. 

10-ej rano do 7-ej wiecz. 
Ostatni termin wypełnienia deklaracji u- 

pływa 22 b. m. 
Ostatni termin nadesłania prac oraz oce- 

na ich przez Radę Artystyczno-Nadzorczą 
upływa z dniem 25 b. m. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś po 

raz drugi „Bankiet" i „Raz, dwa, trzy” Mol- 

nara, dwie świetne komedje jednoaktow«. 

które zyskały na premjerze gorące a zasłu- 

żone przyjęcie. Publiczność okłaskiwała za- 

równo reżysera dyr. Zelwerowicza, jak i ca- 

ły zespół, odtwarzający szereg kapitalnych, 

komicznych ról. Rola dyr. Zełwerowicza w 

„Raz, dwa, trzy” stanie się niewątpliwie nie 

małą atrakcją, ze względu na błyskotliwy 

dowcip djalogu i brawurowe wykonanie. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 30 wiecz. odbędzie się drugi i ostatni 

występ znakomitego artysty i konferansjera 

teatru „Qui pro quo* w Warszawie — Fry- 

deryka Jarosy'ego. Produkcje świetnego ar- 

tysty zyskały sobie wczoraj gorący poklask 

publiczności. Niemniej udatnie wypadły pio- 

senki Haliny Rapackiej, rewełersy w wyko- 

naniu trio Rapackich oraz tańce czterech 

Watra Sisters. 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni*. Jutro 
© godz. 8 wiecz. obdędzie w Teatrze „Lu- 
tnia* premjera najnowszej komedji Krzywo- 
szewskiego: „Noc Sylwestrowa*. Reżyseruje 
dyr. Zełwerowicz. W rolach głównych wystą- 
pią: Niwińska, Sawicka, Szurszewska, Bal- 
cerzak, Ciecierski, Jaśkiewicz oraz Wyrwicz- 

Wichrowski. Efektowne dekoracje przeno- 
szące widza z eleganckiej willi podmiejskiej 
do tętniących życiem sal redutowych, skom- 
ponował i wykonał J. Hawryłkiewicz. 

— Niedzielne przedstawienia popoludnio- 
we. W nadchodzącą niedziełę w Teatrze na 
Pohulance o godz. 3.30 pp. „Papa-kawaler“ 
Carpentiera. 

W Teatrze „Lutnia* o godz. 3.30 pp. uj- 
rzymy „Interes z Ameryką" Francka i Hirsz 
felda. 

— Z Wileńskiego Tow. Filharm: 
W sobotę dnia 21 b. m. odbędzie się w sali 
Konserwatorjum Muzycznego (wejście od 
Końskiej) wielki koncert wiłeńskiej orkie- 

stry symfonicznej pod dyr. A. Wyležyūskie- 
go z udziałem wybitnej solistki p. Eug. Ban- 
drowskiej-Turskiej, najlepszej koloraturowej 
śpiewaczki polskiej. W programie Dworzak, 
Opienski, Delibes, Donizetti i in. 

Bilety są już do nabycia w biurze „Orbis*, 
Mickiewicza 11-a. Ceny biłetów znacznie zni- 
żone. Szatnia rozszerzona. 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 
zyki Współczesnej. W najbliższy czwartek, 
19 lutego r. b. odbędzie się w siedzibie Zwią- 
zku Literatów (Ostrobramska 9) audycja Wi- 
leńskiego Oddziału Tow. Muzyki Współczes- 
nej przy współudziale prof. Šwiecickiej 
(śpiew), p. Hleb-Koszańskiej (fortepjan) i 
prof. Kontorowicza (skrzypce). W programie 
nieznane utwory Szymanowskiego, Poulenc'a, 
Faure'go, Riettiego i innych. Na audycję tę, 
która się rozpocznie o godz. 8 wiecz., Towa- 
rzystwo zaprasza wszystkich miłośników mu 
zyki. $ 

KINA I FILMY 

„STUDENT ZE SZTOKHOŁMU* 

(Hollywood) 

Artystycznie — nic osobliwego, ale lad- 
nie, bardzo sumiennie zrobione. Dobre zdję- 
cia, ładne widoki Sztokholmu (zwłaszcza 
port), fabuła jednak dość nikła, niezbyt na- 
ogół wybredny, dosyc naiwny melodramat 
a la jakaś Mniszkówna, z tendencją umoral- 
«niającą (przemyconą zresztą szczęśliwie nie- 
znacznie), z łezką, że „szlachetnemi porywa 
mi, miłością dwojga młodych, których łączy 
wreszcie po zawiłych perypetjach miłosier- 
ny autor — summa summarum — ' kasowe. 

Wykonanie aktorskie przeciętnie popraw 
ne, Sven/ Garbo wcale do swej (podobno!) 
siostry niepodobny ani typem, ani talentem 
Partnerka jego (najważniejsza postać dra- 
matu) niezbyt ładna, ale z dobrą, kinowo 
mimiczną fizjognomją. Ogółem słabsze to 
niż nasz np. „Janko muzykant", a tem bar- 
dziej niż „Niebezpieczny romans*. Jak na wy- 
twórczość filmową o 'takich tradycjach, jak 
szwedzka — mało, mało. Dodatki nad pro- 
gram słabe. (sk) 

ZPAOŁCONN40 0 600000000000 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. ll-ej do Ió-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

  

  
  

`
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RABJO 
ŚRODA, dnia 18 łutego 19231 r. 

: Czas. 12.05: Koncert religijny (płyty)- 
: Kom. meteor. 15.50: Radjokronika. 
: Program dzienny. 16.15: Audycja dla 

i. 16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
„Piewca życia owadów* — odczyt. 
Koncert. 18.45: Chwilka strzelecka. 

  

17.45: 
19.00: Progr. na czwartek i rozm. 19.10: Kom 
rójn. 19.25: Kwadrans akadem. 19.40: Pras. 
dzien. radjowy. 20.00: „Rumaki Antinei“ — 
fetj. 20.15: „Chopin i Moniuszko* — odczyt. 
20.30: Koncert wieczorny. 22.00: „W pocią- 

  

CZWARTEK, dnia 19 lutego 1931 roku 

11.58: Czas. 12.35: Poranek szkolny 

Warsz. 14.3 k dła pań. 15.50: 
wiajmy turystykę samochodową w zi 
odczyt. 16.25: Progr. dzienny. 16.30: Koncert 
symfoniczny (płyty), 17.15: „Rola owoców i 
jarzyn w odżywianiu człowieka* — odczyt. 
17.45: Koncert popołudniowy. 18. Kom. 
Akad. Koła Misyjnego. 19.00: „Skrzynka po- 
cztowa Nr. 144“. 19.20: Program na piątek 
i rozm. 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras. dzienn. 
radjowy. 20.00: „Żywioły i praca w Japonji“ 
— felj. 20.15: Ciotka Albinowa mówi! 20.30: 
Koncert popularny. 21.30: Audycja literacka. 
22.15: Koncert solisty. 22.50: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
RUMAKI ANTINEL. 

Dziś o godz. 20-ej odbędzie się przed mi- 
krofonem odczyt p. Minkiewiczowny p. t. 
„Rumaki Antinei“. Jest to pierwszy z cyklu 
odczytów, które prelegentka wygłasza po po- 
bycie na Litwie. 

ODCZYT MUZYCZNY. 

Q godz. 20.15 Rozgłośnia Wileńska nada- 
je niezmiernie ciekawy odczyt prof. Michała 
Józefowicza p. t. „Chopin i Moniuszko”. Ten 
syntetyczny odczyt muzyczny transmitują 
wszystkie stacje polskie. 

KONCERT WIECZORNY. 

W dzisiejszym koncercie wieczornym Ra- 
djostacji Wiłeńskiej weźmie udział chór 

„Echo“ oraz kwartet smyczkowy. 

SPORT 
KONKURS SKOKÓW NARCIARSKICH. 

Zorganizowany przez Sekcję narciarską 
Ognisko konkurs skoków przyniósł zwycięst- 
wo Labuciowi (Ognisko), który skokiem 
22.5 mt. uzyskał najdłuższy skok w kon- 
kursie. 

            

    

    

  

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZOSTWO 
1 DYWIZJI LEGIONÓW. 

W ubiegłym tygodniu odbyły się wojsko- 
we zawody narciarskie o mistrzostwo 1 Dy- 
„wizji Legionów z udziałem narciarzy 1, 5, 6 p. 
p. i 1 p.a.p. Leg. Zawody wykazały dobrą for- 
mię narciarzy 1 i 5 p. p. Leg. których zawo- 
dnicy zdobyli czolowe miejsca. 

Wyniki techniczne zawodów były nastę- 
pujące: 

Bieg 8 klm. z c. k. m.: 1. 1 p. p. Leg. czas 
biegu 42 m. 173 plus ostrzelanie 10 trafnych. 
2.5 p. p. Leg. czas biegu 36 m. płus ostrze- 
lanie 0 trafnych. 3. 6 p. p. Leg. czas biegu 42 
m. 07 plus ostrzelanie 1 trafny. 

Bieg sztafetowy: 1. 1 p. p. Leg. — 1 godz. 
39 m. 40 s. 2. 5 p. p. Leg. — 1 godz. 51 m. 
30 s. 3. 6 p. p. Leg. — 2 godz. 02 m. 40 s. 

Bieg patroli 18 klm. ze strzelaniem: 1. 5 
p. p. Leg. — 1 g. 57 m. 25 sek. oraz 10 traf- 
nych. 2. 6 p. p. Leg. — 2 g. 13 m. oraz 11 
trafnych. 

Pierwsze miejsce z czasem 1 g. 48 m. 
55 s. plus 15 trafnych zdobył patroł 1 p. p. 
Leg. który jednakże za ominięcie jednego 
punktu kontrolnego został zdyskwalifikowa- 
ny. 

Bieg patroli 18 klm. telefonicznych: 1. p. 
p. Leg. — 3 m. 3.9 s. 2. 5 p. p. Leg. — 3 m. 
7.6 s. 3. 1 p. a. p. Leg. — 10 m. 4.9 s. 

   

Biegi indywidualne: 18 kim. — Н klasa 
zawodników: 

1. sierż. Szymański 5 p. p. Leg. 1 g. 37 m. 
36 s. 

2. sierż. Truchan 1 p. p. Leg. 1 g. 40 m. 
06 s 

. ppor. Słomczyński 6 p. p. Leg. 1 g. 
40 m. 56 s. 

Hl-a klasa — 1. ppor. Morszkowski 1 p. 
p. Leg. 1 g. 35 m. 06 s. 

2. plut. Łęcki 5 p. p. Leg. 1 g. 37 m. 20 s. 
3. ppor. Olechnowicz 5 p. p. Leg. 1 g. 

38 m. 55 s. 
НЕЪ klasa -— 1. leg. Dzikiewicz 1 p. p 

Leg. 1 g. 36 m. 51 s. 
leg. Sidowski 1 p. p. Leg. i g. 39 m. 

w 

29 ę 
leg. Sołodowski 1 p. p. Leg. 1 g. 41 m 

P
e
r
i
 

93 8 
Bieg z przeszkodami 7 kłm. II klasa — 

1. por. Patyra 1 p. p. Leg. 28 m. 15 s. 
2. SL sierż. Kłaput 5 p. p. Leg. 31 m. 40 s. 
-а Ква — 1. płut. Gliński 5 p. p. Leg 

33 m. 46 s. 
2. ppor. Wasiłewski 5 p. p. Leg. 34 m. 

15 s. 
3. sierż Pert 5 p. p. Łeg. 34 m. 32 s. 
HI-b klasa — 1. łeg. Naczulski 1 p. p. 

Leg. 32 m. 42 s. 
2. st. leg. Szukieł 5'p. p. Leg. 35 m. 31 s. 
3. leg. Naruszewicz 1 p. p. Leg. 46 m. 

03 s. 

    

ijóring — 1. ppor. Jakubianiec 5 p. p 
Leg — 2 m. 27 s. 

2. por. Patyra 1 p. p. Leg. — 2 m. 37 s. 

-skaržonego o wystawienie 

ЕННЕ W VG E Ń SĘ I 

0 wykroczenie przeciwko ustawie o służbie 
wojskowej. 

Obu podsądnych sąd uniewinnił. 
Zgodnie z zapowiedzią wczoraj zapadł 

wyrok w sprawie dr. Jaszpana Dawida, о- 
fałszywego za- 

świadczenia lekarskiego celem przedstawienia 
go Komisji Poborowej oraz Stanisława Woj- 
ciechowskiego, któremu akt oskarżenia za- 
rzucał rozmyślne uszkodzenie ciała celem u 
chyłenia się od służby wojskowej. 

Jak donosiliśmy rozprawa toczyła się w 
sobotę przed Sądem Okręgowym w trybie 

uproszczonym. 
Sędzia wyrokujący p. Okulicz-Rackiewicz 

wczoraj przy dużem zainteresowaniu audy- 
torjum ogłosił sentencję wyroku, którego 
mocą obu podsądnych uniewinnił. 

Ka-er. 

0 podpalenie fabryki farbki do bielizny. 
Od dwóch dni przed Ill-im wydziałem 

karnym Sądu Okręgowego w składzie pp. se- 
dziów: Sienkiewicza, Miłaszewicza i Lwowa 
toczy się już kilkakrotnie odraczany proces 
o rozmyślne podpalenie zabudowań wytwór- 
ni farbki do bielizny p. f. „Fejga Korengold 
i Szejna Wanac“, mieszczącej się przy ul. 

Subocz Nr. 73. Przestępstwa tego według 
aktu oskarżenia mieli się dopuścić mężowie 
właściciełek firmy Jankiel Korengołd i Sa- 
muel Wananc celem otrzymania premji ase- 
kuracyjnej aż z 8 instytucyj ubezpieczenio- 
wych, w których nieruchomości zaasekuro 
wane były na ogólną kwotę 20.600 dolarów 
i 15.780 zł. 

Wskutek wszczętych po pożarze zabiegów 
przez małż. Korengołdów i Wananców oraz 
niejakiego Fajwusza Anolika niektóre T-wa 
Ubezpieczeniowe części premij wypłaciły, in- 
ne wobec powstałego śledztwa o złośliwe 
podpalenie, wstrzymały się z regulacją ubez- 
pieczenia do wyjaśnienia sprawy. 

W czasie śledztwa zebrano tak poważny 
materjał w tej sprawie, że urząd prokurator- 

ski wszystkim zamieszanym w tej aferze 
wytoczył sprawę o podpalenie i oszustwo. 

Do sprawy powołano 26 świadków oskar- 
żenia i 5 odwodowych. 

W charakterze biegłych występują pp. 
Jarosław Giryn i Jakób Sobański, 

Równocześnie Powszechny Zakład Ubez: 
pieczeń Wzajemnych przyłączył się do spra 

-wy jako powód cywilny o zwrot wypłaconej 
premji w kwocie 7.556 -zł. 

Cały poniedziałek i wtorek do godz. 5-ej 
pp..wypełniły badania świadków i biegłych. 

Następnie zabrął głos wiceprokurator p. 
Rutkiewicz, który w dłuższem przemówieniu 
uzasadniał winę podsądnych domagając się 
surowego ukarania ich. 

Przedstawiciel powództwa popierał je w 
całej rozciągłości. 

Zkolei przemawiali obrońcy oskarž, a 
więc mec. Petrusewicz, adw. Sopoćko oraz 
po kiłkuminutowej przerwie mec. Engiel. 

Wobec przeciągnięcia się rozprawy stron 
do późna, wyrok zostanie ogłoszony d. 
godz. i2-ej w południe. Ka-er. 

    

3. sierż. Cukrowski 5 p. p. Leg. — 2 m 
50 s. 

W ogółynej punktacji zwyciężył 5 p. p. 
Leg. 38 pkt. przed 1 p. p. Leg. 37 pkt. 
6 p. p. Leg 9 pkt. i 1 p. a. p. Leg. 3 pkt. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE O MISTRZOSTWO 
т CHORĄGWI Z. H. P. 

W parku sportowym im. gen. Želigow- 
skiego odbyły się zawody łyżwiarskie o mi- 
strzostwo Chorągwi Wileńskiej Z. H. P. 

Wyniki techniczne zawodów: bieg 500 
mt. 1) Kulesza (VII Drużyna) — 1 m. 7.83 
2) Hlebowicz (Czarna Trzynastka) — 1 m. 
9.6 s. (3) Bukowski (VII Drużyna) 1 m. 
9.7 s. 

Bieg 1500 mt. — 1) Bukowski (VII Dru- 
żyna H.) 3 m. 50.6 s. 2) Kulesza (VII Dru- 
żyna) 3 m. 58.8 s. 3) Hłlebowicz (Czarna 
Trzynastka) 4 m. 6.1 s. 4) Curlanis (VII Dr. 
H). 5) Matusewicz (XI Dr: H.). 

Bieg 5000 mt. — 1) Kulesza (VII Dr. H.) 

  

13 m. 11.6's. 2) Bukowski (VII Dr. H.) 15 
m. 16.6 s. 3) Hiebowicz (Czarna Trzynastka) 
13 m. 59.4 s. ` 

Mistrzostwo w ježdzie szybkiej indywidu- 
alnie zdobył Kułesza przed Bukowskim i 
Hlebowiczem. Zespołowo mistrzostwo na rok 
1951 zdobyła VII Drużyna Harcerska. 

MECZ HOKEJOWY AŻS.—PKS. 9:1 

Rozegrany w ubiegłą niedzielę mecz ho. 
kejowy pomiędzy drużynami AZS i PKS z 
uwagi na udział w drużynie AZS-u olimpij- 
czyków braci Godlewskich wzbudził wielkie 
zainteresowanie. Gra żywa i chwiłami b. cie- 
kawa przy znacznej przewadze AZS kończy 
się pewnem i zasłużonem zwycięstwem tych 
ostatnich w stosunku 9:1. Bramki dla zwy- 
cięzców strzelili Godlewski II 3, Kostanowski 
3, Okułowicz 2, Szłuiński 1, honorowy punkt 
dia PKS zdobył Andrzejewski I. Sędzia p 
Zajcew. 

    

   

  

KINO-TEATR Dziś! Pierwszy raz w Wilnie dawno 

Сепу na chieb i pieczywo. 
Starostwo Grodzkie Wileńskie podaje do 
ogólnej wiadomości, iż ceny na ehieb żytni 
eraz pieczywo z mąki pszennej od dnia 

17-01. 1831 r. chowłązują następujące : 

1) Chleb żytni 789, za 1 kg. . 36 gr. 
2) Chieb żytni 75% za 1 kg. . 30 
3) Chłeb żytni razowy szatrowa- 

ny 80% га 1 kg. . . . . э 

4) Chleh żytni razowy nieszatre- 
wany 97,0 + . . - . 3733 

1) Kajzerki, rogalki, solanki 
Р @ла 1 Ка оО. а == 

2) Kajzerka za 1 sztukę wagi 
50 gr. (6. dk) . . . . - 85 gr. 

3) Franeuska bułka za 1 kg. . 1 z 05 „ 

4) Francuska bułka za 1 sztu- 
ke 100 gr. wagi . . . . 18 

5) Franeuska bułka za 1 sztu- 
kę 200 gr. wagi . . . - 

6) Półkilowe bułki pszene t. zw. 
„polskie“ za 1 kg. . - - 72 „ 

7) Buiki pszene Il-go gatunku 
sad Nga > kai е 

8) Obwarzanki pestne za 1 kg. 

Spadek ces 
ua artykuły przemysłowe. 

W. ciągu ostatnich 2 tygodni nastąpił 
dość znaczny spadek cen niektórych arty- 
kułów przemysłowych. į 

Od dnia 4 lutego r. b. cena jednego me- 
tra następujących tkanin spadła: 

Madepolamu (fabr. Poznański) ze zł. 1.28 
na 1 zł. 20 gr. 

Bojki — ze zł. 1.22 na 1 zł. 4 gr. 
Szewiotu czarnego (fabr. Kocnhard) — 

ze zł. 18.60 na 14 zł. 60 gr. 
Boston granatowy (fabr. Koenhard) — 

ze zł. 23,60 na 20 zi. 60 gr. 
Od dnia 6 lutego r. b. noiujemy następa- 

jąey spadek ecan w nawozach sztucznych za 
100 klg. 

Superfosiai 16 proc. (eena luzem — pary- 
tet Poznań) — ze zł. 13.67 na zł. 11.83. 

Siarezan amonu (łuzem franco stacja wysy- 
łająca) — ze zł. 36.09 na zł. 33.18. 

Azotniak 22 proc. (w opakowaniu franco 
Chorzów) — ze zł. 38.72 na zł. 35.20. 

Nitirofos 15 i pół proc. (w opakowaniu 
franeo Chorzów) — ze zł. 36 na zł. 27.76. 

W dniu 7 lutego r. b. spadły w eenie: 
Przędza bawelniana pojedyńcza Nr. 382, 1 kg. 
z dol. 0.84 na dol 0.62. 
Cement luzem franco stacja wysyłająca 100 
klg. — ze zł, 6.88 na zi. 6.81. 

Naczynia emałjowane (fabr. Wulkan) 
1 sztaka ze zł. 2.35 na zł. 2.20. 

Papier drukowy rotacyjuy w rołach 1 kg. 
— ze zł. 0.65 na zł. 0.62. 
Celuloza falfitowa niebielena 100 kg. — ла 
zł. 54.81 na zł. 46.00. 

20 . 

1 zł. 

  

  

Nr. 39 (3981) 

Półbat męski ehromowy czarny wagi 
840 gr. 1 para ze zł. 33.77 na zł. 27.80. 

Pantoteł damski lakierowany 410'gr. i pa- 
ra — ze zł. 33.70 na zł. 27.20. 

Następnie zaznaczyła się tendencja znitke 
wa na ehleb żytni 65 proce. Ceny tego chleba 
w poszezególnych micjseowościuch za 1 kg. 
w połowie lutego wynosiły: w Wilnie — 8.57, 
w Baranowiczach — 0,33, w Brześcia — 0,30, 
w Łucka — 0,30, w Równem — 0,31, w Bia- 
łymstoku — 0,54, w Lublinie — 8,33, w Tar- 

nopolu — 0,34, w Sfanisławowie — 435, w 
Kałuszu — 0,33, we Lwowie — 0,38, w Bo- 
rysławia — 0.39, w Krakowie — 8,31, w War- 
szawie — 0,40, w Żyrardowie — 0, 35, we 
Wiłociawku — 0.34, w Łodzi — 0,38, w Pietr 
kowie — 0.30, w Kieleach — 8,34, w Często- 
chowie — 8,34, w Radomiu — 8,32, w Sos- 

noweu — 6,36, w Katowicach — 8,36, w My- 
słowicach — 0,88, w Pozmamiu — 8,40, w 
Bydgoszczy — 0,36, w Toruniu — 0,37, w 
Grudziądza — 0,36, w Gdyni — @, 38. 

MĄ WILEŃSKIM BRUK 
Zatruł się alkoholem. 

W dn. 16 b. m. Lenkiewicz Antoni, Dob- 
ra 5, zatruł się alkoholem. Lenkiewicza od- 
vieziono do szpitala Żydowskiego w stanie 

  

   

Podrzutek. 

W dn. 16 b. m. przy ul. M. Pohulance 12 
znałeziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 6 tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Kradzieże. 

Kołpak Konstanty, Mickiewicza 28. za- 
meldował o kradzieży garderoby męskiej na 
60 zł. 

  

   

  

chow Makary, Lwowska 11, zainel- 
dował, iż nieznani sprawcy skradli mu konia 
ze stajni. Dochodzeniem ustalono, że kra 
dzieży tej dokonał Kaziukonis Jan, Szyszki- 
nia Góra Nr. 12, u którego skradzionego 
konia znaleziono. 

Z domu Nr. 28 przy ul. Bełiny skradł 
błachę cynkową na odę Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, Paszkiewicz Adolf. Beliny 
Nr. 8, którego ze skradzioną błachą zatrzy 

mano, 
Leonowicz Jan, Konduktorska 24, zame!- 

dował o kradzieży 40 zł. przez Rutkowskiego 
Antoniego zam. ат 

Na szkodę Laskowskiej Rejzy, Witołdowa: 
49, skradzione zostały 2 suknie przez Rymo- 

czównę Zofję. Witoldowa 49. 

Wypadki za ostatnią dobe. 
Od 16 do 17 

51, w tem kradz 
czeń administracy 

        

      

    

   n. zanotowano wypadków 
9, opilstwa 12, przekro- 
ch 15. 

      
RI 

Od dnia 17 do 20 lutego 1931 roku wlącznie K t f K | b oki FACZYSZTOT AOIUM 
Niebywały film sensac. osnuty na tle odkr. Ameryki. Aktów 8. W rol. gł. Carola Toelia i Albert Basserman 

NAD PROGRAM: TYGODNIK FILMOWY Nr. 68 — 1930 r. w | akcie. 
Następny program: Pies Baskerwiliów. 

# 

Potężne arcydzieło w wykonaniu pierwszorzęd- Norma Tałmadge, w pozostałych rol.: Gilbert 

nych artystów: Jako „Gołębica* popularna Roland i Hoach Berry. 

Wielki przepych wystawyi Nadzwyczajnie fascynująca treść. * 

(im Niejskie 
HRZLA MIEJSKA 

tdetróbramska 5. 

oczekiwany wspaniały TE erotyczny na 
tle wałk powstańczych w Meksyku p. t. Światowid 

Miekiewicza 9. į 
Kasa dzia od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. 

.Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„AEŁIOŚ” 
Wileńska 83, tal. 9-26 

Dziś! Ceny zni- 

żone — od 60 gr. 

Przebój dźwiękowy! 5 Ь ) 
Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. — NAD PROGRAM: ATRAKCYJNE 

DODATKI DŹWIĘKOWE. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Porywający konflikt dwu ras: białej i 
żółtej. W rol. gł. Ryszard Berthe- 
Iemess i urocza Constance Bennett. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„BLLYKÓCO” 
uł, A. Mickiewicza 22.   

Dźwiękowe Kino Dziśł 

LGIING 
ul. Wielka Nr. 47 

KINO:TEATR 

Pierwszy, wspanialy, przepiekny 
film dźwiękowo-muzyczno-śpiew- 
ny produkcji szwedzkiej 

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. 
NAD PROGRAM: Pe raz pierwszy 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 

kowy! Miłość przystojnego po- 
ruczn. do czarnookiej hiszpanki 

W rol. gł.: Nieustrasz. i bezkonkur: mistrz sensacji Ken Mayrand i płom., czaruj. Kathryn Grawford. 
Akcje odbywają się na tle pięknych plenerów hiszpańskich. 

ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, 8. i 10 15, w dnie św. o g. 2-ej 

Po zachodzie słońca 
lo sezonu, ale największy cud techniki filmowej. Na potężnem i wspaniałem tle 

kle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających się serc. 

Dziś! Po raz 1-вгу w Wilnie 

p. t. 

Wilnie 

Senor 
Przebój džwię- 

Ją urodą Mary Dunkan oraz męski a naiwny Charles Farrell. 

Student z Sztokholmu 
Glėwne role odtwarzają nejwybitniejsi artyšci teatrow szwedzkich. 

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

Americano 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

Ceny od 40 gr. 
  

režyserji F. W. Murnau'a p. t. 

н 66 | Nietylko największe arcydzieł: 

у ь rozwija się niezwy 

mw W rol. gł.: fascynująca niezwyk 

WIELKA 42 

WIĄ 
W tych dniach 

na naszym ekr. MOdyCz ZYYCIĘSTW 
P.g głośnej pow. „STUDENTKA CHEMII" 
Hełeny W.....U W rol. gł. Olga Cze- 

chowa, Igo Sym i Ernst Wachbam. 

  

   

    
Dziś i dni nasępnychi 

Największy szlagier 
sezohu p. t. 

Kino Kolejowa - 

GNISKO 
„kok Gworsa kolsiow.) 

STUDENTKA (lliasto miłości) 
Wielki 10 akt. dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej. W rołach gł: Ulub. publiczn: Iwan Petrowicz, 

Carmen Boni i Gina Manas. Bogata wystawal Wspaniały karnawał! Początek seansów o godz. 5-ej, w niedz. 

i św. o g. 4 po poł. Nast. progr.: Pustynia w płomieniach z Laurą Orsini i Umberto Valentino w rolach gł. 

„Złotej Serji* w-g nieśmiertelnego ar- 

cydzieła Stefana Żeromskiego U r O d a Z V Cc I a 

W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Eugenjusz Bodo i inni. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Ceny ой 40 gr. 

Tarzan władca džungli 

  

Kino - Teatr Dziś! Najgłośniejszy film polski ze 

LUX 
wiekiowicza 11, t.15-82   

Dziś! 

2-ga i ostatnia 

serja fiimu 

Według wszechznanej powieści 

KINO -TEATR 

STYLOWI   ubes Wiełka 36. 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

Edgara Rice Burzoogusa p. t. 

17 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Czy pani słyszała wyraźnie od- 
stos strzału? 

Zawahała się. 
* — T4ak. To jest, usłyszałam huk, 

sle nie wiedziałam, że to był strzał. 
Żyłam w dolnym hallu u stóp scho- 
ЧОМа ‘ 

'Pu wtrącił się Eustachy. 
— Chyba u szczytu schodów w 

sórnym hallu, March. Tam musiałaś 
yć, kiedy padł strzał. Właśnie zbie- 

gałaś ze schodów, gdy ja wypadłem 
do hallu.. — Mówił zupełnie swobod- 
iie, prawie leniwie, lecz jego czarne 
czy wpijały się w twarz dziewczyny 
ze zmaczącem natężeniem 

Ona zmarszczyła brwi i odpowie- 
działa mu szczególnem nieprzyjaznem 
spojrzeniem. Poczem spojrzała w 

  

   

ARSÓNGEKA 1 KOSAMAGERAESW kopiec 2. 

аьА э an Ulan ой ienas 

twarz O'Leary' emu i rzekła lekko wy- 
zywającym tonem: 

— Gdy usłyszałam strzał, byłam 
w dolnym hallu u stóp schodów. 

Przeraziłam się trochę i stanęłam, 

nasłuchując. Może po dwóch minu- 

tach usłyszałam krzyk i do hallu 

wpadł Eustachy. Dał mi świecę i po- 

biegliśmy razem do dziadka. 
— Gzy pani widziała, jak kuzyn 

wbiegł do hallu? 
— N-nie. Nocne światło w hallu 

jęst bardzo słabe i zreszią nie uważa- 
tam. Byłam pod wrażeniem usłyszane- 

go krzyku. Przypuszczam, że przy- 
szedł z bibljoteki. 

— Ale pani nie widziała, z których 

drzwi on wyszedł? — nalegał O'Lea- 

ry: 
° — №е — odparła obojętnie March. 

  

    
  

ne ots, Ol prane 
4 Mtydewnisiwa ulinrjex Wileński" 5-ka z ogr. odp. 

KLEJNOTY ŚWIĄTYNI OPAR. 
   

— (o to się ma znaczyć, panie 
O'Leary? — zapytał miegrzecznie E- 
ustachy. — Więc pan mi nie dowie- 
rza? 

— To moja wzecz, panie Federie. 
Ja prowadzę śledztwo. Więc pani by- 
ła w hallu na parterze, panno March? 

Biała, delikatna twarzyczka dziew- 
czyny spłonęła 'przełotnym rumień- 
cem. 

— Tak — rzekła i dodała, jakby 
wbrew swojej woli: — Byłam... niespo 
kojna... Nie mogłam spać. Ze-zeszłam 
madół po szklankę mleka. Ale... przed 
drzwiami jadalni... cofnęłam się od 
drzwi jadalni i postanowiłam wrócić 
do swego pokoju i położyć się. Re- 
szłę pan wie. 

O co pani była — niespokojna? 
— zapytał łagodnie O'Leary. 

-— March zesztywniała i usta jej 
stały się prawie tak biełe jak reszta 
twarzy. 

— Nie wyrzucija  ochryplym 
szeptem, przyciskając ręką wysmukłą 
białą szyję. — Nie... nie wiem. To jest 
—- byłam niespokojna — o — dziad- 

ką. 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAKAR I MTROLIGATOANIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dziela książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

  

   

  

  

Co to ma być. 

— Wschód słońca.   
  

  

E
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il śl   

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno za- 

wiadamia, że w dniu 26-go lutego 1931 r. o godz. 10 | 

odbędzie się przetarg nieograniczony na remont kon- 

serwacyjny objektów wojskowych we wszystkich gar- 

nizonach O. K. III oraz na remonty główne budynków 

koszarowych w Grajewie. Suwałkach, Grodnie 

i Wilnie. 
Szczegółowe 

Zbrojnej”. 

ogłoszenie ukaże się w 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
3150/V1 L. dz. 846/Bud. 

M A NB 

  

dziennie bez blagi 

  

—- Obraz ten cudownie oddaje nastrój poranka. 

RER ESS META 
ВЕНУа ооы 

| Lokal 
składający się z 20 šwiat“ 

tych „pokoi na | piętrze 
od frontu. naprzeciwko 
Ostrej Bramy, skanalizo- 
wany i ze wszystkiemi 

wygodami do wynajęcia 
Dowiedzieć się: ul. Tatar-- 
ska: Nr. 20,m..26. 3331. 

Mieszkanie 
do wynajęcia: 
2 pokoje duże, 1 mały z 
kuchnią, ogródkiem i z. 
wygodami. Zaułek Mon“ 
twiłłowski Nr. 11 od godz. 
11—12 i od 4—5. 

DWA 
duże pokcje 

z osobnem wejściem, z 
balkonem, z używalnością 

  

    

KAWIARNIA | eco tektowa az 
i JADŁODAJNIA ta - (e Portowa” 

r. 10 m. 2. 
    ET —— 

posadę? * 

zarobi każdy 
umiejący pisać (praca 
iurowa w domu). 

Zgłaszać się listow- 
nie: B. Brodaczewski, 
Strzegowo, powiat 

Mława. 

„ Lidzie 

„Polsce 

  

        

Obiady, Kolacje 
w Nowootwartej Polskiej Restauracji - Winiarni 

„ASTORJA”* — ulica Wielka Nr. 39 
P. P. Urzędnikom kredyt. 

  

Lance O'Leary spojrzał ma nią u- 
ważnie. Nawet ja spostrzegłam, że w 
jej mieskładnej odpowiedzi kryła się 
trwoga, nieuzasadniona treścią pyta- 
nia. Może postanowił, że pomówi z nią 
w cztery oczy, a może zrobiło mu się 
jej żal, bo rzekł tylko: 

— O której to mogło być? 
— O której usłyszałam strzał? — 

Sądzę, że po drugiej. Może o wpół do 
trzeciej. 

A pan jak sądzi? — zwrócił się 
O'Leary do Eustachego. 

— Tak. Musiało być już dobrze po 
drugiej — potwierdził swobodnie mło 
dy człowiek, wcale nie zbity z tropu 
'kompromitującem dła siebie zaprze- 
czeniem March. — (Chociaż nie przy- 
siągłbym. 

— A pan co powie, panie Loner- 
gan? O której godzinie powstał a- 
larm? 

— Nie mam najmniejszego poję- 
cia — sarknął Lonergan. — Powie- 
działem panu, że spałem. 

— Panno Saro? 
— Musiało być blisko wpół do dru 

giej — odpowiedziałam. — W chwili, 

gerytarejo # 

  

w cenie | |? 
№ EE 
i 

1 zł. 2) L 

do sprzedanią 
Jagiellońska 3— 27 

  

bramy. 

ul. Królewska S. 
Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 

i obficie. Obiad i złoty, 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski 

Piwo. Gabinety. 
  

toby wiedział o miejs- 

cu zamieszkaia Micha- 

liny z Niedzielėw Piechoc- 
kiej córki Józefa i Kata- 

rzyny z Kaweckich lat 33, 
ostatnio zamieszkałej, w 
Oszmianie ż. Wileńskiej, 
uprasza się o podanie in- 
formacji do Konsystorza 

Ewangelicko - Reformowa- 

nego Wileńskiego—Wilno, 

Zawalna ||.   

Musisz ukończyć kursy fa-- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof, Sekulowicza, 
Warszawa, Żózawia 42. 
Kursy wyuczają listownie;. 
buchaltezji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, karespon- 
dencji handlowej, steno- 
E AG) sieskiU Bondy tBza- 
wa, kaligrafji, pisania na. 
maszynach, towaroznaw- 

| stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki polłe- 
skiej oraz ekonomji. Po 

ukończeniu egzamin. 

Żądajcie prospektów. 

  

Zw kwit tómbazd. 
(Biskupia 12) Nz 87165   

unieważnia się.   wejście Z 

          
gdyśmy posyłali po policję, dochodzi- 
ła trzecia. Spojrzałam na swój zega- 
rek. No, a przedtem rozmawialiśmy 
dłuższą chwilę. Sądzę, że od momen- 
tu znalezienia przeze mnie ciała do 
telefonu ipo policję upłynęło jakieś pół 
godziny. 

O'Leary skinął głową i powrócił 
do March, która tymczasem ochłonę- 
ła. 

— Jeszcze jedno, proszę 'pani. Po 
znalezieniu ciała jeszcze przed przy- 
byciem policji, wyszła pani po coś z 
domu. Poco pani wychodziła? —głos 
jego brzmiał łagodniej niż zwykłe, a- 

le March otworzyła szeroko pociem- 
miałe z wrażenia oczy, a Kema spoj- 
rzała na mnie z wyrzutem. 

— Tak — odpowiedziała dziewczy 

ma cicho. — Tak. Przypomniałam s0- 

bie: że... Konrad.. pies.. był spusz- 

czony. Policja już była w drodze do 
mas, a on jest okropnie zły i niebez- 

pieczny dla obcych ludzi. Po-szłam u- 

wiązać go na łańcuchu. 

— Rozumiem — rzekł łagodnie 
O'Leary. — I uwiązała go pani? 

— Nie — odparła ze drżeniem. — 

      

    

  

3330 + 3329 

  Nie. Nie... mogłam go przywołać. 
— Miała pani na nogach czarne 

atłasowe poranne pantofelki? 
— Tak. 
— Z ozdobami z czerwonych piór 

na czubkach? ` 

£* O... a... ówszem..: Tak... 
Jedną pani zbubiła. Czy pa- 

ni wie, gdzie ją pami zgu 
biła? — Ostatnie słowa zabrzmiały 
niezwykle ostro. Twarz dziewczyny 
zastygła w maskę trwogi. Usta jakby 
się zapadły. 

— Nie... mie, nie wiem — rzekła 

prawie szeptem. 
Lance O'Leary umilkł na dłuższą 

chwilę. Patrzył na białą twarzyczkę 

March, jakby się namyślając, wre: 
cie wzekł: 

—Dziękuję pani, panno March: 
Teraz kolej na panią, pani Federie. 
Chociaż jeżeli pani nie czuje się na 
siiach, żeby mi odpowiedzieć ma kil- 
ka pytań, poczekam... Ale byłbym o- 
grominie wdzięczny... 

(D. G. N.) 
Zaki 
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szy: 

  

Druk. „Zaiez*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszuiewska 

 


