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Rok VIII. 

  

W „Ognisku” — Wielka 24 — 

KIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Niemiecki kryzys rolny 
i jego przyczyny. 

Królewiec, w lutym. 

/szystkie dotychczasowe enuncja 

cje polityczne i gospodarcze Niemiec 

oficjalnych i nieoficjalnych wychodzi 

ły zawsze na jedno: miały one wywo 

аё wrażenie, jakoby całej biedzie nie- 

mieckiej winny były jedynie i wyłącz- 

nie nowe granice wersalskie i repara- 

cje powojenne. Takich-że samych ar- 

gumentów używali i używają Niemcy 

przedewszystkiem odnośnie do kryzy- 

su rolnego. Wiadomo bowiem, że rol- 

nietwo europejskie przechodzi strasz- 
liwy kryzys, rolnictwo zaś niemieckie 
kryzys ten odczuwa może bardziej i 

głębiej, aniżeli inne kraje. Jako przy- 

czynę podają sfery nacjonalistyczno- 

junkierskie, iż temu stanowi rzeczy 

winny są rzekomo nowe granice wer- 
salskie, „„korytarz“ it. p. 

Niejednokrotnie już, zwłaszcza 

przy omawianiu „Ostkilte'” mówiliś- 

my na temat kryzysu rolnictwa na 

„niemieckim Wschodzie”, ' wskazujące 

na właściwe przyczyny kryzysu. Ale 

sfery niemieckie nie zwracały uwagi 

na argumenty nasze, gdyż były one 

dia nich — niewygodne. Obecnie te- 

oretyk agrarny Niemiec, . dr. Ałbert 

Schubert, badając stosunki agrarne w 

Niemczech i Polsce na płaszczyźnie na 

ukowej, ogłosił obszerną rozprawkę 

porównawczą,. w której na podstawie 

eyfr i faktów dowodzi, iż przyczyny 

kryzysu rolnictwa niemieckiego wcale 

nie leżą w nowych granicach, lecz zu- 

pełnie gdzieindziej. 

Dr. Schubert w rozprawce swej 

„Porównanie rozwoju agrarnego w 

Niemczech i Polsce” bierze jako punkt 

wyjścia cyfry o stanie gospodarczym 

majątków ziemskich w Poznańskiem 

i na niemieckim Górnym Słąsku, 

gdzie warunki gospodarki rolnej są 

bardzo podobne. Z majątków bada- 

nych w Poznańskiem i niem. Górnym 

Śląsku autor przytacza niezmiernie 

awe cyfry. Oto stwierdza on, że 

sć deficytowych majątków wynosi- 

ła w Poznańskiem w 1925-26 r. 2: 

procent, na niem. Górnym Śląsku zaś 

ай — 52 procent. Już w rok później 

stosunek ten znacznie dla Niemiec się 

pogorszył, bo w Poznańskiem było w 

1927 r. tylko 10 proc. majątków defi- 

cytowych, na niem. zaś Górnym Ślą- 
sku aż 69 procent. Stosunek dochodo- 

wy był taki: Dochód netto z 1 ha zie- 

mi w Poznańskiem wynosił w 1925-26 

roku 27 mk., na niem. Górnym Ślą- 

sku każdy ha przynosił deficyt w wy- 

sokości 10 marek! W roku 1927 do- 

chód z 1 ha w Polsce wynosił 46 ma- 

rek, w Niemczech tylko 0,80 marek. 

Fakt ten daje wiele do myślenia — 

twierdzi autor, — bo właśnie w owych 

czasach istniały w Polsce nawet ogra- 
niczenia wywozowe, wskutek czego ce 

  

    

    

   
    

  

    

    

ny zboża się obniżyły, podczas gdy w 

Niemczech istniały premje wywozowe. 

Jakie są przyczyny większej ren- 
towności molnictwa w Polsce, aniżeli 
w Niemczech? Przedewszystkiem po: 
zycje wydatkowe rolnictwa polskiego 
są daleko niższe, aniżeli rolnictwa nie 

mieckiego. I tak: wydatki na roboci- 

znę są w Polsce o 35—40 proc. niż- 

sze, aniżeli w Niemczech, bo w Polsce 

utrzymała się tradycja zatrudniania ro 

dzin ordynarjuszy i młodzieży, pod- 

czas gdy w Niemczech młodzież emi- 

gruje ze wsi do miast, bo tam, w mia- 

stach, istnieją możliwości większego 

zarobkowania, oraz... zasiłki w czasie 
bezrobocia... W systemie zasiłkowym 
autor widzi wielkie niebezpieczeństwo 
dla rolnietwa na „niemieckim Wscho 
dzie. Demoralizujący ten system po- 
woduje bowiem  uciecz młodzieży 
rolniczej do miast. tak, że rolnictwo 
niemieckie zatrudnia drogie siły robo- 
cze, czyli ludzi starszych, oraz robot- 

ników zagranicznych. Trzeba sobie u- 

śwadomić, że w ostatniem dziesięcio- 

leciu wyemigrowało ze wsi na „nie- 

mieckim Wschodzie” nie mniej, jak 

3 i pół miljona ludzi! I to jest najwięk- 

sza choroba, która toczy rolnictwo nie 

mieckie: brak rąk roboczych. Z dru- 
giej strony zatrudnianie młodszych sił 
roboczych zmniejsza ciężary ubezpie- 
czeniowe, które w rolnictwie polskiem 

są prawie o połowę niższe, aniżeli w 

Niemczech. Nieinaczej ma się sprawa 

z podatkami. Mała i średnia własność 

ziemska płaci w Polsce daleko mniej- 

sze podatki, aniżeli w Niemczech. 

Słowem —= gospodarką „ rolna w 
Polsce jest daleko bardziej celowa i 
intensywniejsza, aniżeli w Niemczech. 

Autor nawołuje tedy niemieckie sfery 
miarodajne do rychłego ratowania 

rolnictwa niemieckiego. Jego zdaniem 

należy: 

1-0) podwyższyć stawki celne" na 
wszelkie płody rolne, 

2-0) obniżyć ciężary społeczne 
(ubezpieczenia, podatki), oraz 

    

  

3-0) zintensyfikować osadnictwo 
niemieckie na „niemieckim Wscho- 

dzieś, aby zwiększyć zaludnienie i po: 

mnożyć ilość rąk roboczych na roli. 

Czy powyższe lekarstwa niemiec- 

kiego teoretyka agrarnego istotnie po- 

mogą rolnictwu niemieckiemu — to je 

sżcze kwestja. Stwierdzić natomiast na 

leży, że nareszcie usłyszeliśmy z ust 

powołanych, iż kryzys rolny na „nie- 
mieckim Wschodzie nie jest wyni- 
kiem nowych granic, lecz konsekwen- 
cją wewnętrznych nieuregułowanych 

stosunków w rolnictwie niemieckiem 
i nieracjonałnej gospodarki rolników 

niemieckich. 

  

  

A. Kwietniowmski. 

Miedzynarodowa konferencja rolnicza 
Qtwarcie konferencji. 

PARYŻ 23.11. Pat. — W dniu 23 

b. m. została tu otwarta pod prze- 

wodniectwem ministra spraw zagrani- 

cznych Brianda konferencja rolnicza 

pa 'stw europejskich, członków Ligi 

Narodów. 

Briand, otwierając posiedzenie, za- 

zmaczył, że udział prawie wszystkich 

rządów europejskich w konferecji jest 

najlepszem stwierdzeniem solidarmo 

ci europejskiej. Nadeszła chwila do jej 

wypróbowania przez rozstr ygnięcie 

problematu kryzys я i 

zych Europy * 

. W ramach europejskiej konfe- 

ji zbadane będą środki zbytu, po- 
jące obecnie w rozporządzeniu 

madwyżki zboża, jaka się wytwe 

Nie będzie można zastosować tego ro- 
dzaju środków W latach następnych. 

*To też komitet europejski, który zbie- 

ra się za trzy dni. rozważy problem 

stałego eksportu nadwyżek później- 

szych zbiorów. W marcu lub kwietniu 

drugi komitet przestudjuje sprawę 

kredytu rolnego. i 

W dalszym ciągu Bria pd podkreślił 

znaczenie obecnej konferencji, będą- 

   

  

   
  

      

   

  

     

  

     

cej inauguracją prac w tej dziedzinie, 

a w której w nie rzeczoznaw 

cy, a przedstawiciele rządów, świado- 

mi swej odpowiedzialności oraz skłon- 

ni do poniesienia w duchu pojednaw- 

czych ofiar, wymaganych przez po- 

kój europejski, który należy zabezpie- 

czyć ma długo przed następstwami po- 

znemi i społecznemi kryzysu gos- 

      

     

  

      
podarczego. Na przewodniczącego kon 

ferencji obrano p. Francois Poncet. 

PARYŻ 23.11. Pat —Otwarcie kon- 
ferencji rolnej nosiło charakter bar- 

dzo uroczysty. Konferencja obraduje 

w historycznej sali zegarowej mini- 
sterstwa spraw zagranicznych; w któ- 

rej miała miejsce w 1920 roku wy- 

miana dokumentów ratyfikacyjnych 

traktatu pokojowego oraz podpisanie 

w 1928 r. paktu Kelloga. Na konferen- 

cji obecni są przedstawiciele 24 

państw. Brakuje delegatów Albanji, 

Norwegji i Luksemburgu. Polskę re- 

prezentuje dyrektor Sokołowski z Mi- 

nisterstwa Przem. i Handlu, Adam 

Rose z Ministerstwa Rolnietwa oraz 

radca Roman z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. 

  

  

Rozszerzenie programu pomocy wschodniej. 

BERLIN 28.11. Pal. — Biuro Conti 
<łonosi, że program [pomocy wschod- 

miej został rozszerzony na dalsze po- 
wiaty Śląska Opolskiego, nieobjęte 

dotychczas projektem rządowym. Pro- 
jeki pomocy wejdzie w zastosowanie 

  

również do następujących pięciu po- 
wiatów: Bystrzyca (Habelsehwerdt), 
Klacko (Glatz), Nowa Ruda (Neurode) 
Walbrzych (Waidenburg), Kamienio- 
góra (Landeshut) i m. Wrocław. 

  

Program obrad Senatu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 27 b. m. o godz. 4 pp. odbę- 

dzie się plenarne posiedzenie Senatu, 

celem załatwienia szeregu spraw bie- 

żących. Debata nad budżetem na rok 

1931-32 rozpocznie się na plenum Se- 

natu dnia 4 marca o godz. 10 rano i 

trwać będzie bez przerwy do dnia 10 

marca włącznie. 

Proces przeciwko członkom 
Selrobu. 

LWÓW 23.1. Pat. — W dniu 23 

b. m. przed sądem przysięgłych we 

Lwowie rozpoczął się proces o zdra- 

dę stanu przeciwko przywódcom par- 

tji Selrob-Jedność b. senatorowi Mi- 

kołajowi Chimczynowi, b. posłowi Mi- 

chałowi Putkowi, Włodzimierzowi Fi- 

jałkowskiemu, Andrzejowi Panczynia- 

kowi, Iwanowi i Wasylowi Woźnym 

i Osypowi Buksowanemu. Akt oskar- 

zarzuca podsądnym, że w łonie 

partji Selrob-Pedność prowadzili ak- 

cję komunistyczną i że z początkiem 

łata 1930 r. zorganizowali krajową 

konferencję zachodnio - ukraińskiego 

komitetu związków zawodowych ce- 

lem wysłania delegacji na piąty kon- 

gres Profinternu w Moskwie. Rewiz- 

ja, przeprowadzona w lokalu partj i 

w mieszkaniach oskarżonych ujawni- 

ła najrozmaitszej treści odezwy ko- 

munistyczne i korespondencję z K. P. 

Z. U. W dniu 23 b. m. sąd przesłuchał 

oskarżonych, którzy wypierają się wi- 

ny. Rozprawa potrwa 4 dni. 

   

   

        

  

Komuniści w Estonii. 

TALLIN 23,1. Pat. —— W związku 

ze zbliżającym się międzynarodowym 

dniem bezrobotnych na ulicach Tal- 

lina i na prowincji zostały rozrzucone 

w dużych ilościach ulotki komunisty- 

czne, mawołujące do wzięcia udziału 

w demonstracjach. W związku z tem 

prefekt policji w Tallinie wydał zarzą- 
dzenie, zabraniające wszelkich pocho- 

dów i demonstracyj. 

Zapowiedź demonstracyj 
komunistycznych. 

HAMBURG 23.11. Pat. — Ludność 

miasta Hamburga z zaniepokojeniem 
przyjęła zapowiedź przez partję komu 
mistyczną na dzień 25 lutego demon- 
stracyj bezrobotnych, mających być 

wyrazem protestu przeciwko bezczyn- 

mości rządu w walce z bezrobociem, 

przewidując wałki uliczne i starcia 

z hitlerowcami. 

Uszczypiiwe uwagi 
amerykańskich dygnitarzy 

© Mussolinim. © 
NOWY YORK 283.11. Pat. — Po nie- 

dawnem wystąpieniu przeciwko Mus- 

soliniemu gen. Butlera prokurator ge- 

neralny Stanów Zjednoczon., O'Brian 
wypowiedział publicznie słowa, które 

mogą wywołać nowe tarcia. O'Brian 
oświadczył mianowicie, że Stany Zjed- 
noczone nie mają takiego rządu jak 
Włochy, gdzie jedno słowo dyktatora 
może decydować 0 ogólnem obni- 
żeniu cen. 

Katastrofalne lawiny w Tyrolu. 
TYROL 23.4. Pat. — W Tyrolu wyda- 

rzyło się w ostatnich dniach kiłka katastrof, 

spowodowanych przez lawiny Śnieżne, Ofiarą 

tych wypadków padło kiiku turystów. W po- 

bliżu Insbrucku lawina zasypała 5-ciu nar- 
ciarzy, z których trzech straciło życie. 

W ciągu akeji ratunkowej stoczyła sie no- 
wa lawina, zasypując 6-ciu członków ekspe- 
dyeji ratunkowej. Zdołano ich jedak odkopać. 
W pobliskiej osadzie Mayern przebiła iawina 
w nocy ścianę domu. Gospodarz doznał zła- 
mania stosu pacierzowego i zmarł w czasie 
przewożenia go do szpitala. Żonę i dziecko 
zdołano uratować. Z powodu wielkich zawiei 
śnieżnych ruch kolejowy w Południowym Ty- 
rolu został zupełnie wstrzymany. 

SR 

  

  

Pierwsza Konferencja socjo- 

iogów polskich. 

W dniach 26. 27 i 28 marca b. r. 

odbędzie się w Poznaniu 1-sza kon- 

ferencja socjologów polskich. Konfe- 

rencję organizuje Polski Instytut So 
cjołogiczny w porozumieniu z profe- 
sorami socjołogji na Uniwersytetach 
polskich, eełem zbliżenia wszystkich 

pracowników naukowych interesują 

cych się zagadnieniami z zakresu se 

cjołogji teoretycznej i stosowanej. 

Obok referatów na porządku dzien 

nym utworzenie Polskiego Towarzy- 
stwa Socjologicznego, które nawią- 

załoby trwałe stosunki z podobnetni 

organizacjami zagranicznemi. 
Zgłoszenia. uczestnictwa i refera 

tów na konferencję przyjmuje Polski 

Instytut Socjologiczny w Poznaniu 

(Uniwersytet, Wały Wazów 28) do 

dnia 15 marca. 
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Jednomyślność opinji polskiej w dziedzinie 

polityki zagranicznej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dwudniowe obrady sejmowej ko- 

misji spraw zagranicznych skończyły 

się w ub. tygodniu. Ujawniły one cał- 

kowitą jednomyślność wszystkich klu- 

bów sejmowych, wobec zasadniczych 

linij naszej polityki zagranicznej. Je- 

dynie w dziedzinie stosunku polsko- 

niemieckiego poglądy klubu Narodo- 

wego odbiegają nieco od stanowiska 

rządu i większości sejmowej. Prawica 

bowiem jest niezadowołona ze stanowi 

ska rządu zarówno na terenie Genewy, 

jak i w całokształcie stosunków w 

dziedzinie polityki niemieckiej. Na śro 

dowem posiedzeniu komisji spraw za 

granicznych  przedstawicieyle klubu 

Narodowego skorzystają z okazji, by 

ponownie zaatakować rząd za jego de- 

fenzywne stanowisko wobec agresyw 

ności niemieckiej. Na tem posiedzeniu 

bowiem węjdą pod obrady ustawy ra 

tyfikacyjne umów likwidacyjnej i han 

dlowej między Polską a Niemcami. 

Klub Narodowy ustosunkuje się do 

tych umów negatywnie. 

Druga międzynarodówka wobec akcji 
pacyfikacyjnej. : 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Genewy donoszą: Biuro wyko- 

nawcze drugiej międzynarodówki zwo 

łało sesję komitetu wykonawczego do 

Zurychu. Na porządku dziennym znaj 

duje się m. in. wniosek ukraińskich 
socjal-demokratów w sprawie zajęcia 

  

stanowiska drugiej międzynarodówki 

wobec pacyfikacji "w Małopolsce 

Wschodniej. W obradach weźmie u- 

dział delegat ukraińskich socjal-demo- 

kratów. 

Pogłoski e tarciach wśród członków 
rządu litewskiego. 

RYGA 23.II. Pat. — Zgodnie z kur- 

sującemi od paru dni pogłoskami „„Ja- 

unakas Zinas* denoszą, iż w łonie 

rządu w Kownie powstały wielkie nie- 

porozumienia z powodu działalności 

oraz zapatrywań niektórych minist- 

rów na sprawy, związane z ostatecz- 

ną likwidacją zwolenników Wółdema- 

rasa oraz kwestją sporu rządu z kle- 

rem. W związku z powyższem mają 

ustąpić z dotychczas zajmowanych 

stanowisk ministrowie rolnictwa A- 

Ieksa, sprawiedliwości Żylinskas, spr. 
wewnętrznych Arawiczius i oświece- 

nia publicznego Szakenis. 

> 0 

Konferencja w sprawach morskich w Paryżu 
Wyjazd ministrów angielskich. 

LONDYN 23.II. Pat. — Ministro- 

wie Henderson i Ałexander wraz z 
kiłkoma wyższymi funkcjonarjuszami 
ministerstwa spraw zagranicznych od- 
jechali dziś rano do Paryża, w celu 
odbycia konferencji z członkami ga- 

binetu francuskiego na temat kwestyj 
morskich. Istnieje nadzieja, iż wyjazd 
ten oznacza gwarancję uregilowania 
tych spraw pomiędzy Francją a Wiel- 

ką Brytanją. 

Obrady rozpoczęto natychmiast. 
PARYŻ 23.11. Pat. — Mimistrowie 

Henderson i Alexander przybyli tu o 
godz. 17.45 i udali się niezwłocznie 
ma Quai d'Orsay, gdzie podjęk z Brian 
dem i Dumontem dalszy siag narad, 

rozpoczętych w ubiegłym tygodniu 

iprzeż rzeczoznawców. Nowe spotka- 

mie ministów odbędzie się we wtorek 

rano. W czasie narad obecni byli rze- 

'czoznawcy obu stron. Ń 

Wizyta Hendersona sensacją dnia. 
LONDYN 23.IL. Pat. — Wizyta ministra 

Hendersona w Paryżu stanowi sensację po- 
lityczną dnia. Decyzja wyjazdu do Paryża 
została powzięta dopiero wezoraj zupełnie 
niespodziewanie. W londyńskich kołach po- 
litycznych utrzymują, że porozumienie, nsta- 
lone w Paryżu między Craigie i Massiglim 
ma ułec pewnej modyiikaeji, na którą Hen- 
derson będzie nalegał. Podobno Henderson 
ma zamiar przekonać Brianda, że budowa 

nowego krążownika pancerńego w odpowie- 
dzi Niemcom jest zyteczna wobee gwarancyj, 
jakie daje Francji ze strony W. Brytanii 

traktat Jocarneński. W razie uzgodnienia po- 

glądów Henderson miałby być gotów pod- 

pisać porózumienie, Włochy są całkowicie au 
courant porwadzonych rokowań i zostały za- 
porszone do podpisania porozumienia. Gdy- 
hy jednak nie zgodziły się przyłączyć od pod- 
pisania porozumienia, wówczas Henderson 
jest podobno gotów podpisać układ dwustron- 
ny francusko-angielski, spodziewając się tem 
samem wywrzeć presję na Włochy. Rezultaty 
obecnej wizyty mają być podstawą wspól- 
nej platformy Hendersona i Brianda w spra- 
wie konferencji rozbrojeniowej. 

Nowe stronnictwo w Anglji. 
Rozłam w Labour Party. 

LONDYN 23.11. Pat. — Sir Oswald 
Mosley, były minister spraw bezro- 
bocia, który jak wiadomo, ustąpił z 
gabinetu Mae Donałda na znak pro- 
testu przeciwko słakej akcji rządu 
wobec bezroboeia, oznajmił obecnie, 
iż zdecydował się opuścić szeregi Par- 
tji Pracy i utworzyć w parłameneie 
czwartą partję, któraby zwalezała 
przestarzałe metody, jakiemi obeenie 
partje angielskie posługują się w swej 

  

działalności. Decyzja Mosleya wywo- | 

łała w Londynie dużą sensację, aczkoł 
wiek nie wiadomo, czy Mosley pocią- 
gnie za sobą wielu posłów. Sir Oswald 
Mosley występuje z Labour Party 
wraz z grupą 17 posłów, którzy pod- 
pisali niedawne memorandum Mosłe- 
y'a w sprawie programu walki z bez- 
robociem, „Manchester Guardian“ po- 
daje, iż zawiadomienia o wystąpieniu 
ze stronnictwa będą zgłaszane indy- 
widualnie. 

Klub skazanych na śmierć emigrantów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Paryża donoszą, że założony tam zo- 

stał klub, którego ezłonkowie składają się z 

byłych trzędników sowieekieh skazanych za 

odmowę powrotu do Moskwy na karę śmier- 

ci. Założyciełem tego klubu jest pierwszy ska- 

zany zaocznie na śmierć, były urzędnik przed-   

stawicielstwa dyplomtycznego Sowietów w 

Paryżu, Biesiedowskij. Klub liczy juź stu 

członków, wszyscy członkowie podpisali de- 

klarację. iż wytężą siły ahy umożliwić oba- 

lenie sowieckiego ustroju w Rosji. 

Rewolucja w Peru wzmaga się. 
NOWY YORK 23.H. Pat. — Prasa 

donosi, że rewolucjoniści stali się pa- 

nami położenia w południowem Peru 

Do powstańców przyłączyła się załoga 

Burze śnieżne 
MOSKWA 23.11. Pat. — Burze śnieżne, 

szałejące na Kaukazie, wyrządziły ogromne 
y. W wielu kołchozach, wedle donie- 

załamały się dachy, pod naporem 
ych i przygnioły bydło, a niekie- 

  

     

  

dwóch krążewników. 
LIMA 23.11 Pat. — Rząd powołał 

1600 rezerwistów do czynnej służby 

na przeciąg dni 60. 

na Kaukazie. » 
dy i ludzi: W stepach zamarzło kilkanaście 
osób. Obecnie z trudem doprowadza się do 
porządku komunikacje. W dalszym ciągu je- 

dnak niema połączenia z okręgami zakaukas- 
kiemi. . | 

Er. 44 (1986) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
RUGOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO 

Z KOŚCIOŁÓW W LITWIE. 

„Lietuvos Aidas* w numerze z dnia 19 Ъ. 

m. komunikuje, že dotychczas wszystkie na- 
bożeństwa w Datnowie odbywały się po pol- 
sku. Ostatnio jednak Łitwini zwrócili się do 
władz duchownych z prośbą o wprowadzenie 
nabożeństw litewskich. „Władze duchowne— 

pisze „Liet. Aid.* — zbadaly stan rzeczy, 
przychyliły się do prośby Litwinów i obecnie 
wszystkie obrządki kościelne odbywają się po 

litewsku”. 

UŁASKAWIENIA. 

Z okazji 13-ej rocznicy niepodległości Li- 
twy, Prezydent Smetona trzech więźniów po- 

litycznych całkowicie zwolnił od kary, 11 ka- 
ry znacznie zmniejszył. 

DOKOŁA USTAWY PRASOWEJ. 

„Memeler Dampboot“, nadmieniając o wi- 

  

    
       

  

ych i o rozmowie w s ie ustawy 
prasowej, zaznacza w końcu, w kołach 
dziennikarskich panuje przekonanie, że nowa 
ustawa bez względu na oficjalne skasowanie 
cenzury wojennej, będzie znacznie krępowa- 
ła wolność prasy. 

J JEDYNE PYTANIE. 

„Rytas”*, zamieszczając sprawozdanie £ 
walnego zebrania akcjonarjuszy Banku Li- 
tewskiego, podaje m. in. następujący szcze 
gół przebiegu obrad: 

Po odczytaniu sprawozdania p. Al. Stul- 
ginskis, były prezydent państwa postawił 
zarządowi banku znamienne zapytanie, mia- 
nowicie: w jaki sposób wytłumaczyć fakt, 
iż jakkolwiek Litwa otrzymała pożyczkę 
szwedzką i wogóle wpłynęło do niej niema- 
ło kapitałów z zagranicy, a tegoroczny jej 
bilans handłowy jest czynny, to jednak za- 
pas wałut zmniejszył się o 8 miilj. litów. 

Całkowicie jasnej i zadawalającej odpo- 
wiedzi nikt nie udzielił. P. Paknis usiłował 
wprawdzie dowieść iż zmieniły się warunki 
wypłat i rozrachunków zagranicznych; jed- 
nakże dla samego zarządu banku powody te: 
go uszczuplenia nie są zupełnie jasne. Oko- 
liczność ta jest całkiem nowem zjawiskiem 
w życiu Łitwy. 

ZATWIERDZENIE BUDŻETU. 

Prezydent Smetona zatwierdził przyjęty 
przez gabinet ministrów budżet państwa na 
rok 1931. Budżet został zbilansowany w wy- 

sokości 328.000.000 lit. 

NOWE SZKOŁY ROLNICZE. 

„Zarząd kowieńskiej Izby Rolniczej uchwa-- 
M w r. b. założyc trzy AS a 
w okolicach Taurogow, Szawel i Kowna, 

NOWY ANGIELSKI WOJSKOWY ATTACHE. 

„Od dnia 1 czerwca došychczasowy angiel- 
ski atache wojenny w Kownie, Rydze, Talli- 
nie i Helsingforsie mj. Steward Cox ustępuje. 
Na jego miejsce zostanie mianowany mjr. 
Firebrace. ; 

MEMORJAŁ ZWIĄZKU RABINÓW. 

Zarząd związku rabinów w Litwie opra- 
cowuje i wkrótce wręczy rządowi memorjał 
w sprawie rabinów obcokrajowców, prosząc 
o zostawienie ich w Litwie. 

KATASTROFALNY STAN ROLNICTWA 

KŁAJPEDZKIEGO. 

Wychodzący w Szyłokarczmie „Memel- 
ljnd, Rundschau* zamieszcza artykuł p. t. 
„Byt krajowego urzędu ubezpiecezj rolnych 
zagrożony'. Pismo podkreśla katastrofalne 
stan rolnictwa, zaznaczając. iż od czasu przy- 
łączenia Kraju Kłajpedzkiego do Litwy: lud- 
ność rolnicza z każdym rokiem ubożeje. 

Wywóz do Niemiec stał się bardzo trud- 
ny, na czem Kłajpeda w ciągu roku traci 30 
miljonów. Pozatem pobieranie wysokiego cła 
daje. komorze celnej duży dochód, nato- 
miast dotkliwie daje się odczuć rolnikom 
miejscowym, powodując znaczną: zniżkę cem 
zboża krajowego. Wskutek katastrofałnego 
spadku cen, które w r. b. wynoszą załedwie 
*|ą w porównaniu z cenami z r. 1928, gospo- 
darstwa rolne kraju Kłajpedzkiego stały się 
przedsiębiorstwami deficytowemi: dochód z 
gospodarstwa nie pokrywa połowy kosztów 
produkcji. 

  

   
  

  

   

      

Giełda warszawska z dn, 23.II. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dolary . ‚ . . 8,91—8,93 — 8,89 
BAS RD 124,46 —- 124,77 — 194,15 
Bukareszt. » « . « . 5,31—5.32 5,29 
Holandja . . . . . . 358,18 —359,08—357,28 
Kopenhaga .. . . . 238,73—239,33—238,13 
Londyn - . . „. 43,359/,—43,46)/, - 43,25 
Nowy York kabeł. . 8.927 — 8,947 —8,907 
Oslo . « . . . . . . 238,80—239,40 —238,20: 
PRZYŻo +47 34,99*/,—35,08'/, 34,91 
EraBė (40 > 26,431/, — 26,50 — 26,37 
Stokholm . . . . . . 238,95—239.55—238,35 
Szwajcarja . . . . . 172,19—172,49—171,63 
Wiedeń . . . . . . . 125,38—125,69—125,07% 
Włochy. . - « . « « 46,721/,—46,84—46,6k 
Śerlin w obr.pryw. . . « . . « » 212,10 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczką inwestyc. —„ . „ 95,50—96.00 
Ta sama seryjna . ‚ « « » « „* « ;102,00 
5% Konwsrsyjna . . . . + - е . * . 50,00 
6% dolarowa . + - « + » - -« . . . 72,00 
3% budowlana. . -« « « » « » - ».. 
8% L. Z. B. G. K.i B. R., obl. B. G. K. 94,00 
Te SAME AR Aki + ais «<-» NABÓR 
8% Tow. Kred. Przem. Pol. . . . . 82,50 
41/,% ziemskie . - - « . . . . . . 82,50 
4/,% warszawskie - . . . . . « . . 52,50 
5% warszawskie . . - . , . . . ».» 57,00 
8% warszawskie 
5% Łodzi 
10% Radomia 

+ + . 71,75—72,25—72,00 
eee a a a a AG 

a 0 e a + 75,00 

; AKCJE: 

Bank Polski 0707.01 A 427 00% S 
Cukier ооа лее оН +31,00—30,50 
Lilpopieta sk Tara Sis WY 31,25 
Ostrowiec + 4. 45,00—46,00 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   

        

dei 

   



    

Kraj białych niewolników. 
W całym świecie cywilizowanym 

wywołała oburzenie wiadomość o sło- 
sowaniu przez władze sowieckie iście 
barbarzyńskich metod w stosunku do 
zesłańców politycznych na wyspach 
Sołowieckich i w Murmańsku. Zesłań- 
ców tych, których liczba ma wynosić 
ponad 600 tys. traktuje się wręcz jak 
bydło robocze, a nawet gorzej jesz- 
cze. 

Proszę oto posłuchać opowiadania 
jednego ze zbiegłych z obozu koncen- 
tracyjnego w Murmańsku więźniów, 
któremu po wielu przejściach udało 
się dotrzeć do Paryża. „U was, w Eu- 
ropie nazywa się obywateli sowieckich 
niewolnikami i oburza się na postępo- 
wanie bolszewików. W Europie się nie 
rozumie, że sytuacja nasza jest gor- 
sza jeszcze, niż sytuacje niewolni- 
ków. W Liberji bowiem pan žy- 
wi swego niewolnika, troszczy się 
on. by nie stracić swej własności 
i zysku, jaki ta własność przyno- 
si. Co do nas, nic Sowiety nie 

kosziujemy. a więc niema potrzeby 
karmić nas i troszczyć się o nas tak, 

jak się troszczy o czarnych niewolni- 
ków. My jesteśmy niewolnikami bia- 
tymi. Gdy się wyczerpiemy i opad- 
niesmy z sił, zastąpi się nas innymi 
niewolnikami. Na ludziach przecież w 
Rosji nie zbywa. 

Powiem - otwarcie: Gdyby w Rosji 
sowieckiej transporty kołejami mogły 
się odbywać sprawniej, wogółeby ze. 
słańców nie karmiono, gdyż lepiej by 
się opłacało sprowadzać wciąż nowe 
transporty więźniów i oszczędzać w 
ten sposób na produktach żywnościo- 
wych, których w Rosji brak zupełny. 

Jedynem wyzwoleniem dla więźnia 
z obozu koncentracyjnego jest śmierć. 
Gros zesłańców stanowią włościanie. 
którzy odmówili dostarczania produk. 
tów rolnych władzom sowieckim lub 
nie chcieli należeć do ,„„Kolchozėw“. 

Inteligencjj w obozach jest coraz 
mniej, bądź z tego powodu, że niewiele 
już jej w Rosji zostało, bądź też dla- 
tego, iż osoby umysłowo pracujące 
mniej się nadają do wyrębu lasów, 
niż włościanie. 

Ogół zesłańców możnaby podzielić 
na dwie kategorje: szpiegujących i 
szpiegowanych. Pierwsi bardzo 
zresztą nieliczni — donoszą o wszyst- 
kiem, co zobaczą lub usłyszą dozor - 
com i z tego tytułu cieszą się pewne- 
mi względami. Olbrzymia większość 
natomiast pędzi żywot, w porównaniu 
z którym życie czarnych niewolników 
jest rajem. 

Nikt się nie troszczy o jakiś dach 
nad głową dla nowych transportów 
więźniów. Przybywa taki transport z 
200 osób i Bóg wie jak długo spędza 
dni i noce pod gołem niebem. Możecie 
sobie wyobrazić jak wygląda noc, 
spędzona pod gołem niebem w tempe- 
raturze poniżej 30”, na Śniegu, przy- 
krytym zaledwie gałęziami jedliny. 
Po wielu dniach dopiero pozwala ko- 
mendant transportu na zbudowanie 
lichego baraku z pniaków i gałęzi. 
Taki barak jest właściwie parodją bu- 
dynku mieszkalnego. Dach z gałęzi 
nie zabezpiecza przed opadami atmo- 
sferycznemi, a ściany — przed wiat- 
rem. Zziębnięci do szpiku kości wię- 
žniowie tulą się do siebie, starając się 
ograzać i osuszyć łachmany, w jakie 
są przyodziani. Wychodzić z baraku 
w nocy nie wolno, pod karą rozstrze- 
łania. 

Rano, ledwie świt, budzą dozorcy 
do pracy. Na „toaletę* daje się pół 
godziny czasu. Z dozorcą rozmawiać 
nie wolno, podobnież jak z towarzy- 
szami, przed wyjściem z baraku. 

Kolejka po dzienną rację pożywie- 
nia: 400 gramów pieczonych kartofli, 
kawalątko chleba, czasami trochę su- 

' szonej ryby. Do pracy formują więź- 
niowie partje, po 30 osób w każdej. 
Każda partja wybiera „starszego, 
który jest odpowiedzialny — razem z 
całą partją — za wszystko: za uciecz- 
kę więźnia, zgubienie narzędzia, nie- 
wykonanie oznaczonej pracy i t. p. 

Pod konwojem strażników — je- 
den na czterech więźniów — idzie się 
do miejsca pracy, oddalonego zwykle 
o klka kilometrów. Naczelnik konwo- 
ju okreśła ile drzew ma być ściętych 

  

   

  

  

i obdartych z kory. Norma dzienna dla 
partji z 30 ludzi wynosi zwykle 6% 
drzew. Pracy przerywać nie wolno, 
zanim wszystkie 60 drzew nie zosta- 
nie ściętych i obdartych z kory. Ani 
śnieżyca, ani noc nie stanowią w tym 
względzie przeszkody. 

Każda grupa wybija na każdym 
ściętym przez siebie pniu własny nu- 
mer. Więźniowie, wycieńczeni i wy- 
głodzeni słaniają się na nogach, ro- 
biąc wrażenie ludzi chorych. często 
się też zdarza, że ten i ów więzień nie 
ma siły odskoczyć w porę, gdy drze- 
wo pada. Wypadki śmiertelne są 
na porządku dziennym. Trupy zako- 
puje się na miejscu wypadku. Jestem 
przekonany, że niejednokrotnie zako- 

-pano jeszcze żyjących, gdyż dozorcy 
nie zadają sobie fatygi, by sprawdzić, 
czy dany więzień umarł czy też tylko 
zemdlał. Towarzyszom niedoli tem się 
zajmować nie wolno. 

Dzień się kończy. Następuje apeł. 
Jeżeli nie brak nikogo, pędzi się wie- 
źniów z powrotem do baraków, gdzie 
się odbywa powtórny apel. Potem 
wszystko cichnie i zapada długa, mro- 
źna noc. 

O ile natomiast przy apelu wie 
czornym się okaże, iż jakiś więzień u- 
ciekł, zakuwa się wszystkich pozosta- 
łych więźniów w kajdany, otacza 
strażnikami i alarmuje się specjalny 
patrol czekistów z psami policyjnemi 
Odbywa się pogoń. Grupę zaś więź- 
niów, z której ktoś uciekł, poddaje się 
długiemu, trwającemu godziny całe 
śledztwu, by wykryć wspólników zhbie- 
ga. Zarówno tego ostatniego — w ra- 
zie schwytania — jak też podejrza- 
nych o współdziałanie rozstrzeliwuje 

*się bez sądu, a resztę grupy umieszcza 
się za karę w t. zw. dołach. Są to ro- 
wy napełnione smrodliwem błotem, 
które sięga więźniowi do kolan. Poło- 
żyć się więzień oczywiście w takim 
dole nie może, gdyż utonąłby w błocie 
W takich to dołach trzyma się więź- 
niów często po 7 dni. 

Czekiści są podejrzliwi, nieuf- 
ni i okrutni. To też wymiar kary na- 
stępuje zawsze szybko. Zwłaszcza, że 
ucieczki więźniów są zjawiskiem co- 
dziennem. Więźniowie uciekają, bo 
nie mają nie do stracenia. Tak czy i- 
naczej czeka ich śmierć. Nawet lepiej 
jest ponieść śmierć gwałtowną w ucie- 
czce od kuli czekisty, aniżeli konać 

powolnie w koncentracyjnym obozie. 
Żartów ze strażnikami niema. Pe- 

wnego dnia, szedliśmy do oddalonego 
o 3 klm, miejsca pracy. Jeden z więź- 
niów idący w ostatnim szeregu zgubił 
swój chodak i pochylił się by go pod- 
nieść. Uderzenie kolbą powaliło niesz- 
częśliwego na ziemię. Towarzysz nie- 
doli pomógł leżącemu się podnieść. 
Jednak na tem się nie skończyło. Za- 
trzymano niezwłocznie całą grupę i o- 
bu „winowajców odesłano do obozu, 
gdzie zostali tegoż dnia rozstrzełani 
„za bunt i próbę ucieczki”. i 

Najdogodniejszym okresem dla u- 
cieczek są miesiące: sierpień, wrze- 
sień i październik. Noce są wtedy naj- 
ciemniejsze. często padają deszcze i 
łatwo jest stosunkowo zmylić pogoń. 
W innych miesiącach natomiast uciec- 
ki są zwykle skazane na niepowodze- 
nie. Zbiegów się najczęściej łapie i roz 
strzeliwuje. Uciekać można jedynie 
podczas pracy. Z baraków uciec nie- 
podobna. Każdy barak jest otoczony 
3-ma rzędami kolczastego drutu, a ca- 
ły obóz oprócz tego — 6-ciu rzędami. 
Pozatem na noc spuszcza się z łańcu- 
chów okrutne psy. Wreszcie strażnicy 
czuwają. Obóz jest otoczony drewnia- 
nemi budkami, zaopatrzonemi w ka- 
rabiny maszynowe i reflektory. Wszę- 
dzie poustawiano telefony. Przy naj- 
mniejszym alarmie, cały obóz staje na 
nogi. ‚ 

Kobiety mieszczą się w osobnych 
barakach. W dzień pracują one na- 
równi z mężczyznami, a w nocy służą 
za rozrywkę czekistom. 

To proste, nie silące się na frazesy 
i efekty opowiadanie stanowi nowy 
przyczynek do historji rządów sowiec- 
kich w nieszczęsnej Rosji. Wiemy już 
zresztą o niej tyle, że gdyby nawet 
tylko połowa naszych wiadomości o 
Rosji sowieckiej była prawdziwa, to 

KOURIJ ER 

Poselskie zebranie sprawa- 
zdawcze B. B. W. R. 

W poniedziałek dnia 23 b. m. w lo- 
kalu przy ul. Zawalnej 1 m. 5 odbyło 
się zebranie członków i sympatyków 
BBWR., na którem poseł dr. Brokow- 
ski wygłosił referat sprawozdawczy z 
prac budżetowych w Sejmie, omawia- 
jąc poszczególne punkty budżetu, ich 
zależność od sytuacji gospodarczej w 
kraju i zagranicą oraz znaczenie dla 
państwa. 

Gałe przemówienie było wysłucha- 
ne przez licznie zgromadzonych gości 
(przeszło 156 osób) z wielkiem zainte - 
resowaniem i nagrodzone hucznemi o- 
klaskami. 

Przygotowania do Soboru 
powszechnego Cerkwi 

prawosławnej. 
Jak wiadomo, w czerwcu ub. r. 

w klasztorze na górze Atos w Grecji 

obradowała komisja przygotowawcza 

do zwołania Zebrania Przedsoborowe- 

go Vill-go Soboru Powszechnego 

Cerkwi Prawosławnej.” 
Wimieniu Kościoła prawosławne- 

go w Połsce uczestniczyli w pracach 

tej komisji: ks. metropolita Dyonizy 

i arcybiskup grodzieński, Aleksy. 
Wynikiem prac komisji był szereg 

projektów, które w odpisach protokó- 

łów rozesłano władzom zwierzchnim” 

wszystkich autokefalicznych cerkwi 

prawosławnych. 

Przed kilkoma dniami Patryarcha 

Ekumeniczny, jako inicjator zwołania 

komisji na górze Atos rozesłał do 

wszystkich zwierzchników autokefa- 

licznych cerkwi prawosławnych, a w 

ich liczbie do księdza metropolity Dy- 

onizego orędzie, w którem prosi 0 roz- 

patrzenie opracowanych projektów i 

przygotowanie projektów własnych. 

celem rozpatrzenia ich na Zebraniu 

Przedsoborowem, które zwołane ma 

być przez Patryarchę konstantynopo- 

litańskiego na dzień Św. Trójcy, t. j. 

dnia 19 czerwca 1932 r. (Iskra    

    

i tak możnaby zakwalifikować ten 

kraj o 120-miljonowej łudności jake 

jedno olbrzymie więzienie. 

Ma słuszność zbiegły z Murmań- 

ska narrator, że los czarnych niewol- 

ników jest w porównaniu z losem nie- 

wołników białych w Z. S. S. R. rajem 

Czemże więc w takim razie tłumaczyć 

postępowanie Ligi Narodów, która tak 

gorliwie ujęła się za niewolnikami li- 

beryjskimi, a która zamyka oczy na 

stokroć gorsze i stokroć haniebniejsze 

bo mające miejsce w kraju, który roś- 

ci pretensje do cywilizacji niewolnict- 

wo białe? Mimowoli nasuwają się mt 

myśl gorzkie słowa prof. M. Zdziecho- 

wskiego: „...pomocą dla Sowietćw 

„.jest powszechny, zwłaszcza w więk- 

szych 'państwach ćuropejskich, defe- 

tyzm, którego wyraz jaskrawy mamy 

w starannie pielęgnowanych stosun- 

kach dypłomatycznych i haad'ow : h 
z Sowietami“. („Tyg. Ilustr.“ Nr. 37, 
art. p. t. „Bolszewizm“). Nikt w Eu- 

ropie nie zdobędzie się na mocniejszy 

protest w obronie poniewieranej god- 

ności ludzkiej w Z. S. S. R. Powie mo- 

że ktoś: to wewnętrzne sprawy pań- 

stwa sowieckiego. Tak, ale i niewol- 

nictwo w Liberji jest jej sprawą wew- 

nętrzną. Dziwna taktyka. Dziwne 

stosowanie podwójnej miarki. Zresztą 

nietylko w Europie Zachodniej. Ame- 

rykanie również się oburzali na drze- 

wny dumping sowiecki, zapowiadali 

że nie przyjmą drzewa, przy którego 

obróbce stosowano przymus pracy, a 

tymczasem przed kilku dniami przeje- 

chał przez Warszawę udający się do 
Moskwy jeden z najwybitniejszych a- 
merykańskich fachowców kolejowych 
który ma zająć się doprowadzeniem 

do porządku sowieckiego kolejnictwa 
Wtedy Ameryka niewątpliwie będzie 
otrzymywała większe jeszcze i regu- 
larniejsze transporty drzewne, a Ro- 
sja będzie je mogła zbywać po cenie 
jeszcze niższej, bo — wedłe słów mur- 
mańskiego zbiega — przy sprawniej- 
szych kołejach da się zaoszczędzić na 
produktach żywnościowych i wcale 
„więzniów nie karmić. Uporządkowa- 

ne koleje dostarczać będą juź nie raz 

na tydzień, a codziennie coraz to no- 
wych partyj białych niewolników do 
wyrębu lasów. J. Tadziewicz. 

WALL OE NSCE I 

   
b. adwokat, obywatel ziemi 

po krótkich cierpieniach opatrzony 
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W obronie 
Teł. od wł. kor. 

W ubiegłą sobotę do jednego ze 
stołecznych zakładów wypychania 
zwierząd nadeszła skóra żubra, zabi 
iego w tych dniach na polowaniu urzą 
dzonem w dobrach ks. Pszczyńskiego. 
Na połowaniu tem zastrzelono trzech 
żubrów, w tem jedną samicę. W ko- 
łach przyrodniczych wiadomość o tem 
wywołała wielkie wzburzenie. Należy 
się l z możliwością protestu mię- 
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LUDWIK ZAJKOWSKI 
działacz społeczny, 

dnia 22-go lutego 193] roku, w wieku lat 64. 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się we wto- 

rek, t. j. 24 b. m., o godz. 9-ej rano w kaplicy przy Cmentarzu po-Ber- 
nardyńskim, po którem nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzinnego, 

o czem zawiadamiają ŻONA i DZIECI. 

    
i witebskiej i kowieńskiej, 

      
w. Sakramentami zasnął w Panu      

  

żubrów. 
.z Warszawy. 

żubrów, 
mieści się w 

skierowanego przeciw urzą- 
dzaniu połowań na wymierające zwie 
rzęta, otoczone ścisłą ochroną prawa. 

dzynarodowej ligi ochrony 
której główna siedziba 
Paryżu, 

Protest ten zawierać ma wezwanie 
do natychmiastowego uniemożliwie- 
nia ks. Pszczyńskiemu dalszego tępie- 
nia tych rzadkich okazów przyrody. 

  

Dziesięciołecie Sejmiku Świeciańskiego 
W niedzielę dnia 22 b. m. p. wo- 

jewoda wileński Stefan Kirtiklis w to- 
'warzystwie naczelnika wydziału p. 
Bruniewskiego i sekretarza osobistego 
p. Wendorffa przyjechał do Święcian, 
by wziąć udział w uroczystościach 10- 
łecia istnienia sejmiku święciańskiego. 
Na dworcu powitali p. Wojewodę p. 
starosta święciański Mydlarz, komen- 
dant powiatowy P. P. oraz pluton 

Związku Strzeleckiego i oddziału Fe- 

deracji z orkiestrą. O godz. 11 ks. dzie- 

kan Mańkowski odprawił uroczyste 

mabożeństwo, wygłaszając okołicznoś- 
ciowe kazanie w języku polskim i li- 

tewskim. O godz. 12 w sali sejmiku 

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 

z okazji jubileuszu, którego przebieg 

miał bardzo podniosły i uroczysty 
charakter. Po zagajeniu posiedzenia 
przez p. starostę Mydlarza i powitaniu 

przezeń przybyłych gości oraz rad- 
nych wszystkich kadencyj sejmików 

zabrał głos p. Wojewoda, wygłaszając 
dłuższe przemówienie, w którem pod- 
kreślił duże zasługi, położone przez 
samorząd śŚwięciański w pierwszem 
chlubnem 10-leciu odzyskanej niepod- 
ległości. Następnie p. wojewoda mó- 
wił o zadaniach i roli samorządu w 
życiu zbiorowem w ogółności, pod- 
kreślając, iż samorząd šwiecianski ze 
swego zadania wywiązał się w zupeł- 
ności. Główny nacisk p. Wojewoda po- 
łożył na konieczność współpracy 3-ch 
czynników: rządu samorządu i orga- 

mizacyj społecznych. M. in. p. Woje- 

woda oświadczył, iż wszelkie pogłoski 
o zmianach terytorjalnych na terenie 
województwa są obecnie całkowicie 
mieaktualne. Szereg przemówień po- 
witalnych, które rozpoczął przedsta- 
wiciel armlji płk. Furgalski, dowódca 
5 p. p. Leg., podkreślał zasługi, jakie 
oddał powiatowi samorząd święciań- 
ski. Przemawiało dalej wielu przed- 
stawicieli "miejscowych organizacyj 
społecznych i gospodarczych. ‚ 

Po przemówieniach p. starosta 
Mydlarz wygłosił dłuższe sprawozda- 
mie z 10-łetniej działalności samorzą- 
du, iilustrując cyframi i datami każdą 
dziedzinę pracy, jak drogi, rolnictwo, 
szkolnictwo i t. p. Odczytano szereg 
depesz i listów, nadesłanych z okazji 
10-lecia przez ks. biskupa Bandurskie- 
go, gen. Żeligowskiego, marszałka Se- 
matu Raczkiewicza, min. Prystora, wi- 
cemarszałka Sejmu Piłsudskiego i sze- 
reg inńych, oraz uchwałono wysłać 
depeszę do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospokitej, p. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, do p. prezesa Rady Mini- 
strów i do p. ministra spraw wew- 
nętrznych. i 

Następnie na temże posiedzeniu p. 
Wojewoda udekorował w imieniu p. 
prezesa Rady Ministrów srebrnemi 
krzyżami zasługi ziemianina p. Ale- 
'ksandra Guzego i prezesa miejsc. Poł- 
skiego Związku Nauczyciełstwa Szkół 
Powszechnych p. Adolfa Brzezińskie- 
go oraz wręczył medale 10-lecia od- 
zyskania niepodległości całemu szere- 
gowi pracowników samorządowych. 

  

Po posiedzeniu sejmikowa żeńska 
szkoła rolnicza. podejmowała p. Woje- 
wodę oraz radnych wszystkich kaden- 
cyj sejmików skromnym obiadem go- 
spodarskim. O godz. 6 p. Wojewoda 
wziął udział w odprawie prezesów Fe- 
deracji, na której jako prezes woje- 
wódzkiego zarządu Federacji P.Z.0.0. 
'w dłuższem przemówieniu udzielił 
szeregu wskazówek organizacyjnych. 
© godz. 8 p. Wojewoda był obecny ma 
«wieczorze towarzyskim, urządzonym 
przez Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet i Związek Strzelecki. Dnia na- 
stępnego w poniedziałek p. Wojewoda 
poświęcił ranek na lustrację urzędu 
starostwa, komendy powiatowej P.P. 
oraz szeregu instytucyj opiekuńczych. 
P. Wojewoda odwiedził Związek Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet, Rodzinę Po- 
licyjną, Stowarzyszenie Młodzieży 

Polskiej, ośrodek zdrowia, Stację opie- 
ki nad matką i dzieckiem, Związek 
Inwalidów, Towarzystwo D. O. Z. oraz 
schronisko sejmikowe dła sierot. Pra- 
gnąc przekonać się o sprawności miej- 
scowej straży pożarnej p. Wojewoda 
zarządził próbny alarm, po zakończe- 
miu którego p. Wojewoda dał wyraz 
swemu zadowoleniu z powodu spraw- 
mości i szybkości akcji. P. Wojewoda 
złożył wizytę miejscowemu ks. pro- 
boszczowi oraz odwiedził Związek Zie 
mian. W godzinach popołudniowych 
p. starosta Mydlarz podejmował p. 
Wojewodę oraz przedstawicieli miej- 
scowych władz i organizacyj społecz- 
no - gospodarczych czarną kawą, na 
której został poruszony cały szereg 
aktualnych zagadnień, przeważnie na- 
tury gospodarczej. O godz. 7 wiecz. 
p. Wojewoda, żegnany przez starostę 
i komendanta powiatowego P. P., od- 
jechał do Wilna. 
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Teatr „Lutnia. 
„Noc Sylwestrowa". Farsa w trzech akt. 

St. Krzywoszewskiego. 

Pamiętamy sztuki Krzywoszew - 
skiego, które miały albo zacięcie saty- 
ryczne jak Rusałka, albo liryczne jak 
Edukacja Bronki, Aktorki, stale gry- 
|waną fantastyczną baśń Djabeł i 
Karczmarka. Wiemy iż Red. Świata, 
jest człowiekiem europejskiej kultury 
i zna rozmaite warstwy społeczne, zna 
nawet dałekie kresy Rzeczypospolitej 
z wywczasów łowieckich. 

Można więc było się spodziewać 
od niego sztuki bardziej starannie o- 
pracowanej niż ta Noc Sylwestrowa... 
Poprostu przykro się robiło, słuchając 
i patrząc jak autor od ręki, byle jak, 
sklecit... nawet nie intrygę... ale jakąś 
niemożliwą przygodę. Dwie kobiety z 
towarzystwa(?) zabierają jakieś indy- 
widuum do zupełnie pustego domu w 
Mokotowie, służba jest bowiem na tej 
samej maskaradzie, z której one Ścią- 
gają podejrzanego bubka, nie płacą- 
cego za szampan i zuchwałego odpo- 
wiednio. 

         

     

  

Nr. 44 (1986) 

B. P. 
Eljasz Kirszbraun. 
Z Warszawy nadeszła wiadomość. 

że w niedzielę nad ranem zmarł w wie 
ku lat 50 prezes organizacji ortodok - 
syjnej w Polsce „Agudas Izraeł* b. p. 
Eljasz Kirszbraun. 

Zmarły był posłem sejmowym od 
roku 1922. W roku 1927 wszedł do 
Sejmu z listy Bezpartyjnego Bloku ja 
ko przedstawiciel ludności żydow- 
skiej. Był on prezesem Rady Wyzna- 
niowej Żydowskiej w Warszawie. Był 
on też radnym miasta przez cały czas 
istnienia Warszawskiej Rady Miejs- 
kiej. Osiatnio wskutek nieułeczalnej 
choroby nie brał wcałe udziału w ży- 
ciu politycznem i z tego też powodu 
nie przyjął zaproponowanej mu przez 
BBWR. kandydatury na posła do Sej- 
mu przy ostatnich listopadawych wy- 
borach. 

Na wieść o zgonie prezesa Rady 
zwołane zostało w niedzielę popolud- 
niu nadzwyczajne plenum Rady Kaha 
łu warszawskiego, na którem uchwała 
no by pogrzeb odbył się na koszt Ka- 
hału. 

Rodzina zmarłego otrzymała kon- 
dolencje od całego szeregu działaczy 
politycznych i między innemi teź od 
p. premjera Sławka i marszałka Sej- 
mu Świtalskiego. : 

‚ 7 \УПпа na pogrzeb wyjechali do 
Warszawy miejscowi działacze orta- 
doksyjni rabin 4. Szule, rabin M. Ko- 
relicz i radny gminy wyznaniowej ży- 
dowskiej p. S. Solowejezyk. 
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Tak zachwyca wszysłkie obecne 
kobiety, że każda gotowa mu się od- 
dać, ale... „panie“ są ostrożne, mimo 
iż zaprosiły na noc owego jegomościa: 
a przynajmniej pozwołiły mu zostać... 
Oddaje mu się trzecia, co jest naj- 
mniej oczekiwane, a tamte zuchwale 

się przyznają do tego, że właśnie one 
zostały kochankami nieznanego a- 
wanturnika! Bo że powiedział swoje 
nazwisko, to przecie nie znaczy że się 
lak nazywa. Mąż i narzeczony mają 
zmartwienie, a pomysłowy bukek po- 
życza od wszystkich pieniądze, nie 
wyłączając lokaja. Przysyła sekun- 
dantów, nie bardzo można zrozumieć 
dlaczego? Ci, piją maderę wystraszo- 
nego mięża, niezgodnie z kodekseni 
honorowym. Andrzej (bubek) znów 
przychodzi, ciągle się mówi, że strzeli 
komuś w pępek (to jeden z dowcipów 
sztuki), potem za pomocą grzebyka 
odnajduje się winowajczyni, gdyż słu- 
żąca opuszcza tacę z owocami... po- 
tem panienka domowa rozprawia z 
lokajem o tem, że jego narzeczona ma 
kochanka, i... tak dalej, i tak dałej, 

aż się kończy... chociaż mogłoby się i 
od tego miejsca zaczynać. 

'To wszystko jest przykre. Niema 
o co szat rozdzierać że się p. Krzywo- 
szewskiemu farsa upiekła bez dowci- 
pu i bez intrygi, ale to jakiś upadek 
poziomu nawet farsowego, że można 
spłodzić coś tak niedbale napisanego 
i to w stolicy się podoba. Zupełnie jak- 
by autor powiedział: „Niczego lepsze- 
go nie jesteście warci, strawicie i ta- 
kiego ,patałacha”. Też jeden ze sta- 
łych dowcipów sztuki. 

+ 

Artyści wlekli swoje role jak cięż- 
ki klajster, szarpali się w nich, panie 
ziewały i chichotały naprzemian by 
jakoś tekst zapełnić, telefon też robił 
co mógł w tym względzie. P. Sawicka 
(żona), p. Niwińska (narzeczona) i p. 
Szurszewska (służąca), robiły swoje 
typy ale i tak nic nie pomogło, z pa- 
nów było więcej pociechy bo p. Jaś- 
kiewicz miał dobrą rołę lokaja i zna- 
komicie ją wyzyskał, p. Wyrwicz z 
niczego stworzy pyszności (jak się już 
nie z rołi nie da wykrzesać. to nos 
przyprawi i szepleni i trzeba pękać ze 
śmiechu), p. Ciecierski jest bardzo wy- 

tworny w komizmie, a p. Bałcerzak 
ma tak miłą powierzchowność, że na- 
wet w roli takiego „żulika” był sym- 
patyczny. 

Publiczności było dość dużo, ale 
sarkała, no, cóż, mamy prowincjonal- 
ne gusta i Warszawa nie może nas 
swoich nauczyć. 

\ Ero. 

BIBLJOTEKI_ MIEJSKIE. 
Wilno bardzo dużo zrobiło dla czy 

telnictwa. Od czasu gdy Wilno odzy- 
skało swój normalny wygląd, szersze 
warstwy zapragnęły książki, gazety, 
młodzież szkolna, mieszkająca często 
zupełnie nieodpowiednio do swych za- 
jęć i kreśleń potrzebnych, musiała о- 
trzymać jakieś lepsze lokale do nauki. 

Bibljotek publicznych powszech- 
nych mamy trzy. Ostatnio powstały 
dwie Bibłjoteki Miejskie. Pierwsza w 
gmachu starego Ratusza; zarządza 
nią zasłużona na polu pedagogji p. Za- 
krzewska, druga znajduje się na ul. 
Bonifraterskiej pod zarządem również 
znanej w mieście ze swej ideowości p. 
A. Makowskiej. Trzecią jest Bibljote- 
ka im. T. Zana. Bibljoteki są całkowi 
cie utrzymywane przez Magistrat. Bi- 
bljoteka Tomasza Zana jest tylko sub- 
sydjowana, opiekuje się nią z wiel- 
kiem oddaniem się p. Ruszczycówna. 

Prócz tych wyżej wymienionych, 
znajdują się jeszcze zorganizowane w 
bieżącym roku trzy bibljoteki popu- 
larne, na przedmieściach, uwzględnia- 
jące w treści książek ogrodnictwo, ho- 

     

  

dowlę i wszystko co mieszkańcom Ku- 
prjaniszek, Jerozolimki i Gór, potrze- 
bne być może. Ilość książek wynosi o. 
koło 200, a zajęcie objęły ideowo i bez 

płatnie kierowniczki tamiejsz. szkół 
powszechnych, w których się odbywa 
wieczorne czytelnictwo. 

Bibljoteka Nr. 1, mieści się w sta- 
rym gmachu Ratusza, który stoi właś- 
ciwie pustką, czekając przeznaczenia 
bardziej odpowiedniego do swojej ar- 
chitektury. Widzimy ze sprawozdań, 
że rok temu była frekwencja mniejsza 
niż teraz, że z jednego tysiąca wzrosło 
wypożyczanie do trzech tysięcy, czy- 
telników na miejscu też stale ilość się 
podnosi, a że jest to dziełnica przyty- 
kająca do zwartej masy ulic żydows- 
kich, więc objaw jest znamienny, i za- 
interesowanie do czytelnictwa polskie- 
go dzięki umiejętnemu obchodzeniu 
się, z młodą zwłaszcza klijentelą, po- 
suwa sprawę oświaty na coraz szersze 
drogi rozwoju. 

Bibljoteka ta powstała z księgo- 
zbioru Stow. Naucz. Polskiego, które 
miało od 1905-6 swoją wypożyczal- 

nię, z początku tylko dla nauczyciel- 
stwa, potem i dla uczniów. Zorgani- 
zowano potem księgarnię, która mia- 
ła swoje dni chwały i upadku, aż zo- 
stała zlikwidowana, pochłaniając 
wkłady nauczycielskie bezpowrotnie. 
Czytelnią zajmowały się pp. Zakrzew- 
ska i Rodziewiczowa, zbierając książ- 
ki, gdzie się dało, obecnie przekazane 
zostały Magistratowi, (depozyt na lat 
10). Magistrat dokupuje potrzebne 
dzieła '. Jest tam teraz 8479 tomów. 
Od końca listopada do obecnej chwili 
było 23040 zmian książek, dia 1709 о- 
sób, frekwencja dochodzi do stu osób 
dziennie, przeważnie uczącej się mło- 
dzieży. ‚ 

Wielkim brakiem jest lokal zupel- 
nie nieodpowiedni, chociaż Świeżo 

wyremontowany, ale niezgrabny w 
rozmieszczeniu, ciasny, czytelnicy 
mieszczą się w przegródce za szafami, 
co uniemożliwia kontrolę nad czyta- 
nemi książkami i gazetami, miejsce 
dla interesantów też wąskie i ciasne. 
A frekwencja wzrasta i trzeba coś wy- 
godniejszego znaleźć. 

Bibljoteka Nr. 2 składa się częś- 
ciowo z dawnej czytelni W. Makow- 
skiego, i nowonabywanych dzieł, tam 
tównież stale przybywa czytelników i 
wypożyczających. W ciągu ubiegłego 

     

roku korzystało 3.900 gości z czytelni, 
z bibljotek — 1.223, zmieniono ksią- 
żek 40.535 tomów. 

Jak dalece wzrasta czytelnietwo w 
tej bibljotece, niech służy za dowód, 
że w 1929 r. zmieniono w niej 1.441 
książek, teraz zaś w styczniu b. r. 

5062 i ciągle wzrasta ilość. 

Ponieważ ta bibljoteka powstała 
nietylko z ramienia Magistratu, ale i 
z ofiarności p. A. Makowskiej (wdo- 
wy po zasłużonym działączu i księga- 
rzu Ś. p. Waciawie Makowskim), któ- 
ra oddała na rzecz czytelni urządze- 
nia bibljoteczne (szafy, półki, obrazy 
it. p.) warto się,nad nią bliżej zasta- 
nowić. Jedno uderza każdego, znające 
go nasze stosunki: dlaczego dotąd nie 
nosi ta bibljoteka imienia W. Makow- 
skiego? Przecież na to chyba ani ko- 
sztów, ani długich formalności nie po- 

trzeba, ażeby uczcić tak słabym odru- 
chem tak wielkie zasługi rodziny, któ- 
ra pracowała dla Ojczyzny wtedy, 
gdy się za to nietylko nie dostawało 
orderów, ale można było dostać się 
do więzienia. 

W małem schludnem pomieszcze- 
niu parterowem, mieści się wypoży- 
czalnia, gdzie siaduje od rana p. Ma- 
kowska, ruch jest stały. Przychodzą 
ludzie najrozmaitszych sfer, od tak 

„niskich że zdarzyło się niedawno iż 
woźny poznał w jegomościu prowa- 
dzonym do Łukiskiego więzienia sta- 
łego czytelnika gazel... może to był 
ten, co w księdze życzeń napisał że 
koniecznie zaprenumerować trzeba 
pismo kryminalistyczne, detektywne... 
a Harcerz i Ognisko niepotrzebne... 
Inni pragną czytać Życie wytworne. 
inni chcą pałić w czytełni. Na wszyst- 
kie te życzenia odpisuje p. Makowska 
najżyczliwiej, uwzględniając w miarę 
możności pragnienia klijenteli. Przy- 
chodzą tam szoferzy, robociarze, ła- 

tem murarze w fartuchach gliną uma- 
zanych, by za 5 groszy przeczytać ga: 
zetkę w czystym pokoiku. 

Przychodzi też i inteligencja. Ależ 
to nie dia niej zrobione, zawoła ktoś z 
z Magistratu. Ależ owszem, zdaniem 
mojem ani Magistratowi, ani proletar 
jatowi nic nie ubędzie, jeśli niezamoż- 
ny inteligent zamiast w dymie i hała- 
sie cukierni, przy drogich ciastkach, 
przeczyta sobie tutaj gazety za 5 gr. 
pobok z robotnikiem. Gdzie bowiem 
ma inteligent wileński czytać gazety? 
tygodniki? W cukierniach? Nie mają 
tam wszystkich pism, nic nie można 
wynotować jeśli się chce, i atmosteru 
kawiarni przeszkadza. Dajcie więc 
naprawdę wszystkim sferom użyć tej 

placówki kulturalnej na ul. Bonifra- 
terskiej 8. Młodzież szkolna ma ież 
swój pokoik do odrabiania lekcyj. Ja- 
kiem to jest dobrodziejstwem dla na- 
szej dziatwy, której warunki mieszka- 
niowe są często okropne — nie potrze- 
buję uzasadniać. W swych suterenacih 
i przy rozmaitych „smarkatkach* tra 
cą oczy i dostają bółów głowy odra- 

biając precyzyjne mapy'i rysunki wy- 
magane w szkołach. Tu znajdują spo- 
kój i światło odpowiednie, a w razie 
potrzeby i wskazówki życzliwe, przy- 
jazne... 

A początek tej bibłjoteki Makow- 
skich sięga... 1879 roku, więc lat liczy 
sobie 52, Tak się zdarzyło dziwnie, że 
właśnie równiutko w 50 lat po otwar- 
ciu księgarni i tajnej czytelni przez W. 
Makowskiego, zlikwidować trzeba by- 
ło firmę i resztę książek zakupił Magi- 
strat, by z nich uczynić tę bibljotekę. 
Doprawdy, należałoby jej dzieje po 
krótce umieścić na jakiejś tablicy w 
lokalu, żeby czytelnicy młodego poko- 
lenia dowiadywali się jak to dawnieg 
było łatwo... „ Hel, Romer, 

* 5 
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Wyniki wyborów do Rady Miejskiej 
w Nowej 

W miedzielę dnia 22 b. m. odbyły 

się w Nowej Wilejce wybory do Rady 
Miejskiej. 

* Przebieg wyborów był bardzo spo 

kojny, co tłumaczyć należy słabem za 

inieresowaniem wyborców — i znie 

„chęceniem do samorządu, który nigdy 

dotąd jeszcze na gruncie tego przen 

łowego miasteczka nie wywiązał się z 

zadania. 
Frenkwencja głosujących. choćby 

w zestawieniu do wyborów  sejmo- 

wych rażąco nikła, bo otóż na 3739 u- 

prawnionych. głosowało zaledwie 

1995. z czego 23 głosy okazały się nie- 

ważne. 
Z poszczególnych 7 list, jak to da- 

ło się przewidzieć, największą ilość 

głosów uzyskała lista Nr. 1 „Bezpartyj 

mego Bloku Uzdrowienia Gospodarki 

Miejskiej. gdyż padło na nią 638 

  

Wilejce. 
głosów (mandaty 4); lista Nr. 83 — 
„Bezpartyjnego Zrzeszenia Ludzi Pra- 
cy dla ulepszenia gospodarki* za któ- 
rą wstydliwie ukrył się socjalistyczny 
burmistrz p. Ołdakowski — uzyskała 
takąż ilość mandatów przy 548 gło- 
sach; lista Nr. 4 — „Komisji Okręgo- 
wej Związków Zawodowych i Tnteli- 
gencji Pracującej“ zbliżona najwięcej 
do PPS. — głosów 394 (2 mandaty); 
i lista Nr. 5 „Oświata i Praca* 184 
głosami wprowadza do Rady jednego 
kandydata — oraz lista Nr. 6 — „Ży- 
dowska* -— również jednego kandy- 
data 157 głosami. 

Na listę Nr. 7 Gminy żydowskiej 
padło zaledwie 50 głosów. 

Aczkolwiek obliczenia te są prowi 
zoryczne, żadne mogące mieć wpływ 
na. rozdział mandatów zmiany praw- 
dopodobnie nie zajdą. b 

Plan ruchu granicznego polsko-łotewskiego. 
bnsa 5 marca r. b. na odcinku granicz- 

aym Turmonłty odbędzie się konferencja gra- 

„aiczua polłsko-łotewska przy udziałe władz 

Awantura uliczna 
W miedziełę wieczorem ulica Zamkowa w 

Molodeeznie stała się widownią dużego skan- 

dala srywołanego przez grupę awanturni- 

ków. 
Zajšeie to miało przebieg następujący: 

Późmo wieczorem na ulicy Zamkowej zja- 

«wiło stę kilku podhumorzonych osobników, 

którzy zaezepiałi każdego przechodnia, szeze- 

gólnie mtewiasty, wywołując szereg awantur 

© wypadku powiadomiono pobliski posteru- 

mek P. P. 
Na miejsce wypadku udał się posterun- 

fkowy P. P. Sziachowicz Jan, który usiłował 

szatrzymać awanturników i zaprowadzić ich 

jeszcze jeden zbieg 
Ubiegłej nocy na odcinku granicznym Ra- 

doszkowicze przedostał się na teren polski 

miejaki A. Mysłowski, b. rejent miński. My- 

głowski w czasie przekraczania granicy Z05- 

granicznych i administracyjnych poświęcona 
sprawie omówienia programu ruchu grani- 
cznego sezonowego dla rolników i kupców. 

w Mołodecznie. 
na posterunek polieji. Wówczas ei rzucili 
się na policjanta odebrali karabin, i obaliw- 
szy na ziemię zaczęli bić. Całe zajście przy- 
jęło dła policjanta groźny obrót. Na SZCZĘŚ- 

cie na pomoc posterunkowemu przyszło 

dwóch wojskowych, którzy uwolnili go z 

opresji i pomogli jednego z awanturników 
zatrzymać. С 

Zatrzymanym okazal się mieszkaniec M0- 

łodeczna Bazyli Bonder. Podczas badania 

Bonder zeznał, że w awanturze uczęstniczyli 

koledzy jego: Jan Soroko, Car Bazyli, Michał 
Paczkowski i Jan Szroda, których polecono 
aresztować. (e) 

z Rosji sowieckiej. 
łał ranny w bok przez strażnika sowieckiego 
i mimo ciężkiej rany zdołał zbiec na terytor- 
jum polskie. 

   

Krwawa bójka we wsi Polskie-Wierzby. 
W ubiegłą niedzielę we wsi Polskie-Wierz- 

by w powiecie wileńsko-troekim, w miesz- 

Kkaniu Hryniewieza odbywała się huczna zaba- 

va. 
Pedezus zabawy, kilku z gości, a miano- 

wieie: Kadziewicz Bolesław, bracia Edward 

Z Wiktoe Butowieze i Lisowski Bolesław rzu- 

«ili się wa mieszkańca tejże wsi Noreįko Mi- 

Straszny wypadek na torze kolejow 
WWezopaj dostarezono do szpitala żydow- 

skiego ciężko pokaleczonego przez pociąg 0- 

«obnika, którym okazał się mieszkaniec pew- 

mej wsi u pod Jaszun Juljan Graczuk. 

Jak się wyjaśniło Graczuk wracając pocią- 

giem z Wiłna do Jaszun wyskoczył przed 

chała i zadali mu szereg ciężkich ran nożem. 

W stanie beznadziejnym przewieziono Norej- 

kę do szpitała sejmikowego. Czterech spraw- 

ców zbrodni aresztowano i odesłano do dys- 

pozycji władz śledczych. Powody krwawej 
rozprawy nożowej nie są narazie wyjaśnione. 

Dochodzenie w toku. (6). 
Lasa A 

ym. 
stacją z pociągu będącego jeszeze w biegu. 

Czyn ten przypłacił ciężkiem kaleetwem, 

gdyż wyskakując poślizgnął się i wpadł pod 

koła pociągu. Ciężko rannego Graczuka na- 

stępnym pociągiem przywieziono do Wilna 

i skierowano do szpitala żydowskiego. . (C). 

Wykrycie 3 potajemnych gorzelni w gminie 
kraśnieńskiej. 

W ciągu ubiegłej niedzieli funkcjonarju- 

sze P. P. wykryli na terenie gm. kraśnieńs- 

kiej aż 3 potajemne gorzelnie urządzone na 

więlką skałę. 

   ą gorzelnię prowadził mieszka- 

miec wsi Kościuszki Choriton Mikołaj w do- 

brze zakonspirowanym budynku położonym 

przy hłotach wpobliżu wsi Weredowo. W go- 

  

rzelni skonfiskowano 63 litry samogonu. 

Drugą gorzelnię wykryto we wsi Sucho- 

dolszczyzna, gm. kraśnieńskiej. Prowadzili ją 

bracia Józef i Konstanty Rudzi. Skonfisko- 

wano 90 litrów samogonu. 

Wreszcie trzecią gorzelnię wykryto we wsi 

Bor-Wielki. Należała ona do mieszkańca tej- 

że wsi Zawiadowicza Pawła (c) 

ARYTON 

ŁIDA 
+ Wykrycie połajemnej gorzelni. W ostat 

mich dniach organa policyjne wpadły na trop 

potajemnej gorzelni, którą w krótkim cza- 

sie udałe się ujawnić w folwarku Popowce, 

gminy zabłockiej, którego właścicielką jest 

Stanisława Muszyńska. Aparat gorzelniany 

„oraz spora jeszeze ilość sariogonki dostały 

się wraz z fabrykantami w ręce policji. 

` + pożary w pow. lidzkim. W dniu 19-go 

'tutego w powiecie lidzkim powstały 3 poża- 

ry, przewaźnie z powodu nieostrożnego ob- 

«chodzenia się z ogniem, a mianowicie: We 

wsi Szeptuny, gminy 1wiejskiej, spalił się 

dom mieszkalny i chlew wartości 2.500 zł. 

ma szkodę Antoniego Zubryka. We wsi Dział- 

ki, gminy zabłockiej, spaliła się stodoła wraz 

we zbiorami zeszłorocznemi wartości 2 ty- 

sięcy złotych, na szkodę Aleksandra Impero- 
wicza. W kołonji Mjanówce, gminy lidzkiej, 

spaliła się stodoła wraz ze zbiorami i sprzę- 
kami rolniczemi, wartości 1.500 złotych, na 
szkodę Aleksandra Radkiewicza. 

+ Sprawa Kino-Teatrów w Lidzie. Gdy 
łidzkie kino-teatry należały w swoim czasie 

„Nirwana“ do p. Jabłońskiego, zaś Edison“ 

do p. Lewina, było współzawodnictwo mię- 

dzy właścicielami, a tem samem i wyświetla- 

nie lepszych filmów dla zjednania sobie kli- 
jenteli. Wspėlzawodnictwo dwu kin pocią- 

galo sa sobą dobry skutek. Od pewnego cza- 

su jednak oba kino-teatry, niewiadomo nam 

zresztą na jakich warunkach, przystąpiły do 

"spółki, wybierając z pośród siebie jednego 

gospodarza. Od tego czasu społeczeństwo li- 

dzkie nie miało możności oglądania pięk- 

mych filmów. Obrazy bywają wyświetlane 

prawie wyłącznie produkcji zagranicznej, a 
zwłaszcza niemieckiej, o treści zupełnie dla 

nas obcej i w dodatku brzydkie. 

  

Zrozumiała rzecz — niema konkurenta— 

wyświetla się więc z łaski co jest najgor- 
szego. 

Ale społeczeństwo musi zareagować na 

taki stan rzeczy, albowiem nie można, by. 20 
tysięcy mieszkańców naszego grodu, było zda 
nych na łaskę właścicieli kino-teatrów i Za 
swój z nie znalazło godziwego spędzenia 
wolnych chwil od pracy. 

+ Przemzysł chałupniczy. W dniu 22 b.m. 
edbyło się organizacyjne zebranie przedsta- 
wicieli przemysłu chałupniczego w Lidzie ce- 

iem utworzenia powiatowego komitetu wy- 
stawy przemysłu chałupniczego w Warsza- 
wie i zakupu eksponatów na wystawę. Ze- 

braniu przewodniczył P- starosta K. Bogat- 

kowski, sekretarzował P- Bo W wyniku 

obrad przyjęto projekt utworzenia w Lidzie 

sklepu spółdziełczego przemysłu chałupnicze- 
go oraz udzielania kredytów dla przemysłu 
chałupniczego tylko spółdzielni tegoż prze- 
mysłu, a nie poszczególnym związkom. Do 
%omitetn wystawy zostali wybrani pani hr. 

Krasicka, pani Wojtuszkiewiczowa, Tomaszke 

wicz, Wach, Sitkowski i Michalski. Protekto- 

rat nad wystawą objęła p. starošcina Bogal- 
kowska. 

+ Program prace nauczyejelstwa. W dniu 
22 b. m. odbyło się plenarne zebranie zarządu 

oddziału powiatowego Związku Polskiego Na- 
uczyciełstwa Szkół Powszechnych w Lidzie, 
ma którem omawiano wiele spraw organiza- 
syjmwydke. Na pierwsze miejsce wysunęła się 

    

  

sprawa budowy domu związkowego w Li- 

dzie, zakupu placu pod ten dom oraz u- 

tworzenia funduszu budowy, opartego na 

składkach członkowskich. Pozatem postano- 

wiono usprawnić pracę w sekcji oświaty po- 

zaszkolnej, w zakresie kursów wieczornych, 

imprez teatralnych i chórów oraz ogólnej 

polityki oświatowej, sekcji centrali bibljotek 

wędrownych oraz referatu prasowego 1 Sa- 

morządowego. 
-- Odezyty przedstawieleli Federacji. W 

ostatnich dniach w Lidzie przedstawiciele Fe- 
deracji P. Z. O. O. kapitan w stanie spoczyn- 
ku Kuziak i porucznik rezerwy Kaupe wy- 
głosili szereg odczytów propagandowych 
wśród nauczycielstwa, kolejarzy, pocztowców 
i t. d. o ideologji i zadaniach Federacji. Przy 
tej sposobności krzewili akcję oszczędności 

i ubezpieczeń na życie w P. K. O. 

SMORGONIE 
+ Z życia Smorgoń. Dnia 7 lutego z ini- 

cjatywy Rodziny Policyjnej i Ż. P. O. K. od- 

była się w Smorgoniach Wielka Zabawa ta- 

neczna, poprzedzona przedstawieniem. Ode- 

grano dwie komedje: „0. S. S“ oraz „Wu- 

jaszka Alfonsa“, pod rež. p. Poraūskiego. Nie- 

milknącemi oklaskami publiczność wyrażała 

swoje uznanie dla doskonałej gry naszych 

amatorów. Szczelnie wypełniona sała, oraz 
niebywała wprost u nas frekwencja na za- 
bawie, świadczy wymownie o unormowaniu 
stosunków między tut. mieszkańcami a ko- 

mendantem tut. Posterunku p. Sewastiu- 

kiem, który w krótkim czasie zyskał sobie 

ogólną sympatję i prawdziwy Szacunek. 

Ogólny dochód 240 zł. podzielono 25 pro- 

cent na rzecz Ż. O. P. K. oraz 75 procent na 

rzecz Rodziny Policyjnej. 

2 POGRANICZA 
+ Ruch graniczny polsko-łotewski. W 

ubiegłej dekadzie na podstawie przepustek 
granicznych do Łotwy udało się 79 osób wraz 
z towarem wartości 2.500 złotych. Z Łotwy 

na podstawie przepustek granicznych prze- 
kroczyło 66 osób z towarem wartości 2.000 
złotych. 

-+ Aresztowanie dezerterów na granicy. 
Dnia 21 b. m. wieczorem w rejonie odcinka 
granicznego Horewicze patrol K. O. P. za- 

trzymał 5 podejrzanych osobników, którzy 
nielegalnie usiłowali przedostać się na teren 

sowiecki. Zatrzymanymi osobnikami okazali 

się 2 dezerterzy poborowi i poszukiwany prze 

stępca i dezerter Michał Wasilonek. 

-- Techniey komunistyczni w potrzasku. 
Na odcinku granicznym Rubieżewicze ubie- 

glej nocy ujęto 2 techników komunistycz- 

nych, przy których znaleziono okólniki i in- 

strukcje K. P. Z. B. przeznaczone dla jacze- 

jek w województwie nowogródzkiem i wileń- 
skiem. 
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T TP 
Dr. Marjan Obiezierski. 
W dniu wczorajszym liczne grono 

krewnych, przyjaciół i znajomych od- 
prowadziło zwłoki zmarłego w dn. 20 
lutego Ś. p. dr. Marjana Obiezierskie- 
go na wieczny spoczynek na cmentarz 
Rossa. 

Tłumny orszak pogrzebowy oraz 
wieńce okrywające szczełnie trumnę 
świadczyły wymownie o popularności, 
jaką cieszył się zmarły w szerokich ko 
łach społeczeństwa wileńskiego. Wzię 
ty lekarz, gorliwy działacz społeczny, 
człowiek zaeny, uczynny i towarzyski 
pozostawił po sobie jaknajłepszą pa- 

mięć u wszystkich, którzy się z Nim 

stykali. 
W Wilnie ś.p. dr. Obiezierski osiadł 

względnie niedawno. Przeważną część 
swego życia spędził w Mińsku, gdzie 
miał rozległą praktykę i gdzie posiadał 

własną wzorowo urządzoną klinikę 

ginekołogiczną. Ratując się przed te- 

rorem bolszewickim musiał porzucić 
to wszystko i przeniósł się do Wilna, 

gdzie niebawem, dzięki swemu do- 

świadczeniu fachowemu i zaletom swe 

go charakteru, zdobył sobie wielki mir 

wśród pacjentów. 
Praca zawodowa nie pochłaniała 

go jednak całkowicie. Interesował się 

żywo sprawami publicznemi i brał 

czynny udział w życiu społecznem i 

politycznem. Jeszcze będąc studentem 

uniwersytetu warszawskiego za udział 

w demonstracji patrjotycznej z powo 

du rocznicy Kilińskiego (w r. 1874) zo 

staje relegowany i wysłany na zesła- 

nie w głąb Rosji. Kończy swe studja 

w Dorpacie, poczem rozpoczyna swój 

długoletni zawód lekarski w Mińsku, 

jako głównym ośrodku ziemi białorus 

kiej, z której pochodził i do której był 

szczerze przywiązany. W Wilnie zna- 

lazł się w atmosferze bliskiej i przy - 

jaznej, a jednak zawsze tęsknił do 

stron rodzinnych i żywo interesował 

się wszystkiem, co się działo po tam: 

tej stronie kordonu. Los uchodźców 
mińskich i mohylowskich zawsze go 

bardzo obchodził i „Związek Polaków 

z kresów zakordonowych', roztaczają 

cy nad nimi opiekę był głównym tere- 

nem działalności filantropijnej zmar- 

łego. Był również czynnym członkiem 

Zarządu Wileńskiego Okręgu Czerwo- 

nego Krzyża. 
Ubyła Wilnu jednostka w pełnem 

tego słowa znaczeniu dodatnia. Niech 

mu ziemia będzie lekką. a. 

Jak należy rozumieć 

tę nadzwyczajną gorliwość? 
Mamy do zanołowania następujący przy- 

kry fakt. 

W niedzielę dnia 22 b. m. pierwszy seans 

w największem kinie wileūskiem „Casino“, 

wyświetlony został bezpłatnie dla robotników. 

zrzeszonych w Gospodarczych Związkach Za- 

wodowych. 

Właściciel kina p. Leonidas Pimonow po- 

stąpił tedy bardzo po obywatelsku i zasłużył 

sobie na publiczny poklask. Kino, zwłaszcza 

tego rodzaju jak p. Pimonowa jest w dzisiej- 

szych krytycznych czasach dla większości lu 

dności robotniczej luksusem, na który mało 

kto może sobie pozwolić, bezrobotni zaś na- 

wet marzyć o zobaczeniu dobrego filmu nie 

mogą. ; 

P. Pimonow — zrezygnowawszy calkowi- 

cie z jakiegokołwiek dochodu z jednego sean- 

su dał rzadki przykład bezinteresowności —- 

i zrozumienia sytuacji wśród rzesz robotni- 

czych. 

Z pośród tych kilkuset robociarzy, którzy 

zajęłi „luksusowe* miejsca w „Casino“ na. 

pewno znaczny odsetek po raz pierwszy w 

swem życiu znalazł się w podwojach nieprzy 

stępnego dla siebie kinoteatru, pierwszy raz 

miał możność zobaczenia dobrego obrazu. 

Komuż to miałoby się nie podobać? A jednak 

nie spodobało się. Otóż zapobiegliwość Zarzą 

du Gospodarczych Związków zawodowych z 

jednej strony i szlachetny gest p. Pimonowa 

z drugiej — targnęły wrażliwą strunę poglą- 

dów pepeesowskiego kierownictwa organu po я 

datkowego naszego Magistratu. Jakże to? 

Z darmowego przedstawienia w kinie mieli- 

by skorzystać robotnicy, nic niemający wspól 

nego ze związkami klasowemi P. P. S.? Pi- 

monow — ma być dobrodziejem? To nie mo- 

gło się pomieścić w umyśle zacietrzewionych 

partyjników, zasiadających w odnośnym wy- 

działe Magistratu. 

Zadość czyniąc temu „świętemu* oburze- 

niu — szef wydziału p. ławnik Żejmo, wbrew 

przyjątym zasadom nie przyjął do wiadomo- 

ści informacji właściciela kina — że seans 

darmo wyświetlany nie podlega opodatkowa- 

niu — i polecił z całą bezwzględnością nor- 

malhy wysoki podatek ściągnąć. 
"W trakcie seansu zjawili się w związku z 

tem kontrolerzy magistraccy, obliczyli skru- 

pulatnie ilość zajętych miejsc (a były zajęte 

wszystkie) i zażądali z pustej kasy opłaty. 

P. Pimonow część żądanej opłaty opłacił 

natychmiast z własnej kieszeni i w razie dal- 

szego uporu poborców — resztę opłaci. Wia- 

domo nie zbiednieje. Lecz co niesprawiedliwie 

to niesprawiedliwie. 

Jak się dalej dowiadujemy, Zarząd Gospo- 

darczych Związków Zawodowych — przeciw- 

ko temu tendencyjnemu zarządzeniu i uporo- 

wi kierownictwa wydziału podatkowego po 

stanowił założyć kategoryczny protest do Pa- 

na Prezydenta miasta. 

Nieprzyjemna i zbyt przejrzysta sprawa. 

Zobaczymy, co odpowie na nią „gorliwy” 
stróż finansów miasta onże p. ławnik Jan 

Żejmo. Vox. 

     
    
       

    

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| oferty proszę nadsyłać do Redakcji 

*„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87.871 
dia W. S.     

  NERA   

MIEENSKI 

Pracownicy autobusowi grożą strajkiem, 
o ile nie zostanie zawarta umowa zbiorowa. 

W dniu 21 b. m. wieczorem odbyło się 
walne zebranie szoferów i konduktorów au- | 
tobusowych. Tematem narad były sprawy 
zawodowe, dyskutowano również nad ofer- 
tą „Spółdzielni*, ubiegającej się, jak wiado- 
mo, o dalszą koncesję na eksploatację ruchu 
autobusowego. W wyniku burzliwych i dłu- 
gich debat postanowiono domagać się od Za- 
rządu „Spółdzielni* zawarcia umowy zbio- 
rowej z pracownikami na rok: 1931 -szy W 
myśl powziętej uchwały do umowy zbioro- 
wej mają być wniesione m. in. następujące 
punkty: 1) „wynagrodzenie miesięczne szofe- 
rów ma wynosić 300 złotych, kondnktorów 

WEZWIE AKWA ŚAM    

Dziś: Macieja ap. 

Jutro: Zygfryda i Wiktora. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 33. 
Zachód |. —g16m.04 

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U. 3. B. 

w Wilnie z dnia 23. 11—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 
Temperatura średnia — 4° С. 

  

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wach. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA. 
— P. Wojewoda Kirtiklis powrócił w dn. 

23 b. m. ze Święcian i objął urzędowanie. P. 
wojewoda był obecny w Święcianach na uro- 
czystościach związanych z dziesięcioleciem 
istnienia Sejmiku Święciańskiego, zaś w po- 
niedziałek dokonał lustracji gospodarki sa- 
morządu święciańskiego. 

— Konsulat Łotewski komunikuje, że dn. 
25 lutego będzie nieczynny. 

MIEJSKA 

— Powszechny spis ludności. Wydział 
statystyczny Magistrału m. Wilna otrzymał 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pismo, 
w którem został powiadomiony, iż powszech- 
ny spis ludności w całym kraju przeprowa- 
dzony zostanie w grudniu r. b. 

W Wilnie spis ludności przeprowadzi wy- 
dział statystyczny Magistratu. 

Zaznaczyć należy, że ostatni spis ludnoś- 
ci w Polsce był przeprowadzony w roku 
1921. Obecnie po upływie 10 lat od tej chwi- 
li zaszły w stanie zaludnienia poszczególnych 
miejscowości poważne zmiany. 

SANITARNA. 

— Posiedzenie Komisji Sanitarnej. Magi- 
strat m. Wilna zwołał na czwartek 26 lutego 
posiedzenie miejskiej komisji sanitarnej. Na 

porządku dziennym są dwie sprawy: 1) roz- 
patrzenie projektu regulaminu porządkowe- 
go rzeźni miejskiej w Wilnie oraz 2) rozpa- 
trzenie projektu regulaminu korzystania z 
obór miejskich przy targowisku Stefańskiem. 

GOSPODARCZA 

— Projekt zniżki een lekarstw. Jak się 
dowiadujemy, Zarząd Główny Polskiego To- 
warzystwa Farmaceutycznego opracowuje 
obecnie projekt zniżki cen leków przygotowy- 
wanych na podstawie recept lekarskich. 

W związku z tem należy się liczyć iż pro- 
jekt ten wkrótce wejdzie w życie. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurs pedagogiki dła nauczycieli szkół 

speejalnych. Za zgodą Ministerstwa Wyzn. 
Relig. i Ośw. Publicznego w lecie b. r. zor- 
ganiozwany zostanie w Państwowym Insty- 
tucie Pedagogiki specjalny kurs przygoto- 

wawczy dla nauczycieli do pracy w szkołach 

specjalnych dla dzieci anormalnych, a więc 

głuchoniemych, niewidomych, umysłowo-upo- 

śledzonych i moralnie zaniedbanych. O przy- 

jęcie na ten kurs ubiegać się mogą nauczy- 

ciele za pośrednictwem Kuratorjum Wileń- 

skiego Okręgu Szkolnego. 

WOJSKOWA. 

— Przesunięcie terminu wcielenia do sze- 

regów na rok szkolny 1931-32. Ministerstwo 

Spraw Wojskowych _zarządziło udzielenie 

przez komendanta P. K. U. Wilno — miasto 

w roku bieżącym przesunięć terminów wcie- 

lenia do 1 lipca 1932 r. następującym oso- 

bom: 
1. Z pośród poborowych rocznika 1906. 

a) słuchaczom zwyczajnym  (rzeczywi- 

stym) wyższych zakładów naukowych, któ- 

rym w roku szkolnym 1931-32 pozostaje do 

ukończenia studjów ostatni rok, jak rów- 
nież absolwentom tych zakładów naukowych, 
którzy przygotowują się do dyplomów, dokto 

* ratu, odbywają aplikację sąodwą, lub przygo- 
towują się do nostryfikacji dyplomów zagra- 
nicznych. 

b) poświęcającym się studjom teologji. 
2. Z pośród poborowych rocznika 1909. 
Tym poborowym, którzy jako uczniowie 

ostatniej klasy szkół średnich nie zostali do- 
puszczeni do egzaminu dojrzałości (końcowe- 
go) lub egzaminu tego nie zdali, a władze 

szkolne zezwoliły im na powtórzenie ostat- 

niej klasy. 
Podanie należy składać do P. K. U. Wil- 

no — miasto najdalej do dnia 30. czerwca 
1931 r. z dołączeniem następujących dowo- 
dów. 

a) zaświadczenie wyższego zakładu nau- 
kowego, stwierdzające, że petentowi pozo- 
staje w roku szkolnym 1931-32 ostatni rok 
do ukończenia studjów, jak również zaświad- 
czenie władz szkolnych lub państwowych, 
stwierdzających przygotowanie się do prac 

dyplomowych, doktoratu, egzaminów spec- 
jalnych. х 

Dla uczni szkół średnich zaświadczenie 
władzy szkolnej, stwierdzające zezwolenie 
na powtórzenie ostatniej klasy (kursu) szko- 
ły. 

b) dowodu udziełonego im na rok szkol- 
ny 1930 - 31 odroczenia służby wojskowej; 

c) zaświadczenia o przynależności do jed 
nego z ośrodków przysposobienia wojsk. 

Od przedstawienia tego zaświadczenia 
wolni są stypendyści Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i słuchaczy wyższych uczelni 
zagranicznych, a także zakładów teologji- 

Odmownie będą załatwione podania o 
przesunięcie terminu wcielenia poborowych, 

nie posiadających warunków, lub wniesienia 
podania po terminie 30 czerwca 1981 r. 

Decyzja Komendanta w sprawie przesu- 

nięć terminu wcielenia jest ostateczna. Od tej 

decyzji nie przysługuje prawo odwołania. 

Z KOLEL 
— Naukowa organizacja w kolejnietwie. 

W końcu ubiegłego roku przy Instytucie Na- 
ukowej Organizacji w Warszawie powstała 
Sekcja Kolejowa w składzię: Inż. A. Dunin- 
Ślepść (przewodniczący), Inż. J. Wagner i S. 

" gów towarowych pośpiesznych, przew 

200 przyczem jedni i drudzy muszą mieć 
dwa dni w miesiącu wolne od pracy; 2) przyj 
mowanie nowych pracowników odbywać się 
może jedynie w drodze porozumienia ze 
Związkiem zawodowym, również zwolnienie 
pracownika nie może nastąpić bez porozumie- 
nia ze Związkiem. 

Zawarcia umowy postanowiono domagać 
się najpóźniej do dnia 28 b. m. O ile w ter- 
minie tym z winy „Spółdzielni* umowa nie 
zostanie zawarta — walne zebranie uchwali- 
ło prokłamować z dn. 1 marca r. b. strajk 
generalny szoterów i konduktorów.     
Wasilewski (zastępcy przewodniczącego), Inż. 
C. Kaczmarski (referent generalny), mająca 
za zadanie pracę nad usprawnieniem kolej- 
nictwa, gromadzeniem odnośnych materja- 
łów oraz koncentrowanie dokonywanych w 
tej dziedzinie poczynań. „ay: 

— Oszezednošeiowe zarządzenia Minister- 

stwa Komunikacji. Ostatnio Ministerstwo Ko- 
munikącji wydało 2 ważne zarządzenia, któ- 
re mają na celu oszczędności w dziedzinie wy 
datków eksploatacyjnych. Jedno z nich do- 
tyczy ograniczenia w dni Ś ne ruchu 
towarowego do niezbędnej ilości pociągów. 
Ograniczenia te nie będą obejmować pocią- 

cych 

    

    

artykuły żywnościowe, żywy inwentarz 
ne przesyłki. Rozporządzenie to weszło w ży- 
cie od dnia 15 lutego a podyktowane zostało 
zmniejszonym ruchem towarowym. Minister- 
stwo Komunikacji poleciło Dyrekcjom nad- 
syłanie opinji o celowości tych ograniczeń 
po upływie miesiąca. W każdym razie ogra- 
niczenie ruchu towarowego w dni świąłecz- 
ne przeprowadzone będą w ten sposób, iż nie 
dotkną w żadnym wypadku klijentów kolei 
i nie odbiją się na sprawności i szybkości 
transportów towarow, 

Pozatem Ministerstwo Komunikacji pole- 
ciło Dyrekcjom kolejowym rozważyć możli- 
wości chwiłowego ograniczenia słabo zalud- 
nionych pociągów pasażerskich, ale to tylko 
w tym wypadku, jeżeli zmiany te nie odbi- 
ją się ujemnie na sprawności komunikacji i 
dadzą oszczędności. Również i w tej sprawie 
mają Dyrekcje wypowiedzieć swoją opin 
już w najbliższym czasie. ( 

— Zjazd Dyrektorów Okręgowych Dyrek- 
cyj Kołejowych. Dnia 25 lutego r. b. odbę- 
dzie się w Warszawie w Ministerstwie Komu- 
nikacji zjazd Dyrektorów wszystkich Okrę- 
gowych Dyrekcyj Kolejowych, któremu jak 
zwykle przewodniczyć będzie Pan Minister 
Komunikacji inż. Alfons Kiihn. (a). 

-— Zwiększenie przewozów na kolejach. 
W okresie sprawozdawczym ой 4. П. — 
10.11 naładunek na P. K. P. wyraził się licz- 
Ъа 12.401 wag. 15 ton. przeciętnie w dniu ka- 
lendarzowym i w porównaniu do ubiegłego 
tygodnia (9.162 wag.) zwiększył się o 3.239 
wag. przeciętnie dziennie t. j. 1-35,49/o a w po- 
równaniu do miesiąca stycznia r. b. (11.286 
wag.) zwiększył się o 1.165 wag. przeciętnie 
dziennie t. j. + 10,4"/o. 

W dniu roboczym 
14.468 wag. 

Ogólna praca na P. K. P. (naladunek 
własny oraz przyjęcie od kolei zagranicznych 
wyraziła się liczbą 18.772 wag. przeciętnie 
dziennie i w porównaniu do ubiegłego ty- 
godnia (10.668 wag.) zwiększyła się o 2.104 
wag przeciętnie dziennie t. j. +29,1*f, w po- 
równaniu do miesiąca stycznia r. b. (12.451 
wag.) wykazuje zwiększenie o 1.321 wag. prze 
ciętnie dziennie, co stanowi 10,6 ?/o. 

Przeładunek węgla eksportowego na stat- 
ki w okresie sprawozdawczym wynosił: w 
Gdańsku 5.587 wag. — 112.650 ton, w Gdyni 
2.923 wag. — 58.832 ton; razem 8.510 wag-— 

171.482 ton. 
Pozostawało na postoju w portach do prze- 

ładunku węgla eksportowego na statki 3.328 
wag. — 62.568 ton. 

W porównaniu z tymże kresem czasu ro- 
ku ubiegłego przeładunek węgla eksporto- 
wego na statki w Gdańsku i Gdyni (142.834 
ton.) wykazuje zwiększenie o 28.648 ton t. j. 
+20,10/o. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Kursy praktyczne dla pań-gospodyń, 
młodych dziewcząt i służących. Kursy obej- 
mują gotowanie, sprzątanie, rachunkowość, 
główne zasady prania i prasowania. Prowa- 
dzone będą według programu Instytutu Gos- 
podarstwa Domowego w Warszawie. Kurs 
trwać będzie 6 tygodni. Opłata 20 zł. miesię- 
cznie. Zapisy przyjmuje Sekretarjat Stow. 
Sług św. Zyty w Wilnie zauł. Kazimierzowski 
Nr. 4 od 11-ej do 3-ej i Sekretarjat N. O. K., 
ul. Orzeszkowej 11 od 11-ej do 1-ej. Kursy 
odbywać się będą w godzinach poobiednich 
w Stow. św. Zyty. 

Konieczność coraz ściślejszej rachunkowo- 
ści domowej i oszczędności w rozmieszczeniu 
dochodów, sprawiły, że chcąc ulżyć kłopo- 
tom pań domu postanowiono wyszkolić od- 
powiednio przystosowane do współczesnych 
wymagań cywilizacji i oszczędności pomocni 
ce w domowem gospodarstwie. Służące na- 
sze wogóle nie uczą się swego fachu i zapew- 
ne nie myśłą by coś prócz sił fizycznych i do- 
brej woli było potrzebne. Największy chaos 
panuje w tej dziedzinie, tak pod względem 
wymagań pań, jak i sług. Żadna nie wie do 
czego druga jest zobowiązana, i czego ma 
prawo od drugiej wymagać. Panuje, albo ła- 
godny teror, albo wzajemne daleko idące us- 
tępstwa, w rezultacie czego gospodarstwa do- 
mowe przedstawiają widok nieapetyczny, a 
kasa jest doskonałą próżnią. Bezład społecz- 
my jakim się odznacza nasze społeczeństwo 
sprawia, iż służąca przechodząc z domu do 
domu spotyka się z tak dalece różnemi poję- 

ciami o czystości, terminach zmiany bielizny 
i froterowaniu podług, higjenie domowni- 
ków, używalności łazienki i t. p. że musi być 
ciągle zdezorjentowana i niczego stałego sie 

nie może nauczyć, choćby podawania obiadu 
w oznaczonej porze. * 

Nasze służące przedewszystkiem tracą og- 
romnie wiele czasu przez nieumiejętne jego 
rozmieszczenie. Nie umieją sobie wielu rze- 

czy ułatwić, trzymają się uporczywie zwy- 
czajów zapomnianych w świecie cywilizowa- 
nym, i mają wymagania nieprodukcyjne, bo 
ani im, ani ich chlebodawcom nie przynoszą- 
ce korzyści. Ale zato mogą mieszkać prymi- 
tywnie, jeść „po dzikiemu“ resztki, spać w 
barłogach i często wolą to, niż wymagania © 
czystość i porządek, ład i jakąś estetykę ku- 
chenną. 

Niezmiernie wiele dobrego może sprawić 
takie przeszkolenie nawet starszego pokolenia 
służących ( o ile się na naukę służby zgo- 
dzą...) A znów młode dziewczyny, które skoń 
czyły szkołę powszechną i nie wiedzą co & 
sobą począć, jakże dobrzeby zrobiły zapo- 

  

   

    

     

  

naładunek wynosił 

  

-czątkowując nową erę kulturalnych służą- 

cych, nawet mieszkając przy rodzicach mo- 

głyby być przychodniemi posługaczkami i 
miałyby więcej czasu dla siebie. Z pewnoś- 
cią kursy takie przyniosą dużą korzyść. 

— Uwadze Lokatorów i Sublokatorów. 
W dniu 26 b. m. Zw. Lokatorów i Subloka- 

torów zamyka zbieranie podpisów pod pety- 

cję do Rządu o niepodwyższanie komornego 

i podatku od lokali. 
We własnym interesie lokatorowie ,po- 

3 

* winni więc zgłaszać się do Związku Lokato- 
rów (Wielka 28), codzień od 5-ej do S-ej 
wieczór i składać pod powyższą petycję swe 
podpisy. 

— Sejmik Związku Spółdzielni Polskich 
w Wilnie. Prezes Rady Wileńskiego Oddzia- 
łu Związku Spółdziełni Polskich, zawiadamia 
spółdzielnie zorganizowane w tymże Związku 
a.znajdujące się na terenie Wileńszczyzny 
że Doroczny Sejmik odbędzie się dnia 15-g0 
marca 1931 r. w Wilnie przy uł. Wileńskiej 
Nr. 33, początek o godz. 10-ej 30 m. z nastę- 
pującym porządkiem obrad: 

1) Zagajenie, 2) Ukonstytuowanie Prezyd- 
jum i przyjęcie porządku obrad, 3) Odczy- 
tanie protokółu z poprzedniego Sejmiku, 4) 
Sprawozdanie za rok ubiegły, 5) Referaty, 
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Rady 
Wileńskiego Oddziału Związku Spółdzielni 
Polskich. 7) Budżet na rok 1931 dla Wileń- 
skiego Oddziału zku Spółdzielni Pol- 
skich, 8) Dyskusja i uchv dotyczące spra- 
wozdania Oddziału i referat, 9) Zmiana par. 
7 i 12 regułaminu Oddziału, 10) Wybory uzu- 
pełniające do Rady Wil. Oddziału Zw. Spół- 
dzielni Polskich, 11) Wołne wnioski. 

ZEBRANIA I OBCZYTY. 

— Odezyt proi. U. S. B. 5. Szylling-Sien- 

gałewicza. Dnia 27 lutego b. r. w Sali Śnia- 

deckich, Uniwersytetu odbędzie się ciekawy 

odczyt prof. 5. ing-Siengalewicza p. t- 

„Problem starzenia się w świetle nauk bio- 

logicznych”. 
Początek o godz. 7-ej wieczorem. Wstęp 

1 zł, dła młodzieży 50 gr. 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 

VII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro 

de dnia 25 lutego 193Ł r. o godz. 20-ej w sa- 

li własnej przy ulicy Zamkowej „24. 
Porządek dzienn 1) Odczytanie proto- 

kółu z ostatniego posiedzenia. 2) Dr Elsa 

Claess (Bruksela): W sprawie ciał obcych 
w rogówce, (w języku francuskim). 3) Dr. 

Alfred Krauss (Wilejka powiatowa): Demon- 

stracja preparatów. 4) Dr. W. Karnicki: 
Wpływ gruczołów dokrewnych na zachowa- 

nie się nowotworów doświadezalnych. 5) Dr. 

Kenigsberg: O leczeniu promieniami granicz- 

nemi (z pokazem chorych). 

— posiedzenie Wiłeńskiego Oddziału Pol- 
skiego T+wa Historycznego odbędzie się dnia 

24 lutego we wtorek o godz. 8 wieczorem w 

lokału Seminarjum Historycznego U. S. B. 

(Zamkowa 11). Na porządku dziennym od- 
czyt p. S. Wysłoucha p. t. „Ze studjów nad 
organizacją państwa litewskiego na Polesiu. 

— Wileńskie Koło Związku Bibłjoteka- 
rzy Polskich. We czwartek dnia 26 lutego 
b. r. odbędzie się zebranie członków Koła z 

porządkiem dziennym: 
1) Rozdanie trzeciej ulotki Koła; 2) Ko- 

munikat Zarządu; 3) Komunikat p. M. Dzi- 

kowskiego: „Pamiętnik pierwszego dyrekto- 
ra Wileń j Publicznej Bibljoteki“. Wpro- 
wadzeni goście mile widziani. 

— Czarna Kawa Klubu Społecznego. Dnia 
1 marca r. b. (niedziela) o godz. 18-ej w sie- 
dzibie Klubu Społecznego w Wilnie (mała 
sala Pałacu Reprezentacyjnego) odbędzie się 
trzecia w tegorocznym sezonie „Czarna Ka- 
wa” z referatem p. posła Bogusława Miedziń- 
skiego p. t. „Czy mamy program“? 

Pa referacie nastąpi dyskusja. Zaprosze- 
nia zostały już rozesłane, pozostałe zaś w 
niewielkiej ilości można otrzymać w Sekre- 
tarjacie Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, ul. Ostrobramska Nr. 19. 

— Odczyt o Estonji. We środę dnia 25.I1 

r. b. o godzinie 18-ej (6 wiecz.) w sali Kasyna 
Garnizonowego odbędzie się zorganizowany 
przez Koło Wileńskie Zw. Ofic. Rez. odczyt 

red. Bolesława Wita-Święcickiego pod ty- 
tułem „Jak Europa zorganizowała obronę 

swych granic. 
Prelegent, który niedawno wrócił z pod- 

róży po Estonji, mówić będzie o organizacji 
armji i wyszkolenii wojskowem oraz o Kai- 
selicie — organizacji w której ręku spoczywa 
sprawa przysposobienia, wojskowego i obro- 
ny granie. 

  

  

   

   
    

  

   

     

    
   

   

   

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Rada gminy żydowskiej wobec grożą- 
eego w szkołach strajku. Na ostatniem płe- 
num Rady gminy wileńskiej sprawa zadań 
nauczycieli szkół żydowskich i w związku z 
tem groźba stajrku w tych szkołach była 
szeroko debatowana. Uchwalono po długiej 
dyskusji by Kahał wydał nauczycielom wek- 
sle na sumę 15 tys. złotych. W ten sposób 
groźbę strajku w szkołach żydowskich nara- 
zie zażegnano. (h) 

RÓŻNE. 
— 0 złożeniu zeznań o dochodzie za rok 

1930. Zarząd Związku Piwiarń, Kawiarń i 
Jadłoadjń komunikuje. iż zeznania o docho- 
dzie za r. 1930 można wypełnić i złożyć przez 
Związek w godz. urz. od 5 do 7-ej wiecz. przy 
ul. Stefańskiej 42 m. 1. , 

— Praca w P. O. W. załieza się do wysług 
emerytalnych. W myśl wyjaśnień Minister- 
stwa Skarbu podanych do wiadomości pp. 
wojewodów przez Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych, praca w organizacjach P. O. W. 
jest policzoną do wysługi emerytalnej zarów- 
no funkcjonarjuszów państwowych jak i za- 
wodowych wojskowych. 

  

<5 „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEI Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. I|-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Te< 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
4 m. 30 „Czupurek* Benedykta  Hertza. 
Wszystkie bilety sprzedane. Wieczorem o g. 
8-ej „Bankiet“ i „Raz, dwa, trzy” Molnara w 
reżyserji i z udziałem dyr. Zebwerowicza. 
Obie te komedje pełne humoru i zacięcia ar- 
tystycznego, cieszą się w Wilnie ogromnem 
powodzeniem. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8-ej wieczorem „Noc Sylwestrowa” Krzywo- 
szewskiego, doskonała komedja współczesna, 

w reżyserji dyr. Zelwerowicza. Publiczność 
oklaskuje gorąco wykonawców, z Niwińską, 
Sawicką, Szurszewską, Balcerzakiem, Ciecier- 
skim, Jaśkiewiczem i Wyrwiczem-Wichrow- 
skim na czele. 

— „Dzielny wojak Szwejk“ Heseka, po ce- 
nach najniższych. We środę dnia 25-go b. 
m. ukaże się w Teatrze na Pohułance o godz. 

8-ej wieczorem arcyzabawna komedja Haseka 
„Dzielny wojak Szwejk po cenach ®ар - 
szych, od 30 gr. Sztuka ta, która zdobyła 
w Wilnie rekord powodzenia, ukaże się nie- 
odwołalnie po raz ostatni w sezonie. 

— Ada Sari w Wiłnie. Nazwisko Ady Sari 
znane już jest Wilnu z zeszłorocznych wy- 
stępów i wszyscy miłośnicy jej wiełkiego ta- 
lentu będą mogli jeszcze raz usłyszeć feno- 
menalny głos tej śpiewaczki w sali Konser- 
watorjum Muzycznego, w środę 25 b. m. w 
programie Puccini, Moniuszko, Verdi, Gre- 

czaninow i i. Zaznacza się że bilety w nie- 
wielkiej już iłości sprzedaje biuro „Orbis“ 
Mickiewicza 11-a. Szatnia dla wygody publicz 
ności została rozszerzona. Ceny biletów od 
8 zł. do I zł. Początek o godzinie Ż0-ej. 

      

 



                

RABJO 
WTOREK, dnia 24 lutego: 

11.58: Czas. 12:05: Muzyka taneczna (płyty). 

13.10: Komunikaty meteorologiczne. 15.50: 
„Skarby na dnie morza* — odczyt. 16.25: 
Program dzienny. 16.30: Utwory Czajkow- 
skiego (płyty). 17.15: „Dwóchsetlecie Manon 

Lescaut“ — odczyt. 17.45: Koncert. 18:45: 
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: Pro- 
gram na Środę i rozm. 19.10: Kom. rolniczy. 
19.25: Rezerwa. 19.35: Pras. dziennik radjowy. 
19.50: Opera („Faust* — Gounoda)) w przer- 
wie „Tygodnik artystyczny” 23.35: Komu- 
nikaty. 

  

     

ŚRODA, dnia 25 lutego. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Radjokronika 
z Warsz. 16.10: Progr. dzienny. 16.15: Audy- 
cja dła dzieci z Warsz. 16.45: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 17.15: „Bitwa pod Grocho- 
wem — odczyt z Warsz. 17.45: Koncert z 
Warszawy. 18.45: Chwiłka strzelecka. 19.00: 
Kwadrans akademicki. 19.15: Znakomite Śpie- 
waczki (płyty). 19.30: Program na czwartek 
i rozmaitości. 19.40: Pras. dziennik radjowy. 
19.55: „Łiteratura faktu czy literatura fikeji“? 
(o nowych prądach w literaturze) — odczyt 
wygłosi Antoni Bohdziewicz. 20.15: „Od mitry 
od corridy* —/felj. z Warsz. wygł. W. Rogo- 
wicz. 20.30: Koncert Stow. Mił. Dawnej Muzy- 
ki z Warsz. 22.15: „Tęsknota za słońcem — 
feljj z Warszawy, wygłosi J. Targ. 22.50: 
Kom. i muz. taneczna z Warsz. 

  

Pepierajele przemysł krajowy 

* . & 

Klu Biiejskie 
IBALA MIEJSKA 
Gutrówrawska 5. 

Uwaga! 

  

kon 30 gr. 

Nora Ney, Zbyszko Sawan i K. Junosza-Stępoyski 

Dźwiękowy 
EINO-TEATR 

ы нЕЬ!ОБ“ w najnowszej 

“ "L swej kreacji 

Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„MOLLO 
ml, A. Mioziewicza 22. 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka Nr. 47 

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Bal- 
Od dnia 21 do 25 lutego 

1931 roku będą wyświetlane filmy: 

W rol. gł.: Aleksander Murski, Betty 
Bird, Livio Pavaneli, C. Blackwell. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

SERCE NA ULICY 
* we dnia Helios : Hollywood 

HARRY LIEDTKE, Wiera Szmitierlew, Junkerman : erebes 

Najnowszy Polski 

Przebój Dźwiękowy! 

Na |-y seans ceny zniż. 
Ulubieniec publiczności 

CZARNE DO 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10:15 

ANIOŁ POD SZMINKĄ 
dań mężczyza, z których żaden nie umie jej dać miłoścj. 

Dziś! Najpiękn. gwiazda ekranu 

Billie Dove w obrazie 

Dramat kobiety, będącej przedmiotem pożą: 

Dziśl 

Cudo film świata! 

Superfilm dźwiękowy! 

  

KU RJ ER 

Tragiczne zajście między małżonkami 
w domu rozpusty. 

Pogodny poranek dn. 18 sierpnia w obrę- 

bie VI posterunku P. P. zakłócony został 

nieludzkiemi krzykami, lamentami, biegani= 

ną i t. p. dochodzącemi z przybytku rozpu- 

sty, mieszczącego się w domu Nr. 10 przy 

ul. Jeziornej, a utrzymywanego przez mał- 
żonków Noecha i Sorę Kapłanów. 

Okazało się, iż przyczyną awantury jest 

ło iż Kapłan obłał swą żonę Sorę kwasem 

siarczanym. 

Niebawem na miejsce wypadku zjechała 

karetka pogotowia ratunkowego, lekarz cięż- 

ko poparzoną przewiózł do szpitala, zaś 

sprawcą tego okrutnego czynu zajęła się po- 

ilcja, osadzając go w więzieniu. 

Przeprowadzone śledztwo ustaliło, iż No- 

ech Kapłan, liczący obecnie 34 lata, po roz- 

wiedzeniu się z żoną, w 1926 r. ożenił się 

powtórnie z Sarą, chociaż ta trudniła się nie- 

rządem. 

Po dwuletnim pożyciu Kapłan przekonał 
się iż żona zdradza go z niejakim Szwarcem, 

a wobec tego małżonkowie wzięli ze sobą 

rozwód. \ 

Upłynął jokiś czas, a Sora poczęła zabie- 

gać za pośrednictwem osób trzecich o na- 

wiązanie ponownych stosunków. z Kapłanem, 
obiecując solennie zerwać z kochankiem i 

być dobrą żoną. 

Kapłan, który wciąż kochał Sorę, uwie- 

rzył jej i wziął z nią po raz drugi ślub. 

Szczęście jednak — jak żalił się Kapłan— 

trwało tym razem niedługo. Sora: słowa nie 

dotrzymała i w dalszym ciągu żyła ze Szwar- 

cem. 

Początek seans. o godz. 4-ej. 

Kapłan postanowił wówczas położyć kres 
swemu życiu — otruć się. 

W: tym celu nabył kwas siarczany i udał 

się do sypialni by tu popełnić samobójstwo. 

Ku swemu oburzeniu zastał tu swą żo- 

nę ze Szwarcem. 

To przepełniło miarę. Kapłan zapomniał 

na jaki cel miał zużyć kwas. Nalał płynu do 

kubka i chciał nim chłustnąć na Szwarca, 

lecz ten uchylił się, a żrący płyn obłał twarz 

Sory. 
Widząc straszne skutki swego czynu, Ka- 

płan wybiegł z mieszkania i zawezwał po- 

gotowie, a w międzyczasie wykrzykiwał ra- 

dośnie: „Teraz Sora będzie tylko moją żoną”, 

co miało oznaczać, że wobec oszpecenia ja- 

kie pozostawią na twarzy blizny, żadnego 

kochanka nie znajdzie. , 
Kapłana postawiono w stan oskarżenia i 

stanął on przed Iil-im wydziałem karnym 

sądu okręgowego. 

Oskarżony nie przyznał się do winy i 

twierdził, iż nie miał zamiaru oblać żonę. 

Poszkodowana Sora Kapłanowa oświad- 

czyła przed sądem, iż ona jest winna niesz- 

częściu, gdyż zdradzała męża, który z tego 

powodu wiele cierpiał. 
Sąd zmienił kwalifikację prawną: czynu, 

i na zasadzie art. 53, 54 i 470 cz. I K. K. 

skazał Kapłana na osadzenie w domu popra- 

wy przez rok zaliczając mu na poczet kary 

areszt zapobiegawczy od dn. 19 sierpnia ub. 

roku. 

Skazany, który narazie zapowiedział ape- 

iację, później ją cofnął; poddając się z rezy- 

gnacją wyrokowi. Ka-er. 

(P TINA SIS PES T ASS S NIKON 
Najpoczytniejsza powieść 

Pies Baskerwillów =" 
NAD PROGRAM: Wariat na wolność 

Naet. progr.: Panienka z barem na kółkach. 

Komedja 
w 2 akt. 

MINO 

pozostałych rolach: Edmund Love i Farrel Mac Donald. 

NAD PROGRAM: DODATEK RYSUNKOWY FLEJSURA. — — — 

Pogani 
Całe Wilno będzie śpiewać 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. — — — 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 

W roli głównej bożyszcze kobiet 

M Ramon Novarre 
„Miłosną pieśń” 

Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10:30 

  

  

  

2 P i у м Wilniel jako studentka chemii 

KINO. U Dziś! WRS AWK ane 0 L 6 A c 4 E c H 0 WA w życiowym dramacie Dziś! 

„PAN”%|.. SŁODYCZ ZWYCIĘSTWA 
WIELKA 42 podług głośnej powieści Heleny W..... U, w pozost. rolach: utalentow. IG0 SYM i inni. Ceny od 40 gr. 

Dziś! Wielki e © 10 aktowy dramat erotyczny z życia współ. 

Bino Koljowe dramat miłości Tra ed a tancerki czesnego ma tle konfliktów rodzin. z udzia- 

BGNIS KO i poświęc. p. t. łem ulubienicy publiczności Lil Dagower 

NAD_ PROGRAM: ŚWiąt do góry NOgaMi > ii marzy. 
(sbak aworez kolejow.) | początek seans. о g. 5, w niedz. i ów. © , 4 po poł. Następny program: Władca karnawału z Harry Liedtke 

Polskie Kino Dziś!  Niebywały przepiękny program! Wieczór humoru, satyry i śmiechu! Najpopularniejsi komicy świata 
p arcyzabawna 

WANDA 
al. Włelka'30, tel.14-81 | NAD PROGRAM: Pot. arcydzieło p.t. 

Pat i Patachon w obliczu Śmierci 
Romans uwodzicielk 

kom.-farsa 
w 10 aktach. 

Wzrusz. dramat w 10 aktach z życia kobiet pół- 
światka. W rol. gł: Lya de Putti i Ben Lyon. 

    Początek o godz. 4-ej, 

roda życia 
w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

  

Kino - Teatr Dziś ost. dzień! Najgł. film polski ze 

| « | „Złotej Serji" w-g nieśmiertelnego ar- 

k U cydziela Stefana Žeromskiego 

Miekiewieza 11, t.13-62 W rolach głównych: 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

Zarząd Akc. Tow. Kurlandzkiej Olejarni w Wil 
zawiadamia pp. Akcjonarjuszy, że w dniu 24-go marca 1931 r 

uł: Słowackiego Nr. 14, m. 3, w Wilnie, odbędzie się Zwyczajne Walne 

”]) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
stępującym porządkiem dziennym: 

1929—30, 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

1929—30, 5) Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

D-r Mabuza żyje i działa 
w Ameryce w Scotland Jard 

Potężny dramat w 10 aktach. 

Dziś! — Najnowszy i najpotężniejszy szlagier świata! 

» Tajemnice 
W roli głównej Warner Oland Neil Hamilton. 

Dalsze dzieje d-ra Mabuza, — 

— Pierwszy raz w Wilnie! 

d-ra Fu Manchu 
NAD PROGRAM: Humor i śmiech — komedja w 2 aktach. 

6) Wolne wnioski. 

4 19 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Kłóeicie się — rzekła Kema-— 

JĄ w domu jest śmierć. — Mówiła 

równym, tępym głosem. — Nie 

zakłócajcie mu spoczynku. 

Eustachy odsunął się od niej, śmie 

jąc się zgrzytliwie. 

— Dobrze, dobrze, Kemo. Co wię- 

<ej, pamie detektywie? 

. O'Leary podniósł oczy. z nad ołów 

ka; którym się bawił, przeczekując: 

dziwną przerwę. 

— 0, jesząge dużo. Panie Dimuck, 

to sa A musialo pana zasko- 

czyć? . 

Elihu Dimuck klasnął głośno w 

różowe, tłuste ręce. 
—- Przeraziło mnie, 

mną do głębi. 
— Teraz wy, Grondal! — O'Leary 

zwrócił się gwałtownie do lokaja.. — 

Co was obudziło? 

   

  wsbr 

  

snęło 

—— Dzwonek, proszę pana. Pomy- 

ślałem odrazu, że widać starszy pan 

umarł. \ 

Twarz Grondala była odpychająca, 

ale jego zachowanie się bez zarzutu. 

— Gdzie sypiacie? 

-— Na gónze, proszę pana. 

— W narożnym pokoju ód połud- 

mio-wschodu? 
—Tak, proszę pana. 

— Czy zbiegliście schodami od 

frontu? o 

— Nie, proszę pana. Służbowemi, 

od tyłu za kuchnią. Pan pewnie wie, 

które to. 
—- Sehodząc, mie zobaczyłiście i 

nie usłyszeliście nic godnego uwagi? 
— Nie, proszę pana. 

Na to pytanie Grondał odpowie- 

dzieł za prędko, tak jakby był na nie 

przygotowany. Ale naturalmie wszy- 

WYOPOSZTAGL POBOCZA ” ow 

IZRKCA 1 ADMIUISYAAUW iaguikokiże 2. Talis (0. Czym ed godz, G-2 py. Pasaday 
S 3 siew przyjaaje sf gndn. ei pusl knisa 

  

nie, Sp. Akc. 
o godz. 5-ej po poł., w lokalu Zarządu przy 

Zgromadzenie Akcjonsrjuszy z na- 
2) Sprawozdanie zarządu za ro 

4) Zatwierdzenie bilansu i rachunku strat i zysków za rok 

Sześciotygodniowe 

SETRY 
do odstąpienia 

Zakretowa 26, m. |. 

scyśmy byli przygotowani na sczegó- 

łowe badania. 

-— Więc udaliście się wprost do po 

koju chorego? 

— Tak, proszę pana. Tylko zatrzy 

małem się w kuchni, żeby zapalić lam 

pe. 
Ale do kuchni trafiliście po- 

omacku, bez światła? 3 

— Tak, proszę pana. Znam w tym 

domu 'wszystkie kąty jak własną kie- 

szeń, ale myślałem, że w pokoju cho- 

rego będzie potrzeba więcej światła. 

Zauważył pan, że u nas niema elekt- 

ryczności. 3 

— Zauważyłem — odparł cierpko 

O'Leary. 
— Tak — ciągnął spokojnie Gron- 

dał. — Kiedy zapalałem lampę wesz- 

ła Kema. Dzwonek łączy się też z jej 
pokojem. 

— Aha! 
Ó'Leary spojrzał na kucharkę. Sta 

ła obok March, podobna w swym sta- 
rym szlafroku do mieforemnej bryły, 

z rękami na biodrach, z oczami utk- 

wionemi obojętnie w młodego detek- 
tywa. 

  

   

  

w_I L E NOSKI 

SPORT 
KURS NARCIARSKI. 

Zarząd sekcji Narciarskiej Akadernickie 

go Związku Sportowego w Wilnie, powiada- 

mia swych członków, iż w dniach od 25 la- 

tego r. b. zostanie zorganizowany pod kierow 
   nictwem alifikowanego instruktora -— 

p. Pietkiewicza — kurs narciarski dla począt 

kujących. 
Lista zapisów na powyższy kurs — w kan 

  

celarji Związku codziennie za wyjątkiem 

niedziel od godziny 19—21 w lokalu Związ- 

ku (ul. Świętojańska 10). 

Gry sportowe. 

W sali Okr. Ośrodka W. F. rozegrywanoa 

mecz towarzy w koszykówkę i siatkówkę 

pomiędzy drużynami 3 b. saperów i Makabi 

Wojskowi zasłużenie wygrali siatkówkę w 

stosunku 30:21 (15:7) natomiast ulegli dru- 

nie Makabi w koszykówkę przegrywając 

spotkanie 21:8 (11:ć) Sędziował por. Herhold. 
Wileński Okręgowy Związek Gier Spor- 

lowych w dn. 28 lutego i 1 marca w sali 
Ośrodka W. F. organizuje turniej siatków- 

ki pań i panów przy udziale wszystkich miejs 
cowych klubów sportowych. 

    

    

  

  

Ceny na mięso. 

Starosta Grodzki Wileński podaje do 0- 

gólnej wiadomości, iż z dniem 21 lutego r.b. 

obowiązują następujące ceny na mięso: 

1) Mięso wołowe I gat. z dodatkiem 30 

proc. kości za 1 kg. 1 zł. 80 gr. 

3) Mięso wołowe II gat. z dodatkiem 30 
proc. kości za 1 kg. 1 zł. 60 gr. 

4) Mięso wołowe IIgat. bez kości za 1 kg. 
22Ł,42086. 

5) Mięso koszerne za 1 klg. 2 zł. % gr. 
6) Mięso cielęce tylna część 1 zł. 15 gr. 
7) Mięso cielęce mostek i kotlet za 1 kg. 

1 zł 
8) Mięso cielęce łopatka za 1 klg. 0.80zł. 
Winni żądania lub pobierania cen wyż- 

szych od wyznaczonych będą karani w dro- 

dze administracyjnej w myśl art. 4 i 5 Rozp. 
Prezydenta R. P. z dnia 31. VIII 1926 r. o 
zabezpieczeniu podaży przedmiotów pow- 

szechnego użytku (Dz. Ust. Nr. 91 poz. 5226: 

aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 

złotych. 
Jednocześnie z tem traci moc obowiązu- 

jącą zarządzenie z dnia 14. 1. 1931 r. L. 555. 

NA WILENSKIM BRUKU 
Wzrost: nieszczęśliwych wypadków. 

Podług opracowanego ostatnio zestawienia 

miejskie pogotowie ratunkowe w ciągu ubie- 

głego roku zmuszone było interwenjować w 
6091 wypadkach. 

W porównaniu z rokiem 1929-:ym ilość 
wypadków w Wilnie wzrosła o 540. . 

Podrzutki. 

W dniu 21 b. m. w kościele OO Bonifrat- 
rów znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 2 tygodni, którego umieszczono 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

W dniu 21 b. m. w bramie domu Nr. 58 
przy ul. Zakretowej znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 1 tygodnia. Podrzutka 

Nr. 44 (1986) 

Pod kołami autobusu. 
W dn. 2ib.m. szofer prowadzący autobus 

Nr. 14148 przy zbiegu Kijowskiej i Nowogr« 
najechał na przeježdžającą furmankę, wskuw 
tek czego został okaleczony koń należący dą 
Markiewicza Pawła, Lipówka 11. Okaleczoś 
nego konia dostarczono do kliniki dla zwie: 
rząt. 

Kradzieże. 

— Grzybowski Franciszek, ul. Mostowa 15 
zameldował o kradzieży z jego mieszkania 

garderoby damskiej i męskiej wartości 3000 

złotych. 
— Szmidt Chaja, ul. Wiłkomierska 40 za- 

meldowała o k y z jej mieszkania gar- 

deroby damskiej i męskiej wartości 1608 zł 
Dochodzenie w toku. 

— Abramowicz Josel, ul. Tatarska Nr. 12 

zameldował o kradzieży garderoby damskiej 

i męskiej na sumę 415 zł. 

-— Michelson Dawid, Oranżeryjny 4 za- 

meldował o kradzieży garderoby damskiej fi 

męskiej na sumę 600 zł. 

—Wasilewski Tomasz, ul. Lwowska 82 

zameldował o kradzi gotówki w sumie 
100 złotych. Ustalono, że kradzieży dokonał 
Wasilewski Mieczysław, uł. Lwowska 82, któ- 
ry po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

„ -— Z niezamkniętego mieszkania na szko- 
Poźniakowej Karoliny, ul. Nowoświecka 5 

radziono garderobę różnej wartości i 60 zł. 
jstałono, że kradzieży dokonała Hawryłkie- 

wicz Jadwiga. ul. Więzienna 5. 

    

  

    
Wypadki za ostatnie dwie oby. 
Za czas od 21 do 23 b. m. zanotowano wy 

padków różnych 99, w tem kradzieży 13, o- 

  

2j Mięso wołowe I gat. bez kości za 1 kg. 

2 zł. 20 gr. 

nejegit MANAUW. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okrę- 

gowego w Wilnie, Dział A, wcią- 

gnieto następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 17.1. 1981 r. 
12571. |. Firma: „N. Tarasiejski i S-wie, Zioła 

lekarskie Święcieny — Wileńskie, S-ka". Skup różnych 

ziół leczniczych i odsprzedaż takowych w kraju i za- 

granicą. Siedziba w Święcianach, ul. 3 Maja 2. Przed- 

siębiorstwo istnieje od | stycznia 1930 r. Wspólnicy 

zam. w Święcianach, przy ul. 3 Maja 2. Nochum, Re- 

beka, Wolf i Benjamin Tarasiejscy. Spółka firmowa 

zawarta na mocy umowy z dn. 31 grudnia 1930 r. na 

czas nieograniczony. Zarząd należy do Nochuma 

i Wolfa Terasiejskich. Każdy członek zarządu upraw- 

niony jest samodzielnie do prowadzenia spraw spółki 

poza Sądem we wszystkich instytucjach administra- 

cyjnych, do wydawania na prowadzenie tych spraw 

pełnomocnictw, do składania instytucjom państwo- 

wym, komunalnym i samorządowym wszelkiego rodza- 

ju dokumentów oraz do otrzymywania takowych, do 

wnoszenia do wszystkich bez żadnego wyjątku insty- 

tucyj administracyjnych, samorządowych i innych w 

tej liczbie do Najwyższej Instytucji Kasacyjnej wszel- 

kich podań, zażaleń, skarg, odwołań, zeznań i innych 

pism, jako też pieniędzy we wszelkiej walucie i wy- 

sokości do odbioru takowych zewsząd w tej liczbie 

i z różnych banków, do otrzymywania z poczty ko- 

respondencji wszelkiej, depesz, przesyłek, pieniędzy 

z kolei, biur transportowych, ekspedycyjnych, komór 

celnych i od wszelkich osób, firm i instytucyj towa- 

rów, oraz do inkasowania wszelkich należności dla 

spółki, a także do składania wyjaśnień ustnych i na 

piśmie w imieniu spółki. Sprawy sądowe prowadzą 

wszyscy członkowie zarządu łącznie. Wszelkie pisma 

dla spółki kwituje jeden z członków zarządu. Weksle, 
czeki, żyto na wekslach i czekach, umowy, skrypty 

dłużne i wszelkie pisma zawierające zobowiązania dia 

spółki, oraz pełnomocnictwa na wykonywanie tych 

czynności winny być podpisywane pod stemplem fir- 

mowym, a weksle także pod Nr. bieżącym księgi 

weksłowej, przez dwóch członków zarządu w tej licz- 

bie przez Nochuma Tarasiejskiego. 3205/VI 

W dniu 17.1. 1981 r. 
12572. 1. Firma: „Złotnicki Wolf* w Wasilisz- 

kach, pow. Szczuczyńskiego. Sklep galanteryjny i wy- 
robów żelaznych. Właścicieł — Złotnicki Wolf zam. 

tamże. 3206/V1 

  

    

12573. | Firma: „Henoch Brudny Paptorb*, w 

Wilnie, ul. Oszmiańska 6. Sklep materjałów piśmien- 
nych. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Henoch 
Brudny zam. w Wiinie, przy ul. Szawelskiej 3. 

3207/V1 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 
w Wilnie wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne: 

W dniu 17.1. 1931 r. 

12574. |. Firma: „Wileńska Sprzedaż Samocho- 

dów i Akcesorji Samochodowych Rebeka Chławnowicz” 

w Wilnie, wl. Wileńska 8. Przedmiot: Komisowa sprze- 

daż samochodów i części samochodowych. Firma 

istnieje od 1931 r. Właściciel — Rebeka Chławnowi- 
czowa zam. tamże. 3208/V1 

12575. |. Firma: „Chaja Sirot* w Wilnie, ul. Ste- 
fańska 1. Skiep galanteryjny. Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel — Chaja Sirot zam. tamże. 3209/V1 

/W dniu 19.1. 1981 r. 
12576. 1. Firma: „Gordon Mark i S-ka — spółka 

firmowa”. Skup brzozy oraz jodły i odsprzedaż tako- 

  

umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

    

wych do Łotwy. Siedziba w Wilnie, ul. Teatralna 4/8. 
Firma istnieje od 23 grudnia 1930 r. Wspólnicy zam. 

w Wilnie: Dawid Gordon przy ul. Teatralnej 4 m. 8, 
Salomon Mark przy ul Adama Mickiewicza 41, Moj- 
żesz Kiwowicz przy ul. Adama Mickiewicza 41 i Men- 
del Wulfin przy ul. Węglowej 16. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dn. 23-XII. 1930 r. na czas 
do dnia 1 października 1931 r. Zarząd należy do 

wszystkich wspólników. Wszelkie zobowiązania w imie- 

miu spółki jako też czeki, pełnomocnictwa, umowy 

t. p. podpisywać będą w imieniu spółki dwaj wspól- 

miey, z których podpie wspólnika Dawida Gordona 
jest obowiązkowy. Wspólnikowi Dawidowi Gordono- 

wi przysługuje prawo zastąpienia się przez pełnomac- 

nika specjalnie i formalnie do tego upoważnionego. 

Spółka nie ma prawa wydawać weksli łub innych zo- 

bowiązań pieniężno-kredytowych. 3210/VI 

AA R a a 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, VI rewiru 

Jan Lepieszo, zam. w Wilnie przy ul. Zamkowej 15, 

m. 2, ma zasadzie art. 1030 U..P. ©. obwieszcza, iż 

w dniu 3 marca 1931 roku, od g. 10-е} rano w Wilnie 

przy ul. Zakretowej Nr. 3, odbędzie się sprzedaż z li- 

cytacji publicznej ruchomości, należącej do dłużnika 

Juljusza Borek-Boreckiego, składającej się z maszyn 

i narzędzi stolarskich, maszyny -do pisania, biurka, 

szafy kancelaryjnej, stołów, desek, motoru i karoserji 

autobusowej, oszacowanej dla licytacji na sumę 4420 zł. 

na zaspokojenie pretensji Olgi Szwarc i innych. 
Na zasadzie art. 1070 U. P. C. powyższa rucho- 

mość może być sprzedana poniżej oszacowania. 

3244/V1 Komornik Sądowy I. Lepiesze. 

   

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robót 

ręcznych we wszystkich szerokościach oraz 

wielki wybór satyn jednobarwnych, kołder 
watowych, pokrowców, prześcieradeł i t. p. 

AJwaga — Wileńska 21..| 
  

  

— Gdy mam chory żołądek, czuję się jak sam 
Henryk Ford. 
El 

А Bo z zepsutym żołądkiem Ford również nie 

może jeść. 

PRETO TNO R OZACACONESE 

M. Błumowicz | ?r GINSBERG 
choroby skórne, wene 

ryczne i moczopłciowe 

Wilenska 3 
od godz. 8-—1 1 4—*. 

tel. 587. 2576 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Mr. 2i, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 
W. Z. P. 29. 911 
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KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA. 

„UIÓJŁWIARKA” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie 
i obficie. Obiad I złoty. 
Abonament miesięcznie zm» 
30 obiadów — 25 złotyche 
Tos us 

Piwo. Gabinety. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary uło 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka tweja. 
jest zabezpieczana zło-- 
tem, srebrem i dregierz* 

kamieniami. LOMBARD 
Płac katedralny, Biskupia. 
Nx. 12. Wydaje pozyczki 
pod zastaw: złota, srebra. | 
brylantów, futer, mełsń.. 
pianin, samachodów i 
wsaołkich towarów. 

3175—1 

Anglicy bezdzietmi 

poszukują 

Lil wróce JO) 
M as 

pod „Inžynier“. 

Poszukuję 

se Mani 
Dowiedzieć się: ulica Za-- 
walna Nr. 40 (u dozorcy)» 

Н КепіцзЬег_@ 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4. 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka,. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 
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Popierajcie Ligę Horskąć 

a li lis ORKA CRO 2 

udkiee pozcjacje 66 gadu, B—3 ych Rudskie datsa gospudsrezago posyjzniyk 
sapjwiają tę o gad BB b Pod wiem. Kamis acimya P. K. O Ble. BASIE Orsborue «= zł 

— Czy i was dzwonek obudził?— 

zapytał O'Leary. 
-— Tak. Myślałam, że starszemu pa 

nu stało się gorzej. Zeszłam nadół i 

poleciałam do pokoju wieżowego. 
Wszyscy już tam byli i stali nad pa- 
mem Adolfem. Leżał na schodach. Sta. 
nęłam i patrzyłam. 

Złote obręcze w jej uszach zami- 
gotały przelotnie żółtym blaskiem. Mó 
wiła spokojnie, prawie obojętnie. 

— Gzy bardzoście się przerazili? 
Wzruszyła szerokiemi ramionami, 
— Pewnie, ale śmierć człowiekowi 

przeznaczona, taka czy inna. Go ko- 
mu sądzone, to go nie minie. 

Wykonała dziwny gest pogodnego 

fatalizmu, właściwego starym, którzy 
dużo przeżyli i pogodzili się ze zni- 
ikomością wszystkiego, co ludzkie. 

Poruszyłam * się miespokojnie i 
chrzęst mego nakrochmalonego far- 
tucha przywiódł mnie zpowrotem do 
realnego samopoczucia. Życie ludzkie 
jest ważną rzeczą, najpoważniejszą 

ze wszystkich naszych ludzkich war- 
tości. A w tym ogromnym milczącym 

domu unicestwiono jedno życie. 
— Więc nie o tem nie wiecie? — 

zabrzmiał wyjatkowo ostry głos de- 

tektywa. 
— Ja? Nie — odparła apatycznie 

Kema. 
* O'Leary popatrzył chwiłę na ciem- 

ną, zamkniętą twarz, poczem wyjął 
płaski platynowy zegarek, spojrzał na 
godzinę i rozejrzał się po obecnych, 

jakby sprawdzając, czy kogo nie brak. 
—'Teraz pani mam powie, co pa- 

ni wie o tej sprawie, panno Frisling. 

— (o ja wiem o tej sprawie? — 

wykrztusiła Mittie Frisling, która od 

chwili starcia z Izabellą siedziała ci- 

cho jak mysz. Miała jeszcze czerwoną 

plamę na policzku i bezbarwne jej 0- 

czy patrzyły tępo i martwo, lecz 

žądamie O“Leary'ego wykrzesało z 

nich błysk trwogi. 

— Pani jest tutaj gościem? 

— Tak. To jest właściwie — tak. 

Nie 

  

  Jest pani gościem, czy nie? 

Je... jestem —- odpowiedziała 

z pośpiechem, spoglądając niepew- 
nym wzrokiem na surową twarzycz 

kę March. 
-— Gościem panny Federie? — ba 

dał uporczywie O'Leary. 

  

$4 iutaka I, Tulston 3-40, 

— Nie -— wyrzuciła Mittie: — Jź 

mie... Urwała. 
O'Leary czekał niby to uprzejm 

na dalszy ciąg. Widziałam jednak, że 

był zaintrygowany, dlaczego to nie- 

winme pytanie wprawiło tę kobietę w 

stan takiego podniecenia. 

—— Byłam już tutaj, kiedy panna 

Federie przyjechała. 

Później zorjentowałam sie. że Mi- 

ttie mie znosiła milezenia. 

— Byłam już tutaj. — Urwała po- 

nownie, kręcąc w tłustych palcach 
frendzle zaszarganego kimona. 

Grondal chrząknął. Blizna na jego 

twarzy czerwieniła się mieczem pło- 
mień, a oczy patrzyły uparcie w Mittie 
Ona zwilżyła językiem blade wargi, 

rzuciła mu bezradne spojrzenie, roz- 

prostowała na tłustych kolanach fal- 

dy kimona, przejechała wzrokiem po 
nas wszystkich i wybuchnęła poto- 

kiem bezładnych słów. 
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Druk. „Zaiex“, Wilno, uł. Ś-ta Jańuka 1, telefom 3-40    


