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Przed paru dniami opublikowane 
zostały dane cyfrówe umowy flotowej 
pomiędzy Włochami a Francją, wzglę- 
dnie i Anglją, stanowiące część umów. 
zawartych w Rzymie. „Czas' podkreś- 
ła z naciskiem wyraz „część* umów, 

gdyż kompromisowi flotowemu, jak z 
wiełu oznak wnioskować można, towa- 

rzyszyło także porozumienie i w in- 
nych kwestjach o charakterze poli- 
tycznym wzgłędnie finansowym. Szcze 
góły ich zapewne nie będą opublikowa 
ne, ale zato w odpowiednim momen- 

cie wykonane. Jeśli idzie o umowę 
flotową, to jak się okazuje, nie ma 
ona eharakteru definitywnego, ale 
tymczasowy; w szczególności głośna 
sprawa parytetu flotowego nie została 
w niej definitywnie załatwiona, ale 
odroczona na lat pięć do r. 1936 tak, 
że obie strony mogły uratować swoje 
interesa: Włochy nie zrzekły się pa- 
rytetu, a Francja zachowała swoją 
przewagę nad Włochami. 

Tekst umowy nie porusza też spraw 
zasadniczych, gdzieby właśnie ten pa- 
rytet musiał stanąć na porządku dzien- 
nym, ale tem gorliwiej reguluje szcze- 

góły budowy w pewnych klasach o- 
krętów. I tak ustęp pierwszy poświę- 
cony jest pancernikom, co do których 
obowiązuje: oba: państwa umowa wa- 
szyngtońska z r. 1922, ustanowiająca 
słosunek tych statków bojowych mię- 
dzy Anglją, Stanami Zjednoczonemi, 
Japonją, Francją i Włochami jak 

5:5:38:1.75. Za zgodą Anglji, pod 
kątem widzenia przyszłej rewizji u- 
mowy waszyngtońskiej podniesiono 
cyfrę tę dla Włoch i Francji na 1.85. 
co oznacza dla nich prawo posiadania 
w klasie pancerników 185.000 ton, 
Do końca roku 1936, dokąd obowią- 
zuje umowa, mogą obydwa mocarstwa 
zbudować po dwa nowe pancerniki 
nie większe od 23.000 ton, z działami 
305 mm, wzamian za co Francja wy- 
cofa ze służby jeden pancernik typu 
„ Diderot", a Włochy jeden krążownik 
o pojemności 16.800 ton. Oznacza to, 
że oba te państwa nie osiągnęły jesz- 
cze obecnie przepisanej im w Wa- 
szyngtonie kwoty pancerników, tak że 

po uzyskaniu obecnie nowych 10.000 
ton, będą ją mogły, w porównaniu 
ze stanem dzisiejszym powiększyć do 
r. 1936 o 25—30.000 ton. 

Dalszy ustęp umowy tyczy również 
uregulowanej w Waszyngtonie sprawy 
okrętów łotniczych, których łączną po- 
jemność oznaczono w Rzymie dla 
Francji i Włoch na 34,000 ton. Mniej 
sprecyzowane są dalsze ustępy, tyczą- 
ee tych klas okrętów, które objęła ze- 
szłoroczna umowa londyńska pomię- 

dzy Angiją, Stanami a Japonją. Tutaj 
ustałono, że po ukończeniu programu. 
z r. 1930 i Francji i Włochy nie będą 

budować do r. 1936 nowych krążow- 
ników zarówno w artylerji. <ięższej, 
jak lżejszej od 155 mm, ©° ; nowych 
kontrtorpedowców. — | _«azie usu- 
nięcia jakiegoś statku tej kategorji z 
powodu przestarzenia się, Włochy i 
Francja mają się porozumieć, czy go 
zastąpić nowym, czy też o jego kwotę 
zmniejszy się stan tej kategorji w obu 
państwach. Kontriorpedowce mają 
hyć wymieniane po 16 latach służby, 
CO'oznacza zastąpienie nowemi wszyst- 
kich kontrtorpedowców zbudowanych 
Przed wojną. 

Również wstrzymana mą być obu- 
stronna budowa łodzi podwodnych po 
sfinalizowaniu programu z r. 1930, 
z prawem wymiany jednostek przesta- 
rzałych. Do dnia 31 grudnia: 1936 r. 
francuskie łodzie podwodne nie mogą 
przekroczyć łącznej _ pojemności 
381.989 ton, przyczem Anglja zastrzeg 
ła sobie możliwość powiększenia swej 
kwoty 150.000 dla kontrtorpedowców. 
—W zakończeniu stwierdzono wszak- 
że rzecz zasadniczą: oto, że umowa 
rzymska nie jest definitywną i nie u- 
stała na trwałe stosunku między An- 

glją, Francją a Włochami, ani też nie 
przesądza, w jaki sposób zastąpione 
zostaną po r. 1936 przestarzałe okręty. 

Tak przedstawia się formalna stro- 
ва umowy, której główną cechą cha- 
rakterystyczną jest zachowanie pary- 
łetu między Francją a Włochami co 

do zbrojeń bieżących. Istotny obraz sy- 
tuacji odsłoni się nam dopiero, gdy 
weźmiemy «cyfry ogólne. Umowa rzym 
ska stwierdza, że za każde tysiąc ton 
zbudowanych przez Francję, mają 
Włochy prawo do budowy tysiąca tom 
tej samej wartości, ale dyskretnie nie 
mówi nic o tem, że oznacza to utrzy- 
manie obecnego stosunku sił między 
ebu fłotami. Dziś Francja ogranicza 
się do 640.000 ton. Włochy do 490.000 

  

i ten stosunek jak 9:7 pozostać ma 
do r. 1936, O ile Włochy zdołają na- 
dążyć kroku Francji w wydatkach na 
zbrojenia, będą miały przez najbliższe 
lat sześć flotę o 150.000 ton mniejszą 
od francuskiej, O ile nie zdołają, dy- 
stans ten może się powiększyć. Jest to 
coprawda cofnięcie się Francji z mak- 
symalnej cyfry 240.000 ton przewagi 
nad Włochami, co zmieniało stosunek 
flot na 2 :3, ale niemniej jest to utrzy- 
manie znacznej przewagi floty fran- 
cuskiej. Występuje ona zwłaszcza w 
klasie łodzi podwodnych, głównej gwa 
rancji Francji dla jej komunikacji z 
kolonjami  afrykańskiemi. Przeciw 
52.000 ton włoskich ma Francja pra- 
wo do prawie 82.000 ton łodzi pad- 
wodnych. W r. 1924 uzyskała Francja 
o 42,000 obecnie o 32.000 ton przewagi 
nad Włochami. Przewaga Francji u- 
trwalona została także w klasie torpe- 
dowców i kontrtorpedowców, podczas 
gdy Włochy zyskują nieco w klasie 
małych krążowników. 

Utrzymanie obecnego stosunku flot 
między Włochami a Francją to jedna 
strona sprawy. Druga to zostawienie 
sobie przez obydwa państwa wolnej 
ręki co do ostatecznej kwoty ich flot 
w stosunku do Anglji. Postanowienie 
to w związku z jednym z ustępów 
konwencji, przewidującym możność 
zmian jej postanowień naskutek wyni- 
ku wielkiej konferencji rozbrojeniowej 
w r. 1932 jest.główną bronią obu tych 
państw w stosunku do 3 potęg mor- 
skich; przedewszystkiem daje ono 

Francji możność w r. 1932 zrealizowa- 
nia głównej swej tezy, że spraw roz: 
brojenia na lądzie i na morzu nie moż: 
na oddzielać od siebie. Politycy państw 
anglosaskich mieli na tym punkcie 
program bardzo prosty: porozumieć 
się najpierw między sobą: co do zbro- 
jeń morskich, ustalić i utrwalić swą 
przewagę na morzu, a potem mając 
pakt morski w kieszeni podyktować 
państwom kontynentalnym takie roz- 
brojenie na lądzie, jakie dagadzać bę- 
dzie kombinacjom ekonomicznym An- 
glji i Ameryki i jakie być może chęt- 
nie widziałyby Niemcy, ale które jed- 
nem pociągnięciem pióra pozbawiało- 
by szereg państw europejskich a prze- 
dewszystkiem Francję faktycznych 
gwarancyj bezpieczeństwa i czyniłoby 
w ten sposób mocarstwa anglosaskie 
arbitrami Europy. Koncepcja ta przez 
opór Francji w Londynie została za- 
hamowaną a układ rzymski ustalił o- 
statecznie koncepcję inną: rozbrojenie 
na lądzie traktowane będzie w r. 1932 
w związku z rozbrojeniem na morzu, 
a gdyby ten związek został tam ze-. 
rwany Francja będzie miała w r. 1936 
możność wyłamania się z układu o 
rozbrojeniu na morzu. 

Chociaż więc minister marynarki 
Alexander zaprzeczył w Izbie gmin ja- 
koby Anglja w z wiązku z paktem flo- 
towym zobowiązała się do popierania 
francuskiego punktu widzenia na kon- 
ferencji rozbrojeniowej, to faktycznie 
związek między rozbrojeniem na lą- 
dzie i morzu został utrzymany, hamu- 
"jąc przez to oczywiście na konferencji 
rozbrojeniowej swobodę ruchów naj- 
bardziej w rozbrojeniu na morzu inte- 
resowanej Anglji. Z tej też przyczyny, 
wyniki umowy rzymksiej są tak do- 
niosłe dla pokoju Europy, który za- 
bezpieczają przed niespodziankami, 
jakieby musiały wyniknąć ze zmiany 
dzisiejszego układu stosunków i gwa- 
rantujących go sił faktycznych. 

    

Jedno- i dwuizbowe mieszka- 
nia inwalidów zwolnicne od 

podatku lokalowego. 

Wobec nadchodzącego terminu 

płatności podatku lokalowego za nowy 
kwartał, Związek Inwalidów Wojen- 

nych R. P. przypomina, że mieszkania 
jedno i dwuizbowe, zajmowanć przez 

inwalidów wójenych, oraz wdowy i 
sieroty po poległych które pobierają 
zaopatrzenie ze skarbu państwa, zwol- 
nione są od tego podatku. 

Od podatku lokalowego zwolnieni 
są inwalidzi wojenni, oraz wdowy i sie 
roty po inwalidach, zajmujące nie wię- 

cej niż dwuizbowe mieszkania, bez 
względu na dochody lub majątek. Z 
ulgi tej nie korzystają tylko inwalidzi, 
którym renta ab zawieszona lub 
też skapitalizowana. 

AKN AIA S III S SIS 

Silne lotnictwo 
te potęga Państwa! 
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W środę 18-go marca 1931 r. © godz. 9 m. 30 r. 
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JÓZEFA MONTWIŁŁ 
wielkieao działacza społecznego i niezrównanego filantropa, 
OE ZAW i 

w Bazylice Metropolitalnej za spokój duszy zmarłego odbędzie 

sę nabożeństwo żałobne, na które zaprasza 

Zarząd Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej. 

  

Eks-król obchodził Ferdynand 
ostatnio 70-tą rocznicę urodzin. 

PORETTWETCOWE CREED ERRRA 

bułgarski 

Przyjazd króla Alfonsa 
do Londynu. 

LONDYN, 16. III. (Pat). W związ- 
ku z przyjazdem do Londynu króla 
Alfonsa hiszpańskiego przedsięwzięte 
zostały nadzwyczajne środki ostrożnoś 
ci. Na dworcu kolejowym przestrzeń, 
dzieląca publiczność od angielskiej pa- 
ry królewskiej „przybyłej na powitanie 
króla Alfonsa, była wypełniona przez 
licznych detektywów. Żadnego incy- 
dentu nie było. Króla Alfonsa, przejeż 
dżającego do pałacu Kensington, który 
zamieszkuje chora obecnie księżna Be- 
atrice, tłum witał owacyjnie. 

A 

(yk wykładów o panidealizmie. 
Założone przez niedawno zmarłe- 

go znakomitego profesora, Rudolfa 
Marję Holzapfla jednego z najgłęb- 
szych umysłów doby obecnej w dzie- 
dzinie poszukiwania nowych dróg roz 
woju ducha ludziego, „Międzynaro- 
dowe Stewarzyszenie Panidealistów* 
urządza w dn. 7-—14 kwietnia r. b. 
w Baumgarten (Szwajcarja — nieda- 
leko Luzerny) cykl wykładów pod 
ogólnym tytułem .,Cele i drogi nowej 
kultury. { 

Poszczególne wykłady będą wygło 
szone przez wybitnych członków Sto- 
warzyszenia, m. i. pp. dr. W. Astro- 
wa, dr. H. Debrunner'a, R. Herwin'a, 
dr. H. Rhyn'a, Ch. Senechal'a, dr. 
Zbinden'a i in. Wykłady będą po- 

święcone następującym | zagadnie 
niom: Stan umysłowości współczes- 
nej; O duchu i istocie Panidealizmu; 
Nowy ideał religijny; Nauki przyrod- 
nicze a religja; Chrześcijaństwo i kul- 
tura; Sztuka i jej pojmowanie; Nowe 
drogi i cele twórczości artystycznej; 
Panidealistyczne sumienie; Nowe 
kształtowanie życia socjalnego; No- 
wa synteza. Wykłady będą połączo- 
ne z towarzyskiem współżyciem  u- 
czestników, oraz wycieczkami w po- 
bliskie okolice Szwajcarji. 

Koszta uczestnictwa w wykładach 
wynoszą: wpis 15 fr. szw., mieszka 
nie i utrzymanie za 8 dni od 44 do 
58 fr. szw. Dojazd do stacji Immens- 
see na linji St. Gothard (Luzern. Art 
Goldan). O bardziej szczegółowe in- 
formacje zwracać się należy do Biu- 
ra „Międzyn. Stowarzyszenia Panide- 
alist. Vexeinigung. Zurich 7, Klos- 
bach str. 111).   

Zjednoczenie stronnictw ludowych nastąpiło 
pod hasłem wspólnego 

Си 

W ub. niedzielę jak zapowiadalis- 
my, odbył się zjazd przedstawicieli 
trzech stronictw włościańskich: Piasta 
Wyzwolenia i Ctronnictwa Chłopskie- 
go, poświęcony zjednoczeniu trzech 
stronnictw w jedno. Obrady zagaił po- 
seł Malinowski (z Wyzwołenia), na 
przewodniczącego zjazdu obrano posła 
Witosa. Poseł Kiernik zreferował spra- 
wę zjednoczenia ruchu ludowego i 
zgłosił formalny wniosek o stworzenie 
jednego stronnictwa Ludowego. Wnio- 
sęk, ten dużą większością głosów prze- 
Szedł. Wobec tego na prezesa nawej 
Rady Naczelnej wybrano posła Wito- 
sa. Ponadto wybrano komitet wyko- 
nawczy, na którego czele ma stanąć 
poseł Wrona. Zaś najwyższą władzą 
nowego stronictwa jest Kongres, któ- 
rego przewodniczącym obrano posła 
Malinowskiego. 

Wśród rezolucyj o charakterze or- 
ganizacyjnym, m. in. uchwalono wy- 
dać odezwę do włościaństwa, w związ- 
ku ze zjednoczeniem Stronnictwa 
Chłopskiego. Zjednoczenie to nie było 
rzeczą łatwą do osiągnięcia. Różnice 
programowe między poszczególnemi 

   Tel. od ml. kor. 
frontu antyrządowego. 

‚ & Warszawy. 5 

grupami dotyczyły głównie trzech 
punktów w stosunku do religji, do 
mniejszości i stopnia radykalizmu w 
zakresie reformy rolnej. O ile „Stron- 
nictwo Chłopskie* i „Wyzwołlenie* 
stoją na płaszczyźnie radykalizmu 
społecznego i w programie wypisane 

„miały rozdział Kościoła od państwa, 
autonomję dla mniejszości narodo- 
wych, reformie rolną bez odszkodo- 
wań, o tyle „Piast** reprezentował pro- 
gram daleko bardziej umiarkowany. 
W wyniku blisko rocznych narad u- 
wieńczonych  przedwczorajszym zjaz- 
dem, programy „Wyzwolenia i 
„Stronnictwa Chłopskiego* uległy po- 
ważnemu zmodyfikowaniu, natomiast 
program „,Piasta* stracił cokolwiek ze 
swego umiarkowania. Ten kompromis 
doszedł głównie dzięki temu, iż wszyst 
kie trzy partje, jako znajdujące się w 
opozycji do rządu, mają w obecnej 
chwili bardzo uproszczone programy, 
mianowicie: stosunek negatywny do 
poczynań rządu, i na tej płaszczyźnie 
wszystkie trzy stronictwa szybko zdo- 
łały się porozumieć. X 

Odłożony termin. 
(Tel. od wł. kor. 

Dowiadujemy się, że z uwagi na 
trudności, na jakie napotyka rozporzą- 
dzenie o meldunkach i księgach lud- 
ności, mianowicie: zarówno na trud- 

ności techniczne, jak i finansowe w 
poszczególnych gminach, Min. Sp. 

z Warszawy). 

Wew. przedłużyło termin złożenia re- 
jestru mieszkańców do dnia 31 grud- 
nia 1931 roku. Ponadto min. sp. wew. 
ma upoważnić wojewodów do dłuższe- 
go przedłużenia tego terminu w/wy- 
padkach wyjątkowych. 

Zamach na radcę ambasady sowieckiej. 
TOKJO 16.111. Pat. — Nieznany 

esobnik dokonał zamachu rewołwero- 
wego na radcę handlowego ambasady 
sowieckiej w Tokjo Pawła Anisjewa. 
Anisjew został ciężko ranny. 

TOKJO, 16. III. (Pat). Sprawca 
zamachu na radcę handlowego posel- 
stwa sowieckiego Pawła Anisjewa, 
zranionego wczoraj ciężko strzałem z 
rewolweru, oddał się dziś dobrowolnie 
w ręce policji. Jest to niejaki Nobukat- 

su Satu, były dyrektor przedsiębior- 
stwa, zainteresowanego w połowie ryb 
na wodach północnych. Sato oświad- 
czył, że postępek jego spowodowany 
został oburzeniem na metody stosowa- 
ne przez Sowiety w sprawie konfliktu 
o prawo łowienia ryb w Amurze, w któ 

rym to konflikcie naruszone są posta- 
nowienia konwencji rosyjsko-japoń- 
skiej z roku 1925, 

Stanowisko litewskiej chadecji. 
KOWNO, 16. II. (Pat). „Rytas“ 

zamieszcza artykuł, w którym omawia 
kwestję politycznego stanowiska, zaj- 
mowanego przez Ch. D. Gdy chadecja 
miała w sejmach absolutną większość 
nie dążyła ona nigdy do wyłącznej 
władzy swego tylko stronnictwa. 
Chrześcijańska Demokracja starała 
się władzę koalicji rozszerzyć do mo- 
żliwie najszerszych granic, co w skut- 
kach wywołało wielkie i dodatnie wra- 
wrażenie przed forum Ligi Narodów, 
gdyż w ten sposób przedstawiciele Lit- 
wy reprezentowali ogromną część na- 

rodu litewskiego. W końcu artykuł 
zwraca uwagę na wiadomości „Lietu- 
vos Aidas“ w których to pismo twier- 
dzi, iż chadecja wszelkiemi środkami 
i sposobami dąży do władzy, co we- 
dług słów autora artykułu, jest jedynie 
złą wolą. Chrześcijańska demokracja 
prowadząc walkę z narodowcami, nie 
ma zamiaru pozbawiać ich władzy, a 
istotnym celem walki jest dążenie do 
skonsolidowania wszystkich sił naro- 
dowych, ażeby wyprowadzić kraj z 
chaosu w którym znalazło się państwo 
litewskie. 

Woldemaras oskarżony o przywłaszczenie 
50.000 Koron duńskich. 

KOWNO, 16. III. (Tel. wł.), Sędzia 
śledczy do spraw szczególnej wagi 
Morkelunas zakończył już dochodze- 
nie w sprawie przywłaszczenia w swo- 

im czasie przez Woldemarasa 50 tys. 
koron duńskich. -Sprawa została prze- 
kazana Prokuratórowi Najwyższego 
Trybunału. 

Reprezentant Litwy wobec Trybunału 
Haskiego. 

KOWNO, 16. III. (Pat). Interesów 
Litwy przed Trybunałem Haskim w 
sporze polsko-litewskim będzie bronił 

obecny dyrektor Banku Litewskiego 
adwokat Staszinskis.   

Kobieta w roli kapitana na pewnym statku 
norweskim. Nazywa się Qudrun Frogstad. 

PERKKO 
Nadzwyczajne udogodnienie. 

PARYŽ 16.III. Pat. — Francuskie koleje 
państwowe wprowadziły w niektórych po- 
ciągach bezpośrednie instałacje radjotelegra- 
ficzne, pozwalające pasażerom wysyłać i o- 
trzymywać depesze w czasie biegu pociągu. 
Wczoraj odbyło się otwarcie na linji Pa- 
ryż — Havre nowych instalacyj, dokonane 
przez ministra poczt i telegrafów Guernier, 
który wymienił depesze z prezydentem re- 
publiki i premierem Lavalem. Wysłano o- 
gółem 21 depesz, które wszystkie doszły do 
adresatów i na które odpowiedzi nadeszły 
już w przeciągu 12 —45 min. 

—н 

2 " Turniej szachowy. 
POZNAŃ 16.111. Pat. — Znany: mistrz 

gry szachowej Rubinstein rozegrał dnia 16 
b. m. po południu w łokalu Poznańskiego 
Koła Szachistów równocześnie 25 partyj sza- 
ehowych. 8 partyj przegrał, 4 remisował i 
13 wygrał. Turniej, rozpoczęty o godz. 3, 
zakończył się 6 godz, 22. 
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Kto wygrał? 

Piąty dzień ciągnienia. 

I-sze ciągnienie 

15,060 zł nr. 8677. 
10,600 zł. n-ry 13304 43636. 
5,000 zł. n-ry 2834 122987. 

3,000 zł. n-ry 25324 100425 110866. 
2,000 zł. n-ry 15291 56516 84039 136489 

147265 176718 207518. 
1,000 zł. n-ry 806 5815 14060 26566 65160 

70486 98107 104787 114000 128625 131938 
139192 170631 171202 186564 192019 195255 
200021 201379. ‚ : 

II-gie ciągnienie 
10,000 zł. nr. 43746. 
5,000 zł. n-ry 12460 114662. 
3,000 zł. n-ry 8066 40227 91866 113358 

149073. 
2,0600 zł. n-ry 69908 81859 95748 111245 

115385 158669 178214 197880. 
1,000 zł. n-ry 2592 13083 28878 36887 

44406 52665 55796 61419 849 62640 82745 
90835 110745 146007 163092 464 177936 
202480 203701. 

WARSZAWA 16.III. Pat. -— 16 b. m, w 
6-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej  główniejsze 
wygrane padły na numery następujące: 

po 25 tysięcy złotych — Nr. 49.992 » 
104.735. 

20 tysięcy złotych — 59.331. 
10 tysięcy złotych — Nr. 75.610. 
po 5 tysięcy złotych — Nr. 10.709 i 

22.215. 
 RRMNANZIAOTAADPORZEOZWŚWIEED 

Giełda warszawska z dn. 16.III. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
DET" 00 . 8,92'/, —8,941/, 8,90'/, 
Bukareszt. . . . . . 5,311/,—5,321/,—5,291/, 
Holandja ‚ „387,76 —358,:6—356,86 
Nowy. York > nace 325 8,918— 6.638 — 8 898 
Nowy York kabel. . . 8.927 — 8,947—8, 907 

    

  

PEryYK ie e 000: a 34,93—35,02 34,84 
Kopenhaga - . 238,10 —239,30—238,10 
Londyn . 43,361/, — 43,41 — 43,251, 
Praga. . + . , 26,441/,—26,51 — 26,38 
Szwajcarja . . . . . 171,75—172,18 —171,32 
Wiedeń . . . .. . . 125,45—125,76—12,14 
Włochy. . - . .. » . 46,72—46,89—46,65 
Berlin w obr.pryw. . . - . < 81951 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% budowlana. .. . «. « - »« -« » - 45,25 
Inwestye. seryjna. . . 2 5 . . - - 100,00 
5% Konwersyjna . . „ - „ - - 49,50-- 5(00 
6% dolarowa '. . - . - . 74,50—15,00 

  

7% Stabilizacyjna 8ż,25 
8% L. Z.B. G. K.i B.R., obl. B. G.K. 94,00 
Te'szma Z$poj. 2h el: + 4 . . - 83.25 
4/,% ziemskie . . « - « - « . « . 52,50 
5% warszawskie . . . . . . . 56,75—57,00 
8% warszawskie . . . .. « 72,50—72,75 
8% Piotrkowa : . . .. . +... 65,00 
6%, obl. m. Warsz. 6em.. . . . . . « 51,50 
8-ma i 9-ta ет.. . .. - salėje sia AO 

Bank Polski . . 
Ostrowiec serja B. 
Starachowice . . . 

      

Popierajcie Ligę Morską 

==" į Rzeczną!!     
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Proces handlarzy 
Parę tygodni егч odbył się w Bu- 

eros Ayres ołbrzymi proces Landiarzy 
żywym towarem. Na ławie oskarž 
nych zasiadło ni mniej ni więcej jak 
108 osób. 

Posłuchajmy jednak całej tej hi- 
storji od początku. Działo się to w ro- 
ku ubiegłym, w pięknym miesiącu 
„maju. Policja argentyńska, będąca już 
oddawna na tropie potężnej organiza- 
cji handlarzy żywym towarem, zdecy- 
dowała się wreszcie szajkę „nakryć''! 
Nastąpiły masowe aresztowania. 108 
przedsiębiorczych „kupców o wiele 
mówiących nazwiskach, jak Brokman, 
Zinger, Walfoler, Grosflam, Sidnicki; 
€isman, Brukiewicz i t. d., i t. d. zna- 
łazło się za kratkami. Aresztowani, w 
liczbie 108 handlarze, bynajmniej nie 
wyczerpali plenum całej organiza- 
cji, która liczyła — jak to wynikało 
ze znalezionej przez policję listy — 
424 osoby. Większość z nich, operują- 
ca fałszywemi dokumentami, zdążyła 
w porę schronić się zagranicę. Zna- 
mienną jest rzeczą, iż wśród członków 
organizacji, były nazwiska nader po- 
ważane, byli ojcowie znanych i szano- 
wanych rodzin, były czcigodne matro- 
ny i poważni działacze. Swój nikczem- 
ny proceder uprawiała organizacja 
pod pretekstem celów dobroczynnych. 

Jako się więc rzekło, 108 handlarzy 
znalazło się pod kluczem. Maj, miesiąc 
miłości i zakochanych, nie okazał się 
dla szajki szczęśliwy. Materjały, doku- 
menty, dowody, 

    

  

które przy obławie 
wpadły w ręce policji były tak obfite, 
że pozwoliły na odtworzenie dokład- 
nego obrazu występnej działalności 

bandy. 
Okazało się, że organizacja, pracu- 

jąca pod nazwą „Zwi Migdal była po- 
prostu spółką akcyjną, rozporządzają- 
cą potężnemi środkami pieniężnemi i 
rozległemi stosunkami. Nic zresztą 
dziwnego. Handel białemi niewolnica- 
mi przynosi akcjonarjuszom tak po- 
kaźne zyski, że pokusie tej nawet po- 
ważne skądinąd jednostki oprzeć się 
nie mogły. O zarobkach, płynących z 
tego brudnego źródła może dać poję- 
cie chociażby przykład jednego z are- 
sztowanych członków szajki niejakie- 
go Klema, który w ciągu krótkiego 
pobytu w Buenos Ayres nabył z „uciu- 
lanego“ grosiwa dom, płacąc zań 
około 4 milj. złp. 

Jak widać, w dzisiejszej dobie po- 
wszechnego kryzysu, kiedy najpoważ- 
niejsze branże handlu i przemysłu 
chwieją się w swych posadach „kiedy 
naweł domy gry robią bokami, a Bo- 
gusław Herse jest podobno w prze- 
dedniu „plajty“, handel žywym towa- 
rem kwitnie w najlepsze. Może jeszcze 
bardziej niż kiedykolwiek. Zważmy 
bowiem na wzrastające rzesze bezro- 
botnych. Czy to jedna dziewczyna, gdy 
jej głód i nędza zajrzą w oczy, da się 
skusić słodkim słówkom agenta zagra- 
nicznych domów rozpusty? Czy to ka- 
żda zdobędzie się na wewnętrzną, mo- 
ralną siłę oparcia się chęci noszenia 
szeleszczących jedwabików i barw- 
nych świecidełek? Zwłaszcza gdy już 
która zakosztuje tego bezczynnego, ha- 
remowego życia, które w rzeczywisto- 
ści wcale tak strasznie nie wygląda, 
jak w naszych, specjalnie ku zbudo- 
waniu małuczkich robionych „Szla- 
kach hańby* i innych bogobojnych 
filmach. W całej tej bolączce społecz 
nej uwzględnić trzeba moment psycho- 
logiczny, ten sam, który tak bardzo u- 
trudnia walkę z niewolnictwem w Af- 
ryce. Co da takiemu wyzwoleńcowi 
taki pan z Ligi Narodów, który go 
uwolni z „kajdan haniebnego niewol- 
nictwa''? Głód i poniewierkę w szere- 
gach bezrobotrfych. Go da takiej dziew 
czynie taka pani z „Opieki nad podró- 
żującą kobietą”, gdy się jej uda „wy- 
drzeć nieszczęśliwą ze szponów roz- 

żywym towarem. 
pusty''? Poniewierkę i głód w tychże 
szeregach bezrobotnych. Czy można 
się więc dziwić, że w takich warun- 
kach niewolnictwo czarne i. białe 
kwitnie, urągając papierowym środ- 
kom i papierowym ideałom etycznym. 

Przepraszam czytelnika za dygre- 
sję i powracam do tematu. Rozgromio- 
na w maju r. ub. spółka akcyjna do 
handlu żywym towarem była dobrze 
zorganizowana, odznaczała się spraw- 
nością działania, posiadała po wszyst- 
kich większych miastach swe filje, 
swych agentów, swych zakonspirowa- 
nych a wpływowych przyjaciół. W ra- 
zie jakiegoś niebezpieczeństwa, poru- 
szano wszytkie godziwe i niegodziwe 
sprężyny. Uciekano się w pierwszym 

rzędzie do niezawodnych łapówek. 

Główni „macherzy* posiadali przeróż- 

ne zakłady użyteczności publicznej, 

restauracje, pensjonaty, cukiernie, ba- 

ry, które częstokroć nie przynosiły zy- 

sków, będąc jednak doskonałemi pa- 

rawanikami przed okiem policji i sze- 
rokich warstw publiczności. 

Pozatem, ze znalezionych przy uję- 

tych członkach bandy notatek, wyni- 

kało, że organizacja kieruje 16-t4 wiel- 

kiemi domami publicznemi, w których 

przebywało 240 kobiet. Zakłady te u- 

rządzone były z niesłychanym przepy- 

chem. Gromadziła się w nich publicz- 

ność z najlepszej nieraz sfery. Głów- 

nymi jednak klijentami byli bogaci 

plantatorzy i hodowcy bydła. Szam- 

pan i złoto ciekły strumieniem. Akcjo- 

narjusze zacierali ręce i dorabiali się 

miljonów. 

„Jednak to wszystko się im urwa- 

ło i sprawiedliwości stało się zadość?" 

—zapyta naiwny czytelnik. Niestety, 

nie. Miecz Temidy niezawsze godzi w 

tych, którzy nań zasłużyli. Zwłaszcza 

gdy się odpowiednie sprężyny odpo- 

wiednio posmaruje. Zagrożona w swej 

lukratywnej egzystencji organizacja 

najęła najlepszych adwokatów, zapła- 

ciła im z tytutłu honorarjów przeszło 

8 miljonów złotych (bodaj to bronić 

handlarzy żywym towarem |) poruszy- 

ła niebo i ziemię i oto w wyniku ol- 

brzymiego procesu, jaki się w karna- 

wale r. b. w Buenos Ayres odbył, nie- 

tylko wszystkich 108 oskarżonych u- 

niewinniono, lecz ich notabene prze- 

proszono „za wyrządzoną przykrość '. 

I co na to bogobojny czytelnik? 

„Zwi Migdal* znowu więc działa. 

Znowu rozpostarł się nad światem po- 

tworny polip, sięgający mackami aż 
do nas, znowu werbują wymowni a- 

genci żywy towar, znowu płynie złoto . 
do kieszeni pomysłowych Zingerów i 
Grosflamów. Protesty uczciwego odla- 
mu prasy argentyńskiej przeciwko wy- 
rokowi sądu w Buenos Ayres brzimią— 

przynajmniej dotychczas — bez echa, 

a różne misje dworcowe i T-wa Opieki 

nad kobietą „usilnie zwalczają hańbią 
cy ludzkość proceder". 

Mimowoli przychodzi na myśl 
szlachetny idealista, co chciał spodecz- 
kiem przykryć wulkan. 

J. Tadziewicz. 

ZEBTEYNOERWE LON RANE KT ATR 
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„Bibljoteka Nowošei“ - 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. I l-ej do IB-ej 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 
Е = 
L НИНОНННОЫНЙ 

   
  

Dawač tu Leczyckiego! 
Jest huczek, jest tumulcik — i, po- 

wiedziawszy po tutejszemu, ,„brożenje 
umow . ; 

A Leczycki nic. Chodzi sobie i rącz- 
ki zaciera: kasę robi. 

A dyrektor Zelwerowicz także nic. 
Przygotował, wyreżyserował, zwołał 
komisję, pokazał i jak Piłat, umył 
ręce. 

A komisja, złożona z ojców miasta, 
przedstawicieli władz administracyj- 
nych i szkolnych i t. d. — także nic. 
Popatrzyła, posłuchała, pogadała, ro- 
zeszła się. I chciałaby zakazać, i jakoś 
nie wyszło. 

A to wszystko dlatego, że u Le- 
czyckiego w głowie idei zawieliś. 
(Skąd mi się bierze ten rosyjki język ?) 

Leczycki chce reformować szkol- 
nictwo!? I to w jaki sposób?! Zapo- 
mocą teatru! 

Mój Boże drogi, jakie to śmieszne. 
Po pierwsze: teatr nie jest odpowied- 
nim środkiem do tego. Teatr — to 
przyjemna rozrywka, zabawka, przy- 
bytek wesołości, żartu i śmiechu. W 
teatrze nie wolno poruszać zagadnień. 
Od tego są inne sposoby. W danym 
wypadku powinien był Leczycki napi- 
sać jakiś rzeczowy artykuł na temat 
naszych stosunków szkolnych i umie- 
ścić go, broń Boże — nie w prasie 
codziennej, ale w specjalnem czasopiś- 
mie pedagogicznem. Jest przecie „Prze 
gląd  Pedagogiczny“, | „Muzeum“, 
„Szkola i Dom“, „Mlody Matematyk“, 
„Polonista“ — chwalič Boga nie brak 
w Polsce różnych pism naukowych. 
Przeczytaliby ten artykuł albo i nie 

  

przeczytali ludzie powołani, specjali- 
ści, wychowawcy i pedagogowie. Mo- 
głaby się wszcząć poważna dyskusja 
na ten temat, wysuniętoby ewentualnie 
jakieś projekty, wskazanoby na przy- 
czyny, głęboko tkwiące, podanoby 
środki zaradcze. Odnośne czynniki 
miarodajne wglądnęłyby w tę sprawę. 
Możeby się wytworzył jakiś komitet, 
możeby nawet zaczęto zbierać składki. 
Możeby zarządzono jakiś „Tydzień 
Zaniedbanych Uczniów na Kresach — 
i sprzedawanoby na ten szlachetny 
cel nalepki. Proszę — ileż jest możli- 
wości rozważnego i łagodnego załat- 
wienia kwestji. 

A Leczycki koniecznie chciał bu- 
rzy. Chciał, żeby w dzień premjery 
pękły mury teatru, żeby setki ludzi 
odeszły od kasy. 

Znamy go przecie wszyscy. Taki 
zrównoważony i solidny człowiek! Do- 
póki pisał o Łotwie, o państewku, o 
Monaco — nic jeszcze. Ale jak się do- 
brał do szkoły, do matury, do mate- 
matyki — trudno opisać, co się z nim 
stało. Myśleliśmy wszycy: pożar, jak 
Boga kocham! 

Otóż, to jest po pierwsze: nie wol- 
no używać takich metod. Cicho, sza, 
nie wolno. 

A po drugie. Jakie wogóle ma Le- 
czycki kwalifikacje zawodowe, żeby 
w sprawie naszego szkolnictwa zabie- 
rać głos? Czy jest nauczycielem, pro- 
fesorem, wizytatorem, instruktorem 
ministerjalnym, dyrektorem gimnazjal 
nym? Pytam uprzejmie. Czy jest wo- 
góle pedagogiem? Nie? Więc jakiem   

KU RJ ER Ww DPLENSK I 

Posiedzenie Sejmu. 
Ustawa alkoholowa — Emerytury. 

WARSZAWA, 16. III. (Pat). Sprawozdanie 
z 23 posiedzenia Sejmu z dnia 46 b. m. W 
dniu 16 b. m. o godzinie 10 rano izba na 
wstępie przystąpiła do trzeciego czytania pro- 
jektu ustawy przeciwalkohołowej. Sprawoz- 
dawca pos. Dratwa wniósł o przyjęcie projek- 
tu w brzmieniu drugiego czytania. Po dyskusji 
w której zabierałi głos pos. Kornecki (Kl. 
Nar.), Ciołkosz (PPS), wiceminister Starzyń- 
ski oraz pos. Rymar (Kl. Nar.), Izba przystą- 
piła do głosowania. Sprawozdawca pos. Drat- 

" wa wnosi o odrzucenie wszystkich poprawek 
z wyjątkiem poprawki posłanki Grossmanów- 
ny (Kl. Nar.) do art. 8, aby zakaz sprzedaży 
alkoholu dotyczył nieletnich nie do łat 12, 
lecz do łat 21 i poprawkę posła Ciołkosza do 
art. 4 w sprawie zakazu sprzedaży -podczas 
wyborów 'do ciał ustawodawczych- lub ciał 
samorządu terytorjalnego, gospodarczego i 
ubezpieczeń, poczem Izba przystąpiła do gło- 
sowania. Pos. Ciołkosz (PPS) prosi o imienne 
głosowanie, lecz wniosek ten poparło tyłko 60 
posłów, wobec czego nie przeszedł. Projekt 
ustawy przyjęło w trzeciem czytaniu w 
brzmieniu drugiego czytania z poprawką po- 
słanki Grossmanówny i posła Ciołkosza. 

Zkołei pos. Gliński (BB) referowat projekt 
ustawy o zabezpieczeniu praw posiadaczy li- 
stów zastwnych i obligacyj w razie wykupu 
lub odkupu przez państwo na cele reforiny 
rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczka- 
mi, zabezpieczającemi listy zastawne i obli- 
gacje. Przyjęło ustawę w drugiem i trzeciem 

czytaniu. 
Zkołei Izba przystąpiła do sprawozdania 

komisji budżetowej o rządowym projekcie u- 
stawy w sprawie zmiany niektórych postauo- 
wień ustawy z dnia 11 grudnia 1922 roku o 
zaopatrzeniu emerytalnem  funkcjonarjuszy 
państwowych i zawodowych wojskowych. 
Głos zabrał kierownik Ministerstwa Skarbu 
Matuszewski, wygłaszając dłuższe przemówie- 

nie, omawiające wniesiony projekt. Po p. mi- 
nistrze przemawiał refereni tego projektu wi- 
cemarsz. Polakiewicz, poczem pierwszy w dy- 
skusji zabrał głos pos. Kornecki z Klubu Nar. 
Mówca wywodzi, że przyczyna olbrzymiego 
wzrostu wydatków emerytalnych leży nie w 
tem, że ustawa emerytalna jest obszerna li- 
czebnie, lecz w polityce emerytalnej rządu, 
wskutek której mnoży się ilość t. zw. mło- 
dych emerytów, zarówno cywilnych jak i 
wojskowych. Jeżeli rząd chce zredukować 
wydatki emerytalne, to powinien korzystać z 
uprawnień i powołać do służby tych młodych 
emerytów, którzy w wielu wypadkach siedzą 
bezczynnie. Mówca proponuje rezołucję, wzy- 
wającą rząd do zaprzestania zwalniania na 

emeryturę pracowników, którzy nie mieliby 

pełnych praw do emerytury. 
Po przemówieniu posła Ciołkosza zabrał 

głos pos. Rozmaryn (Klub Żydowski) i pos. 
Polakiewicz (BB), który uważa, że głównej 
przyczyny wzrostu emerytur szukać należy 
w brakach ustawy emerytalnej i pewnego 
przywileju urzędników państw zaborczych. 
Go do funduszu emerytalnego, to mówcy nie 
wydaje się możliwem wydzielenie kilkuset 
miljonów na fundusz emerytalny. Po prze- 
prowadzeniu rewizji uposażeń emerytów usta- 
wa będzie wprowadzona dopiero od 1 paź: 
dziernika 1931 r. Po tem przemówieniu Izba 
przystąpiła do głosowania. Odrzucono wszyst 

kie poprawki mniejszości, projekt zaś ustawy 
przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu w 
brzmieniu komisyjnem z rezolucjami, zapro- 
ponowanemi przez komisję. 

W dalszym ciągu obrad Izba w głosowaniu 
przyjęła projekt ustawy o zaopatrzeniu by- 
łych skazańców politycznych w drugiem i 
trzeciem czytani sedług wniosku komisji 
wraz z rezolucją tejži 

Następnie Izba przyjęła w drugiem i trze- 
ciem czytaniu szereg projektów ustaw mię- 
dzy innemi projekt ustawy o dowodach praw 

   

    

własności dla gruntów scaleniowych, projekt 
noweli do rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o wierzytelnościach w „walutach 
obcych i w złotych w złocie, hipoteczńie za- 
bezpieczonych, projekt ustawy o zapewnieniu 
czasowych mieszkań dla zwolnionych robot- 
ników rolnych. 

Następnie pos. Tebinka (BB) referował 
wniosek Klubu Chłopskiego w sprawie obni- 

żenia waloryzacji rent na włościach rento- 
wych w b. dzielnicy pruskiej. W głosowaniu 
odrzucono wniosek mniejszości, przyjęto na- 
tomiast rezolucję, wzywającą rząd do zbada- 
nia sprawy waloryzacji rent, ciążących na 
włościach rentowych oraz do przeprowadze- 
nia odpowiedniej zmiany w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w kierunku ich zmniejszenia. 
Dotyczy to włości rentowych w byłym zabo- 
rze pruskim, nabytych po objęciu tych ziem 
przez władze polskie. W końcu posiedzenia 
poseł Jakowicki zreferował wniosek posłów 
Klubu Chłopskiego o przesunięcie płatności 
rat pożyczek udzielonych parcelantom przez 
Bank Rólny. Wniosek domaga się przesunię- 

cia terminu do 1934 roku. Komisja z uwagi 
na to, że takie moratorjum poderwałoby zau- 
fanie do papierów zastawowych. proponuje 
przejście nad wnioskiem do porządku dzien- 
mego. Wniosek komisji w głosowaniu przy- 
jęto. 
= Na tem obrady zakończono. Następne po- 
siedzenie 17 marca o godzinie 10 rano. 

Wytężone prace Sejmu i Senatu. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Bieżący tydzień parlamentarny za- 
powiada się bardzo pracowicie. Prócz 
wczorajszego posiedzenia Sejmu, po- 
święconego załatwieniu szeregu drob- 
nych spraw, oraz ustawie emerytalnej, 
w bieżącym tygodniu odbędzie się jesz 
cze trzy plenarne posiedzenia, m. in. 
dziś o godz. 10 rano. Ponadto w ty- 
godniu bieżącym zwołany zostanie 
dwukrotnie na posiedzenie Senat. Tak 
gorączkowa praca ciał ustawodaw- 

czych tłumaczy się z jednej strony du- 
żą ilością spraw znajdujących się jesz- 
cze na warsztacie pracy parlamentar- 

nej, które wymagają załatwienia w naj 
bliższym czasie. Ze względu na to, że 
w komisjach sejmowych znajduje się 
jeszcze szereg tego rodzaju spraw, w 
kołach parlamentarnych utrzymują, że 
sesja nie będzie mogła być zamkniętą 
między 20 a 25 b. m. gdyż Izby nie 
zdołają załatwić wszytkich spraw. 

Sowiety wciąż myślą o wojnie. 
MOSKWA 16.H1. Pat. — Poszczególne 

związki i zrzeszenia robotnicze w Sowietach 
"powzięły uchwałę o samoopodatkowaniu się 
ma cele wojenne. Podatek ten pozostaje w 
związku z postanowieniem eentrali robotni- 

ezych związków zawodowych o złożeniu 
przez robotników pewnej daniny na czer- 
woną armję z okazji nadchodzącego pier- 
wszego maja. 

а 

Teror komunistyczny na Biatotusi. 
MOSKWA 16.11. „Pat — W Mińszczyź- 

nie we wsi Szwedy odbyt się sąd nad ucze- 
stnikami mordu, popełałonego na jednym 
z miejscowych działaczy komunistycznych 
Wodokjanie, który na wiejskiem zebraniu 
protestował przeciwko cerkwi i kułakom. 

Mord polityczny 
BERLIN 15.11 Pat. — Członek stron- 

nictwa komunistycznego w sejmie hambur- 
skim R. Henning, w wieku lat 39 został 
wczorajszej nocy zabity w autobusie, którym 
jechał do Hamburga. Na jednym z przystan- 
ków przed Hamburgiem, wsiadło do auto- 
busu trzech osobników, którzy zajęli nara- 
złe spokojnie miejsca. Po chwili jednak, pod 
groźbą rewołwerów, wezwali pasażerów do 
podniesienia rąk. Następnie zwrócili się oni 
do posła Henninga, i ustaliwszy jego tożsa- 
mość, eddali do niego szereg strzałów, za- 
bijając go na miejscu, poczem szybko wy- 
siedli, oddając jeszcze kilka strzałów, i zbie- 
gli pod osłoną nocy. Zraniona została dwo- 
ma strzałami również jedna z pasażerek. 

prawem? Nec sutor ultra crepidam. 
Czy inżynier może mówić o teatrze? 
Czy adwokat może dyskutować o ki- 
nie? Nie. Inżynier powinien budować 
mosty ałbo zakładać elektryczność. 
Adwokat — wiadomo, co powinien ro- 
bić. A Leczycki? Kim ' jest właściwie 

Leczycki? Literatem, pisarzem. Czy 
Leczycki nie wie, co powinien robić 
literat? Czy nie wie, jakie są cele te- 
atru? Przypomnę mu, co powiedział 
o tem Mołjer. Powiedział mianowicie 
tak: ; 

„Jeśli zadaniem teatru jest popra- 
wiać przywary ludzkie, nie pojmuję, 
czemu przywary niektórych ludzi ma- 
ją być uprzywilejowane. Ta, o której 
w danej sztuce mowa, może być bar- 
dziej niż inne, groźną dla społeczeń- 
stwa; widzieliśmy zaś, że, gdy chodzi 
o poprawę błędów, wpływ teatru może 
być nader znaczny. Najpiękniejsze usi- 
łowania poważnej moralności okazują 
się zazwyczaj mniej potężne, aniżeli 
bicz satyry; gdy chodzi o poprawę, nic 
tak skutecznie nie wpływa na ludzi, 
jak odmalowanie ich przywar. Naj: 
straszniejszy cios zadaje się ułomnoś- 
ciom, wystawiając je na szyderstwo 
świata. Ludzie znoszą z łatwością przy 
ganę, ale nie szyderstwo. Człowiek go- 
dzi się na to, iż może być złym, ale 
nikt nie godzi się być śmiesznywm...* 

Ale Leczycki zapomniał jeszcze o 
jednej rzeczy. Są w naszem życiu 
współczesnem pewne kwestje drażliwe 
niewątpliwie. Ale poco je zaraz wy- 
stawiać na światło dzienne? Poco dra- 
żnić jątrzyć? Poco rozdrapywać może 
jeszcze niezabliźnione rany? Ach, tyle 
przecie trosk mamy... Musimy przytem 
tworzyć, budować... A o co właściwie 
chodzi Leczyckiemu? Czy o to, by rzu- 

Włościanie zadali agitatorowi szereg ran i 
wrzucili go do studni. Sąd skazał głównego 
oskarżonego na karę Śmierci, dwóch — na 
długoterminowe więzienie. Majątek podsą- 
dnych skonfiskowano. 

  

pod Hamburgiem. 
Według dotychezasowego dochodzenia usta- 
łono, iż sprawcy zabójstwa pochodzą z ra- 
dykalnych kół prawicowych. Henning był 
członkiem sejmu hamburskiego od r. 1928. 

BERLIN 16.111. Pat. Trzej osobnicy— 
którzy zamordowali posła do sejmu Ham- 
burskiego Henninga, zostali w poniedziałek 
ujęci przez policję. Wszysey są czynnymi 
członkami organizacji hitlerowskiej. Oka- 
zuje się, że oprócz kobiety, która otrzymała 

pięć strzałów w udo, ranna została również 
druga kobieta i kontuzjowany został towa- 
rzyszący pos. Henningowi komunista. Jeden 
s< morderców był policjantem, wydalonym 
przed pół rokiem za udział w ruchu hitłe- 
rowskim. 

  

cać kamienie pod nogi tym szlechet- 
nym i ofiarnym ludziom, którzy coś 
robią, którzy z całem poświęceniem się 
i samozaparciem, w okropnych nieraz 
warunkach, pracują gdzie w dalekich 
od światła cywilizacji, zapadłych dziu- 
rach kresowych? Oto mi twórcza pra- 
ca, oto cel, oto zasługa społeczna i ar- 
tystyczna. Przekreślać coś, ośmieszać, 
wytykać wady, pisać sobie sztuczki— 
o, to rzecz bardzo łatwa! Ale praco- 
wać, zakasać rękawy, wziąć się do 
dzieła — wleźć samemu do jakiejś 
dziury i rozpalić tam kaganiec oświa- 
ty — to za trudne, nieprawdaż? 

Wreszcie, są pewne wartości, pew- 
ne świętości, pewne absoluty, pewne 
tabu, pewne idola, których tykać nie 
wono: to boli! 

Czy można sobie wyobrazić na sce- 
nie pułkownika, potraktowanego ko- 
medjowo lub, broń Boże, ośmieszone- 
go? Coby na to powiedziało wojsko 
i naród cały? 

Czy można sobie wyobrazić na sce- 
nie policjanta? Coby na to powiedziały 
władze administracyjne? Jakby to nie- 
słychanie zachwiało powagę i autory- 
tet władz i państwa? 

Tak, są pewne rzeczy, których 
szargać nie wolno. Do takich należy 
też nauczyciel, ów przewodnik ducho- 
wy społeczeństwa, wychowawca tego, 
co dla społeczeństwa jest najdroższem 
—młodego pokolenia. Ów budziciel 
dusz młodocianych, troskliwy opie- 
kun, przyjaciel, powiernik i wycho- 
wawca przyszłości narodu — młodzie- 
ży — czy zasługuje na to, aby go o0- 
śmieszać i lekceważyć? 

Cóż z tego, że w tym czcigodnym 
stanie nauczycielskim znajdzie się kil- 
ku mamutów czy matołów? Są to w 

  

"epokę w modzie. 
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Jak sie tworzy moda? 
Kupujemy z nabożeństwem modele, o 

których się. mówi, že to paryskie. Padają 
wówczas hypnotyzujące słowa: Patou... Cha- 
nel... Lelong... Vionnet... Niby prawie to 
samo, co suknia, zrobiona przez dobrą, prze- 
ciętną krawcowę, a przecie nie to samo. 
Ktoś niedoświadczony mógłby powiedzieć, o0- 
glądając model wielkiej firmy: cóż, nic nad- 
zwyczajnego tu niema! O święta naiwności! 
Przecie właśnie prostota jest najtrudniejsza 
do osiągnięcia, ta prostota, w której jest nie- 
uchwytny szyk, polegający niewiadomo na 
czem, ale nie dający się naśladować przez 
rzemieślnika, a nie artystę. To też właściwi 
twórcy modeli nie powinni się obawiać na- 
śladownictwa. 

Tam, gdzie kopja wydaje się wierna — 
jedno załamanie, najmniejsze odchylenie li. 
nji zmienia zasadniczo całość i już nie robi 
„do twarzy”. Wiedzą o tem twórcy modeli. 
I w tych momentach, kiedy moda staje się 
zbyt popularną i grozi łatwością naśladow- 
nictwa, zmieniają momentalnie front, to zna- 
czy — linję. I znowu drobne zakłady biedzą 
się nad uchwyceniem nieuchwytnej tajem- 
nicy szyku. 

Kto tworzy modę? Jak w każdej dzie- 
dzinie, tak i w tej, zwyciężają jednostki 
obdarzone połotem artystycznym i zdołnością 
intuicyjnego przewidywania przyszłości. Hi- 
storja domu Chanel, potęgi przemysłu mody 
damskiej, jest tego żywym przykładem. 

Było to tak. Pewien bardzo bogaty a 
młody właściciel kopalń miał uroczą przy- 
jaciółkę, Coco Chanel. Jako człowiek zajęty, 
mógł jej jednak poświęcić niewiele czasu, 
wiedząc zaś z doświadczenia, że bezczynność 
jest matką złych myśli, kupił jej sklep z ka- 
peluszami. Był to okres wojny i stagnacja 
w przemyśle strojów damskich. Połowa pań 
była wówczas na froncie jako siostra miło- 
sierdzia, druga połowa starała się do nich 
upodobnić i wyglądać „po wojennemu*, 
Noszono więc wysokie sznurowane buty (po- 
mimo braku skóry), skórzane czapki i kurt- 
ki. Interes kapeluszy poszedł marnie. Ale 
stykając się z klijentkami, przyglądając się 
i wyciągając wnioski, doszła sprytna Coco 
do wniosku, że po wojnie zapanuje moda 
sportowa. Sprzedaje więc sklep z kapelu- 
szami i fabrykuje swego pomysłu suknie try- 
kotowe deux i trois pieces, które stwarzają 

Trykotaże jej mają sza- 
lone powodzenie, za jej przykładem więc idą 
inne firmy i moda kompletów trykotowych 
zalewa Paryż, rozchodząc się stamtąd na 
cały świat. 

W międzyczasie umiera wskutek wypad- 
ku automobilowego opiekun, zostawiając jej 
okrągłą sumkę. Coco Chanel z małego skle- 
pu przenosi się do apartamentów, które 
wkrótce mają zasłynąć jako jeden z naj- 
pierwszych domów mody w Paryżu. Kom- 
plety trykotowe są już na trzecim planie. 
Żeby utrzymać się na miejscu czołowem, 
trzeba ciągłe — tworzyć. Powtarzanie sta: 
rych form zostawia się podrzędniejszym fir- 
mom. I Coco Chanel tworzy z całą zaciek- 
łością. Obmyśla sama modele, zamyka się 
na parę dni w pokoju, i z ustami pełnemi 
szpilek, z grzywą rozwianych włosów upina, 
kraje i dopasowuje, tworząc modele, za któ- 
remi kobiety tracą głowy. 

Nie koniec na tem. Chanel sprowadza z 
Czechosłowacji kolorowe kamienie i robi 
z nich naszyjniki do każdej sukni inny — 
te naszyjniki, które modne są i dzisiaj, Tyl- 
ko raz to są obroże z grubych, okrągłych 
kamieni, kiedyindziej wytworne, cienkie 
Sznury, kilka razy okręcone koło szyi — 
słowem modele. Za taki model z etykietą 
Chanel, płaci się do 2.000 franków. Oto 
prawdziwy zmysł komercyjny! / 

Po naszyjnikach przyszła kolej na per- 
fumy. Mocne i drogie, dobrze prezentujące 
się w skromnych a kosztownych flakonach, 
wchodzą szybko w modę i zalewają rynki 
stolic europejskich. Dla odróżnienia od Coty, 
Houbigant, Cuerlain'a i innych firm par ex- 
cellence perfumeryjnych, Chanel nie nadaje 

każdym razie ludzie starsi i zasłużeni, 
którzy życie całe w ciężkiej, a często 
w. jakże niewdzięcznej, pracy spędzili. 

Są to zresztą przeważnie okazy szcząt- 

kowe dawnej, rosyjskiej czy austr jac- 

kiej, zaborczej szkoły. Wymrą i tak 

niezadługo. Poco ich dobijać szyder- 
stwem ? 3 

Tak, panie Leczycki. Žle się pan 
wybrał. 

Jleż zresztą jest innych wdzięcz- 
nych temałów Może pan wziąć sobie 
aptekarza, wino, kobietę i dancing, 
maman do wzięcia w noe sylwestro- 
wą i tyle innych przyjemnych a po- 

żytecznych motywów. 

Jeżeli pan już chciał koniecznie 
przedstawić polską szkołę, mógł pan 
to zrobić zupełnie inaczej. Jasna i 
przestronna izba bielona w małem 
miasteczku, wycinanki i nalepianki 
po ścianach, papierowe tiraneczki u 
okien, kwiatuszki w doniczkach. Słoń 
cę świeci. Pogoda. Młoda, hoża, pełna 
zapału nauczycielka z przejęciem i 
ogniem w oczach lepi z dzieciakami 
domki z plasteliny, Gwar radosny, 
wesele. Wchodzi pogodny, życzliwy, 
uśmiechnięty pan wizytator. Dziecia- 
ki chórem witają: dzień dobry, panie 
wizytatorze Ha, jak się macie Co tu 
u was słychać? A ot, zabawki w ko- 
szyku... 

Albo. Klasa ósma. Po maturze, 
Czterdziestu młodych, ogorzałych, wy 
sportowanych chłopaków złożyło ce- 

lująco egzamin dojrzałości. Pracowali 
twórczo, dzielnie i samodzielnie о- 
siem długich lat. Zbierają teraz owo- 
ce swej pracy, słodkie a bogate żniwo 

Plon niesiemy, plon... Uroczyście wrę 
cza się im piękne arkusze ze stopnia 
mi. Czterdzieści młodych serduszek 

  

swym perfumom romantycznych mazw w 
rodzaju: „Po burzy”, „Jej pierwsza miłość”, 
„Gdy nadejdzie wiosna”, albo coś w tym ro- 
dzaju. Nazwy takie zostały zastąpione ano 
nimem cyfr. Nie przeszkadza to jednak, że 
każdy zna Nr. 6 Chanela, Nr. 5 Molyneut— 
bo inne firmy paryskie poszły wkrótce za 
jej przykładem. 

Modelki skompłetowane zostały z arysto- 
kracji rosyjskiej i najpiękniejszych Francu- 
zek. W sezonie filje z szeregiem modelek 
wyjeżdżają na Riwjerę, do Szwajcarji, do 
Deauville. Reklama, ten najpotężniejszy czyn- 
nik powodzenia, nie może być zaniedbana. 

Za, długo byłoby pisać o wielu innych 
wielkich firmach, których historja podobna 
jest do opisanej. Cała ta potajemna kuźnia 
modeli, wałka o supremację i o zawładnięcie 
rynkiem światowym, odbywa się właściwie 
za kulisami. A musi być zażarta, skoro zda- 
rza się, że słare znane firmy czasem z nie- 
wyłtłumaczonych powodów tracą klijentełę, 
tracą powodzenie i z rzędu najwyższej klasy 
przechodzą do drugiego rzędu. Zjawia się 
nowy genjusz i nowy bóg Paryża na hory- 
zoncie. Jego pomysły są lepsze, nowsze, 
świeższe. 

Ogólna cyfra obrotów rocznych w prze- 
myśle strojów damskich Paryża wynosi 
7 miljardów franków. To nie żartyj Całe 
społęczeństwo pracowników jest przytem za- 
trudnione. Obłiczają je ma 850.000 osób. 
Szczęśliwie, że w Paryżu niema nigdy za- 
stoju. Przez to centrum świata ciągnie nie- 
przerwana pielgrzymka: w październiku —- 
Włosi i Hiszpanie, Egipcjanie w listopadzie 
Anglicy w grudniu i styczniu, w drodzę na 
Riwjerę lub St. Moritz, od marca zaś do 

" września wszystkie nacje północy i Amery- 
kanie, ta najcenniejsza, dolarowa: klijentela. 
Pewna firma bieliźniana ma tyłko jedną kli- 
jentkę: Haiti, ale też, aby ubrać całą wyspę. 
nie ma czasu na innych klijentów. 

W walce ambicyj, namiętności i talentu 
zwycięża ten, kto ma więcej inicjatywy. Ob- 
serwacje w tej dziedzinie są bardzo poucza- 
jące. 

H.N. | 

PSP E ASSR RENTNESES 

Wybuch bomby w tramwaju. 
BUENOS AIRES 16.IIL. Pat. — Tramwaj, 

w którym nastąpił wybuch bomby, wiózł 
CY z pracy do domu. Bombę miał 
przy sobie znany w kołach anarchistyczn; 
Włoch nazwiskiem Pieretti. Bomba oe 
ehła w chwili, gdy Pieretti potknął się, wy- 
chodzące z tramwaju. Pieretti oraz dwóch 
pasażerów zostali zabiei ma miejsen. Trzy 
inne osoby są ciężko ranne, Kilka osób od- 
niosło lżejsze obrażenia cielesne. Tramwaj 
jest zniszczony. Na miejsce wypadku przy- 
był silny oddział polieji, która otoczyła całą 
dzielnicę kordonem. Połicja jest zdania, iż 
Pieretti wiózł nie bomhę, leez naczynie, za- 
wierające materjały wybuehowe, przeznaczo- 
ne na wyrób bomh. 

Wypadek wywołał wielkie wrażenie z po- 
wodu obecności w Buenos Aires księcia Wał 
ji i księcia Jerzego. Policja jednak jest zda- 
nia, iż bomba nie pozostaje w żadnej łącz- 
ności z pobytem książąt. 

—— 

*Lawina w Tatrach. 

ZAKOPANE 16.II1. Pat. — Onegdaj, w 
zachodnich Tatrach, przeszła olbrzymich roz. 
miarów ławina, która oderwała się na szero- 
kości przeszło pół kilometra poniżej grani. 
łączącej szczyty Błyszcz z Siwiąńskiemi Tur- 
niami i zawaliła całą dolinę Pyszną. misz- 
cząc i zabierając. ze sobą ołbrzymie poła- 
cie lasu wysokopiennego. i nizinnego oraz. 
zrywając na całej przestrzeni kosodrzewinę. 
Na samym już dole, resztkami impetu, znio- 
sła doszczętnie stojące na uboczu i osłonio- 
ne lasami szałasy. 

bije gorąco w piersiach. Na estradę 
wchodzi ksiądz prefekt. Przemawia 
podniośle i tliwie, puszczając w 
świat, w daleki świat, na cztery wia 
try nowe pokolenie. Potem na estra- 
dę wchodzi pan dyrektor. Przemawia 
długo, podniośle i gorąco. Potem na 
estradę wchodzi wychowawca. Prze- 
mawia długo, serdecznie, ciepło. 
Potem na estradę wchodzi prezes o- 

pieki rodzicielskiej. Przemawia dła- 
go, z namaszczeniem, udziela czułych 
rad, mądrych wskazówek. Potem na 
estradę wchodzi najlepszy maturzy- 
sta. Dziękuje w serdecznych słowach, 
płynących wprost z serca, dziękuje 
księdzu prefektowi, panu dyrektoro- 
rowi, panu wychowawcy, całemu gro 
nu pedagogicznemu, prezesowi opieki 
rodzicielskiej i wszystkim rodzicom, 
kolegom, szkole... Żegna te drogie 
mury, które na zawsze... i t. d. Udzie- 
la rad tym młodszym, którzy się je- 
szcze... i t. d. Słońce świeci. Pogoda. 
Wiosna się uśmiecha. Potem wnoszą 
kosz kwiatów. Potem śpiewają. Sto 
lat, sto lat niech żyje, żyje nam! 
Ptaszki świergoczą za oknami. Potem 
tworzy się malownicza grupa. Wcho- 
dzi ktoś z aparatem. Słońce Świeci. 
Kurtyna powoli opada. 

Tak trzeba było pisać, kolego Le- 
czycki. ч 

A pan zrobił zupełnie co innego. 
A mnie się to nie podoba. Protestuję! 
Nie pozwalam! Precz! Dołoj! 
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"Agenci 

W piątek 13 b. m. w rejonie odeinka gra 
imiernego Domaniewo z granie Rosji Sowiec- 
kiej straż graniczna wysiedliła 2 mężczyzn, 
Którzy podali się za Niemeów-speców. Wy- 
siedloni zaczęli niezwłocznie domagać się 
wysłania ich do Warszawy, gdyż chcieli 
<zemprędzej wyjechać do Niemiec. 

Wysiedłeni rzekomo Niemey  wzbudzili 

podejrzenie u władz, wobec czego poddano 

z KRAJU 
K.P.Z.B. w roli speców niemieckich. 

Sprytna mistyfikacja władz sowieckich. 
ich  szezegółowemu badania. W wyniku 
śledztwa zdołano ustalić, iż wysiedleni nie 
są specami, lecz agentami KPZB. Demonstra 
eyjne wysiedlenie przy udziale komendan- 
ta odcinka i komisarza, zainicjowane było 
dła zmylenia czujności władz polskich. 

Obu komunistów aresztowano i przekaza 
no władzom śledezym. 

Ziikwidowanie bandy przemytniczej. 
Pxsed kiłku dniami władze Śledeze przy 

udziałe KOP-u złikwidowały w rejonie Fili- 

powa i Wieżajn szeroko rozgałęzioną aie- 

rę przemytniezą. Występną działalność u- 

prawiała szajka składająca się z ł0 osób z 

miejakica Ch. Lyntuperem na czele. Poza 

swyktym szmuklem towarów do Litwy i 

Prus Wsehodnich banda trudniła się prze- 

  

myeaniem za granicę poborowych, uchyla- 
jących się od słażby wojskowej. 

Przeprowadzona w całym szeregu miejsc 
gdzie operowała banda, rewizja ujawniła 
bogaty materjał dowodowy w postaci skła- 
du towarów przeznaczonych na przemyt о- 
raz speejalnie sfałszowane paszporty niemiee 
kie i litewskie. 

Aresztowanie podpalacza własnego dobytku. 
Władze Śledcze aresztowały mieszkańca 

-wsi Ufinułno gm. dołhinowsikej Sieleckiego 

pod zarzutem spalenia własnych budynków 

gospodarskich dła uzyskania asekuracji. 

Sielecki ze stodół powywoził zboże ma- 

šzyny i t p. poczem budynki wieczorem 
podpalił 

Mimo dość szybkiej pomocy ratunkowej 

stodoły Sieleckiego spłonęły W następnym 

Ania po pożarze Sielecki zwrócił się do za- 

kładu ubezpieczeń z żądaniem wypłacenia 
asekuracji. Szybkość ta zgubiła Sieleckiego 
gdyż przeprowadzone dochodzenie policyjne 
zarządzone ze względu na niczem nieuza- 
sadniony pośpiech. wykazało, iż pożar po- 
wstał z podpalenia i że sprawcą jest sam 

Sielecki. Е 
Podpalacza sędzia Śledczy polecił osa- 

dzić w więzieniu w Wilejce. 

ie seme PA 

NOWUGRÓDEK 
+ Zjazd Związku Org. i Kółek Roln. 

W niedzielę odbył się w Nowogródku woje- 

wódzki wałny zjazd Związku *Organizacyj I 

Kółek Rołniczych. Obrady trwały od godz 

1-е} do S8-ej wiecz. Na zjeździe omówiono 

całokształt zagadnień rolniczych ma terenie 

wojew. nowogródzkiego. W zjeździe poza de- 

Aegatami Okręg. Związku Qrg. i Kółek Roln. 

wzięli udział wojewoda nowogródzki p. Becz- 

kowiez, dyrektor Oddziału Państwowego Ban- 

ku Rolnego p. Maculewicz, starostowie nowo” 

gródzki, słonimski i fidzki i in. W. szczegól- 

mości na zjeździe omówiono obszernie sprawę 

zorganizowania zbytu płodów rołnych. Po za 

Kończeniu óbrad wysłano depesze hołdow- 

micze do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Mościckiego i Pana Marszałka Piłsudskiego 

wraz tełegram do p. ministra Rołnictwa Janta- 

Połczyńskiego. Dokonano również W. 

5 at. 

WILEJKA 
jowania do obehodu imienin + 

Marszałka Piłsudskiego w Dołhinowie. W 

Dołhinowie odbyło się organizacyjne zebra- 

mie gminnego komitetu obchodu imienin 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud- 

skiego, przy udziałe około 50 osób. Wyłonio- 

my został komitet obchodu, w skład którego 

weszłi przedstawiciele wszystkich warstw spo- 

łecznych, organizacyj, duchowieństwa i woj- 

ska. Wydział wykonawczy komitetu podzie- 

tony został na kilka sekcyj, które się zajęły 

szczegółowem opracowaniem i realizacją na- 

'kreślonego programu obchodu. Uroczysty ob- 

„chód postanowiono urządzić w sam dzień i- 

amienin t. j. 19 marca. Ułożono w ogólnych 

zarysach program obchodu, na który się zło 

żą: Nabożeństwa w świątyniach, defilada 

wojsk E. O. P. i organizacyj społecznych, 

. "do mogiły Nieznanego Żołnierza, od- 

słonięcie tablicy pamiątkowej ku czci połeg 

tych na połu chwały, okolicznościowe prze- 

mówienia, śpiewy chóru i produkcje muzycz- 

me orkiestry dętej Związku Strzeleckiego. 

Wieczorem odbędzie się uroczysta aka- 

demja i przedsiawienia amatorskie. Postano- 

wiono dołożyć wszelkich starań, ażeby w ob- 

„gbodzie wzęły udział jak najszersze warstwy 

społeczeństwa dla zamanifestowania swych 

uczuć czci i hołdu dla Marszałka Piłsudskie- 

go Postanowiono także usilnie poprzeć akcję 

masowego wysyłania pocztówek z życzeniami 

„ło Marszałka, oraz akcję nalepkową organi- 

zowaną przez Związek Strzelecki. 
Na zakończenie komitet powziął uchwałę 

treści nast pującej: Gminny Komitet Obchodu 

Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Dołhinowie, w celu utrwa- 
łenia pamięci obchodu imienin Marszałka 

jednogłośnie postanowił w dniu tym rozpo- 
«ząć realizację nurtującej wśród społeczeń- 

stwa dołhinowskiego myśli budowy domu lu- 

dowego, nazywając go Imieniem Marszałka 

Piłsudskiego. W związku z powyższem wyło- 

niony został tymczasowy komitet budowy, 

którego celem będzie zebranie odpowiedniego 

materjału i opracowanie szczegółowego pla- 

mu realivacji tego projektu. 4 

+ Obrady Sejmiku. Przedmiotem ostat- 

niego posiedzenia Sejmiku było uchwalenie 

budżetu i rozpatrzenie spraw z nim związa: 

nych. Podłożem dyskusji był przeżywany 0- 

fbecnie kryzys gospodarczy. Uwzględnia jąc 

<iężkie położenie rolnictwa budżet na rok 

1931/32 zawiesza narazie pobieranie podatku 

inwestycyjnego na rozpoczęte inwestycje, jak 

budowę gmachu sejmikowego i t p. Ogólna 
suma budżetu w wydatkach zwyczajnych wy- 

mosiła w 1930/31 r. — 523.384 zł, w roku 
zaś 1931/32 została obniżona do 399.376 zl., 
czyli o 144.000 mniej. 

Wśród zgłoszonych wniosków nagłych za- 
sługuje na szczególną uwagę wniosek w spra- 

wwie obniżenia szacunku przymusowego ubez 

pieczenia budynków drewnianych i spowodo- 

wania rozpatrzenia w przyśpieszonem tempie 

reklamacyj przez P. Z. U. W., utyskiwania 

bowiem ludności na nadmiernie wygórowane 

składki asekuracyjne powodowane wysokim 

szacunkiem i powolny tryb załatwiania rek- 

Jamacyj daje się powszechnie odczuwać. To 

też Sejmik wyniósł odnośną uchwałę upo- 

ważniającą do poczynienia w tym celu odpo- 

wiednich kroków. Również jest bardzo ważną 

sprawa ułatwienia komunikacji kolejowej z 

miastem wojewódzkiem 0 co bezskutecznie 

ubiegają się władze samorządowe Od kilku 
lat, to też Sejmik mając na uwadze interesy 

m. Wiłejki i Kurzeńca, liczących około 10.000 

mieszkańców postanowił prosić władze ko- 
tejowe o uwzględnienie w przyszłym rozkła- 
dzie jazdy kolejowej bezpośredniej komunika- 
«cji Wilejki z m. Wilnem, pociągiem podmiej- 

skim, który obecnie dochodzi tylko do Moło- 
deczna oraz ograniczenia do minimum czasu 

oczekiwania w Mołodecznie: na pociąg do Wil- 

ma czy Wilejki. 

OSZMŁANA 
+ Posełskie zebranie sprawozdawcze. 

(W dniu 5 marca b. r. przybył do Oszmiany 
poseł Dobosz Stanisław, aby złożyć spra- 
wozdanie z prac dokonanych przez nowo- 

wybrany Sejm. : 
O godzinie 13-ej zgromadziło się w sa- 

li „Teatru Ludowego" około 250 osób; gdzie 
wysłuchano referatu sprawozdawczego. W 
swoim referacie poseł Dobosz omówił wszy- 
Stkie ważniejsze zagadnienia poruszane na 
terenie sejmmi oraz uchwałony budżet na 

te ciężkiej sytuacji gospodarczej. Po re- 
feracie wyłoniła się dyskusja w której po- 
ruszono sprawy zniżki cen, wysokich skła- 

„ubezpieczeniowych od ognia i sprawę 
zmniejszenia wartości spalonych już budyn 
ków przez zakład ubezpieczeń, co miało 
miejsce w gminie graużyskiej. 

Po dyskusji uchwalono rezolucję, w któ 
rej zebrani oświadczył e solidaryzują się 

ze wszystkiemi poczynaniami B. B. W. R. 

Po uchwaleniu rezolucji przewodniczący 

p. dyrektor Łokuciewski zamknął zebranie. 

Następnie odbyło się posiedzenie Rady 

Powiatowej В. В. W. В. gdzie po wysłu- 

chaniu referatu organizacyjnego wybrano 

Prezydjum Rady w składzie następującym: 

Łokuciewski Antoni, dyrektor gimnazjum, 

Koneczny Jan, kierownik szkoły i przewod- 

niczący Oddziału Pow. Zw. Polsk. Naucz. 

Szk. Powsz., Popow, lekarz sejmikowy, Stru 

gacz Abram — Vice-burmistrz m. Oszmia- 

ny. 
"© Postanowiono również w : terminie do 

dnia 15 marca zorganizować komitety gmi 
ńne B. B. W. R. 

+. Nasz dorobek w paru słowach. Smor- 
gonie już się odbudowały po kompletnej 
ruinie wojennej, ponosząc wiele trudów i o- 
fiar. A powstały literalnie z niczego. Kwi- 
tnący ongiś gród, sławny po dziś dzień ze 
swoich tradycyjnych obwarzanków i aka- 
demji niedźwiedziej, został doszczętnie zmie 
ciony wichurą , wojenną. 

Ludność po powrocie z wygnania zasta- 
ła tylko gruzy i szczęśliwy był ten, kto za- 
stał chociaż piwnicę całą, by móc w niej 
znaleźć nędzy przytułek. Choroby epide- 
miczne zaczęły grasować wśród tych warun- 
ków z zastraszającą szybkością. Samochód 
sanitarny musiał często kursować między 
Oszmianą a Smorgoniami, odwożąc chorych 
do szpitala. Szpital okazał się potrzebny w 
Smorgoniach. Wybudowano więc go w ro- 
ku 1923. Szkolnictwo w równym stopniu 
pokrzywdzone, nie miało lokalu dla swych 
rozwijających się a niezbędnych potrzeb. 
Wybudowana więc również została w owym 
czasie 7-mioklasowa szkoła powszechna, 
którą Smorgonie mogą Się poszczycić. 

Tak więc w miarę potrzeby powstawały 
kolejno: remiza Straży Ogniowej, ruchliwa 
Kasa Stefczyka, Koło Młodzieży, Strzelec, 
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych, 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. W 
roku 1929 odbudował Magistrat most ka- 
mienny przez rzekę Gierwiatkę, w zeszłym 
zaś roku przystąpiono do budowy elektrow 
ni miejskiej. 

Oto w krótkich ' lakonicznych słowach 
dorobek nasz za ostatnie parę lat. 

Zwykło się jednak przy takich okazjach 
wyliczać tych wszystkich, lub tego jednego, 
którzy „największe* przy tem zasługi po- 
łożyli. Ja jednak uważam, że jest to zwy- 
czaj niesmaczny, jak niesmaczną jest każda 
autoreklama. My, ludzie tutejsi, jesteśmy z 
natury swej skromni i błyszczeć ponad in- 
nych nie pragniemy. W pracy dokonanej 
i dokonywanej na naszym terenie wszyscy 
jednako się zasłużyli, i chłop i rzemieślnik, 
i kupiec i nauczyciel. Zasługi tej nie może 
sobie tylko przypisywać nikt, bo to zasłu- 
ga jedynie naszej żmudnej, wytrwałej ogół- 
nej pracy, zasługa — hartu ludu tutejszego. 
O tem pamiętać musi każdy, kto nie chce 
być śmieszny. 
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Wi. S. 

PODBRODZIE 
-- Miasto Podbrodzie Śpieszy ludności 

rolniczej z pomocą. Na posiedzeniu Zarządu 

Magistratu m. Podbrodzia w dniu 11 b. m. 

postanowiono ze względu na przeżywany 

kryzys ludności rolniczej przyjść takowej 

z ulgą za pomocą obniżenia opłat za wjazd 

na rynek w dnie targowe z 30 gr. na 20 

gr. oraz za wpęd na targowicę od cieląt, 

owiec, kóz i trzody chlewnej z 50 gr. na 

40 gr. 

Niezależnie ód powyższego zostały zwol- 

nione całkiem od opłat wyroby przemysłu 

ludowego oraz plony rolne, wwożone na 

rynek do sprzedaży. M. K. D. 

MOŁODECZNO 
+ ŚMIERĆ POD B""RZY ŚNIEŻNEJ. 

Podczas onegdajszej burzy Śnieżnej w po- 
wiecie mołodeczańskim miał miejsce Śmier- 
telny wypadek. Miunowicie silna wichura w 
zaścianku Bedwiny zerwała dach z domu J6- 
zeła Pastowa i spadające deski ugodziły w 
głowę 14 letniego syna Pastowa Piotra, zabi 
iając go na miejscu. 

Z POGRANICZA 
* 

+ Konferencja graniczna. W sobotę 14 
b. m. o godz. 2 po poł. w rejonie odcinka 
granicznego Łozowicze odbyła się polsko- 
sowiecka konferencja graniczna, poświęcona 
sprawie zajść granicznych na tym odcinku. 
Rozpatrzono sprawę postrzelenia w rękę żoł- 
nierza K. O. P. na posterunku, zniszczenia 
dwóch słupów granicznych polskich, zabra- 
nie 6 wozów drzewa włościanom polskim 
przez straż sowiecką oraz kilka innych 
spraw lokalnych. 

Po rozpatrzeniu protokółów, zbadaniu 
świadków, komisja sowiecka przychyliła się 
do żądań polskich i zobowiązała się wszel- 
kie koszta pokryć z kasy rządu sowieckiego. 

        

Popierajcie Ligę Morską 
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Z okazji imienin 
Marsz. Piłsudskiego. 
Nabożeństwo w meczecie. 

Muftjat podaje do wiadomości mu- 
zułman, że 19 marca we czwartek, w 

dniu Imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, o godz. 10 rano odbędzie się w 
meczecie nabożeństwo. 

Akademia radjowa. 
W dniu Imienin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego Towarzystwo Wiedzy 
Wojskowej urządza akademję radjo- 
wą, która transmitowana będzie w dn. 
19 marca w czasie od godz. 20.30 do 
21.30 przez wszystkie rozgłośnie Pol- 
ski. Program akademji przewiduje m. 
i. zagajenie, wygłoszone przez inspek- 
tora armji gen. Dąb-Biernackiego i 
przemówienie wojewody wileńskiego 
Stefana Kirtiklisa. 

Baczność legjoniści! 
Dnia 18 b. m. we środę jako w wi- 

gilję Imienin Komendanta odbędzie 
się o godzinie 18-ej w Świetlicy Związ- 
ku Strzeleckiego przy ulicy Domini- 
kańskiej Ur. 18 Uroczyste Zebranie 
członków Związku Legjonistów z oko- 
licznościowemi przemówieniami, na 
które wszystkich Legjonistów w rezer- 
wie i w czynnej służbie oraz sympa- 
tyków zaprasza Zarząd Okręgu i Od- 
działu Związku Legjonistów Polskich 
w Wilnie. 

Baczność rezerwiści W. P.! 

Zarząd Koła Wileńskiego Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów i b. Wojsko- 
wych wzywa wszystkich członków do 
gremjalnego uczestnictwa w nabożeń- 
stwie w dniu 19 marca, jako w dniu 
Imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. Zbiórka dnia 19 b. m. o godz. 8.30 
przed budynkiem Federacji P. Z. O. O. 
przy ul. Żeligowskiego 4. 

Wieczorem tegoż dnia odbędzie się 

uroczysta akademja obchodu Imienin 
Marszałka J. Piłsudskiego. Początek 
o godz. 17. 

Zawody strzeleckie. 
Celem uczczenia Imienin Pierwsze- 

szego Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego, w dniach 22 i 29 marca b. r. 
odbędą się w Wilnie zawody strzelec- 
kie o „Odznakę Strzelecką* organizo- 
wane przez K-dę Obwodu Przysposo- 
bienia Wojskowego 1 p. p. Leg. 

W dniu 22 b. m. zawody dla człon- 

ków p. w. Obwodu 1 p. p. Leg. zaś w 
dniu 29 b. m. dla członków klubów, 
stowarzyszeń, oraz  niestowarzyszo- 
nych. 

Zgłoszenia osób niebędących człon- 
kami p. w. jak i również zgłoszenia ze- 
społów klubowych przyjmuje K-da Ob 
"wodu P. W. 1 p. p. Leg: (Dominikań* 
ska 13) w godz. 10—12-ej do dnia 25 
marca b. r. gdzie też można otrzymać 
informacje tyczące się warunków za- 
wodów. 

Zawody odbędą się z broni dłu- 
giej wojskowej i małokalibrowej. 

JRE AERO PA A ROA CORBA OI 

Listy do Redakcji. 
*W związku z korespondencją z Głębokie 

go, umieszczoną w Nr. 57 „Kurjera Wileń- 
skiego” z dnia 11 marca 1931 roku, a pod- 
pisaną anonimowo „L“, na podstawie art. 
21i 22 Dekr. w przedm. tymcz. przep. pras. 
(Dz. Pr. z 1919 r., poz. 186), uprzejmie pro 
szę o umieszczenie w najbliższym numerze 
„Kurjera Wileńskiego" następującego spro- 
stowania: 

1. Nieprawdą jest, że jestem „wodzem 
jakiegokolwiex stronnictwa, partji politycz- 
nej lub organizacji podobnej, bowiem nigdy 
do żadnego stronnictwa, partji i t. p. nie 
należałem i nie należę, biorę jednak udział 
w pracy społecznej na terenie m. Głębokie 
go, jako członek Komisji Rewizyjnej Powia 
towego Komitetu Przysposobienia Wojsko- 
wego i Wychowania Fizycznego oraz jakė 
członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Macie 
rzy Szkolnej. 

2. Nieprawdą jest, że miałem się wyrazić: 
„Biada Dyrektorowi, łeb mu teraz urwie- 
imy!*, prawdą natomiast jest. że z Dyrekto 
rem Kozickim, Komitetem Rodzicielskim i 
Gimnazjum głębockiem nie współnego me 
mam i sprawy wyżej wymienionej osoby 
oraz wyżej podanych instytucyj — wcale 
mnie nie interesują. 

K. A. Abramowicz 

Sędzia Okręgowy Śledczy 

w m. Głębokiem 

Głębokie, dnia 13 marca 1931 roku. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec podanej przez prasę wileńską 
wiadomości o powstaniu z inicjatywy pro- 
fesorów Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
i konserwatora wojewódzkiego — -га 10 
rentza, okręgowego muzeum Sztuki Współ- 
czesnej w Wilnie, — „Wileńskie Towarzyst 
wo Niezależnych Artystów Malarzy”, wi- 
tając tę wiadomość z gorącem życzeniem 

powodzenia w uskutecznieniu tych tak do- 
niosłych poczynań w życiu  artystyczno- 
kulturalnem m. Wilna, składa tą drogą hołd 
uznania inicjatorom. 

Nareszcie Wielkie Wilno. posiadające 
wyższą uczelnię Sztuk Pięknych i kilka spec 
jalnych szkół artystycznych. będzie nnało 

ten niezbędny zbiór wzorów Czystej Sztuki 
ki, który, niezawodnie przyczyni się do u- 
zdrowienia pojęć młodej generacji artystów 
jak również i społeczeństwa, zdezorjento- 
wanego przez sztukę „eksperymentalną'. 

Sądzimy, że inicjatorzy postawią na po- . 
rządek dzienny sprawę przekształcenia by- 
łego Ratusza, szpecącego dziś Wilno swym 
zaniedbanym wygłądem i nieużytecznością, 
— na Pałac Sztuki Wileńskiej, z urządze- 
niem przy nim sałonów wystawy bieżącej 
i wystaw zbiorowych. 

Sprawa ta dla miejscowych artystów jest 
kwestją wielkiej wagi, przeto apelujemy do 
inicjatorów o użycie swych autorytetów w 
urzeczywistnieniu długoletnich marzeń świa 
ta artystycznego i miłośników sztuki w Wil 
nie. 

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku i po 
ważania w imieniu Zarządu Towarzystwa 
kreślimy się 

C. Znamierowski i A. Paul. 

WAD OPONACH CT 

Do pracowników Wileńskiej Dyrekcji Kolei 
iż Państwowych. | 

' KOLEJARZE! 
Zbliża się dzień 19 marea — dzień Imie- 

nin Pierwszego Marszałka Połski Józefa Pił 
sudskiego: ы į 

Rok rocznie dzień Jego Imienin jest je- 
dnocześnie Świętem Polski .Wyzwolonej i 
Pracującej. 
W dniu tym przypominamy sobie Jego bo- 

haterskie czyny w okresie Walk o niepod- 
ległość Polski, oraz uprzytomniamy istotę 
i doniosłość Polski, oraz uprzytomniamy 
znaezenie i doniosłość Jego wysiłków oraz 
genjalnej pracy nad odbudową mocarstwo- 
wości Państwa Polskiego, „w której eałe 
społeczeństwo bez różniey narodowości i 
wyznania znałazło urzeczywistnienie istot- 
nych swoich marzeń! 

My, kolejarze wileńscy, którzy jako wol 
ni obywatele na zew Naszego Wielkiego Wo 
dza stanęliśmy w zwartym szeregu do wy- 
tężonej praey nad odbudową i rozwojem 
polskiego kolejnietwa, zdecydowani jesteś- 
my i wierzymy, że pod wodzą Marszałka 
zdałamy przezwyciężyć wszełkie trudności, 
jakie nam jeszeze przyszłość może zgotować 

Dzień Imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, my kolejarze wileńscy święcimy tem 

serdeczniej i uroezyšeiej, že jest On dla 
nas nie tylko Wodzem Narodu, lecz i Sy- 
nem Naszej Ukochanej Ziemi Wileńskiej. 

Uezyńmy więc i w tym roku dzień 19 
marca świętem sere i dusz naszych i złóż- 
my hołd Najdostojniejszemu Obywatełowi 
Polski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Niech żyje Rzeczpospolita Polska! 

Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski! 

HONOROWY KOMITET KOLEJOWY OB- 
CHODU MARSZAŁKA JÓZEFA PILSUD- 

SKIEGO : 

Prezes Komitetu Honorowego, 

(-) inż. K. Falkowski 

Vice-Prezes Komitetu Honorowego 
(—) inż. St.. Mazurowski. 

Sekretarz 
(—) B. Bachowski 

Następnie następują podpisy członków 
Komitetu Honorowego i okręgowego Wyko- 
nawczego, listę których zamieściliśmy w nu- 
merze niedzielnym „Kurjera Wileńskiego. 

Program obchodu. 
Dnia 18-go: o godz. 18-ej capstrzyk or- 

kiestry kolejowej z pochodniami z udziałem 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego i 
straży ogniowej kolejowej. Od godz. 18.30 
iluminacja gmachu Dyrekcji Kolejowej i 
dworca Kolejowego. 

Dnia 19-go: godz. 7.30 uroczyste odsłonię- 
cię tablicy z popiersiem Marszałka na dworcu 
Kolejowym, w obecności przedstawicieli Dy- 
rekcji Kolejowej i delegatów Związków i sto- 
warzyszeń kolejowych. 

Godz. 8.15 uroczyste nabożeństwo w koś- 
ciele św. Teresy przy Ostrej Bramie ufundo- 
wane przez Komitet Kolejowy. 

Godz. 9.30 udział przedstawicieli Dyrekcji 
Kolejowej, delegatów Związków i zrzeszeń 
kolejowych w nabożeństwie w Bazylice. 

Godz. 11.00 udział Kolejowego Przysposo- 

bienia Wojskowego i orkiestry kolejowej w 
defiladzie na płacu Łukiskim. 

God. 14.00 zabawa dla dzieci Kolejarzy w 
Ognisku Kolejowem. 

Godz. 17.30 uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w parowozowni. 

Godz. 18.30 Uroczysta Akademja w Ogni- 
sku Kolejowem i odsłonięcie tamże tablicy 
z popiersiem Marszałka. 

W dniu 19 wszystkie pociągi osobowe wy- 
chodzić będą udekorowane i opatrzone nalep- 
kami z popiersiem Marszałka, a wieczorem 
iluminacja gmachu Dyrekcji Kolejowej i bu- 
dynku dworca. ь 

Dnia 20-g0: godz. 12.30 uroczyste odslo- 
nięcie w gmachu Dyrekcji Kolejowej tablicy 
pamiątkowej z popiersiem Marszałka. 

Odlot do Warszawy. 
Ppr. Żwirko wzniósł się dzisiaj 16 b. 
m. o godz. 2.15 po południu do lotu do 
Warszawy, startując na płozach. Por. 
Żwirko zamierza wylądować po dro- 
dze w miejscu pokrytem jeszcze śnie- 
giem i zamienić płozy na koła które 

zabrał ze sobą. 
Mjr. Długoszowski ma wystarto- 

wać z Wilna jutro, 17.b. m. około g. 
10 rano i zamierza również lądować 
po drodze do Warszawy, żeby zamie- 
nić narty na koła. 

W obawie powodzi. 
Zabezpieczanie mostów. 

Na dzień 18 b. m. do tokału Magistratu 
zwołane zostało posiedzenie miejskiej Komi- 
sji Technieznej, która ma się zająć rozważa 
niem sprawy zabezpieczenia mostów poło- 
żonych ma terenie m. Wilna. 

  

Dła zaznajomienia się ze stanem mos- 
tów, wyłoniona zostanie speejalna podko- . 
misja, która dokona lustracji 
mostów w Wilnie. 

wszystkieh 

Epidemia samobójstw w Wilnie. 
Jak już zauważyłiśmy ostatnie dwa ty- 

godnie zaznaczyły się silnem wzmożeniem 
zamachów samobójczych, e06 zaezyna już 
przybierać charakter epidemji. Dziś znowu 
mamy do zanotowania kilka wypadków. 

W niedzielę stery kupieckie wstrząsnięte 
zostały -wiadomością 0 sumobójstwie 60-let- - 
niego kupea Jankiela Chilisberga, którego 
znaleziono wiszącego w jego mieszkaniu 
przy ulicy Niemieckiej Nr. 13. 

Chilisber był przed kilku łaty właścieie- 
lem wiełkiego sklepu futer przy ul. Niemiee- 
kiej Nr. 22, szereg nieudanych jednak tran- 
zakcyj jak również ciężki kryzys ekonomiez- 
ny spowodowały że musiał swoje przedsię- 
biorstwo zlikwidować. Wobee braku zaję- 
cia i dochodów ostatnio znalazł się w cię- 

żkiej sytuacji materjalnej i nie mógł się 
wywiązać z zobowiązań pieniężnych, aż do- 
szło do tego, że przed kilku dniami komor- 
nik zajął jego rzeczy za jakiś dług, co tak 

na niego podziałało, że postanowił odebrać 
sobie życie. i w niedzielę o godz. 3-ej po 
poł. zamiar swój wykonał. 

Pozatem zanotowano w mieście aż trzy 
zamachy samobójcze. Przy ulicy Nowogró- 
dzkiej Nr. 8 usiłował odebrać sobie życie 
syn dozorey tegoż domu Szadryn Mikołaj. 
Który zadał sobie 2 rany nożem w piersi. 
Zaalarmowane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło desperata do szpitala żydowskiego. 
Powód — brak środków do życia. 

Wezoraj dostarczono do pogotowia jakąś 
nieznaną kobietę z oznakami silnego zatru- 
cia się. Przewieziono ją do szpitala Sawiez. 
Nazwiska narazie nie ustalono. 

Wezoraj również popełnił zamach samo- 
bójczy niejaki Brejdo Abram, który zatruł 
się esencją octową. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe po wypłukaniu samobójcy żołą- 
dka, pozostawiło go na miejscu w stanie 
niezagrażającym życiu. (e). 

  

Dziś: Gertrudy. 

Jutro: Cyryla. 

     Wschód słońca—g. 5 m, 48, 

Zachód „ —g. 17 m.4l 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 16 I1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia — 7° ©. 

я najwyższa: — 29 C. 

. najniższa: — В° С. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: półn.-zach. 

Tendencja barom.: 

Uwagi: półpochmurno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 

Józefa Montwiłła. Jutro, w środę 18 b. m. 

ogodz. 9 min. 30 rano, jako w wigilję dnia 

imienin wielkiego działacza społecznego i 

niezrównanego filantropa, w Bazylice Me- 

tropolitalnej odbędzie się za spokój duszy 

zmarłego nabożeństwo żałobne, na które 

zaprasza wszystkich Zarząd Towarzystwa 

Popierania Pracy Społecznej im. Montwił- 
łów. 

wzrost. 

KOŚCIELNA. 

— Rekolekcje Pań. Staraniem Koła B. 
Wychowanek Gimn. S.S. Nazaretanek od- 
będą się rekolekcje prowadzone przez ks. 
Andrzeja Jastrocha, w kaplicy klasztornej 
w czasie od 18—22 marca b. r. Początek 
w dniu 18 marca o godz. 6.30 po poł. 

Karty wstępu otrzymać można w gimn. 
$.5. Nazaretanek od dnia 17 b. m. w godz. 
od 11 do 12. 

MIEJSKA 

— Budowa kanałów. Magistrat m. Wilna 
zamierza rozpocząć budowę kanałów na 
ul. Arsenalskiej i Wiwulskiego oraz na 2а- 
ułku Krupniczym. 

— Z targowiska mięsnego. W ubiegłym 
tygodniu na targ miejski spędzono 1658 
sztuk bydła i nierogacizny. Ze spędzonego 
bydła na targ, na konsumcję miejscową za- 
kupiono 1612 sztuk, pozostałe bydło zaku- 
piły pobliskie. gminy -pow. wileńsko-trockie 
80. й 

Ceny na bydło mimo tendencji zniżkowej 
nie uległy zmianie i pozostały na poziomie 
poprzedniego tygodnia. 

SANITARNA. 
— Lustraeje sanitarne tryzjerni. Dowia- 

dujemy sie, iż z dniem 1 kwietnia r. b. na 
terenie miasta będą przeprowadzane specjal 
ne lustracje sanitarne w zakładach fryzjer- 
skich. Lustracje te będą dokonywane przez 
komisję miejską 2 razy w miesiącu. 

LITERACKA. 
-— „Publiczność widziana z estrady*. Po- 

gadankę na ten temat wygłosi jutro, na 125 
„Środzie Literackiej" świetny bajkopisarz 
Benedykt Hertz, przeplatając ją szeregiem 
własnych utworów wierszem i prozą. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Budowa nowych gmachów szkolnych. 

Jak się dowiadujemy, władze szkolne opra- 
cowują obecnie szczegółowy plan budowy 
gmachów dla potrzeb publicznych szkół po- 
wszechnych Plan ten obejmować będzie ca- 
ły teren Wileńskiego Kuratorjam Szkolnego. 

Budowa gmachów szkolnych jest nieod- 
zowną koniecznością ze względu na stały 
przyrost dzieci w wieku szkolnym i bardzo 
dotkliwy brak budynków szkolnych w wo- 
jewództwie wileńskiem i nowogródzkiem. 
Już obecnie niektóre lokale szkolne używa- 
ne są na szkoły dzienne, popołudniowe i 
wieczorowe, a mimo to władze szkolne nie 
mogą w tych przepełnionych i nadmiernie 
wykorzystanych lokalach umieściść wielu 
dzieci. 

Na terenie Wileńszczyzny będą budowa- 

ne lokale szkolne odpowiadające wszystkim 
nowoczesnym wymogom higjeny. Jednocześ- 

nie budownictwo uskuteczniane będzie pod 
kątem najdalej posuniętych oszczędności. 

-— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Najświęt- 
szej Rodziny z Nazaretu w Wilnie podaje 
do wiadomości, że w I i II klasie gimnaz- 
jalnej uczenice uczą się dwóch języków no 
wożytnych obowiązkowo — język francuski 
dla wszystkich — zaś język angielski lub 
niemiecki fakultatywny. 

Przy egzaminach wstępnych na wiosnę 
do klasy II i III gimnazjalnej, wymaganiom 
powyższym kandydatki podlegać będą. 

GOSPODARCZA 

— Uruchomienie tartaków. Z dniem 1 
kwietnia nieczynne dotychczas tartaki wi- 
leńskie mają być ponownie uruchomione. 

Przyczyni się to znacznie do zmniejszenia 
w Wilnie bezroboocia. 

Z KOLEI. 
— leczenie ruchu na przejazdach 

kolejowych. Coraz bardziej rozwijający się 
ruch samochodowy nakazuje rewizję obowią 
zujących dotychczas przepisów o zabezpie- 
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czeniu ruchu na przejazdach kolejowych. 
położonych w poziomie szyn kolejowych. 
Kwestja ta jest obecnie żywo dyskutowana 
i szczegółowo  studjowana na całym świe- 
cie i była kilkakrotnie przedmiotem zainte- 
resowania międzynarodowych  konferėneyį 
kolejowych i turystycznych. 

Pan Minister Komunikacji powołał spe- 
cjalną komisję międzydepartamentową pod 
przewodnictwem Głównego Inspektora Ko- 
munikacji inż. Wiesława Bączalskiego. Ko- 
misja ta, której prace są na ukończeniu, zaj- 
muje się przygotowaniem zasad nowych 
przepisów, regulujących „ruch na przejaz- 
dach, położonych w poziomie szyn. 

— Usprawnienie organizacji Dyrekcyj Ke - 
lejowych. Ministerstwo Komunikacji w dą- 
żeniu do usprawnienia organizacji Dyrekcyj 
Kolejowych wydało swego czasu nową In- 
strukcję biurową celem uproszczenia czynno- 
ści kancelaryjnych. Instrukcja ta oparta na 

ści oraz wzajemnego zaufania referentów, 
(do liczby których zaliczono wszystkich pra- 

cowników, niezależnie od stanowiska, załat- 
wiających sprawy) skasowała przewlekły sy- 
stem dziennikowy w poszczególnych wydzia- 
łach Dyrekcji i działach, połączony z kwi- 
towaniem z odbioru pism, usunęła punkty 
hamujące obieg korespondencji między urzę- 
dami Dyrekcji i wydziałami oraz działami, 
oraz uwzględniła również i wskazówki ko- 
misji dla usprawnienia administracji państ- 
wowej. 

Obecnie w Ministerstwie Komunikacji pro- 
wadzone są prace nad uzgodnieniem nowej 
redakcji Regulaminu Dyrekcyj Okręgowych 
Kolei Państwowych, który zawierać będzie b. 
szczegółowy i usystematyzowany podział czyn 
ności w działach i wydziałach Dyrekcji. Po- 
zatem wkrótce wydane będą brakujące dotąd 
przepisy o ustroju i zakresie działania naj- 
niższych jednostek organizacyjnych we wszy- 
stkich działach służby kolejowej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Nowe stowarzyszenie. Wojewoda wi- 
leński w dniu 16 b. m. zatwierdził statut 
stowarzyszenia pod nazwą „Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Wilnie". Stowarzyszenie to 
ma na celu: a) zorganizowanie i utrzymanie 

w Wilnie stałego zbioru współczenych dzieł 
sztuk plastycznych ze specjalnem uwzgłę- 
dnieniem dzieł artystów wileńskich, b) er- 
ganizowanie stałych wystaw współczesnych 

dzieł sztuk plastycznych, c) organizowanie 

bieżących wystaw z zakresu sztuk .płastycz- 

nych. Członkami założycielami stowarzysze- 
nia są: p. p. Stefan Kirtiklis, Józef Fole- 

jewski, Stanisław Lorentz, Ferdynand Ru- 

szczyc, Ludomir Ślendziński i Jerzy Нор- 

pen. 

ZEBRANIA I OBCZYTY. 

-- Zebranie T-wa Pedjatrycznego. Dnia 

20 marca b. r. w lokalu Ośrodka Zdrowia 

(ul. Wielka 46) o godz. 20 walne zebranie 

roczne Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedjatrycz- 

nego. 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. 
2. Pokazy chorych. 
3. Dr. Zienkiewicz: O kiłe wrodzonej wą- 

troby. 
4. Sprawozdanie zarządu i komisji re- 

wizyjnej, sprawozdanie Koła Lekarzy sta- 

cyjnych, sprawa opieki otwartej nad matką 

i dzieckiem w Wilnie — refer. Dr. J. Mu- 

raszko. 
5. Wybory nowego zarządu. 
6. Wolne wnioski. 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 

X Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę ,dnia 18 marca 1931 roku o godzinie 

20-ej w sali własnej przy ulicy Zamkowej 

Nr. 24. 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu ostatniego po- 

siedzenia. 
2. Doc. Dr. J. Abramowicz: Nowy sposób 
operacji Katarakty w torebce. (Z pokazem 
chorych). 

3. Doc. Dr. S. Bagiński: Antygen metyło- 
wy w lecznictwie gruźlicy. 

4. Dr. A. Malinowski: Cysticercus celłu- 
lossae cerebri. (Omówienie przypadku i de- 
monstracja preparatu). 

— Drugi odczyt 0 sztuce na temat: 

„Sztuka prymitywna —  ideoplastyczna* 

(Sztuka neolitu, sztuka murzyńska i in. łu- 
dów „dzikich”, sztuka dziecka i sztuka ludo 

wa) będzie wygłoszony dzisiaj, we wtorek, 
17 b. m. w nowej Sali Miejskiej, ul. Końska 
1 (u wylotu ul. Hetmańskiej). Prelegent art. 
malarz Witold Kajruksztis, podając mater- 
jał historyczny, ilustrowany przeźroczami i 

reprodukcjami barwnemi, — porusza zasad 

nicze problematy sztuki: realizmu, abstrak- 

cji i konstrukcji 
Początek o godzinie 19 min. 30 Wejście 

1 zł. 50 gr., akadem. 1 zł, dla uczniów 

szkół artystycznych 50 gr 

— Z T-wa Eugenieznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 3-ci odczyt z serji propa- 
gandy walki z chorobami wenerycznemi wy- 
głosi 19 marca w lokalu Poradni Eugenicz- 
nej (ul. Żeligowskiego) Adjunkt Kliniki Dr. 
M. Mienicki, na temat „Istota chorób we- 
nerycznych'*. Początek o 6-ej wieczorem. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Kiedy może być rozwiązana umowa 

© pracę? Inspektorat Pracy w Wilnie otrzy- 
mał okólnik, który powinien zaciekawić 
szerszy ogół pracujących. Okółnik ten po- 
święcona jest sprawie interpretacji rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzplitej „o umowie o 
pracę”. Wyjaśnia on, iż choroba robotnika 
trwająca nie dłużej niż cztery tygodnie, w 
żadnym wypadku nie może być uznana za 
ważny powód do rozwiązania umowy. 

Choroba trwająca dłużej niż cztery ty- 
godnie, sama przez się nie stanowi jeszcze 
ważnego powodu do wymówienia, z wyją- 
tkiem ściśle określonych wypadków o czem 
w razie sporu rozstrzyga sąd. Powyższe mia- 
rodajne wyjaśnienia głównego inspektora 
pracy przyczynią się niewątpliwię do uni- 
knięcia nieporozumień i sporów między ro- 
botnikami i pracodawcami. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Rozłam w Związku Rzemieślników 
Żydów. W ostatnich tygodniach nastąpiły 
wśród rzemieślników żydowskich zasadnicze 
zmiany. Działające od dłuższego czasu fer- 
menty, wywołane brakiem jakiejkolwiek rze- 
czowej pracy ze strony t. zw. Związku Rze- 
mieślników Żydowskich doprowadziły do ot- 
wartego rozłamu, który zapoczątkowany zo- 
stał secesją fryzjerów. Zkołei uczynili to samo 
litografowie, krawcy, malarze szyldów, ostat- 
nio zaś kamasznicy. 

Cechy te grupują się w lokalu przy ul. Za- 
walnej 28 i mimo to, iż są zwalczane przez 
stary związek rosną liczebnie. W ostatnich 
dniach rozpoczęto pracę nad stworzeniem 
centrali cechów żydowskich. Ze stanowiska 
społecznego należy zmiany oceniać jako bar- 
dzio korzystne, gdyż upadek Związku Rze- 
mieśniczego, który nie przejawia żadnej dzia- 
łalności wpłynie na organizacyjne wzmoe- 
nienie rzemiosł żydowskich, tem bardziej, że 
obrały one jako podstawę swego działania 
program gosp. w szczególności zaś pop. 
ruchu spółdzielczego. 

W najbliższym czasie przewidziane jest 
powstanie wytwórni spółdzielczej kamaszni- 
ków i powołanie do życia banku spółdziej- 
czego. 

 



RÓŻNE 
— Izba Przemystowo-Handiowa w Wilnie 

komunikuje, že Ministerstwo Rob6t Publicz- 
nych w Warszawie rozpisało na 30 marca 
1931 roku przetarg publiczny pisemny na 
dostawę kamieni triangulacyjnych (andezy- 
towych) lub granitowych. 

Szczegółowe warunki, projekty umów, 
wyjaśnienia — otrzymać można w Biurze 
Triangulacyjnem w Warszawie, Nowowiej- 

— Wypłata rent inwalidzkich. Z dniem 
1 Kwietnia r. b. Kasa Skarbowa w Wilnie 
przystąpi do wypłaty rent inwalidom wojen 
nym oraz dodatków do rent tym inwalidom 
którym one przysługują. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. 

— Ostatnie przedstawienia „Salome*. 
Dziś ukaże się po raz 10-ty monumentalne 
dzieło O. Wiłde'a ałome*, w przepięknej 
oprawie dekoracyjnej i kostjumowej, z mu- 
zyką E. Dziewulskiego. Wykonanie i wy- 
stawa tego utworu stoją na wysokim pozio- 
mie artystycznym. Rolę tytułową odtwarza 
3. Eichlerówna, rolę zaś Heroda kreuje A. 
Zełwerowicz. Podniosły nastrój wywołuje 
nadwyraz ciekawa ilustracja muzyczna w 

wykonaniu zwiększonego zespołu orkiestry 
symfonicznej. 

Ceny miejsc zwykłe. Zniżki ważne. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. 
Ostatnie przedstawienia „Azais*. Wystę- 

py K. Janoszy-Stępowskiego. Znakomity ar- 
tysta K. Junosza-Stępowski wystąpi dziś w 
arcywesolej komedji Verneuila „Azais“, two- 
*ząc Zz glėwnej roli barona Wūrtza, nieza- 
pomnianą kreację. Występy K. Junoszy Stę- 
powskiego cieszą się wyjątkowem powodze- 
niem, gromadząc codziennie na widowni wy- 
tworną publiczność. 

Ceny miejsc normalne—niepodwyższone, 
przy ważności biletów zniżkowych. 

„7, Przedstawienie popularne. Od dnia 
dzisiejszego kasa zamawiań rozpoczęła sprze 
daż biletów na poniedziałkowe przedstawie- 
nie popułarne, po cenach najniższych od 
30 gr., przeznaczone dla najszerszych warstw 
społeczeństwa. Repertuar zapowiada dwa u- 
twory Molnara „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy” 
w obsadzie premjerowej. 

— Krukowski w Wilnie. Niezrównany 
humorysta, znakomity artysta teatru „Qui 
Pro quo* Kazimierz Krukowski — wystąpi 
w Teatrze „Lutnia* w otoczeniu wybitnych 
sił zespołu warszawskiego dwukrotnie: w 
sobotę 21 b. m., o godz. 11 w., oraz w ро- 
niedziałek 23 b. m. o godz. 8 w. 
„Bilety już są do nabycia w kasie zama- 

wiań codziennie od 11 — 9 wiecz. 
— Wileńskie Tow Filharmoniczne W 

sobotę dnia 21 b m o godzinie 20 min 15 

Klu Wiejskie 

  

  

Ceny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od do. 16 do 18 marca 1931 r. włącz. 
będą wyświetlane filmy: 

Olga Wizun, rnakomita pianistka wystąpi 
z własnym recitałem fortepjanowym. Znana 
Wilnu z ubiegłych lat koncertantka wykona 
utwory Scarlattiego, Chopina, Brahmsa, To- 
da, Liszta i in. 

Bilety do nabycia 
Mickiewicza 11-a. 

RABJO 
WTOREK, dnia 17 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 18.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty dla 
maturzystów. 15.45: Program dzienny. 15.50: 
„Historja mola książkowego* odczyt. 16.15: 
Muzyka lekka (płyty). 17.15: „Kultura Sło- 

w biurze „Orbis*, 

wian pomorskich* — odczyt. 17.45: Koncert 
symfoniczny. 18.45: Kom. Aeroklubu Akade- 
mickiego. 19.00: „Tygodnik artystyczny". 
19.15: Progr. na środę i rozm. 19.25: Uwagi 
dla detektorowiczów. 19.35: Pras. dziennik 
radj. 19.50: Pogadanka muzyczna. 20.00: 
Opera z płyt gramofonowych. 22.20: „Nad 
morzem w zimie* felj. 22.30: Komunikaty. 
23.00: Kabaret (płyty). 

ŚRODA, dnia 18 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka francuska 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.45: Program 
dzienny. 15.50: „Nowy tom „Pism“ Józefa 
Piłsudskiego* — odczyt. 16.10: Komunikat 
dla żeglugi. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: 

  

   

   Koncert dla młodzieży (płyty). 17.1 „Za 
wypraw narciarskich* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert. 18.35: Chwilka strzelecka. 19.00: CGa- 
pstrzyk: z Belwederu. 19.30: Program na 
czwartek i rozmaitości. 19.40: Prasowy dzien 

nik radjowy. 19.55: „Ze Świata radjowego* 
pogadanka. 20.15: „Pierwsze przejawy kry- 
tyki muzycznej w Polsce* — odczyt. 20.50: 
Koncert. 22.00: „Życie zamrožone“ — felje- 
ton. 22.15: Muzyka z płyt. 22.50: Kom. i 
muzyka tancezna. 

„SPORT 
Zawody narciarskie w Nowogródku. 

W ubiegłą niedzielę w Nowogródku odbyły 
się zawody o odznakę P. Z. N. z udziałem 
narciarzy wileńskich. W zawodach tych, jako 
propagandowych, brała udział młodzież szkol- 
na, członkowie organizacji P. W., harcerze 
oraz członkowie klubów sportowych w ogėl- 
nej liczbie 85 zawodników. 

Poza przyjezdnymi z Wilna w zawodach 
uczestniczyli również narciarze ze Stołpców, 
Słonima, Baranowicz, Lidy i najbliższych o- 
kolic. 

Zainteresowanie zawodami było olbrzy- 
mie, czego najlepszym dowodem był liczny 
udział startujących oraz /kilkutysięczne (!) 
tłumy publiczności z zaciekawieniem obser- 
wujące przebieg zawodów 

Również należy podkreślić poparcie i ser- 

KJ RI ER w 

deczny stosunek do imprezy wojewody nowo- 
gródzkiego p. Beczkowicza, który sam upra- 
wia sport narciarski i czynny udział p. wice- 
wojewody startującego w biegu na 12 klm. 

Zawody powyższe spełniły całkowicie swą 
rolę propagandową i wykazały szybki i po- 
myślny rozwój sportu narciarskiego w woje 
wództwie mowogródzkiem, czemu również 

sprzyjają i dogodne warunki terenowe. Orga- 
nizacja zawodów spoczywała w rękach kpt. 
Dobrowolskiego komendanta Podokręgu Zw. 
Strzeleckiego w Nowogródku. Żywy współu- 
dział w organizacji zawodów okazali narcia- 
rze wileńscy z delegatami Wil. O. Z. N. por. 
Herholdem i Grabowieckim. 

Wyniki zawodów ze wzgłędu na b. ciężkie 
warunki atmosferyczne były b. dobre i przed- 
stawiają się następująco: 

Bieg 12 klm. — 1) Czerniel (PKS-Nowo- 
gródek) 1 g. 14 m. 01 s. 2) Pyryt (niestow.) 
1 & 14 m. 23 s. 3) Żodzik (Strzelec-Stołpce) 
1 g. 15 m. 06 s. Startujący poza konkursem 
zawodnik wileński Starkiewicz uzyskał pierw- 
sze miejsce osiągając czas 1 g. 08 m. 06 s. 
Bieg 9 klm — 1) Buckiewicz (Strzelec) 56 m. 
54 s. Wilnianin Piotrowski uzyskał najlepszy 
czas 53 m. 02 s. Bieg pań 9 klm wygrała 
Skąpska (nauczycielka w.-f. Nowogródek) 
1 g. 07 m. 10 s. Bieg 4 klm. wygrała Krepska 
(Gimnazjum-Nowogródek) 30 m. 15 s. Kon- 
kurs skoków wygrał Ciechanowicz, skoki 
13,5 mt., 13 mt i 14,5 mt. przed Zajewskim 

i Labuciem. 
Po zawodach wojewoda p. Beczkowicz 

wręczył zwycięskim zawodnikom nagrody, 
przyczem nagrodę za najliczniejszy udział 
zdobył PKS.-Nowogródek a nagrodę Podokrę- 
gu Związku Strzeleckiego dła najlepszego 
strzelca zdobył Żodzik (Stołpce). 

i Mecz hokejowy. 
KATOWICE  16.111./Pat. — W niedzielę 

koło północy odbył się na sztucznym torze 

w Katowicach decydujący mecz o mistrzo- 
stwo Połski w hokeju na lodzie między dru- 

żyną AZS z Warszawy a drużyną Legji z 
Warszawy. Gra była bardzo żywa i intere- 
sująca. Publiczności na meczu zebrało się 
bardzo niewiele. Zasłużone zwycięstwo od- 
niósł dotychczasowy wielokrotny mistrz Pol- 
ski AZS w stosunku 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Zwy- 
cięstwo A Z 5 zawdzięcza przedewszystkiem 
świetnej grze Kowalskiego i Adamowskiego. 
U pokonanych wyróżnili się Materski i Sze- 
najch. Zawody prowadził p. Szeranc z Kra- 
kowa. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NA GORĄCYM UCZYNKU. 

W dniu 15 b. m. zatrzymano zawodowego 
złodzieja Kiryłowa Antoniego Ponarska 43 
na gorącym uczynku usiłowania kradzieży 
bielizny ze strychu domu Nr. 43 przy ul. Po- 
narskiej. 

  

  

Dochodzenie w toku. 

E A M AOR 

AUTO CIĘŻAROWE NAJECHAŁO NA 
PRZECHODNIA. 

Wezoraj z rana przy ułicy Końskiej szyb- 
ko mknące auto ciężarowe najechalo na 
przechodzącego ulicą Jakóba Unterszaca. 

Unłerszae otrzymał poważne uszkodzenie 
ciała. 

W stanie ciężkim przewieziono go do 
szpitala żydowskiego. 

Szofera auta zatrzymano. (e): 

POŻAR PRZY ULICY ANTOKOLSKIEJ. 

Wezoraj w godzinach porannych wy 
buehł pożar w domu Nr. 31 przy ulicy An- 
tokolskiej. 

Na miejsee pożaru wyjechał cały tabor 
straży ogniowej, która wkrótee pożar zli- 
kwidowała, Przyczyna pożaru nieustalona. 

(e). 

OSTROŻNIE Z BENZYNĄ! 

Salma Zelda (Nowogrėdzka 71) podezas 
gotowania obiadu, cheąc zwiększyć ogień, 
gdyż drzewo źle się paliło, więła butelkę 
benzyny i chlusnęła na tlejące drzewo. Buch 
nął ogień, który jednak objął i kucharkę, 
gdyż lejąe benzynę na drzewo, przez nieu- 
wagę oblała i siebie. Płonąca kobieta z krzy 
kiem przerażenia wybiegła na ulicę i zaczę- 
ła tarzać się po Śniegu, napróżno usiłując 
ugasić ogień. Dopiero pomoe sąsiadów, któ- 
rzy przykryli ją płaszezami, wydała skutki. 
Salma doznała jednak tak ciężkieh popa- 
rzeń, iż w stanie groźnym odwieziono ją 
do szpitala żydowskiego. 

„ZMARŁA. CÓRKA* POKRZYŻOWAŁA PLA- 
NY SPRYTNEGO AFERZYSTY. 

Na oryginalny pomysł wpadł niejaki R. 
Buklis, który postanowił pobrać z Kasy 
Chorych zasiłek na rzekomy pogrzeb cór- 
ki, fałszująe w tym cełu podpis jednego z 
lekarzy Kasy Chorych. 
Sprytnego afezrystę prześladował jednak 
pech. Traf chciał, że w trzy dni później 
„zmarła córka* nagle zachorowała i zgło- 
siła się do Kasy Chorych po pomoc lekarską 

Oszustwo wyszło najaw. 
Powiadomione władze policyjne niezwło 

cznie aresztowały Buklisa, który na šledz- 
twie wyparł się inkryminowanego mu prze- 
stępstwa, nie przyznająe się do winy. 

W sprawie tej prowadzone jest energiez- 
ne dochodzenie. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 
W dniu 14 b. m. Stachiewiczowa Marja, 

Podgórna Nr. 1 przechodząc przez ulicę Sie- 
rakowskiego, padając złamała bę. Pogo- 
towie Ratunkowe odwiozło ją do“ szpitala šw. 
Jakėba. 

STRZAŁY NA UŁICY. 

, W dniu 14 b. m. nieznany narazie: uczeń 
Szkoły Technicznej strzelił przy ul. Kiejdań- 
skiej z floweru i trafił przechodzącego wów- 
czas Zejfa Zelika w rękę. Dochodzenie w to- 
ku. 

Nr. 62 (2004): 

Jak jest urządzony „Nautilus“? 
Słynny „Nautilus”, łódź podwodna, któ- 

rą Amerykanin Wilkins udaje się do biegu- 
na północnego, posiada specjalne urządze- 
nia, które umożliwią jej podróż wśród lo- 
dów i badanie krajów polarnych. Łódź ta 
jest darem rządu Stanów Zjednoczonych A. 
P. „Nautilus* (nazwana tak na cześć Julju- 
sza Verne autora powieści pod tą nazwą) 
ma bardzo silne motory. Jej promień dzia- 
łania wynosi siedem tysięcy mil morskich; 
może rozwijać szybkość 14 węzłów na po- 
wierzchni, 9 pod powierzchnią wody, dłu- 
gość jej wynosi 175 stóp. Usunięto z niej 
wszystkie przybory wojenne (rury torpedo- 
we, armatę i t. d.), co oczywiście zmniejszy- 
ło trochę ciężar łodzi. 

Wilkins stara się uczynić ze swego stat- 
ku podwodnego jak najdoskonalsze narzę- 
dzie badań i lokomocji. Podwoił promień 
działania statku; ulokował na nim dwa moto 
ry 500-konne oraz jeden pomocniczy. Pro- 
wizję zabiera na dwa lata, mimo, iż ma na- 
dzieję, że w dwa miesiące podróż będzie do- 
konana. Na statku ulokowano specjalne 
maszyny do przebijania skorupy lodowej; 
„Nautilos* będzie mógł wydostawać się w 
razie potrzeby z pod wody, poprzez skorupę 
lodową na powierzchnię, aby zaczerpnąć 
powietrza. Maszyny te — nazwijmy je „wier 
cidła* — są potrójne; największa ma dwa 
metry średnicy. Za pomocą tego mechaniz- 
mu załoga będzie mogła — po przebiciu dro 
gi na powierzchnię lodu — opuścić subma- 
rynę i wyjść na „ląd* lodowy: w celu ba- 
dań naukowych lub celem ratowania się. 

Lód na morzu Arktycznem ma prowdo- 
podobnie grubość od pół do sześciu metrów. 
Wilkins sądzi, że statek jego nie będzie 
miał naogół do czynienia z grubością lodu 
ponad trzy metry. O ile siła maszyn oko- 
załaby się za słabą do przełamania skorupy 
lodowej (trzeba się liczyć iż tą ewentual- 
nością), mechanizm ten może być porusza- 
ny również ręcznie, a ponieważ statek będzie 

się unosił ku górze, dążąc na powierzchnię 
wody, więc ułatwi to załodze przebicie da+ 
chu lodowego. Oprócz tego na statku znaj- 
duje się specjalna kabina, przez którą czło 
wiek w ubiorze nurka będzie mógł zejść 
do wody z boku statku. Umożliwi to repe- 
racje zewnętrzne łodzi, o ile okazałyby się 
one konieczne. W razie niebezpieczeństwa 
cała załoga może uciec przez tę kabinę & 
wyjść na powirzchnię, za pomocą t zw. 
„sztucznego płuca”, niedawno udoskonalone-, 
go przez marynarkę amerykańską. Głównie 
jednak Wilkins zamierza używać tych drzwi 
czek, otwartych do morza, do pogrążania 
instrumentów, które chwytać będą zwierząt- 
ka i rośliny morskie w cełu badań nauko+ 
wych. Potężna stacja radjotelegraficzna pa- 
zwoli Wilkinsowi komunikować się ze świa- 
tem. Będzie on się starał skonstruować an+ 
tenę na lodzie, nawet gdy łódź będzie się. 
znajdowała pod wodą. Dodajmy jeszcze, że 
„Nautilos* może się pogrążać na głębokość 
75 metrów. 

Jaka jest marszruta, opracowana przez 
Wilkinsa? Wyruszy on z Nowego Yorku do 
Londynu, a stąd uda się do Svałbardu 
(Spitzbergen). Przepłynie strefę arktyczną 

i z Alaski zjedzie wdół wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Ameryki; następnie przez kanał 
Panamski wypłynie na Atlantyk. Razem 
wyniesie to 20 tysięcy mil. Rozpoczynając 
podróż pod lodem koło Śvałbardu, Wilkins 
zamierza przepłynąć w ten sposób przez bie 
gun północny, a. wyjdzie z pod lodu koło 
cieśniny Beringa (między Alaską a wybrze- 
żem azjatyckiem). 

Droga pod lodem wyniesie ok. 3000 mil. 
W strefie lodowej „Nautiłus* będzie się po- 
ruszał z szybkością najwyżej 4-ch węzłów, 
zatrzymując się co 50 mil. Podczas tej 
przeprawy do dziobu statku przymocuje się 
aparat oświetlający o sile 5000 watt, który 
będzie oświetlał wody w promieniu kilku 
metrów. RB. W. 

     

  

   

KRADZIEŻE. 

Frydman Izaak, Końska 26, zameldował, 

iż nieznani sprawcy skradli mu płaszcz mę- 
ski bronzowego koloru wartości 350 zł. 

Na szkodę Farbera Mejera z wozu przy 
ul. Zawalnej skradziono macy na 50 zł. Kra- 
dzieży dokonał Szmilgin Antoni, Dobrej Rady 
Nr. 16. Szmilgina zatrzymano, macy nie zna- 
leziono. 

Z zajazdu przy uł. Werkowskiej Nr. 5, 
na szkodę Bałukiewicza Pawła, zaść. Rogów- 
ka i Przewłockiego Witolda, maj. Pieruńce, 
dokonał kradzieży jaj i masła Szajkowski 
Aleksander, zam. we wsi Adamajce. 

Kułakowski Aleksander. Wiłkomierska 27 
zameldował o kradzieży części samochodo- 

wych przez Gruso Bołesława, Wingry 27, w 
którego w czasie rewizji skradzione przed- 
mioty odnaleziono. 

Ze strychu domu Nr. 10 przy ulicy Piasko- 
wej na szkodę Brojdo Samueła i Łabockiego 
Włodzimierza dokonał kradzieży bielizny: 
Hryszkiewicz Konstanty, Piaskowa 160. 

ZA OSTATNIE 2 DOBY 

Od 14 do 16 b. m. zanotowano wypadków. 
106, w tem kradzieży 9, opilstwa 16, przekro-. 
czeń administracyjnych 54. 

  

Pepierajeie przemysł krajowy 

     

ZULUSKA 
Opow. dziejów miłości 
wojownika zulaskiego. 

Aktów 10. 

  

(BALA MIEŚSKA . b z i omirstramsza 5 | [11 Odegrany przez Murzynėw. NAD FROGRAM: Tą noc, ta noc... **7*7: 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów o g. 4-ej. Nast. program: Krew za krew (Z. eyklu „Nibelungów*) 

Plaże zydzi Dziś! Uczta artystyczna dla miłośników kina! 
  

„HELIOS“ 
Wifońska 35, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„NBLDJWOD” 
ul, A, Mickiewicza 22. 

Dźwiękowe Kino 

CGIIING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

NAD PROGRAM:   
Wszechówiatowej sławy król tenorów 

w arcydziele 
śpiewno-dźwięk 

Wspaniały 

«=== dramat miłosny 

Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały światl 

Największy 100% dźwiękowieci 

Jan Kiepura: Brygida Helm 
NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO 

Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. jan Kiepura cdš; 
do gondoli” i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz”. # Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6. 8 i 1015 

RAJ DLA KOBIET 
W rolach głównych: DITA PARLO, Ara A Nadia Sibierska 

lie ja ulub. W 1, kraju: H. Ordonówna, Jei DE OGC EKO 000 a zadana R Kosaclii Boe at piwna, 
oraz |2 girłów zespołu tanecznego. Początek o g. 4, 6, 8 i 10715. Ceny normalne, na |-szy seans zniżone. 

PARADA MIŁOŚCI 
z ulubieńcem i śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa w języku francuskim swoje piosnki 

oraz JEANETTE MAC DONALD znana śpiewcczka opery „Metropolitain“. 
Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10'15, w soboty i niedz. o godz. 2-ej. Na 

iewa po polsku pios.: „Zejdź 

  

P-g głośnej powieści E. ZOLI 

р & „Au Bonheur des Damea* 

  

inne gwiazdy „Ufy”*. 

  

-szy seans ceny zniżone 

  

   

  

  

Od 16 do 31 marca 
na drugiem piętrze naszego lokalu 

sprzedaż 

po wyjątkowo zniżonych cenach 
towarów wysortowanych i resztek. 

Jedwabie, wełny, 

materjały na palta 

i garnitury męskie i damskie M GORDON że 
a а 

NIEMIECKA 26. 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

      

KINO*TEATR Dziś! Poraz pierwszy w Wil- 

BN |ZUESERE OLGA CZECHOWA z losentego Ь świstowej sławy królowa ekranu R Ś i 

= w «reyfimie Cierniowa droga milošci Via pzisėes, dramas pbvezjows AE pri RDERZE na tle nękanej i prześladow. miłości 
ara £ W pozostałych rolach gwiazdy ekranu: Walter Rilla i Erna Morena. Geńy od 40 gr. an we wszystkich dziatach JU NADESZŁY. 

Kino Koiejowe Dziś i dni następnych! Wielki film produkcji krajowej! Dieje bohaterów walki o niepodległość Polski” 
й przežyciaich w lochach cytadeli E ® OGNISKO) Es: Tajemnica Cytadeli Warszawskie 

Dramat w [0-ciu aktach, osnuty na tle słynnej powieści Gabrjell Zapolskiej p. t. „TAMTEN“. 3 : 
sek į W rolach gł.: Józef Węgrzyn, Gasiński, Roland, Marcello-Palińska i inni. Początek seansėw o godz. 5-ej, a“ be . 

‹ Aworea kolajow.) w niedz. i šw. o godz. 4-ej po "pak Nast. "program: Lekarz kobiet z Iw. Petrowiczem i Poteziai Mostuchilżwą Na raty—5 zł. tygodniowo! Wydaje się KAWIARN IA GINSBERG 
ki amerykańskie P 0 K 0 J i JADŁODAJNIA choroby skórne, wane 

KINO -TEATR > ° ° Wyżymacz l gwarantowane, ° * & ryczne i moczopiciowe 
Dziś! Nadzwyczaj efekt. 9 25 Prz oda edne (ITW w 10 oraz wszelkie wyroby platerowane niekrępujący, jasny, suchy, IOWIGNIA Wiieńska 3 
===  £iim polski p. t. ° BK Norbłina i Frageta. ciepły. ” od койх. 8—1 1 4—8. 

NAD PROGRAM: Amerykański ` F-ma „Wygoda H. Pokulankatóm.26 || Kalwaryjska 5, m. 4. ui. Królewska 9. tel. 567. _ 3435“ 
ul. Wielka Nr. 25 — in reg D J A B E L S K I P A z U R mz > «| Vydas šaiadania, obiady ; 

я W rolach głównychl lliam Desmond i urocza Dorelys Perdue. ) &р w różnej walucie lo- i kolacje — zdrowe, tanio | K 2 b ы 

. " Wszelkie OSZGZĘÓNOŚCI Go оа Apes Sk ae | UT AEMĘSDETĘ KINO -TEATR Dziś! Monumentalna majestatyczna wizja Epokowy | oprocentowaniu na pierwszorzędne hipoteki miejskie iikiów 26 słotreh Choroby skórne 
krwawej epoki z czasów panowania rzym- S S A i I N A dramas i wiejskie. PARY zen racz zakąski. wonoryczne A 

STYLOWY skiego. Nowe wydanie produkcji 1931 roku w 16 akt. | Ajencja „Polkres“—Wilno, Królewska 3, tel. 17.80 | do wynajęcia z o PR ao 1 moezopłei we, 
я Arcydzieło, które przypom. „Ben-Hura" i ® Niebywaly przepych, emo- nem oje GIOP ulica Mickiewicza 4. 
alien: Wielka 36. i „Ouo Vadis“. — W roli głównej hr. Rina de Liguoro. „cjonujące sceny wyrafino- OKAZJA. — DOBRA ZIEMSKIE. światłem. telefon 10-96, ъ 

wanych rozkoszy i zbredni na temat „Miłości i namiętności”. 100.000 artystów. „Wyšcigi kwadryg“. Mkdjdo korci locoduyG онц Zarzeczna 14 m. 16. Oszczędności od godz. 9—-12 1 4--Ś. 

i uprzemysłowione dobra ziemskie, położ. niedaleko | | swoje złote i dolary ula- 
Kino - Teatr Dziś! Wspaniały, pe- mi Vilas ebsz. ok 1800 morgów, w "EaltdizėEvaką kuj na wysokie oprocen- 

LUX 
Miekiewicza 11,Ł15-62 

łen olśniewaj. momentów 
dramat w 12 aktach p. t. 

W rolach główn. 
kobiet, ulubieniec wszystkich 

— Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. I-ej. — 

Książe student (0li Heidelberg 
Ramon Novarro : pr:«i-:« Norma Shearer. 

Ceny od 40 gr. — Dla młodzieży dozwolone. — 
  

gorzelnia, cegielnia, wapielnia - 600 morgów lasu. Zie- 
mmia drenowana. Pałac i wszystkie zabudow. gospod. 
murowane. Śliczne otoczenie. Kompletny inwent. żywy 
i martwy. Przy st. kolejowej i szosie. Do objęcia przy 

wpłacie od 30 do 50 tysięcy dolarów. 

Ajencja „Połkres” —Wilno, Królewska 3, tel, 17.80 
  

  

kino mechanik -gjekrotechnik 
poszukuje pracy 

w swojej specjalnosci w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 
  

  

Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu |[8-go marca r. b. 

o godz. IQ rano w domu Nr. 14 przy ul. 

Trockiej (mury po-Franciszkańskie) odbędzie 

Paki 
w centrum miasta 

  

Dwóch panów 
poszukuje 

iiiego pokoji 

towanie. Gotówka twoja 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Płae katedralny, Biskupia 
Kr. 12. Wydaje pożycaki 

  

    

wszełkich towarów. 
3175—0 

  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. vdpow. 

M. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—] i 3—g. 

  

ped zastaw; złota, srebra, W. Z.P. 29. 

Wytwelifikowany 2 dłagoletnią samodzielną praktyką 06 ŁOSZENIE do wynajścia brylantów, last peb; | — a kuszerka 

Merja derina 
Przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecr. ul. Mickiewicza$0 
m. 4. W. Zdr. Nr 3003. 

Inwalida W. P. 

  

zł. 25.000 Tylk Głowiński się Uežiokja Eėipejo TOD Pw A b-dwóch 4 DRUKARNIA g WROCE 1 : 
A Gu mowych, oraz pieców kaflowych przenośnyc Ё i z do Beno) žiai Ewe 

zł. z na Nr. s zł. 1.000 na Nr. m VIK( można Ja Les 3р zasekwestrowanych u poszczególnych płat- „Jub dwóch INTROLIGATORNIA alekiro aGoióR 

. 2000 „ by. + 136307 Kk PSE mo rar „ZNICZ“ instalator. Pio A a LA nie   watowych, pokrowców, prześcieradeł i t. p.     

wych, a w dniu 19-go marca r. b. od godz. Oferty do Administ?. Wilno, św. Jańska Ar. 1 Obeznany także w każdej 
> | WOPREB ZRgląbi r $ Ža ° B Ž „| „Kurjera Wileńsk.'— Telefon 3-40. ałęzi administracji do- Ciągnie 4 ‘ do dnia 18 KWIETNIA r.b. Uwaga Wileńska 27. Il rano odbędzie się licytacja 4 samocho U a i 340. gale aha nie wielkiej asy trwa do Ё dów (firiy sFórde tprzy Al. +kokiókiej Neo br Jagiellońske 3, tel. 99 Dzieła książkowe, H aaa malka, me 

Szczęśliwe łosy w dalszym ciągu polecamy. 

Wszystkie większe wygrane znajdują się w kole szczęścia. Ogłoszenie. 
Magistrat. 

  

  druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 

ce lub kinie—Obozowa 76 

  

poszukuje korepetycji w zaproszenia, afisze RYTYNOWANY 
Najszczęśliwsza w Polsce kolektura Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewiru, DOM, K. RYMKIEWICZ || =krerie Sei klap Glan. i wszelkiego rodza- ilnncj zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej Nr. 14 m. 3; | | HANDLOWY M. WIŁKOMIERSKA 3—20. | || ju roboty drukarskie Hi altor-bilansistą 

- zgodnie, 2 am. 1030 U. P. C. obwieszcza, iš w dniu Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 TT Pa poszukuje pra 
к E. LICH į ENS I EIN l " a a biada on RSE POLECA W WIELKIM WYBORZE: Sprzedaje się PUNKTUALNIE оНВ 0 

WILNO, WIELKA 44. Warszawa, Marszałkowska 146.   „Kurjer Wileński" S-ka z egr. edp. 

  

  sumę zł. 760 

3442/V1 

przy ul. Kolejowej Nr. 12, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego Borucha Gle- 
zorowicza, składającego się z mebli, oszacowanego na 

na zaspokojenie pretensji Aleksandra 
Słuckiego i Powiatowej Kasy Chorych m. Wilna. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. .   CHODNIKI i wycieraczki kokosowe, DYWANY 

z linoleum. Tania wyprzedaż po sezonowa 
ŚNIEGOWCÓW i KALOSZ. 

Rzeczy podróżne. 3539 Ceny b. aniżone.   
Bruk. „Znicz*, Wilno, ul. $-ю Jańska 1, telefon 8-40 

ZEYOTERĄ R = ы ® * 

  dužy bufet 
nadający się do biura. 

Jagiellońska 6—7.   — TANIO — 

SOLIDNIE 

mms m 

РЕСЕ 2 ) 

        
  

  

    (bilansy, kontaola i t. p.) 
Zwracać się: Państwawa 
Szkoła Techniczna (ulica 
Holendernia) do wice-dy- 

sektora inż. Miecsona. 

Redaktor edpowiedziałmy Anteni Wiszuiewski


