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Rok VIII. 
  

Sprawa Konstytucji w Seimie. GENE MAME 
Ofwarcie debaty komstytucyjnej 

w Sejmie odbyło się w atmosferze 

„wielkiego dnia* parlamentarnego i 

miało przebieg poważny, nie zakłóco- 

ny zwykłemi powszedniemi awantur- 

kami międzykłubowemi. Rząd był o- 
becny na sali prawie. w komplecie 
przez cały czas obrad, a klub B. B. W. 

R. wysłał na mównicę sześciu swoich 

przedstawiciełi + prezesem klubu pos- 

łem Jędrzejewiczem na czełe. Wszyscy 

«i mówcy z wiełką siłą podkreślili zde- 

cydowaną wołę Błoku do przeprowa- 

dzenia w Sejmie obecnym. reformy 

konstytucji nie zrażając się negatyw- 

nem stanowiskiem wszystkich klubów 

opozycji. 

„Nie ułega: wątpliwości, że szanse 

osiągnięcia swego cełu klub B.B.W.R. 
obecnie posiada, pomimo, że brakuje 

mu do niezbędnej większości około 

50-ciu głosów. Pozyskanie klubów 

centrowych 'wydaje się zupełnie moż- 

liwem, bowiem opozycja ich jest skut- 

kiem rozmaitych przyczy ubocznej 

natury, których usunięcie leży w gra- 

nieach możłiwości taktycznych Bezp. 

Błoku. 

Drugim ważnym atutem w jego rę. 

'kach jest elastyczność złożonego Sej- 
mowi projektu nowej konstytucji. Ha- 
sło „mie zmienimy ani przecinka”, rzu- 
cone w poprzednim Sejmie, zastąpio- 

ne zostało wezwaniem do swobodnej 

dyskusji nad projektem, który ma słu- 

żyć dla niej, jako substrat. Zasadnicze 

šinje reformy podług tego projektu, 

oczywiście będą utrzymane, ale trzeba 

Przemówienie 
„Walka polityczna nie jest zjawiskiem 

ujemmem, ale trzeba ją rozgrywać na grun- 
«ie reałmym, nie operować fikcjami,. wiatra- 
kami, które się samemu stworzyło. Opozycja 
robi ten błąd, że zapomina, iż my jesteśmy 
obozem, który stoi na stanowisku demokracji 
i parlamentaryzmu. © was historja powie, 
że jesteście Donkiszotami liberalizmu, bo nie 
zwracacie uwagi, jak wasz Sanszo Pancha z 
prawicy ciągnie z tego realne korzyści. (0- 
klaski u B. B.). GATA 

On Was błogosławił na drogę gdy jechaliś- 
cie do Krakowa, ale sam wolał tam nie je- 
ehać. (P. Stroński: A kto byt osłem?). Ten, 
na którym jeździcie — to znaczy obałamueo- 
na przez was opinja waszych wyborców. Dru- 
gi wasz błąd jest, gdy myślicie, że my przy 
pomocy hasła zmiany Konstytucji chcemy u- 
<iekać od rzeczywistości, Tymczasem niezbi- 
ta prawdą jest, że my przyszliśmy tu ze szcze- 
rym żamierćm zmiany Konstytucji i mogę 
was zapewiić, że jej dokonamy.  (Okłaski). 
Jeżeli widziele nasz obóz tak liczny i wbrew 
waszym oczękiwałonm solidarny, to wiedz- 
cie, že jego głównym cementem jest prze- 
świadezenie, że ta zmiana nastąpić musi. 
(Oklaski). Nie chcę naieżeć do tych oberkon- 
trolerów, o których mówił Marszałek Pił- 
sudski, co. to się na wszystkiem znają. Moi 
poprzednicy omówili już prawniczą stronę 
sprawy, ja chcę mówić jako obywatel, który 
osobiście przeżył pewną ewołucję i dziś jest 
zwolennikiem zmiany Konstytucji, ale przed- 
tem mierzx jej bronił Pragnę wyjaśnić przy- 
<zymy; dlaczego Konstytacja 17 marca zban- 
krutowała. х 

- Bankructwo Konstytucji 

17 marca. 
My jesteśmy tem dziwnem pokoleniem, 

któremu było dane zrealizować tęsknoty po- 
koleń dawnych, lecz gdyśmy wyszli na słońce 
wałności, zmrużyłiśmy oezy; Policy ulegli tej 
psychorie więziennej, która'z dwóch najser- 
deezniejszych przyjaciół zamkniętych w wię- 
zieniu czymi wrogów i z tej nienawiści zro- 
dziła się Konstytucja 17 marca. Zebrał się 
Sejm Ustawodawczy, Naczelnik Państwa sta- 
je przed nim na baczność i składa w jego rę- 
€e swą wiadzę, Sejm jednomyśinie mu ją 
zpowretem oddaje, bez żadnego przymusu. 
Więe widocznie ten człowiek eoś zrobił, wi- 
doeznie był ostoją w chaosie; krwawi się on 
potem jako wódz nieliczaej armji na licznych 
ironiach, by Sejm mógł spokojnie pracować 
nad Konstytucją, a później jej referent ge- 

neralny profesor Dubanowicz pisze książkę, 
w której otwarcie powiada, że Konstytucja 
jest zła, Bo jej twórcy musieli ograniczyć 
władzę Prezydenta w obawie, że będzie nim 
Piłsudski. Czy to jest tworzenie Konstytucji 
w debrej wierze? Kiedy się nie ehce, aby 
Prezydentem był najlepszy w narodzie? 

A kiedy zebrało się Zgromadzenie Naro- 
dowe aby wybrać Prezydenta zgodnie z tą 
Konstytucją, Panowie otaczacie gmach Sejmu 
tysiącem młodzieży, wołając, że został zdep- 
tany honer narodu. Poległ wówczas prosty ro- 
hotnik z P. P. S. Kałużyński w obronie Kon- 
stytucji, a dziś p. Winiarski oskarża nas, 
że my jesteśmy przeciw Konstytucji. Widzę 
wśród panów na prawicy drżo młodych twa- 
rzy. Przypominają mi się te czwórki, z któ- 
rych strzelano do tego robotnika. Wy to 
pierwsi pogrzebaliście w opicji mas zasadę 
Zgromadzenia Naredowego i dziś trzeba szu- 
kać innej zasady, bo tamta została przez was 
podeptana. Artykuły członków waszego 0bo- 
za sprawiły, że padł trupem Prezydent wy- 
brany legalnie i tak pierwsze stronice Kon- 
stytucji z 17 marca zostały zlane krwią r0- 
Rotnika i krwią pierwszego Prezydenta Rze- 
<zypospolitej. Pod tragicznym znakiem zaczę- 
ła życie ta Konstytucja. DE 
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przypomnieć, że główne zarzuty opo- 

zycji w poprzednim Sejmie dotyczyły 

punktów przeważnie drugorzędnej na- 

tury, które obecnie dla samych pro- 

jektodawców - mie stanowią żadnego 

„tabu. 

W przemówieniach wszystkich 

mówców Bezp. Bloku przebijała nuta 

zachęty do rzeczowej współpracy nad 

rozwiązaniem jednego z najważniej- 

szych zagadnień państwowych. Aktu- 

alność tego zagadnienia została żresz- 

tą pośrednio stwierdzona przez opo- 

zycję przez to, że nikt z pośród niej 

nie głosował za odrzuceniem wniosku, 

w pierwszem czytaniu. Dyskusja w 

komisji została w ten sposób przyjęta 

i jeżeli w toku jej nie nastąpią zda- 

rzenia zgęszczające atmosferę, nie ma- 

my powodu oczekiwać zupełnej bez- 

płodności obrad. Przeciwnie, wszystko 

to uprawnia do pewnego optymizmu. 

Z pośród przemówień przedstawi- 

cieli Bezp. Bloku siłą przekonania, go- 

rącem uczuciem, szczerym idealizmem 

wyróżnia się mowa wiceprezesa klu- 

bu posła FT. Hołówki. Piękna forma 

i swada oratorska idą w niej w parze 

z głębokością i szczerością ujęcia te- 

matu. Podług świadectwa obecnych na 

posiedzeniu wystąpienie to, wysłucha- 

mne z uwagą przez całą salę, wywarło 

duże wrażenie i nawet znany ze swo- 

ich „Zwischenruf'ów'' pos. Stan. Stroń 

ski tym razem nie ckspenśował swe- 

go dowcipu. Mowę pos. Hołówki po- 

dajemy niżej w całości. 

  

Testis. 

posła Hołówki. 
Pierwotne obyczaje. 

. Kiedy później pod wpływem oburzonej 
opinji sąd zażądał wydania sprawców napa- 
du na Zgromadzenie Narodowe, zdaje się, 
księdza Wyrębowskiego, p. Iiskiego i Dy- 
mowskiego, to Sejm nie wydał tych ludzi, 
bo nastąpiły, jakieś tajemnicze układy. Wte- 
dy to pogrzebaliście nietykalność poselską, 
bo z prawa zrobiliście bezprawie. (Huczne 
oklaski w B. B.). Mówicie o eofaniu się wstecz 
i oto eofneie się do jakichś prymitywnych 
uwyczajów w Persji, gdzie nawet ojeobójcia 
chroniąc się w meczecie, staje się nietykal- 
nym. 

Przewrót majowy uratował 
parlamentaryzm. 

_ Wyście również pogrzebali trzecią zasadę 
Konstytneji, prawo większości w Sejmie. Po 
krótkim okresie Sikorskiego przychodzi t. zw. 
rząd większości. Kto był jego twóreą? Pakt 
Lanckoroński, w którym pośrednikiem był 
międzynarodowy oszust Hammerling. Nie о- 
pozycja obaliła większość, lecz posłowie z tej 
większości sami z niej uciekali przerażeni 
tem, eo się działo, Marszałek Sejmu Rataj 
musiał salwować się składając swój mandat 
marszałkowski i prosić o nowe wybory. 

Pamiętamy ostatnie dni rządu Witoso-Kor- 
fantego, kiedy Sejm w popłocha wyrzekł się 
swoich najbardziej istotnych praw, jakiemi 
są prawa do regulowania spraw ekonomicz- 
nych i oddał to premjerowi W. Grabskiemu 
i dziś powiedzieć można: chwała Bogu, że 
to zrobił, że miał jeszcze tyle przytomności 
umysła. Działo się wtedy to, o ezem jeden 
z najwybitniejszych parlamentarzystów pol- 
skich Ignacy Daszyński pisał, że całe par- 

  

tje wychodziły na łup, aby grabić państwo. - 
A: teraz dochodźcie, gdzie są ci ladzie? Kie- 
dyś pamiętniki W. Grabskiego i jego pra- 
wej ręki dyr.. Kauzika ujrzą światło dzienne 
i z nich dowiecie się jakiemi oliarami Grab- 
ski okapywał prawo egzystencji i da reali- 
zowania swego programu. Wreszcie i on u- 
cieka. Przychodzi koalicyjny rząd Skrzyń- 

skiego, od P. P. S. — do prawicy, który 
jest zaprzeczeniem pojęcia większości. Polska 
została rozparecłowana na fołwarki, każde 
ministerstwo było oddane innej partji. P. P. S. 
wzięło sobie Ministerstwo Pracy, a dzieci ro- 
botników oddała na wychowanie panu St. 
Grabskiemū. Ówczesne posiedzenia rządu ob- 
žitowaly w dramatyczne momenty, kiedy 
Skrzyński musiał zawieszać posiedzenia Ra- 

dy Ministrów, bo ministrowie odwoływali się 
do swoich przywódców partyjnych, bo po po- 
kojach Prezydjum Rady Ministrów odbywa- 
ły się konwentykle, a premjer, jak kwoka 
opiekował się kurczętami, które okazały się 

kaczkami, pływającemi w bajorkach par- 
tyjnych. Nie dziwcie się więc, że tak pojmo- 
wana zasada większości upadła i przewrót 
majowy przyszedł, gdy już parlamentaryzm 
z Polsce konał w hańbie, wstydzie i błocie. 
Marsz. Piłsudski wtedy istotnie wystąpił prze- 
ciwko formalnemu prawu, ale historja po- 
twierdzi słuszność tego czynu, który wtedy 
uratował w Polsce demokrację i ustrój par- 
lamentarny (Haczne oklaski). 

Aprobata przewrotu 
majowego przez Zgromadze- 

nie Narodowe. 
Mówił tu kiedyś pos. Żuławski, że Mar- 

szałek Piłsadski po tym czynie uchylił się 
od odpowiedzialności, bo odwołał się do Sej- 
mu i przywrócił Konstytucję, którą był pode: ptał. Jak można tak mówić? Bądźmy objek- 

tywni—dziś współodpowiedziałność za prze- 
wrót majowy ponosimy wszysey. (Głos na 
prawicy: My niej. i wy także. Ci eo głosowali 

  

na Zgromadzeniu Narodowem za Marsz. Pił- 
sudskim na Prezydenta, stwierdzili, że miał 
słuszność i że ta operacja była konieczna. 
(Głos na prawicy: Myśmy nie głosowali). Ale 
ehoć mieliście praktykę w rozbijaniu Zgro- 
madzenia Narodowego, w tem Zgromadzeniu 
wzięliście udział i pośrednio stwierdzikście, 
że miał on słuszność. 

Przygotowanie opinii. 
Teraz zarzuca się nam, że od 4 lat sprawa 

Konstytucji nie ruszyła naprzód. Ale prze- 
cież w poprzednim Sejmie wyście mieli wię- 
kszość, zresztą nim się uchwałi nową Kon- 
stytueję, trzeba uświadomić społeczeństwo o 
konieezńości zmian i ta właśnie praca zo- 
Stała dokonana; dziś znaczna większość spo- 
łeczeństwa powie, że Konstytucja marcowa 
zbankrutowała i wymaga zmian. 

„Zabołałe mnie zwłaszcza przemówienie p. 
Roga, jakoby chłopa nie obchodziła dziś spra- 
wa Konstytucji, bo ma większe zmartwienia 
matierjalne. Przypomina mi to, że gdy wal- 
czyliśmiy © niepodległość, ta nam także mió- 
wiono, że nie czas na to, bo trzeba kartofle 
sadzić, a jednak myśmy mieli rację, a nie 
tamci. A ja wierzę, że włościanie, stanowiący 
większość w naszym narodzie, również pra- 
gną zmiany Konstytucji, ho chcą ładu i po- 
rządku w państwie. . 

Nowe prądy w Europie. 

Kryzys parłameniarny panuje dziś na ea- 
łym świecie i nie sprowadzajcie go u nas 
ani do fantazji Marszałka Piłsudskiego, ani 
do chęci naszego obozu utrzymania się przy 
władzy, nie upraszezajcie sobie w ten sposób 
zagadnienia. Rohbiliście nam gorzkie wyrzu- 
ty z okazji zmiany regulaminu, a nie upły- 
nęło dwa tygodnie jak w Niemczech wię- 
kszość socjalistyczna i demokratyczna uchwa- 
liła regułamin 0 wiele ostrzejszy od naszego. 
Czyż nie świadczy to, że w Europie nartują 
nowe prądy? ` "° 

a 
Zmiana Konstytucji jest 

najważniejszem zadaniem 
obozu prorządowego. 

Mamy dość terenów do walki politycznej, 
sprobójmy więc wyłączyć z niej to jedno za- 
gadnienie konstytucyjne i rozpatrzyć je z pun 
ktu widzenia tych prądów, które w Europie 
nurtują, spróbujmy wspólnie utworzyć dzie- 
ło obliczone na dziesiątki łat, które zostanie 
trwałym pomnikiem po nas, kiedy nas już nie 
"będzie. My nie uważamy bynajmniej, żeby 
projekt nasz był uniwersalnem panaceum; 
my szukamy: naprawy, tak jak szuka eała 
uezeiwa Europa. Przyłóżcie i wy rękę od tej 
pracy, bo' i krytyka, gdy jest rzeczowa i dyk- 
towana troską © dobro publiczne jest wartoś- 
ciowa. JEDNEM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZA- 
DAŃ, DLA KTÓRYCH PRZYSZŁIŚMY DO 
SEJMU, TO JEST WŁAŚNIE ZMIANA KON- 
STYTUCJI, A PAMIĘTAJMY, ŻE'TO, CO PO- 
STANOWIŁ MARSZAŁEK PIŁSUDSKI I 0- 
BÓŻZ PRZY NIM STOJĄCY, TO. ZAWSZE 
JEST REALIZOWANE, WIĘC I TA SPRAWA 
ZREALIZOWANA BĘDZIE. (Okłaski). NIE 
SPEKULUJCIE TEŻ NA TEM, ŻE W TEJ 
SPRAWIE NIE MAMY WIĘKSZOŚCI, BO: W 
SPOŁECZEŃSTWIE POTRAFIMY WYTWO- 
RZYĆ TAKI NASTRÓJ, ŻE BIADA TEMU, 
KTO ZECHCE UPRAWIAĆ LIBERUM VETO 
I HANDLOWAĆ SWEMI KILKUNASTU GŁO- 
SAMI. Upewniam panów, że nastrój taki wy- 
tworzymy, i że dzień uchwalenia nowej kon- 
stytueji stanie się dniem radosnego święta 
całego narodu. Każdy człowiek pragnie po 
sobie zostawić trwałą pamięć. Artysta ma- 
rzy © tem, że pozostanie po nim jego utwór. 
Każde pokolenie także pragnie zostawić po 
sobie eoś trwałego. Budowa katedry Notre 
Dame w Payrżu trwała setki lat i ci, co kładł 
jej fundamenty wiedzieli, że w niej modlić 
się sami nie będą, a jednak z wiarą i radoś- 
cią pracowali. Taką duchową katedrą dła 
narodu jest jego Konstytucja. Minie nasza 
współczesne nędza, przyjdą następne poko- 
lenia, żyjące w lepszych warunkach i oby 
biogoslawily one to pokolenie, które poło- 
żyłe fundamenty ped tę katedrę. Do tej pra- 
cy panów wzywamy i to zadanie najbardziej 
podstawowe ze wszystkich w życie wprowa- 
dzić musimy. Jeśli w tem zagadnieniu po- 
trafimy wznieść się ponad sprawy codzienne, 
to Bóg pobłogosławi naszej praey i osiągnie- 
my tę karmonję, której tak mało dotąd jest 
wśród nas. (Huezne oklaski na ławach B. B.) 

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 5-111. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 5 b. m. w godzinach połud- 
niowych prof. Zakrzewskiego oraz 
prof. Handelsmanna, po. południu 
zaś — dyrektora Funduszu Kultury 
Narodowej p. Michalskiego. 

Sprzedaż pocztówek na _ cel 
dobroczynny. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Komitet obchodu imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego, podaje do wia- 
domości, że dochód ze sprzedaży 
pocztówek z podobizną Marszałka 
Piłsudskiego przeznaczony zostaje 
na fundusz imienia Marszałka Pił- 
sudskiego ma dožywianie dziatwy 
szkolnej, oraz na ufundowanie póm- 
ników dła poległych. ' 

Odznaczenie dyrektora | 
Sumlakowskiego. 

+Posel belgijski, p. Berhard de LEs- 
caille: wręczyl dyrektorowi gabinetu 
ministra spraw zagranicznych, panu 
Marjanowi. Szumlakowskiemu, wielką 
wstęgę orderu Leopolda II, którą p. 
dyrektor Szumlakowski został odzna- 
czony przez króla belgijskiego,.Alber- 
tas (Preštje - oloul вр : i 

  

  

WIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

« w. „OGNISKU*, Wielka 24 
piątek, sobota, niedziela o g. 20 

Marszałek Piłsudski cieszy się doskonatem 
„zdrowiem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobec ciągle ukazujących się po- 

głosek o złym stanie zdrowia Mar- 

szałka Piłsudskiego, wczorsjsza „Ga- 
zeta Polska“, zazwyczaj dobrze po- 
informowana, donosi, że w/g infor- 

macyjz Madery, jakie nadeszły we 
środę do Warszawy, Marszałek Pił 
sudski jest w doskonałem zdrowiu 
i przystąpił obecnie do wielkiej pra- 
cy nad historją legionów. 

Odpowiedź sowiecka na notę polską. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że tekst odpo- 
wiedzi komisarjatu ludowego do spr. 
zagranicznych na notę poselstwa pol- 
skiego w Moskwie w sprawie tajemni- 
czego wtargnięcia się .w nocy do. ga- 
binetu posła połskiego p, min. Patka, 
zawiera stwierdzenie, że sprawca tego 
wtargnięcia Pietrow, jest zawodowym 
złodziejem i siedmiokrotnie karany 
był sądownie. W odpowiedzi komisar- 
jat zawiadamia poselstwo polskie, że 
sprawa została skierowana na drogę 
sądową i prowadzona jest. w przyśpie- 

szonem tempie, tak, że w ciągu naj- 
bliższyeh tygodni rozprawa sądowa 
zostanie zakończona. W końcu nota 
zawiadamia, że przedstawiciele posel- 
stwa będą mogli dostać bilety na są- 
dową rozprawę. 

Ponadto dowiadujemy się, że dnia 
3 b. m. do poselstwa polskiego w Mos- 
kwie przybyli: sędzia śledczy Gorin i 
wyższy urzędnik komisarjatu spraw 
zagranicznych Morsztyn, gdzie prze- 
prowadzili Ścisłe dochodzenie. 

Wykrycie w Charkowie wielkiego spisku 
ukraińskiego. 

Aresztowanie: Biuchera. 

Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

A. FT. E. donosi z Rygi, że G. P. U. 
wpadła w Charkowie na ślad wielkiej 
ukraińskiej organizacji naejonalisty- 
eznej, która przygotowywała spisek 
celem oóbałenia rządu . sowieckiego. 
Spiskowcy posiadali zakonspirowane 
jaczejki w pmkach ukraińskich, oraz 
w sowieckieh szkołach wojskowych i 
zamierzali wzniecić bunt, oraz ogło- 
sić na Ukrainie dyktaturę wojenną. W 
związkie ź wykryciem spisku dokóna- 
no licznych aresztowań wśród ofiee- 
rów sowieckich narodowości ukraiń- 
skiej, oraz wśród emigrantów ukraiń- 
skieh pochodzących z Małopolski 
Wschodniej. M. in. aresztowano byłe- 
go dyktatora rządu zaehodnio-ukraiń- 
skiego Petruszewieza h. gen. Kosaka. 
Pod siłną eskortą straży G.:P. U. wy- 
wieziono go do Moskwy i umieszczono 
w słynnem więzieniu G. P. U. na Łu- 

Min. Curtius o 

WIEDEŃ. 5.111. Pat. —= „Nee 
Freie Presse" donosi, że minister Cur- 
tins oświadczył, dzienikarzom co nastę 

puje: › CZA į Nona 
Uklad francusko-wloski oznacza 

nietylko odprężenie między obu naro- 
dami, lecz także i w stosunkach euro- 
pejskich., Z. tego powodu witają go 
również z zadowoleniem i Niemcy. pod 
warunkiem, rzecz oczywista, że okażą 
się niesłasznemi obawy co do przyrze- 
czeń w sprawię rozbrojenia na lądzie, 
udziełonych Francji przez Włochy. Mo 
jem zdaniem nie utworzono związku 
między rozbrojenie mna morzu a roz- 
brojeniem na. lądzie. Miałem raz spo- 
sobność rozmawiać w.tej sprawie z 
Hendersonem i na tej podstawie mogę 
wyrazić przekonanie, że układ morski 
franeusko-włoski nie jest dokonany 
kosztem zagadnienia rozbrojenia na 
lądzie. Gdyby. tak nie było, wówczas 

bianee. Ponadto aresztowane byłego 
działacza ukraińskiego i członka ukra- 
ińskiej akademji nauk prof. Łożyń- 
skiego, pochodzącego ze Lwowa, oraz 
około 30 stadentów Ukraińców z Ma- 
łopołski Wsched. Ogólna zaś liczba 
emigrantów z Małopolski Wschodniej 
wynosi ponad 100 osób. Znaczna część 
aresztowanych została deportowana 
do sowieckich obozów koncentracyj- 
вуеВ na wyspačh Solowleckicli, 

" Zmamiennem jest, że jednocześnie 
z aresztowaniem Kosaka, został are- 
sztowany w Chabarowsku dowódca 
armji sowieckiej na Dalekim Wscho- 
dzie Blucher, którego oskarżają 0 u- 

, dział w spisku, przyczem bunt woj- 
skowy na Ukrainie miał być sygnałem 
do rewolucji w Moskwie i ogłoszenia 
Bluchera, pozostającego podobno w 
porozumieniu z opozycją, dyktatorem. 

układzie francusko - włoskim 
i rozbrojeniu. 

położenie Europy nie doznałoby od- 
prężenia. 

W sprawie dumpingu sowieckiego 
wyraził minister Curtius zapatrywanie 
iż wspólne postępowanie państw Euro 
py przeciwko temu zjawisku nie dopro 
wadzi do oczekiwanych _ rezultatów. 
Każde państwo. posiada jednak moż- 
ność obrony przed dumpingiem przy 
pomocy ceł ochronnych. 

Na zapytanie o stosunkach mię- 
dzy Niemcami a Polską minister odpo 
wiedział: Nie jest tajemnicą,, że sto- 
sunki między Niemcami a Polską są 
utrudnione z powodu spraw mniejszo- 
ściowych. Spodziewamy się jednak, że 
na majowej sesji Ligi Narodów Pol- 
ska będzie mogła zakomunikować, iż 
rezolucja powzięła przez Ligę Naro- 
dów w sprawie mniejszości niemiec- 
kiej, została uwzględniona. Wszystko 
będzie zależało od tego. 

Rozwiązanie parlamentu tureckiego. 
"ANKARA, S.III. (Pati. Zgroma- 

dzenie narodowe uchwaliło rozwią- 
zanie parlamentn. Nowe wybory od- 
będą się natychmiast. Djety posel- 
skie zostały obniżone z 500 do- 350 

Wystąpienie deputowanych z Labour - Party. 
ŁONDYŃ, 5.11. (Pat). Deputo- 

wany Brown z Labour Party, za- 
wieszony w czynnościach z powodu 
nieposzanowania : rozporządzenia 
przewodniczącego lzby, przesłał na 

iuntów tureckich. Wybory do parla- 
mentu pociągają za sobą koniecz- 
ność dokonania ponownego wyboru 
prezydenta republiki. 

ręce premjera Mac-Donalda pismo 
o wystąpieniu z szeregów partji. 
Jest to piąty tego rodzaju wypadek 
w ciągu ostatnich dni. 

  

Lody ruszyły. 
Groźba powodzi. 

BYDGOSZCZ 5.11. Pat. — Według danych 
inspekeji dróg wodnych stan wody na. Wiśle 
podniósł się wskutek utworzenia się zatoru 
między Świeciem i Ferdenem. 4 lodołamacze 
usuwają zator. Utworzył się też zator pod” 
Nieszawą. Wobee twrających mrozów niebez- 
pieczeństwe powodzi narazie nie. grozi. 

'PCZEW 5.131. Pat. — Zator na Wiśle, któ- 
ry utworzył się pówyżsj Gniewa- na «długość 
jednego kilometra został przy pomocy lodo- 
łamaezy przełamany. . —. ” 

STRYJ 5.11L. Pat. — Podnoszenić się Sta- 
niu wody na rzekach Stryju i-Gporze trwa 
w-dalszym ciągu. Groźny zator między Syno- 
„wódzkiem i Korezynem zwiększył się z po- 

wodu napływu kry. Państwowy urząd wodny 
i powiatowy zarząd dróg w Stryju prowadzą 
akeję środkami wybuchowemi celem usunię- 
cia niebezpieczeństwa. Komunikacja drogowa 
na szłaku Stryj — Skołe z powodu przerwa- 
nia mostów przerwana. W zagrożonych miej- 
seowościach władze zarządziły usunięcie mie- 
szkańców z zagród wiejskich. 

- TARNOPOL 5.1. Pat. — Ubiegłej nocy 
ruszyła kra na Dniestrze w powiecie zalesz- 
ezyekim, w odległości 200 metrów za Dobro- 
włanami utworzył się zator. Dla wysadzenia 
zdtoru wysłano oddział K. O. P. Z powoda 
jednak niskiej wody niebezpieczeństwo pe- 
wodzi nie grozi. к 
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która nie mogąc przeżyć śmierci swego mę- 
żalotnika wyskoczyła z samolotu i zgi- 

nęła w ten sam sposób, co mąż. 

PEZETOWN SOPOT PNE TOP TEENCRNE 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
REDAKTOR RYTASA ZWOLNIONY 

Z WIĘZIENIA. 
Naczelny redaktor „Rytasa* Rodzewiczius 

został zwolniony z więzienia. Prezes ateiti-- 
ninków student Domaszewiczius oraz jeden 
z czołowych członków z tej organizacji stu- 
dent Masionis zostali aresztowani i wysłani 
da Worń, przyczem zarzuca się im działał- 
ność, antyrządową. 

ODCZYT © WILNIE. 
Prof. Myszkowiczius wygłosił odczyt o. 

Wiłnie, w którym wypowiedział zdanie, że: 
Litwa drogą pokojową nigdy nie odzyska - 
Wilna. Nie może również liczyć Litwa na 
swoją siłę zbrojną. Jedyną możliwością od- 
zyskania Wilna byłoby wykorzystanie sy-* 
tuacji w razie wybuchu wojny polsko-nie- 
mieckiej. 

Sprawa b. posła Kwapińskie- 
go w Sądzie Apelacyjnym. 
Tel, od wł. kór. z Warszawy. 
W Sądzie Apelacyjnym rozpocz 

nie się dziś proces b. posła Jana 
Kwapińskiego, członka P.P.S. jest 
an oskarżony o podburzanie do 
obalenia obecnego rządu w drodze: 
przemocy, przez. wygłoszenie pod- 
burzającego przemówienia na wie- 
cu w Olkuszu, 

Przez Sąd pierwszej instancji 
został on skazany ha rok. więzie- 
nia. Dzisiejsza rozprawa spelacyjna 
ograniczy się do odczytania refe- 
ratu i przemówień stron, poczem: 
zapadnie wyrok. 

Wybory samorządowe 
w pow. iłłuksztańskim. 
DYNEBURG. 5.II1. (Pat.) W wy- 

niku obliczenia głosów oddanych przy 
wyborach do samorządów /powiato- 
wych i gminnych, Polacy otrzymali 
w. powiecie iłłuksztańskim jedno miej- 
sce do powiatowego zarządu iłłuksz=' 
tańskiego oraz jedno miejsce do ko- 
misji rewizyjnej tego powiatu. W po- 
wiecie dyneburskim Polacy przepro- 
wadzili tylko jednego kandydata do: 
komisji rewizyjnej. W dwóch 'powia*' 
tach ilość posiadanych mandatów nie: 
uległa żadnym zmianom. 3 

Nowy kierownik polityki 
wschodniej Niemiec. * 

BERLIN. 5.111. Kierownikiem wydz, 
wscodniego w urzędzie Spraw Zagr. 
Rzeszy na miejsce nowego posła -nie- 
mieckiego w Warszawie, p. Moltkego, 
został powołany Ryszard Meyer. Nowy 
kierownik znajduje się od 18 lat w 
służbie dyplomatycznej. Przed wojną 
był on attache w Pekinie i Waszyng- 
tonie. Towarżyszył delegacji niemiec- 
kiej do rokowań w Wersalu, był w 
Warszawie i-na wschodnich obszarach 
Rzeszy w czasie plebiscytu. 

Zakazana sztuka teatralna. | 
PARYŻ, 5-III. (Pat). Wskutek 

powtarzających się manifestacyj na 
przedstawieniu sztuki „Sprawa Drey- 
fusa" władze zabroniły dalszego jej 
wystawiania. Postanowienie to na- 
deszło do teatru w chwili,. gd: 
publiczność zaczęła się schodzić i 
artyści przygotowywać w swoich 
garderobach. Kasa zwróciła pienią- 
dze za sprzedane bilety. Na ulicy 
nie urządzono manifestacji. Mimo 
to poważne siły policyjne czuwały 
do późnej nocy. 3 

Częściowe zniesienie cenzury. 
- MADRYT, 5-1IL. (Pat). Hr. Ro- 

manones oświadczył, że z dniem 
wczorajszym zniesiono cenzurę wia- 
domości,. wychodzących zagranicę. 
Decyzję *w sprawie zniesienia cen- 
zury dla prasy hiszpańskiei poweż- 
mie rząd hiszpański, skoro to. bę- 
dzie tylko możliwe. pi 
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KRAJ BIAŁYCH SŁONI. 
Według doniesień prasowych wy- 

biera się na wiosnę do Europy król 
Sjamu. Przyczyną podróży tej ma być 
ciężka choroba wzroku i związana z 
tem potrzeba operacji, jakiej egzoty- 
czny władca zamierza się w Europie 
poddać. Po Europie ma przyjść kolej 
na Amerykę, którą także pragnie mo- 
narcha zwiedzić. 

Przy okazji, przenieśmy się na 
chwiłę do odległego Sjamu, ojczyzny 
białych słoni i... braci sjamskich. 

Sjam stanowi jedyną bodaj na kuli 
ziemskiej monarchję absolutną. Samo- 
władne rządy sprawuje tu od wieków 
dynastja Czakri, ku zupełnemu zado- 
woleniu 9 miljonów poddanych. W 
Sjamie dziwnie się kojarzy absolutyzm 
rządów z nawskroś szczerą postępo- 
wością. Na czele państwa stoi król. 
Najwybitniejsze stanowiska obsadzone 
są przez członków rodziny królew- 
skiej, książąt krwi. Spokój w całym 

kraju idealny. O ruchach rewolucyj- 
nych ani mru-mru. Próbowali wpraw- 
dzie przenikać do Sjamu komuniści 
chińscy, chcąc wywołać ferment. Czy 
wiecie państwo, jak się z niemi roz- 
prawiono? Powyławiano ich co do jed 
nego, odstawieno do granicy, wypa- 
łóno żelazem gorącem każdemu piętno 
na dłoni i wysiedlono. Już więcej ża- 
den z nich z pewnością do Sjamu nie 
powróci. Remedium na komunizm nie- 
wątpliwie barbarzyńskie, ale skutecz- 
ne. Oto co może dokazać współpraca 
sprawnej policji i wiernej w swych 
monarchicznych uczuciach ludności. 

Można nie być monarchistą, a jed- 
nak niepodobna nie uznać dziwnie 
sprężystej i rozumnej administracji 
państwowej w Sjamie. Przy niesłycha- 
nym tradycjonalizmie, widzimy tam 
wiełką troskę o niepozostawanie w ty- 
łe za cywilizacją. Na ulicach stolicy 
sjamskiej Bangkoku. ulicach szero- 
kich i wyasfaltowanych, spotykamy 
obok „rikszy“ (dorożka zaprzężona w 
człowieka) luksusowy samochód, z 

którego się wychyla wdzięczna głów- 
ka sjamskiej dziewoi o sarnich — ©- 
czach w migdałowej oprawie. Na ka- 
nałach ujrzymy prymitywną ,„dżonkę* 
i motorówkę najnowszego systemu, 
kierowaną przez oliwkowego Anamitę. 
Ze smukłej, starej pagody zwisają dru- 
ty anteny. Cywilizacją nie walczy tu, 
jak np. w Turcji z tradycją, a tylko 
z nią zgodnie współżyje, tworząc ory- 
ginalną, pełną wdzięku harmonję. 

Przeważa oczywiście tradycja. 
Zwłaszcza uderza to wgłębi kraju, gdy 
się już straci z oczu portowy i w du- 
żym stopniu kosmopolityczny  Bang- 
kok. Wtedy dopiero, w jakimś Lam- 
pangu czy Suwanapumie, zdała od sto- 
łecznego zgiełku można się oddać 
swobodnej kontempłacji tamtejszego 
kraju, zabytków i ludzi. 

Parę słów o sztuce sjamskiej, Śściś- 
le zaś: o rzeźbie i architekturze tego 
sympatycznego kraju. Krzyżują się tu 

wpływy sztuki chińskiej i hinduskiej. 
Obok pagód z licznemi a figlarnie do 
góry wygiętemi daszkami, spotkamy 
w Sjamie masywne, kute w skale świą- 
tynie. Obok dziwacznych figur, smo- 
ków i. poczwar o rozwartych pasz- 
czach, ogląda się posągi Buddy, pełne 
spokoju i majestatu. Wysoko stoi w 
Sjamie sztuka złotnicza i ceramika. 
Trudno o piękniejsze i misterniejsze 
naszyjniki, branzolety, kolczyki i t. p. 
Wysmukłe, rżnięte w kamieniu lub 
lane w bronzie wazy i amfory, prze- 
śliczne dzbanki o filigranowych szyj 
kach, posążki, figurynki — budzą po- 
dziw wysokim artyzmem wykonania. 
We wszystkich tych dziełach sztuki 
przeważa motyw słonia. Nic też dziw- 
nego. Biały słoń jest w Sjamie przed- 
miotem specjalnego kultu. W samym 
środku sjamskiej tarczy herbowej wid 
nieją trzy głowy białych słoni. Wresz- 
cie najwyższą odznaką honorową Sja- 
mu jest order Białego Słonia. Słowem 
biały słoń jest dla sjamczyków tem, 
czem był Apis dla Egipcjan, a biała 
krowa — dla. Hindusów. 

Ustrój społeczny w Sjamie opiera 
się, rzecz prosta, na dawnych, patrjar- 
chalnych wzorach. Obok warstwy bo- 
gatej arystokracji sjamskiej widzimy 
tu liczną rzeszę proletarjatu. Temu 
ostatniemu na myśl jednak nie przy- 
chodzi burzyć się przeciw takiemu 
stanowi rzeczy. Jak dawniej, bije ubo- 
gi Anamita czołem przed swym boga- 
tym ziomkiem-pracodawcą i jak daw- 
niej w pocie tegoż czoła polewa mu 
plantacje ryżu. Żadnych scysyj, żad- 
nych zatargów, strajków, lokautów. 
Wszyscy tu są zadowoleni. Z tworzy 
zgodnie współżyjących ze sobą Sjam- 
czyków, Malajczyków, Burmańczy- 
ków, Indusów, Anamitów, Kambod- 
žyjezykow, Chińczyków nie schodzi 
uśmiech. 

Coby tu jeszcze na pochwałę tego 
miłego kraju dodać? Chyba to, że dro- 
gi są w Sjamie doskonałe, koleje wy- 
godne, urzędnicy nad podziw ugrzecz- 
nieni. Kwestja tarć narodowościowych 
nie istnieje. Kwestja zatargów partyj- 
nych również. Wszycy tu są monar- 
chistami. Nikt nie chce żadnych 
zmian. Jednem słowem istny raj 
ziemski. 

A przecież Sjam. też ma trudności. 
Depresja gospodarcza na rynkach 
światowych odbiła się również na. 
głównym produkcie eksportowym 
Sjamu — ryżu. Pozatem Sjam, wed- 
ług żartobliwego wyrażenia jednego z 
polityków sjamskich, leży pomiędzy 
„lwem, tygrysem i smokiem”. Lwem 
ma być Angłja z posiadłościami (Bir- 
manja, Malakka), tygrysem—Francja 
(Tonkin, Annam, Laos, Kambodża, 
KocRinchina), wreszcie smokiem — 
Ghiny. Sąsiedztwo — jak widzimy — 
groźne. Jednak Sjam nie traci otuchy 
i kroczy pogodnie w jasną przyszłość. - 

J. Tadziewicz. 

Koniec kampanii nieposłuszeństwa. 
NOWE DELHI, 5III. (Pat). Kongres hinduski ogłosił zakończenie 

kampanji nieposłuszeństwa cywilnego. 

Proces mienszewików. 
MOSKWA. 5.II. (Pat.) Proces mień- 

szewicki przechodzi dość monotonnie, 
kręcąc się wokoło jednego i tego sa- 
miego tematu, to jest rzekomej inter- 
wencji, jaką mieńszewicy rosyjcy 
wspólnie z. socjalistami wszystkich 
krajów i sztabami generalnemi państw: 
obcych mieli rzekomo przygotowywać 

. Oskarżeni przyznają się do wszystkich 
zarzucanych im przestępstw i potwier- 
dzają w całej rozciągłości tezę proku- 
ratora, osądzając ostro postępowanie 
swej partji i drugiej międzynarodówki 
socjalistycznej. ) 

Pewną rozmaitość do procesu wpro- 

wadzają czynniki zewnętrzne. Wczo- 
raj np. jeden z prowodyrów miensze- 
wików, mieszkający w Berlinie, na- 
zwiskiem Abramow, o którym mówi 
się na procesie, że w roku 1927 i 1928 
miał przebywać w Sowietach za cu- 
dzym paszportem i brać udział w or- 
ganizowaniu miejscowego biura, па- 
desłał depeszę, w której stwierdza sta- 
nowczo, że od roku 1920 do Rosji So- 
wieckiej nie przyjeżdżał i z oskarżo- 
nymi nie prowadził żadnych rozmów. 
Oskarżeni, wezwani przez sąd do wy- 
powiedzenia się w tej sprawie, nazwali 
to oświadczenie fałszywem. 

KUR J ER W DODĘ RCW 

Prace sejmowej Komisji konstytucyjnej. 
WARSZAWA. 5.III. Pat. — W dn. 

5 b. m.rozpoczęło się posiedzenie ko- 
misji konstytucyjnej pod przewodni- 
ctwem posła Makowskiego. Zagajając 
obrady, przewodniczący zaznaczył, że 
komisja przystępuje do pracy nad 
zmianą konstytucji, której zadaniem 
jest zapewnienie Rzeczypospolitej jak 
najlepszych form ustrojowych, stano- 
wiących warunek siły i trwałości pań 
stwa. Wicemarszałek oświadczył, że 
punktem wyjścia prac Sejmu jest art. 
125 Konstytucji, przewidujący dwa 
tryby postępowania: rewizję konsty- 
tucji i jej zmiany. Jeżełi idzie o rewi- 
zję, to byłby to tryb szczególny, prze- 
widziany tylko dla poprzedniego Sej- 
mu, przyczem zmiany konstytucji w 
tym trybie mógł dokonać wyłącznie 
Sejm bez udziału Senatu. Poprawki w 
komisji może zgłaszać każdy jej czło- 
nek, wskutek tego nawet małe kłuby, 
nieposiadające dostatecznej liczby 
członków, aby zgłosić własny projekt 
na plenum Sejmu, mają możność uczy 
nienia tego w toku obrad komisji kon- 
stytucyjnej, zwłaszcza jeżeli zgłoszony 
został projekt, obejmujący całokształt 
zagadnień, związanych z ustrojem pań 
stwa. Z kolei komisja dokonała wybo- 

ru generalnego referenta ustawy kon- 
stytucyjnej, którym został wicemar- 
szałek Car. 

Generalny referent ze swej strony 
zaproponował, aby oprócz niego wy- 
brani byli referfenci poszczególnych 
działów konstytucji. Projekt ten został 
przyjęty. Dalej nastąpiła wymiana 
zdań w sprawie ankiety. Przewodni- 
czący przypomina, że komisja konsty 
tucyjna poprzedniego Sejmu nosiła się 
z zamiarem rozpisania ankiety w spra 
wie rewizji konstytucji i powołanie 
rzeczoznawców z głosami doradczemi 
z pośród profesorów uniwersytetów i 
znawców przedmiotu. 

Wicemarszałek Car uznając w za- 
sadzie powołanie rzeczoznawców za 
trafne, stawia wniosek, by przedmio- 
tem ankiety była nie cała konstytucja, 
ale poszczególne zagadnienia z dziedzi 
ny ustroju państwa, ankieta bowiem 
w ten sposób przeprowadzona ujęłaby 
głębiej całakształt tych zagadnień. 
Komisja poruczyła generalnemu spra- 
wozdawcy opracowanie szczegółowego 
wniosku w sprawie ankiety. 

Na tem obrady zakończono. Nastę- 
pne posiedzenie komisji odbędzie się 
przypuszczalnie w przyszłym tygodniu 

Charakterystyczne stanowisko opozycji. 
Tel. od wł. kor. 

Na wczorajszem posiedzeniu komi 
sji Sejmu, miał miejsce dość charakte 
rystyczny incydent. Posłowie klubu B. 
B. zaproponowali na stanowisko człon 
ka zarządu funduszu kwaterunkowego 
wojskowego inż. Pohowskiego. Przed- 
stawiciel M. S. Wojsk. pułk. Petra- 
życki oświadczył, że dotychczasowy 
członek zarządu z ramienia Sejmu inż. 
Rechowicz, jest fachowcem w tej dzie 
dzinie i doskonałe wywiązywał się z 
dotychczasowych swoich zobowiązań 
i dlatego najlepiej byłoby utrzymać 
go na tem stanowisku. Przewodniczą- 

z Warszawy. 

cy komisji poseł Miedziński odparł, 
że przy sprawozdaniu funduszu kwa- 
terunku wojskowego na komisji chęt- 
nie zaznajomią się jej członkowie z 
działalnością p. Rechowicza, jednakże 
bynajmniej to nie może krępować ko- 
misji w wyborze kandydata. Wobec 
tego kandydaturę p. Rechowicza pod- 
trzymała opozycja. W głosowaniu wię- 
kszość komisji wybrała p. inż. Pohow 
skiego, wobec czego poseł Dubois z 
PPS. zapowiedzał w imieniu mniejszo 
ści podtrzymanie kandydatury inż. Re 
chowicza na plenum Sejmu. 

Debata budżetowa w Senacie. 
WARSZAWA. 5.1II. Pat. — Dziesiąte po- 

siedzenie Senatu dnia 5 marca 4031 roku. 
Budżet Prezydenta Rzeczypospolitej refero- 
wał sen. Drucki-Lubecki (BB), zaznaczając, 
że rozpowszechnione jest u nas mniemanie, 
jakoby budżet . Prezydenta Rzeczypospolitej - 
był wyższy, niż budżety prezydentów inpych 
państw. Mniemanie to jest zupełnie nieuzasad 
nione, jeśli się zwały, że u nas w budżecie 

Prezydenta figurują pozycje, których nie za- 
wierają budżety prezydentów innych państw. 
Osobiste uposażenie Prezydenta wynosi 300 
tys. zł, czyłi mniej niż gdzie indziej, Referent 
wspomniał m. in. o kosztach utrzymania gma 
chów reprezentacyjnych, które znacznie się. 
zmniejszą, bo zbłiża się już czas restauracji 
Wawełu. Budżet Prezydenta jest niezmiernie 
skromny, a na żądanie Pana Vrezydenta po- 
czynione zostały w nim jeszcze znaczne DSz- 
czędności. Referent wnosi o przyjęcie preli- 
minarza budżetowego w brzmieniu sejmowem' 
bez zmian. 'Następnie sen. Drucki-Lubecki 
przedstawił budżet Sejmu. Jest on również 
skromnieszy niż budżety innych państw i 
wykazuje dałśre tendencje oszczędnościowe. 
Przechodząc do sprawy zniżki djet referent 
podkreśla, że chociaż dła posłów jest to u- 
ciążliwe, ale przykład ten wywoła dobre wra- 
żenie w kraju, zwłaszcza wśród włościan, 
którzy uważają posłów i senatorów za go- 
spodarzy finansowych i budżetowych. Refe- 
rent wniósł o uchwalenie preliminarza bud- 
żetowego sejmu w brzmieniu sejmowem. Ż 
koki sen. Drucki-Lubecki referował budżet 
Senatu. Preliminarz ten jest jeszcze skrom- 
niejszy i żaden senał na Świecie nie ma tak 
skromnego budżetu. Projekt preliminarza na 
rok 1931-32 zawiera oszczędności w porówna 
niu z poprzednim budżetem. W imieniu komi 
sji referent prosi o przyjęcie preliminarza bez 
zmian. 

Następnie sen. Drucki-Lubecki zreferował 
budżet N. 1. K. oraz budżet prezydjum Rady 
Ministrów. Referent szerzej omówił działał- 
ność biura usprawnienia administracji, pod- 
nosząc, że uproszczenie toku administracji 
i co zatem idzie zmniejsrenie etatów jest wła- 
ściwszą drogą do uzyskania oszczędności, ani 
żeli zmniejszenie o 15 proc. poborów urzęd- 
niczych. Referent podkreślił, że mimo cięż- 
kich warunków pracy naszych urzędników 
poziom ich jest wysoki. Co się tyczy Naj- 
wyższego Trybunału Administracyjnego jest 
to instytucja nadzwyczaj popułarna, co ma je 
dnak ujemne strony, gdyż załewają ją poda- 
nia i skargi. Główna iłość skarg dotyczy 
spraw skarbowych. Komisja senacka jak przy 
poprzednich budżetach nie proponuje žad- 

nych zmian. Budżety, zreferowane przez sen. 
Druckiego-Lubeckiego, nie wywołały żadnej 
dyskusji. 

Następnie budżet Ministerstwa W. R. i O. 
P. referował sen. Ehrenkreutz, podnosząc, że 

mimo ograniczeń budżetowych prace Minister 
stwa nietyłko nie wykazują spadku, ale prze 
ciwnie tendencje rozwojowe. Referent oma- 
wia sprawę szkolenia nauczycielstwa, oraz 
budownictwa szkół powszchnych, która jest 
obecnie szczególnie palącą wobec znacznego 
przyrostu dzieci w wieku szkolnym. Referent 
podkreśla niedostateczne wyposażenie — рга- 
cowni naukowych i uposażenie nauczających 
w szkołach. Zwraca wreszcie uwagę na ko- 
nieczność podtrzymywania sztuki ludowej o- 
raz koordynowania zarządzeń Funduszu Kul 
tury Naukowej i działałności Ministerstwa: W. 
RELOZP. 

W dyskusji przemawiali senatorowie Ry- 
dzewski, Nowak, Rostworowski i Siciński, po 
czem obrady przerwano do godz. 16. 

Po przerwie na plenarnem posiedzeniu 
Senatu prowadzono dalszą dyskusję nad bud- 
žetem Ministerstwa W. R. i O. P. Sen. Kop- 
ciński (PPS) i Jabłoński (Kl. Nar.) poddali 
krytyce politykę Ministerstwa w dziedzinie 
oświaty i wychowania. Sen. Utta (Kl. Niem.) 
uskarża się na zbyt szczupłe kredyty przezna 
czone na szkolnictwo niemieckie. Sen. Thul- 
lie (Ch.D.) domaga się podwyższenie kredy- 
tów ma cele naukowe do sumy 600 tys. zł. 
Sen. Pawelec przedstwia rozwój stronnictwa 
niemieckiego na Śląsku Połskim i porównu- 
ję go ze stosunkami szkolnictwa polskiego 
ma niemieckiej części Górnego Śląska. Sen. 
Ewert poświęca swoje przemówienie polemi- 
ce z sen. Uttą, odpierając jego zarzuty o rze- 
komym ucisku dzieci niemieckich w Polsce. 
Zkołei przemawiał minister W. R. i O. P. 
odpierając ataki poszczególnych _ mówców, 

czynione w czasie dyskusji. W dalszym cią- 
gu rozpatrywano preliminarz Ministerstwa 
Poczt i Tel. Na tem posiedzenie zamknięto. 

OREW TOTO WAB LLTI 

Pożar w bufecie sejmowym. 
Tel. od wł. kor: z Warszawy. 

Wczoraj w gmachu Sejmu w bu: 
fecie sejmowym powstał mały po- 
żar. Zajęła się część podłogi z nie- 
znanych przyczyn. Poseł Dzierżaw- 
ski, ze stronnictwa Narodowego, 
pierwszy dostrzegł pożar i w ciągu 
kilku minut gaśnicą zdołał go zli- 
kwidować. 

Na. 53 (1995) 

Raid Warszawa—Tallin. 
Samłołoty biorące udział 'w rai- 

dzie Warszawa — Tallin wystartu- 
ją z Wilna w dalszą drogę do Rygi 
w piątek, dnia 6 b. m. w godzinach 
popołudniowych. Projektowany ma 
dzisiaj odlot został odłożony do dnia 
jutrzejszego ze względu na złe wa- 
runki atmosferyczne oraz ze wgzlę- 
du na tę okoliczność, iż w Tallinie 
uczestnicy raidu oczekiwani są do- 
piero w sobotę. 

Drobne uszkodzenie śmigła, ja- 
kiego doznał jeden z aparatów przy 

lądowaniu w Wiłnie zostało natych- 
miast usunięte przez wymianę śmi- 
gła, tak iż wszystkie aparaty stoją 
gotowe do drogi. 

Lotnicy Szulczewski i mjr. Długó- 
szowski, lecący na 2 aparatach będą 
ipodezas etapu Wilno — Ryga łądo- 
wali w Dynaburgu cełem uzupełnie- 
mia zapasu benzyny. Dwa inne apa- 
raty kpt. Halewskiego i por. Żwirko 
polecą z Wilna wprost do Rygi. Prze- 
strzeń Wilno — Ryga wynasi 370 klg. 

AARGEAWAOSSY 

Stanowisko sfer handlowych 
w sprawie zniżki cen artykułów przemysłowych. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w 
Wilnie ostatnio zainicjowała szereg 
konferencyj, na których omawiana by 
ła wyczerpująco akcja rządu, zmierza 
jąca do przyśpieszenia zniżki cen ar- 
tykułów przemysłowych. 

W niedzielę, 1-go b. m. odbyło się 
posiedzenie Komisji Polityki Gospo- 
darczej, we wtorek zaś dnia 3-go b. 
m. specjalne zebranie, na którem wła- 
dze administracyjne były reprezento- 
wane przez p. wojewodę St. Kirtik- 
lisa, a Ministerstwo Przemysłu i Han- 
dlu przez szefa Sekretarjatu Ministra 
p. Czesława Pechego. 

Posiedzenie Sekcji Handlowej Izby, 
mające się odbyć w niedzielę 1-go b. 
m. nie doszło formałnie do skutku, z 
powodu braku quorum. Członkowie 
zaś obecni, po wyczerpującej dyskusji 
uzgodnili swe poglądy na akcję rządo- 
wą w oświadczeniu niżej podanem: 

„Sekcja Handlowa Izby Przemysło 
wo-Handłowej w Wilnie po zapozna- 
niu się z całokształtem sytuacji wy- 
tworzonej przez rządową akcję zniż- 
ki cen stwierdza, że na naszym terenie 
nie istnieją obecnie już żadne dalsze 
możliwości obniżenia cen detalicznych 
i że dalszy rozwój tej akcji pogłębi 
już zaobserwowane skutki ujemne dla 
życia gospodarczego, powodując kur- 
czenie się obrotów i potęgując niewy- 
płacalność. 

Wobec tego Sekcja uchwała prosić 
Izbę o porozumienie się z władzami 
w sprawie zakończenie akcji propa- 

gandowej w powyższym kierunku, 
Sekcja wyraża nadzieję, że o ukoń- 

czeniu tej akcji społeczeństwo zostanie 
w sposób należyty poinformowane, 
tak jak jak to miało miejsce w koma- 
nikacie Ministerstwa Przemysłu i Han 
dlu w odniesieniu do trzech tyłko ar- 
tykułów. 

Ceny kształtować się powinny w 
sposób naturalny zapewniając przed- 
siębiorstwom konieczną dla rozwoju 
gospodarczego rentowność, zniżka zaś 
cen artykułów przemysłowych, zniżka 
powszechna i równomierna może iść 
jedynie drogą istotnego zmniejszenia 

kosztów produkcji i wymiany, czego 
koniecznym warunkiem jest w pierw- 
szym rzędzie zmniejszenie ciężarów 
świadczeń socjalnych, komunalnych i 
taryf kolejowych, tudzież racjonalna 
reforma systemu podatkowego, oraz 
obniżenie cen produktów  monopolo- 
wych i przedsiębiorstw państwowych. 

Jednocześnie Sekcja uważa, że chwi 
la obecna wymaga od lzby podjęcia 
stałej i planowej pracy w kierunku ra- 
cjonalizacji handlu na terenie Izby. 

W poruszonej przez czynniki rzą- 
dowe kwestji przerostu pośrednictwa, 
Sekcja stwierdza, że sprawa ta wy- 
magałaby jeszcze na naszym terenie 
bardzo szczegółowych i dokładnych ba 
dań i, że powinna ona być rozważa- 
na w związku z ogółnemi warunkami 
gospodarki okręgu, w szegółności gę- 
stością zaludnienia, warunkami komu 

nikacyjnemi, kredytowemi i t. d.“ 

Zjazd delegatów Kółek i Org. Rolniczych 
Ziemi Wileńskiej. 

Onegdaj wieczorem pod przewodni 
ctwem p. prof. Witolda Staniewicza 
odbył się walny zjazd delegatów or- 
ganizacyj i kółek rolniczych ziemi Wi 
leńskiej. Na zjeździe m. in. obecny był 
również p. wojewoda St. Kirtiklis. 

' Obrady zapoczątkowańo sprawoz- 
daniem ustępującego zarządu z dzia- 
łalności za III kwartał bież. roku bud 
żetowego. Następnie odczytano plan 
pracy na nowy rok budżetowy 1931-32 
oraz otwarto dyskusję nad nowym pre 
liminarzem budżetowym, który został 
bez większych zmian zatwierdzony. 

W dalszym ciągu zjazdu prof. dr. 
Witold Staniewicz wygłosił bardzo cie 
kawy i doskonale ujęty referat p. t. 
„Rolnictwo: Wileńszczyzny wobec kry 
apa 

Nad referatem wywiązała się dłuż 
sza dyskusja podczas której zabiera- 
li głos niektórzy delegaci, precyzując 
swoje stanowisko. 

Na zakończenie obrad odbyły się 
wybory Rady Wileńskiego Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 
Prezesem ponownie został p. Karol 
Wagner. 
"W skład Rady weszli: pp. Jan Bo- 
rowski, Zygmunt Bortkiewicz, Eugen- 
jusz Bukowski, Juljan Burak, Wło- 
dzimierz  Cytowicz, Jan Farewicz, 
Stan. Grześkowiak, H. Jasieński, O. 
Jastrzębski, J. Jeleniewski, A. Korkliń 
ski, W. Kamiński, A: Kokociński, W. 
Łastowski, B. Muczyn, J. Puciato, Z. 
Ruszczyc, W. Robaszewski, W. Stanie- 
wicz, M. Szymańkiewicz, Al. Sołtan, J. 
Strumiłło, K. Turczynowicz, J. Trze- 

ciak, Ed. Taurogiński, F. Zawadzki i 
Al. Žylinski. 

Na zastępców powołano pp.: Wł. 
Masalskiego, Ant. Świackiewicza, St. 
Miesojeda i Bol. Węckowicza. 

Następnie dokonano wyborów 15 
delegatów na walne zgromadzenie Cen 
trali Towarzystw Org. i Kółek Rołni- 
czych. * 

W ostatnim punkcie obrad — w 
wolnych wnioskach poruszano żywot- 
ną obecnie kwestję kryzysu gospodar- 
czego, który swem ostrzem bardzo do- 
tkliwie dotknął rolnictwo Wileńszczy- 
zny. Po dłuższej dyskusji zjazd po- 
wziął uchwałę wystąpienia w tej spra- 
wie z memorjałem do Ministerstwa 
Rolnictwa. * 
PINK TRU PARC ZOK OAK ROWOZAWEZENWE PRN | 

Komitet Obchodu Imienin 
Marszałka Piłsudskiego 

komunikuje, * 
że życzenia dla Pana Marszałka na 

pocztówkach imieninowych wysyłać 
należy pod następującym adresem: 

Monsieur 
le Maróchal, de Pologne 

J. PIŁSUDSKI 
Funchal. 
Madera. 

Porto normalne od pocztówki zagra- 
nicznej wynosi 30 gr. Można jednak 
wysyłać pocztówki jako druk (porto 
10 gr.) lecz wówczas tekst życzeń łącz- 
nie z podpisem nie może zawierać 
więcej aniżeli 5 słów. W tym wypadku 
nad adresem należy napisać wyraźnie 
„imprimć* (co znaczy „druk'). 

Z MUZYKI. 
Koncert zespołu im. Moniuszki, — Konkurs chórów. — Cztery koncerty Wal. 
Tow. Fiikarmonicznego: Claudio Arrau, Ada Sart, Koncert symfoniczny pod 
dyr. A. Wyleżyńskiego, Ewa Bandrowską- Turska, Trio artystów wileńskich 

(R. Nadelman, A. Koniorowiez, A. Katz). 

Ruch muzyczny w ubiegłym mie- 
siącu nabrał niezwykłego — jak na 
Wilno — tempa: odbyło się bowiem 
w tym okresie sześć koncertów o róż- 
norodnym charakterze. 

Więc, koncert zespołu kameralne- 
go im. St. Moniuszki, który ódbył się 
w. początku ub. miesiąca w pałacu 
p. wojewody, poświęcony był muzyce 
polskiej. Odegrano na nim kwartet 
muzyczny Żeleńskiego, dzieło mocne 
w budowie formalnej, jasne w prze- 
prowadzeniu myśli muzycznych, ale 
tchnące zbythim akademizmem i ubo- 
gie w inwencji. Natomiast wykonany 
na tym samym wieczorze kwartet 
smyczkowy Noskowskiego, obok rów- 
nych wartości formalnych, odznacza 
się świeżością pomysłów tematycz- 
mych, ożywieniem rytmiki, oraz du- 
żem poczuciem kołorytu: poszczegól- 
nych instrumentów zespołu kameral- 
mego. Jeszcze więcej podobnych zalet 
posiada sonata Paderewskiego na for- 
tepian i skrzypce. Zarówno kwartet 
Noskowskiego, jak i sonata Paderew- 
skiego nałeżą do cennych dzieł ро!- 
skiej twórczości kameralnej niedawno 
panującego kierunku, i częstsze ich 
odtwarzanie musi być gorąco zaleca- 

ne. Partję fortepianową tych utworów 
objęła tym razem p. H. Kulicka, z 
dużą biegłością pokonywując jej trud- 
ności techniczne. Reszta stałego zespo- 
łu, w osobach pp. Sołomonowa, Tcho- 
rza, Szabsaja i Salniekiego, stała na 
wysokości zadania, podtrzymując 
swoją dawno zdobytą reputację. Wy- 
konawczynią pieśni Karłowicza była 
p. Jadwiga Krużanka, wykazująca 
prawdziwie kulturalne odczucie po- 
ważnego charakteru interpretacji est- 
radowej. 

Ważnym ewenementem w życiu 
wileńskich zrzeszeń śpiewaczych był 
konkurs chórów, zorganizowany przez 
Wil. Związek Sowarzyszeń Śpiewa- 
czych. Wprawdzie do konkursu tego 
stanęło tylko 6 chórów (brakowało 
niektórych starych i zasłużnych zespo 
łów), jednakże produkcje konkursowe 
ich wszystkich wykazały dużą dozę 
staranności pracy przygotowawczej, 
а — naogół — podniesienie poziomu 
wykonawczego naszych chórów na 
stopień wyższy od czasu ostatniego 
kónkursu. 

Odnosi się to przedewszystkiem do 
tegorocznego zwycięscy, choru „Echo“ 
pod kier. p. Kalinowskiego, który zo- 

stał po raz drugi zdobywcą puharu 
przechodniego, i którego zalety (czy- 
stość intonacji, doskonała rytmika, 
postawa, liczebność) wysuwają go na 
jedno z pierwszych miejsc wśród chó- 
row calej Polski. „Echo“ miało tym 
razem poważnego rywala w chórze 
„Haslo“ pod kier. p. Żebrowskiego 
(nagroda 2-ga). „Hasło zrobiło tak 
ogromne postępy, i tak, widocznie, 
mocno stanęło pod względem organi- 
zacji wewnętrznej, którą uważam za 
najważniejszy warunek normalnego 
funkcjonowania zespołów  Śpiewa- 
czych, — że dalsze jego sukcesy są 
niemal zapewnione. Odtworzenie 
trudnej „Zimy Maszyńskiego, poza 
nieznacznemi usterkami intonacyjne- 
mi, odznaczało się załetami produkcji 
bardzo artystycznej. 

„Chór drukarzy” pod kier. p. Mo- 
łodeckiego sprawił słuchaczom rzetel- 
ną przyjemność jędrnością brzmienia, 
urozmaiconem cieniowaniem i kar- 
nością. Zauważyć się tu dał zapał chó- 
rzystów i dyrygenta, oparty na funda- 
mencie rzetelnej pracy. Po „Chórze 
drukarzy” wiełe możemy się spodzie- 
wać w niedałekiej przyszłości. 

Możliwości dalszego rozwoju wi- 
dać było również z popisu „Chóru 
pocztowców' (nagroda 3-cia), jakkoł- 
wiek nieybyt wyraźnie wyzyskane zo- 
stały jego warunki do stworzenia ze- 
społu i licznego i karnćgo. Pod kie- 
runkiem swego nowego dyrygenta p. 
Leśniewskiego, „Chór pocztowców" 

niewątpliwie wyrobi się wszechstron- 
nie: 

Chór „Ogniska Kolejowego“ pod 
kier. p. Czerniawskiego zdał doskonale 
egzamin poczucia obowiązków swo- 
ich, jako stowarzyszenie, jako stowa- 
rzyszenie, wchodzące w skład związ- 
ku: nie rozporządzając wystarczającą 
ilością głosów i ich normalnym sto- 
sunkiem wzajemnym, stanął karnie 
do konkursu, wykonywując trudną 
kompozycję przepisową z cała możli- 
wą w tych warunkach starannością, 
za co zasługuje sobie na bezwarunko- 
we uznanie. 

Podobne trudne warunki pracy 
ma również „Chór 
skład jego członków, zmieniających 
się niełedwie co roku, długie, kilka 
razy do roku trwające ferje szkolne, 
czynią pracę zespołu i jego dyrygenta, 
p. Szczepańskiego, nadwyraz ciężką i 
niewdzięczną. Należałoby jednak о- 
czekiwać od organizacji akademiekiej, 
mogącej czerpać materjał z licznej rze- 
szy słuchaczy naszego, uniwersytetu, 
większej liczebności chóru, no i (o ile 
to jest możliwe) także większej spraw- 
ności organizacyjnej, pozwalającej 
stanąć wileńskiemu chórowi akade- 
mickiemu na poziomie nie niższym, 
niż podobne zespoły Krakowa, Lwowa 
it. p. 

= Konkurs tegoroczny wykazał — w 
ogółnem podsumowaniu rezultatów 
znaczne „podciągnięcie się“ chórów 
wileńskich w ich wartości i (należy 
stąd wnosić) także wzmożenie pracy 

   
  

'akademicki ':' 

i podwyższenie stawianych sobie wy- 

magań. A to już dużo. 
W długim szeregu omawianych tu 

audycyj muzycznych ubiegłego okre- 
su łwią część ich (bo aż 4) zajmują 
imprezy, organizowane przez Wil. 
Tow. Filharmoniczne. W tym objawie 
należy upatrywać skutek zdobycia na 
koncerty odpowiedniego locum, co 
miało miejsce od chwili inauguracji 
nowego lokalu Konserwatorjum Wi- 

leńskiego, rozporządzającego salą kon- 
certową 0 doskonałych warunkach а- 
kustycznych. W tej więc sali odbyły 

się ostatnie cztery koncerty Tow. Fil- 
harmonicznego, z których dwa wypeł- 
айу popisy solistów (Arrau. Sari), 
dwa zaś poświęcone były muzyce ze- 
społowej (koncert symfoniczny i ka- 
meralny). 

Oczekując występu solistów, zwła- 

szcza znakomitości _ międzynarodo- 
wych, łączymy z tem oczekiwaniem 

nadzieję na usłyszenie programu róż- 
norodnego, z uwzględnieniem kierun- 
ków nowszych, stylów rozmaitych, 
bądź też idei przewodniej służących. 
Spotykamy się tu jednak raz po raz 
z zawodem. tak, np. znani u nas 
i wysoce cenieni artyści, jak Claudio 

Arrau lub Ada Sari nieledwie z roku 
na rok produkują się z programem 
jeżeli nie w całości tym samym (Ada 
Sari), to w trzech czwartych będącym 
bądź powtórzeniem swego repertuaru 
z występów ostatnich, kądź — dziw- 
nym zbiegiem okoliczności — iden- 
tycznym z programem innych koncer- 

tujących u nas wirtuozów tej samej 
specjałności (np. Arrau i Braiłowski). 
Dowodziłoby to, że ci wysokiej miary 
artyści-muzycy, po dojściu do pewnej 
sławy, popularności i uznania, kręcą 
się na miejscu w kołe swego laurowego 
wieńca, nie dając szerszego oddechu 
swoim ambicjom artystycznym. Co da 
bardzo poważnej sztuki Cłaudia Arrau 
mam pod tym względem mniejsze za- 
strzeżenia, niż w stosunku do znako- 
mitej skądinąd mistrzyni, Ady Sari: 
zbytnia uległość gustom na poziomie 
„Ajajaj* szacunku budzić nie może. 

Na pierwszym w tyin sezonie kon- 
cercie symfonicznym dyrektor Wyle- 
żyński zapoznał nas z niewykonywa- 
nemi w Wilnie dwoma utworami or- 
kiestrowemi. Były to: „Południca 
Dworzaka i „Zygmunt August i Bar- 
bara“ Opieńskiego. Dworzak daje w 
swem dziele trafny bardo obraz mu- 
zyczny treści, z podań ludu czeskiego 

zaczerpniętej, przejrzysty w tematy. 
ce, barwny w nastroju i dźwięczny w 
instrumentacji. Poemat symfoniczny 
Opieńskiego to dzieło o szerokim roz- 
machu fantazji i wielkiej skali środ- 
ków technicznych. Tragiczny pierwia- 
stek, tkwiący w temacie kompozycji, 
rozwinięty jest przez autora na prze- 
strzeni całego poematu z zadziwiającą 
gradacją aż do końcowego marsza ża- 
łobnego, tak znakomicie wyzyskane- 
go zapomocą przekształcenia rytmicz- 
nego. Całość technicznego opracowa- 
nia poematu, jego harmonizacja & 
pięknie brzmiące zestawienia instru-
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Odzyskanie mowy 

na widok zaginionego przed 11-tu laty syna. 

Przed $edenastu laty mieszkanice wsi Gu- 
rowo gm. donianiewickiej Okuszko Adam 
wałezył ze swoim synem Miehałem w szere- 
gaek 1 p. p. łegjonów przeciwko bolszewikom. 

Podtzas wałk syn Michał dostał się do 
miewołi bełszewiekiej, zaś ojciec silnie kon- 
tuzjowany szrapnelem stracił mowę. 

Jako miemowa żył Adam Okuszko upra- 
wiajęe ziemię ze swoim brałem Janem we 
wsi rodzinnej. zaś o wziętym do niewoli Sy- 
mu nie miał żadnych wiadomości, uważając 
go już aa zmarłego. 

"Tak płynęły lata... 
Przed kilku dniami do wsi Gurowo przy- 

byt jakiś podróżny i oświadczył, że jest synem 
Adama Okaszki Michałem. 

Wieść 6 powrocie rzekomo zabitego bły- 
skawieznie ohiegła eałą wieś. Powiadomiono 
sołtysa, który wraz z przybyszem udał się 

do domu starego Okuszki. 
Staruszek - niemowa siedział akurat przy 

stole, kiedy w drzwiach ukazał się nagłe syn 
z sołtysem. Na widok syna, którego już daw- 
no opłakiwał jako zmarłego, kaleka zerwał 
się od stołu i pobiegł na spotkanie . W ezasie 
serdecznej raodści z ust niemowy nagle wyr- 
wały się wyrazy. — „Boże złoty! synu więe 
żyjesz*, poezem Okuszko nie wierząc włas- 
nym uszom zaczął głośno śmiać się i krzyczeć. 
Wieść o endownem odzyskaniu przez kalekę 
mowy lotem błyskawiey obiegła wśród oko- 
ilcznych mieszk., wywierając ogromne wra- 
żenie. Powiadomiony o wypadku lekarz, po 
zbadanin staruszka orzekł iż Okuszko od- 
zyskał mowę pod wpływem silnego wzrusze- 
nia, utracił ją ongiś nie tyle z powodu dozna- 
nej kontuzji ile pod wpływem silnego w cza- 
sie ckspłozji granatu przerażenia. (Q) 

Śmierć całej rodziny. 
(Od własnego koresp. z Lidy). 

W dwia dziesiejszym w mieszkaniu przy 
«i. Piłsudskiego 25 w Lidzie znaleziono za- 
stygłe już dwa trupy Jana i Lukrecji Dęb- 
skich ernz w nieprzytomnym stanie 15 let- 
miego tek wychowanka Władysława Misiu- 

ka. Jak ustaliło dochodzenie rodzina ta u- 
rządziła libację podezas której wypili więk- 
szą ilość denaturowanego spirytusu, wsku- 
tek czego zostali zatruci. Misiuka w stanie 
ciężkim przewieziono do szpitala. 

r 

"SWIĘCIANY 
+ Przygetewania do obchodu imienin 

Marsz. Piłsudskiego w Kiemieliszkach. Z ini- 
tjatywy Zarz. Zw. Strzeleckiego w dniu 28-g0 
łutego .r b. odkryło się zebranie przedstawi- 
ciełi Instytucyj Państwowych i Samorządo- 
wych oraz organizacyj społeczno-oświato- 
wych cełema powołania Komitetu Obywatel- 
skiego Obchodu lmienin Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego. 

Na powyższem zebraniu wyłonił się Ko- 
imitet Obchodn, do Zarządu którego zostali 
wybreni: ma prezesa p. Klaudjusz Choło- 
stiakow — kierownik szkoły w Kiemielisz- 
kach i na całonków Zarządu: p. Bronisław 
Łosieszko — kierownik szkoły w Prenach, 
p. Żofja Sytwanowiczówna — nauczycielka 
szkoły powszechnej w Kiemiełiszkach i p. 
Antoni €repułowski — mieszkaniec m-ka 
Kiemietiszki. 

Zorganizowany Komitet opracował szcze- 
gółowy program: uroczystego obchodu Imie- 
min Marszałka Piłsudskiego i stosując się 
do miejscowych warunków, postanowił 
dzień tem świętować 22-go marca. 

4 + + 

+ W Świrankach. Staraniem Kierow- 
'mictwa Szkoły Powszechnej został rorgani- 
zowany Obywatełski Komitet Uroczystego 
Qbchodu dnia Imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiege. W skład Komitetu weszli: na 
prezesa p. Brejtkopl Wacław — właściciel 
majątku Polany, na członków: Ksiądz — 
proboszcz Pryszmont Teofil, Piechota Jan— 
kierownik szkoły powszechnej w Świran- 
kach, Ogancwska Julja — kierowniczka 
szkoły powszechnej w Buciurmach i Sza- 
blinski Adolf — mieszkaniec m-ka Świran- 
ki. Komitet opracował następujący plan 
obchodu: 1) w dniu 22-go marca uroczyste 
wuabożeństwo w emiejscowym kościele, 2) 
akademja w sali szkoły powszechnej, na 
którą młożą się: odczyt na temat „Życie i 
czyny Miarszałka Piłsudskiego*, śpiew chó- 
ralny, dekłamacje, zaś wieczorem—przed- 
stawienie amatorskie. 

Józet Czarny, 

HOLSZANY. 
+ Czyżby poród na śniegu? 158-to letnia 

córka parobka maj. Michałowszczyzna gminy 
hołszańskiej M. S. w ubiegłym tygodniu poro- 
dziła dziecko płci żeńskiej które jak twierzdi 
„wypadło gdy szła'. „Wypadłe* dziecko wy- 
mieniona pozostawiła na mrozie wskutek cze- 
go noworodek zmarzł, gdyż urodził się żywy, 
jak twierdai dokonana sekcja lekarska. 

Dochodzenie prowadzone jest w dalszym 

ciąga. 

SSEMIANA 
+ Trejaeski.; W ubiegłym tygodniu w 

szpitału państwowym w Oszmianie dwie ko- 
biety porodziły trojaczki z tych troje (Ży- 
dówkij żyją, zaś troje drugiej (chzreścijan- 
№1) chociaż urodziły się żywe, zmarły. 

WIŁEJKA 
-+ MWieszezęśliwy wypadek czy zbrodnia. 

Przed paru dniami wyszedł z domu i nie- 
wrócił mieszkaniec wsi Kucrki, gm. wia- 
zyńskięj Kisły Jan, lat 18. Przedwczoraj 
wydobyto zwłoki jego z przerębłi ma rzece 
Rybczance. Zachodzi podejrzenie, że wy- 
mieniony popełnił samobójstwo. 

LIDA 
+ wymsiaacyjne posiedzenie Komitetu 

Obehodu JImienin Marszałka Józefa Piłsud 
skiego + W związku ze zbližają- 
cym się dmiem imienin Pierwszego Marszał- 
ka Polski %ózela Piłsudskiego, Zarząd Po 

wiatowego Związku Strzeleckiego zwołuje 
organizacyjne zebranie Powiatowego Ob- 
chodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go, które odbędzie się w dniu 7-go marca 
b. r. w sali posiedzeń Starostwa Lidzkiego 
Należy się spodziewać, iż społeczeństwo po- 
wiatu lidzkiego w bieżącym roku żywo zaj- 
mie się obchodem dnia imienin Pierwszego 
Marszałka Polski, albowiem w latach ubie- 
głych wyraźnie dawało odczuć, jak bardzo 
jest przywiązane do osoby Marszałka. 

-+ Pożar. W nocy z 2 na 3 marca z nieu- 
stalonej przyczyny wybuchł pożar we wsi 
Bielowce, gminy bielickiej, który dzięki na- 
tychmiastowej interwencji miejscowej lud- 
ności i straży pożarnej, nie przybrał groź- 
niejszych rozmiarów. Pastwą płomieni pa- 
@у 2 stodoły wraz z zeszłorocznemi  zbio- 
rami na szkodę Pawła Praniuka i Michała 
Szynkiewicza. Straty narazie nieustalone. 

+ Nieszczęśliwy wypadek. W dniu 2-go 
marca mieszkaniec m. Lidy Krugły Michał, 
jadąc konno najechał przez nieuwagę na 

przechodzącą ulicą 12-letnią Genewefę Fie- 
dorowiczównę, która doznała poważnych 

obrażeń na całem ciele. Fiedorowiczównę 
w nieprzytomnym stanie przewieziono do 
szpitala powiatowego, a nieostrożnego jeź- 
dźca doprowadzono do komisarjatu P. P. 
w Lidzie. 

BUDSŁAW 
-- Eeho z Budsławia. Mimo ciężkich wa- 

runków materjałnych i kulturalnych praca 
wre. Mam tu na myśli Zespoły Przysposo- 
bienia Rolniczego, usiane gęsto po naszej 
gminie. Skupiają one w swych szeregach, 
młodzież wiejską, która do nich chętnie się 
garnie. у 

Celem tych zespołów jest podniesienie 
drogą parktyczną kultury rolnej po wsiach 
naszych. ' Znaczenie takich zespołów jest o- 
gromne, gdyż starsi ronicy, mimo swej nie- 
ufności do wszystkiego co nowe, widząc re- 
zultaty kulturałnej uprawy na połetkach ze- 
społu, wstępują w ich ślady i nie żałują tego. 

Ze zbliżającą się wiosną, zainteresowa- 
nia w śród zaspołów wzrosły. Dowodem tego 
jest liczne wzięcie udziału w  2-u-dnio- 
wym Kursie Rolniczym dla przodowników ze 
społowych, zorganizowanym przez prezesa 
Towarzystwa Okręgowego Organizacji i Kó- 
łek Rolniczych w Wilejce jednocześnie wójta 
gminy w Budsławiu p. Franciszka Rusieckie- 
go w dniach 2 i 3 marca 1931 r. W kursie 
tym wzięła udział młodzież z kilku gmin, jak 
też i społeczeństwo starsze. 

Dzięki rzeczowym wykładom pp. prele- 
gentów Instruktora fachowego Dobrzyńskiego 
i Grzegorzewskiego, kurs ten dał wiele. To 
też w imieniu uczęstników kursu p. wójtowi 
Fr. Rusieckiemu i pp. prelegentom wyżej wy- 
mienionym, tą drogą składam serdeczną po- 
dziękę. 

NIEMENCZYN 
+ Zjazd Rachmistrzów. W dniu 6 marca 

w urzędzie gminy niemenczyńskiej, odbędzie 
się zjazd rachmistrzów z części pow. wileń- 
sko-trockiego. W zjeździe biorą udział inspek- 
tor samorządu gminnego Michał Niedek, po- 
mocnik inspektora Józef Byzkcowski oraz 
z Oszmiany inspektor Jan Stankiewicz. Zjazd 
ma na celu poddanie rewizji dotąd obowią- 
zujące instrukcji kasowo-rachukowej w kie- 
runku uproszczenia wykonywania czynności 
kasowo-rachunkowych w gminach. (x). 

Uezestniczka. 

  

Dziś odzina 20° 

W RADNI M L Koń 
6 marca Rieital fortepjan.   

  

    

… 
mentacyjne służą tu jako planowo 
mżyte a ręką szezerego artysty po- 
kierowane Środki do osiągnięcia głę- 
bokiej w mastroju całości. 

Wykonanie dzieł orkiestrowych 
koncertu symfonicznego było ze 
wszechmiar bardzo udatnem, znamio- 
nując o rzetełnem przejęciu się swo- 
jem zadaniem naszej orkiestry i jej 
dyrygenta. Jako solistka, wystąpiła 
primadonna Opery Warszawskiej, 
Ewa Bandrowska-Turska. Artystka, 

«obdarzona pięknym, o nieskazitełnej 
> czystości brzmienia, sopranem, okaza- 
ła się nietylko doskonałą odtwórczy- 
mią aryj koloraturowych („Lakme“ i 

- „Linda di Chamounix“), ale i bardzo 
kulturalną  imterpretatorką _— pieśni 
Dworzaka, Moniuszki, Czajkowskiego 

„i Bespighi'ego. Cieszyła się też u pub- 
ficzności powodzeniem niezwykłem. 

Wielkie również powodzenie arty- 
* styczne zdobył sobie koncert miejsco- 
wych artystów: pp. Nadelmanówny 
(fortepian), prof. Kontorowicza (skrzy 
pce) i A. Katza (wiolonczela) w cieka- 
wym programie kameralnym, (Trio 

"Czajkowskiego, Sonata Francha i 
„Passacagłia*  Handla-Halvorsena). 
Instrumenty smyczkowe tego zespołu 
(pp. Kontorowicz i Katz) partje swoje 

' odtwarzały z taką mocą i soczystością 
brzmienia, przytem z taką techniczną 
precyzją i głębią ekspresji, fortepian 
żaś miał w p. Nadelmanównie tak mu- 
zykalnie wyrafinówaną wykonawczy- 

«mię, że wspaniały ten zespół można beż 
„ przesady uważać za godny porywania 

się na zdobycie najwyższych wyników 
artystycznych. 

W życiu muzycznem naszego mia- 
sta niemałą rolę zaczęło odegrywać 
nowopowstałe Towarzystwo Przyja- 
ciół Muzyki Nowoczesnej. Dążąc do 
zaznajamiania społeczeństwa z prze- 
jawami twórczości najnowszej, urzą- 
dza to Towarzystwo eo pewien czas 
audycje muzyczne dla swoich człon- 
ków, połączone z dyskusją. Na ostat- 
niej audycji w lokału Zw. Literatów 
pp. Hleb-Koszańska i prof. Kontoro- 
wicz odtwarzali utwory Szymanow- 
skiego i współczesnych kompozyto- 
rów francuskich, poczem — w toku 
dyskusji, —- omawiano sprawy, z wła- 
ściwościami najnowszej muzyki zwią- 
zane. 

Witając jaknajprzychyłniej podob- 
ną inicjatywę, przypuszczać należy, że 
każdy miłujący muzykę — czy to bę- 
dzie muzyk zawodowy, czy też meło- 
man-amator, bez różnicy swoich upo- 
dobań i przekonań artystycznych, po- 
czuwać się winien do potrzeby zdoby- 
cia możności orjentacji w tak trudnej 
do popularyzacji dziedzinie, jaką jest 
dziedzina muzyki nowoczesnej. Do 
celów jej uznania, lub potępienia naj- 
racjonalniej chyba dojść można drogą 
objektywnego poznania. Tym zada- 
niom młode Towarzystwo zdaje się 
służyć owocnie. 

Zastępca. 

mA 

КОГр ОО 

Orzeczenie Komisji o „Sztu- 
bie" K. Leczyckiego. 

Ponieważ Kuratorjum  Wiłeńskie 
poczyniło pewne zastrzeżenia co do 
tendencyj sztuki K. Leczyckiego p. t. 
„Sztuba“, wyznaczono specjalną Ko- 
misję, która miała orzec, czy wysunię- 
te przez Kuratorjum zarzuty są istot- 
ne i czy autorytet władz szkołnych 
rzeczywiście może ucierpieć naskutek 
wystawienia „Sztuby*. 

Komisja, w skład której wchodzili: 
konserwator Lorentz, Hulewicz, przed 
stawiciel Kuratorjam p. Młodkowski, 
Tad. Łopalewski, mec. Węsławski i sta 
rosta grodzki Iszora była obecna wczo 
raj w południe na próbie generalnej, 
poczem odbyła naradę. 

W wyniku dyskusji uznano, 
iż sztuka nie zawiera inkryminowa- 
nych jej tendencyj i może być wysta- 
wiana. 

Z žycia kolejarzy. 
Kolejowe Przysposobienie 

Wojskowe. 

Kolejarze nasi poza codzienną pra- 
cą zawodową od kilku lat przygotowu 
ją się do ofiarnej służby Ojczyznie je- 
szcze na odcinku pracy dla mocarstwo 
wego rozwoju Polski, organizując je- 
dno z ogniw wielkiej armji rezerwowej 
— Kolejowe Przysposobienie Wojsko- 
we, które dziś posiada przeszło 40.000 
członków na całym terenie Rzeczypos- 
politej. We wszystkich węzłach kolejo- 
wych, warsztatach, oddziałach, a na- 
wet na najmniejszych stacyjkach są 
Ogniska tej, owianej duchem szczere- 
go patrjotyzmu i wysokiego poczucia 
obowiązku, organizacji kolejerzypols- 
kich, zwanej w skróceniu K. P. W. 

Na terenie Dyrekcji Wileńskiej 
praca KPW. wre w Ogniskach K.P.W. 
w Wilnie, N. Wilejce, Lidzie, Wołko- 
wysku, Białymstoku, Brześciu i w ca- 
łym szeregu mniejszych stacyj kolejo- 

wych Dyrekcji Wileńskiej K. P.. | 
Zanotować należy fakt dodatni po- 

wstania w Białymstoku I-go na tere- 
nie Dyrekcji Wileńskiej, oddziału żeń- 
skiego K.P.W., liczącego już ponad 25 
członkiń, przygotowujących się do 
współpracy z oddziałami męskiemi. 
Poza wykładami fachowemi wojsko 
wemi wprowadzone zostały przez or- 
ganizatora tego oddziału p. Suchockie- 
go Kazimierza wykłady z „Pogotowia 
Gospodarczego Polski“. Ze względu na 
doniosłe znaczenie społeczne tej organi 
zacji podamy wkrótce szereg interesu- 
jących danych statystycznych z pracy 
КОр 

0 czem mówią kolejarze. 

Redukcja personelu. Z ogłoszonych ostat- 
nio przez prasę zawodową kolejową enuncja- 
cyj p. Ministra Komunikacji wynika, że p. Mi 
nister osobiście jest przeciwny redukcji per- 
sonelu i stara się usilnie, by uniknąć zwalnia- 
nia pracowników P. K. P. 

Zwalnianie pracowników kolejowych — 
miało miejsce w niektórych dyrekcjach K. P., 
gdzie zwolniono pracowników próbnych i cza 
sowych, zwłaszcza w służbie drogowej i me- 
chanicznej z powodu słabego natężenia ru- 
chu towarowego na P. K. P. 

Zmniejszenie dni pracy w służbie warszta- 
towej i drogowej wywołane zostało ogranicze 
niem wskutek zimy prac przy budowach i 
utrzymaniu linij kolejowych. 

Urlopy wypoczynkowe. Obecnie obowią 
zujące normy 8—15 dniowych urłopów dła 
pracowników pewnych kategoryj, domagają- 
cych się większych wymiarów urlopów, nie 
będą zmienione z powodu niezwykle ciężkiej 
sytuacji finansowej P. K. P. 

Uposażenie pracowników P. K. P. nie ule- 
gnie zmianie mimo istniejących trudności fi- 
nansowych P. K. P. Obniżka uposażeń, jako- 
też zawieszenie przesunięć w szczeblach w od- 
niesieniu do prac. kol. nie jest przewidywane: 

Zmiana pragmatyki służbowej ma być 
wkrótce przedmiotem obrad Rady Ministrów. 

Wstrzymanie mianowań i awansów na 
P. K. P. spowodowane obecnym kryzysem go 
spodarczym, ma być uchylone skoro tylko do- 
chody P. K. P. się poprawią, co ma nastąpić 
w lipcu b. r. 

Przeprowadzania racjonalnej rewizji me- 
tod pracy i urzędowania w kolejnictwie ocze 
kują masy kolejarskie z utęsknieniem, co о- 
szczędziłoby wiele nieprodukcyjnych wydat- 
ków kołei i uprościłoby pracę kolejarzy. 

Konkurencja samochodowa coraz dotkli“ 
wiej daje się odczuwać w kolejnictwie, które 
zbyt mało posiada handlowców i zbyt biu- 
rokratycznie traktuje swoją klijentelę, obcią- 
żając ją nadmiarem formalności i stratą cza- 
su przy przewozie ładunków koleją. Naprzy- 
kład: 1) Przy przesyłkach wagonowych wyma 
ga się od wysyłającego zamówienia wagonu 
na dobę naprzód, złożenia kaucji po 12 zł. 
od wagonu, oczekiwania na dyspozycje Dy- 
rekcji i załatwienia przez klijenta całego sze- 
regu uciążliwych formalności: zapisów, wpi- 
sów, deklaracyj i t. p. 2) Przy wysyłaniu dro- 
bnicy kupiec mając do wysłania towar musi 
załatwić szereg uciążliwych formalności przy 
wypełnianie licznych rubryk listu. przewozo- 
* wwego przy nadaniu, oczekiwać zbyt długo 
kolejności, tracić czas w czasie przerw obia- 
dowych w magazynach nadawczych i odbior- 
czych, w kolejowych ekspedycjach, ponosić 
koszta powstałego wskutek tych przerw po- 
stoju wagonu. Pozatem kupiec nigdy niema 
pewności, że jego towar na czas nadejdzie, 
że nie będzie zasłany dalej wskutek niemożli- 
wości wyładowania na krótkich jednominuto 
wych postojach pociągu na stacjach P. K. P. 
Przewóz zaś ekspresowych posyłek jest zna- 

cznie droższy niż autobusem. Formalistyka 
i inne niedogodności powodują stratę czasu 
i podrażają koszta przewozu oraz opłata po- 
datku dochodowego od obrotu z przesyłek ko 
seda i dlatego odstraszają klijentek оё 
Olei. 

. „Bibljoteka Nowości” ° 
Płac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- & 
skim oraz w obcych. — Lek- 

Ę tura szkolna. — Dział nauko- 
3 wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. Ę 

        
   
     

  

   
   
   

    

  

   

w ТОВ 5К 

  

Greta Garbo (w karykatutze) w filmie 

„Anna Christie“. 
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CZEKOLADY—ŁOMU 
Prosimy przy zakupie takowego uważać na markę firmową 
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Sina lotniotwo to potęga Państwa! 

  

Konferencja prasowa w Sprawie 
autobusowej. 

Wprowadzenie autobusów marki „Saurera* leży w interesie 
państwa. 

Wczoraj o godz. 7 wiecz. bawiący 
w Wilnie Dyrektor Sprzedaży Państ- 
wowych Żakładów Inżynierji p. Ry- 
szard Mikucki zaprosił do siebie do 
hotelu przedstawicieli prasy w celu wy 
jaśnienia powodów swej urzędowej in 
terwencji na korzyść oferty „„Arbonu“. 

W świetle tych pierwszych oficjal- 
nych wynurzeń, bardzo zresztą stre- 
szeczonych przez. sprawozdawcę, kwe- 
stja zmonopolizowania ruchu autobu- 
sowego w Wilnie, wałkowana od chwi 
li złożenia Magistr. przez firmę „Ar- 
bon* oferty, wygląda jak następuje: 

Otóż Państwowe Zakłady Inżynie- 
rji wykonując swój wielki plan pracy 
w. zakresie produkcji samochodowej 
zainteresowane są wprowadzeniem nie 
tylko zresztą w Wilnie, lecz w całem 

państwie wozów ciężarowych jednego 
ustałonegó typu własnego montażu. 

Mając umowę z światowej sławy 
firmą szwajcarską „Saurera', Państ- 
wowe Zakłady Inżyn. przystąpiły już 
do montażu pierwszej partji tych wo- 

zów w Warszawie, a sprawą oferty 
wileńskiej „Arbonu* (Warszawskiej 
Spółki Akcyjnej) o tyle są zaintereso- 
wane, iż widzą w tej firmie poważne- 
go realnego odbiorcę wyrabianych 
przez siebie wozów. 

Dyr. Mikucki odpowiadał wyczer- 
pująco na zadawane mu przez dzienni 
karzy pytania, kładąc zasadniczy na- 
cisk na interes państwowy i miasta, 
zwłaszcza, iż, jak twierdzi, według u- 

stalonej u miarodajnych czynników 
opinji — Magistrat wileński tylko 
przez przyjęcie oferty „Arbonu* moż 
przez przyjęcie oferty „Arbonu* może 
z korzyścią dla miasta rozwiązać za- 
gadnienie śródmiejskiej komunikacji 
autobusowej. 

Jak sądzić należy z tego stanowi- 
ska oficjalnego reprezentanta Państw. 
Zakł. Inżyn. sprawa ta inaczej roz- 
wiązana być nie może i nie będzie. 

Nie znaczy to jednakowoż aby te- 
mat jej był już całkowicie wyczerpany 

(b) 

Zdemaskowanie planów Kominternu. 
Tajne instrukcje do polskich komunistów. 

W numerze wczorajszym „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy o pochwyceniu przez 
patrol K. O. P-u w rejonie odcinka granicz- 
nego Kozłowszczyzna kurjera G. U. P. nie- 
jakiego Pietrowa, który mistyfikując zbiega 
politycznego usiłował w ten sposób prze- 
dostać się wgłąb kraja z instrukcjami do 
organizącyj komunistycznych. Pietrow - z0 
stał zdemaskowany, a znalezione przy nim 
korespondencja i tajne okólniki odsłoniły 
program polityki kominternu na ziemiach 
wsęhodnich Rzeczypospolitej. 

*Z bogatego materjału zńałezionego u kur- 
jera oraz w wyniku przeprowadzonego do- 
chodzenia zdołano ustałić że Pietrow wyru- 
szył ż Mińska w dnia 1 marca, natychmiast 
po odbytej konfereneji wszystkich szełów 
i kierowników K. P. Z. B. i K. P. P. na któ- 
rej stwierdzono, iż ostatnio akcja komuni- 
styczna w Polsce zaczyna się załamywać 
na skutek błędów i nieodpowiedniej. takty- 
ki kierowniczych ster miejscowych organi- 
zacyj komunistycznych. Stan ten budzi po- 
ważny niepokój w Z. S. S.. R. Zwołano w 
związku z tem wspomnianą konferencję 

która zdecydowała opracować nowy plan 
działałania. Instrukcje i okólniki o wyni- 
kach i uehwałach konferencji miał właśnie 
dostarezyć Pietrow. 

Z okólników tych wynika, iż „Komin- 
tern*, stwierdzając upadek wpływów komu- 
nistycznych wśród szerszych mas robotni- 
czych i włościańskich na ziemiach wschod- 

Szczegóły włamania 

nieh, niepowodzenie to kładzie na karb 
błędów działaczy komunistycznych w Polsee 
i połeca rozpocząć akcję destrukeyjną wśród 
organizacyj przysposobienia wojskowego w 
pierwszym zaś rzędzie wśród „Strzelea*. Ak- 

е{а ta oczywiście ma być prowadzona w spo- 
sób oględny „od doła* i ma na celu pod- 
rywanie w szeregowych antorytetu swych do- 
wódców, Anałogiczna akcja ma być również 
prowadzona w wojsku. Dalej „komintern* 
stwierdza znaczne wzmożenie 
szerokich ster ludności wpływów rządowych 
(mowa tu o B.B.) i jak najenergiezniej połeca 
je zwalczać. 

Kontrakcja organizacyj komunistycznych 
musi pójść, w myśl okólnika, w kierunku 
wywoływania stałych zatargów między robo- 
tnikami i pracodaweami, na wsi zaś masi 
być zwrócona speejalna uwaga na podbarza- 
nie chłopów do niepłacenia podatków oraz 
na wywoływanie zajść z egzekutorami podat- 
kowymi i policją. 

W końeu „komintern* wyraża nadzieję, że 
kierownicze sfery kompartji w Polsce zech- 
cą naprawić swe błędy jnż w dniu 8 marea 
(międzynarodowy dzień kobiet) przez orga- 
nizację rozruchów i manifestaeyj ulicznych. 

Rewizja osobista u Pietrowa ujawniła po- 
zatem kilka listów od zbiegłych do Rosji so- 
wieckiej hromadowców Miotły i Rak-Michaj- 
łowskiego, zaadresowanych do miejseowych 
działaczy białoruskich sprzyjających idei ko- 
munistycznej. 

do kolektury Loterji 
Państwowej przy ul. Niemieckiej. 

W uzupełnieniu notatki zamiesz- 
czonej we wczorajszym N-rze „Kurje- 
ra Wileńskiego* o zuchwałem włama- 
niu do 2-giej rejonowej hurtowni ty- 
toniowej i Kolektury Loterji Państwo- 
wej przy ulicy Niemieckiej dowiadu- 
jemy się, iż włamywaczami którzy zo- 
stałi zatrzymani są „goście z Warsza- 
wy* — Przedmiejski Mowsza i Baj- 
wel Berel. Wspólnikom ich, stojącym 
na czatach w chwili zauważenia wła- 
mania przez dozorczynię udało się 
ujść przed pościgiem policji. 

Aresztowani włamywacze należeli 
do dobrze zorganizowanej szajki zło- 
dziejskiej, która już od kilku tygodni 
grasowała na terenie miasta i w krót- 
kich odstępach czasu zdołała dokonać 
kilku śmiałych włamań i kradzieży. 
Jej to dziełem było okradzenie skle- 
pów tytoniowych przy ul, Mickiewicza 
21 i Wileńskiej 12, oraz sklepu Rudzie 
wieza przy uł. Wielkiej. 

Po przybyciu na miejsce niendane- 
go włamania, władze śledcze skonsta- 
towały, iż włamywacze posługując się 
nowoczesnemi narzędziami, zdołali 
już wyłamać troje ciężkich masyw- 

nych drzwi i zabierali się rozprucia 
kasy. й 
Widzac się osaczonymi wlamywacze 

porozrzucali precyzyjne narzędzia zło- 
dziejskie jak wytrychy, raki do roz- 
pruwania kas ogniotrwałych, łomy i 
t. p. Przyczem herszt szajki Przed- 
miejski usiłując ujść przed policją u- 
żył następującego dość ciekawego for. 
telu. Wbiegł momentalnie na drugie 
piętro kamienicy, gdzie, jak zauważył 
poprzednio, mieszka dentystka i uda- 
jąc silny ból zęba, prosił o niezwłocz- 
ną pomoc. Po otrzymaniu pomocy 
zwrócił się z prośbą do męża dentyst- 
ki by mu otworzył bramę gdyż ta jest 
zamknięta. 

Gdy uprzejmy gospodarz wyprowa- 
dzał spóźnionego klijenta ten zatrzy- 
many jednak został przez funkcjonar- 
juszów policji, którzy edrazu rozpoz- 
nali w nim nieuchwytnego i poszuki- 
wanego oddawna włamywacza. 

Sprawcy nieudanego włamania o- 
sadzeni są narazie w areszcie central- 
nym do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych. 

(©). 
  

KRONIKA 
Dziś: Marcjana b. m. 

, Jutro: Tomasza z Akwinu. 

  

Wschód ełońca—g. 6 m. 13, 

Zachód » —. 17 m. 22 

Spostrzeženis Zakladu Meteorelegį) U. S. B. 
w Wilnie z dnia 5'11-—1981 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 
Temperatura średnia — 109 С. 

. najwyższa: — 6° С. 
» najniższa: — 17° С. 

Opad w milimetrach: -— 

Wiatr przeważający: północno-zachodsi. 

Tendencja barom. lekki epadek. 

Uwagi: półpochmurno, wietrznie. 

SAMORZĄDOWA. 

— Koniereneja inspektorów samorządo- 
wyeh. W ostatnich dniach odbyła się w wo- 
jewództwie wileńskiem konferencja inspekto- 
rów samorządu gminnego: Jana Stankiewi- 
cza, Eugenjusza Petryszcze i Michała Nie- 
deka pod przewodnictwem inspektora woje- 
wódzkiego p. Aleksandra Żyłko. Na konfe- 
rencji tej została ostatecznie opracowana in- 
strukcja biurowa dla urzędów gminnych na 
terenie województwa, która z dniem 1 kwiet- 
nia r. b. na próbę zostanie wprowadzona w 
kilku gminach każdego powiatu. Instrukcja 
ta czynności biurowe ujednostajnia i znacznie 
upraszcza. (x). 

MIEJSKA 
— Likwidacja pożyczki augiełskiej. Bawi 

obecnie w Warszawie prezydent m. Wilna, 

& 

się wśród. 

który jak się dowiadujemy, ma wespół z 
przedstawicielem radzieckiej Komisji do li- 
kwidacji pożyczki angielskiej mec. Jundziłłem 

przeprowadzić  pertrakłacje z czynnikami 

rządowemi w sprawie likwidacji tego długu. 

Samorząd wiłeński odbywa: obecnie rokowa- 

nia z przedstawicielami włądz rządowych, 

które idą po linji uzgodnienia dwóch pro- 

jektów likwidacji tej pożyczki. 

UNIWERSYTECKA. 
Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S. B W okresie egza- 
minacyjnym zimowym b. r. od 8 do 27 stycz- 
nia, przystąpiło do egzaminów 231 osób, 
składając 242 egzaminów częściowych z któ- 
rych 213 dało wynik pomyślny. Stopień ma- 
gistra filozofji w tymże okresie uzyskało 12 
osób. 

   

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Panie gospodynie honorowe Xl-go do- 

rocznego. Balu Akademiekiego, odbytego dnia 
2 lutego rb., proszone są o łaskawe nadesła- 
nie niesprzedanych kart wstępu na powyższy 
bal pod adresem: Wilno, ul. Wiełka 24, Brat- 
nia Pomoc. 

— Z Koła Prawników. 
Dn. 7.11! w sobotę o godz. 19 w Sałi Śnia- 

deckich U. S. B. odbędzie się. Turniej Kra- 
somówczy. urządzony staraniem zarządu ko- 
ła prawników studentów U. S. B. Po turnie- 
ju zostaną rozdant 3 cenne nagrody. 

Temat „Kradzież z nędzy”. 

Wejście 1 zł., 2 zł., akadem. 50 gr. 
Przypuszczamy że starsze społeczeństwo 

zechce posłuchać najmłodszych mówców: 
— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Pol. Mł. Akad. U. S. B. w Wilnie powiadamia, 
że w związku z intensywną akcją regułowania 
przeterminowanych zobowiązań pieniężnych 
powołał Komijsę Egzekucyjną ww składzie: 
Koł. Bolesława Dziczkańca, Jerzego Biełews- 
kiego i Włodzimierza Suroża. Komisja Egze- 
kucyjna urzęduje we środy i piątki od godz. 
19 m. 30 do godz. 21 m. 30. W tych terminach 
Komisja przyjmuje zaległych dłużników, ce- 
lem uregulowania stosunku ich wzgłędem Bra 
tniej Pomocy. 

HARCERSKA. 
— Komunikat A. D. H. W piątek dnia 

6 marca b. r. o godzinie 20-ej, w lokalu 

Związku Osadników Zygmuntowska 16 od- 
będzie się posiedzenie Rady Akademickiej 
Drużyny Harcerskiej. Na porządku spra- 
wy bardzo aktualne. 

Na skutek zaproszenia, złożonego dla 
Drużyny Akademickiej na ręce drużynowe- 
go, drużyna weźmie udział w zakończeniu 
Kursu dla pracowników oświatowych Związ- 
ku Osadników Ziemi Wileńskiej, które od- 
będzie się: dnia 7 marca b. r. o godzinie 18 
w sali Szkoły Powszechnej „Świt'* Mała Po- 
hulanka 4. Ze względu na charakter uro-- 
czystości winni się na niej znaleść wszyscy 
członkowie Akademickiej Drużyny Harcer- 
skiej. Zbiórka drużyny w „Świcie* o godz. 
18-ej. 

OPIEKA SPOŁECZN. A. 
— Zakład wychowawezy dła dzieci umy- 

słowo-upośledzonych. Dowiadujemy się, iż 
wydział opieki społecznej Urzędu Wojewódz- 
kiego opracował projekt założenia w Wilnie 
zakładu wychowawczego dla dzieci umysłowo 
upośledzonych. 

Na ten cel wyasygnowano 35.000 złotych. 

SĄDOWA. 
-— Zatwierdzenie koniiskat. Sąd Okręgo- 

wy na posiedzeniu gospodarczem w dnim 
24. II. 1931 r. zatwierdził konfiskatę Nr. 40 
czas. „Wilner Tog* z dnia 16. II. 1931 r. 

Nr. 4 czas. „Białoruskaja Krynica* z datą 
7. 11. 1931 r., Nr. 2 czas. „Unzer Weg* х datą 
№!у 1931 r., zarządzone przez. Starostwo 
Grodzkie Wiłeńskie, ponadto zatwierdził na- 
łożony przez Wil. Starostwo Grodzkie areszt 
nakładu czas. „Dziennik Wiłeński* 1) Nr. 

7 z dn. 10. I. 1931 r., 2) Nr. 21 z 27.1. 1981 r. 
za artykuł p. t. „Niedopuszczalne metody* 
3) Nr. 23 z 29. I. 1931 r. za notatkę „Brześć 
na łamach zagranicznych pism* i 4) Nr. 32 
z dh. 10. II. 1931 r. za art. p. t. „Mniejszoś- 
ci* i „Zgromadzenie Stronnictwa Narodo- 
wego'. 

GOSPODARCZA 
— Sowiecki przemysł drzewny. Dnia 28 

lutego r. b. w Izbie Przemysłowo Handlowej 
w Wilnie w obecności przedstawicieli zain- 
teresowanych urzędów oraz licznie zebra- 
nych przemysłowców i kupców drzewnych 
wygłoszony został przez inż. G. Guchmana 
referat „Przemysł drzewny Sowietów i je- 
go wpływ na międzynarodowe rynki drzew- 
ne“. Po wstępnym słowie Prezesa Izby R. 
Rucińskiego głos zabiera prelegent, który 
przedewszystkiem zobrazował strukturę or- 
ganizacji przemysłu drzewnego Sowietów, 
rolę trustów oraz t. zw. .,Lespromchozów”*, 
jako pierwiastkowych organów produkcyj- 
nych; z przytoczonych następnie danych sta- 
tystycznych wynikało, iż Rosja Sowiecka 
odczuwa dotkliwy brak materjałów drzew- 
nych mimo bardzo intensywnej produkcji 
i że deficyt ten ciągle wzrasta; godnem pod- 
kreślenia jest także i to, że zadaniem fachow- 
ców sowieckich Rosja stoi w związku z 

przewidywanym wzrostem konsumcji włas- 
nej w obliczu wyczerpania swoich zasobów 
drzewnych za kilkadziesiąt lat. Prelegent 
uważa na podstawie danych o konsumcji 
Światowej oraz o obrocie międzynarodo- 
wym, iż usilny eksport materjałów drzew- 
nych, który Rosja prowadzi že szkodą dła 
swego rynku wewnętrznego nie jest jednak- 
że główną przyczyną obecnej depresji na 
$wiatowych rynkach drzewnych. - 

Dalej na podstawie szeregu danych cy- 
frowych, prelegent wykazał, iż koszta pro- 
dukcji sowieckiego przemysłu drzewnego są 

* pardzo wysokie w związku z czem stoję 
bardzo wysokie ceny materjałów gotowych 
na rynku wewnętrznym. Jako stronę do- 
datnią organizacji sowieckiego przemysłu 
śrzewnego prelegent podkreślił rozporzą- 
dzenie rządu sowieckiego o rejonizacji prze- 
mysłu drzewnego oraz o zabezpieczenie go 
w t. zw. bazy surowcowe. Nawiązując de 
tej ostatniej kwestji prełegent poruszył tak- 
że sprawę zabezpieczenia w surowiec prze 
mysłu drzewnego w Polsce, uważając iż nie- 
uregulowanie tej sprawy doprowadziłoby 
przemysł drzewny w Polsce do upadku. 

Referent został wysłuchany przez obec= 
nych z wielkiem zainteresowaniem. ;
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— Związki kupieckie domagają się wał- 
ki z handlem ulicznym. Wiłeńskie Związki 
kupieckie przedłożyły Magistratowi memorjał 
w sprawie konieczności rozpoczęcia natych- 
miastowej walki z handłem ulicznym. W me- 
morjale tym kupcy wskazuję, że dzisiejszy 
stan rzeczy uniemożliwia osiadłemu kupiec- 
twu-wykonywanie swego zawodu ze wzgłę- 
du na konkurencję handłu ulicznego. 

W memorjale kupiectwo podkreśliło konie 
«zność ograniczenia wydawania zezwoleń na 
handel okrężny. 

— Przesunięcie terminu składania zeznań 
e doehodzie. Izba Skarbowa w Wilnie za- 
rządziła, iż termin do składania przez osoby 
fizyczne i spadki wakujące zeznań o docho- 
dzie wyznaczony w ustawie o państwowym 
podatku dochodowym, przesuwa się na rok 
podatkowy 1931 do 1 maja r. b. 

— Ulgi dla rolników. Celem przyjścia z 
pomocą rolnictwu województwa Wileńskiego, 
Bank Polski w Wilnie przystąpił do rozkła- 
dania niespłaconych jeszcze zobowiązań po- 

szczególnych dłużników z tytułu pożyczek rol 
niczo-zastawnych na nowe raty miesięczne, 
w miejsce rat dotychczas wyznaczonych. 

W marcu r. b. przypadają od' rolnictwa 
do zapłaty weksle z tytułu nawozów sztucz- 
mych w B. G. K. i w P. B. R. Jak się dowia- 
dujemy, dotychczasowe zabiegi organizacyj 
rolniczych wskazują na to, że weksle znaj- 
śłujące się w B. G. K. będą przedłużone w 
80 proc. a weksle w P. B. R. tylko w 25 proc. 

Sfery rołnicze Wileńszczyzny i Nowogród 
czyzny zwróciły się do Ministerstwa Rołnict- 
wa 'z prośbą o całkowite sprołongowanie na- 
ležmošci, przypadających od rolnictwa do za- 
płaty w marcu z tytułu nawozów sztucznych 
do jesieni roku 1931. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Związku Pań Doma. W 

niedzielę o godz. 4 popoł. w Sali Miejskiej 
Końska 1, odbędzie się „Dzień Łnu*. 

„ Zebranie to zaszczyci udziałem Generał 
Żeligowski, który wygłosi odczyt na ulubiony 
temat Inu. 

      

   

— Ze Związku Emerytów.  Doroczne 
Walne Zebranie Oddziału  Wiłeńskiego 
Powszechnego Związku Emerytów z dnia 8 
łutego 1931 r. zatwierdziło regulamin Kasy 
Samopomocy, utworzonej przy Związku. 
Da Zarządu Oddziału wybrani zostali Prze- 
mystaw Pawlikowski (prezes), Otton Ry- 
szard Jasieński (wiceprezes), Józef Kwiesie- 
lewicz (skarbnik), Wincentyna Jacuńska 
(sekretarz), Stefan Tuhan-Baranowski (za- 
stępca). Biuro Zarządu czynne w ponie- 
działki i czwartki w godz. 5—7 popołudniu 
w Wilnie, przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

— Zebranie Komitetu L. O. P. P. Dnia 4 
marca, w lokalu sejmiku wiłeńsko-trockiego 
odbyło się wałne zebranie Komitetu pow. 
wiłeńsko - trockiego L. O. P. P. 

Zagaił zebranie p. o. prezesa p. Michał 
Niedek — inspektor samorządu gminnego, 
przewodnictwo objął p. J Ołdakowski — 
burmistrz m. Nowo-Wilejki. 

Zebranie: 1) przyjęło do wiadomości spra- 
wozdanie z dotychczasowej działalności za 
rządu; 2) uchwaliło budżet na rok 1931 na 
ogółną sumę 7750 zł., 3) powołało do Zarządu 
na członków p. Jana Radwańskiego — sta- 
rostę wileńsko-trockiego, Henryka Wańkowi- 
cza, Michała Niedeka, Jana Macutkiewicza, 
Ottona Dowlasza i Władysława Kalatowicza. 
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani p. p. 
Zenon Ławiński, Leopold Osmólski i Aleksan- 
der Jermakowicz i na delegatów zgromadze- 
nia wojewódzkiego p.p. Michał Niedek i Jan 
Macutkiewicz. (x). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 6 b. m. o godz. 18 w lokalu przy ułicy 
Przejazd 5 (Antokol) odbędzie się gLVII ze- 
branie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Goście miłe widziani. 
Na porządku dziennym referat p. Bołe- 

sława Wścieklicy p. t. „Idee społeczne Włoch 
faszystowskich. Zebranie rozpocznie się o go 
dzinę wcześniej ze wzgłędu na premzjerę sztu- 
ki p. K. Leczyckiego. 

  

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 
dnia 8-go marca r. b. o godz. 1-ej po poł. 
odbędzie się w sałi Chrz. Domu Ludowego 
przy ul. Metropołitałnej Nr. 1, odczyt z cy- 
klu: Encyklika Rerum Novarum p. t.: „Rów- 
ność”, który wygłosi p. Henryk Chmielew- 
ski. Wstęp wiłlny. 

— Odezyt prof. St. Arnolda p. t. „Zadania 
i organizacja prac nad nowem wydaniem 
słownika Geograficznego odbędzie się w 

sobotę dnia 7 b. m. o godz. 8 wiecz. w Od- 
dziale Polskiego Tow. Historycznego (Se- 
minarjum Historyczne U. 5. B., Zamkowa 
11). Ze ,wzgłędu na doniosłość tematu 
zwłaszcza dla badań regjonalnych, pożąda- 
ny jak najliczniejszy udział inteligencji. 

— Posiedzenie Wydziału MI T-wa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie się w dńiu 6 marca 
w piątek r. b. o godzinie 7 wiecz. w lokalu 
Seminarjum Historycznego (Zamkowa 11). 
Na porządku dziennym referat Pana prof. 
J. Iwaszkiewicza p. t. „W sprawie rzeko 
mego katolicyzmu cesarza Aleksandra I“. 

— Odczyt o totografji barwnej. W sobo- 
tę 7 marca b. r. o godz. 19.00 w Zakładzie 
Fizycznym U. S. B. (Nowogródzka 22), od- 
będzie się drugi z cyklu wykładów popu- 
larnych urządzanych przez Oddział Wileński 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

Odczyt wygłosi p. dyr. Aleksander Dmo- 
chowski p. t. „O fotografji barwnej”. 

Wejście 1 zł. dla uczącej młodzieży 

  

50 gr. 

RÓŻNE. 
— W związku z opracowaniem budżetów 

przez Sejmiki i magistraty miast Wojewódz- 
twa wileńskiego, władze wojewódzkie wyda- 
ły okółnik, w którym zwracają uwagę na to, 
że podatki celowe (up. opłaty drogowe) nie 
mogą być prełiminowane ponad wysokość 
istotnego zapotrzebowania, ani też przekra- 
czać odpowiednich wydatków przewidzianych 
w budżecie i wpływy z tych podatków nie 
mogą być używane na inne cele. Niedopusz- 
czalne jest wprowadzanie podatków celowych 

ustawą niedozwolonych, jak np. podatku 
szkołnego, na meljorację i t. d. Za niewska- 
zane jest także uchwalanie przez Związki 
komunalne, a szczególnie przez gminy wiej 
skie, t. zw. składek dobrowolnych na powyż- 
sze cele. 

Bezwarunkowo zaś niedopuszczalne jest 
ściąganie tego rodzaju składek dobrowolnych 
w drodze egzekucji. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

z powodu próby generalnej ze sztuki „Sa- 

lome', Teatr nieczynny. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziesiejsza 

premjera. Dziś o godz. 8 ej ukaże się po raz 
pierwszy oryginalna sztuka Kazimierza Le- 
czyckiego, uba*. Cały niemal zespół 
Teatrów Miejskich zajęty jest w tej sztuce 
którą reżyseruje dyr. Zelwerowicz. 

Akcja toczy się w małem miasteczku na 
Kresach Wschodnich, treścią zaś sztuki są 
stosunki we współczesnej szkołe połskiej. 

— Jutrzejsza premjera „Salome“. Publi- 
czność wileńską oczekuje z wiełkiem zain- 
teresowaniem | jutrzejsz premjerą  „Salo- 

me“ Oscara Wilde'a. Nieśmiertelne to dzie- 
ło ukaże się w inscen Eugenjusza Dzie- 
wulskiego, który również skomponował ar- 

  

    

  

   

    

'cybogatą oprawę dekoracyjno-kostjumową, 
oraz wspaniałą ilustrację muzyczną. 

Obsadę stanowią najwybitniejsi artyści 
naszego zespołu z Eichlerówną, Sawicką, 
Severinówną, Kreczmarem, Mileckim, oraz 
dyr. Zelwerowiczem na czele . 

W wykonaniu sztuki biorą udział: orkie- 
stra, balet klasyczny, oraz liczni statyści. 

iedzielne przedstawienie popołud- 
niowe. W nadchodzącą nidziełę po cenach 
zniżonych w Teatrze na Pohulance ujrzy- 
sny dwie świetne jednoaktowe komedje F. 

  

         
  

Molnara: „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy”, w 

ji i z udziałem dyr. Zelwerowicza, 
w Teatrze „Lutnia” ukaże najnowsza 

kemedja Krzywoszewskiego „Noc Sylwestro- 
wa“ w režyserji dyr. Zelwerowicza, 2 Ni- 

wińską, Sawicką, Szurszewską, Balcerzakiem 
Ciecierskim, oraz  Wyrwicz-Wichrowskim 
w rołach głównych. 

— Poranek baletowy Anety Rajzer-Kap- 
łan. W nadchodzącą niedzielę o godz 12 w 
poł, w sali teatru „Lutnia* odbędzie się po- 
pis taneczny Anety Rajzer-Kapłan i jej 50 
uczenic. 

Bogaty program obejmuje balet fantastycz 
ny „Królewicz* i kot w butach, oraz cały 
szereg produkcyj tanecznych do muzyki Cho- 
pina, Schuberta, Moszkowskiego, Straussa, 
Prokotiewa i innych. 

Ceny miejsc zniżone od 50 gr. Bilety już są 
do nabycia w,kasie zamawiań od 11—9 wiecz. 

EA 

PIĄTEK, dnia 6 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 22.05: Koncert popularny 
13.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja 

; 5: Progr. dzienny. 16.30: 
У ń. 17.15: „Generał Józef Chło- 

picki* odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: 
Kom. L. O. P. P-u. 19.00: Progr. na sobotę 
i rozm. 19.15: Kom. „Sokoła*. 19.30: Rezer- 
wa. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. 
muzyczna. 20.15: Recital fortepianowy. W 
przerwie „Przegląd filmowy". Po koncercie 
komunikaty. 23.00: „Spacer detektorowy po 
Europie". 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT Z FILHARMONJI. 

Dzisiej. koncert z Filharmonji transmi- 
tują Radj cje 5 państw. Program wypełni 
recitał tortepjanowy znanego pianisty prof. 
Józefa Turczyńskiego, poświęcony twórczości 
jednego ze znakomitych kompozytorów fran- 
cuskich ostatnich czasów, Debussy'ego. Twór 
czość Debut ego odznacza się bajeczną ko- 
lorystyką i niezwykłą plastyką, z jaką kompo 
zytor wyczarował wizje fantastycznych ob- 
razów. Utwory te wymagają jednak zupełne- 
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go i niezwykłe skończonego opanowania te-- 
chniki fortepianowej przy lekkości uderzenia 
i dużej subtelności w intrepretacji. Cechy te 
mocnik inspektora Józef Byczkowski oraz 

JESZCZE W SPRAWIE DJALOGÓW 
LEKARSKICH. 

W związku ze wzmiankami odwołującemi 
„Rozmowy lekarza z matką”, okazuje się, że 
prof. W. Jasiński powrócił do Wiłna i przyj- 
muje pacjentów, mimo to jednak djałogi me- 
dyczne nie będą mogły w najbliższym czasie 
odbyć się. 

sg 

NĄ WILENSKIM BRUKU. 
Krwawa bójka. 

W dniu 4.b. m. na tle osobistych pora- 
chunków wynikła bójka pomiędzy Bartosz- 
ko Edwardem, Wiłkomierska 103, a szere- 
gowcem 13 p. uł. Joczem Edwardem w cza- 
sie której Bartoszko został dotkliwie pobi- 
ty i poraniony. Pogotowie Ratunkowe prze 
wiozło go do szpitała św. Jakóba w Stanie 
ciężkim. 

    

Samobójstwo. 
W dniu 4 b. m. szeregowiec 6 p. p. ieg. 

Paszkiewicz Kazimierz wypił esencji ос!о- 
wej w mieszkaniu u swej matki. Pogotho- 
wie ratunkowe odwiozło desperata do sapi- 
tala wojskowego. 

Nieszezęśliwy wypadek. 

W dniu 4 b. m. Zelman Zofja wysiadając 
z autobusu przy ul. Witołdowej upadła i zła-. 
mała nogę. Pogotowie ratunkowe po udzie- 
leniu pierwszej pomocy przewiozło Zełmam 
do mieszkania. 

Autebus wpadł na słup. 
W dniu 4 b. m. Szejmowicz Abraa, Ba- 

zyłjańska Nr. 2 prowadząc autobus bez pra- 

wa jazdy najechał przy ul. Tramwajowej 
na słup telegraficzny i połamał karosezję. 
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Polecam SiĘ 
Geny zniż.: Parter 60 gr.. Balkon 30 gr. 

Od dnia 6 do 9 marca I93| r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: Ku Miejskie Związek podlotkow 

  

TSALA MIEISKA Komedja w 12 aktach. Przygody 15 dziewcząt na samotnej Komedja łaskawym pracodawcom 
PAZ: © S W roli głównej Kathy Nagy. NAD PROGRAM: w paszczy krokodyla w 3 akt: na jaką pP R A £ Ę 

asa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. — Następny program: Więcej gazu. bądź ь 

np: wożnego, iletera, 

Dźwiękowy Najnowszy polski przebój e. D. t konduktora autobusowego 

TEATR z: RE , ( A lub inną. Mogę złożyć KINO- dźwiękowy w-g powieści N A | Y 4 kaucję 500 zł, jestem wcze 
St. Kiedrzyńskiego BOOK ciwy, posłuszny i obowiąz= 

kowy, Pracę mogę objąć 
od | kwietnia. Adres mėję 

„AELIOS“ 

  

W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, Hanka Rozwadowska, 

  

  

Wiłeńcza 89, tel. 9-28 ' K. Junosza-Stępowski, Madzelewska i is. — DODATEK DŹWIĘKOWY. Na pierwszy scans ceny zniżone. Hermaniszki; - -p. - Gródek 

k Mołodeczna, skrytka 15 
Polska mowa! Polski śpiew! Dziś uiu- 70 z dla A. B. : DŹWIĘKOWA KINO 

„НЦУМО" 
ul, A, Miokiewioza 22. 

  bieniec publiczności MAURICE CHEVALIER ais bleen MUR CHEVALIER Darądą Paramountu 
W rolach pozostałych: Nancy Carroll, Gary Cooper, Liljan Roth i wiele innych gwiazd „Paramountu”. > 

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

В @ 57р G 

CIĘŻARÓWKI i AUTOBUSY 
„FABRYKI SZWAJCARSKIEJ 

lt. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

śrórie Psdczopłdowe. 
ul. Wieika Nr. 21, 

  
  

  

  

  

  

  

Dźwiękowe Kino Dzisi | Zackowe. › ' „ul. Wieika Nr. 21, 

CGIIING |=, WARTA NOCNA zzz WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY SAAS 
` | We eš Billie Dove, Miketai Suzanin | NAD PROGRAM: Dodatki @#н įkowė, Dr GINSBERG 

T R > s R ° ч Р\э::':::.:шні'пв. o Godz. 4 6, 6 1.1030; w soboty i niedz. o g. 2-ej 
choroby skórne, wane E Na pierw. seans ceny zniżone. , ВНО Z ryczne i moczopłołówa 

Wileńska 3 
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KINO-TEATR | Dziś! Dziśl w B ARJ. STARGANE STRUNY : ‚ ЛН 
» Potężny dramat erotyczny w 10 aktach podług słyniego utworu Henry Bataiie'la “La PAR: A Silniki „topowe SAURER- DIESEL Н bezdymne, dające 75% ZIELAM 

WIELKA 42 A ua Su Franceska Bertini. NAD PROGRAM: RON Dans || oszćzędności na paliwie, wprowadzone w szeregu miast zachod- kuta tycyj 

i dai aj В ieści io- jskich i znajdujące coraz większe zastosowanie. iw 
Kino Kolejowe Dziś i dni następn. Według głośnej powieści nio-europejs. jdują Specjalność matematyka. 

0GN15 KO ba akk ei i R O D A ZYC I A St. Žeromskiego == Montaż i produkcja krajowe == S 

ims : i, E. Bodo, St. JArAcZ „cx warsz. х : Ta NEZH 
(epek dworca kolojow.) | *tównych: kina. Rradnzi r kp» zanosi, оя оуНЕ i Poleca: Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe | | | | 
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wojny w pow. E. Remargue'a. Najnowsze arcy- B t d So 
dzieło jakiego dotychczas nie było i nie będziel l wa na mm 

Monumentałny epokowy dramat Narodów, żadna księga i żadne pióro nie potrafi opisać co ten film. 

Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte w powieści E. Remarque'a, które wyświetla się tylko u nas i w żadnem 
: innem kinie nie będzie wyświetlane. 

logiczny dramat wadiee wa" Niewolnica demona “7 
Tło obrazu: Płonąca Afryka i Riviera francuska. W rol. gł.: Iwan Petrowicz, Alice Terry i Paweł Wegener. 

NAD PROGRAM Popalsei Pimpan + Kelemani 7,473*49*7i Hulaj dusza bėz KONLUSIA sea žinos, —————  komicy 

poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimm 

WIŁKOMIERSKA 3—20.. 

  

  STYLOWY 
užiea Wielka 36. 

Na marginesie sprawy autobusowej. 
RADA OKRĘGOWA 

GOSPODARCZYCH 
Związków Zawodowych w-Wiinie 

ul: Żydowska Nr. 15, 

  

Dziś! Wybitny szlagier, Potężny psycho- 

arcydzieło według tematu 
Polskie Kino | 

WANDA |OGLOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

    

  

` 

   

      

   

  

Зейкса 30, te1.14-81 

nejestr Handlowy. 
Bo Rejestru Handlowego Dział A, 
„Sądu Qkr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 26.1. 1931 r. 
12538. I; Firma: „Goland Mozes”. Przedsiębior- 

stwe zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
3304/V1 

11648: II: ' Firma: „Makafska Antonina", Przedsię- 
biorstwo. zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3305/V1 

    

889. 1l. Firma: „Wittenberg Rywa“. Przedsiebior- 
atwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3306/У1 
W dniu 29.1. 1981 r. 

8058. IL. + Firma: „Patasznik Chjena*. Przedsiębior- 
stwe zostalo'zlikwidowane i wykrešlą się Zz rejestrn. 

› 3307/V1 

" W dniw 26.1. 1931 r. 
543. li. Firma: „Berkman Pejsach*. Przedsiębior- 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

stwo zostało. zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
że ь Se 3308/V1 

+ W. dniu 9.Il. 1931 r. 
:" „Podlipski Stefan“. Przedsię- 

„zlikwidowane ' i wykreóla się z re- 
BO A 3309/VI 

я dniu, 7.11. 1931 r. 
1392. Il. Firma: „Sinuk Botuch*. Przedsiębiorstwo 

zsetało zlikwidowańe twykreśla się z rejestru. 3310/V1 

066 /W dniu 31.1. 1931 r. 
283. |. Firma: „I. Chilisberg i M. Joc”. Spółka 

zastała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. | 
: z 3311/V1 

  

  

į. iWydawniclwo.„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  
sdiączie & sława lx dama (b : 

.-__ o e dm dz m 

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

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 26.1. 1931 r. 
154. Il. Firma: „B-cia С. 1 7. Spokojni S-ka". 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
3312/V1 

W dniu 7.II. 1931 r. ^ 
165. II. Firma: „Szymel Bastomski i Chaja Lewin“. 

Spółka została zhkwidowana i wykreśla się z rejestru. 
3313/V1 

W dniu 30.1. 1931 r. 
12105. I. Firma: „Kamermacher Josei Tomor“. 

Firma brzmi: „Tomor - Lejb Szur*., Właścicielem jest 
Lejb Szur, zam. w Warszawie, ul. Leszno Nr. 56. Na 
mocy aktu zbycia zeznanego przed Aleksandrem Róż- 
nowskim Notarjuszem w Wilnie w dn. 27.XII. 1930 r. 
za "Nr. 6243 przedsiębiorstwo Jana Kamermachera 
przeszło na własność Lejba Szura. 3314/V 

    

11985. II. Firma: „Kilczewski Jan“. Siedziba przed- 
siębiorstwa została przeniesiona na ul. Konduktorską 
20-b w Wilnie. Właściciel zam. w Wilnie, ul. Konduk- 
torska 20-b. " 3315/V1 

7824. WI. Firma: „Kopertowicz Edmund“. Siedzi- 
ba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Po- 
Jocką Nr. 37 w Nowo-Wilejce. 3316/VI1 

  

3433, Il. Firma: „Ch. Klaczkin i J. Tejtelbaum 
S-ka". Czas trwania spółki przedłużony został do 
dnia I stycznia 1936 r. Weksle, umowy, czeki i wszel- 
kie zobowiązania w imieniu spółki podpisuje jeden 
którykolwiek ze wspólników pod stemplem firmo- 
wym. 3317/V1 

  

Reperacja maszyn do szycia 
© prędka, dokładna i tania 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Zawalna Nr. ll-a — Sklad maszyn. 1147   

A IO. 

LECI Sk r 

  
  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„UIÓJWIANKA” 
ul. Królewska 9. 

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

Piwo. Gabinety. 

Dwóch parów. 
poszukuje 

dlżeg0 pokOjU 
lub dwóch 

w centrum: miasta 
z telefonem. 

Oferty do Administa, 
„Kurjera Wilensk.“— 
Jagiellońske 3, tel. 99 

  

dobrze rentujące do sprze- 
dania na wyjątkowo do- 

godnych warunkach. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 

Mickiewicza 2I, tel. 152 
  

gub. paszport zagranicz- 
ny, wyd. przez Staro- 

stwe Lidzkie na imię 

Wolfa Szapiro, uniew. się. 

| znajomość: polski, rosyj-   
3.11. 1931 r. Li dz. 118: 

ZAŚWIADCZENIE. 
Naskutek wniosku zainteresowanej organizacji stwierdzamy: 
|. „Związek Właścicieli Autobusów Kierowców i Konduktorów w Wilnie” 

wchodzi w skład grupy gospodarczej reprezentowanej przez nasz Gospodarczy 
Związek Zawodowy w Wilnie, który jest w ścisłym kontakcie z B. B. W. R. 

2. Członkowie tego Związku Właścicieli Autobusów Kierowców i Konduk- 
torów pracują zarobkowo w zorganizowanej przez siebie „Spółdzielni Autobuso- 
wej”, która utrzymuje obecnie komunikację pasażerską w Wilnie. 

Z uwagi na poczynione zabiegi wspomnianej Spółdzielni Autobusowej do- 
okoła uzyskania koncesji na prawo utrzymania komunikacji autobusowej w Wiłnie 
w ciągu najbliższych dziesięciu — dwudziestu lat, jako instytucja zawedowo-gos- 
podarcza, a więc uprawniona do opinjowania 
utrzymania komunikacji autobusowej „Spółdzi 

    

przyznanie koncesji na prawo 
ni Autobusowej" leży w interesie: 

1. Społeczno-gospodarczym, gdyż umożliwia to wielkiej rzeszy. (zgórą 500 
osób) obywateli do współpracy gospodarczej nad zagadnieniem nawpół publicz- 
nem, jakiem jest zagadnienie komunikacji. 

2. Państwowym, gdyż pozbawienie związanych z egzystencją „Spółdzielni 
Autobusowej“ okołe 500 żywicieli (a z rodzinami około 1500 osób) może, w razie 
nie.przyznania jej koncesji, a przez to i pozbawienie 

  

jej członków i pracowników 
dotychczasowych zarobków—spowodować przerzucenie troski utrzymania tych ludzi 
na ciężar Państwa. t. j. Państwowego Funduszu Bezrobocia. 

Zaświadczenie niniejsze wydane dla przedstawienia Magistratowi m. Wilna. 
(Pieczęć okrągła: Rada Okręgowa Gospodarczych 

Związków Zawodowych w Wilnie). 

Sekretarz (—) Mackiewicz. Prezes (—) Szczukiewicz. 
UWAGA: Oryginał znajduje się w Wileńskim Oddziałe Związku Apaidaie 

ni.Polskich — Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 18. 

SAWORZĄDOWIEC 
lat 30, kawaler, wieloletnia 
praktyka: 3 lata sądownie- 
two, 4 biurowość wojsko- 
wa, 6 jako sekietarz ma- 
gistratu, dwa bankowość, 
biegle piszący na maszy* 
nach  trżech systemów, 

unieważnia zgubione świa- 

' dectwo "dojrzałości, wy- 

dane przez Żeńskie Semi- 

narjum Nauczycielskie U. 

P. T. w Kołomyi, 

Student 
xutynowany korepetytor 
poszukuje lekcyj za po- 

tkój lub obiady. Oferty; 
Administracja Kurjera Wi- 
lešskiego pod „Student“, 

ski w mowie i pišmie, 
pierwszorzędne šwiadec- 
twa,poszykuje žajęcia biu- 
rowego. Miejscowość o- 
bojętna. Wymagania skro- 
mne. Zgłoszenia: Admi- 
nistracja Kurjera Wiłeń- 
skiego „Samorządowiec". 

  

  

  

Bela Tepper Poszukuję 

wspólnika 
do młyna motorowego i 
guntarki. Wł. Mackiewicz 
poczta Kluszczany fol. 
Dobizyń. (Młyn 1stnieje od 

1 czerwcą 1930 r.) 

Tanio sprzedaje się 

(lin, 

  
  

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

- Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie Vfl rewiru, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej Nr. 14 ma. 3% 
zgodnie z art. 1030 U. P. С. obwieszcza, iż 'w dniu 
17 marca 193] r. o godz. IO-ej rano w Wilnie przy 
uł. Wileńskiej 38 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego spółki Sfinke właści: 
ciela kino-teatru Helios, składającego się z 500 sztuk 
krzeseł, oszacowanego na sumę zł. 2000 na zaspoko- 

jenie pretensji Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych w Warszawie. 

3372/V1 Komornik Sądowy A- Uszyński. 

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Gradno za» 

wiadamia, że w dniu 20 marca 193] r., godz. fÓ-ta 
odbędzie się przetarg nieograniczony na robety ba- 
dowlane w Podbrodziu, Wilnie, Białymstoku i Grodnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Białostoc= 
kim Dzienniku Wojewódzkim" i „Przeglądzie TecR- 
nicznym* w Warszawie. | 5 A 

3 Okręgówe Szefostwo Budownictwa 
"Grodno ręss 59a 
„L. dz. 1342/Bud. 

  

3381/VI .. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
AE! WW 2 

oszukuje dla utzędu pocztowego lokalu z wejściem 
22 frontu (pożądane = irek) w dziełnicy ul. Za. 

walna róg Nowogródzkiej do ul. Wszystkich Świętych, 
składającego się z 2 do 4 pokojów. . : 

Oferty skladač do Oddziału Budowlanego Dyrekcji, 
ul. Sadowa Nr. 25. 8 337941 

BBCAGYRAKIM: Sadie L takóow „Gzyane 64 godz. P-2 gzań Biaczelny rudstw zrzyjmsja 08 goók Bd gpań Radaktee działu gespadaczzago pszyjskajo aż gadu, B= T wieze, we wiechi | piątki, Bqkapisów Redakcja mie swrooa Dyrektw wydez; 

(| mitus przyjmuje ad god Kiss gycł,  Gyozmała przjmają się cd gad 8-6 I Pod wiza Kasto suckemo P, K. O, Mb. GRIÓR Metondz = mł. Ė-ės Jababa I, Telelau 8-40, i : 

prongibą parkių 4 8 egidą YA GERA GHRABNEŃ Z wie sdiuninowy pszać toteies => 60 ga, m twdócia 4, HI 
qugłosmutt tytawo | idninigiwa = HG śrożęj, s satastadnu siajeowmikij śrató, w 
bat bono, za tds iłcio banawy. Ańmiaistescja wstrzogą sałżn zorza uwósiy taytan drób agizozzó. . 

Redaktor odpowiedzialny Auteni Wiszniewski - 

ах н @д в —ТБ V, V, VI 36 ga, sa teletosm 13 1. kronika ralio ‚ 
samanch sfaisidwych 1 twiątenznywe "8h ści, Nagano 04 Eko 
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