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MIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Dwa wywiady 
sejmowe. 

Prace i zamierzenia grupy 
wiejskiej B. B. 

Na czełe grupy wiejskiej sejmowe- 
go klubu B. B. stoi poseł Stanisław Kie 
lak. Chłop z pod Radzymina, gospoda- 
rujący na kiłku morgach ziemi, zasia- 
<łał już w sejmie ostatnim. Od lat zaś 
całych jest zasłużonym chłopskim 
działaczem. Wyszedł z kół dawnego 
Zarania. Ta atmosfera  opromienila 
całą jego działalność społeczną idealiz 
mem, który zachował nieskażonym do 
dnia dzisiej 20. Ona też sprawiła, że 
dziedziną najbliższą posłowi Kielako- 
wi są zagadniania gospodarcze i oś 
wiatowe. Zapytany o organizację i 
zamierzenia grupy wiejskiej B. B., po- 
seł Kielak mówi narazie powściągli- 
wie, jakby niechętnie, zaskoczony 
dziennikarskim: atakiem, powoli jed- 
nak rozgrzewa się. 

Oto krótka relacja z tej rozmowy: 

„Grupa wiejska, powstała w lonie 
B. B. liczy ponad 70-ciu członków. Nie 
jest to jakieś stanowe ugrupowanie ma 
łorolnych. Do grupy wiejskiej prócz 
chłopów nałeżą ci wszyscy posłowie, 
którzy znają potrzeby wsi i którzy dla 
dobra wsi pracują. Należy więc do gru 
py i wicemarszałek sejmu dr. Polakie- 
wicz i poseł redaktor Gwiżdż i posłan 
ka Jaroszewiczowa i poseł pułkownik 
Perkowicz i szereg innych. Grupa na- 
sza chce reprezentować na terenie sej- 
mu interesy wsi, w terenie zaś, w ok- 
ręgach, podejmie pracę gospodarczą, 
samorządową, kulturalną i pracę wy- 
chowawczą nad młodzieżą wiejską, 
Dia tych prac nie będziemy tworzyli 
w terenie nowych komórek organiza- 
cyjnych. Zamiary nasze będziemy re- 
alizowali przez istniejące już w tere- 
nie organizacje B. B. i inne fachowe i 
społeczne. Zebrania naszej grupy odby 
wają się narazie dorywczo. Opraco- 
wijemy program naszego współdzia- 
łania z organizacjami  społecznemi. 
działającemi w terenie, wystąpimy 
łeż z pewnością i z inicjatywą ustawo- 
dawczą, oczywiście w ścisłem poro- 
zumieniu z władzami klubu B. B. 

Wieś, proszę pana, jest wciąż nie- 
uporządkowana, niczyja. Jest terenem 
kołonizacyjnym dla rozmaitych par- 
tyj. Przecież mamy dziś 5 czy 6 orga- 
nizacyj młodzieży, które prowadzą ca- 
łą robotę iylko pod partyjnym kątem 
widzenia. Tym samym politycznym 
celom służą nawet organizacje gospo- 
darcze. Zjednoczenie rolniczych sto- 
warzyszeń w Związek Organizacyj i 
Kółek Rolniczych jest już pewnym po- 
stępem, ale robota wspólna nie ze 
wszystkiem i nie wszędzie jest jeszcze 
harmonijna. Przeżywamy tu stan 
przejściowy, likwidujemy różne spra 

wy z przeszłości. Bliskie już wybory 
do Związku Organizacyj i Kółek Rol- 

niczych, jeżeli dobrze wypadną przy- 
spieszą prawdziwe zjednoczenie. 

Dziś nastrój powszechności dla 
wsi — mówi dalej p. oseł —— zmienił 
się na lepsze. Ale we jeszcze wieś 

jest uważana przedewszystkiem za te 
ren ekspłoatacyjny dła_ przemysłu. 
А przecież rieś żyje swojem własnem 

    

                

   bujnem życiem. O własnych siłach 
dźwiga się w kulturze i postępie. 
Dam panu drobny napozór, a prze- 
cież ważny przykład: sprawę domów 
Iudowych. Buduje się je i dziś mimo 

biedy i stagnacji. Często te domy za- 
mieniane są później na lokale szkolne 

ze szkodą dla oświaty pozaszk. Czę 

sto stoją długo niedokończone. Wi 
radzi sobie, jak może. By móc otrzy- 
mać zasiłek na budowę, w niejednej 

wsi wznosi się remizę narzędzi póżar 
niczych, a równocześnie ta remiza jest 
miejscem zebrań i sałą teatralną. Jest 
10 oczywiście z dużą stratą dła normal 
nego funkcjonowania tak wa ażnej pła 
cówki kulturalnej, jaką jest dla życia 
wsi dom ludowy. 

   

    

    

  

   
Garnie się ona do pracy, do oświe 
Wsie, w których istnieją koła młodzie 
žy, głosowały przy ostatnich wybo- 

rach na ..jed) * Bo za hasłami de- 

magogicznemi szły tylko rzesze ciem- 
ne. Wybory wygrał chłop inteligent- 

ny, który pociągnął za sobą masy. 
Młodzież wiejska urabia się społecz- 
nie i kulturalnie w swych  zrzesze- 
niach, w strażach pożarnych, w teat- 
rach chłopskich i chórach.  Niesły- 
chanie ochotnie garnie się do organi- 
zacyj przysposobienia wojskowego, 
ho chłop lubi karność, a nie znosi 
śłamazarstwa. Najtrudniejsza jest spra 

    

         

ro Pracy Ligi 

wa czytelnictwa. Wieś czyta chętnie. 
„Gospodarz Polski'* i inne pisma ludo 
we rozchodzą się szeroko. Brak jed- 

siążek i bibljotek. Tu i ówdzie 
tylko istnieją niezasobne bibljoteczki 
szkolne luh prywatne któregoś z go- 
spodarzy. Dlatego taką pilną i ważną 
sprawą jest uchwalenie przez sejm u- 
stawy o bibljotekach gminnych. 

Z innych spraw chcę tylko wspo- 
mnieć o naszem ustawodawstwie sa- 
morządowem. Domaga się ono gwał- 
townie uporządkowania. Obowiązują- 
ce do dziś w byłym zaborze rosyjs- 
kim t. zw. „ogólne zebrania gminne* 
wprowadzają zamęt w gospodarkę sa- 
morządową i wyłączne rządy oddają 
w ręce mieszkańców tej wsi, w której 
mieści się urząd gminny. 

Dzwonek marszałkowski, wzywa- 
jący na jakieś głosowanie, przerywa 
naszą rozmowę. Poseł Kielak obiecu- 
je powrócić jeszeze przy sposobności 
do tych tak aktualnych tematów. 

Newe drogi polskiego ruchu 
zawodowego. 

Odezwa parlamentarnej grupy ro- 
hotniczej BBWR. z 7 b. m., wzywa- 
jąca świat pracy do scalenia ruchu 
zawodowego, siała się wypadkiem 
dnia. Od oddźwięku, jaki znajdzie w 
masach, od realizacji zawartych w 
niej haseł zależy przyszłość połskiego 
ruchu zawodowego, który skarlał i 
zwyrodniał w obroży partyjnietwa, w 
tragicznem rozproszkowaniu swych 
sił. Zagadnienie /0 jest. nietylko. za: 

gadnieniem warstwy robotniczej. w 
swojem społecznem i gospodarczem 
oddziaływaniu musi mieć konsekwen- 
cje państwowej wprost wagi dla cało- 
ści życia zbiorowego. 

Poseł Leopołd Tomaszkiewiez, czło 
nek prezydjum grupy. mówi o tych 
sprawach z całym optymizmem i pa- 
sją długoletniego działacza w polskim 
ruchu zawodowym. 

„Założenia nasze ideowe, omówio- 
ne i sformułowane na zebraniach gru 
py robotniczej B. B.,. zawarte są w 
skrócie w samej odezwie. Stwierdza- 
my zgodność interesów warstwy ro- 
botniczej i państwa. Tego faktu nie 
przesłoni jakiś, przypuśćmy chwilowy 
konflikt między światem pracy a czyn 
nikami, będącemi w danej chwili u 
steru rządów. To nasze stanowisko 
państwowe, państwowe bez zastrze- 
żeń, zajął robotnik polski oddawna. 
Od dni rewolucji 1905 roku. poprzez 
walkę o niepodległość i odpór dany 
najazdowi sowieckiemu, - hasło włas- 
nej państwowości wysunął na czoło 
programu. Z tego zasadniczego nasze 
go stanowiska wypływa z konieczno- 
ści jedna konsekwencja: stosunek ne- 
gatywny do wszystkich  organizacyj, 
ulegającym wpływom obcym, stosu- 
nek bezwzględnej walki do komu- 
nizmu. Jedynie Międzynarodowe Biu- 

Narodów może być or- 
ganem ujmującym zagadnienia pracy 
w skali światowej. 

„Walkę klas przyjmujemy jako 
fakt, który istnieje, którego więc ne- 
gować nie można. Nie może być ona 
jednak celem ostatecznym ani jedyną 
formułą społecznego rozwoju. Jest 
przejawem przejściowych konfliktów 
i miejsce jej zająć musi zasada współ- 
działania i współodpowiedzialmości za 
całość gospodarki narodowej. Jeśli cho 
dzi o ustawodawstwo socjalne, poczę- 
ło ono w epoce pomajowej być kiero- 
wane ogólną busolą, a nie wypływało 
tylko z chwilowych konieczności. Po- 

jednak wciąż jeszcze wiele 
nia. Wciąż w znacznej mierze 

tają martwemi te artykuły na- 
‚ konstytucji, które poruszają zaga 

dnienia pracy. Art. 68, który mówi o 
Izbach pracy najemnej i Naczelnej [z- 
bie Gospodarczej, nie może być zrea- 
izowany bez szeregu ustaw uzupeł- 

jących. Świat pracy musi być nie- 
tylko otoczony opieką prawa. Musi 
stać się pełnowartościowym czynni 
kiem przy decydowaniu 0 ogólnych 

spraw. ach gospodarczych, jak bezrobo 
cie, kryzysy przemysłowe, scalenie u- 

staw socjalnych. 
„Parlamentarna grupa robotnicza 

B.B. podjęła już przygotowawcze pra 
ce nad rozbudową usław socjalnych, 
w pierwszym zaś rzędzie nad ubezpie- 
czeniem na starość i reformą ustawy 
o ubezpieczenia na wypadek bezrobo- 

    

  

  

  

   

    

  

   

cia. Nazewnątrz przygotowuje scalenie - 
ruchu zawodowego. Wyrazem tego by 

  

Order chilijski 
dla P. Prezydenta. 

WARSZAWA. 24.1. Pat. 
wtorek charge d'affaires chilijski p. 
Francisco Madrit był przyjęty na Zam 
ku przez Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej Polskiej i wręczył Panu Prezy- 
dentowi najwyższe odznaczenie chi- 

  lijskie łańcuch orderu All Merito, 

Na emeryturę. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

że w dniach о-    Drowiadu jemy 
statnich przeniesiom 
ku względnie w stan asa nos 

ci kiłkumaski: urzędników Min. 
Zagr. Przeniesienia w stan spoczy. nku 
i w stan rozporządzalności nastąpiły 
przeważnie z powodu przekroczenia 
wieku i dotyczyły urzędników, któ- 
rzy przez dłuższy czas nie pełnili już 
żadnej funkcji. Między in. w stan spo- 
czynku przeniesieni zostali pp.: Cze- 
sław Amdr: Karol Bertoni,  Zyg- 
munt Kot: i, Jerzy Stanowski i Le- 

on Wasilewski. 

Przyjazd nowego posła 
niemieckiego. 

Teł. od wt. kor. z Warszawy. 

        

Nowomianowany poseł niemiecki 
w Warszawie p. Hans von Moltke przy 
bywa do Warszawy w nadchodzący 
piątek z Berkina. W kilka dni po przy 
jeździe złoży on na uroczystej audjen- 
cji p. Prezydentowi swe listy uwierzyć 
telniające. 

Konferencja komisji 
dekoncentracji. 

WARSZAWA 24.II. Pat, — Dnia 
23 b. m. odbyła się w Komisji dła U- 
sprawnienia Administracji Publicznej 
pszy”Prezesie* Rady Mitistrów RÓRIE- 
rencja poświęcona sprawom dekon- 
centraeji w zakresie administracji 
spraw wewnętrznych. Zebraniu prze- 
wodniezył Władysław Raczkiewicz, 

marszałek Senatu, jako przewodniczą- 

cy Sekcji do Spraw Dekoncentracji. 
W zebraniu wzięło udział szereg wyż- 
szych urzędników Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz władz drugiej i 
pierwszej instancji. Na konferencji 
rozważono i dyskutowano możliwości 
dekoncentracji całości kompetencyj 
amdinistracji spraw wewnętrznych Z 
wyjątkiem spraw nadzoru nad samo- 
rządem terytorjalnym oraz spraw do- 
tyczących wykonywania powszechne- 

  

  

  

    

  

go obowiązku służby wojskowej. Spra- 
wy te będą przedmiotem obrad na- 
stępnej konferencji, która będzie os- 
tatnią konferencją Sekcji Spraw De- 
koncentracji. 

  

ła znana odezwa. Nie chcemy tworzyć 
jeszcze jednej konkurencyjnej organi- 
zacji zawodowej. Chodzi nam o sko- 
ordynowanie i połączenie wysiłków 
dla stworzenia ze świata pracy wielkie 
go obozu opariego o podłoże gospo- 
darcze i społeczne. Dzisiejszy stan jest 
do nieutrzymania. Na apel nasz zgło- 
szą niezawodnie swą gotowość przy- 
stąpienia do akcji połączeniowej: 1) 
Centralne Zrzeszenie Związków zawo- 
dowych, kierowane przez Morączew- 
skiego, 2) Konfederacja Związków Za- 

wodowych, bardzo silaa w Zagłębiu 
Chrzanowskiem i Dąbrowskiem, obej- 
mująca swemi wpływami Kieleckie, 
Białystok, Łódź, Wilno, Pomorze, 3) 
Generalna Federacja Pracy, działająca 
giównie na Górnym Śląsku, mająca 
pozatem wpływy w Warszawie, w Gdy 
ni, w fabrykach monopoli państwo- 
wych, 4) Związki „Praca, kierowane 
przez posłów Ciszaka, Fichnę i Warz- 
kiewicza, których terenem działania 
jest Łódź, Poznańskie i Pomorze. W 
ciągu marca odbyć się mają kongresy 
poszczególnych związków, na których 

zapadną niezawodnie uchwały połaą- 
czeniowe. Wówczas centrale, dziś 
działające jeszcze. odrębnie, wyłonią 
centralę wspólną i połączą swoje or- 
gana dla dalszej intensywnej propa- 
gandy i organizacji. 

„Hasła nasze pójdą szeroko, prze- 
nikną i do związków, podporządko- 
wanych dziś partjom i mafjom. Ogół 
robotniczy przyjął nasz apel z entuz- 
jazmem. Dowodzą tego liczne zgroma 
dzenia, odbyte już po ogłoszeniu ode- 
zwy. Robotnik widzi, że dzisiejsze 
związki, słabe i zżarte partyjnietwem, 
ograniczają swą działalność do inter- 
wencyj cennikowych i wystąpień po- 
litycznych. Tylko silne, bezpartyjne 

związki zdoła ją podjąć szerszą pracę 
społeczną i kulturalną, potrafią reali- 
zować hasła rzetelnej demokracji. Na 
tej linji leży przyszłość polskiego ru- 
chu zawodowego”. 
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Ożywienie 

Wczoraj powrócił z kilkodniowe- 
go wypoczynku do Warszawy p. mar- 
szałek Sejmu Świtalski. Po kilkuna- 
stu dniąch przerwy, w czasie któ- 

rych obradowała jedynie komisja 
spraw zagranicznych, zostały wznoe- 
wione prace sejmowe. Wczoraj ob- 
radowały dwie komisje: oświatowa i 
regulaminowa. Dziś zaś zbiera się 
Sejm na posiedzenie plenarne o 

  

W „Ognisku“ — Wielka 24 — „SZOPKA AKADEMICKA — dziś o godz. 20-ej 

Leonard Radwan-Paszkiewicz 
Podporucznik 5-go pułku lotniczego, 

absołwent Korpusu Kadetów we Lwowie i Szkoły Ofic. w Dęblinie, 
zginął śmiercią lotnika w wieku lat 24. 3 

Pogrzeb odbył się w Wilnie dnia 23.11. 1931 r. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej posłudze nieodżałowanej 
pamięci syna i brata, składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

Rodzina. 

w Sejmie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

godz. 4-ej p. p. celem załatwienia 
kilku projektów ustaw wniesionych 
przez rząd. W związku z tem kuluary 
sejmowe ożywiły się. Posłowie, któ- 
rzy przeważnie przez te kilkanaście 
dni przebywali poza Warszawą, 
przyjechali wczoraj zpowrotem do 
stolicy, by w dalszym ciągu brać u- 
dział w pracach sejmowych. 

uzg > 

Fuzja trzech stronnictw ludowych. 
(Tel. od wł. kor. z 

Władze trzech stronnictw ludo- 
wych:  „Piast*, „Wyzwolenie“ i 
„Stronnictwo Chłopskie”, które na 
terenie sejmu utworzyły wspólny 
klub poselski, prowadzą obecnie ener- 
giczne rokowania cełem zespolenia 

Warszawy). 

Na 15.go marca został zwołany do 
Warszawy kongres Piasta, Wyzwo- 
lenia i Stronnictwa Chłopskiego. na 
którym ma nastąpić uroczysty akt 
połączenia i stworzenia jednego 
stronnictwa chłopskiego. W klubie 

wszystkich trzech stronnictw na te- „Piasta“ forsować będą na prezesa 
renie państwa i utworzenia jednego nowego stronnictwa kandydaturę 
wspólnego stronnictwa chłopskiego. Witosa. 

* "TI 

Kryzys gabinetowy w Łotwie. 
RYGA, 24-11. (Tel. wł.), Kryzys 

rządowy został faktycznie otwarty 

wobec wycofania się frakcji niemiec- 

kiej z koalicji rządowej w związku 
z przesłaniem do komisji wniosku, 

dotyczącego odebrania gminie nie- 

mieckiej tutejszego ewangelickiego 

kościoła Marji. Dymisja nie została 

jeszcze oiicjalnie zgłoszona wobec 

tego, iż we wtorek nie było posie- 
dzenia sejmu. Po wycofaniu się 

frakcji niemieckiej rząd obecny nie 

ma większości. Najprawdopodobniej 

na czełe nowego rządu stanie Ulmanis 

Zakończenie konferencji morskiej w Paryżu. 
Wyniki zależne są od stanowiska Włoch. 

PARYŻ 24.1. Pat. — Koniereneja 
morska francusko - brytyjska zakoń- 
czyła się we wtorek o godzinie 17. Po 
skończonej konfereneji Briand ošwia- 
dczył, iż układ w zasadzie został za- 
ciągnięty pod warunkiem, iż będzie 
ratyfikowany przez Włochy. Tekst nie 
będzie mógł być ogłoszony do czasu 
uzyskania na te zgody Włoch. 

Komunikat oficjalny o konferencji 
głosi co następuje: Narady francusko- 
angielskie doszły de punktu, amożli- 
wiającego Hendersonewi i Alexandro- 
wi wyjazd de Rzymu dła prowadze- 
nia narad z rządem włoskim. Aezkeł- 
wiek narady w Paryżu miały prze- 
bieg bardzo przyjazny, jest jednak 
rzeczą naturalną, iż nie można jesz- 
cze ustalić dokonanych postępów na | 
drodze uregulowania zagadnienia mor 
skiego do ezasu wypowiedzenia się 
rządu włoskiego. Stany Zjednoczone 

i Japonja zostały powiadomione o 
przebiegu narad. 

PARYŻ 24.11. Pat. — Ageneja Ha- 
vasa dowiaduje się .ze źródeł angiel- 
skich, że porozumienie morskie zosta- 
ło już właściwie osiągnięte na tych 
warunkach, że Francja ma się przy- 
łączyć do londyńskiego układu mor- 
skiego. Angielscy ministrowie Hender- 
son i Alexander mają odjechać de 
Rzymu celem skłonienia rządu Italji 
do przystąpienia do układu. Na wypa- 
dek zgody Italji trójstronny układ lon- 
dyński stałby się układem pięciostron- 
nym, na wypadek zaś odmowy Italji 
omawiane dziś porozumienie anglo- 
franeuskie stałoby się wątpliwe, gdyż 
Anglja odmawiała dotychczas przyz- 
nania Francji klauzuli ochronnej na 
wypadek intensyfikacji zbrojeń mor- 
skich Italji. 

/' Kenszachty francusko -niemieckie. 
WIEDEŃ, 24-II. (Pat). „Neue Wiener Tageblatt" donosi, że rokowania 

zakulisowe między przedstawicielami 
z politykami irancuskimi wywołały 

Stahinelmu i stronnictwem Hitlera 
w miarodajnych kołach niemieckich 

widoczne niezadowolenie. Dla wyjaśnienia tej ies udaje się niemiecki 
ambasador w Paryżu von Hoesch do Berlina i 
piero z końcem przyszłego tygodnia. 

Niezwykłe zajście w 

powróci do Paryża do- 

pałacu Hindenburga. 
Próba zamachu, czy rozpacziiwy krok nędzarza? 

BERLIN 24.11, Pat. — We wtorek 
w południe miasto zostało zaalarmo- 
wane wiadomością e zajściu, którego 
widownią był pałac prezydenta Hin- 
denburga. Wiadomość ta wywołała 
powszechne zdenerwowanie. 

O godzinie 11 min. 38 w pokoju, 
przylegająęym do poczekalni pałacu 
prezydenta, gdzie znajdowałi się por- 
tjer i urzędnik policji kryminalnej, 
zjawił się nagle nieznajomy osobnik, 
który w stanie silnego zdenerwowa- 
nia zwrócił się do obecnych z prośba 
© zasiłek. Ponieważ zachowanie się 

nieznajomego było podejrzane, urzę- 
dnik polieji oświadezył, że prośbę © 
zasiłek powinien wnieść na piśmie. 
W odpowiedzi na to nieznajomy w 

najwyższem podnieceniu oświadczył, 

że czekać nie może, poczem hłyskawi- 
cznym ruchem dobył z kieszeni rewel- 
wer. W ostatniej ehwili, zanim jesz- 
cze padł strzał, urzędnikowi policji u- 
dało się chezwładnić nieznajomego i 

wyrwać mu z ręki rewolwer. 

Po zaprowadzeniu sprawey zajś- 
cia do policji, okazało się, że jest nim 
25-letni pomocnik handlowy Alojzy 
Broll, który niedawno przybył z Gór- 
nego Śląska do Berlina. Do pałacu 
Brolł przedostał sie wejściem becznem 
przez ogród. Prasa tutejsza wyraża 
zdziwienie, że nieznajomemu osobni- 
kowi udało się wejść niepostrzeżenie 
do pałacu. Wypadek ten jest już dru- 
gim zkołei w ostatnich dniach. 

BERLIN 24.11. Pat. — Biuro Wolt- 
fa komunikuje: Sprawca zajścia w biu 

rze prezydenta Hindenburga pomoc- 
nik handlowy Broll poddany został po 
południu obeserwacji lekarskiej ce- 
lem zbadania jego stanu umysłowego. 

Lekarz dzielnicowy wydał orzeczenie, 
stwierdzające, że Broli nie jest umy- 
słowo-chorym, wobec czego oddane 

go do dalszej dyspozycji prezydżum 

policji. 
a A 
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Dekoracja węgierska 
dla min. Czerwińskiego. 

WARSZAWA. 24.II. Pat. — Regent 
królewstwa węgierskiego Mikołaj Hor 
thy odznaczył wielką wstęgą węgier- 
skiego krzyża zasługi p. ministra dr, 
Sławomira Czerwińskiego. Uroczyste- 
go doręczenia dokonał poseł węgierski 
p. minister dr. Matuska, w obecności 

ych urzędników Ministerstwa O- 
światy, Ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych, reprezentantów uniwersytetu i 
Warszawskiego Towarzystwa Nauko- 
wego. 

Rokowania przedstawicieli 
skarbu angielskiego 

i francuskiego. 
PARYŻ. 24.11. Pat. — W kołach, 

zbliżonych do ministerstwa finansów 
wielkie zainteresowania wzbudzają ro 
kowania, prowadzone od paru miesię 
cy między przedstawiciełami skarbu 
angielskiego i francuskiego. W zwią- 
zku z tem przybył w ostatnich dniach 
do Paryża Leith Ross, przedstawicieł 
angielskiego ministerstwa skarbu. We 
wtorek pod wieczór obiegała -uporczy 
wie wiadomość, że pertraktacje mają 
na celu ustalenie stałej współpracy 
główniejszych rynków finansowych w 
sprawach, tyczących się ruchu złota 
oraz pożyczek międzynarodowych." 

Rząd niemiecki uchwalił 
program agrarny. 

BERLIN 24.11. Pat. — Biuro Woł- 
ffa komunikuje: Gabinet Rzeszy na 
posiedzeniu w dniu 23 b. m. pod prze- 
wodnictwem kanclerza Brueninga za- 
kończył obrady agrarno-polityczne. 
'Powzięte przez gabinet uchwały uza- 
sadniać będzie min. Schiele w expose, 
które wygłosi na posiedzeniu wtorko- 

  

wem: w związku z dyskusjąmadhad" "0 
żetem Ministerstwa wyżywienia i roł- 
nietwa. 

Do rozłamu w Labour Party 
nie dojdzie. 

LONDYN 24.11. Pat. —- Grupą 
członków parlamentu z sir Oswaldem 
Mosley'em na czele, która zamierzała 
ustąpić z Labour Party, odbyła zebra- 
nie na którem postanowiono, że grupa 
będzie istniała nadal, pozostawiając 
jednak zupełną swobodę swym człon- 
kom w stosunku do Labour Party. 

Mosley ma ogłosić oświadczenie, w 
którem sprecyzuje swój zamiar, obe- 
cnie jednak już wiadomo, że z liczby 
17 członków grupy tylko 4 zamierza 

ustąpić ze stronnictwa. Są to sam Mo- 
sley jego żona, John R SEE i Brown 

Z Rosji. 
" Nowe zarządzenie przeciwko 

kościołom i duchowieństwu. 
MOSKWA 24.II. Pat.. — Ludowy komi- 

sarjat finansów wydał nowe rezporządzeńie 
© opodatkowaniu świątyń i duchownych 
wszystkiech wyznań. Rozporządzenie postana- 
wia, że stowarzyszenia religijne, które otrzy- 
mały prawo na mocy specjalnego kontraktu 
do korzystania z gmachów świątyń, opłacają - 
trzech rodzajów podatek: premję asekuracyj- 
ną, podatek od budowli i rentę od placu za- 
jętego przez gmach świątyni. Wysokość po- 
dotku asekuracyjnego i renty gruntowej re- 
gulują specjalne ustawy, zaś normy podatku 
od budowy określają lokałne władze sowiec- 
kie. Świątynie zwolnione są od opłaty pe- 
datku przemysłowego, dochodowego i rolne- 
go. jak również od samoopodatkowania się. 
Jeżeli w ciągu dwóch misięcy od otrzywa- 
nia nakazu płatniczego stowarzyszenie reli- 
gijnie nie uiści nałożonych podatków, władze 
sowieckie mają prawo zerwania kontraktu 
i odebrania świątyni wraz z całym inwenta- 
rzem i przedmiotami kultu. Opieczętowanie 
świątyni ma być dokonywane naskutek de- 
cyzji miejscowego sowieckiego komitetu wy- 
kenawczego. 

LSS 
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Zamach na Achmeda Zogu. 
Jak przed laty w Serajewie, tak o- 

becnie w Wiedniu rozległ się suchy 
trzask strzałów rewolwerowych. Na 
szczęście tym razem władca uszedł ca- 
ło i powtórna wojna—jak się zdaje— 
nie wybuchnie. Tem niemniej, kociół 
bałkański wre w dalszym ciągu i na- 
miętności polityczne, nawet po tyłu 
latach bolesnych doświadczeń nie u- 
cichły. Wciąż wypływają na widownię 
jacyś fanatycy i teroryści, wciąż po- 
rachunki osobiste i polityczne załatwia 
się nożem i rewolwerem. 

Nie chodzi tu rzecz prosta o Ach- 
meda Zogu, tak jak nie chodziło w1914 
roku o samą osobę zamordowanego 
arcyksięcia. Gdyby tylko na tych po- 
mazańcach Bożych się kończyło, było- 
by jeszcze pół biedy. Gorzej natomiast, 
że zamach na jednostkę pociągać mo- 
że za sobą poważne komplikacje poli- 
tyczne. Gdzie jest grunt podminowa- 
ny, tam igraszki są niebezpieczne i ża- 
bójstwo lada bubka wywołać może 
wybuch. 

Podobnież ma się sprawa z Ach- 
medem Zogu, najmiłościwiej panują- 
cym krółem Albanji. Śmieszny wład- 
ca śmiesznego państwa o ludności aż... 
ośmiuset kilkudziesięciu tysięcy głów, 
a więc o wiele mniej niż jej liczy np. 
Warszawa. Achmed Zogu ma opinję 
najprzystojniejszego donżuana na ca- 
łym półwyspie Bałkańskim. Jego gar- 
deroba, składająca się podobno z kil- 
kuset marynarek, smokingów i fra- 
ków. nie licząc spodni, może i 
zawody li tylko z garderobą księcia 
Walji, „pierwszego gentlemana świa- 
ta”. 

Pozostawmy jednak na stronie 
śmiesznostki albańskiego władcy i za- 
dajnty sobie pytanie dłaczego o Alba- 
nji tak głośno? Dlaczego od szeregu 
lat o tym ubogim, górskim, mikrosko- 
pijnym, zamieszkałym przez rozbójni- 
cze plemiona kraju tyle się pisze? Od- 
powiedź jest prosta: na terenie maleń- 
kiej Albanji ścierają się wpływy po- 
lityczne dwóch państw ościennych: 
Włoch i Jugosławji, ściślej: Włoch i 
Francji, gdyż ta ostatnia stoi za pleca- 
mi Jugosławji. Albanja jest kluczem 
do Adrjatyku. Kto ma Albanję, ten 
panuje nad morzem Adrjatyckiem, 
które akurat w tem miejscu jest naj- 
węższe. Znaczenia zaś morza określać 
chyba nie trzeba. Stąd wielka rola 
polityczno-strategiczna  minjaturowe- 
go państewka i stąd zaciekła rywaliza- 
cja Rzymu i Paryża na tym skrawku 
półwyspu Bałkańskiego. 

Kiedy wybuchła wojna światowa i 
kiedy wypędzony został z Albanji jej 
groteskowy władca książę Wied, ten 
sam. co obecnie, licząc na nieuleczalną 
chorobę Achmeda Zogu, marzy o po- 
wrocie na tron albański, dawne dzie- 
dzietwo Skanderbega było terenem о- 
kupacji austrjackiej i włoskiej. Z 
chwilą gdy monarchja Habsburgów 
rozsypała się w gruzy, wpływy wło- 
skie siłą rzeczy wzrosły w Albanji o- 
gromnie. Tem niemniej dzielni i pat- 
rjotycznie usposobieni górale albań- 
зсу, godni potomkowie żołnierzy Alek- 
sandra Macedońskiego, zorganizowali 
powstanie i na zbity łeb wyrzucili 
30.000 stacjonowanych tam „„makaro- 
niarzy” (1919 r.). Oczywiście nie prze- 
szkodziło to Włochom w dalszym cią- 
gu o utrwalenie swych wpływów w 
Albanji zabiegać. Teraz jednak natra- 
fili oni na analogiczne tendencje jugo- 
słowiańskie. Granicząca z Albanją od 
północy Jugosławja i jej potężna po- 
plecznica Francja patrzyły na zabiegi 
włoskie okiem bardzo niechętnem i 
starały się je.na każdym kroku para- 
liżować. W 1921 r. miał miejsce pa: 
miętny zamach zbrojny Jugosławji na 
miasto albańskie Skutari i dopiero e- 
nergiczna interwnecja Ligi Narodów 
zmusiła rząd jugosłowiański do wyco- 
fania oddziałók z okupowanego mia- 
sta. 

Wałka dyplomatyczno-polityczna 
dwóch wilków, zainteresowanych w 
jagnięciu albańskiem toczyła się dalej, 
stanowiąc poważne źródło zaniepoko- 
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jenia dla pacyfistów całego Świata. 
Walka zajadła, podziemna, skryta, 
której sprężyn przeciętny laik niejed- 
nokrotnie nie dostrzega. 
Jugosław ja protegowała dwóch wy- 

bitnych serbofilów i potomków ary- 
stokratycznych rodów albańskich: Es- 
sada Paszę i Achmeda Zogu. Włochy 
zaś forytowały niejakiego Fana Noli, 
zawziętego przeciwniku obu pierw- 
szych gentlemen'ów. Dzięki zjedno- 
czonym wysiłkom Paryża i Belgradu, 
udało się wreszcie przeforsować kan- 
dydaturę Achmeda Zogu na tron al- 
bański. Niedługo jednak cieszył się 
młodzieniec ten władzą, bo już w 
1924 r. zostaje wypędzony z kraju 
przez szczęśliwszego rywala Fana 
Noli. 

Zrozpaczony Achmed szuka przy- 
tułku w Belgradzie. Po sześciu miesią- 
cach niezbyt gorzkiego, bo osłodzone- 
go miłostkami wygnania, powraca Zo- 
gu w grudniu tegoż 1924 r. przy czyn- 
nem poparciu jugosłowiańskiem na 
tron utracony. Teraz zkołei Fan Noli 
salwować się musi ucieczką z pięknej 
stolicy Albanji Tirany. Przy nor- 
malnym biegu rzeczy, można się było 
spodziewać, że po paru miesiącach 
znowu się pojawi Fan Noli i tak w ko- 
ło Macieju. Jednak Achmed okazał się 
nie w ciemnę bity. Pragnąc się moc- 
niej ugruntować na tronie, a przytem 
czując niemiłą zależność finansową 
od różnych patrjarchów poszczegól- 
nych plemion góralskich, przerzuca 
się młody monarcha na stronę włoską, 
podpisuje z, Mussolinim traktat. gwa- 
rantujący mu tron albański, udziela 
Włochom szeregu koncesyj gospodar- 
czo-politycznych, otwiera  naścieżaj 
granice Albanji przed włoską ekspan- 
sją. Dalszym, konsekwentym sukce- 
sem Mussoliniego, a klęską starego, 
jugosłowiańskiego ministra Spraw Za- 
granicznych Ninczieza było podpisa- 
nie traktatu włosko-węgierskiego. 

W ten sposób Włochy stanęły na 
półwyspie Bałkańskim dosyc mocno. 
Dla Jugosławji zaś był tó cios nielada. 
Odią coraz częściej powtarzać się za- 
częły zajścia graniczne i nad górzystą 
Aibanją gromadzić chmury, nie wró-, 
żąc na przyszłość nie dobrego. Wkrót- 
ce potem Ninczicz ustąpił, a Jugosła- 
wja odpowiedziała na traktat włosko- 
albański i włosko-węgierski traktatem 
z Francją. Atmosfera się zagęściła je- 
szcze więcej, zwłaszcza, gdy się ujaw- 
nił potem flirt Mussoliniego z hitle- 
rowcami. Wtedy to mówić zaczęto o, 
dwóch zarysowujących się blokach: 
Włochy, Niemcy, Albanja, Węgry i 
Francja, Połska, Jugosławja, Czecho- 
słowacja. Wtedy też zaczęto przebą- 
kiwać, że ognisko przyszłej wojny leży 
również na Bałkanach, w samej Al- 

banji, czy gdzieś wpobliżu. Faktem 
jest, że rząd jugosłowiański przystąpił 
do gorączkowego rozbudowywania 
przystosowanej do celów strategicz- 
nych sieci kolejowej wzdłuż Albanji 
i Macedonji. 

Czyž možna się dziwič, že w takich 
warunkach Albanja przypomina = 
wraz z całym półwyspem Bałkańskim 
—kocioł, w którym bulgocą namięt- 
ności, wpływy . postronne, zawiści, 
ścierania się i ambicje? Panują tam 
stosunki iście meksykańskie. Urazy 
osobiste i polityczne rozstrzyga naj- 
częściej kula. Do. Achmeda Zogu strze- 
lano już dwa razy. Jego: politycznego 
przyjaciela Essada Paszę zastrzelono 
przed paru laty w Paryżu. Jego rodzo- 
pego szwagra Wasę zastrzelono w 
1928 r. w Pradze. Zabójcę Wasy za- 
strzelono w czasie przewodu sądowego 
tamże. I żyj tu człecze przy tak wul- 
kanicznych temperamentach! 

To też niepodobna odmówić Ach- 
medowi Zogu pewnej odwagi cywilnej 
i sporej zręczności politycznej. Od sie- 
dmiu lat bądź co bądź lawiruje ten 
młody, bo zaledwie 37-letni władca 
pomiędzy włoską Scyllą a francuską 
Charybdą, nie mówiąc już o pomniej- 
szych „skałach podwodnych w 050- 
bach mściwych stronnikach wygna- 

= 

"MIEJSKIE. 
(Dokończenie), 

— W 1879 r. pod egidą Orzeszkowej 
otwartą została spółkowa księgarnia 
z pp. Chełmińskim i W. Makowskim. 
jako pracownikami. Stało się to tylko 
dzięki poparciu Spasowicza w Peters- 
burgu i wielu staraniom p. Makow- 
skiego. O oficjalnej Czytelni mowy 
być nie mogło, pożyczano więc książ- 
ki pod pozorem dzieł do przeglądania. 
Działalność patrjotyczna tej pierwszej 
po 63 roku czytełni i prócz Zawadz- 
kiego jedynej księgarni, była jednak 
zbyt silna. Po różnych szykanach nie 
dało się jej obronić, gdyż urzędy po- 
starały się by ukazem cesarskim zosta- 
ła w 1882 r. zamknięta. Dopiero w 
1893 r. pozwołono ją znów otworzyć, 
pod firmą jednego ze wspólników p. 
Makowskiego, ale na czytelnię nie mo- 
žna było uzyskać upoważnienia. Ist- 
niała ona jednak tajnie, nieprzerwa- 
nie. Rozkonspirowała się w 1902 r. 
i zaczęła działać jednocześnie w Wil- 
nie i w Mińsku. Ile starań i łapówek to 
kosztowało, mogłyby powiedzieć stoli- 
ki karciane urzędników gubernator- 
skich i pracownie krawieckie, gdzie 
się ubierały ich żony. użyto wszelkich 
sposobów, aż wreszcie osiągnęli zacni 
p-two Makowscy skutek: dwie księ- 
garnie szły... To były nasze ówczesne 

  

zwycięstwa... Obie czytelnie miały od- 
razu działy naukowy, beletrystyczny, 
religijny i dła dzieci, oraz Teatr dla 
młodzieży i dzieci. Wielka była frek- 

ja, i inne firmy, korzystając ze 
ytych przez p. Makowskiego 

praw, otwierały czytelnie i wypoży- 

czalnie. 
Gdy w. r. 1906 pozwolono na wy- 

kład języka polskiego w szkołach (w 
najwcześniejszych godzinach i nieobo- 
wiązkowo), czytelnia p-wa Makow- 
skich, w porozumieniu z polskiem na- 
uczycielstwem wydawała młodzieży 

polskie książki do nauki bez kaucji 

  

za opłatą 10 kop. Szkolne bibljoteki 
oczywiście nie posiadały ani jednej 
książki polskie. Zmieniano wówczas 
do 400 tomów dziennie. 

W 1914 r. uciekaj, y 
wiozła bardzo dużo książek, lub je za- 
traciła, a w czasie okupacji niemiec- 

kiej, odcięte od Polski: Wilno i jego 
szkoły, tak bardzo potrzebowały pod- 
ręczników i polskiej książki! Sprowa- 
dzano tajnie, czasami przez wojsko- 
wych, co się dało, dwa razy zsocjali- 
zowano cały majątek księgarski, w 
Mińsku również, a za każdym powro- 
tem do normalnego życia dopełniano 
braki z największym wysiłkiem. 
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Z komisyj sejmowych. 
Poseł Tkaczow wydany 

sądom, 5es.Dobroch pozostaje 
w więzieniu. 

WARSZAWA 24.1. Pat. — Sejmowa komi- 
sja regulaminowa i nietykalności poselskiej | 
pod przewodnictwem pos. Podoskiego (BB) 
rozpatrzyła wniosek ministra sprawiedliwości 
o zezwołenie na ściganie karno-sądowe pos. 
Tkaczowa (Fr. kom.) i większością głosów u- 
chwaliła wniosek referenta o wydanie sądom 
pos. Tkaczowa, oskarżonego z art. 123 i 129 
КК 

Następnie komisja przystąpiła do rozwa- 
żania wniosku Kłubu Chłopskiego w sprawie 
zawieszenia postępowania karno-sądowego i 
uwolnienia z tymczasowego aresztu pos. Do- 
brocha (Kł. Chł.). Przewodniczący poddał pod 
rozważanie komisji kwestję formalną, czy 
'wniosek Klubu Głopskiego może być przed- 
miotem merytorycznych obrad komisji. Po 
dyskusji komisja przyjęła wniosek wice-mar- 
szałka Cara o przejście do porządku dzien- 
nego nad wnioskiem Klubu Chłopskiego wraz 
z motywami tego wniosku. 

Komisja wychodzi z założenia, że w za- 
sadzie wnioski zarówno o wydanie sądom po- 
słów, jak i o zawieszenie przecim nim po- 
stępowania nie mogą być ponawiane ani 
przez Sejm, ani przez rząd, o ile nie zajdą 
w danej sprawie nowe okoliczności, upoważ- 

  

  

  

niające w myśl ogólnych zasad od reasumpcji + 
poprzedniej uchwały. 

Z Komisji Oświatowej. 
Sprawy żydowskie i nauczycielskie. 

WARSZAWA 24.11. Pat. — Na wtorkowem 
posiedzeniu sejmowem komisji oświatowej 
pod przewodnictwem posłanki Jaworskiej 
(BB) pos. Hutten-Czapski (BB)  referował 
wniosek posłów Klubu Żydowskiego w spra- 
wie uchyłenia niektórych przepisów regula- 
minów wyborczych dła wyborów organów 
gminy wyznaniowej żydowskiej oraz dla wy- 
borów rabina i podrabina. 

Przedstawicieł rządu 
mentu Potocki podkreślił, 

dyrektor departa- 
że wspomniany 

„wniosek nie nadaje się do przyjęcia choćby 
tyłko ze wzgłędów formalnych, gdyż byłoby 
to wkraczaniem w atrybucje władzy wyko- 
nawczej, przekazane jej ustawą. Komisja 
zgodnie z wnioskiem referenta uchwaliła nie 
zajmować się tą sprawą, wychodząc z zało- 
żenia, że rozparządzenia ministra nie mogą 
być uchyłane w drodze ustawowej. 

Zkolei poseł Wełykanowicz (Kl. Ukr.) zre- 
ferował wniosek w sprawie zmiany ustawy 
o stosunkach służbowych nauczycieli. Naczel- 
nik wydziału Gałecki oświadczył, że sprawy 
pragmatyki nauczyciełskiej nie można zała- 
twić na jednym tyłko odcinku, łecz w cało- 
kształcie spraw urzędniczych. Pos. Baczyński 
(BB) wniósł o przejście do porządku dzien- 
nego nad tą sprawą, ponieważ wnioskodaw- 
cy nie podchodzą do zagadnienia z punktu 
widzenia rzeczowego, łecz politycznego. Ko- 
misja wniosek pos. Baczyńskiego przyjęła. 

AO i 

Miodoniemcy idą za 
Stahihelmem. 

BERLIN 24.11. Pat. — Na zebraniu 
zakonu młodo-niemieckiego wiełki 
mistrz Mahraun wypowiedział się za 
płebiscytem Stahlhefmu w sprawie ro- 
związania sejmu pruskiego. Mahraun 
domagał się pozatene rozpisania ple- 
Ibiscytu celem wybrania prezydenta 
Hindenburga dożywotnim prezyden- 
tem Rzeszy. 

    

  

nego Fana Noli i różnych osobistych 
wrogów, na których nikomu nie zby- 
wa. Niepodobna też jednak odmówić 
energji Lidze Narodów, która umiała 
w chwili, gdy zatarg włosko-jugosło- 
wiański o Skutari groził wybuchem 
wojny, stanąć na wysokości zadania 
i wybuch szczęśliwie zażegnać. 

A coby nastąpiło, gdyby kule tero- 
rystów ałbańskich Arisa Canna i Nag- 
kjelossiego nie chybily i gdyby Ach- 
med Zogu zginął? Trudno oczywiście 
być prorokiem i na to pytanie odpo- 
wiedzieć. Zdaje się jednak nie ulegać 
wątpliwości, iż do odprężenia atmosfe- 
ry bałkańskiej śmierć króla Achmeda 
by się nie przyczyniła. 

Minjaturowy, malowniczy kraik, 
zaludniony przez wojownicze szczepy 
góralskie, o patrjarchalnym ustroju, 
bohaterskich tradycjach i gorącem 
umiłowaniu swobody zasługuje ze 
wszech miar na sympatję i... współ- 
czucie. Przypadła mu bowiem w udzia 
le niewdzięczna roła objektu sporów 
i ekspansji dwóch państw sąsiednich, 
rola przysłowiowego zająca wśród 
„serdecznych przyjaciół”, wreszcie ro- 
la przypuszezalnej beczki prochu, któ- 
ra wzniecić może w każdej chwili po- 
žogę wojny nad Europą. 

Albus. 

Wreszcie, po Śmierci właściciela, nie- 
odżałowanej pamięci Wacława Ma- 
kowskiego, mężnego i ofiarnego bo- 
jownika na połu kultury polskiej w 
naszym kraju, wdowa sprzedała księ- 
garnię, a czytelnię zakupił Magistrat. 
Związek Księgarzy wniósł do Magist- 
ratu podanie, by ze względu na pięk- 
ne tradycje rodziny Makowskich. Bi- 
bljoteka Nr. 2 nosiła nazwę im. W. 
Makowskiego. Chyba nie ulega watpli- 
wości, że życzeniu teinu, i wielu miesz- 
kańców naszego miasta, którzy dzia- 
talność p-wa Makowskich pamiętają, 
stanie się w najbliższej przyszłości za- 
dość. 4, 

Niemniej zasłużoną placówką jest 
Bibl. im. Tomasza Zana, acz młodsza 
wiekiem, posiada nieocenione wałory 
w pomocach naukowych, w książkach 
i wzorowo prowadzonej przez pp. Ru- 
szczycównę i RKadenacównę bibljogra- 
fji i katalogach rozumowanych. 

Bibłjotekę im. Tomasza Zana za- 

iożyły faktycznie w 1920 r. trzy oso- 
by: ks. Miłkowski, p. L. Ruszczyców- 
na i St. Montwiłłowa w murach Ś-to 
Michalskich. Odrazu postawiono ją w 
typie ogółnokształcącym i naukowym, 
przeznaczając przedewszystkiem dla 
tej młodzieży, która chwyciwszy za 
broń, znałazła się poza nawiasem nor- 
malnego wykształcenia. To też napływ 
młodych żołnierzy był ogromny, nie- 
jeden się tam do ukończenia szkół i 
matury przygotował. Instalacja skła- 
dała się z 5 sympatycznych pokojów, 

W IL E Ń.S K I 

Przed 19 marca. 

  
Podobizna pocztówki, wydanej w r. b. w kilku miljonach egzemplarzy staraniem Komitetu 
obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego. Jak już donosiła prasa, pocztówki te będą przez 
łudność wysyłane zbiorowo lub pojedyńczo na Maderę do p. Marszałka z życzeniami 

na dzien 19 marca. 

  

Przygotowania do obchodu imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Społeczeństwo ziemi Wileńskiej 
czyni rozległe przygotowania do ob- 
chodu Imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Na zapro 
szenie Wileńskiej Grupy Regjonalnej 
Posłów i Senatorów B. B. W. R. od- 
było się w dniu 24 lutego w wielkiej 
sali Urzędu Wojewódzkiego bardzo 
liczne zebranie przedstawicieli wszyst 
kich sfer społeczeństwa naszego. Przy 
było przeszło 200 osób, ponadto sze- 
reg osobistości zgłosiło swój akces do 
komitetu, usprawiedłiwiając swą nie- 
obecność na zebraniu. 

Zebranie zagaił p. poseł prof. Wi- 
told Staniewicz, mówiąc m. in.. że sko 
ro Połska cała obchodzić będzie uro- 
czyście dzień imienin Wodza Narodu, 

to jest tem bardziej zrozumiałem, że 
Wileńszczyzna z jeszcze większem 
skupieniem i wzruszeniem da w tym 
dniu wyraz swym serdecznym uczu- 
ciom dla Ukochanego Marszałka. któ- 
remu Wilno zawdzięcza, iż jest dziś 
wolne. 

Na przewodniczącego zebrania za 
proszono p. woj. Kirtiklisa, który po 
wołał do stołu prezydjalnego b. min. 
prof. Witolda Staniewicza,, b. mini- 
stra Aleksandra Meysztowicza, J. M. 
prof. dr. Aleksandra Januszkiewicza, 
J. E. arcybiskupa Teodozjusza, płk. 
Schróttera, jako przedstawiciela woj- 
ska, pos. Wędziagolskiego i na sekre- 
tarza pos. dr. Brokowskiego. 

Pos. dr. Brokowski w pięknem 
przemówieniu podkreślił, iż dzień imie 
nin Marszałka winien być okazją sku- 
pienia myśli całego narodu około 0so- 
by Marszałka, winien być okazją do 
zwrócenia tem większej uwagi na tę 
wielką postać, którą każda chwila je- 
szcze bardziej wyolbrzymia, — do 
zrozumienia jego wielkich zamierzeń 
i czynów. 

Następnie pos. dr. Brokowski prze 
dłożył projękt programu obchodu, na 
który złożą się nabożeństwa, defilada 
wojsk, akademja, koncerty i szereg 
innych uroczystości. 

Dyskusję wywołała sprawa prze- 
niesienia obchodu z czwartku 19 mar 

„ca na najbliższą niedzielę, t. jest na 
22 marca, celem umożliwienia tem 
szerszym masom społeczeństwa wzię- 
cia udziału w obchodzie. Decyzję w 
tej sprawie poweźmie komitet wyko- 
nawczy. 

Zebrani uchwalili zaprosić do pre- 
zydjum honorowego Komitetu Obcho 
du Imienin Marszałka Piłsudskiego 
następujące osobistości: 

Sen. Abramowicza Witolda, J. E. ks. bi- 
skupa dr. Władysława Bandurskiego, Inspek 
tora armji gen. dyw. Stefana Dąb-Biernackie- 
go, prezesa Sądu Apelacyjnego Kazimierza 

Bzowskiego, prezydenta m..Wilna Józeja Fo- 
lejewskiego, prezesa Wileńskiej Grupy Regjo 
nalnej pos. Tadeusza Holłówke, J.M. rekt. U.S. 
B. proj. dr. Aleksandra Januszkiewicza, woj. 
Stefana Kirtiklisa, prezesa Wojew. Federacji 
P. Z. O. O., gen. bryg. Aleksandra Litwino- 
wicza, dowódcę okręgu korpusu Nr. Il, b. 
min. Aleksandra Meysztowicza, wicemarszał- 

ka Sejmu Jana Piłsudskiego, ministra Przem. 
i Handlu Aleksandra Prystora, marszałka 
Senatu Władysława Raczkiewicza, b. min. 
proj. Witolda Staniewicza, kuratora szkolne- 
go okręgu wileńskiego Kazimierza Szełągow- 
skiego, gen. broni Lucjana Żeligowskiego. 

Do komitetu wykonawczego obchodu imie 
nin Marszałka wybrani zostali: prezydent mia 
sta Jozef Folejewski jako przewodniczący 0- 
raz jako członkowie pos. dr. Stefan Brokow 
ski, nacz. wydziału bezpieczeństwa Urzędu 
Woj. Tadeusz Bruniewski, pos. Stanisław Do 
bosz, prezes korporacji Vilnensia Franciszek 
Dziakowicz, dyrektor P. K. P. inż. Kazimierz 
Falkowski, prezes korporacji Aquilonia Hen 
ryk Fijas, wiceprezes Federacji P. Z. O. O. 
dr. Edward Góra, zastępca starosty grodz- 
kiego Iwo Giżycki z ramienia Federacji P. Z. 
O. O., dyrektor Polskiego Radja Witold Ни- 
lewicz, starosta grodzki Wacław Iszora, ko- 
mendant P. P. insp. Leon Izydorczyk, refe- 
rent Urz. Woj. Paweł Jankowski, naczelnik 
wydz. Urz. Woj. Konrad Jocz, komendant 
placu mjr. Adam Kozłowski, przedstawiciel 
Legionu Młodych Leon Krawacki, konserwa- 
tor dr. Stanisław Lorentz, ławnik magistratu 
Jan Łokuciewski, p. Tadeusz Łopalewski, na- 
czelnik wydz. kuratorjum Tadeusz Młodkow- 
ski, prezes korporacji Cresovia Piotr Orciuch, 
radca wojewódzki Wiktor Piotrowicz, sekre- 
tarz Federacji PZOO. Wilhelm Popławski, 
wiceprezeska Zw. Pracy Obyw. Kobiet Hele 
na Projicowa, komendant Zw. Strzeleckiego 
kpt. Wacław Ptaszyński, prof. USB. Ferdy: 
nand Ruszczyc, prezes Izby Rzemieślniczei 
Władysław Szumański, dyrektor PAT. Mar- 
jan Szydłowski, przedstawiciel młodzieży de- 
mokratycznej Hieronim Sergjalis, dyrektor 
Teatrów Miejskich Aleksander Zelwerowicz, 
prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów Karol Żu- 
chowi    
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Sline lotniotwo to potęga Państwa! 
  

jeden większy, umeblowanych poży- 
czonemi meblami, które właściciele z 
czasem odbierali i trzeba było zabie- 
gać o sprawienie innych. 

Wiełce pomocnym okazał się wte- 
dy Dyr. Dep. Ośw. Litwy Śródkowej, 
p. Lichtarowicz. Bibljoteka T. Zana 
posiadała w roku 1929/30 10.721 to- 
mów. Wroku ubiegłym przybyło 596. 
w tem podręczników szkolnych 1231, 
naukowych 6862. Czytelników było 
w ubiegłym roku 3.522 a odwiedzin 
34,259, wydano zaś książek 75.219. 
Instytucja ta wspomagana przez Koło 
Przyjaciół, Ministerstwo i Magistrat, 
ma jednak duże deficyty iprosiła o 
większą subwencję. Bodaj że najprak- 
tyczniejby było, gdyby Magistrat prze 
jął i tę bibljotekę na siebie, nie odbie- 
ając jej charakteru kształcącego i 

świetnej organizacji wewnętrznej. Kto 
ma możność zajrzenia w te czyste, e- 

stetycznie ozdobione pokoje, (7 pra- 
cowni, dla dziewcząt i chłopców osob- 
no, gdzie mogą się przygotowywać), 
zobaczyć tablice okołicznościowe, za- 
chęcające czytelników do przestudjo- 
wania bieżącego tematu, (np. Lelewe- 
ła z okazji sprowadzenia zwłok, Tatr 
przed wakacjami i t. p.) z wykazem 
dzieł odnośnych do przedmiotu, lub 
zajrzał do kartkowego katalogu, gdzie 
zobaczy np. na temat kobieta 1622 po- 
zycje, ten zdumiony będzie ogromem 
położonej ideowej pracy i rezułtatami. 
Objawiają się one nietylko we frek- 
wencji, ale i w pracy przychodzących. 

  

Tu piszą uczniowie gimnazjów swe 
wypracowania, tu inteligent starszy 
przychodzi po objaśnienia, tu ubogi 
uczeń odrabia swoje zadania, tu wre- 
szcie bezrobotni młodzieńcy siedzą 
dzień cały kształcąc umysł, gdy ciało 
może często i głodne bywa. Od. 1928 r. 
znacznie się zwiększyła frekwencja 
dorosłych, dochodząc do 6 tys. 

Do czytania 78 pism zawsze są а- 
matorowie. nawet studenci U. S. B. 
zjawiają się by zajrzeć do tak racjonal 
nie opracowanej literatury przedmio- 
tu w odnośnym katalogu. Wypožyczal 
ni tam niema, tylko czytelnia i praca 
na miejscu, to daje w rezultacie 
mniejsze, zniszczenie książki, którą 
nikt świecy nie gasi jak to bywa w 

mieszkaniach. 3 
Organizacja bibljotek i czytelni 

miejskich jest następująca: Każda о- 
trzymuje po 16.212 zł. (1000 zł. na ga- 
zety, 3 tys. na zakup książek), perso- 
nel składa się z trzech osób: kierow- 

niczki, pomocnicy i woźnego, opłata 
za miesiąc wypożyczania 50 gr. a za 

czytelnię 5 gr. Szkoły zakupiły blocz- 
ki, z których wydają uczniom kwitki 
do czytelni, to ułatwia kontrolę frek- 
wencji uczniów. Z tych małych opłat 

  

'otrzymuje Magistrat 5 tys. zł. docho- 

du. Prócz wymienionych Bibljotek 
wydaje Magistrat 12 tys. na inne bi- 
bljoteki, Tomasza Zana, 5 tys. na ży- 
dowskie instytucje). 

O użyteczności i potrzebie tych 
bibljotek chyba nie potrzeba mówić 

Nr. 45 (1987) 

Dochody i wydatki budżetowe 
w styczniu r. D 

Według danych tymczasowych, wy 
datki i dochody Skarbu Państwa w 
styczniu rb. przedstawiają się nastę- 
pująco: 

Dochody wynosiły 229,714,000 zł.. 
wydatki zaś 228,169,000 zł Nadwyż- 
ka dochodów nad wydatkami wyno- 
si w styczniu 1,545,000 zł Wydatki 
administracyjne wynosiły 228,082,000 
zł., wydatki przedsiębiorstw państwo- 
wych 87,000 zł. 

Wpływy z danin publicznych wyńo 
siły 128,576,00 zł., w tem z podatków 
bezpośrednich 117,761,000 "zł., 
17,839,000 zł. Dochody z ceł wynosi- 
ły — 18 milj. zł, z monopoli państwo- 
wych — 62,741,0600 zł. 

W artykule wstępnym „Kuriera Wileń- 
skiego” z dn. 17 b. m. p. t. „Budżet i konsty- 
tucja* było pow: ne m. in., że zestawie- 
nie dochodów ydatków Skarbu państwa 
za m. styczeń wykazało około 11 miłj. nie- 
doboru. Śpieszymy sprostować ten błąd, 
gdyż ów niedobór d zy m. grudnia r. ub. 
i jak widać z powyższego zestawienia, sty- 
czeń dał już nieznaczną nadwyżkę dochodów 

(Red.) 

Walne zebranie akcjonar- 
juszów Banku Polskiego 
15 zł. dywidendy od akcji i-ej em. 

WARSZAWA. 24.11. Pat. — W dn. 
24 b. m. o godz. 10 rano w gmachu 
Banku Polskiego odbyło się zwyczaj- 
ne walne zebranie akcjonarjuszów Ba 
nku Polskiego pod przewodnictwem 
prezesa Banku p. Wróblewskiego, któ 
ry wygłosił przemówienie, charakte- 
ryzujące działalność Banku za rok 
1980. Po przemówieniu p. prezesa 
Wróblewskiego i wysłuchaniu przez 
zebranych akcjonarjuszów  sprawoz- 
dania rachunkowego Banku za rok 
19380 wraz z bilansem oraz z rachun- 
kiem zysków i strat, wykazującęgo 
zysk za rok 1980 w sumie 33.005.493 
zł. 68 gr., co z pozostałością z roku 
1929 stanowi w sumie czysty zysk 
Banku zł. 33.153.522 gr. 77, — rozwią 
nęła się dyskusja. 

Na uwagi mówców odpowiadali 
p. prezes Wróblewski oraz dyr. Mie- 
czkowski, poczem zebrani zaakcepto- 
wali wniosek Rady Banku, dotyczą- 
cy wypłacenia dywidendy za rok 1930 
w wysokości 15 zł. od jednej akcji 1-ej 
emisji oraz 10 zł. od If em. 

  

   
   

      

Znów lappowcy. 

HELSINGFORS. 24.11. Pat. — Je- 
den z członków partji socjaldemokra 
tycznej Tajvos zamierzał wystąpić na 
wiecu w Mentsele. Na krótko przed 
rozpoczęciem wiecu do sali wtargnęło 
15 łappowców, którzy zmusili Tajvosa 
do opuszczenia sali, poczem przemocą 
wsadzili go do oczekującego samocho- 
du i odwiežli do Helsingforsu, przy- 
czem zagrozili mu gorszemi konsek- 
wencjami, o ile jeszcze raz odważy się 
przybyć do Mentsele w celu przema- 
wiania na wiecu. 

W związku z tem zajściem pismo 
„Suomem  Social-democrati* zwraca 
się do agrarjuszy z zapytaniem o ich 
zdanie w tej sprawie wobec złożonego 
w swoim czasie przez nich oświadcze 
nia, iż w razie obioru Evinhuwuda na 
prezydenta ustaną bezprawia lappow- 
ców. 

Nadzieja porozumienia, 

NOWE DELHI 24. II. Pat. — Po- 
'wstały tu znowu nadzieje ma rychłe 
załatwienie trudności konstytucyj- 
mych, w związku z dyskusją 8 delega- 
tów ma konferencję Okrągłego Stołu 
z wicekrółem, który przedstawił dele- 
gatom przebieg swej narady z Gan- 
dhim i zaproponował im mową linję 
postępowania w sprawie wprowadze- 
nia w życie postanowień konferencji 
Okrągłego Stołu. Korespondent Reu- 
tera dowiaduje się że delegaci przy- 
jęłi jednogłośnie propozycje wicekró- 
la. Jeżeli duch kompromisu się utrzy- 
ma, to spodziewać się można załat- 
wienia całej sprawy przed końcem 
biężąecego tygodnia. 

dużo, każdy to zrozumie. Odciągnąć 
młodzież i dorosłych od głupich i dzi- 
kich zabaw, starać się im dać wraże- 
nia lepsze, myśli głębsze, wiadomoś- 
ci łatwym sposobem, zachęcić do roz- 
wijania umysłu, to jest zadanie {а- 
kich tanich miejskich bibljotek. Ale 
spełniają te zadania tylko wtedy, gdy 
na ich czele stoją takie niezwykłe ide- 
owe osoby, poświęcone swej pracy 

szerzenia kultury, etyki i pojęć naro- 
dowych, jakiemi są obecne kierowni- 
czki wszystkich trzech dużych Bibljo- 
tek: Makowska, Zakrzewska i Rusz- 
czycówna. Pojmują one swoje zadanie 
nietylko jako spełnienie obowiązku 
zawodowego, one kochają swoje bi- 
bljoteki, ozdabiają je własnemi obra- 
zami, drobiazgami, poświęcają im da- 
łeko więcej czasu niż to regulamin wy- 

maga, kierują gustami czytelników; 
pogłębiają ich uświadomienie, z każ- 
dego z tych lokali tworzą jakieś jasne. 
płonące gorące ognisko wiedzy i umy- 
słowej rozrywki, oświecające mroki- 
codzienności. A ile pomocy udzielają 

młodzieży... o tem może już parę po- 
koleń maturzystów poświadczyć. 

Cześć tym ofiarnym kobietom! 
Obyż długo jeszcze -służyły naszemu 
miastu w tych bibljotekach, z któ- 
rych potrafiły stworzyć przyjazną 
przystań dla pragnących oświaty. 
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Złowrogi Sen, 
który sprowokował śmierć. 

х Wiłejki donoszą nam o ciekawym wy- 
padku jaki miał onegdaj miejsce we wsi Za- 
tłoreże. 

Xiinnowieie włościanin Kornaba Miehał 
opowiadał swoim znajomym , że w nocy na- 
wiedzii go złowregi sen, prorokujący mu w 
majbłiższym czasie tragiezną Śmierć. Zaled- 
wie upłymęłe kilka dni, a sen faktycznie ziś- 

ił się. Oło podczas zwózki drzewa z lasu 
Kornaba został ugodzony Sspadającem drze- 
wem w głowę tak siłnie, iż poniósł śmierć 
na miejsen. 

Wypadek ten żywo jest komentowany w 
powiecie i wywołał silne wrażenie śród ład- 
ności. 

Skazanie defraudanta.. 
ŚWIĘCIANY, 24-11. (Pat). W sprawie Bolesława Kowalczyka, oskarżonego o defrau- 

dacię 27.00U zł. w spółdzielni „Rolnik* w Święcianach zapadł wyrek sesji wyjazdowej 

Sądu Okręgowego w Święcianach, skazujący Kowalczyka na 4 lata więzienia oraz przysą- 

dzaijący ma rzecz spółdzielni od Kowalczyka sumę 25.000 złotych. 
чиккутожии НОЬ 

NARUSZOWCE (p. oszmiański) 

-- Mróweza praea. Podstawowym warun- . 

     

  

   
     

kiem do zbierania plonów w pracy O 
»j jest umiejętne podejście 

a oraz wytrwanie ha sta 

wszełkich poczynań. 

To umiejętne podejście znałazł sobie kierow- 

nik szkoły w Naruszowcach p. Soroko Jan. 

Miejscowość w której pracuje p. Soroko do- 

tychczas prawie nie przejawiała żadnego Ży- 

cia społecznego. Dzisiaj wieś ta przebudziła 

się z tego letargu, bo jest bardzo dobrze pra 

cujący ał Źw. Strzeleckiego, którego 

1 podsunęli myśl zorganizo- 

wania kursu dokształcającego. P. Soroko Jan 

tego tylko czekał. Zatem w tak małej wiosce 

uruchomiono II stopień kursu trzystopnio- 

wego i kurs robót kobiecych. Na kursie wy- 

kładają p. Soroko Jan i p. Aleksandrowi- 

czówna Helena. Z kursów tych korzysta 27 

osób z pośród miejscowej młodzie: Poza 

pracą na kursach prowadzona jest pr 

tlicówa, gdzie młodzież poprzez tę formę pra 

cy otrzymała tyle wyrobienia towarzyskiego, 

że w swem obejściu nie ustępuje młodzieży 

miejskiej. Zachowanie się jej pódczas zeb- 

rań, przedstawień i zabaw towarzyskich jest 

pod kaźdym względem wzorowe. 

Prawą ręką p. Soroki w poszczególnych 

poczynaniach jest p. Olechnowi Adam, 

skarbnik miejscowego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. 
Staraniem słuchaczy kursu i Zw. Strze- 

teckiego odegrano w dniu 14 lutego 1931 r. 

przedstawienie p. t. „Wesele na Wileńszczy- 
źnie”. Młodzież swemi rolami była przejęta 

do tego stopnia, że dała z sicbie w sztuce tej 

maksimum tego czego można było się od 

mich spodziewać. Ojcem młodego był Toma- 

szewicz Jam, matką młodej Sorokówna Ma- 

rja, siostrą młodej Byczkowska Marja, mło- 

dą Sorokówna Emilja, młodym był Okule- 

wicz Władysław, ojcem młodego był Olech- 
mowicz Adam. bratem młodego był Rutkow- 
ski Pius, dziądkiem był Okulewicz Pius; są- 
siadką młodych — Rutkowska Stanisława, 
druchnami były: Olechnowiczówna Stanisła- 
wa. Okulewiczówna Bronisława, Okulewiczów 
na Wanda i Okulewiczowna Steianja, druž- 
bami byli: Piekarski Edward, Śliczyński Le- 
on i Baranowski Jan, swatostwo — Rutkow- 
ska Weronika i Soroko Jan. 

P. Soroce, p. Aleksandrowiczównie oraz 

p. Olechnowiczowi dziękuję za tak wzniosłą 

i owocną pracę wśród tamtejszego społe- 

czeńtswa oraz dziękuję wszystkim biorącym 

czynny udział w przedstawieniu w dniu 14 

tutego 1931 r. 
Idździe dalej tą drogą, jaką wytknęliście 

sobie, płomy waszej pracy niewątpliwie w 
przyszłym roku podwoją się. 

Keczmer Stanisław 

Instruktor 
oświaty Pozaszkolnej. 

V © Qszmiana. dnia 16.II. 1931 r. 

WIŁEJKA 
+ O©bchód powstania styczniowego. W 

dniu 25 stycznia r. b. staraniem Związku Pol- 

skiej Młodzieży Akademickiej w Nowej-Wi- 

łejce oraz miejscowego Ogniska Kolejowego 
odbył się Obchód 68 Rocznicy Powstania Sty- 
czniowego w sali wyżej wspomnianego Og- 
niska. Obchód rozpoczął p. Kozłowski Szcze 
pan, prezes Związku, słowem wsitępnem, za- 
znajamiając obecnych z celami, jakie przy- 
świecały organizatorom Obchodu. Рога!ет 

p. dyr. Fela wygłosił odczyt p. t. „Powstanie 
Styczniowe 1863 roku*. Odczyt ten, wypo- 
wiedziany barwnie z objektywizmem histo- 
ryka, a zapałem dawnego bojownika idei pol- 

skości w czasach zaborczych wywarł niezwy- 

kłe wrażenie na słuchaczach, to też długo nie- 

milknące oklaski były odpowiedzią Sz. pre- 
legentowi. с RE 

Część koncertowa była próbą sił i talen- 

tów Akademickiego Koła Muzycznego U. S. B. 

w Wiłnie w osobach p. p. Wierzanówny i 

„Janczewskiego Kaz. Już na wstępie podbiła 

solistka słuchaczy swym dźwięcznym i śpiew- 

nym głosem, jak też odpowiednią interper- 

łącją utwarów: a wojnę” — Niewiadom- 

skiego, „Stach* — Kossobudzkiego, Oraz 

„Wracaj“ — Galla. ь 
Z akompanjamentu p. Janczewskiego Ka- 

zimierza wyczuwało się umiejętne dostoso- 
wanie się do interpretacji utworów, wyko- 
nanych przez solistkę. Następnie wyżej wy- 
mieniony p. Janczewski odegrał na fortepja- 
nie trzy utwory: Sonatę patetyczną Betho- 
wena, Mazura i Walca Chopina, z wykona- 
nia których znać było, że „pianista niemało 

pracy włożył. by dać pełne zadowolenie słu- 
chaczom. 

Wkońcu p. Branicki Zygmunt zadekla- 
mował utwór własny p. t. „Wyzwolonym“ 

wypowiedziany Z zapałem i energją wzbu- 

dzając burzę oklasków wśród obecn. Okrzy- 

kami na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, Pa- 
na Prezydenta i Marszałka zakończono 
Obchód. 

+ SAMOBÓJSTWO MŁODEJ MĘŻATKI. 
W Wileżee powiatowej, wywarło wielkie wra- 

żenie samobójstwa młodej mężatki Anny Bo- 

rysowej, którą znaleziono wczoraj wiszącą 

w swojem mieszkaniu. Usiłowania uratowania 

samobójczyni nie odniosły skutku. Powody 

samobójstwa nie są znane. Dochodzenie pro- 

wadzi połieja w Wilejce. (O). 
+ SAMOBÓJSTWO ARESZTOWANEGO. 

Z Suehodolszezyzny donoszą o następującym 
wypadku. 

Przed kilku dniami do dyspozycji miej- 
seowego posterunku Policji Państwowej prze- 
kazano trzech osobników, którzy wyrzuceni 
zostali na stronę polską przez bolszewików. 
Jak Się wyjaśniło, Są to obywatele polscy, 
którzy z nieuzasadnionych narazie powodów 
przedostali się drogą nielegalną do Z. 5. R. 
R. gdzie zbiegów zatrzymano 1 po przeprowa- 
dzeniu doehedzenia wysiedlono do Polski. 

Zbiegów da wyjaśnienia sprawy osadzo- 
no, z rorkazu władz śledczych w areszcie 

int 

Z WELÓGAI jeden z zatrzymanych a miano- 

wicie Stanisiewiez Wacław wybił szkło okien- 
ne i kawałkiem szkła przeciął sobie gardło. 

W pół godziny później skonał. 0 wypadku 

powiademiono odnośne władze EZ 

  

  

    

    

  

      

  

  

POSTAWY 
+ Baiałałność „Federacji* P. Z. O. 0. w 

Postawach. Na terenie powiatu postawskie- 

go istniało od roku 1930-go pięć organiza- 
cji b. wojskowych t. j. Związek Legjonistów, 
Inwalidów Wojennych, Oficerów rezerwy. Po- 
dofieerów rezerwy i Osadników. Organizacje 

te pracowały każda w swoim zakresie i je 
ko całość nie przedstawiały dużej 
Nie było koordynacji sił organizacyjnych w 
powiecie, pzrez co wystąpienie nazewnątrz 

poszczególnych organizacyj nie było widocz- 
ne. Dopiero zorganizowanie w dniu 12 maja 
ub. r. Powiatowej „Federacji P. Z: O. O., sta- 
ło się zwrotny: unktem 'w kierunku roz- 
woju organiz sych. Praca 
szła powoli, lecz ciągle naprzód. Staraniem 

rządu „Federac, zorgar wano ' choć 
w części rezerwistów. Dziś już na terenie po- 
wiatu jest 25 Kół Stowarzyszeń rezerwistów 
i b. wojskowych, w miejscowościach: w Po- 
stawach, Andronach, Dolžy, Kuropolu, Ko- 
bylniku, Prońkach, ch, Zanaroczu, 
Miadziole, Brusach, zyźnie, Mys 
kowszczyźnie, Jeźdzeńcach, Swatkach, Sta- 
zynkach, Uzle, Duniłowiczach, Ługach, Hruz- 
dowie, Łuczaju, Woropajewie, Łasicy, Woł- 
kołacie, Kozłowszczyźnie i Słobodzie, 

Na początku enia „Federacji* orga- 
nizacje sfederowane liczyły dosłownie 488 
członków, obecnie liczba członków tych or- 
ganizacyj dochodzi do 1500 ludzi. Stan li- 
czebny stale się jednak zwiększa. Cyfry ро- 
wyższe świadczą, że połączenie poszczegól- 
nych organiza: w „Iederację* przyczyniło 
się do pomnożenia szeregów. Aczkolwiek w 
powiecie postawskim jest rezerwistów czte- 
rokrotnie więcej, tem niemniej jednak zor- 
ganizowanie 1500 ludzi, stanowią poważną si- 
łę, są oni tym legjonem, który wchłonie 
w przyszłości wszystkich rezerwistów i stanie 
się poważną częścią armji rezerwowej. Dru- 
gą zkolei poważną pracą „Federacji* była 
akcja wyborcza do Sejmu i Senatu. Odbyło 
się 41 zebrań wyborczych, w różnych miej- 
scowościach. Do pracy przystąpiły wszystkie 
Związku sfederowane, w myśl ideologji Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, i bez wąt- 
pienia przyczyniły się do odniesionego zwy- 
cięstwa. 

W dniu 19 października ub. r. staraniem 
„Federacji* urządzono w Postawach i we 
wszystkich ośrodkach gminnych, „Święto Fe- 
deracji*, mające na celu spopularyzowanie 
idei „Federacji*. W dniu tem odbyły się u- 
roczyste nabożeństwa, pochody, defilady, aka- 
demje, odczyty, przedstawienia i zabawy zaś 
w dniu 11 listopada ub. r. w Postawach i na 
terenie powiatu przy współudziale wszyst- 
kich organizacyj społecznych urządzono uro- 
czysty obchód Dziesięciolecia Zwycięskiego 
Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i Setnej 
Rocznicy Powstania Listopadawego. 

Nadto Federacja przyjęła opiekę nad mo- 
giłami poległych oraz przeprowadziła zbiórkę 
na fundusz walki ze szpiegostwem, w wyniku 
której zebrano 996 zł. Obecny skład zarządu 
Federacji p. d.r Moroz Stefan prezes, p. Pro- 
tąssewicz Kazimierz: vice- prezes; p. Weryho 
Włodzimierz sekretarz, p. Hoffmann skarb- 
nik, oraz członkowie pp. Niemczynowicz 
Andrzej, Brankiewicz Antoni, Januszkiewicz 
Leon, Balcerak Eugenjusz, Boczoń Stanisław, 
Oszmiański Wawrzyniec i Apanowicz Stani- 
sław. ) 

Praca podzielona jest na cztery sekcje: 
organizacyjną na czele z p. Protassewiczem 
vice prezesem Zarządu, pomocy koleżeńskiej 
z p. Januszkiewiczem, oświatowo-propagan- 
dową z p. Balcerakiem i ubezpieczeniową zp. 
Apanowiczem. Sekcje te pracują ściśle z Za- 
rządem Federacji. Również jest przy Zarzą- 
dzie Federacji Komitet sztandarowy w 0se- 
bach pp. Protassewicza, Budzyne-Dawidow- 
skiego, Jagielskiego i Kleczkowskiego. Ko- 
mitet pracuje w kierunku zdobycia pieniędzy 
na kupno sziandaru dla Powiatowej Fede- 

racji. 7 ' 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu posta- 

nowiono dzień 19 marca b. r. jako dzień 
imienin Pana Marszałka Piłsudskiego, obcho- 
dzić uroczyście i przesłać Panu Marszałkowi 
na Maderę kilkaset pocztówek z Jego podo- 
bizną. Е 

Reasumując powyższe należy wyrazić u- 
znanie Zarządowi za wydatną pracę, szcze- 
gólniej należy się podziękować p. Protassewi- 
czowi vice prezesowi który dużo czasu i pra- 
cy poświęca dla spraw społecznych. 

W. H. 

ŚWIĘCIANY 
-- Zebranie intormacyjno-sprawozdawcze. 

B. B. Sekretarjat B. B. w Święcianach zor- 
ganizował zebranie informacyjno - sprawo- 
zdawcze. Do zebranych przedstawicieli or- 
ganizacyj społecznych i ludności wszystkich 
narodowości przemawiał poseł Fryderyk Kra- 
sicki, wyjaśniając sprawę kryzysu gospodar- 
czego i jednocześnie wskazując środki do 
przetrwania go. Zebrani w iłości około 100 
osób z żywem zainteresowaniem wysłuchali 
przemówienia posła Krasickiego solidaryzu- 
jąc się całkowicie z posunięciami Rządu. 

MICKUNY 
Podziękowanie. Niniejszem dziękuję Sza- 

nownemu Zarządowi Gminy Mickuńskiej, a 
w szczególności p. Siedleckiemu Piotr. pisa- 
rzowi gminnemu, za udzielenie mi stypen- 
djum, z którego korzystałem czerpiąc obszer- 
ne wiadomości w Szkole Rolniczej w Bukisz- 
kach. Jako zapłata za udzielone mi stypen- 
djum będę dzielił się nabytemi wiadomościa- 
mi ze swoimi kolegami w Kole Młodzieży 
Wiejskiej w Jałówce, oraz z mieszkańcami 
sąsiednich osiedli. 2 

     

  

    

   
         

       

    
  

    

   

   

    

    

  

    

  

Bronisław Pukszto. 
Wychow. Szkoły Rolniczej 

w Bukiszkach, 

Z POGRANICZA 
+ Wysiedlenie z Litwy. Z polecenia władz 

administracyjnych z granic Litwy wysiedlo- 
ny został Waldemar Trzebiński b. profesor 
gimnazjum polskiego w Poniewieżu i członek 
Tava „Pochodnia“. 

Wysiedlony Trzebiūski po jednodniowym 
pobycie w Wilnie wczoraj wyjechał do War- 

szawy. 
-- Zatrzymanie przemytników na granicy. 

Ubiegłej nocy na odcinku granicznym Kołty- 
niany patrol KOP zatrzymał dwóch podejrza- 
nych osobników, którzy nielegalnie przedo- 
stali się z Litwy. Przy zatrzymanych -znale- 
ziono 50 kig. tytoniu litewskiego „Zefir* oraz 
paczkę sacharyny. 

Przemytników przekazano władzom poli- 

cyjnym. 

Popierajcie Ligę Morska 

i Rzeczną! 

Olbrzymią popułarnością cieszą się 
pożyczki premjowane 

Budowlana, konwersyjna 
i dolarowa! 

Przypominamy, że obligacje serji 
1—5'/, pożyczki dolarowej , („dola- 
rówki') z dniem 1 lutego b r. prze- 
stają procentować i nie będą brały 
udziału w losowaniu premij. 

Obligacje te można wymieniać po- 
czynając od dnia 5 stycznia b. r. na 
obligacje serpi III—4'/, pożyczki do- 
larowej, imiennej wartości również po 
5 dolarów bez żadnej dopłaty. Wymie- 
niającym  ,„Dołarówki* przysługuje 
prawo nabycia po jednej dodatkowej 
obligacji za cenę ulgową dołarów 5 
(płatnych w dolarach lub złotych) za 
każde dwie wymienione obligacje. 
Cena emisyjna obligacji Serji III do- 
larówki dolarów 6. 

Wymiana starych obligacyj oraz 
kupno nowych na warunkach ulgo- 
wych będą dokonywane do dnia 30 
kwietnia b. r. w Centralach P. K. O. 
i Banku Polskiego w ich Oddzialach 
w Centralnej Kasie Państwowej oraz 
we wszystkich Kasach Skarbowych. 

Obligacje Serji III przemjowej po- 
żyćzki dolarowej co dwa miesiące bę- 
dą brały udział w losowaniu premij. 
Łączna suma wygranych premij w 
ciągu roku wynosi dolarów 300.000, 
podzielonych na 195 premij po 40.000, 
12.000, 8.000, 3.000. 1.000, 500 i 100 
dolarów. 

Wypłata wygranych, jak również 
wykup tych obligacyj dokonaną bę- 
dzie w walucie wybranej przez posia- 

dacza dolarówki. 

Uwaga: Centralna Kasa Pań- 
stwowa i Kasy Skarbowe sprzedawać 
będą „dołarówki* wyłącznie w zło- 
tych polskich. 

Już w dniu 1 marca b..r. odbędzie 
się pierwsze losowanie wygranych 
premij nowej dolarówki. 

ER 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 23, II. (Pat). Bilans Banku 

Polskiego za drugą dekadę lutego r. b. wy- 
kazuje zapas złota 562.647 tys. zł., t. j. o 
89 tys. więcej niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i nałeżności zagraniczne zaliczone 
do pokrycia zmniejszyły się o 9.161 tys. zł. 
do sumy 244.057 tys. zł. Również i niezali- 
czone do pokrycia zmniejszyły się o 83 tys. 
do sumy 119.737 tys. zł. Portfel wekslowy 
wykazuje zmniejszenie o 12.630 tys. i wy- 
nosi 59.574 tys. zł. Pożyczki zastawne wzro- 
sły o 6.427 tys. do sumy 84.945 tys. zł. Inne 
aktywa zmniejszyły się o 20.308 tys. i wyno- 
szą 102.799 tys. zł. W pasywach pozycja 
natychmiast płatnych zobowiązań wzrosła o 
22.518 tys. zł. (250.063 tys.) Obieg biletów 
bankowych zmniejszył się o 60.553 tys. zł. 
(1.139.166 tys. zł.). Stosunek procentowy po- 
krycia obiegu biletu i natychmiast płatnych 
zobowiązań Banku wyłącznie złotem podniósł 
się do 40,50 proc. (10,5 proc. ponad pokrycie 
statutowej. Pokrycie kruszcowo-walutowe 
wzrosło do 58,07 proc. (18,07 proc. ponad po- 
krycie statutowe). Wreszcie pokrycie zło- 
tem samego tylko obiegu biletów bankowych 
wynosi 49,39 proc. Stopa dyskontowa Ban- 

proc. lombardowa 8'/3 pro 
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Łyżwiarstwo w St. Moritz 

  

kwitnie w najlepsze. 

AZS. mistrzem Wiłna w hokeju na lodzie. 

W ubiegłą niedzielę rozegrany został re- 
wanżowy mecz hokejowy o mistrzstwo Wil- 
na na rok 1931 pomiędzy drużynami AZS. i 
PKS. Mecz zakończył się ponownie pewnem 
i zasłużonem zwycięstwem drużyny akade- 
mickiej, która wygrała spotkanie w stosunku 
5:0 (0:0, 2:0, 3:0). W związku ze zdobyciem 
tytułu mistrza okręgu drużyna AZS. wyjeż- 
sdżźa w najbliższych dniach do Katowic, gdzie 
w dniu 1 marca rozegrane zostaną mistrzo- 
stwa, Polski. 

Mistrzowska drużyna Wilna, wobec do- 

brej formy swych graczy a głównie braci 

Godlewskich i bramkarza Wiro-Kiro, po- 
„siada w obecnych rozgrywkach o tytuł mi- 

strza Polski poważne szanse do zdobycia jed- 

nego z czołowych miejsc. 

Makabi — Strzelec 52:0 i 30:10. 

W sali Okr. Ośrodka odbył się mecz siat- 
kówki i koszykówki pań. Zwyciężyła Maka- 
bi w obu spotkaniach bijąc swe przeciwnicz- 
ki w koszykówce 52:0, oraz w siatkówce 
30:10. 

W drużynie zwycięskiej wyróżniły się 
Lewinówna, Sirotówna i Bakówna u Strzel- 
czyń najlepsza jak zwykle Kraśnicka, która 
swe koleżanki grą przewyższa o kłasę. 

Kursy narciarskie przy Okr. Ośr. W. F. 
Na Pošpieszce uruchomiony został przez 

Okr. Ośrodek W. F. kurs narciarski skosza- 
rowany dla pań, który prowadzi kpt. Łucki. 
Równolegle prowadzi Okr. Ośrodek W. F. 
2-gi kurs domowego wyrobu nart dla człon- 
ków p. w. przy ulicy Dobrej Rady. Uczest- 

nicy kursu domowego wyrobu nart w godzi- 
nach rannych szkoleni są w jeździe na nar- 

tach, natomiast od 14-ej do 18-ej zatrudnieni 
w warsztatach przy wyrobie nart domowym 

systemem. 
Sa a 

Przyjazd do Wilna 13 
Wczoraj pociągiem rannym przy- 

była z Warszawy do Wilna wy- 
cieczka attachćs wojskowych 13 ob- 
cych państw, w tej liczbie dwóch 
sowieckich generałów. Na dworcu 
goście zostali powitani przez przed- 
stawicieli władz i wojskowości. Po 
śniadaniu spożytem na dworcu |-szej 
klasy pp. attaches udali się do ho- 
telu George'a, skąd po krótkim 
odpoczynku wyruszyli pod przewod 

attachćs wojskowych. 
nictwem prof. Ruszczyca na zwie- 
dzanie miasta i jego osobliwości. 

Jak się dowiadujemy, goście za- 
graniczni dążą naćwiczenia wojsko- 
we, zorganizowane przez I9tą dy- 
wizję, i w Wilnie zatrzymali się prze- 
jazdem na jeden dzień celem zwie- 
dzenia miasta. 

Po obiedzie wydanym przez do- 
wódcę garnizonu na cześć gości od- 
jechali oni w dalszą drogę. 

Aresztowanie „redaktora”— aferzysty. | 
Przed kilku dniami policja śledcza otrzy- 

mała z Warszawy list gończy wysłany za nie- 
jakim Alfredem Konem, poszukiwanym przez 
policję warszawską za szereg wyrafinowa- 
nych oszustw. 

Naskutek tego listu miejscowa policja śle- 
dcza przeprowadziła szereg wywiadów, pod- 
czas których stwierdzono, że Alfred Kon prze 
bywa w Wilnie, występuje pod nazwiskiem 
Konarskiego i poda + za redaktora Pol- 
skiej Agencji wydawniczej w Warszawie do- 
konuje rozmaitych oszukańczych zamówień. 

Alired Kon vel Konarski, czując widocz- 
nie, że jest obserwowany zaczął się kryć i 

przestał uczęszczać do mieszkania swojej 
przyjaciółki u której stale mieszkał. 

Aby wpaść na ślad poszukiwanego, poli- 

  

   

   

    

   
śledcza postanowiła poddać łej obser 

jego przyjaciółkę, rozumiejąc, że gd: 
się ona z nim widuje. Jakoż wczoraj obserwu 
jący ją wywiadowca, zauważył, że wstąpiła 
ona do jednej z kawiarenek p: uł. Zawalnej 
Podążył więc za nią. Nie dom jąc się, że 
jest obserwowana, kobieta yła się do 
stolika, przy którym siedział ja elegancko 
ubrany mężczyzna. Był to Alfred Kon. Kona 
aresztowano i odstawiono do wydziału śled 
czego. W dniu dzisiejszym zostanie «on prze- 
słany do Warszawy i oddany do dyspozycji 
tamtejszej policji. 

Zaznaczyć” nale: że ostatnio „gastrole- 
rzy nie mają szczęścia w Wilnie, gdyż niejed 
nemu już tu poślizgnęła się noga. (e) 

  

     

    

   

  

    

    

  

Ulęcie króla podziemi warszawskich. 
‹ Sensacyjny pościg po ulicach miasta za groźnym 

włamywaczem. 

Ostatnio władze śledcze zaniepokojone zo- 
stały kilku śmiałemi kradzieżami dokonane- 
mi na terenie miasta. Podczas badania poli- 
cję uderzył fakt, że wszystkie kradzieże do- 
konywane były w identyczny sposób co wska- 

zywało na to, że są one dziełem jednej i tej 
samej osoby ewentualnie dobrze zorganizo- 

wanej bandy. na czele której musi stać jak 
specjalista dobrze oheznany ze wszystkiemi 
arkanami sztuki złodziejskiej. 

Wobec powyższego wszczęto energiczne 
dochodzenia, które po mozolnych wysiłkach 
uwieńczone zostały powodzeniem. 

Prowadząc dochodzenie policja śledcza u- 
staliła, że od pewnego czasu, przehywa w Wil 
nie znany ze swej nieuchwytności włamy- 
wacz i złodziej mieszkaniowy warszawski, 
Kalicki vel Czetwernikow, znany w Świecie, 
złodziejskim pod przezwiskiem Heniek. 

Przeprowadzono w mieście szereg obiaw 
w melinach, niestety bez rezultatu. 

Aż oto przedwczoraj agentom wydziału 
śledczego udało się ustalić, że Kalicki ukry- 
wa się w melinie złodziejskiej przy ul. Pił- 
sudskiego Nr. 54. Tu więc postanowiono pta- 
szka przyłapać. 

Jakoż wezoraj wieczorem policja śledcza 
otoczyła podejrzaną kamienicę a ponieważ 
ptaszka wewnątrz nie było postanowiono na 
niego zaczekać ustawiając odpowiednie po- 
sterunki przyczem dwóch agentów aby móc 
lepiej obserwować ulicę ulokowało się na 
strychu. 

    

  

    

  Dziś: Zygfryda i Wiktora. 

Jutro: Aleksandra bisk. 
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Wschód słońca—g, 6 m. 31. 

Zachód „ — к. 17 m. 06. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii Ц. 8 В. 

w.Wiinie z dnia 24 H—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia — 6° С. 

° najwyższa: — 3° С. 

š najniższa: — 7° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiati przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: wzrost. 
Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA 
— Lustracja prae wydziału opieki społecz- 

nej Magistratu. W dniu 24 b. m. z polece- 

nia p. wojewody udała się do wydziału opie- 
ki społecznej Magistratu m. Wilna komisja 
złożona z naczelnika wojewódzkiego wydzia- 
łu pracy i op. sp. p. Konrada Jocza, radcy 
tegoż wydziału p. Aleksandra Trockiego, sta- 
rosty grodzkiego p. Wacława Iszory, ko- 

mendanta P. P. inspektora p. Izydorczyka 
i kierownika Państw. Urz. Pośr. Pr. p. Ba- 
ranowskiego. Komisja, w której uczęstniczył 
udzielając wyjaśnień, szef sekcji Magistratu 

dr. Małeszewski, miała na celu wyjaśnienie 

trybu załatwiania interesantów oraz zapew- 

nienie możności pracy urzędnikom wydzia- 

łu opieki społecznej. Komisja powzięła po- 
stanowienie zmierzające do uregulowania 
przyjęć interesantów i zapobieżenia większe- 
mu ich skupieniu w niedostatecznie obszer- 
nym lokalu. 

— Nowe starania Magistratu o pożyczkę 
inwestycyjną. Magistrat m. Wilna postano- 
wił wystąpić do władz centralnych ze stara- 
niami o udzielenie pożyczki w wysokości 
1.465.000 złotych niezbędnych dla zrealizowa- 

nia rozbudowy elektrowni miejskiej oraz ca- 
łego szeregu robót inwestacyjnych projekto- 
wanych w nowym roku budżetowym. 

— Prace budżetowe Magistratu. Obecnie 
dobiegają końca posiedzenia specjalnej Ko- 
misji budżetowej powołanej przez Magistrat 
do pracy nad układaniem preliminarza bud- 
żetowego. W posiedzeniach tej komisji bie- 
rze również udział jako rzeczoznawca pro- 
fesor skarbowości U. S. B. p. Gutkowski. 

— Prof. Wł. Skoczylas na „Środzie Lite- 
rackiej* Dzisiejsza „Środa Literacka" prze- 
niesiona zostaje na piątek najbliższy, t. zn. 
27 b. m. W tym dniu Związek Literatów goś- 
cić będzie w swej siedzibie znakomitego ar: 

tystę, dyr. Departamentu Sztuki prof. Wł. 
Skoczylasa, który mówić będzie o działal- 
ności i zamierzeniach władz państwowych w 
dziedzinie opieki nad literaturą i sztuką. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Komenda „Legjonu Młodych* Akade- 
mickiego Związku Pracy dla Państwa, po- 
wiadamia swych członków, że w dniu 26. II. 
b. r. (czwartek) o godz. 20-ej w lokalu Legjo- 
nu Młodych, odbędzie się zwyczajne walne 
zebranie członków. 

Obecność wszystkich konieczna. Specjal- 
ne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

<— Z Koła Historyków SŁ U. S. B. W s0- 
botę dnia 28 lutego 1931 r. w Sali Wykłado- 
wej Seminarjum Historycznego (Zamkowa 
11) w I-szym terminie o godz. 18 w 2-gim 
o godz. 18.15 odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Koła Historyków Sł. 
U.S 

^ 

Po dwugodzinnem oczekiwaniu zjawił się 
nareszcie Kalicki, lecz nie doszedłszy do do- 
mu nagle zawrócił, czując widocznie zasadz- 
kę, i zaezął się oddalać szybkim krokiem. 
Rozpoczął się pościg. Nie mogące dogonić u- 
ciekającego , jeden z wywiadowców oddał 
strzały ostrzegawcze, które jednak nie zatrzy- 

złodzieja. Nagle Kalicki wskoczył do 
|ącego autobusu pędzącego w kie- 
sta, sądząc że w ten sposób ujdzie 

pościgu. Ale goniący go wywiadowca miał też 
nogi niezłe i dopędziwszy „autobus również 
wskeczył do niego pod groźbą rewolweru 
zmuszając Kaliekiego do poddania się. 

Zakutego ,w kajdany przewieziono go do 
wydziału śledczego, gdzie w toku dalszego 
śledztwa, ustalono, że zorganizował on w Wil- 

nie szajkę złodziejską, która dokonała wię- 
kszych kradzieży przy ul. św. Jakóbskiej, 
Tatarskiej, Wileńskiej i t. d. Do szajki tej 
należeli również znani zawodowi złodzieje: 

Zajączkowski, który wynajmował kąt u zna- 
nej paserki Kalinowskiej i Antoni Bielicki u- 
krywający się w mieszkaniu swej kochanki 
Januszkiewiczowej — żony swego kolegi po 
fachu odsiadującego obecnie karę w więzie- 
niu Łukiskiem, 

Wszystkich członków tej niebezpiecznej 
szajki ujęto i osadzono w więzieniu. 

Dodać należy, że Kalicki poszukiwany jest 
przez urzędy śledcze szeregu miast, do któ- 
rych wyjeżdżał na gościnne występy. 
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Porządek dzienny: 1) Wybór prezydjum. 
2) Odczytanie protokółu z ubiegłego Wal- 
nego Zgromadzenia. 3) Sprawozdanie ze Zjaz- 
du Związku Kół Historyków St. U. R. P. 4) 
Memorandum kol. Krawca Lucjana w spra- 
wie likwidacji Związku Kół Hist. St. U. R. P. 
5) Dyskusja nad sprawozdaniem ze Zjazdu 
i nad memorandum. 6) Wołne wnioski. 

GOSPODARCZA 
— Podatek obrotowy od agentów. Na 

ostatnim zjeździe Izb Skarbowych omówiono 
sprawę ustalenia podatku obrotowego od a- 
gentów firmowych. ` 

Ustalono 5 punktów zasadniczych. Jed- 
nym z nich jest zasada, że agentom, posiada- 
jącym własne składy wymierza się podatek 
nie od prowizji, a od pełnego obrotu. Wobec 
tego, że stosowany w ten sposób wymiar po- 
datku od agentów przekreśla wszelkie dotych 
czasowe kalkulacje oraz może wpłynąć na 
podrożenie towarów, wileńskie organizacje 
gospodarcze zamierzają interwenjować w tej 
sprawie u odnośnych władz. 

WOQJSKOWA. 

— Dodatkowe posiedzenia Komisji Pobo- 

rowej. Jak się dowiadujemy, przed zarzą- 

dzeniem poboru rocznika 1910-go odbędą się 
jeszcze dwa dodatkowe posiedzenia Komisji 

Poborowej w dniu 18 marca i 15 kwietnia. 

Posiedzenia odbędą się w łokalu przy ul. Ba- 
zyljańskiej 2. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zebranie podoficerów rezerwy. Dnia 
22 b. m. o godz. 16-ej w lokalu przy ul. Że- 
ligowskiego Nr. 4, odbyło się Nadzwyczajne 

Walne Zebranie członków Koła Wileńskiego 
w Og. Związku Podoficerów Rez. 

Zebranie zagaił p. Wielisiej prezes Koła 
Wil. zapraszając na przewodniczącego Ze- 

*brania p. Przegalińskiego co spotkało się z 
ogólnem życzeniem obecnych. 

W dalszym ciągu porządku dziennego p. 
Kamiński wygłosił odczyt m. t. „Co to jest 
szpiegostwo i jak go zwalczać”, dając zebra- 
nym pojęcie pracy i systemu stosowanego 
przez biura szpiegowskie oraz środki i spo- 
soby jak taką akcję zwalczać należy. Po dy- 
skusji na temat odczytu, zebrani uznając 
wartość takich prelekcyj dła podoficerów rez. 

uchwalili że w każdą niedzielę o godz. 16-ej 

w lokalu Związku (ul. Želikowskiego 4) od- 

bywać się będą odczyty z dziedziny wiedzy 

wojskowej, na które bez specjalnych powia- 

domień, uczęszczać winni wszyscy członko- 

wie Koła. Nieusprawiedliwiona nieobecność 
będzie notowana w ewidencji na niekorzyść 
członków. 

W następnym punkcie porz. dz. wybrana 
zostałą Komisja Rew. Koła w osobach pp. 
Songina, Siemaszko Wł. Czembora, oraz Sąd 
Koleżeński Koła, do którego weszłi pp. Łu- 
kaszewicz, Januszewski, Żal i Malewicz. W 
wolnych wnioskach zebrani omawiali spra- 
wy bieżące Koła, zastrzegając nieudziełania 

poparcia dla członków wykazujących brak 
zainteresowania sprawami Związku oraz nie- 
uczęszczających na Zebrania Koła, postana- 
wiając utworzyć Kasę Samopomocy Koła i 

szereg innych spraw. W końcowej fazie ze- 
brania p. Przegaliński przedstawił przebieg 
prac Zarządu Okręgu, oraz prosił o wybranie 
2-ch przedstawicieli Koła do Okręgowej Kom. 
Kwalifikacyjnej na odznaczenia „Krzyżem 
Niepodległości" Do Komisji weszli pp. Łu- 
kaszewicz i Songin. Na tem zebranie zakoń- 
czono. ; 

— Podziękowania. Ustępująca ze stano- 
wiska Przewodniczącej tutejszego Koła Pani 
Kapitanowa Jadwiga Adamusowa, jako jedna 
z głównych założycielek Koła Związku Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet w Nowej Wilejce, 
wykazała niestrudzoną energję przy organizo 

waniu i rozszerzeniu działalności Koła. Bory- 
kając się z licznemi trudnościami, opierając 

3 

W sprawie wycinania drzew 
w lasach miejskich. 

-/W związku z naszą notatką z ub. czwartku 

„pt. „Znowu barbarzyńskie wycinanie drzew*, 

Wiłeński Komitet Ochrony 

Przyrody nadsyła nam następujące wyjaśnie 

nie: 

  

   

Państw. Rady 

„Sprawa wycinania drzew w łasach miej- 

skich Wilna zależna jest od Inspektoratu O- 

chrony Lasów w Urzędzie Wojewódzkim. 

Drzewa te usuwane są za zezwoleniem tegoż 

Inspektoratu i pod jego ścisłą kontrolą, 

wskutek odpowiedniego podania magistratu i 

po zbadanip tej sprawy przez specjalną komi- 

sję. Są to wyłącznie drzewa chore, zarażone 

hubą i jako takie muszą być usuwane na mo- 

  

  
cy ustawy o ochronie lasów*. 

Dodajemy jeszcze, że jak na ogólny ob- 
szar lasów miejskich, zajmujących powierz- 

ehnię czterystu bez mała hektarów iłość 638 

drzew rozrzuconych po całym terenie, któ- 

  

те są wszystkie w dwóch miejscach ponume- 

rowane i każde z osobna zakwalifikowane 

      przez wymienioną komisj: stanowi procent 

dość nikły. Lasy miejskie są pod bezwzględną 

ochroną bodajże do r. 1934, a sprawę tę ma 

pod swoją opieką p. Inspektor Kotkorowski, 

   

  

który jest znany jako bardzo gorący zwo- 

lennik wspomnianej ochrony. 

Zresztą wszelkie konkretne fakty w tej 

kwestji są zawsze pożądane i jeśli który z na 

szych czytełników ma jakieś zastrzeżenia i 

poważne dane chętnie 

  

je przyjmiemy. 

stronę finansową n: 
pelując do ofiarm: zdobywa 
możliwość prowadzenia Ochronki, dającej © 
piekę materjalną i moralną 30-gu dzieciom, 
pochodzącym z najbiedniejszych warstw miej 
seowej ludności. W październiku r. ub. dzię 
ki staraniom p. Jadwigi Adamusowej zosta 
otwarta 4 kl. Szkoła Rozwojowa w N.-Wil 
ce. Prócz tego p. Jadwiga Adamusowa po- 
czyniła w Głównym Zarządzie Z. P. O. K. 
starania o otwarcie Stacji Opieki nad Matką 
i Dzieckiem, placówki tak niezmiernie ważnej 
dla rozwoju fizycznego przyszłych obywateli 
państwa. Zarząd Koła Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet w Nowej-Wiłejce tą drogą 
składa p. Jadwidze Adamusowej w. imieniu 
swojem i całego Koła serdeczne podziexowa- 
nie i zy prawdziwego uznania dla Jej 
pracy i działalności społecznej. 

    
  

  

   

  

Zarząd Koła Związku Pracy Obywatels- 
kiej Kobiet w Nowej-Wilejce tą drogą skia- 

da serdeczne podziękowanie WPanu Arnol- 
dowi Mozerowi za ofiarowanie 50 zł. na Och- 
ronkę im. Ks. Biskupa Władysława Bandur- 
skiego, oraz za udzielenie sali na urządzenie 
imprez dochodowych na rzecz tejże ochronki 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
VIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 25 lutego 1931 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Odczyt o Estonji. Dziś dnia 25 b. m. 
o godz. 18-ej w lokalu Kasyna Garnizonowe- 
go p. red. Bolesław Wit Święcicki na zapro- 
szenie Koła Wileńskiego Związka Oficerów 

Rezerwy wygłosi odczyt p. t. „Jak Estonja 
zorganizowała obronę swych granic“. 

Prelegent, który niedawno wrócił z pod- 
róży po Estonji, mówić będzie o organizacji 
jej sił zbrojnych, wyszkołeniu wojskowem i 
kaiselicie — organizacji w której ręku spo- 
czywa sprawa przysposobienia wojskowego i 
obrony granic. 

Ze względu na nadzwyczaj charakterysty- 

czne i cełowe ujęcie przez Estonję kwestji o- 
brony kraju odczyt zapowiada się bardzo cie- 
kawie, przeto pożądanem jest jak najliczniej- 
sze przybycie na odczyt wszystkich tych, ko- 
go zagadnienie to interesuje, a w pierwszym 
rzędzie członków Federacji. 

Wstęp wolny. 
— Odczyt o umowach o pracy. We czwar- 

tek dnia 26 b. m. o godz. 18-ej w łokalu przy 
lu. Zawalnej 1—4 odbędzie się kołejny z cy- 
klu zorganizowanego przez Sekcję Kultural- 
no-Oświatową Gospodarczych Związków Za- 

wodowych odczyt p. t. „O umowach o pracy* 
który wygłosi Inspektor Pracy p. Umiastow- 
ski. Wstęp dla członków i sympatyków wol- 
ny. 

  

  

    

— 46 Posiedzenie Naukowe Wil. T-wa 
Ginekołog. odbędzie się dnia 26. II. b. r. 

o godz. 20 w łokalu Kliniki Położn.-Gineko- 
log. U. S. B. z następującym porządkiem 
dziennym: 1) Dr. Tyszkówna — Aktinota- 
pija w ginekologji. Część II. 2) Dr. Abramo- 
wicz — Przyczynek do Hyperemesis gravi- 
darum. 3) Pokazy chorych. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— 5-lecie harcerstwa litewskiego w Wilnie 

Harcerstwo litewskie w Wilnie w dniu 8 
marca r. b. obchodzić będzie 5-lecie swego 
istnienia. W związku z tem projektowanych 

  

   
jest szereg uroczystości, na które mają przy- - 
być dwaj delegaci skauci z Litwy. 

RÓŻNE. 
_ — Kontrola gabinetów dentystyeznych. 

Jak się dowiadujemy, specjalna komisja 
wkrótce przeprowadzi na terenie miasta sze- 
reg lustracyj gabinetów denłystycznych. 

Główna zaś uwaga będzie zwrócona na ga- 
binety techników dentystycznych stojące bar- 
dzo często poniżej wymaganego poziomu. 

— Automat telefoniczny w gmachu sądu. 
W dniu 11 b. m. został zainstalonwany au- 
tomat telefoniczny w gmachu Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie przy ul. Mickiewicza 36 i od- 
dany do użytku publicznego. Automat umiesz 
czono w kabinie telefonicznej. Z automatu 
tego mogą być prowadzone tylko rozmowy 
miejscowe, 6-minutowe, po wrzuceniu do 
skrzynki automatu 15 groszy w trzech mo- 
netach 5-cio groszowych. 

— Podziękowanie. Zespół Artystów Tea- 
trów Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie składa 
niniejszem serdeczne podziękowanie za ofia- 
rowanie nagród, oraz za bezinteresowną po- 

moc w organizowaniu „Reduty artystycznej'* 
w dniu 12. II. b. r. Firmom: Borkowski, Do- 
magała i Rutkowski, Prużan, Segall, B. Sztral 
Świrklis, F. Wedel. Węcewicz. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dzisiej- 
sze przedstawienie popularne po cenach naj 
niższych. Pragnąc umożliwić . najszerszym 
warstwom publiczności wileńskiej obejrze- 
nie świetnej komedji Haseka: „Dziełny wo- 
jak Szwejk*, Dyrekcja Teatrów Miejskich 
wprowadza sztukę tę na afisz raz jeszcze, 

dziś o godz. 8,w., po cenach najniższych od 
30 gr. Reżyserja dyr. Zelwerowicza, Świetna 
gra wykonawców z L. Żurowskim na czele, 
oraz zabawna terść składają się na arcydow- 
cipną i interesującą całość. 

— Teatr Miejski w „Łałtni*. Dziś z powo- 
du przygotowań technicznych do najbliższej 
premjery, Teatr nieczynny. 

— Niedzielne przedstawienia popołud- 
niowe. W nadchodzącą niedziełę po cenach 
zniż. w Teatrze na Pohulance ukaże się o g- 
3 m. 30 pp. świetna, współczesna komedja 

Carpentera „Papa-kawaler“, 2 Wyrwicz-Wi- 
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chrowskim w roli tytułowej. W Teatrze 
„Lutnia” ujrzymy o godz. 3 m. 30 pp. efek- 
towną komedję Francka i Hirszfełda „In- 
teres z Ameryką", w reżyserji R. Wasilew- 
skiego. 

— Najbłiższe premjery. Wielkie zaintere- 
sowanie buzdą w Wilnie obie, przygotowy- 
wane obecnie, premjery. Pierwszą z nich 
w Teatrze ..Lutnia'* będzie „Sztuba* K. Le- 
czyakiego, osnuta na tle stosunków w na- 
szych szk. h średnich. Reżyseruje dyr. Zel- 
werowicz. „Sztuba** ukaże się w pierwszych 
dniach marca. 

Premjerą w Teatrze na Pohulance bę- 
s!zie „Salome* Oscara Wilde'a. w inscenizacji 
p. E. Dziewulskiego, wystawiona z ołbrzymim 
nakładem pracy i kosztów. Niewątpliwie tak 
ciekawa sztuka wzbudzi wiełkie zaintereso- 
wanie. 

— Ada Sari —- najlepsza koloraturowa 
śpiewaczka wystąpi dziś o godz. 20 w sali 
Konserwatorjum Muzycznego (ul. Wielka 47 
wejście od ul. Końskiej). Występ Ady Sari 
wzbudził w naszem mieście kolosalne zain- 
teresowanie — to też miłośnicy jej talentu 
powinni wcześniej zaopatrzyć się w „Orbisie“ 

(ul. Mickiewicza 11-a) w bilety, aby uniknąć 
jak w ubiegłym roku natłoku przy Kasie, 
ad której wiełu odeszło nie mogąc się dostać 
na salę. Ceny biłełów zniżone. 

EABJO 
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 dla 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: Chwilka strzelecka. 19.00: 
Kwadrans akademicki. 19.15: Znakomite śpi 
waczki (płyty). 19.30: Program na czwartek 
i rozmaitości. 19.40: Pras. dziennik radjowy. 
19.56: „Literatura faktu czy literatura fikcji*? 
(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 — 
fełj. z Warszawy, wygłosi J. Targ. 22.50: 
Kom. i muz. taneczna z Warsz. 

CZWARTEK, DNIA 26 LUTEGO 1931 R. 

11.58: Czas. 12.35: Koncert szkolny w War. 
14.30: Kącik dla pań z Warsz. 15.50: „Radjo 
a chorzy — odczyt ze Lwowa. 16.15: Kon- 
cert symfoniczny. 17.15: „Przejście II bryga- 
dy pod Rarańczą* — odczyt. 17.45: Koncert 
popołudniowy. 18.45: Kom. Akad. Koła Mi- 
syjnego. 1 Skrzynka pocztowa Nr. 145. 
19.20: Program na piątek i rozmaitości 19.30: 
Kezerwa. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „W słynnym pałacu Burbonów * — 
teljeton. 20.15: Pogadanka radjotechniczna. 
20.30: Muzyka lekka z Warszawy. 21.30: 
Słuchowisko z Warszawy „Djabeł i karcz- 
marka“. 22.15: Koncert z Katowic. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

   

  

   
  

  

  

  

Popierajcie przemysł krajowy 
OBO RE ROLETA TOSTERY TORTY FERODO ROTY BIA DY DABCO ARAD 

Rozpacziiwa sytuacja włościan w Z. S. R. R. 
3 List ojca do syna. . 

W ostatnieh czasach kilku z naszych czy- 
tełników otrzymało z Rosji Sowieckiej listy 
od krewnych i znajomych. Jeden z takich li- 
stów otrzymał p. G. B. od ojca swego za- 
mieszkałego w Mińszezyźnie. W liście tym 
kreśli adresat ponury obraz współczesnego 
żyeła ma Białorusi sowieckiej. „Niedość, że 
biją wieśniaków za najbłahsze przekroczenia 
surowych ustaw, pisze nieszczęśliwy oby- 
wałeł ziemi mińskiej, iecz niszezą nam reszt- 
ki gospodarstw, a bogatszych gospodarzy 
zsyłają w głąb Rosji. Ostatnio przed Trze- 
ma Królami wywieziono z naszej parafji, do 
której należy 14 wsi, księdza proboszcza. 
Wywieziono go za to, że nie chciał podpisać 
deklaracji przedłożonej mu przez związek 
„bezbożników*. Deklaracja ta hrzmiała: 
„Wykorzystując moją młodość i nieświado- 
mość, duchowni wciągnęli mnie do spraw re- 
ligijnyeh. Wysłużywszy się dostatecznie koś- 
ciołowi, przekonałem się, że wszedłem na 
błędne drogi i dlatego wyrzekam się na zaw- 
sze rełigji, która jest naszą hańbą i wrogiem 
wielkiej sprawy budowania komunizmu*, 

Obcenie żyjemy bez Kościoła i duchow- 
nego. Płyną dni w głuchej rozpaczy, ludzie 

mrą bez ostatniego namaszczenia i żyją jak 
bydleta. 

Turdno nam jest tu żyć, gnębią nas nie- 
miłosiernie za nasze przekonania religijne 
i narodowe. Może ten Nowy Rok przyniesie 
nam lepszą dolę. Może runie w proch potę- 
ga komunistyczna i zaświta nam jutrzenka 
prawdziwej wołności* Kochający twój oj- 
ciee. Jan B. 

* * * 

Z Mińska nadeszła wiadomość, iż Związek 
„bezbożników* przy poparciu władz rządo- 
wych postanowił ogłosić konkurs na Biało- 
ruski hymn antyreligijny. Za najlepsze na- 
desłane bezbożne hymny przyznane będą 3 
nagrody pieniężne w wysokości 1.500 rb. 

Równocześnie związek przygotował kilka 

jednoaktowych filmów antyreligijnych, któ- 
re będą wyświetlane w dzień Zmartchwych- 
wstania Chrystusa Pana na terenie całej Bia- 
łorusi sowieckiej. Filmy te przy pomocy od- 
powiednio jaskrawych obrazów mają prze- 
konać rzesze rohotnicze i włościańskie o ko 
nieczności prowadzenia walki przeciwko Koś- 
ciołowi i duchowieństwu. 

Proces © szpiegostwo. 
Władze bezpieczeństwa  zdemaskowały 

zbrodniczą działalność Stefana Brzozows| 
go i Bolesława Szpakowskiego, którzy w lip- 
cu ub. r. utrzymywali kontakt z osobą dzia- 
łającą w interesie rządu litewskiego. 
Wymienieni ujawniali wiadomości zaczerp- 
nięte z pogranicza, a dotyczące stanu liczeb- 
nego Korpusu Ochr. Pogranicza, oraz wojsk 
stacjonujących na terenie pow. wil.- troc- 
kiego. 

W toku śledztwa osk. Brzozowski przy- 
znał się do szpiegostwa z ramienia wywiadu 
litewskiego i że działał pod pseudonimem 
„Joszołas* wspólnie ze Szpakowskim. Osk. 
Szpakowski zaś nie przyznał się do winy. 

W. dalszym stadjum śledztwa Brzozowski 
cofnął złożone poprzednio zeznanie. 

Wczoraj sprawa ta była przedmiotem 
rozprawy przed Ill-im wydziałem karnym 
Sądu Okręgowego pod przewodnictwem wi- 

Kim Miejskie 

  

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Bal- 
kon 30 gr. Od dnia 2! do 25 lutego 
1931 roku będą wyświetlane filmy: 

ce prezesa p. M. Kaduszkiewicza i przy udzia 
le pp. sędziów St. Miłaszewicza i O. Okuli- 
cza-Rackiewicza. 

Proces toczył się przy drzwiach zamknię- 
tych, a w rezultacie przewodu i rozprawy 
stron, w której oskarżyciel p. prokurator 
Janowicz domagał się surowego wymiaru 
kary dła podsądnych, Sąd uznał obu oskar- 
żonych za winnych dokonania inkrymino- 
wanych im przestępstw i skazał zarówno 
Brzozowskiego i Szpakowskiego na osadze- 
nie w ciężkiem więzieniu przez lat 5 każde- 
go, zaliczając na poczet kary 7 miesięcy 
aresztu zapobiegawczego. 

Nadto sąd zasądził od skazanych tytu- 
łem grzywny 5.000 zł., a znalezioną przy 
nich gotówkę w walucie amerykańskiej i li- 
tewskiej skonfiskował na rzecz skarbu. 

Ka-er. 

KU RJ ER Ww. IL. E NŃ SK I 

‚& OSTATNIEJ CHWILI 
  

Rzekomy listonosz okazał się czekistą. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Donosiliśmy już, iż w nocz 16-go 
na 17 go lutego, w gabinecie polskie- 
go posła w Moskwie, p. min. V'atka. 
złapano jakiegoś osobnika nazwi- 
skiem Pietrow, który podał się za 
listonosza i rzekomo w celu dorę- 
czenia poczty wtargnął do gmachu 
poselstwa. W/g przeprowadzonego 
śledztwa okazało się, że Pietrow jest 
agentem G. P. U. i że wizyta jego 

w gmachu poselstwa polskiego w 
Moskwie miła niedwuznaczne cele, 
bowiem znaleziono przy nim podro- 
biony klucz do urzędowego gabine- 
tu p. min. Patka, który wówczas był 
nieobecny. Ponadto okazało się, że 
Pietrow miał wspólników. Przed 
gmachem poselstwa na krótko przed 
aresztowaniem go krążyły jakieś 
indywidua. 

„Międzynarodowy dzień głodu". 
Władze przedsięwzięiy rozległe środki zapobiegawcze. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W związku z przygotowaniami komunis- 

tów do dzisiejszego międzynarodowego dnia 
głodu, władze bezpieczeństwa stolicy wydały 
cały szereg zarządzeń specjalnych, cełem nie- 
dopuszezenia do zapowiedzianych na dzień 
dzisiejszy demonstracyj ulicznych. Ogólne 
kierownictwo akcji bezpieczeństwa objął ko- 
misarz rządu p. wojewoda Jaroszewicz. Ро- 
licja posiadać będzie do dyspozycji samocho- 
dy pancerne, broń gazową i pałki gumowe. 

Zostały wydane zarzadzenia aby z eałą 
energją i bezwzgłędnością likwidować wszeł- 
kie próby wykroczeń i zaburzeń ulicznych. 
W/g zamierzeń komunistycznych, ma być e 

rządzony wiee na pł. Kercełego, wiece przed 
fabrykami i główna dcmoastraeja na placu 
Teatralnym o godz. 5-ej p. p. Komuniści już 
od kilku dni energieznie przygotowują się 
do dzisiejszych demonstraeyj urządzając w 
dzielnieach rohotniezych małe demonstracje, 
a przed fabrykami wiece. M. in. dnia 23 b. m. 
doszło do starć między policją i komunistami 
w Markach pod Warszawą, gdziej jest pew- 
nego rodzaju ośrodek żywiołów wywroto- 
wyeh. Policja użyła broni raniąe trzech komu 
nistów, z których jeden zmari wezoraj w szpi- 
talu, drugiemu amputowano przestrzeloną no- 
gę, trzeei po opatrunku w szpitalu zbiegł. 

Śchiele przeciw ratyfikacji traktatu 
handlowego z Polską. 

BERLIN 24.11. Pat. — Biuro Con- 
ti w związku z poniedziałkową dysku- 
sją w gabinecie Rzeszy podkreśla, ja- 
ko jedną z trudności, powstałych w 
toku dyskusji na drodze do kompro- 
misu fakt, iż min. Schiele sprzeciwia 

się ratyfikacji konwencji rozejmu cel- 
nego oraz traktatu handłowego z Pol- 
ską. Inni członkowie gabinetu doma- 
gają się ratyfikacji. Kwestje te odegry. 
wają w obradach wielką rolę. 

  

Z międzynar. konferencji rolniczej. 
PARYŻ. 24.11. Pat. — Na posiedze 

niu międzynarodowej konferencji rol 
nej przemawiali  przedewszystkiem 
przedstawiciele krajów, importują- 
cych zboże z państw naddunajskich. 
Przedstawiciele państw eksportowych 

i państw, które zadeklarowały goto 
wość nabycia zboża w państwach nad 
dunajskich, zbiorą się we wtorek ce- 
lem bardziej szczegółowego omówie- 
nia ewentualnych tranzakcyj. 

Sukcesy rewolucjonistów w Peru. 
SANTANDER DE CHILE 24.1. Pat. — 

li prowincję Arequipa, Puno i Cozeo. 
Z Limy donoszą, że rewołucjoniśeci opanowa- 

Odroczenie wyborów municypalnych 
w Hiszpanii. 

MADRYT. 24.11. Pat. — Rada Mi- 
nistrów postanowiła odroczyć wybory 
municypalne do dnia 12 kwietnia oraz 
utrzymać specjalny trybunał do roz- 
strzygnięcia spraw wyborczych. Mi- 
nister oświaty zaproponował ogłosze- 
nie nowego zarządzenia, upoważnia- 
jącego uniwersytety do komunikowa- 
nia władzom, kiedy zdaniem ich, moż 

na będzie wznowić wykłady. 
Następnie rada. ministrów doszła 

do porozumienia w sprawie rewizji 
ustawodawstwa, ogłoszonego za cza- 
sów dyktatury i postanowiła wysłać 
delegację na międzynarodową konfe- 
rencję ekonomiczną, mającą obrado- 
wać pod auspicjami Ligi Narodów. 

Pieniądze sowieckie w Hiszpanii? : 
MADRYT 24.11. Pat. — Jeden z członków 

Najwyższej Rady Wojennej oświadczył, że 
data procesu aresztowanych polityków uzale- 

  

Najpoczytniejsza powieść Pies Baskerwilłów ==5eyr= 

żniona jest od zakończenia dochodzenia, ma- 
jącego ustalić, czy oskarżeni otrzymywali pie- 
niądze 2 Ros;    

Nr. 45 (1987) 

"Straszny wypadek. 
Człowiek z odciętą nogą Ra lokomotywie. 

BRZEŚĆ n/Bugiem 24.11. Pat. — Onegdaj 
na staeji kołejowej Kosów po zatrzymaniu 
pociągu osobowego Nr. 9361, zdążającego z 
Brześcia nad Bugiem do Baranowiez w eza- 
sie spawdzania parowozu, zauważono pod 
tendrem tokomotywy człowieka z odeiętą no- 

gą, zaczepionego 0 lokomotywę. Po wydoby- 
tiu nieznanego osobałka stwierdzono na pod- 
stawie znalezionych dokumentów że jest to 30 
letni bezrobotny Ignaey Szulgeń, mieszkaniec 
wsi Suehowa, powiatu włodawskiego. Nie- 
szezęśliwema udzielono pierwszej pomocy, 

pomimo to jednak w drodze do sepitała sej> 
mikowego zmarł. 

Natychmiast po przeprowadzeniu docho- 
dzenia ustałono, iż Szulgeń w odległości pół 
kilometra od staeji kolejowej Kasów usi- 
tował przejść przez for kolejowy przed mad- 
chodząeym pociągiem, by z przeciwnej strony 
staeji wsiąść bez biietu. Tymezasem zastał 
najechany i przyciągnięty przez pociąg de 
stacji Zwłoki zabeczpieczono i przekuzazm 
do dyspozycji władz szdowo-łekarskich. 

Skutki huraganu na Sycylii. 
RZYM 24.1. Pat. — Nadeszły wiadomości 

© szkodach, jakie wyrządził na Sycyłji hu- 
ragan. Najwięcej ueierpiało Palermo i jego 
okoliee. Sytuacja była tam szezególnie groź- 
na ze względu na powódź. Zginęło 7 osób. 
Tor kolejowy został podmyty, co spowodowa- 
ło przerwę w komunikacji. Most kolejowy 
na odeinku między Balestrate i Trappedo 

runął. Mest. położony międzz  Frabia 
i Mesese runął w ezasie przechodzenia po- 
ciągu osobowego. Lokomotywa zawista na 
przęsłaceh mostu. Palacz i maszynista są aie- 

żko ranni. Pasażerowie pociągu wyszfi a ka-- 
tastrofy bez szwanku. Również baedza ueter-- 
piały okolice Mesyny. i Katanji. 

Nowy Kuba — rozgruwacz. 
WASZYNGTON 24.I. Pat. — Trup bia- 

łej dziewezyny, wykryty przez pewnego mu- 
rzyna na drodze z Richmondu do Waszyn- 
gtonu, jest czwartym zkoleł trupem kobiety 

zamordowanej przez tajemniczego iacrdecec= 
w eiągu pare ostatnieh tygodni w okułłcach. 
Waszyngtonu. 
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WŚRÓB PISM 
W Nr. 8 tygodnika „Kobieta Współczes- 

na w artykue wistępnym, czwartym z ko- 
lei ciekawie prowadzonego cyklu „O podsta- 
wy morałne współczesnego życia* p. t. „Etyka 
a polityka“ Dr. Anna Minkowska omawia 
książkę wielkiego filozofa i działacza niemiec- 
kiego Foerstera. 

Foerster przypomina swym ziomkom, że 

Chrystus przyszedł na świat, aby przemienić 
człowieka i że niema dziedziny życia, która 
by mogła nie być Mu podporządkowana, Foer 
ster uważ jważniejszą sprawę doby dzi- 
siejszej postawienie etyki ponad politykę bez 
praw moralnych do których nietylko tęsknią 
ludzie nie mogą żyć i tworzyć nawet poli- 
tyki, bowiem jeżeli etyka stanie nad polity- 
ką, nietylko jej nie przekreśli, ale wyzwoli 
ją z niewolnictwa w które popadła. 

Następny artykuł „Pogoń zer* w którym 
Stanisława Ku » a mówiąc o wielkich 

zdobyczach cy ułatwiających znako- 
micie formy każdego czynu, zwraca uwagę, że 

życie duchowe człowieka dzisiejszego mogła- 
by ustokrotnić cy cja, tak jak ustokra 

tnia fizycznie, ale „dotknięcia do wiedzy o so- 
bie i świecie, do błysku niewymownej praw- 
dy, do treści każdej rzeczy, do wartości praw- 
dziwych — nie podaruje człowiekowi nikt. 
Ani najbogatsza cywilizacja, ani jej brak. 
Musi to każdy własnoręcznie wydrzeć z cha- 
osu wartości urojonych, ze zdyszanej pogo- 
ni za bezlikiem zer”. 

K. Bielańska daje wspomnienia history- 
czne bitwy Grochowskiej w artykułe p. t. 
„Krzyżyk z Olszynki”. 

Sensacją numeru w dziale literackim jest 
„Ślub* fragment z powieści Marji Dąbrow- 
skiej „Z pośród życia i śmierci", jak rów- 
nież ciekawy wywiad z Zofją Nałkowską o 
jej nowej sztuce „Dzień jego powrotu*, któ- 
ra ma się ukazać wkrótce na scenie teatru 
Narodowego. 

N. Samotyhowej, Sałon Garlińskiego z wy- 
sławy: Stanisława Zalewskiego i M. Łunkiewi- 
czowej. 

Jako bezpłatny dodatek, pięknie ilustro- 
wany „Mój Dom*, jak zawsze praktycznie 
ujęty, oraz tablica robót „Atelier tekstylnego" 
nakrycie podwieczorkowe, 

Czasopismo lingwistyczne. Wyszedł ostat 
nio piąty zeszyt czasopisma lingwistycznego 
„Rodnaja Mowa', redegowanego przez d-ra 
J. Stankiewicza, wydawanego z zasiłku Min. 

R 1.0..P. eszytu następująca: 1) 

      

    

     
   

      

  

    

  

   

   

  

       

dr. J. Stankiewicz — Miejsce języka Biało- 
ruskiego wśród innych języków słowiańskich 
i czas jego powstani . J. Stankiewicz: 
„Uwagi nad kry ; 
kiem; 3) Pilipionek: Języ 
kau“ M. Zareckiego; 4) Re 

ma pjękny wygląd oraz :zęło ostatniemi 
czasy zwra na siebie uwagę uczonych 

slawistów, tak w kraja również zagranicą 
BAR 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, 

Wczoraj wieezorem przy zaułka Mikała-- 
jewskim w domu Net. I wydarzył się nieszezę- 
Śliwy wypadek. G60-ciolcinia mieszkanka te- 
go domu Golda Chajecka wracając wieczorem 
do domu poślizgnęła się na senodach, b tra- 
eąe równowagę runęła wdół. 

Nieszezęśliwa kobieta doznała oiężkiego» 

uszkodzenia ciała i wstrząsu mózgowego. 
W stanie beznadziejnym przewieziono ją de” 
szpitała żydowskiego. (©). 

   

            

Zamach na własne życie 
Łunkiewicz Józef, Tartaki 2 zażył truci 

zny. Pogotowie Ratuńkowe odwiozło go do 
szpitala Żydowskiego w stanie niezagražają 
cym życiu, 

Pod kołami autobusu. ' 
W. dniu 23 b. m. szofer Dziewałtowski Sta 

nisław, ul. Jasna 34, prowadząc autobus na- 
jechał na ul. Kościuszki. na przejeźdżające 
sanie, które połamał, kalecząc równocześnie 
konia, należącego do Michałowskiego Piożra 
Antokolska Nr. 120. 

Porzueone niemowle. 
Przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5 znaleziono» 

podrzutka płci męskiej w wieku około 3 ty 
godni, którego umieszczono w przytułku Paie - 
ciątka Jezus. 

Kradzież. 
Dykier Szprynca, ul. Wileńska 25 zamień 

dowała o kradzieży z niezamkniętego miesz- 
kania dywanu wartości 100 zł. Kradzieży do-- 
konała  Wołosewiczowa Rozalja, uł. Wien 
ska Nr. 25. 

Wypadki za ostatnią dobę 
Od dnia 23 do 24 b. m. zanotowamo wy- 

podków różnych 36, w tem kradzieży 4, opił 
stwa 2, przekroczeń administracyjnych 1     

Obwieszczenie. nojcstr Handlowy. Pianino 
  

ы i Р, Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX itt 
SALA МЕККА s, ZY. OK Murski, Betty NAD PROGRAM: Warjat na wolności Sok ausis, Karmelitow, zam. w Wilnie = uł. Gira Gufrobrzmska 5. rd, Livio Pavanelli, €. Blackwell. z NEA nazjalnej Nr. 6—12, na zasadzie art. 1030 U. P: €.. r Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seans. o godz. 4-ej. Nast. progr: Panienka z barem na kółkach. 2 podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 2 more: 
Dówięko Na 1 a я ы Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. do sprzedania 1931 r. © godz. 10-ej 1ano w Wilnie przy ulicy Subocz ówiękowy ia A HARRY LIEDTKE, Wiera Szmitterlew, Junkerman i Werebes w Wilnie wciągnięto następujące Mickiewicza 33—4 Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego 

do Mirona Łaskowa majątku ruchomego składającego 
się z maszyny do krajania papieru, oszacowanego na. 
sumę zł. 500, na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych. 
m. Wilna w sumie zł. 481 z % 0% i kosztami. 

Opis rżeczy i szacunek takowych przejrzaay być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.€. 
3248/V1 Komornik Sądowy K. Karmefitow. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 1X rewiru. 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—12, na zasadzie art. 1030 U. P. C., 

wpisy pierwotne: nad apteką Jundzilła. 

W dniu 19.1. 1931 r. 
12577. |. Firma: „Gerszon Noz i S-ka — Spółka 

Firmowa". Frowadzenie handlu bławatnego. Siedziba 
w Wilnie, w). Niemiecka 35. Firma istnieje od dn. 5 

stycznia 193! r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Lipman 
Berkman przy ul. Stefańskiej 3 i Gerszon Noz przy 
uł. Uniwersyteckiej 1. Spółka firmowa zawarta na mo- 
ey umowy » dn. 7 stycznia 1931 r. na czas nieogra- 
niczony. Zerząd należy do obydwóch wspólników. 
Weksle, czeki, umowy i wszelkie inne zobowiązania, - 
pisma, pokwitowania z odbioru korespondencji, wszel- 

w najnowszej „AELIÓS" -- CZARNE DOMINO 
Wileńska 33, tel. 9-26 NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015 

Dziś! Najpiękn. gwiazda ekranu 

Billie Dove - «... ANIOŁ POD SZMINKĄ 
Dramat kobiety, będącej przedmiotem pożądań mężczyzn, z których żaden nie umie jej dać miłoścj. 

W. pozostałych rolach: Edmund Lowe i Farrel Mac Donald. 
NAD PROGRAM: DODATEK RYSUNKOWY FLEJSURA. — — — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 

  

c h c e s otrzymać 
posadę? 

Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żózawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„МИ 
m, A. Miokiewieza 22. 

    
   

ziśł W roli głównej bożyszcze kobiet kich należ i, łek poczto h i kolej h : 5 S Dźwiękowe Kino B kos AA it S o dbinje By s oaddów saaódlelaie gad = zynach, towaroznaw- podaje do wiadomości publiczne “že dnia 2 mares 

ns R on Novarro stemplem firmowym. SZNWVE angielskiego, fran- | 193] r, o godz. ł0-ej rano w Wilnie przy ul. Ostra-. 
: а R G Superfilm dźwiękowy! am Suskiego, niemieckiego, | bramskiej Nr. 25. odbędzie cię sprzedaż 2 licytacji 

pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomji. Po 

ukończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

należącego do lzanka Bejnica majątku ruchomego. 
składającego się z kredensu, półki i stołu jadalnego 
oszacowanego na sumę 500 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji Kasy Chorych m. Wilna w sumie 600 zł. z 95% 
i kosztami. 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 
w Wilnie, Dział A, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

Całe Wilno będzie śpiewać „Miłosną pieśń” > 
Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. — — — — — Początek seansėw o godz. 4, 6, 8 i 10:30 ul. Wielka Nr. 47 

  

  

KINO:TEATR 

  
  

    

Pe raz pierwszy w Wilnie! jako studentka chemji ' ” 

“ л1' įCzarująca 0 L 6 A c Z E c H 0 WA w žyciowym dramacie Dziś W dniu 19.1. 1931 r. Posmsuję posady A Se. i szacunek takowych przejrzany być 

p A N i ; | R 12578. |. Firma: „Izrael Wolocki i S-ka“. Sklep | do dzieci lub wyręczenia das O: RA Oi NA A: = U. ż w 
” Es skór. Siedziba w Wilnie, ul. Wszystkich Świętych 21. | pani domu. Amir po- i omornik Sądowy K. Karmelitow. 

Кя Firma istnieje od | stycznia 1931 r. Wspólnicy zam. | siadam. Oferty do Biura 
WIELKA 42 podług głośnej pewieści Hełeny W.....U, w pozost. rolach: utalentow. GQ SYM i inn. Ceny od 40 gr. w Wilnie: lzrgel Zalman Wolocki przy ak Kośckiej26 | Rękl—- Garbarska |, sub. 

© y i Oszer Kuszlin przy ul. Rydza sa kę? 32. Spółka | „Gula”. 3441 
| Р аТЫх e 10 aktowy dramat erotyczny z życia współ- | Zawarta na mocy umowy z dn. 22-XII. 1930 r. na czas Zabi w Tella. 

м : Kino Kniejowe 02151 Wielki 4 któ i ją- | nieograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. ii i ° араа > dramat miło: rage ja ю апсег i czesnego na tle konfliktów rodzin. z udzia WEGIEŚ Tinaiey * Wsżalkió s zóbowiążeWia Ut liniauių B. naucz, gimnazjum 
i poświęc. p. t. łem ulubienicy publiczności LU Dagower spółki winny być podpisywane pod stemplem firmo- 

wym przez obu wspólników łącznie. Kożdy ze wsp6l- 
ników samodzielnie ma prawe prowadzić sprawy spół- 
kowe w instytucjach sądowych i administracyjnych, 
jako też wydawać płenipetencje osobom innym na 
prowadzenie tych spraw oraz każdy ze wspólników 
ma prawo otrzymywać wszelkiego rodzaju korespon- 
dencję i przesyłki przybywające na imię spółki. 

3212/V1 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

Mo _rnocnai: Świąt do góry Nogami > ies miss. 
Początek seans. o g. 5, w niedz. i św. o g. 4 po poł. Następny program: Władca karnawału z Harry Liedtke 

w-g powieści Zane Gray. W rol. gł. Jack Płonący step zyć zem Pawa 
NAD_PROGRAM Code mię ZAKLĘTY KRĄ 

*maruwwyky Kobieta na księżyc 
arcydzieło genjałn. Fr. Langa. W rol. gł.: Bożyszcze kobiet Willy Fritsch i czar. Gerda Maurus. Akcja toczy 
się się na ziemi i na księżycu oraz na międzyplanet. statku rakiet. podczas lotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki 
księżyca. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. -4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Ceny od 40'gr. 

Królowa jego serca 
Wybryki adjutantów królowejł 

OGNISKO 
(oboz dwurea kolajow.) 

  

Dziši Waradzający potężny dramat w 10 aktach, 

Najpiękniejszy 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
ulie4 Wieika 28. 

film sezonu! 

  Komedja-farsa w 6 aktach. 
W roli główn. Harry Jold.   

    

12579. |. Firma: „Warsztaty Stolarskie Modern— 5 i Zabłocki, Gurdus, Cwiling i Jajes spółka firmowa". | ба ay o К 
Pracownia stolarska. Siedziba w Wilnie, ul. Słowackie-' U. Wilno—pow. na imię 
go 2ł. Firma istnieje od dn. 24 maja 1930 r. Wspól- | Józefa Kozłowskiego, u- 
nicy zam. w Wilnie; Zabłocki Pejsach przy ul. Anto- | nieważnia się 
kolskiej 84, Abram Gurdus przy ul. Dynaburskiej 2!, Н 
Morduch Cwiling przy ul. Kijowskiej 52 i Mowsza s 
Jajes przy ul. Piłsudskiego 23. Spółka: firmowa za- i R į 
warta na mocy umowy z S maja 1930 r. na czas i į i 
nieograniczony. Weksle, czeki, zobowiązania, umowy 
i inne na winny być podpisywane przez S 
wszystkich wspólników pod stemplem firmowym. nę“ do. prania, wykonuje 

sumiennie po cenach zni- 
у żonych. 3 
Proszę przekonač się 

Niesłychanie sensac. dramat 
miłości i nienawiści, zazdrości 
i wierności. Najmonumentaln. 

Kino - Teatr Dziś! Najw. sens. XX wi! 

LUX 
} Wiskiewicza 11, t.15-62 | 

  

Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! 
Wspaniały film, opisujący przy- 
gody miłosne osób panując. p.t. 

KINO-TEATR 

| Światowid 
3213/V1 

    

  

Miłostki księcia i dom dworu! 12580. |. Firma: „Kagan Oda* w Wilnie, ul. Cho- —— Ojcze, dlaczego celujesz w mój brzuch?       
             

) м eS Ъ з о® cimska 24, Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 r. = Młiokiewicza 9. W rolach głównych: liana Fłaid i dziarski Luigi Servent, Właścieiaikiś Kažan Oda-zaiikża Ы szavi| Ul. Kwiatowa 7. — Jakto? Celuję w jabłko, któreś właśnie połknąć i 
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