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Polityka zagraniczna 
Niemiec. 

Wilhelmstrasse i Bendlerstrasse. 

"Tenże generał von Seeckt jest rów- 

nocześnie parłamentarzystą a zalicza 

się on jako taki nie do kategorji lwów 

mównicy, lecz do bardzo szczupłego 

grona cichych aranżerów. Czy p. von 

Seeckt należy — jak przypuszczać wy- 

padałoby — do owego nacjonalistycz- 

nego obozu, który niedawno opuścił z 

wielkim hałasem parlament ,„niewolni- 

kėw Younga“? Nie. Ta sama partja 

d-ra Scholtza, w której przodował 

Stresemann. do której należy również 

obecny minister spraw zagranicznych 

Rzeszy, dr. Curtius, ona też obdarzyła 

naszego generała mandatem poselskim. 

Jak należy, przy takim stanie rze- 

zy, wytłumaczyć sobie wystąpienia p. 

von Sceckta w sprawach polityki zagra 

  

nicznej? Czy przedstawiony powyżej 

skrajny program został uzgodniony z 

p. Curtiusem, a to jako pendant owych 

skromniejszych, bardziej zawoalowa 

nych oświadczeń, do których ministra 

spraw zagranicznych zmusza jego u- 

rząd? Czy p. von Seeckt znienacka 

napadł na swego kolegę partyjnego i 

klubowego; lub też działa on na włas- 

ną rękę, jako przedstawiciel bardziej 

radykalnych kół i zainteresowań? 

Zważywszy, jak ciasno mieszezą się 

w Rzeszy obok siebie skrajne kierunki 

i tendencje, ta ostatnia teza wydaje się 

być bardziej prawdopodobną. 

Trudno naturalnie rozwiązazać to 

zagadnienie w całości. Zrozumiemy 

jednak, jako tako, powstałą tu sytua- 

cję. jeżeli zdamy sobie sprawę z istoty 

polityki zagranicznej Niemiec. 

Gdy w potocznym języku politycz- 

nym mówi się „Quai d'Orsay* lub 

„Downing Street“, to te adresy urzę- 

dów spraw zagranicznych Francji lub 

Anglji używa się dla określenia owych 

centrali, w których główne nici poli- 

tyki zagranicznej tych państw się sku- 

piają oraz w świat prowadzą. Również 

i w Polsce zaczyna się mówić o „Wie- 

rzbowej', prasa zagraniczna zaś nie- 

raz określa nasze M. S. Z. jako „Pałac 

Briihłowski*': polityka bowiem lubuje 

się w swym żargonie, tak jak nauka, 

ckonomja lub polowanie. Za takiemi 

synonimami jednak kryje się głębszy 

a w naszym wypadku wskazują 

  

Sens, 
one na jednolitość, a nawet na pewną 

eksklnzywność w prowadzeniu spraw 

zagranicznych państwa. 

Używanie terminu „Wilhelmstras- 

se'** dla określenia niemieckiej polityki 

zagaranicznej jest często popełnianym 

błędem. 

To, co zorjentowanie się w s 

wach zagranicznych Rzeszy czyni tak 

trudnem, co udaremnia wszelkie prze- 

widywania, często uniemożliwia per- 

traktacje z Niemcami, jest to obecna 

wewnętrzno-polityczna struktura Nie- 

miec, która szerokie, proste ongiś ło- 

żysko polityki zagranicznej rozbiła. 

Różne partje polityczne prowadzą swą 

własną .dypiomację*: pamiętamy o 

sławetnych pertraktacjach nacjonali- 

stów z obozu Hugenberga z Francuza- 

mi, które Stresemann zdemaskował 

tuż przed swoją Śmiercią. Tak samo 

różne ugrupowania gospodarcze—wy- 

stąpienia d-ra Schachta lub Arnolda 

Rechberga — oraz związki ojezyžnia- 

ne, jak Stahlhelm, znany ze swej ze- 

szłorocznej imprezy rzymskiej, którą 

sam prezydent Rzeszy. będąc człon- 

kiem honorowym Stahihelmu, zdeza- 

Dużo jest w tem 

  

  

wuować musiał. 

wszystkiem kaprysów i awantur spo- 

łeczeństwa, rozczłonkowanego przez 

głęboki kryzys psychologiczny, społe- 

czeństwa będącego, możnaby nawet , 

powiedzieć, w stanie anarchji. Z takie- 

mi objawami możnaby ostatecznie dać 

sobie radę. Jest jednak dalszy, ważny 

fakt: konkurencja, którą sobie sami 

  

urzędnicy Rzeczypospolitej na terenie 

polityki zagranicznej czynią: Wil- 

helmstrasse bowiem posiada swego 

przeciwnika w urzędzie, określonym 

również za pomocą nazwy ulicy, a 

mianowicie w „Bendlerstrasse', jak 

ogólnie nazywają niemieckie minister 

stwo Reichswehry. 

Generał von Seeckt oficjałnie co- 

prawda nie urzęduje na Bendlerstras- 

se, niemniej jednak nie przestał on 

nigdy — nawet za czasów generała 

Heye — występować jako aktywny 

eksponent jej polityki zagranicznej. 

Streszczona przeź nas publikacja zaś, 

jest to, w gruncie rzeczy, zewnętrzno- 

polityczny program niemieckiego woj- 

ska, polegający ostatecznie na antiza- 

chodnim,  filosowieckim kierunku. 

Jest to ta sama polityka zagraniczna, 

która znalazła się za czasów Strese- 

jawnem przeciwieńst- 

wie do orjentacji „locarneūskiej“, 

„franeuskiej* Aussenamtu; chwilowa 

jej porażka znalazła zresztą wyraz w 

niedojściu do skutku nominacji p. von 

Seeckta na miejsce zmarłego ambasa- 

dora Rzeszy w Moskwie, hr. Brock- 

dorffa-Rantzau, chociaż nominacji tej 

również i Kreml gorąco pragnął. Od- 

tąd Bendlerstrasse, skąd odszedł nie- 

zupełnie wygodny generał Heye, a 

gdzie panują teraz już-bez przeszkód 

filosowieccy generałowie von Ham- 

merstein i Schleicher, uczyniła poważ- 

ne postępy; postępy, które w jesieni 

1930 roku doprowadziły nawet do ot- 

wartej kampanji prasowej w sprawie 

stosunku Rzeszy do Rosji. Znamienny 

zdarzył się wówczas fakt: organ sa- 

kanclerza Rzeszy, berlińska 

uważał za konieczne 

   manna w doś 

mego 

„Germania“, 

skierować pod adresem polityków za- 

granicznych ministerstwa Reichsweh- 

ry niedwuznaczną krytykę, stwierdza- 

jąc, że — 

„jeśli chodzi o pielęgnowanie stosunków 

z armją sowiecką, to przynajmniej w łonie 

urzędu wojskowego ma się przed sobą odpo- 
"wiadający własnym życzeniom obraz, nabie- 

rający kształtów o wiele bardziej zdecydo- 

wanych i pozytywnych od tych, jakie odpo- 
wiadają urzędowej niemieckiej polityce z Ra- 

pallo i Berlina". 

Nie ulega wątpliwości, że ogromna 

większość niemieckich polityków — 

pojedyńcze jednostki nie mogą zmie- 

nić tego faktu — występuje stanow- 

czo za rewizją traktatów pokojowych. 

Pod tym względem panuje tu ta sama 

jednomyślność, z którą Polska kate: 

gorycznie odrzuca zakusy rewizyjne 

Niemiec. Od kiedy po swej porażce 

Rzesza Niemiecka podniosła sie na ty- 

le, że ponownie zdolną jest do prowa- 

dzenia polityki zagranicznej, waha się 

ona pomiędzy myślą o rewizji osiąg- 

niętej za pomocą roboty dyplomatycz 

nej — odpowiada jej tak zwana orjen- 

tacja zachodnia Stresemanna ze swo- 

im punktem kulminacyjnym, Locar- 

no — a myśłą o zniszczeniu Traktatu 

Wersalskiego: za pomocą siły. Jeśli 

Stresemann i po nim Briining i Curtius 

marzą o zmianie traktatów, « zwłasz- 

cza rewizji niemieckich granie wschod 

nich „wyłącznie środkami pokojowe- 

mi', to'z drugiej strony nietylko na- 

cjonaliści ale w pierwszej linji politycy 

wojskowi bezustannie wskazują na 

Rosję Sowiecką, która pozostaje, jak 

generał von Secckt się wyraża „w naj- 

ściślejszej łączności z naszemi nadzie- 

jami na przyszłość”. Wiłhelmstrasse i 

Bendlerstrasse: p. von Seeckt siedzi 

obok d-ra Curtiusa, ostatecznie też nie 

wroga Rosjan, których język podobno 

tak dobrze posiada, podczas gdy am- 

pasador jego w Moskwie, p. von Dirc- 

ksen wyrobił się na szczerego moska- 

lofila; a jednak pomimo niejednego 

związku, niejednej współakcji stoją tu 

naprzeciwko sobie dwie różniące się 

Wilno, Wžorek 3 Marca 1931 r. 

       
b. wódz naczelny armji amerykańskiej w 
czasie wojny światowej, zainierza obecnie - 
wzorem innych wodzów europejskich—wydać 

Roc kala 

Wizyta u min. Zaleskiago 
posła niemieckiego. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Nowomianowany poseł Rzeszy nie- 
mieckiej w Warszawie dr. Hans von 
Moltke, złożył wczoraj oficjalną wizy- 
tę ministrowi spr. zagr. Zaleskiemu. 
Uroczysta audjencja celem wręczenia 
listów uwierzytelniających przez no- 
wego posła niemieckiego na Zamku, 
odbędzie się po powrocie p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej ze Spały. 

Posiedzenia budżetowe 
Senatu. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Na dzień 4-go na godz. 10 rano, 
wyznaczone zostało plenarne posiedze- 
nie Senatu, na którem rozpocznie się 
degata nad preliminarzem budżeto- 
wym na 1931-32 rok. Na porządku 
dziennym znajduje się referat general- 
my i dyskusja ogólna. Posiedzenia 
budżetowe Senatu odbywać się będą 
dwa razy dziennie i trwać będą po- 
cząwszy od 4-go do 10-go b. m. włącz- 
nie. 

Choroba prezesa Undo. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ze Lwowa donoszą, że przebywa- 
jący od czterech miesięcy w więzie- 
niu były prezes Undo poseł Dymitr Le- 
wicki zachorował poważnie na serce. 
Na mocy zezwolenia Min. Spraw. zo- 
stał on wczoraj przeniesiony z więzie 
nia do sanatorjum Czerwonego Krzy- 
ża. 

sh" 

Nowy prezydent Finlandji 
objął stanowisko. 

HELSINGFORS, 2. III. (Pat). W 
dniu 2 marca w gmachu sejmowym 
odbyło się uroczyste posiedzenie, na 
którem dotychczasowy prezydent Fin- 
landji Relander przekazał władzę no- 
woobranemu prezydentowi Svinhuvu- 
dowi. W uroczysłości wzięli udział 
członkowie rządu, korpus dyploma- 
tyczny, wszyscy posłowie na sejm, 
przedstawiciele władz cywilnych i 
wojskowych. Za stołem prezydjalnym 
zasiedli dotychczasowy i nowoobrany 
prezydent. 

O godz. 12 zabrał glos p. Relander, 
który w krótkiem przemówieniu zło- 
żył życzenia prezydentowi Svinhuvu- 
dowi, życząc mu owocnej pracy, po- 
czem nastąpiło zaprzysiężenie. W cza- 
sie składania przysięgi baterje w Swea- 
borgu oddały salwę honorową, po- 
czem prezydent Śvinhuvud w towarzy 
stwie p. Rełandera i wicemarszałka 
sejmu udali się do pałacu, gdzie przed- 
stawiono nowemu prezydentowi kor- 
pus dyplomatyczny, członków rządu 
oraz wyższych urzędników państwo- 
wych. 

      

przez swą zasadniczą taktykę teorje 

niemieckiej polityki zagranicznej. 

* Pod względem etyki posiadają te 
dwie teorje mniej więcej tę samą war- 

tość: jedna buduje na chytrości, na 

spekulacji, jej dewiza brzmi „divide 

et impera*; druga liczy na siłę bru- 

talną. Niemniej jednak — jeżeli zwa- 

żymy na dzisiejsze socjalne, ekono- 

miezne i polityczne położenie tego 

kontynentu, to obojętnem wcale być 

nie może, który z tych dwóch kierun- 

ków górę weźmie. 

Ch$trości bowiem można przeciw- 

stawić inteligencję, mistrzostwo dyplo- 

matyczne, no, i samą chytrość. Ale 

czem oprzeć się sile brutalnej?... 

Emil Ruecker 

nacz. redaktor „Baltische Presse*. 

Uroczysty obchód 

Cena 20 groszy. 

Hr. 50 (1992) 
  

imienin Marszałk 
Piłsudskiego. т 

WARSZAWA, 2. HI. (Pat). Dzień 
imienin Wodza Narodu Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego będzie uroczyście 
obchodzony w całem państwie. Głów- 
ny komitet obywatelski obchodu imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zawiadamia, że w związku ze zbliżają- 
cym się dniem imienin Marszałka na 
całym terenie Rzeczypospolitej potwo- 
rzyży się miejscowe komitety obchodu 
w skład których weszli przedstawicie- 

li wszystkich organizacyj społecznych 
oraz najszerszych sfer obywatelskich 
celem jak najuroczystszego obchodu 
dnia imienin Dostojnego Solenizanta 
i Ukochanego Wodza Narodu. W. dniu 
tym cała Polska godnie uczci wskrze- 
siciela niepodległej ojczyzny, a dzień 
19-go marca będzie nietylko dniem od- 
dania hołdu wielkiemu obywatelowi, 
ale zarazem dniem pogody i radości. 

Zajście podczas ciągnienia dolarówki. 
Karygodne niedbalstwo funkcjonarjuszów urzędu 

pożyczek państwowych. 
/ Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

*wezoraj w czasie ciągnienia dołaróki zda- 
rzył się ineydent, który wywełał duże podnie- 

cenię wśród publiezności, zapełniającej, jak 

zawsze, sale gdzie odbywa się losewanie nu- 
merów. 

Jak zwykle przed ciągnieniem komisja, 
złożona z pdrzedstawicieli urzędu pożyczek 
państwowych, miasta i rejenta, sprawdziła 
czy w kaszłach znajdują się zwitki ze wszyst- 
kiemi numerami. Przewodniczący zwrócił się 

do oheenej na sali publiczności z zapytaniem 
czy: kto ehee sprawdzić swój numer. Jeden 
z.oheenyeh na kartee podał swój Nr. 1.452.444 
okazało się właśnie, że w pierwszej kaszeie 
brakuje 50 zwitków z początkowemi eztere- 
ma cyframi od Nr. 1450 do Nr. 1459. W pier- 
wszej kaszeie kowiem znajdują się zwitki 

„kartek kołoru białego od zera do 1499, w dru- 
giej kaszcie od zera do 999 i są koloru różo- 
wego. Ciągnienie jak wiadomo odbywa się 

Procesy prasowe na 

w ten sposób, że wyciąga się kartki najpierw 
z pierwszego koła szczęścia, a potem z dru- 
giego koła szczęścia, i dopiero dwie cyfry 
z każdego koła dają numery wygrywających 
losów. Brak więc w pierwszej kaszcie 50 

zwitków stanowi brak 50 tys.. numerów. | 
Dzięki czynności komisji udało się wy- 

kryć niesłychane niedbalstwo, które mogło 
spowodować unieważnienie całego losowania. 
Wskutek tego zajścia ciągnienie odbyło się 
z godzinnem opóźnieniem. Na życzenie zde- 
nerwowanej publiczności sprawdzono wszy- 
stkie zwitki. To niedbałstwo fuskejonarju- 
sz6w urzędu pożyczek państwowych, będzie 
surowe ukarane, natychmiast bowiem zosta- 
ło wdrożone śledztwo, gdyż nie wolno nara- 
żać ma szwank zaufania szerokich mas, do 
tak świetnych papierów lokacyjnych, jakim 
jest delarówka. 

tie sprawy Brześcia. 
Teł. ed wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj przed sądem grodzkim 
w Katowicach odbyła się rozprawa 
przeciwko redaktorowi odpowiedzial- 
nemu dziennika ,„Połonia*, oskarżone- 
go 0 umieszczenie w piśmie tem arty- 
kulu przedrukowanego z „Gazety Byd- 
goskiej“ o Brzešciu. Obrona postawi- 
ła wniosek przeprowadzenia dowodu 
prady, sąd. jednak wniosek odrzucił 
i skazał redaktora odpowiedzialnego 
na miesiąc aresztu. 

Również wczoraj rozpatrywał sąd 
sprawę przeciw redaktorowi odpowie- 
dzialnemu tego dziennika, za umiesz- 
czenie szeregu artykułów o Brześciu. 
Prokurator domagał się jedynie za- 
twierdzenia konfiskaty. Obrona wnio- 

sła o przeprowadzenie dowodu praw- 
dy. Sąd, odrzucił wniosek i konfiska- 
tę zatwierdził. 

Rozprawa ta i wyrok są o tyle cha- 
rakterystyczne i ciekawe, że dnia 5-go 
b. m. w Bydgoszczy ma się odbyć 
przed Sądem Okręgowym sprawa prze 
ciw redaktorowi odpowiedzialnemu 
„Gazety Bydgoskiej" za mmieszczenie 
artykułu o Brześciu. W: sprawie tej 
Sąd dopuścił przeprowadzenie dowo- 
du prawdy i na świadków wezwał nie- 
mal wszystkich więźniów brzeskich. 
Sprawa w Bydgoszczy budzi więc zro- 
zumiałe zainteresowanie w szerokich 
kołach politycznych. 

- ARKECTYSRKREJO 

i Francja akceptuje układ morski. 
PARYŻ 2.III. Pat. — Na posiedze- 

niu rady ministrów Briand i Dumont 
przedstawili szczegóły układu mor- 

skiego z Anglją i Włochami. Rada mi- 
nistrów uznała zawarte układy za naj- 
zupełniej zadawalniające. 

Zadowolenie Japonii z porozumienia 
angieisko-w4osko-francuskiego. 

TOKJO, 2. Hi. (Pat). Wiadomość 
o porózumieniu, osiągniętem między 
W. Brytanją, Francją i Włochami po 
naradach, odbytych w Rzymie i Pary- 
żu, jest przychylnie przyjęta przez u- 
rzędowe koła japońskie. Chociaż ja- 
pońskie czynniki urzędowe nie mogą 
zdradzić danych cyfrowych, jednakże 
daje się do zrozumienia, że Francja 

otrzymała tonaż łodzi podwodnych 
znacznie wyższy od tonażu, przyzna- 
nego W. Brytanji, Japonji i Ameryce. 
Prawdopodobnie jednak te cyfry są 
tyłko cyframi próbnemi w oczekiwa- 
niu na rezultaty ogólnej konferencji 
rozbrojeniowej, zwoływanej w roku 
przyszłym. 

Pożar willi Trockiego. 
Wypadek czy podpalenie? 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ze Stamhołu donoszą, że dnia 1 marea 
b. r. wybuchł groźny pożar w wiiłi Trockiego 
położonej na wyspie Prineipo. Kimo usilnej 
akcji ratunkowej wiłla spłonęła doszezętnie, 

a Trocki z rodziną ledwie uszedł śmierci. 
Pastwą płomieni padło całe wewnętrzne urzą- 
dzenie willi wraz z bibijoteką zawierającą 

zbiór książek i rękopisów Troekiego. Kore- 
spondecję zaś między Trockim a Leninem 
zdołano ocalić. Zniszezeniu uległy natomiast 
materjały do pracy Lenina, armji ezerwo- 
nej oraz rękopisy, monografje wspėlezesnyeh 
polityków, przygotowywane przez Trockiego. 

Uznanie dła Papieża ze strony emigracji 
rosyjskiej. 

CITTA DEL VATICANO, 2.1II. 

  

(Pat). Ojciec Święty otrzymał od 
związku emigrantów rosyjskich w 
Austrji podziękowanie za ciągłe przy- 
pominanie światu o prześladowaniach 
religijnych. Emigranci rosyjscy w Au- 

strji wyrażają pogląd, że bolszewizm 
nie może być obalony bagnetami i ar- 
matami, lecz-że pogromcą jego będzie 
myśl i sumienie chrześcijańskie oraz 
że krucjata modłów, rozpoczęta przez 
Piusa XI osiągnie oczekiwany triuuif. 

  

Nowoczesna alchemia. 
Wydobywanie złota z rtęci? 

PARYŻ 2.1. Pat. — Wedle iniormaeyj 
agencji Havasa z Madrytu jeden z chemików 
hiszpańskich miał dokonać próby wydobycia 
złota z rtęci. Jeden z banków hiszpańskich 

miał zaofiarować udzielenie subwencji che- 
mikowi, o ile nowe próby ehemiezne dadzą 
zadawalniające rezultaty. 

Zgon współczesnego Harpagona. 
Skąpstwo przyczyną śmierci. 

PARYŻ 2.III. Pat. — Ubiegłej noey zmarł 
tu były deputowany Toussaint. Należał on 
do grupy socjalistycznej. Reprezentował w 
parlamencie jeden z okręgów Paryża w la- 
tach od 1893 do 1887. Zmarły nie został 
ponownie obrany i nie powrócił do życia po- 
litycznego. Szezęście mu sprzyjało i doszedł 
wkrótce do olbrzymiego majątku. Był on wła- 
ścicielem kilku ogromnych domów w Pary- 
żu doehody jego przekraczały miljon fra- 
ków roeznie. Równocześnie jednak z dojściem 
do tak poważnej fortany wzrosło również je- 
go skąpstwo. Co ranek, nie zważając na 

e 

podeszły wiek, miał bowiem ostatnio 82 Ia- 
ta,wyehodził z domu, zbierając wszędzie skra- 
„wki i odpadki chleba wraz ze zgniłemi ja- 
rzynami i innemi odpadkami, które otrzymy- 
wał od przekópniów na targach. Skąpstwo. 
też spowodowało jego śmierć. Oto, nie ehcąe 
przeprowadzać elektyczności, używał gazu 
świetlnego. Rura, doprowadzająca od jego 
pokoju gaz, była pęknięta w kilku miejscach. 
Łatał on ją od lat 15 różnemi gałgankami, 
powiązanemi sznurkami. Ubiegłej nocy jeden 
z tych gałganków osunął się i miljoner padł 
zaczadzony ulatniającym się gazem. 

Maurycy Chevalier, 

ay, a     
    

zarabia 
na deskach kabaretów. 

słynny piosenkerz, ogromne sumy 

  

Projekt zmiany konstytucji 
wejmarskiej. 

BERLIN, 2. III. (Pat). Frakcja lu- 
dowa zgłosiła w Reichstagu projekt u- 
stawy w sprawie zmiany konstytucji 
wejmarskiej. Projekt ten przewiduje 
m. in. podwyższenie wieku wyborcze- 
go z 20 na 25 lat. Pozatem wprowa- 
dzony ma być nowy artykuł konstytu- 
cji, postanawiający, że prezydent Rze- 
szy jest jednocześnie głową państwa 

pruskiego. 

Sukccs komunistów 
i hitlerowców. 

BERLIN, 22. II. (Pat). Wbrew do- 
tychezasowym  obliczeniom, wybory 
komunalne w Brunświku wykazały 
znaczny spadek głosów socjal-demo- 
kratycznych. Komnniści. i hitlerowcy 
odnieśli pewien sukces. Wedłe obli- 
czeń biura Wolfa, socjał-demokraci 
otrzymali na obszarze brunświekim 
113.114 głosów. W ostatnich wybo- 
rach do parlamentu uzyskali 126.972 
głosów. Hitlerowcy obecnie uzyskali 
85.079 (poprzednio 83.398). Komuniś- 
ci obecnie — 26.231 (poprzednie 
21.317). W okręgu wyborczym Brun- 
świk-miasto socjal-demokraci otrzy- 
mali37.652 (w czasie wyborów da 
Reichstagu 41.621), hitlerowcy obecnie 
27.040 (poprzednio 25.252), komuniś- 

ci 12.230 (poprzednio 8.828). 

Ofiary orkanu. 
SUVA (WYSpy Fidży) 2.11 Pat. — Według 

oficjalnych danych liczba ofiar ostatniego 
orkanu wynosi 160 osób, w tem 4 europej- 
czyków. Pozatem wielu osób dotychczas jesz- 
cze nie odnaleziono. 

tigi 

Napad na urząd pocztowy. 
LWÓW 2.HI. Pat. — „Gazeta Poranna“ 

donosi z Przemyśla: w nocy. z dnia 28 lutego 
na 1 marca niewyśledzeni narazie sprawcy 
dokanli napadu na urząd pocztowy w Sta- 
rzawie w pow. dobromilskim, ostrzeliwując 
budynek. Urzędniczka Bujakówna otworzyła 
okno i rozpoczęła ostrzeliwanie napastników, 
zmuszając ich do ucieczki. W czasie wymia- 
ny strzałów zabito wartownika gminnego, 

który niebacznie zbliżył się do budynku, u- 
słyszawszy kanonadę. Na miejsce wypadku 
przybył sędzia śledczy. 

* ——-о — 

Kto wygrał dolarówkę? 

WARSZAWA, 2.II. (Pat). W dniu 
2 b. m. odbyło się losowanie 5*/e 
premjowej pożyczki dolarowej s. III. + 
Premja 40 tys. dol. padła na Nr. 
1.054.145, 8 tys. dol. — Nr. 437.337, 
po 3tys.—549.601, I 058.161, 889.553, 
po | tys. dol. — 1.321.843, 871.326, 
491.613, 561 376, 57.185. 

„Giełda warszawska z dn. 2JIII. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 
ATA 2.70 /8911808 28.00 

„+ 43,883/,—48,44 - 43,221, 
. 8,913—8,933—8,893 

8.929 —8,942—8,902 

Dolary . 
Londyn . . 
Nowy York . Sa 
Nowy York kabel. . 
Paryż. « « « . . . . 3%,96'/,—35,05 34,88 
PRZE. 2 Sie 26,42 —26,48 — 26,86 
Szwajcarja . . . . . 171,68—172,11 —171,25 
Włochy: „01304 > . . 46,71—46,83—43,60 
Berlin w obr.pryw. « - « . . .. 21301 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% premjowa pożyczka budowlana . 50,00 
4% pożyczka inwestyc. ... . . . 10250 
5% Konwersyjna . . . - « « « . * . 49,50 
5% kolejowa - „. . о « « « « » + . 4600 
6% dolarowa › е - „ . е . . .. . 72,00 
80; L. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G. K. 94,00 
Te Same 70%: L Nr BS 
8% Tow. Kred. Przem. Pol. . 83,00—84,00 
4'/,% warszawskie . . . . « . 5200 
5% warszawskie . . . . . . . . . . 56,00 
8% warszawskie . . . . . . 72,25—72,00 
8% Częstochowy . + - + + 2 + 2-1 - 63,00 

AKCJE: 

Bank Handlowy . . . 108,00 
Bank Polski . . . . . 136,50—138,25—147,00 
Ми оИ a 
ВИрорг ол 05 OSOBE, ->-00,50. 
Modrzejów —. pa 185 
Ostrowiec serja B. . . . « « « . . . 45,00 
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WYMOWA CYFR. 
(Rocznik statystyczny Wilna 1921—1928 — wydawnictwo Magistratu pod re- 
dakeją p. Teodora Nagurskiego, kierownika Centralnego Biura Statystycznego 

m, Wełna). 

W dzisiejszych czasach, których 
„znamieniem jest wyścig pracy*, tru- 
dno sobie wyobrazić pracę jakiegokol- 
wiek bądź zakładu opariego na zdro- 
wych zasadach naukowej organizacji 
pracy, bez działu statystycznego. 

W społeczeństwie naszem war- 
tość statystyki mie jest jeszcze należy- 
cie doceniana. Jeśli zaś chodzi o sa- 
mo Wiłno, to śmiało mogę zaryzyko- 
wać twierdzenie, że chyba kilka znaj- 
duje się przedsiębiorstw, gdzie dział 
statystyczny jest małeżycie jpostawio- 
ny. Przedsiębiorstwa poprostu nie ro- 
zumieją znaczenia dat statystycznych 
i uważają za zbędny wydatek pienię- 
dzy na tę pracę. O jak grubo się my- 
łą! Dobrze prowadzona statystyka, 
dobrze odczytana i zrozumiana nie- 
jednoby przedsiębiorstwo uchroniła od 
niepotrzebnych, stokrotnie większych 
wydatków i krachów. Wszak u takie- 
go pana Forda, który produkuje po je 
dnem aucie na minutę, istnieje całe ol. 
brzymie laboratorjum statystyczne, 
dzięki pracy którego doszedł on do 
takich niebywałych wyników produ- 
kcji. 

Statystyka stała się jednym z głów 
mych elementów produkcji, dlatego też 
zwłaszcza dzisiaj, należy temu działo- 
wi poświęcić jak najwięcej uwagi. 

Jak już powiedziałem — u nas nie 
docenia się znaczenia statystyki, co 
może wypływa z braku umiejętności 
czytamia jej i rozumienia. A statysty- 
kę trzeba umieć czytać, rozumieć i do 
jej wskazań się zastosować, jeśli nie 
chcemy być narażeni na dotkliwe do- 
świadczenia. 

Ten mowy dział wiedzy ludzkiej 
objął niemal że wszystkie dziedziny 
naszego życia i wszędzie zajął zaszczyt 
me miejsce sprawozdawcy, kontrolera, 
mauczyciela i kierownika. Dzięki tej 
swojej uniwersalności statystyka od- 
grywa taką samą rolę w życiu samo- 
rządowym jak i w każdem innem i te 
same co do siebie stawia wymagania 
t.j. że trzeba ją umieć czytać, rozumieć 
i wcielić jej wskazania w życie. 

W dziejach samorządu wileńskiego 
wydanie rocznika statystycznego jest 
niewątpliwie ważnem wydarzeniem. 
Na 363 stronicach, formatu 8-ki, w 
414 tablicach podzielonych na 22 dzia- 
ły zostało ujęte niemał że całe nasze 
Życie miejskie za ubiegłe lata od ro- 
ku 1921—1928 włącznie. Wydawnic- 
two to, jak zresztą kierownik centr. 
Biura Statystycznego p. Teodor Na- 
gurski w swojej przedmowie zazna- 
cza, jest wzorowane ma wydawnic- 
twach tego rodzaju innych miast a 
przedewszystkiem Warszawy. Dlatego 
też statystyka obejmuje i urzędy nie 
należące do magistratury wileńskiej 
łecz znajdujące się na terenie Wilna. 
"Tak szerokie ujęcie jest słuszne z te- 
go względu, że daje całość przejawu ży 
«cia miejskiego. Na przyszłość jednak 
mie nałeży z tego robić zasady. Urzę- 
dy nie nałeżące do magistratury na- 
leży ujmować ogólnie i fragmentarycz 
mie. 

Wydawnictwo to'jest cenne i pierw 
sze w dziejach naszego miejskiego sa- 
morządu, który ze względu na swoje 
specyficzne warunki aż tyle lat pozo- 
stawał bez ujęć statystycznych. Spo- 
то braków tego wydawnictwa redak- 
tor sam dostrzegł i usprawiedliwił w 
swojej przedmowie, dlatego niemi zaj 
mowač się nie będziemy. Wykorzysta- 
mo materjał taki, jaki posiadano i ja- 
ki dał się zgrupować z ubiegłych lat, 
stąd też obok lat wymienionych w ty- 
tule znajdujemy daty statystyczne z 
1919-go roku i wcześniej. Wobec tego, 

„że centralne biuro statystyczne Ma- 
gistratu zostało zorganizowane w pa- 
rę łat później, zagadnienie statystyki 
mie było ujmowane przez poszczegól- 
ne agendy magistratury w sposób wła 
ściwy. Dlatego też niektóre działy nie 
mają obszerniejszego opracowania, a 
znowu zaś niektóre, jak zdrowie i o0- 
świata, zbyt są obszerne i drobiazgo- 
we. W tych działach sporo tablic ma- 
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żna było skomasować i inaczej opra- 
cować. Technika układania tabłic nie 
jest jeszcze dostatecznie wyrobiona, 
a jest to rzecz b. ważna. Statystyka 
musi być łatwo czytelna. 

Do tego rocznika dodano dwa do- 
datki: jeden obejmuje 6 tahłic wybor- 
czych do Rady Miejskiej, druki zaś 
54 tablice porównawczych dat sta- 
tystycznych czterech województw 
ipółnocno-wschodnich: wileńskiego, 
białostockiego, nowogródzkiego i po- 
leskiego. Materjał do tego dodatku zo 
stał zaczerpnięty z materjałów Wileń- 
skiej Izby Przemysłowo-Handłowej. 

Załączenie wspomnianego .dodat- 
ku do rocznika statystycznego jest e- 
manacją naszych dążeń do madania 
Wilnu charakteru stolicy tych ziem b. 
w. ks. Litewskiego, które weszły w 
skład Rzeczypospolitej Polskiej. Po- 
mysł załączenia tego dodatku jest 
szczęśliwy i opracowanie dat statysty 
cznych dość solidne. 

Dodatek ten zasługuje na głębszą 
uwagę ze względu na zamierzony po 
dział administracyjny państwa, w któ- 
rym przewiduje się zniesienie kilku: 
województw. W projekcie tym przewi- 
duje się rozszerzenie granic naszego. 
województwa kosztem województwa 
białostockiego, nowogródzkiego i po- 
leskiego. Z tego więc względu daty sta. 
tysłyczne omawianego dodatku mar- 
bierają szczególnej wymowy dla Wil- 
na i mogą być materjałem do poważ- 
nych rozważań nad zagadnieniem roz 
woju stolicy naszego kraju. «. 

Jakie w rezultacie granice zakreśli 
nasze województwo trudno jest dzi- 
siaj powiedzieć mimo, że niektóre 
szczegóły są nam znane, lecz z do- 
datku tego możemy w dostatecznym 
stopniu sobie wyobrazić możliwości 
rozwojowe miasta. Rocznik statystycz 
ny umożliwia nam skontrołowanie ca 
łego życia miejskiego, skorygowanie 
błędów i powzięcia dalekosiężnych 
planów gospodarczych i politycznych. 

Niewątpliwie rocznik statystyczny, 
jeśli się nie stał to się stanie towarzy- 
szem pracy naszych działaczy samo- 
rządowych, polityków i publicystyki. 
Ta ostatnia ma możność czerpać pełną 
garścią materjał do omawiania zagad- 
nień życia samorządowego naszego 
grodu. . 

Wydanie rocznika statystycznego 
należy zaliczyć na dobro obecnego 
Magistratu i wyrazić uznanie kierow- 
nictwu Centralnego Biura Statystycz- 
nego, że z tak trudnego zadania wy- 
wiązało się należycie. Obecnie, kiedy 

  

'zbieranie dat statystycznych zostało u- 
sprawnione, należy się spodziewać, że 
Magistrat będzie się starał częściej 
roczniki wydawać. Nie nałeży bowiem 
zapominać, że daty statystyczne wte- 
dy mają swoją życiową wartość jeśli 
idą tuż za życiem i umożliwiają bieg 
tego życia na gorąco kontrolować. 

Pod względem wykonania graficz- 
nego omawiane wydawnictwo nie u- 
stępuje tego rodzaju wydawnictwom 
wykonanym w innych miastach. Trze- 
ba zaznaczyć, że 'rozwiązanie układu 
tablic, z których niektóre nie zupełnie . 
dobrze technicznie zostały opracowa- 
ne nie jest łatwe. Więc wykonanie tego. 
wydawnictwa Zakł. Graf. „Znicz 
mogą sobie poczytać za zupełnie u- 
dane. j : 

"Format rocznika jest nieco za duży 
należałoby w przyszłości przyjąć for- 
mat kwartalnika Główn. Urzędu Sta- 
tystycznego w Warszawie. Wtedy też 
topografja tablic wypadnie efektow- 
niejsza. Ale korekty należy robić sta- 
ranniej — errata, jak na takie wydaw- 
nictwo są stanowczo za liczne. 

Rozwiązanie graficzne okładki jest 
ładne, ałe użycie na okładkę białego 
wathmanowskiego brystolu nie jest 
szczęśliwe. Taka okładka szybko się 
brudzi. Na tego rodzaju wydawnictwa 
należy używać okładki w ciemnych. 
kolorach. 

Al. Budrys-Budr ewicz 
у 

Nowoczešni inkwizytorzy. 
Komisja śledcza francuskiej Izby 

Deputowanych, mająca zbadać odpo- 

wiedzialność byłych i obecnych parla- 
mentarzystów i ministrów w sprawie 

* ostatnich skandali finansowych, a 

głównie w sprawie bankructwa banku 

i przedsiębiorstw p. Oustrica, obradu- 

„je nieznużenie w dalszym ciągu. Ta jej 

pracowiłość wywołała echo w pis- 

mach. humorystycznych francuskich, 

które pokazują ołówkiem swoich ka- 

rykaturzystów, jak to akty gromadzo- 

ne w lokału komisji sięgać będa nie- 

zadługo aż do sufitu, a brody obradu- 

jących bezustannie członków komisji 
w ciągu lat rozłożą się wachlarzami 

po podłodze. 

  

Rzeczywiście znaczna dosyć część 

członków komisji oddaje się z praw- 
dziwą pasją swemu zaimprowizowa- 
nemu zawodowi sędziów śledczych. 

Przewodniczący . komisji, znany 
przywódca prawicy republikańskiej, 
były minister Ludwik Marin, wykazał 
rzeczywiście ogromne kwalifikacje na 
niesłychanie pracowitego i rygory- 

stycznego prezydenta trybunału, który 

nieświadomie może, ale w sposób dla 

obserwatorów widoczny, sympatyzuje 
z prokuratorem. P. Marin ma w głowie 

olbrzymie tomy i foljały aktów zwią- 

ASKA   

zanych z tą sprawą. przygowwany 
jest do jak najbardziej drobiazggowego 
przesłuchania każdego z zeznających 
przed komisją. Ma na zawółanie każdy 
szczegół, każdą datę, każdy akt. Nie 
kieruje się sympatjami czy antypatja- 
mi, ani osobistemi, ani partyjnemi. 
pogrąża „oskarżanych* bez względu 
na to, czy mu są politycznie bliscy. 

czy dalecy. 

Wielkim inkwizytorem tego parła: 

mentarnego sądu jest nienależący do 
żadnej grupy prawicowy poseł Jerzy 

Mandel, była prawa ręka Jerzego Cle- 

menceau. Chudy ten człowiek zdaje 

się, że całą swoją namiętność przeniósł 

na teren tych aktów, a oczy jego, jak- 
by czekają na ofiarę. Oto wchodzi na 
salę posiedzeń komisji były wysoki 
dygnitarz przy francuskiej armji na 
wschodzie, a potem przy prefekturze 
policji w Paryżu, p. Benoist. Jest pew- 
ny siebie, nawet lekceważący, bo nie 
wie, co go czeka i jak groźnych ma 

przed sobą przeciwników. 

P. Mandel z uprzejmością pełną 

niewinnej słodyczy bierze się do prze- 
słuchania. Pyta przesłuchiwanego o 
koleje jego karjery służbowej, o dwu 
jakichś panów Gurkiewiczów. Czy 
Świadek nie zetknął się z jednym z 

Mała Joanna, 
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nich w Salonikach, gdy był przy ar- 
mji wschodnież, czy nie wie, jakie wę- 
zły rodzinne łączą tych dwóch panów 
ze sąbą. P. Benoist jest zrazu pewny 
siebie i opryskliwy i zapytuje, na co 
komu mogą być potrzebne te szczegó- 
ły, nieznane mu: zresztą, 

Ale krok po kroku, sławo po sło- 
wie, a wnet okaże się, że p. Mandel 
wszystkie te fakty, szczegóły i skanda- 
le ma w małym pałcu, że wie doskbo- 
nale o tem, iż p. Benoist wyleciał z 
armji wschodniej. za usługi wyświad- 
czone jednemu z: braci Gurkiewiczów, 
że: natychmiast potem został świetnie 
płatnym funkcjonarjuszem przedsię- 
biorstwa drugiego ź nich, że za jego 
pośrednictwem wszedł w kontakt ze 
skrachowanemi  przedsiebiorstwami 
pasów Oustrica i Gaslino, i że z po- 
wodu przysług wyświadczonych tym 
panom wyleciał w. tym. miesiącu z wy- 
sokiego stanowiska zajmowanego w 
polieji w Paryžu. P. Mandel wiedział 
zgóry o tem wszystkiem,. ałe ehodziło 
mu: 0 to, aby namacalnie przekońać 
wszystkich o tem, że: przesłuchiwany 
jest: nietylko korupejonistą, ale tchó- 
rzem i kłamcą. P. Bemoist wszedł do 
sałi z podniesioną głową. Wyszedł z 
niej| zgarbiony i złamany. 

Przy pchnięciach .sztyłetu, zadawa- 
nych przez p. Mandeła, pytania zna- 
nego: posła socjałistyczaego p. Renau- 
dela przypominają ciosy zadawane 
kłonicą, a odezwania się kierownika 
Ligi Praw Człowieka p. Guernuta ma- 
ja zapach poczciwej, staroświeckiej 
dobroduszności. I tak. jakiemuś kuie- 
anu. na cztery nogi agentowi ogłósze- 
niowemu zadaje pytanie: „A więc pan 
polecałeś akcje, mimo. to, że dobrze 
było panu wiadomem, że nic nie są 
warte? Agent stara, się nie uśmiech- 
nąć w twarz poczciwemu idealiście i 
odpowiada: „No tak. Co robić? | 

Komisja obraduje. Akty mnożą się. 
Defilada przesłuchiwanych przesuwa 
się przez jej salę. „ł'emps* drukuje. 
olbrzymie protokóły stenograficzne z 
przesłuchiwań, rozmiary ich stają się 
coraz bardziej obszerne, a konkłuzje 
craz bardziej beznadziejne. P. Oustric 
miał wspólników. w rządzie, parla- 
mencie, w dypłomacji, w całym sze- 
regu ministerstw. Obraz byłby przera- 
żający, gdyby nie to, że wykrywanie 
korupcji i bezpardonowa wałka z nią 
jest już objawem zdrowia. 

i * w. J. 
sia 

Dragi komplet obrazów i rzeźb 
na Stałej Wystawie w lokala 

bibljotezi Šyrkina. ° 
Ruchliwe kierownictwo Stałej 

Wyst. Obrazów i Rzeźb w lokalu bibl. 
Syrkina przy ul. Wieikiej, postaralo 
się już o nowy ich komplet. W nie- 
dzielę 0 g. 14-ej odbyło się otwarcie 
tej drugiej wystawy a właściwie pier- 
wszej zmiany dzieł sztuki na niej. 
Około 200-u dzieł najrozmaitszych ar- 
tystów tworzy bardzo ciekawy zbiór. 
w którym znakomicie uwydatniają się 
przeróżne ich cechy indywiduałne, 
załeżnie od kierunku, wieku, narodo- 
wości każdego z nich, Różnorodność 
jest istotnie bardzo duża, przy pozio- 
mie zresztą jeszcze wyższym niż po- 
ziom poprzedniej wystawy. Udział w 
niej bierze także więcej artystów niż 
w poprzedniej, bo są akwaforty p. Je- 
rzego Hoppena, wystawiono też dzieła 
$. p. Józefa Bałzukiewieza (ojca profe- 
sora U. $. B.), są prace p. Bałzukie- 
wiczówny i szereg innych. Znacznie 
liczniej wystąpił p. Jamonti, duże płót- 
na dał p. Jarocki, również bodajże 
liczniej tym razem pp. Horyd, Dunin- 
Marcinkiewicz, Miedzybłocki, zwra 

cają uwagę bardzo ciekawe szkice por- 
tretowe węglem p. Kajruksztisa z daw- 
nych jego prac z czasu wojny. 

Q potrzebie takiej wystawy świad- 
czy znaczna frekwencja, jaką się ona 
cieszyła w ub. okresie, jako też duża 
ilość sprzedanych obrazów. Z wiel- 
kiem uznaniem należy podkreślić fakt 
częstego odwiedzania jej przez szkoły, 
ma to ogromne znaczenie dla kształ- 
cenia smaku artystycznego młodzieży 
zwłaszcza jeśli dokonywane jest pod 
kompetentnem kierownictwem. 

Jednem słowem, możemy z wiełką 
przyjemnością zanotować nowy plus 
w bilansie kulturalnym Wiłna. 

(sk). 
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Posiedzenie Sejmu w dniu 2 marca. 
WARSZAWA 2.IIT. Pat. — Sprawozdanie 

z 17 posiedzenia Sejmu z. dnia 2 marca r. b. 
Na wstępie marszałek Sejmu zawiadomił Iz- 
bę, że na wiadomość o śmierci byłego posła 
Hermana Diamonda, który w poprzednich 
sejmach był wybitnym parlamentarzystą, u- 
ważał za swój obowiązek w imieniu Sejmu 
wysłać depeszę do wdowy z wyrazami współ- 
czucia. Posłowie przez powstanie uczcili pa- 
mięć zmarłego. 

  

  

Podatek wyrównawczy 
dła gmin wiejskich. 

Następnie po krótkiem przemówieniu pos. 
Lechnickiego Izba przyjęła w trzeciem czyta- 
miu projekt ustawy, upoważniający ministra 
skarbu do udzielenia pożyczki Państwowemu 
Urzędowi Drogowemu. Dalej pos. Polakiewicz 
(BB) zreferował wniosek klubu B. B. W. R w 
sparwie samoistnego podatku wyrównawcze- 
go dia gmin wiejskich. Motywami postawie- 
nia tego wniosku były konieczności zaradza- 
nia złemu stanowi ogólnemu gmim wiejskich 
oraz konieczność załegałizowania faktyczne- 
go stanu rzeczy, istniejącego w wojewódz- 
iwach centralnych i wschodnich. Nie 
jest to zatem żadne nowe obciążenie ludności. 

W Małopolsce. Poznańskiem i na Fomorzu- 
podatku tego dotychczas nie było, ale gmi- 
ny wprowadzały t. zw. dobrowolne składki 
na pokrycie deficytu. Więc i tu proponowa- 
na ustawa legalizuje ten podatek, który po- 
bierany już był w innej formie. Komisja przy 
jęła rezolucję, wzywającą rząd by przystąpił 
do gruntownej rewizji przepisów dla gmin o 
poruczonym zakresie działania w kierunku 
ulženia wydatkom gminnym. Druga rezolucja 
domaga się, aby rząd w rozporządzeniu wy- 
konawczem do tej ustawy zwrócił uwagę u- 
rzędów gminnych, że pobieranie odsetek za 
zwłokę za czas, poprzedzający datę wejścia 
jw Życie ustawy, jest niedopuszczalne. Po re- 
feracie pos. Polakiewicza wywiązała się dys- 
kusja, w której pierwszy przemawiał pos. 
Bymar z Klubu Narodowego. 

Po referacie pos. Polakiewicza i dyskusji 
w głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki 
projekt zaś ustawy przyjęto w drugiem i trze- 
cieta czytaniu. Przyjęto również cztery rezo- 
łucje, zaproponowane przez komisję. 

    

inne sprawy. 

Następnie pos. Pimonow (BB) zreferował 
projekt noweli do rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o utworzeniu biura pro- 
jektów meljoracji Polesia. Projekt ten przy- 
jęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Dalej pos. Mackiewicz (BB) zreferował 
projekt ustawy ratyfikującej drugi protokół 
dodatkowy dokonwencji handlowej z Wę- 
grami. Projekt ten dotyczy spraw kolejowych. 
Ustawę ratyfikacyjną Izba przyjęła w dru- 
giem i trzeciem czytaniu. Następnie pos, 
Mackiewicz zreferował projekt ustawy ora- 
tyfikacji protokółu dodatkowego do konwen- 
cji handłowej z Węgrami w sprawie zmiany 
niektórych stawek celnych. Dotyczy to głów- 
nie przemysłu metalowego i bawełnianego. 
Ustawę ratyfikacyjną przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

Dalej pos. Walewski (BB) referował pro- 
jekt ustawy, ratyfikującej traktat przyjaźni 
oraz handlowy i nawigacyjny z Chinami. Tra- 
ktat ten ma na cełu rozbudowę naszej eks- 
pansji do Chin oraz zabezpieczenie obywate- 
lom połskim w €hinach szeregu praw poli- 
tycznych, kulturalnych i ekonomicznych. U- 
stawę ratyfikacyjną przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

Następnie tenże poseł przedstawił spra- 
wozdanie komisji regulaminowej o wniosku 
w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialnoś- 
ci karno-sądowej pos. Tkaczowa. Komisja u- 
chwaliła przychylić się do wniosku proku- 

ratora i zezwolić na ściganie pos. Tkaczowa, 
oskarżonego o wzywanie do obalenia obec- 
nego usiroju, do stawienia czynnego oporu 
władzom i t. d. Wniosek komisji regulami- 
nowej uchwalono. Zkolei pos. Podoski (BB) 
przedstawił sprawozdanie wniosku posłów 
chłopskich w sprawie zawieszenia postępo- 
wania karno-sądowego i uwolnienia z tym- 
czasowego aresztu pos. Podbroża. W 'refe- 
racie pos. Podoski m. in. powiedział, że komi- 
sja stanęła na stanowisku, iż reasumpcja u- 
chwał sejmowych, powziętych na podstawie 
art. 21 kontstytucji jest dopuszezalna tylko 
w razie ujawnienia nowych i istotnych dla 
sprawy okoliczności. W danym razie nie mo- 
że być poczyłana za nową okolicz. zmiana 
Środka zapobiegawcz., łagodn. ua ostrzejszy 
wzgłędem oskarżonego posła, jak np. kaucji 
na areszt. Wobec tego komisja proponuje, 
aby Sejm przeszedł nad wnioskiem do porzą- 
dku dziennego. Przeciwko temu wnioskowi 
przemawiał pos. Pac z Klubu Chłopskiego. 
Wniosek komisji Izba przyjęła większością 
głosów. SRR 

Następnie przystąpiono do szeregu pier- 

  

, wszych czytań. Na porządku dziennym były 
pierwsze czytania 43 usław, które odesłano 
do właściwych komisyj. Na tem obrady przer 
wano. Następne posiedzenie we wtorek o go- 
dzinie 11 przed południem. Na porządku 
dziennym wniosek klubu BB. w sprawie zmia- 
ny konstytucji. 

  

Proces mieńszewików. 
Drugi dzień procesu. 

MOSKWA, 2. III. (Pat). Po trwają- 
cem 4 godziny czytaniu aktu oskarże- 
nia, odpowiadając na postawione 
przez przewodniczącego sądu pytania, 
wszyscy oskarżeni przyznali się do po- 
pełnienia zarzuconych im przestępstw. 

MOSKWA, 2. III (Pat). W dru- 
gim dnia procesu przeciwko miensze- 
wikom rosyjskim  przestuchiwanie 
oskarżonych trwało 10 godzin. Bada- 
nie ma się odbywać według następują- 
cego płapu: 1) data utworzenia niele- 
galnej  antysowieckiej organizacji 
mienszewickiej pod nazwą „biuro 
związkowe” i ustalenie form łączności 
z czynnikami zagranicznemi, 2) treść 
i taktyka antybolszewickiej akcji biu- 
ra związkowego, 3) ustalenie stosun- 
ków biura związkowego z innemi 
kontrrewolucyjnemi _ organizacjami, 
działającemi na terenie Z. S. R. R., 4) 
stwierdzenie sabotażowej działalności 
oskarżonych, 5) uzupełnienie materja- 
łu sądowego nowemi dokumentami i 
zeznaniami. 

Poniedziałkowe posiedzenie po- 
święcone było pierwszemu punktowi: 
programu przewodu sądowego. Oskar= 
żeni, odpowiadając na pytania prze- 
wodniczącego i prokuratora, potwier- 
dzają swą winę, podając szereg dat, 
faktów i nazwisk, ilustrujących dzia- 
łalność rosyjskiej socjal-demokratycz- 
nej partji. Partja mienszewików, we- 
dług tych zeznań, po wybuchu rewo- 
lucji bołszewickiej przechodziła dwa 
okresy. Pierwszy to okres wyczekiwa- 
nia, liezenia na to, że rząd sowiecki 
załamie się na trudnościach gospodar- 
czych i  wewnętrzno-politycznych. 
Mienszewicy rosyjscy zachowywali się 
w tym okresie pasywnie wobes roz- 

MOSKWA, 2. III. (Pat). Prasa: mo- 
skiewska w dalszym ciągu poświęca 
dużo miejsca odbywającemu się proce- 
sowi przeciwko 14 mienszewikom. 
Proces ten wykorzystywany jest przez 
organy prasy sowieckiej dla zamanife- 
stowania wszechwładności i jednoli- 
tości partji komunistycznej oraz de 
zwiększenia entuzjazmu twórczego 

wśród mas robotniczych.  Pozatem 
dzienniki sowieckie wykorzystują ten 
proces również dla walki z drugą mię 

dzynarodówką, tak znienawidzoną 
przezeń. 

Pod adresem prokuratora orsz cen 
trałnych instytucyj komunistycznych 

# 

wijających się w Z. S. R. R. wypadków 
Był to — jak powiedział oskarżony 
Sokołowski — okres „„wegetarjanski“. 
Z chwiłą przejścia rządu sowieckiego 
do energicznych metod walki z pozo- 
stałościami systemu kapitalistyczne- 
go, zlikwidowaniem Nepu oraz pry- 
watnej własności na wsi, mienszewicy 
zmuszeni byli rozpocząć aktywną wal- 
kę z władzą sowiecką. Jest to drugi 
kres ich działalności, datującej się 
mniej więcej od roku 1927. 

Wkońcu sesji sądowej prokurator 
zainscenizował bardzo efektowny trick 
który wywołał w sali sądowej bardzo 
duże wrażenie. Mianowicie Krylenko 
odczytał artykuł „Vorwaertsu*, kwa- 
fifikujący proces moskiewski, jako po- 
nurą komedję bolszewicką, zaś pod- 
sądnych jako. ofiary teroru, względnie 
prowokatorów oraz zaprzeczający ja- 
kiejkolwiek łączności grupy oskarżo- 
nych z socjal-demokracją. Prokura- 
tor zażądał wypowiedzenia się oskar- 
żonych w sprawie treści artykułu. Te- 
dy kolejno przed stołem z mikrofonem 
stawali oskarżeni i podniesionym gło- 
sem wyrażali swe opinje niezbyt po- 
chłebne o taktyce i metodach zagranicz 
nej organizacji mienszewików. Wszys- 
cy oburzeni są tem, że nazwano ich 
prowokatorami. Wystąpienie „Vor- 
waertsu' nazywają oskarżeni tchó- 
rzostwem organizacji mienszewickiej 
na emigracji, która w przeddzień pro- 
cesu chowa się w krzaki i jak złodziej 
zaciera za sobą ślady. Oskarżeni za- 
przeczają temu, jakoby zeznania ich 
wymuszane były terorem. Przyznanie 
się do winy i wyrażenie skruchy — 
według oświadczeń oskarżonych -— 
nastąpiło dobrowolnie po kilkumie- 
'sięcznem przebywaniu w więzieniu. 

Agitacje przeciwko il Międzynarodówce. 

nadchodzą z różnych stron Związku 
Sowieckiego rezolueje, które głoszą, 
że organizatorzy i inspiratorzy spi- 
sków znajdują się jeszcze poza salą 
sądową, przebywając na wolności za- 
granicą. Zaliczają do nich miensze- 
wicką organizację, drugą międzyna- 
rodówkę i burżuazyjne koła. Prasa 
sowiecka apeluje do robotników za- 
granicy, ażeby pociągnęli przed sąd 
proletarjatu międzynarodowego wo- 
dzów drugiej międzynarodówki Van- 
"deryełde. Kautskyego i Hilferdinga, 
będących « inspiratorami antysowiec- 
kiej interwencji. 

Przemystowcy niemieccy w Moskwie. 
MOSKWA, 1. HL. (Pat). W sobotę 

przybyła do Moskwy grupa przemy- 
słowców niemieckich  reprezentują- 
cych głównie przemysł metalowy i ele- 
ktrotechniczny. Na spotkanie delega- 
cji wyjechał do granicznej stacji Nie- 
gorełoje przedstawiciel wyższej rady 
gospodarstwa narodowego Z. S. R. R., 
Lorenz. W przemówieniu powitalnem 
zaznaczył on, że członkowie delegacji 
traktowani będą jako goście sowiec- 
kiego przemysłu. W odpowiedzi prze- 
wodniczący delegacji niemieckiej wy- 
raził, jak pisze prasa sowiecka, „w to- 
nie przyjacielskim zadowolenie, że wie 
lu z delegatów wreszcie znalazło się 
w Z. S. R. R., dokąd już się dawno wy- 

bierali“. Na dworcu w Moskwie dele- 
gacja powitana była przez przedstawi 
cieli Narkomindieła i wyższej rady go- 
spodarstwa narodowego, Oraz człon- 

ków niemieckiej ambasady. Wkrótce 
po przyjeździe delegacja odbyła dłu- 

gą konferencję z prezesem wyższej ra- 

dy gospodarstwa narodowego Ordżo- 
nikidze. 'Na konferencji tej obecni by- 
li również komisarz handlu zagranicz- 

nego Rosenholz oraz wybilni ekono- 
miści i działacze społeczni, jak Kosior, 
Krzyżanowskij, Piałakow, Tołokon- 
cew, Żukow, Kaganowicz, Frumkin, 
Suszkow i Ozierskij.. W niedzielę kon- 
ferencja kontynuowana była dalej. O 

"treści prasa sowiecka nie nie pisze. 

Silne lotniotwo to potęga Państwa 
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0 bojkot Sowieckiej Rosji. 

NOWY YORK, 2. III. (Pat), Przed- 

stawiciele 52 stowarzyszeń patrjotycz- 

mych wystosowali do prezydenta Ho- 

overa pismo, domagająee się wydania 

zakazu jakiejkołwiek wymiany han- 

dowej z Rosją. 

Nowi pretendenci do rządów 
w Peru. 

LONDYN, 2. Mt (Pat). Donoszą 
z Limy( że Sanchez Cerro, przewodni- 
czący tymczasowego rządu, podał się 
do dymisji naskułek manifestu mary- 
narki, wzywającego go do podania się 
do dymisji na korzyść nowej junty 
wojskowej. 

Śnieżyce w Angifi. 
LONDYN 2.II. Pat. — Z rozmaitych czę- 

ści Wiełkiej Brytanji i Irłandji przychodzą 

doniesienia o gwałtownych burzach śnieżnych 
Są one szczególnie gwałtowne w Irłandji, 
gdzie w wiełu miejscach komunikacja zosta- 
ła przerwana. Grubość szaty śnieżnej docho- 
dzi do kilku stóp: 

   
   

  

   

RZĄDCY DOMU. 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 

„Kurjera Wileńskiege* pod Nr. 87.871 
dla W. 5. | 

    

Kurs Metodyczny 
dla nauczycieli języka pol- 
skiego w szkołach średnich 

okręgu wileńskiego. 

W piątek dn. 20 b. m. w sali Gim- 
nazjum Kr. Zygmunta Augusta, o go- 
dzinie 19-ej zamknięty został przez p. 
naczelnika Bobkę dziewieciodniowy 
Kurs Metodyczny języka polskiego, 
zorganizowany z zezwołenia Minister- 
stwa W. R. i O. P. staraniem Kurator- 
jum Wileńskiego przy nader czynnym 
udziale p. d-ra W. Szyszkowskiego, 
min. instr. polonistyki. 

Kurs był zorganizowany świetnie. 
Powołano wybitne siły naukowe pre- 
legentów o wybornej dykcji, ludzi roz- 
ległej wiedzy © gorącem umiłowaniu 
zawodu i młodzieży. 

Jako jedna z najstrszych, dotąd 
czynnych, nauczycielek  gimnazjai- 
nych Wilna, zaszczycona byłam przez 
Sz. Sz. Koleżanki i Kołegów polece- 
niem wygłoszenia kilku słów wdzięcz- 
ności i uznania władzom naszym, pp. 
Organizatorom i Prelegentom, 

Spełniłam, jak umiałam zaszczyt- 
ny ten i miły obowiązek, uważam jed- 
nak za konieczne i w prasie głos za- 
brać, podkreślając bardzo energicznie 
znaczenie Kursów Metodycznych tej 
miary dla sprawy nauczania wogółe 
i dła psyche nauczycielstwa-w szeze- 
gólności. 

Dzięki znakomitym  prelegentom 
nowe metody nauczania, tak od daw- 
nych odmienne, nie wydały się nam 
niemożliwemi do wprowadzenia w ży- 
cie. 

Przeciwnie — wartość ich uwy- 
pukliła się obrazowo przed oczami na- 
szemi, zrozumieliśmy, że dla dobra 
młodzieży, celem przyzwyczajenia jej 
do samodzielnego myślenia, do stoso- 
wania nowych metod zabrać się musi- 
my, po poprzedniem, oczywiście, u- 
ważnem ich przestudjowaniu oraz pa 
prezymśleniu najwłaściwszych sposo- 
bów działania. 

Nauczono nas wielu rzeczy. 

Udzielono nam wiełu cennych rad 
i wskazówek. Zwrócono na niejedno 
uwagę. A czynione to było nie z wy- 
żyn stanowiska mainisterjałnych in- 
struktorów, lecz z prostołą kolegi po 

fachu, z uprzejmością i dełikatnością. 
świadczącą chłubnie o wysokiej kul- 
turze tych panów. Dzięki im poczuliś- 
my się naprawdę solą tej ziemi, my, 
tutejsi nauczyciele. 

Niekłamany, jakże szlachetny za 
pał prelegentów musiał udzielić się 

każdemu z nas. į 

Wyczerpująca znajomość i szczere 
umiłowanie przedmiotu, cechujące 
piękne i wartościowe wykłady, dodało 
nam wszystkim skrzydeł. 

Starszym ciężar lat pracy ciążyć 
przestał, młodzi pełni byli entuzjaz- 
mu — nie czuło się mijających go- 
dzin. 
_ A chwile głębokiej ciszy, zalegają- 

ce raz po raz salę wykładową, ciszy, 
którą tyłko głos prełegenta przerywał, 
świadczyły o niezwykłem, pełnem na- 
pięcia, zainteresowaniu audytorjum. | 

W pamięci naszej na długo wyryte 
pozostaną, jako wzór doskonały, 
„próbne lekcje" d-ra Szyszkowskiego, 
obok ciekawych, tak dalekich od daw- 
nego szablonu, wykładów Jego o na- 
uce literatury w gimnazjum wyższem. 

Miłośnicy nauki o języku w pięk- 
nych prełekcjach d-ra Z. Klemensie- 
wicza, znanego polskiego językoznaw- 
cy, autora licznych podręczników, ileż 

ciekawych usłyszeli rzeczy, iłe prak- 
tycznych nieocenionych wskazówek 
usłyszeć mieli możność. 

W krótkim tym artykuliku niepo- 
dobna wyczerpać wszystkiego, coby 
podnieść należało w wykładach pp. 
d-ra Klimowicza, d-ra Balickiego i 
d-ra Gołąbka — wszystkim bez wyjąt- 
ku panom prelegentom Kursu Meto- 
dycznego wyrazy serdecznego podzię- 
kowania zasłużenie się należą. 

Stanisława Świętorzecka, 
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Skazanie na śmierć 

W „Murjerze Wiłeńskim* z dnia 

12 grudnia xamieściłiśmy wiademość 

a okropnej zbrodni wymordowania 

waiej rodziny Milierów w Zajanowie 

koła Stożneów. 
Morderee ujęto. Okazał się nim de- 

zerter 56 pułku w Dębiinie Leon Mar- 

kierriem. 
Jak estatecznie ustłałono w dniu 

10 grudnia Markiewicz zawitał do Mil- 

derów i jake dobry znajomy zanoco- 

wał m nich. Długi ezas siedział rozma- 

wiająe z eórką Millera, a gdy znużeni 

gospodarze położyli się do snu i za- 

snęłi, wstał, wziął upatrzoną zawcza- 

„su siekierę i ciosem w głowę zamor- 

dował wpierw staegro Millera następ- 

mie córkę z którą przed chwilą rez- 

mawiał, poezem starą Millerową i le- 

żącego siek niej Ajzyka Botnika. 

mordercy rodziny Millerów. 

Po dokonaniu morderstwa rozbił 

zamki, zrabował z szuflad pieniądze 

w sumie 100 złotych, tytoń, papierosy 

i in., umył się i udał się na stację 

do Stołpców, skąd pociągiem wy jechał 

do Baranowicz, gdzie został areszto- 

wany, przez wywiadowcę Krepskiego. 

Badany morderca cynicznie przy- 

znał się do popełnienia okrepnej zbro- 

dni. 
W dniu wczorajszym Stanął on 

przed Sądem Wojskowym w Brześciu 

n.Bugiem i został skazany na karę 

śmierci przez rozstrzelanie. 

Obrońca skazanego zwrócił się do 

P. Prezydenta z prośbą o ułaskawie- 

nie jednak p. Prezydent z prawa łaski 

nie skorzystał. : 
(O). 

za 

MOGOBECZNO 
+ Posiedzenie Powiatowego Komitetu 

W.F.4P. W. W gmachu Starostwa Powia- 

iowego odbyło się posiedzenie Powia-- 

iowego Komitetu Wychowania Fizycznego i 

Przysposobienia W owego о następują- 

porządku dziennym: 
Zebranie zagaił przewodniczący Pow. Ko- 

mitetu W. F. i P. W. starosta Jerzy de T 

amocourt iaformując zebranych o bardzo 

kim roka gospodarczym dla tutejszego powia 

Xu, który daje się odczuwać we w 

czynaniach Powiatowego Komi s 

į P. W. zaznaczając jednocześnie, że napoty- 

kane trudności finansowe Komitetu były w 

miarę możności usuwane, wskutek czego nie 

„mdbiły się ujemnie na pracach W. F. i P. W. 

Po zagajeniu nastąpiły sprawozdania 

poszczególnych przewodniczących sekcyj. Na 

wyróżnienie zasługuje sekcja administracyj- 

no-gospodiarcza, która pod przewodnictwem 

zastępcy starosty p. Henryk: Syłwestrowicza 

wykzsała swą żywą działalność, co zasiliło 

kasę Powiatowego Komitetu o sumę przeszło 

1000 ci. 
W okresie sprawozdawczym odbyły „się 

gminne święta W. F. i P. W. w 10-ciu gmi- 

mach, w których brało udział przeszło 200 

«złonków, a z których 97 proc. stanowił Zw. 

Strzelecki. - 

WW tymże okresie zostały wysłane zespoły 

ma zawedy ogólno-połskie strzełeckie do Łwo 

wa i Grodna oraz na Wojewódzkie Święto 

W.F.i P. W. do Wilna. 
Jak widać ze sprawozdania Komitet Po- 

wiatowy wywiązał się ze swych zadań dobrze, 

snając tak ograniczony fundusz. 

Smutne ałe prawdziwe, źe większość spo- 

łeczeństwa powiatu mołodeczańskiego niedo- 

«cenia ważności prac szkolenia młodzieży w 

w wychowaniu fizycznem i przysposobieniu 

wojskowem, która to młodzież w wypadku 

-wojny stanie się pierwszą twierdzą broniąc 

ich mienia i życia. ' 
+ Požegnanie zastępcy storosty powiato- 

wego p. Hemryka Syiwestrowicza. Dnia 14 lu- 

tego 1931 r. o godz. 14-ej w sali posiedzeń 

Sejmiku zebrań się urzędnicy Starostwa i Wy 

( „działu Powiatowego celem pożegnania zastę- 
pcy starosty H. Sylwestrowicza odchodzące- 

„20 na inne stanowisko do Starostwa w OSz- 

amianie. 

Pierwszy zabrał głos p. starosta powiato- 

wy, żegnając odchodzącego p. Sylwestrowi- 

«za w serdecznych słowach. Następnie w imie 

miu urzędników Starostwa żegnał p. Sylwest- 

rowicza referent administracyjny p. Łysak i 
w imieniu urzędników Wydziału kierownik 
biura wydziału p. Pawłowski, 

Jednocześnie wręczono p. Sytwestrowiczo- 

wi do jego dyspozycji 100 zł. zebranych za- 

miast przyjęcia pożegnalnego, które zostały 

przeznaczone Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet i wręczone przez p. Sylwestrowicza p. 

starościnie na ochronki w Mołodecznie. 
Na końcu przemówił żegnany, który ser- 

„decznie dziękował za takie miłe pożegnanie 

z życzył, żeby dobra tradycja Starostwa usil- 

uej pracy dla dobra Ojczyzny pozostała za- 

wsze i zaznaczył, że myśląc o Mołodecznie 
zawsze będzie to mile wspominał. 

OSEMIANA 
+ Zakup koni. Tutejsze Koło Hodowców 

Koni miało nielada trudności, gdyż otrzymało 
zaszczytne zamówienie na dosłarczenie w cią 

gu dosłownie tygodnia 12 wyborowych robo- 

czych koni na wystawę hodowłaną do Wero- 

ny +Włochy). Bylo dużo pracy, aby zamówie- 

mie zostało wykonane jaknajlepiej, gdyż na 
wystawie we Włoszech powiat oszmiański 

reprezentować będzie, można powiedzieć, ko- 
mie robocze całej Rzeczypospolitej. 
Sława o koniu oszmiańskim jest daleko zna- 
mą, powiat już został odznaczony srebrnym 
snedałem zawybitne okazy remontowe, zaś Ko 
łu Hodowców Koni został przyznany złoty 
medai za całokształt pracy w dziedzinie po- 
pierania hodowli. Ilość zaś wywiezionychko- 
mi z Oszmiany czy to zagranicę czy też do 
remontów za ostatnie dwa lata wyniosła ko- 
dosalną liczbę 1049 sztuk, nie licząc tych ko- 
mi, które poszły drogą kołową, przeto ogólna 
ticzba 1500koni wywiezionych z Oszmiany 
jest zupełnie miarodajną. 

Wobec powyższego Ministerstwo Rołnict- 
«wa z zamówieniem zwróciło się do Oszmia- 

ny 

      

  

   

      

   

    

   

       

   

    

W tym cełu przyjechał z Warszawy na- 
«czelnik Wydziału Stadnin Państwowych oraz 
<dyrektor Stadnin Państwowych w Janowie 
Podlaskim. Zakup odbył się w Oszmianie dn. 
19 lutego r. b. 

Ludność miejscowa jest już dokładnie po- 
informowana jakie konie Komisja tego ro- 
sdzaju kupuje, przeto konie słabe nie były 
wogóle doprowadzone, zaś konie remonto- 
«we jako zadrogie, ponadto nieodpowiadają- 
«e wymaganiom nie kupowano.. 

P. naczełnik W. Koziełł-Pokłewski, będąc 
w Oszmianie poraz pierwszy mógł naocznie 
przekonać się o stanie pogłowia końskiego w 
powiecie. Coprawda ilość koni doprowadzona 
była nieznaczna, przeto nie mógł p. naczel- 
mik zapoznać się z całokształtem hodowli, 
lecz zapowiedział swój przyjazd w kwietniu 
kiedy będzie urzędowała Wojskowa Komi- 
sja Remontowa i gdy odbędzie się pokaz ko- 
mi i premjowanie źrebaków. Pomimo to .p. 
naczełnik stwierdził że Oszmiańskie posia- 
“da dobry materjał koński, lecz pewna ilość 
„krwi szwedzkiej jako koni lżejszych w ru- 
сВа i lepiej zbudowanych jest jednak po- 
trzebną. 

GŁĘBOKIE 
+ Walne Zgromadzenie członków Kasy 

Z. P. N. S. P. W dniu 15 lutego r. b. w lo- 
kalu szkoły powsz. w Głębokiem odbyło się 
Walne Zgromadzenie członków Kasy Samo- 
pomocy Oddziału Powiatowego Związku Pol- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
w Głębokiem. 

Zgromadzenie uchwaliło absołutorjum Dy- 
wekcji Kasy, przyjęło zamknięcie rachunko- 
we, dokonało podziału zysków, które jak na 
„pierwszy rok istnienia Kasy były dość znacz- 
me, uchwaliło „przystąpienie Kasy do Związku 

    

Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych i doko- 

nało uzupełniających wyborów do Rady Nad 

zorczej. Na zgromadzeniu uchwałono rów- 

nież rozporządzenie wykonawcze co do udzie 

lania pożyczek, a mianowicie, żę członkowie 

kasy mogą otrzymywać pożyczki bez po- 

krycia weksłowego do wysokości! wpłaconych 

rat udziałów. 
Upoważniono Dyrekcję Kasy i Radę Nad- 

zorczą do poczynienia starań celem założenia 

w Głębokiem księgarni Nauczycielskiej, któ- 

rej zadaniem między innemi będzie zaopatry 

wanie w odpowiedni materjał wszystkich 

sklepików szkolnych na terenie powiatu. 

Po zebraniu Kasy odbyło się Zebranie 

Pełnego Zarządu Oddziału Powiatowego Z. 

P. N. $. P. pow. dziśnieńskiego z udziałem 
prezesów Ognisk i delegata Zarządu Okręgu 
Wileńskiego Z. P. N. S. P. 

Poza szeregiem spraw ściśle organizacy j- 

nych omówiono wiele spraw ogólnych. Po- 

wołano Powiatowy Komitet Opieki nad Gro- 

bami Nauczycieli z kol. T. Jarzyną, jako pre- 

zesem na czele. Na członka honorowego Ko- 
mitetu zaproszono Inspektora Szkolnego p. 
Kanafoyskiego- Witolda. 

W związku ze sprawami prasowemi pod- 

kreślono znaczenie pisma regjonalnego w po 

wiecie, którem na terenie powiatu dzisnień- 

skiego jest tygodnik „Wiadomości Głęboc- 
kie“. Uchwalono powołać do życia Sekcję 
Krajoznawczą i rozpocząć akcję monografji 
powiatu dziśnieńskiego. 

Po omówieniu współpracy nauczycieli 

związkowców z różnemi organizacjami ze- 

branie zakończono. 0. S. P. 

POSTAWY 
-- Wstrzymanie ruehu przez mosty. Wsku 

tek złego stanu mostów przez rzekę Dzisnę i 

Birwitę pod Kozianami na drodze Koziany 
—Postawy (pow. brasławski i postawski), 
zamknięty został czasowo w dniu 21 lutego r. 
b. przejazd przez powyższe mosty. Ruch mię- 
dzy miasteczkami Koziany i Postawy skiero- 
wano przez wsie: Korelica—Łozinki—Riman 
dziszki—Rokity—Moskaliszki. 

ТМ ЗЕ 
+ Brudy w iwiejskiej Radzie Gminnej. 

Przed kilku tygodniami w Iwju odbyły się 
wybory wójta, które dopiero po 3-krotnem 
głosowaniu doszły do skutku. W. trzeciem 
głosowaniu 8 głosów padło na Ignacego Rut- 
kowskiego zaś 4 głosy na Kajetana Kiewrę. 
Bezpośrednio po wyborach do Starostwa 
Lidzkiego wpłynęła skarga 6-ciu radnych, w 
której jednogłośnie stwierdzili, że oddali gło- 
sy za Kajetanem Kiewrą, wobec czego mają 

zupełnie słuszne podejrzenie, iż Komisja Wy- 
borcza wybory sfałszowała. Sprawa dość nie- 
przyjemna — tembardziej, że Rada Gminna 
od niejakiegoś czasu poczęła słynąć z kłótli- 
wości i innych nieprzystojnych ekscesów. 

Starosta lidzki p. H. Bogatkowski posta- 
nowił przeprowadzić dochodzenie w tej spra- 
wie na miejscu w Iwju i w tym celu w o- 
statnich dniach udał się osobiście do Iwja. 
Przedtem jednak do Starostwa Lidzkiego 
wpłynęło oświadczenie dwóch radnych w о- 
sobach pp. Bilmana i Łodyki, którzy twier- 
dzą kategorycznie, że skargę podpisywali „na 
pijaną rękę”, nie wiedząc co podpisują. 

Prawda, że w Iwju jest zwyczaj, by każde 
wybory — czy to radnych, czy też wójta — 
były solidnie zakropione „mocną”*. W tym 
wypadku dochodzenie wykazało co innego. 
Przedewszystkiem wyszło najaw, że pp. Bil- 
man i Łodyka podpisywali skargę — wpraw- 
dzie w piwiarni — lecz byli doskonałe poin- 
formowani i dobrze zaznajomieni z jej tre- 
ścią, albowiem bezpośrednio po wyborach 
wspólnie omawiali treść skargi z inicjatorami 
zaskarżenia wyborów. Jednocześnie została 
zdemaskowana dwulicowość pp. radnych Bil- 
mana i Łodyki, którzy chcieli równocześnie 
dwom panom służyć. W rezultacie obaj radni 
zmuszeni zostali do zrzeczenia się swojego 
stanowiska radnych, a prócz tego złożeni zo- 
stali ze stanowiska sołtysów jakie dotychczas 
obaj zajmowali. Dła kompletu zrzekł się rów- 
nież stanowiska radnego osławiony w swoim 
czasie radny Gojdź, który na jednem z po- 
siedzeń Rady Gminnej wystąpił w stanie zu- 
pełnie pijanym i począł się awanturować do 
tego stopnia, że policja musiała go usunąć 
z.sałi posiedzeń, a w dodatku osadzić w а- 

reszcie gminnym do wytrzeźwienia. 
W ten sposób w najbliższym czasie mó- 

| žemy spodziewać się zarządzenia uzupełnia ją- 
cych wyborów do Rady Gminnej w gminie 
iwiejskiej. 

LIDA 
+ Zjazd członków Związku Strzeleckiego 

w powiecie lidzkim. Na ostatniem posiedze- 
niu Zarządu Związku Strzeleckiego w Lidzie, 
między innemi sprawami uchwalono zwołać 
doroczny zjazd członków Związku Strzelec- 
kiego z powiatu lidzkiego, który odbędzie się 
w dniu 15 marca r, b. w sali posiedzeń Sta- 
rostwa lidzkiego. Porządek obrad na zjeździe 
będzie obejmował sprawozdanie roczne z 
działalności Zarządu, progaram pracy w roku 
bieżącym oraz wybory członków nowego Za- 
rządu. 

TROKI. 
+ Wykrycie dwóch potajemnych gorzelni 

Wczoraj w zaścianku Michaliszki (pow. wi 
leńsko-trocki) wykryto potajemną gorzelnię, 

Właściciela gorzelni Zurego Adolfa zatrzy- 
mano. 

Drugą gorzelnię wykryto w zaścianku Raj- 
kowszczyzna (gm. mołodeczańskiej). 
Winnych z jj potajemnego gorzel- 

nictwa Dybowskiego Ignacego i Zareckeigo 
Jana zatrzymano. 

    

Popierajcie Ligę Morsk 

== j Rzecznął! === 

    

Ж ОНОр В 

Męczeństwo zwierząt. 
Mówiło się, pisało się, urządzono 

zabawny pochód amatorów zwierząt 
dla propagandy dobrego obchodzenia 
się z niemi... i cóż?... Oto na każdym 
kroku widzimy w Wilnie potworne, 
barbarzyńskie znęcanie się nad zwie- 
rzętami! W obecnej chwili najbardziej 
dręczone przez okrutnego człowieka, 
są konie, gdyż z powodu śniegów, lub 
ślizgawicy na stromych ulicach nasze- 
go miasta, widać eodzień padające 
pod nadmiernym ciężarem nieszczęśli- 
we, wydzierające się sił konie, chu- 
de, często. obite, natarte. „Pohulanką, 
Sierakowskiego wprost chodzić nie 
można, bo trudno patrzeć na męki 
tych , najszlachetniejszych zwierząt” 
pisze do nas pani Świd. Raz po raz 
opowiada nam ktoś o tem, że bilet 
członka Tow. Opieki nad Zw. nic nie 
pomaga, a wzywanie policjanta wywo- 
łuje tylko wzruszenie ramion... Nawet 
narazić się można na grubjaństwo od 
zwyrodniałego woźnicy. Nic nie zrobi 
taki fornal, by temu koniowi pomóc 
ani w uprzęży, ani go podeprze, ale za 
to kijem okłada ile wlezie. Patrzą na 
to dzieci, wyrostki i uczą się od do- 
rosłych okrucieństwa, którego i tak 
dość jest pośród nas. Należy energicz- 
nie interwenjować u odpowiednich 
władz, w tym wypadku u p. Komen- 
danta Policji, by nakazał swym funk- 
cjonarjuszom spisywanie protokółów 
z okrutników. Znęcanie się nad końmi, 
ma tem przykrzejszą cechę, że, jak 
wiadomo, koń, nawet piekielnie mę- 
czony, nie jęczy i nie skarży się głośno 
nigdy, tylko stęka boleśnie i drży. 
Pies choć zawrzaśnie i skomli, gdy 
go męczą, ale dużo mu to pomoże? 
Któż upilnuje niegodziwców wyrzuca- 
jących na mróz i deszcz szczenięta, 
porzucając przywiezione ze wsi psiu- 
ki na rynkach w dni targowe, któż 
znajdzie właścicieli tych wałęsających 
się chudych, bezdomnych zwierzaków, 
z których każdy więcej wart niż bez- 
duszny człowiek, umiejący tylko wy- 
zyskiwać ludzi i zwierząta, a wzamian 
za wierność i usługi, wyrzucać па 

bruk. 
Nad zwierzętami umęczonemi przez 

człowieka, zlitujcie się ludzie! 
Bo brak litości nad zwierzętami i- 

dzie w ścisłej wspólności z okrucień- 
stwem dla bliźnich, i ten, co z zimną 
krwią wyrzuci na śmierć głodową ma- 
łe dziecko psie lub katuje konia, zdol- 
ny jest napewno to samo uczynić z 
człowiekiem. 

H. R. 

P. Red. Członkowie Tow. Op. nad 
zwierzętami mają prawo, na zasadzie 
ustawy, samodzielnego spisywania pro 
tokółów, i powinni z tego w każdym 
wypadku korzystać, : 

WNE 

Dlaczego odwołany został 
zjazd bibijofilów? 

W związku z lakoniczną notatką, która 

ukazała się na łamach prasy miejscowej o 

odroczeniu zapowiedzianego zjazdu bibljo- 

filów w Wilnie do jesieni r. b. zwróciliśmy 

się do miarodajnego źródła z prośbą o wy- 

czerpujące wyjaśnienia na ten temat. 

Otóż wspomniana wzmianka o tyle od- 
powiada prawdzie, że istotnie zjazd powyższy 

został odwołany, lecz nie do jesieni r. b. a do 

wiosny roku przyszłego 1932. 

Zjazd, jak się dalej informujemy odwo- 

łany został z powodu niemożności otrzyma- 

nia na ten cel potrzebnej dotacji z Minister- 

stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 

blicznego. Ministerstwo jako motyw odmowy 

podało brak odnośnych kwot w przyjętym 

na r. b. przez Sejm budżecie. 

Wobec powyższego komitet órganizacy j- 

ny zjazdu, którego prace przygotowawcze do- 

* biegały finalizacji uznał swą rolę za skoń- 

czoną i postanowił odbyć zjazd na wiosnę 

roku przyszłego łącząc go z projektowanemi 

na ten okres uroczystościami 25-ciolecia Wi- 

leńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 

otwarciem w nowem lokalu Bibljoteki im. 

Wróblewskich. (b). 

eg 

Starania o nawiązanie komunikacji 
lotniczej przez Wilao, 

Jak się dowiadujemy, ostatnio od- 
było się kilka konferencyj między 
przedstawicielami Ligi Obrony Po- 
wietrznej Państwa a zainteresowane- 
mi czynnikami łotewskiemi w sprawie 
uruchomienia. komunikacji lotniczej 
na szlaku Warszawa— Ryga ewentu-- 
alnie Dyneburg. Sprawa ta posunęła 
się obecnie o tyle naprzód, że zainte- 
resowały się nią odnośne władze rzą- 
dowe. 

Projekt uruchomienia linji War. 
szawa— Wilno jest, jak nam koumni- 
kują, obecnie nieaktualny, gdyż linja 
taka ze względów gospodarczych nie 
kalkulowałaby się i dawała stały de- 
ficyt. 

W razie zrealizowania starań o na- 
wiązanie komunikacji lotniczej mię- 
dzy Warszawą i Rygą linja ta prowa- 
dziłaby przez Wilno. 

mito 

Groźba powodzi. 

W związku ze zbliżającym się okresem 
wiosennym oraz spodziewanym lada dzień 
ociepleniem czynione są już przygotowania 
na wypadek ewentualnej powodzi i wylewu . 
rzek. Obecnie na wszystkich odcinkach za- 
grożonych powodzią zorganizowana została 
Straż obserwacyjna, która w razie grożące- 
go niebezpieczeńtswa zaałarmuje brygady ra- 
townieze. 

'W Wilnie stale są w pogotowiu brygady 
teehniezne 3 pułku saperów oraz zorganizo- 
wano daleke idącą akeją ratowniczą. 

ek 

W IŁ -E Ń S-KA 

Zjazd delegatów kół Stowarzyszenia 
Rezerwistów i b. Wojskowych woj. Wileńskiego. 
Otwarcie zjazdu i przemó- 

wienia powitalne. 

W niedzielę 1 b. m. odbył się, sto- 
sownie do zapowiedzi zjazd delegatów 
Kół Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych z terenu wójewództwa 
wileńskiego. 

Oficjalne otwarcie zjazdu poprze- 
dziła zbiórka członków Koła wileń- 
skiego w lokalu przy ul. Żeligowskiego 
4. Licznie zebrani członkowie i dele- 
gaci z prowincji wysłuchali odczytu 
na temat obrony gazowej. 

Obrady zjazdu otwarte zostały w 
obszernej sali kasyna podoficerskiego 
3 bataljonu saperów przy ul. Arsenal- 
skiej o godz. 11-ej przed południem. 
Sala  zaroiła się od delegatów w 
ogólnej liczbie 180 i zaproszonych goś- 
ci z pośród których zaraz przy ukaza- 
niu się szczególnie owacyjnie witany 
był J.E. ks. biskup Bandurski i Pre- 
zes Okręgu Federacji p. Wojewoda 

Kirtiklis. 
"Zjazd otworzył—prezes Okręgu Sto- 

warzyszenia R. i b. W. inż. Marjan 
Zdrojewski powołując na przewodni- 
czącego zjazdu członka Stowarzysze- 
nia p. naczelnika wojewódzkiego wy- 
działu bezpieczeństwa Tadeusza Bru- 
niewskiego. W prezydjum ponadto 
zasiedli pp. inż. Zdrojewski, vice-pre- 
zes Federacji dr. E..Góra, ppułk. Gi- 
życki i w. starosta Trzaska-Pokrze- 
wiński, jako sekretarz. 

Przewodniczący, którego wybór 

przyjęty był przez aklamację, udziela 
głosu p. Wojewodzie Kirtiklisowi, któ- 
ry wita zjazd jako reprezentant rządu. 

W przemówieniu tem podkreśla p. wo 

jewoda idee Federacji, fakt, iż pierw- 

sze kroki ku zrealizowaniu tej idei po- 

stawione tu były w Wilnie — i nawo- 

łuje do dalszej wytężonej pracy dla 

państwa. Po przemówieniu p. woje- 
wody następują przemówienia zapro- 

szonych gości i przedstawicieli posz- 

czegėlnych organizacyj. 

Po przemówieniach powitalnych 

przewodniczący zjazdu — w krótkiem 

treściwem przemówieniu złożył po- 
dziękowanie gościom i uczestnikom 
zjazdu i ogłosił przerwę obiadową.. 

„Miły obiad żołnierski. 
W jakiś kwadrans potem goście zjaz- 
dowi zasiedli społem z delegatami Sto- 
warzyszenia do stołów w pięknie przy- 
branych salach kasyna oficerskiego 
tegoż gościnnego bataljonu saperów. 
Odrazu wytworzyła*się atmosfera jak 

za owych bezfrasobliwych czasów wo-. 

jennych. Wiara śpiewała — zdawało 
się już dawno zapomniane piosenki 

połowe, oraz wiwatowała na cześć 

Wodza Naczelnego, biskupa Bandur- 

skiego i swych obecnych przewódców: 
Ks. biskup Bandurski jak zawsze, prze 
mówił do zebranych w porywczych 

słowach. 
Złotoustego kaznodzieję, wynie- 

siono po skończonym obiedzie na rę- 
kach do auta. Wiwatom na jego cześć 
jak i Wojewody—żołnierza zda się nie 

będzie końca. 

Przebieg obrad i wybory 
władz okręgowych. 

Obrady wznowione, a faktycznie 
rozpoczęte zostały o godzinie 4-ej re- 

feratem na temat organizacji Kół 

wiejskich režerwistow mjr. Bąbińskie- 
go. Na tle tego interesującego refera- 
tu wywiązała się dyskusja w której 

zabierało głos kilkunastu uczestników 

  

zjazdu. 
Dałej sekretarz Federacji p. Po- 

pławski — wygłosił referat na temat 

przygotowań tegorocznego obchodu 

imienin Marszałka Piłsudskiego. 

W końcu dokonano wyboru no- 
wych władz Zarządu Okręgowego w 

osobach: p.p. Bruniewskiego — jako 

Prezesa, ppłk. I. Giżyckiego, N. Trza- 

ska-Pokrzewińskiego, Е. Fręchowicza. 

C. Iwanickiego, S. Bukowskiego, W. 

Podziunasa, A. Budrewicza, W. Gry- 

glewskiego, W. Lemiszewskiego i S. 

Dobosza — jako członków. Zastępcy 

członków pp. A. Dzięciołowski, J. Ka- 

miński. Z. Mazur, J. Dulewicz i S. Kar- 

pinski. 

Strajk pracowników autobusowych 
w dalszym ciągu trwa. 

Porozumienia dotychczas nie osiągnięto. 

Wczoraj wieczorem poczyniona zo 

słała jeszcze jedna próba zlikwidowa- 

nia strajku obsługi autobusowej. W 

tym celu zwołana została w lokalu 

Inspektoratu Pracy konferencja przed 

stawicieli Związku Zawodowego pra- 

cowników samochodowych oraz re- 

prezentantów „Spółdzielni*. Zebranie 

rozpoczęło się o godz. 5-ej wiecz. i 

przeciągnęło się do późnej nocy. 

Pertraktacje nie doprowadziły do 

porozumienia. Rozbiły się o kwestję 

uposażenia szoferów. Przedstawiciele 

Związku ostatecznie żądali 260 zł. 

mies., delegaci „„Spółdzielni* propo- 

nowali 8 zł. dziennie z prawem nieza- 
trudnienia szoferów w ciągu 2-ch dni 

w miesiącu (224 zł. mies.). Kwestja 

wynagrodzenia konduktorów w wyso- 

kości 150 zł. mies. zastrzeżeń nie bu- 

dziła. 

Wysunięta przez inspektora p. 

Umiastowskiego propozycja załatwie- 

nia zatargu w drodze arbitrażu zosta 

ła odrzucona przez delegatów „Spół- 

dzielni”. W ten sposób kwestja zażeg- 

nania strajku jest w dalszym ciągu 

otwartą. 

Obrzucenie kilku autobusów kamieniami. 

W związku ze strajkiem pracowników au- 

tobusowych, zanotowano w niedziełę i wczo- 
raj kilka wypadków obrzucenia autobusów 
kamieniami. ' 

W niedzielę wieezorem do przeježdžają- 

cego ulicą Jagiellońską autobusu, będącego 
własnością p. Kotowskiego, jacyś nieznani 
sprawcy rzucili kamienie wybijając szyby 
Aitobus natychmiast zatrzymano, lecz spraw 

cy zdążyli ukryć się. 
Podobne wypadki miały miejsce na uliey 

Mickiewicza, W. Pohulance i Antokolu. W 

związku z tem polieja zatrzymała 4 osoby. 
W dniu wezorajszym, ze względu na to- 

ezące się rokowania, podobnych wypadków 
nie zanotowano Policja wzmocniła posterunki 
aby nie dopuścić do jakichkolwiek awan- 
tur. (Q). 

Prace konserwatorskie na górze Zamkowej. 
Prace konserwatorskie na Górze 

Zamkowej podjęte zostaną w pierw- 
szych dniach kwietnia r. b. 

Dotychczasowe prace, dokonane w 

ub. roku objęły mury starożytnej ba- 

szty i ściany b. Górnego Zamku. na- 
prawiono wielką ścianę domniemane- 

go kościoła św. Marcina na stromej 

górze, usunięto z: baszty szpetną nad- 

buduwkę moskiewską z roku 1838. 

Wykolejenie 
Wczoraj 6 godz. 4-j rano podczas ma- 

newrowania nia stacji towarowej uległy wy- 
kolejeniu dwa wagony towarowe, 

VDA 

Dziś: Kunegundy ces. 

Jutro: Kazimierza w. 

  

Wachėd słońca—g. 6 m. 19. 

Zachód „ — —&. 17 m. 16 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 8. B. 
w Wilnie z dnia 2 11 —1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 746 
"Temperatura średnia — 69 C. 

najwyższa: + 1° С. 

. najniższa: — 90 C. 

Opad w milimetrach: 0,6 

Wiatr przeważający: „zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

OSOBISTE. 
— Gość estoński w Wilnie. Wczoraj wie- 

czorem przybył do Wilna dr. Otto Liiv, dy- 

rektor archiwum państwowego w Dorpacie 

w charakterze delegała estońskiego minister- 

stwa oświaty. Dr. Liiv przywiózł w darze spo- 

rządzony przez siebie wykaz poloniców, znaj- 

dujących się w archiwach estońskich. W Wil- 

nie dr. Liiv zabawi kilka dni dla poszuki- 

wania rzeczy odnoszących się do Estonji w 

miejscowych bibljotekach i archiwach. Z 

Wilna uda się do Warszawy. 

     

    
     

W kwietniu nastąpi przeróbka mu- 

rów i baszty. Mają nastąpić uzupełnie- 

nia rekonstrukcyjne samej baszty jak 
i jej okien oraz błankowej galeryjki 
u szczytu baszty. 

Wewnątrz baszty ma być ustawio- 

ny pomnik W. Ksiącia Witolda. 
Magistrat m. Wilna na dalsze pro- 

wadzenie prac ma wyasygnować 30 

tys. złotych. 

się wagonów. 
Katastrofa nastąpiła naskutek zaspy 

śnieżnej. \ 
Wypadków z ludźmi nie było. 

KA 
MIEJSKA 

— Składanie deklaracyj meldunkowych. 
Dziś w dniu 3 marca upływa ostatni termin 
składania w Biurze Meldunkowym (Końska1) 
deklaracyj przez właścicieli domów zamiesz- 
kałych w obrębie VI komisarjatu P. P. 

Składanie tych dekłaracyj związane jest 
z realizacją nowej ustawy meldunkowej. 

Winni niezłożenia deklaracyj w terminie 
pociągani będą do odpowiedzialności admi- 
nistracy jno-karnej. 

— Zarządzenia przeciwko ciemnym indy- 
widuom. Ostatnio stwierdzono, iż w lokalu 
op. społ. Magistratu m. Wilna gromadzą się 
różne ciemne indywidua, które nie ma- 
jąc żadnego interesu do wydziału opieki spo 
łecznej zachowują się niezwykle arogancko 
i podburzają bezrobotnych do ekscesów, a 
w najlepszym wypadku utrudniają normalny 
tok urzędowania. W związku z tem Komi- 
sja, która ostatnio z ramienia p. wojewody 
przeprowadziła lustrację wydziału opieki spo 
łecznej poleciła wydać zarządzenie wzbrania 
jące gromadzenia się w korytarzach opieki 
społecznej bez żadnego ku temu powodu. Wi 
nni pociągani będą do odpowiedzialności kar 
nej z art. 138 K. K. 

LITERACKA. 
— Środa Literaeka. Jutro, dnia 4 marca o 

godz 8 wiecz. odbędzie się kolejna Środa Li- 
teracka, na której Prezes Zw. L. P. prof. Mar 
jan Zdziechowski wygłosi pogadankę na te- 
mat „Romantyzm a polityka“ (o Chatean- 
briandzie). 

        

    

Dziš Godzina 1950 

/ NO „AIDA* 
к J. Verdi'ego 

RAZA Ari Sp Ea Self 

  

  

Wstęp mają członkowie Związku, sympa- 

tycy oraz wprowadzeni goście 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

—_ Kwadrans akademicki. Zarząd Stowa- 

rzyszenia Bratnia, Pomoc Polskiej Młodzieży 

Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie podaje do wiadomości, iż ze sta- 

a redaktora kwadransa Akademickiego 

kol. Lewandowski Henryk, a objął 
ną rolę ja- 

ką odegrywa kwadrans bę: informatorem 

starszego społeczeństwa o życiu akademic- 

kiem, Zarząd postanowił otoczyć go specjal- 

ną opieką, zreorganizować, nadając mu żyw- 

szą formę dyskusyjną. Program Kwadransów 

będzie iść w 2-ch kierunkach: z jednej stro- 

ny chodzi o poriszanie kwestyj, które są prze 

dmiotem aktualnego zainteresowania Szer- 

| szych mas akademickich, np.. Sąd Ogólnoaka- 
z drugiej 

możliwie peł- 
kademickiego 

    stąp 

kol. Zagórski. Uwzględniając 

  

     

  

   

demicki, reformy w Bratniaku, 
dawać strony Kwadranse n 

ny przegląd przejawów 
w dziedzinie samopomocy, życia naukowego. 

kulturalno-l kiego i sportowego. Będą 

krótkie komunikaty Kół i organizacyj U.S.B- 

sprawozdania z. czasopism, „Czwartkow“. 

sztuk teatarlnych i kinowych, „dotyczących 

życia akademickiego, bądź akademmików. 

© Kwadrans od 20 marca będzie w piątki 

7,a nie tak jak dotąd we Środy. 

rok Sądu akademiekiego. Onegdaj 

w gmachu głównym U.. S. B. odbyło, się po- 

siedzenie Sądu Akademickiego w sprawie stu- 

denta Jana Szutowicza, wydawcy „Białorus- 

kiej Krynicy żonego o splamienie ho- 

noru studenta przez złamanie zobowiązania 

honorowego względem b. posła Stepowicza. 

P. Szutowicz, przejmując na siebie od p. Ste- 

powicza wyżej wspomniane czasopismo, wYy- 

dał zobowiązanie na piśmie, iż nie wystąpi 

w gazecie przeciwko osobie dawniejszego wy- 

dawcy. Wbrew jednak temu zobowiązaniu 

„Biał Krynica" w czasie ostatnich wyborów 

Sejmu, nieściła szereg napaści na p. Ste- 

powicza. 
Sąd Akademicki w składzie 5 profesorów 

U. S. B., pod przewodnictwem prof. Glazera 

po trzygodzinnem rozpoznawaniu sprawy, Uu- 

znał studenta prawa Jana Szntowicza win- 

nym złamania zobowiązanią i wymierzył mu 

karę dyscyplinarną. 

  

    
    

  

  

    

o godz   

      

  

  

   

    

HARCERSKA. 

—- Harcerstwo polskie wobec 500-lecia 

śmierci Witolda. Na terenie Wilna powstała 

nowa drużyna harcerska wśród młodzieży 

mieszkającej w Ognisku Związku Osadników, 

która obrała sobie za patrona Wiełkiego Księ- 

cia Witolda, aby przez to podkreślić, że wśród 

harcerskiej młodzieży polskiej istnieje zrozu- 

mienie tradycyj Ziemi Wileńskiej z cząsów 

unijnej ' współpracy. Hasłem dzisiejszem tej 

grupy młodzieży będzie praca dla przywró- 

cenia dawnych tradycyj w imię zasady 

Korona—Litwa—Ruś, to jedna Rzeczpospolita 

Polską, r 

OPIEKA SPOLECZNA. 

— Kredyty na zatrudnienie bezrobotnych. 

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej po- 

wiadomiło Magistrat m. Wilna, iż wyasygno- 

wało 38.000 złotych na cele zatrudnienia bez- 

robotnych. Jest to miesięczna subwencja bez- 

zwrotna. 3 ы 

GOSPODARCZA 

— Kałenadrzyk podatkowy na miesiąc 

Marzec. W ciągu bież. miesiąca płatne są 

następujące podatki: . \ 

1) do 15 marca podatek przemysłowy od 

obrotu osiągnietego w lutym przez przedsię- 

biorstwa handlowe i przemysłowe prowadzą- 

ce prawidłowe księgi. 
2) W ciągu całego miesiąca płatna jest 

III rata podatku dochodowego od uposażeń 

służbowych. 2 

3) Do dnia 25 macra II rata podatku ma- 
jątkowego na zaległości rozłożone na raty. 

Z KASY CHORYCH. 

— Rewizja gospodarki Kas Choryeh. Od 

kilku tygodni w Wilnie bawi Komisja mini- 

sterjalna, która przeprowadza szczegółową re 

wizję gospodarki Kas Chorych wileńskiego 

okręgu. Dotychczas komisja zbadała stan 

miejskiej Kasy Chorych i stwierdziła, że go- 

spodarka miejskiej Kasy Chorych prewadzo- 

na jest racjonalnie i nie pozostawia nic do 

życzenia. 
Obecnie od kiłku dni Komisja bada 

stan |gospodarki powiatowej Kasy Chorych. 

Rewizja ta potrwa również kilka tygodni. a 

Z POCZTY. 
— Dyerkeja Poczt i Telegratów zawiada- 

mia, że w związku z projektowanem urucho- 
mieniem agencji pocztowej Jeremicze nad 
Niemnem w pow. stołpeckim, wojew. nowo- 
gródzkiego — Ministerstwo Poczt i Telegra- 
fów zmieniło nazwę agencji pocztowej Jere- 
micze w pow. Kobryń, wojew. poleskiego 
na „Jeremicze koło Kobrynia*. 

i 

ZE ŽWiĄZKOW I STOWARZYSŽ. 
— Ž rodziny Wojskowej. Dnia 11 b. m. 

o godz. 19-ej odbędzie się we własnym loka- 
lu zwykła herbatką towarzyska dla człon- 
ków „Rodziny Wojskowej”. ` 

Składka wynosi 1 zł. 50 gr. 
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Koła od dn. 

4 do 10 marca włącznie od godz. -17 do 18-ej. 
— W dniu 27 ub. m. odbyło się Posiedze- 

nie Wiłeńskiego Towarzystwa Okulistyczne- 
go łącznie z Psychjatrycznem i Otołaryngolo 
gicznem, na którem z inicjatywy p. prof. d-ra 
J. Szymańskiego powołano do życia stałe 
Towarzystwo Neuro-Oto-Okulistyczne, mają- 
(ce na celu utrwalenie współpracy naukowej 
neurologów, otolaryngologów i okulistów. 
Na członka honorowego nowopowstałego To- 
warzystwa wybrano jednogłśnie prf. Babiń- 
skiego z Paryża, do którego wysłano depe- 
szę. Posiedzenia T-wa będą się odbywały dwa 
razy do roku, a mianowicie w listopadzie i 
w' marcu. ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

VIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 4 marca 1931 r. o godzinie 20-ej 
w sali Towarzystwa przy ul. Zamkowej 24. 
Porządek dzienny: 

1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 

2. Dr. Wacław Staszewski: 
Rónigena i ich zastosowanie. 

Goście mile widziani. 
— Zarząd Związku Absolwentów Gimn. 

0.0. Jezuitów w Wilnie, podaje dowiadomo- 
ści, że dnia 4. III. b. r. odbędzie się walne 
zgromadzenie Związku w lokału przy ul. 
Wielkiej 64, poczem odbędzie się herbatka. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Preliminarz budżetowy gminy żydow- 

skiej. Onegdaj wieczorem odbyło się posie- 
dzenie Rady gminy żydowskiej, które przecią 
gnęło się do godz. 3 w nocy. Przedmiotem 0- 
brad był preliminarz budżetowy gminy na rek 
1931-32. 

Po bardzo burzliwej i przewłekłej dy- 
skusji budżet został zatwierdzony na sumę 
916.080 zł. 3 

Promienie 
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R I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 wiecz. ukażą się po raz 14-ty dwie 
świetne komejde jednoaktowe Molnara: „Pan 
kiet“ i „Raz, dwa, trzy” w režyserji i z u- 
działem dyr. Zelwerowicza. Obie komedje 
cieszą się wielkiem powodzeniem. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się najnowsza komedja Krzy- 
woszewskiego, „Noc Sylwestrowa”, która cie- 
szy się w Wilnie niemniejszem uznaniem, 
niż w Stolicy. Sztukę wyreżyserował dyr. 
Zełwerowicz, obsadę stanowią: Niwińska, Sa- 
wicka, Szurszewska, Balcerzak,  Ciecierski, 
Jaškiewicz oraz Wyrwicz-Wichrowski, którzy 
zbierają co wieczór zasłużone oklaski. 

— „Salome* Oscara Wilde'a. Zapowiedzia- 
ma na pierwsze dni marca premjera „Sało- 
me'* Wiide'a będzie niewątpliwie prawdziwą 
sensącją dla kulturałnych sfer Wilna. Pró- 
by są już w pełnym toku. Inscenizuje sztukę 
p. Eugenjusz Dziewulski, który również za- 
projektował pomysłowe dekoracje, oraz nie- 
zwykle oryginalne kostjumy, jak również 
skomponował bogatą ilustrację muzyczną. 
Obsadę stanowią czołowe siły zespołu z dyr. 
Zetwerowiczem na czele. Nie należy wątpić, 
że arcyciekawe to widowisko przygotowywane 
z tak wiełką starannością i nakładem kosz- 
tów, spotka się w Wilnie z gorącem przyję- 
<iem. 

— „Sztuba* Kazimierza Leezyckiego. W 

  

- piątek najbliższy odbędzie się w Teatrze „Lu- 
tnia* premjera oryginalnej sztuki K. Leczyc- 
kiego „Sztuba*. Jest to sztuka aktualna, o- 
snuta na tle stosunków we współczesnej szko 
le polskiej. Reżyserja spoczywa w rękach dyr. 
Zęłwerowicza. W sztuce tej zajęty będzie ca- 
ły niemal zespół teatrów miejskich, oraz li- 
ezni statyści. 

— Doroczny występ taneczny Anety Rej- 
zer-Kapłan z jej zespołem, składającym się z 
50 uczenic odbędzie się w „Lutni“, w najbliž- 
szą niedzielę, 8-go b. m. o godz. 12 w poł. 

RABIO 
WTOREK, dnia 3 marca 1931 roku. . 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i tanecz- 
na (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: „Wśród 

Kim Siejskie 
SALA MIEJSK 4 

testrobramska 5. 

    

Dźwiękowy 
KiNO-TEATR 

„AELIÓŚ" 
Wiieńska 35, tel. 9-26 

Geny zmiż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Qd dnia 2 do 5 marca 193! r. włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

W rolach głównych: Rudolf Shildkraut i 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

Najnowszy polski przebój 

dźwiękowy w-g powieści 

St. Kledrzyńskiego 

W rolach śgłównjch asy polskiego ekranu i sceny: 
K. Junosza-Stępowski, Modzelewska ii». — DODATEK DŹWIĘKOWY. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

podręczników sportowych'* — odczyt. 16.25: 
Program dzienny. 16.30: Utwory Schuberta 
(płyty). 17.15: „Wielki Brasławianin (Tomasz 
Wawrzecki)'—odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: 
Kom. Akad. Aeroklubu. 19.00: „Literatura 
faktu czy literatura fikcji?" — odczyt. 19.20: 
Program na środę i rozm. 19.35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.50: „Aida“ — opera Ver- 
diego (płyty). 22.10: Transm. rewji „Tylko dla 
dorosłych". Po rewji komunikaty. 

ŚRODA, dnia 4 marca 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka polska (płyty). 
12.30: Tr. z placu Łukiskiego w Wilnie do- 
rocznego ja marku „Kaziuki“. 13.10: Kom. 
meteor. 1 Radjokronika . 16.10: Program 
dzienny. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 17.15: „Kobie- 
ce postacie śląskie w ostatnich latach zaboru 
pruskiego* — odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: 
Chwilka strzelecka. 19.00: Kwadrans akade- 
micki. 19.15: Pieśni narodowe (płyty). 19.30: 
Program na czwartek i rozmaitości. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.55: Pogadanka 
radjotechniczna. 20.15: „Posłannictwo kryty- 
ka muzycznego odczyt. 20.30: Koncert. 22.00: 
„Kwadrans w Joinville'* — felj. 22.15: Utwo- 
ry Czajkowskiego (płyty). 22.50: Kom. 23.00: 
Kabaret (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
SŁAWNY BRASŁAWIANIN. 

| Brasław ma swoich wielikch ludzi. Kto 
z wiłnian nie słyszał o wiełkim brasławiani- 
nie Tomaszu Wawrzeckim? Odczyt p. Otto 
Hedemanna p. t. „Wielki Brastawianin“ bę- 
dzie miał zapewne wielu ciekawych słucha- 
czy. 

  

   

LITERATURA FAKTU CZY FIKCJI? 

ADR PIZÓBIY odczyt p. Antoniego Boh- 
„temat: „Literatura faktu czy 

, który nie odbył się w swoim 
czasie, zostanie wygłoszony dzisiaj. 

„AIDA* Z PŁYT. 
Dziś o godz. 19.50 Radjostacja Wileńska 

nadaje operę Verdiego „Aida* ze świeżo za- 
kupionych plyt „Columbia“. 

WESOŁY WIECZÓR Z „WESOŁEGO 
WIECZORU. 

Widocznie zdemoralizowane dzieci zaczę- 
ły tłumnie uczęszczać do teatrów rewjowych 

  

Nowe 
Początek seansów o godz. 4-ej. 

SERCE NA ULICY 
NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, 

KAR AR. 

ponieważ „Wesoły Wieczór w Warszawie 
nadał swej ostatniej rewji reklamowo-ostrze- 
gawczy tytuł: ,Tyłko dla dorostyčh“.' Rėwja 
ta będzie dziś o godz. 22.10 transmitowana 
przez radjo. 

SPORT 
TURNIEJ SIATKÓWKI W OŚRODKU W. F. 

W dn. 28 lutego i 1 marca w sali Okr. 

Ośrodka W. F. odbył się turniej siatkówki 
pań i panów przy udziale czołowych klubów 
sportowych. 

Poziom techniczny siatkówki dzięki czę- 

stym rozgrywkom znacznie się podniósł, jed- 
nakże wszystkim zespołom wileńskim brak 
zgrania i gry zespołowej. 

Wyniki techniczne turnieju: 
Panie — AZS—-Strzelec 30:7 (15:3), Ma- 

kabi—Ognisko 30:0 (walkower). 
Finałowe spotkanie rozegrały AZS—Maka- 

bi, które zakończyło się, po dogrywce zwy- 

cięstwem drużyny akademiczek w stosunku 

28:26 (10:15). 
Panowie — 3 b. saperów—1 p. p. Leg.— 

27:25 (15:10). Drużyna saperów ze znanymi 
lekkoatletami Gniechem, Wieczorkiem i Rud- 
kiem na czele pobiła zespół 1 p. p. Leg. do- 
piero uo dogrywce. 

Strzelec—SMP 30:15 (15:7). Strzelec lep- 
szy technicznie, drużyna SMP zupełnie nie- 
zgrana i słaba. Ognisko—Makabi 30:5 (15:5). 
Wynik sam miówi za siebie. Makabi słabsza 
o kłasę. W Ognisku wyróżniają się dobrą grą 
przy siatce Czapkow i Łoza. AZS—Sokół 
30:17 (13:15). Gra b. a i ciekawa. Sokół 
przegrywa dzięki słabej i nerwowej grze w 
drugiej połowie. Wyróżnili się w AZS Ho- 
łownia oraz Szałowski w Sokole. 

Półfinał — Ognisko—AZS 24:21 (15:9). 
Obie drużyny reprezentują w Wiłnie najwyż 
szą klasę, mecz b. ciekawy zakończył się za- 
służonem zwycięstwem Ogniska. 3 b. sape- 
rów—-Strzełec 27:23 15:8). Finał rozegrały 
drużyny Ognisko-—3,b. sap. 30:8 (15:2). Przy- 

gniatająca przewaga” Ogniska, które zasłuże- 
nie i pewnie wygrywa mecz z wojskowymi 
zdobywając pierwsze miejsce w turnieju. 

MECZ HOKEJOWY P.K.S.—OGNISKO 2:1 

Rozegrany w R sportowym mecz ho- 
kejowy o przejście do klasy A pomiędzy 

   
   

    
   

  

    

   

  

    
   Wielki 

z życia emigrantów 

Aktów 10. 

dramat 

zycie 
Luise Dresser. 
Następny program: Związek padlotków. 

Dramat 

BIKOnY 

Hanka Rozwalidaska, 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„ILO“ 
ml, 4. Mickiewicza 22.   

į Polska mowa! Polski špiew! ] 

PARADA PARAMOUNTG 
W rolach pozostałych: Nancy Carroll, Gary Cooper, Liijan Roth i wiele innych gwiazd „Paramountu”. 

Dziś ulubien. 
publiczności Maurice Chevalier w największym fil- 

mie sezonu 1931 r. 

Numery rewjowe w języku polskim wykos. Mira Zimiūska i Marjusz Maszyūski 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Na |-y seans ceny zniż. Seansy a godz. 4, 6, 8 i 1030 
  

  

Gina WARTA NOCNA 3 
CGUINO |--7pare Dove, megi 09 zmó60a£" podasti dźwętowe. 

ul. Wielka Nr. 47 

Dziś! Po raz pierwszy w Wil-. 
niel Najpiękniejszy i najbardziej 

czarująca 
Na pierwszy seans ceny zniżone, 

MIŁOŚĆ W PUSTYNI 
Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 10/30, w soboty i niedz. o g. 2-ej 

  

  

  

  

  

  

WALL E NSW A 

PKS i Ogniskiem zakończył się wygraną dru- 
żyny PKS. Mecz odbył się przy fatalnych 
warunkach lodowych. Bramki zdobyłi Andrze 
jewski I, Staniszewski dla PKS-u oraz Guda- 
lewski. 

ZAWODY NARCIARSKIE 0 ODZNAKĘ PZN. 

W ubiegłą niedzielę na Bełmoncie odbyły 
się zawody narciarskie o odznakę sprawno- 

ści P. Z. N. W zawodach startowało 63 za- 
wodników przyczem wypełniło warunki 46 
zawodników, pozostała część naskutek b. cię- 

żkich warunkach Śnieżnych nie ukończyła bie 
gu względnie nie uzyskała wymaganego 
czasu. 

Wyniki taechniczne zawodów: Bieg 12 klm. 
1) Wieležyūski 1 g. 11 m. 03 s. 2) Zakrzewski 
1 g. 15 m. 14 s. 3) Szymański t g. 18 m. 43 s. 
4) Miron 1 g. 19 m. 41 s. 5) Kadzyno 1 g. 

19 m. 42 s. 
Bieg 9 kim. 1) Bukowski 1-g. 00 m. 53 s. 

2) Puszkarzewicz 1 g. 06 m. 37 s. 3) Komarski 
1 g. 07 m. 12 s. 4) Bychowiec 1 g. 07 m. 35 s. 
5) Ejsmont 1 g. 09 m. 16 s. 

Bieg 8 kim. pań — Mincerówna 1 g. 17 m. 
54 s. Bieg 4 klm. — Drozdowski 38 m. 30 s. 
agrłey,jWŃOL -IU .b7 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NAGUS NA ULICY BOŁTUPIE. 

Wczoraj wieczorem przechodnie zasko- 
czeni zostali na uliey Bołtupie niesamowi- 
tym widokiem. 

W pośrodku ulicy na śniegu leżał zupełnie 
nagi młody mężezyzna z harmonją w rękach 
i grając wyśpiewywał jakieś piosenki. 

Kiedy osobnicy zwrócili mu uwagę 1-mo 
że nie wypada w takim stanie przebywać na 
ułicy i 2-0 że „meże się on przeziębić*, na- 
gus roześmiał się i począł w dalszym ciągu 
śpiewać. 

Wówczas o dziwacznem widowisku za- 
meldowano na t posterunek polieji, skąd 
wydelegowano dwóch policjantów, którzy po 
większych wysiłkach z powodu oporu nagie- 
go dziwaka odprowadzili do posterunku. 

Z eałego zachowania się nieznajomego wy 
nika, że jets to umysłowo chory. Zawezwane 
pogotowie ratunkowe, odwiozło go na obser- 
wację do. wydziału psychjatrycznego szpi- 
tała św. Jakóba   

    

  

Nabywca losu kołektury E. Lichtenstein 

i Nabywba losu kolektury E. Lichtenstein 

Nabywca losu kolektury E. Lichtenstein 

Nabywca losu kolektury E. Lichtenstein 

Nabywca losu kolektury E. Lichtenstein 

Nabywca lesu kolektury uj Lichtenstein 

   Główna 
wygrana 

na ogólną 
sumę 

A więc obywatele! 

Centrala kolektury: 

2 wielkiej 5 KLASY 22 Lot. Państw. | 

rozpoczyna się inż 10-marra i trwać hędzie do 16 kwietnia r. hi. | 

1.000.000 
26.000.000 złotych 

Wszyscy po kupno losu obecnej 5 klasy @ 
do prawdziwego siewcy szczęścia & 

E. LICHTENSTEIN i S-ka 
WILNO, WIELKA 44 

Warszawa, Marszałkowska 146. 

Nr. 50 (1892) 

Naczelnik i! urzędu skarbowego skazany 
na więzienie za 

Dnia 4 listopada ub. r . do II-go urzędu 
skarbowego mieszczącego się przy ul. Piwnej 
zgłosił się właściciel nędznego kramu przy 
ul. Kalwaryjskiej Nr. 85 Lejba Abramowicz 
z prośbą o rozterminowanie ciążących na nim 
zaległości podatkowych. 

Abramowicz udał się do gabinetu naczel- 
nika tego urzędu p. Stanisława Zubrzyckiego 
i starał się przedstawić swój rozpaczliwy stan 
materjalny, który pogorszył się i przez to, 
iż wpłacone w swoim czasie na pokrycie po- 
datku 200 zł. sekwestrator Witkowski przy- 
właszczył sobie. i; 

"Władze skarbowe nie uwzględniając tej 
okoliczności, żądają uiszczenia podatku po- 
wtórnie. 

Abramowicz w sposób ugrzeczniony a na- 
wet z pokorą prosił o zlitowanie się nad nim 
przez wstrzymanie wyznaczonej licytacji, co 
równałoby się zrujnowaniu jego skromnego 
przedsiębiorstwa. 

Zagłębiony w jakieś papiery p. naczelnik 
popadł w gniew. Zerwał się z miejsca a schwy 
ciwszy kupca za kark usiłował go wyrzucić 
z gabinetu, a gdy Abramowicz opierał się, 
wymierzył mu pięścią cios w głowę w okolicę 
lewego oka. Cios był tak silny, iż rozkrwawił 
naskórek i wywołał podsiniaczenie całego oka 

Abramowicz z bólu i doznanej zniewagi 
podniósł krzyk, naskutek czego zbiegli się 
z innych pokoi urzędnicy, którzy widząc dra- 
styczną sytuację starali się pokrzywdzonego 
uspokoić. 

P. Zubrzycki nie tracąc tupetu usiłował 
stworzyć pozory, że Abramowicz sam siebie 
skaleczył.   

  

Nazwiska nieznajomego dotyehczas nie 
ustalono. te). 
ZNOWU WYPDAEK NA ULICY KALWARYJ 

SKIEJ. 

W dniu 28 lutego Bielawska Marja, Kal- 
waryjska 22, poślizgnęła się i padając zła- 
mała prawą rękę. Pogotowie ratunkowe od- 
wiozło Bielawską do szpitala św. Jakóba. 

  

    że:      

     

    

    

się wzbogaca 

się raduje 

zdobyw* fortunę 

zabezpiecza swój byt 

pozbawion kłopotów 

    
   

  

ma zapewnioną przyszłość, 

   

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

BIURA REKLAMOWEGO | 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tei. £2. 

pobicie petenta. 
Natychmiast po wypadku, Abramowiez u- 

dał się do'd-ra Bilewicza, który o dokonanych 
oględzinach wydał zaświadczenie o pobiciu 
i skonstatowanych uszkodzeniach ciała. 

Pokrzywdzony Abramowicz skierował do 
sądu skargę, domagając się ukarania p. Zu- 
brzyckiego za nadużycie swego stanowiska 
służbowego. 

Skargą zainteresował się urząd prokura- 
torski. Mając na względzie, że” postępowanie 
osk. Zubrzyckiego zagraża iuteresom paubli- 
cznym przez poderwanic autorytetu władz 
państwowych, postanowił z urzędn swego 
wstąpić w tę sprawę. 

Przeprowadzono śledztwo. Świadkowie us- 
talili stan faktyczny, a dr. Sumorok raz jesz- 
cze dokonał oględzin i, aczkolwiek działo się 
to już po 2 tygodniach od zajścia, to jednak 
stwierdził pozostałości uszkodzeń, które w żu- 
pełności potwierdzały świadectwo w tej kwe- 
stji wydane przez d-ra Bilewicza. 

Osk. Zubrzycki nie przyznał się do winy 
i zajście przedstawił w nieco odmiennem ośŚ- 
wietleniu. Twierdził on, iż odruchowo odep- 
chnął natrętnego petenta, który potknął się 
i uderzył o piec. 

Na zasadzie wyniku śledztwa, naczełnika 
Zubrzyckiego, który wreszcie w Świecie ku- 
pieckim ma ustaloną opinję, nie czyniącą za- 
szczytu stanowi urzędniczemu, urząd proku- 

ratorski postawił w stan oskarżenia, inkry- 
minując mu przestępstwo, przewidziane w art 
469 cz. I k. k., a grożące karą od 2 tygodni 
do 1 roku więzienia. 

Sprawa toczyła się ostatnio przed sądem 
grodzkim w osobie p. sędziego Szulca. 

Oskarżał podprokurator p. K. Achmato- 
wicz, obronę zaś wnosił mec. Kulikowski. 

W rezultacie przewodu, który zobrazował. 
zgodnie z aktem oskarżenia przebieg zajścia 
oraz rozprawy stron, sąd uznał osk. Zubrzyc- 
kiego za winnego i skazał go na zamknięcie 
w więzieniu przez miesiące trz. 

Sąd nie uznał za możliwe złagodzenie wy- 
roku przez zastosowanie art. 19 przep. przech, 
do k. k. przewidującego zawieszenie wyko- 
nania kary. Жанег. 

  

   

Kė 

     GŁOSZENIA 
   
   

    

   
    

     

i innych pism najtaniej 
załatwiać za poźrednictwsm 

      
  

  

i wiele, wiele innych 
imponujących sum. 

co drugi los 
wygrywa. 

Wydaj 

wszelkie piewszej jakości, przytem narzędzia i przy- 
rządy ogrodniczo - pszezelnicze, oraz nawozy i pr. 
paraty chemiczne dla celów ogrodniczych polecają: 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„Arolewianka“ 
ui. Królewska 9. 

  

NASIONA 
   

  

Składy L. JASINSKIEGO 
prowadzone od 1870 roku 

w Łodzi, uł. Andrzeja 10, telefon 268.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

Cenniki na żądanie bezpłatne. 

Tanio sprzedaje się 

balsdyka „foti 
uł, Połocka Nr. 4 m 12 

  

  

Poszukiwani agenci niadania, obiady 

      

STYLOWY 
- ulica Wielka 36. 

Kino - Teair Dziś! — © 

LLU X" 
Mick!ewieza 11, t.15-62 

   

Polskie Kino Dziś! Wybitny szlagier, 

WANDA 
gó Wielka 30, tel.14-81   NAD PROGRAM: Popularni 

—— komicy 

Ogłoszenie. o licytacji. 
Dnia 17 marca 1931 r. sprzedane będą w 
maszych magazynach przy ul. Słowackiego 

Nr. 27 następujące towary: 

10.000 kg. marmuru kruszonego, 
° © skrzyń fajansu, 

7 bel waty, 
maszyny drukarskie (prasy żelazne), 
5 work. podków, 
| skrz. wataliny, 
| „towaru aptekarskiego, 
18 szt. nowych rowerów, 
6 bel konopi. 

W większej ilości: Biel cynkowa, Farba 
ziemna, Ałun krystaliczny i Ziemia farbiarska 

Polski Lloyd Spółka Akcyjna 

wojny w pow. E. Remarque'a. Najnowsze arcy- 
dzieło jakiego dotychczas nie było i nie będziel 

Wielki z SON francuskiej! — 

  Oddział w Wiinie. 

r B Pr—— rų Ступяе OŻ godz, bei zysk Mamelcy wii pieyweja мб zad $- zh 
: stedne pryfażo 08 аб Mai pp. Sękamedi pozzpają są 66 gada, Rodi 1 Dad nas, „Mante atome P, 

SBŃSSLYSAŚA 2 YARSWAAA GW Órmm ti лНО са © В Zagora Н КАС КОНА URE Inu sen aiste jraać tukstem= 4 gr, © talsżiię 
ze aa ERZE, Na as o ne 

zaj type ‚ ивщ—шцпшщ …щшш@щітит 

    

wade naziemw PileWOlnica. demona 
Tło obrazu: Płonąca Afryka i Riviera francuska. W rol. gł.: Iwan Petrowicz, Alice Terry i Paweł CA 

Pimpan : Keleman y,tzgę ee Hulaj dusza bez kontusza „22156, 
  

„Licytacja. 
Urząd. Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
w dniu 3-go marca r. b. o godz. 12.ej rano 
przy” ulicy M. Magdaleny Nr. 2 sprzedaży 
z licytacji publicznej starego żelaza (łom). 

Za wojewodę 

(©) W. Hryhorowicz 
Naczelnik Wydziału. 

  

Na raty — 5 zł. tygodniowo! || 
amerykańskie gwaran- 
towane, oraz wszelkie WYŻYMACZKI 

wyroby. platerowane. Norblica i Frageta. 

F-ma „Wygoda”, W. Pohulanka 16-36   

„KINO-TEATR wzruszający film wschoda p. t. 

$ i “ Potężny dramat w 10 aktach na tle walki z arabskimi szeikami o najpiękniejszą kobietę wschodu. 
A A N W rolach głównych utalentowani: OLIVE BORDEN, NOAH BERRY i Hugh. Trevor. 
» Piękna wystawa. Cudowne widoki egzotycznego wschodu. Nadzwyczajna gra. Dla młodzieży dozwolone. 

„WIELKA. 42 tęż. dram. ini 

ii! Stargane struny 52. trace «tm ue w roli głównej—wkr6ótco w naszem kinie. 

„Bre Kolejowe | Dziś i dni nast 

Ko) E an edke Władca karnawału di 1$ KO w świetnym arcywesołym pikantnym filmie p.t. | 

10 aktach, w st. rolach: Junk. „Vai Blanca i in. — Bogata wystawal Pikantne scenyl 

(gzok twotes koljow) | o anas ES ads Bei w niedziele I dwie e wodk Gel po poł — Następny prosiam Uroda Życia. 
KINO -TEATR Dziś nadzwyczaj o. © z Williamem Des- 

efektowny film KI b C в ; ‚ R k mond i Lolą Todd 

M I M 0 Z 4 sensacyjny p. t. U Z a f n e ; 4 aa w rolach głównych. 

(al mika kr.2s | Dwie serje razem, —20 aktów. NPR: Aktualności dnia. 

KINO -TEATR Dziśł O czem mówi cały świat? O okropnościach 

Bitwa nad Sommą 
Monumentalny epokowy dramat Narodów, żadna księga i żadne pióro nie potrafi opisać co ten film. 

Uwaga! Specjalne zbior. seansy dla szkół i wojskow, po omów. z dyr. g. 1—2, tel. 1481. Jedyna prawdz. dzieło 

zaczerpn. w pow. E. Remarque'a, które wyświetła się tylko u nas i w żadnem in. kinie nie będzie wyświetlane 

— Dwie serje w jednym programie! 

Golgota uczciwej kobiety (Lamaison dur tfistere) 
Wspaniały 14-toaktowy dramat sensac. salonowy. Przeróbka znanej pow. Juljusza Mary. W rol. gł: NATALJA 

LISIENKO : MIKOŁAJ KOLIN. Początek e godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

Potężny psycho- 
legiczny dramat 

w 10 aktach. 

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

| | 
Meble 
| jadalne, sypialne i ga» 
| binetowe, kredensy, 
į stoły, szafy, łóżka it,d. 
į Wykwintne, Mocne, 

;NIEDROGO, | 
„m2 dogodnych warnokach | 
į 1 NA RATY. 
į „NADESZEY NOWOŠOL 

1173 

ZEZNEEKE 

    

  

Szczęście stale sprzyja naszym P. T Graczom! 

Główna wygrana 4 klasy obecnej Loterji 

zi. 100.000 na Nr. 73.313 
również padła w naszej kolekturze. 

Zamówienia prowincji załatwia się odwrotną pocztą. 
Należność wpłacać można do P. K. O. konto 81051. 

  

KONKURS 
Wydział Powiatowy Sejmiku Oszmiańskiego podaje 

do wiadomości, że są wolne posady : 

1) Kierownika Szpitala Sejmikowego w Smorgo- 
niach (20 łóżek). Uposażenie w/g VI st, sł. plus 15% 
dodatek komunalny oraz mieszkanie, pał 1 światło. 

2) Lekarza rejonowego w Dziewieniszkach. Upo- 

sażenie ryczałtowo/200 zł. miesięcznie oraz całkowite 
wpływy z» przychodni lekarskiej. Gmina dostarczy 
mieszkania i pokrywa wydatki rzeczowe. na utńwinia- 
nie przychedni. 

3) Kierownika „Ośrodka Zdrowi: 
nowego w Oszmianie. Uposażenie w/g VII st: eł. z 
15 proc. dodatkiem komunalnym ora» wpływy z przy- 
chodni ogółnej. 

Posady te są de objęcia od | kwietnia 193] r. 
Wszyscy kandydaci winni wykazać się następującemi 
dowodami : 

1) Obywatelstwa polskiego. 
2) Prawa praktyki lekarskiej w Państwie Pol- 

skiem. 
3) Nieprzekroczony wiek 40 lat. 
Pożatem kandydat na kierownika szpitała winien 

się wykazać conajmniej dwuletnią praktyką szpitalną 
ze szczególnem uwzględnieniem położnictwa i chirurgji. 

Podania należycie udokumentowane należy wno- 
sić na ręce Przewodniczącego Wydziału Powiatowe- 
go najpóźniej do dnia 15 marca r. b. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta powiatowy 

W. Suszyński. 

  

  

  

Pragnąc udostępnić każ- 
demu nabycie 

- DOBRYCH. MEBLI 
po cenach niskich Firma 

ŁOKUCIEWSKI 
WILNO, WILEŃSKA 23 

niniejszem zawiadamia, iż obecnie w składzie swo- 
im ceny na wczystkie meble znacznie obniżyła 

i sprzedaje na dogodnych 'warunkach. 

  

  

Przy zakupach prosimy powoływać się 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. 

RE sai 

  

Sałunba Gryże gazyeśniczege puryBaĘE A gów. $raT wiec, we wtssżi t piątki, Bętopisów Bańckeja ata wiam. Dysekóu wydz: 
K. O- Ми ЫЕЫ uwkrzda m ah Ś-io dsócka 2, Tałelan 8.6, 

KB wn" gr, M V, V, V BB gs, mo tekokem н @0 ло Renis saika, 
Sasej, w smak aiiktatwych a i a 2 Godz 

Druk. „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 į 

am 

  

Dwóch 

„Okópodjentów 
z branży 

bławatów i kontekcyj 

Dsznkoje- posady 
od zaraz. 

Oferty prosimy skier. 

o „Kurjera Wil.“ 

  

"Dwóch panów 
poszukuje 

„AiŻg90 pokoji 
lub dwóch 

w centrum miasta 
z telefonem. 

Oferty do Administi. 
„Kurjera Wileńsk.* — 
Jagiellońske 3, tel. 99 

Inwalida W. P. 
z dobremi świadectwami, 

samodzielny 

elektromonter- 
instalator. 

Obeznany także w każdej 
gałęzi administracji de- 
mowej od zaraz obejmie 
posadę w majątku, fabry- 
ce lub kinie—Obozowa 70 
  

Majątki ziemskie 
dobrze zagospodarowane 
do sprzedania na b. do- 
godnych warunkach. Moż- 
liwe kilkuletnie wypłaty. 

Wileńskie Biuro 
Kamisows-Handlowe 

Mickiewicza Zł m, gtel. 152 

  

i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ułe- 

kuj na wysokie oproeen- 
>. Gotówka twoja 

jest zabezpieczona  zło- 
brem i drogiemi 

kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyaaki 
pod zastaw: złota, srebra, 
brylantów, / futer, mebli, 
pianin, samochodów i 
wszełkich towarów. 
” Nuo až 

  

   

  

na prowizję dobrej pre- 
zencji ustosunkowaai w 
większych biurach, urzę- 
dach państwowych i ko- 
munalnych. Zgłaszać się 
4—%6, W. Pohulanka 16-36 

Blumowicz 
Choroby wenerycene, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. ZP. 2% 

D Kenigsberg 
Cboroby skórne, 

weneryczne 

j moczopłeiowe, 

  

  
ulica Mickłewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Mlacja rtedina 
przyjmuje od 9 mno do 
7 wiecz. ul. Mickiewiczaś 
m. 4, W. Zdr. Mr 3098. 

    

w centrum miasta 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1.a 

MIESZKANIE 
jeden pokój I kuchnia 

de wynajęcia. 
Informacje: ul. Nowo- 

gródzka6 m. 12, od godz. 
10—11 i od 3—5, 

BPEDEELENEOGELEELCHJ 

  

  

1-2 pokoje z salonem 
na poczekanię, na- 

dające się dla doktora,   ul. Trocka I, m. 3 

  

— Kiedy wiąsciwie poznaiaś, że go kochasz? "Gdy šie pó taż piGTWSŻY rozgniewałam, gdy 

go nazwano durniem. 

BETA Araratas 

‚ 

— su AWGZZIEIACEA 

Redaktor odpowiędkikniy Antoni Wiszniewski: 

adwokata—do wynajęcia,. 

   


