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W”. kołach społecznych na terenie 

Warszawy podnoszona jest. koncep- 

cja osadnictwa bezrobotnych na roli. 

Dla nas kwestja ta jest tem 

bardziej interesująca, że dla akcji 

osadnictwa mają być w pierwszym 

rzędzie przeznaczone 

wództw wschodnich, a 

względu na słabsze zaludnienie tych 

ziem i niski stopień intensywności go- 

spodarki rolnej. Oba te czynniki ma- 

ją rzekomo sprzyjać podniesieniu. sy- 

stemu gospodarówania w drodze 0- 

sadnietwa. 
Projekt osadnictwa na. ziemiach 

tereny woje- 

to niby ze 

wschodnich przewiduje osadzenie osa 

dników grupami po kilkadziesiąt osób 

każda, w tym cełu, żeby łatwiej mo- 

wobec nieprzychylnie gli się ostać 

ludności miejscowej. 

  

usposobionej 

Niezbędny przytem zapas ziemi ma 

być utworzony z gruntów państwo- 

wych, jakie ewentualnie mogą być 0- 

trzymane w drodze likwidacji należ- 

ności Skarbu Państwa na mocy rozpo- 

rządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej Polskiej z dn. 28. X. 1935 r. Każ- 

dy osadnik otrzymałby działkę ziemi 

o przeciętnej wielkości około 12 ha. 

Na wzniesienie zabudowań gospodar- 

ezych i na zagospodarowanie, na je- 

dną osadć przewidywane jest około 

5000 złotych. Wartość -przydzielonej 

ziemi ma wynosić około 4000 zł. Ra- 

zem koszt utworzenia nowej osady 

wynosiłby około 9000 zł., którą to su- 

mę osadnicy spłaciliby w. przeciągu 

kilkudziesięciu lat. 

. Tyle co do samego projektu i kosz- 

torysu. A teraz — jakie są istotnie 

realne możłiwości osadnictwa na zie- 

miach wschodnich. W tem przecież 

kryje się cała tajemnica powodzenia 

tej akcji, która powinna być oparta 
na przesłankach gospodarczych i. na 

pewnem doświadczeniu ' z dziedziny 

tak szeroko zakrojonego osadnictwa. 

w pierwszych latach powojennych. 

ы Przedewszystkiem złudne są 

obliczenia , statystyczne zagęszczenia 

ludności na jednostkę powierzchni, 

bez uwzględnienia zdolności produk- 

cyjnej tej powierzchni. Słusznie, że 

statystycznie obliczone zagęszczenie 

ludności w Polsce jest większe niż na 

Wileńszczyźnie. Bowiem średnie za- 

gęszczenie łudności na 100 ha. użyt- 

ków rolnych wynosi w Połsce 105 

osób, na Wileńszczyźnie około 73. 

Lecz cóż z tego! Jeżeli przez liczby te 

podzielimy odpowiednie wartości pro 

dukcji rolnej, to na 1-go mieszkańca 

otrzymamy przeciętnie w Polsce — 

471 złotych, na Wiłeńszczyźnie zaled- 

wie — 295 złotych *). Zatem, przecięt. 

ny drobny rolnik wileński musi kon- 

tentować się przeszło 1,5 razy mniej- 

szą produkcyjnością swego warsztatu, 

niż rolnictwo innych województw. 

Czyli faktyczne zagęszczenie ludności 

na Wiłeńszczyźnie, w stosunku do 

zdolmości produkcyjnej rolnictwa te- 

go terenu jest 1,5 razy większa niż 

przeciętne zagęszczenie łudności w 

Polsce. . 

Optymistyczne są również uzasad- 

nienia akcji osadnictwa, jako środka 
podniesienia intensywności gospodar- 

ki rolnej ną ziemiach wschodnich. 

Całkiem w innem oświetleniu wyglą- 

da sprawa ta, jeżeli przyjrzeć się jej z 
odcinka przeszło 13-to letniego okresu 

możliwości intensyfikacyjnej osadni- 

ctwa powojennego. które korzystając 

nawet z bezpłatnych nadziałów ziemi 

i szeregu udogodnień gospodarczych, 
niestety, nie może dotychczas wyka- 

zać sie odpowiedniemi rezultatami. 

Dotychczasowe osadnictwo, pracują- 

ee na-roli i czerpiące cały swój do- 

chód tylko z pracy rąk, bynajmniej 

nie potrafiło wznieść się ponad prze- 

ciętny poziom gospodarowania ele- 

mentu. miejscowego. Potwierdzają to 

zresztą dane o stanie gospodarczym 

osadnictwa **j. Według nich dochód 

surowy na 1 ha w złotych przedsta- 

wiał się następująco: 

  

  

    

|pszerzo]iszo,a0[1930/31 | 1981/32 

Polska | 585 | 499 | 379 | 297 
Woj. 

wschodnie 308 260 194 154 

Gor 
stwa osadni- 
cze średnie | 3II 266 193 180 

Liczby obrazujące kształtowanie 

się w poszczególnych latach dochodu 

surowego w średnich gospodarstwach 

osadniczych. bynajmniej nie wska- 
zują na to, żeby była większa różnica 

a go- 

Ana- 

między temi gospodarstwami, 

spodarstwami włościańskiemi. 

tych liczb 

jak na go- 

lizując nieco głębiej: treść 

stwierdzić nawet można, że | 

spodarstwa osadnicze są to liczby za- 

małe. - Gospodarstwa osadnicze są 

bardzo zadłużone, 

jednostkę powierzchni zna- 

cznie zą kwotą, przypadającego 

rocznie do spłaty długu, aniżeli wy- 

tak, że zadłużenie 

   obciąż 
  

  

więks 

nosi nawet uzyskana nadwyżka do- 

chodu surowego w stosunku do 

gospodarstw włościańskich, które 

normalnie rzecz biorąc zadłużone. nie 

są. ‚ 3 

Skoro już poruszyliśmy kwestję za- 

diużenia gospodarstw osadniczych, to 

stwierdzić y, że przypadające z 

tytułu zadłużenia roczne ratówki u- 
   należ 

morzeniowe są znacznie większe od 

dochodowości gospodarstw. Gospo- 

darstwa osadnicze nie mają możli- 

wości, żeby zwolnić się od zobowią- 

zań dłużnych. aż nadto 

jest. doceniana, przez 

mych osadników, jak też i przez in- 

stytucje wierzycielskie, wśród któ- 

rych na pierwszem miejscu. znajduje 

się Skarb Państwa. Sprawa zadłuże- 

nia gospodarstw osadniczych stano- 

wi bardzo trudny i konieczny problem 

do rozwiązania. Włożony. w akcję 

osadniczą kapitał został zamrożony. 

Kwestja ta, 

zarówno sa- 

A wszystko to dzieje się dlatego, žė 

myśl, dzięki której osadnictwo znala- 

zło się na widowni życia gospodarcze- 

go w naszych warunkach, nie uw- 

zględniła mianowicie tych realnych 

możliwości, jakie są ukryte w życio- 

dajnej sile ziemi naszej. w jej bardzo 

niskiej rodzajności. 

Oprócz tych 

podnieść jeszcze jedno zasadnicze, wy 

nikające ze stosunku osoby gospoda- 

rza do gospodarstwa rolnego. Gospo- 

darstwo rolne stanowi objekt pracy 

bardzo niewdzięczny, wymagający od 

kierownika odpowiedniego przygoto- 

wania zawodowego i pewnego upora- 

nia się z trudnościami codziennego ży 

zastrzeżeń. można 

cia, żeby nieraz nawet można było 

wegetować. Z tego doskonałe zdał 

sprawę nasz miejscowy rolnik, który 

z dziada, pradziada zżył się z ziemią 

| wymagania swoje zawsze mierzy 

realną możliwością jej bardzo zawo- 

dnej rodzajności. Chcąc, niechcąc mu- 

si on utrzymywać się na roli, do któ- 

rej ma wrodzone przywiązanie, a któ- 

ra stanowi dobytek, osiągnięty w po: 

cie czoła przez jego przodków. O wie- 

le inaczej jest z osadnikiem-przyby- 

szem, który idzie ma rolę dlatego tyl- 

ko, że może się dostać znikomym na- 

kładem własnych środków. albo 

wprost darmo. A przecież nie dopo- 

gardzenia są i owe 5000 złotych, prze- 

widziane mna wzniesienie zabudo- 

wań i na zagospodarowanie działki. 

dla każdego nowego osadnika. I jeżeli 

pod tym kątem spojrzeć na istotę przy 

wiązania przybyłego osadnika do na- 

szej ziemi, to wydaje się ono bardzo 

luźne. ' Wystarczy niepowodzenia 

gospodarczego, żeby osadnik niczem 

nie ryzykując wyzbył się przydzielo- 

99. Redaktor naczelny przyjmuje. aiz 
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Rada Ligi Narodów rozpoczęła obrady 
- pod przewodnictwem ministra Józefa Becka. 

  

MIN. JÓZEF BECK, 

y 78-ej sesji Rady L. N. 

  

przewodnie: 

GENEWA, (Pat). 78-ma sesja Ra- 
dy Ligi Narodów rezpoczęła się dzis 
przed południem pod przewodnict- 
wem polskiego ministra spraw zagra- 
nicznych Józefa Becka. 

PETYCJE Z GÓRN. ŚLĄSKA 
ODESŁANO DO PROCEDURY 

LOKALNEJ. 

Początek posiedzenia Rady był —- 
jak zwykle — pouinys-W. tej częśri 
posiedzenia Rada przyjęła porządek 
dzienny. Przy tej okazji Rada, na 
wniosek sprawozdawcy delegata Hi- 
szpanji, odesłała do procedury lokal- 
nej trzy petycje, wniesione na pod- 
stawie konweneji górnośląskiej, mia- 
nowicie petycje Zientka, Gawelezyka 
i Simona. 

Przy petycji Zientka sprawozda- 
wcea zastrzegł się ostro. przeciwko to- 
nowi tej petycji, niedopuszczałnej w 
dokumencie, skierowanym do Rady - 
Ligi Narodów. 

    
  

SPRAWA PLEBISCYTU W SAARZE. 

W związku z figurującą na po- 
rządku. dziennym sprawą zarządzeń 
przygotowawczych do _ plebiscytu na 
terytorjum Saary, delegat francuski 
zażądał aby zwrócono uwagę rządu 
niemieckiego na ten punkt porządku 
dziennego i aby dyskusja odbyła się 
w drugiej połowie tygodnia tak, by 
rząd niemiecki, jeśliby pragnął, mógł 
być reprezentowany w Radzie pod- 
ezas dyskusji. 

Na wniosek ministra Becka Rada 
poleciła ' sekretarzowi generalnemu 
zakomunikować rządowi niemieckie- 
mu protokół dzisiejszego posiedzenia 
Kwestje nominacyjne, wynikłe z us- 
tąpienia członków: delegacji niemieć- 
kiej z różnych komitetów, odroczono 
do sesji majow.     

" cie Izbę Gospodarczą, Radę Krajów, 

  

+. POSIEDZENIE PUBLICZNE. 
Na początku publicznego posiedze 

nia. minister Beck powitał przedew- 
"szystkiem nowego członka Rady, re- 
rezentanta Argentyny p. Cantilo. 
gentyna wybrana do Rady w paź- 
jerniku ubiegłego roku, dopiero 0- 

nie przysłała do Genewy swego de- 
legata. 

._ Następnie minister Beck uezcił ' pa. 
mięć zmarłego. niedawno wielkiego 
męża stanu senatora Seialoi. Minister 
Beck przypomniał, że p. Scialoja 
przez wiele lat reprezentował Wło- 
ehy w Rądzie Ligi. Był on współtwóe 
eą paktu Ligi. Znając lepiej niż kto- 
kolwiek ów potężny instrument pa- 
eyfistyczny, jakim jest prawo rzym- 
skie. był on specjalnie wykwalifiko- 

"wany do uczestniczenia w ekspery- 

mencie, zmierzającym do pokojowe- 
go załatwiania spraw ludzkich. Miał 
or. wysokie wyobrażenie o zadaniach 
Rady, jako najwyższego organu Ligi 
i dbał zazdrośnie o jego renomę. Od- 
czuwająe głęboko stratę, jaką pono- 
szą Włochy ze śmiercią Scialoi, człon 
kowie Rady przyłączają się do naro- 
du włoskiego, aby opłakiwać jego 
Śmierć i uczeić jego pamięć. 

Delegat włoski baron Aloisi gorą- 
eo pedziękował p. ministrowi Becko- 
wi za jego słowa. 

Rada uczciła pamięć Sciałoi przez 
powstanie. 
SEEREENICZROZZE 

Marszałek Piłsudski 
WARSZAWA, (Pat). Dziś rano po- 

wrócił z Krynicy do Warszawy Par 
Marszałek Józef Piłsudski. Panu Mar- 

   

` 

  

„ czącą statutu uchodźców. 

Następnie Rada przyjęła bez dys- 
kusji raporty © pracach komitetów 
higjeny, ekonomieznego i eksportów 
statystycznych, oraz postanowiła za- 
komunikować państwom, które nie 
są członkami Ligi, konwencję doty- 

Rada po- 
stanowiła wreszcie przesłać wszyst- 
kim państwom przedprojekt układu, 
„dotyczącego współżycia narodów dia 
celów pokoju. 
Й Nastėpne posiedzenie Rady odbe- 
dzie się prawdopodobnie we Środę. 

DEPESZA MIN. PAUL-BONCOURA. 
GENEWA, (Pat). -Mimister spraw 

zaeranicznych Francji Paul-Bonco«. 
który oczekiwany jest w Genewie w 
połowie tygodnia, przesłał ministro- 
wi Beckowi telegram, w którym w 
serdecznych słowach wita ministra 
Becka w charakterze przewodniczą- 
cego Rady Ligi i wyraża ubolewanie. 
że mie mógł uczestniczyć w pierw 
szem posiedzeniu Rady, które odby 
ło się pod przewodnictwem ministra 
Becka. 

PRZEDSTAWICIEL FRANCJI 
U MIN. BECKA. 

GENEWA, (Pat). Przed  dzisiej- 
szem posiedzeniem Rady minister 
Beck przyjął przedstawiciela Francji 
ministra Massigli, z którym odbył 
dłuższą konferencję. 

wrócił da Warszawy. 
  

szałkowi towarzyszą płk. dr. Woy- 
czyński i kpt. Miładowski. 

w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redake., komaniksty—, 

jem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zaiżmń 

iwy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany tarmina druku ogłoszeń. z L 
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Delegaci niemieccy 
w Warszawie. : 

WARSZAWA, (Pat). Dziś w. połu- 
dnie przybyli samólotem z Berlina: 
delegaci rządu niemieckiego W. Q53- 
bach dyrektora dr. Fischa i dr. We- 
gerdta. Delegaci niemieccy odbędą 
jutro konferencję z przedstawiciełami 
rządu polskiego, mającą na celu. u- 
normowanie stosunków w lotnictwie 
cywilnem między Polską a Niemca- 
mi i nawiązanie między. temi krajami 
stałej komunikacji lotniczej. : 

Rozmowy szwedzko- 
łotewskie. 

STOKHÓLM, (Pat). W związku z 
pobytem w Stokholmie łotewskiego 
ministra spraw zagranicznych Salna- 
isa ogłoszono komunikat oficjalny, . 
który zaznacza, że rozmowy szwedz- 
ko - łotewskie wykazały zgodność po- 
glądów na znaczenie ustalenia mie- 
dzynarodowej, konwencji rozbrojenia 
wej i na sprawę wzmocnienia autory- 
tetu Ligi Narodów. Ministrowie spe: 
zagranicznych obu państw omawiali 
szwedzko - łotewskie stosunki ekono* 
miczne i kulturalne, wyrażając wza 
jemne życzenia wymiany handlowej 
i zbadania możliwości jej -zwiększe- 
nia. 

Nagroda za tłumaczenie 
dzieł polskich. 

WARSZAWA, (Pat). Zarzad Pęt- 
Glubu Półskiego na posiedzeniu w 
dniu 15 bm. przyznał jednogłośnie na 
grodę za najlepszy przekład dzieł pol 
skich na język obcy p. Frankowi 
Schoellowi, za całokształt jego pracy 
literackiej na rzecz piśmiermiciwa 
polskiego. Nagroda wynosi 2.000 zł. 

Frank SchoeH. który niedawno 
był w Krakowie, przebywa stałe w 
Genewie, gdzie jest dyrektorem wy- 
dawnietw. Ligi Narodów. 

  

  

Projekt nowej konstytucji austrjackiej. 
‘ 4 izby zamiast Rad narodowej | związkowej. 

WIEDEŃ. (Pat.) "Organ  chrześcijańsko+ 
społeczny „Welt am Abend“ oglasza projekt 
nowej konstytucji OZAWY opracowanej 

przez dr. Endera. 
W-g projekta, art. 1 kasi zaczyna 

się od słów: „W iniię Boga Wszechmogące- 
go, od którego pochodzą wszelkie prawa, 
otrzymuje lud austrjacki niniejszą konsty- 

tueję*. 
Z dalszych artykułów wynika, że: na mie; 

see dotychczasowej Rady Narodowej i Rady 
Związkowej wprowadza się 4 Izby, mianowi- 

Rade 

Państwa.i Izbę dla Spraw Kultury. 

IZBA GOSPÓDARCZA .będzie obradowała 
nad sprawami gospedarczemi. Posłów do 
Izby Gospodarczej wybierać będą poszeze” 
gólne stany gospodarcze, 

RADA KRAJÓW składać się będzie z 13 
ezłonków, po dwóch ż każdego kraju związ 
kowego. Miasto Wiedeń straci charakter kra- 
ju związkowego, niemniej jednąk — ze wzgłę 
tła na swój charakter stołeczny —- wysyłac 
będzie dwóch przedstawicieli duo Rady Kra- 

RADA PAŃSTWOWA składać się będzie 
e 50 członków, mianowanych przez prezy- 

denta republiki, na wniosek rządu związka- 
wege. Na żądanie rządu będzie mogła Rada 

Państwa wydawać swa opinję.o ustawach. 
przygotowanych przez inne Izby. 

RADA DLA SPRAW KULTURY * zastąpi 

nego kawałka gruntu, 'lub pozostawił 

go na łaskę łosu i udał się tam skąd 

przybył, pozostawiając za sobą- wśród 
miejscowych gospodarzy rzeczową 

krytykę akcji osadnictwa na naszych 

ziemiach. 

Gdyby nawet i te zestawienia, do- 

tyczące wprowadzenia mowego ele- 

mentu na nasze ziemie, pominąć, to 

niesposób nie uwzględnić potrzeb 

miejscowej ludności rolniczej, w 

związku z bardzo wiełkiem przełud- 

radliwą strukturą agrarną. 

naszej wsi zna- 

gospodarstw do 

norm karłowatych i niežywoinych, 

oraz niezmiernie wielkie rozprzestrze- 

nienie szachownicy gruntów wiej- 

skich, coraz bardziej pogłębiają roz 

paczliwy stan ekonomiczny szerszych 

warstw: obywateli tej połaci kraju. 

Brak warunków do pracy wśród we- 

getujących rzesz synów tej ziemi nie 

może pozostać bez echa przy ocenie 

możliwości osadzenia na roli nowego 

elementu na ziemiach naszych. Tem- 

bardziej, że znikomy zapas ziemi, ja- 

ki w naszych warunkach można było- 

by uruchomić dła cełów przebudowy 

nieniem i 

Pauperyzacja 

czne rozdrobnienie 

ustroju rolnego, nawet przy bardzo 

oszczędnem dysponowaniu nim, nie 

potrafi w stopniu: dostatecznym za- 

spokoić. żywotnych potrżeb miejsco- 

wego elementu bezrolnego i małorol- 

L 

Oceniając. możliwości osadnictwa 

nowego elementu na ziemiach na- 

szych, w. świetle powyższych warun- 

ków, stwierdzić należy, że szanse zre- 

alizowania tej akcji, nawet przewidy- 

wanym bardzo wielkim nakładem ze 

strony Skarbu Państwa, nie istnieją. 

A jeżeli chodzi o potrzebę rozwiązy- 

wania problemu bezrobocia miejskie- 

go uprzemysłowionych okręgów, to 

przy tak wysokiej pomocy: państwa, 

jaka jest projektowana w stosunku do 

osadnictwa na roli, bodajże większa 

  

  

n ego” 

jest możliwość stworzenia odpowied- 

mich warsztatów pracy w ośrodkach 

miejskich. S. S. 

NE ` 

*) Według obliczeń z pracy Dr. M. Sowiń- 

skiego. Rolnictwo włościańskie w i 

slatystyczno - terytorjamym. Warszawa. 1 

E. Taurogiūski. Stan gospodarczy. 

dnictwa wojskowego. Warszawa 1933. 

* Zagadnienie chleba. Tygod. Rolniczy 

2 15.X11.83 P. 

  

zar    

  

    

    

miejsce dawnej reprezentacji ludowej. Wy 
bory do tej Izby przeprowadzane będą w 
ramach t. zw. „stanów kultury", przyczem 
rozróżnia się sześć stanów, mianowicie: 
1) stan rodzinny i wychowawczy, t. j. rodzi 
ce, nauczyciele i profesorowie, 2) stan du- 
chowny, 3) wolne zawody, 4) stan urzędni- 
czy, 6) stan leczniczy (lekarze, apiekarze 
pielęgniarze i t. d.), wreszcie 6) stan praw- 
niezy. 

Izba Gospodareza i Izba Kultury liczyć * 
będą razem do 70 ezłonków. Wszystkie 4 
Izby liczyć będą razem około 140 członków. 
Procedura przy uchwalaniu ustaw, w-g pro- 

jektu konstytucji, będzie następująca: 
Projekty ustaw gospodarczych przedsta: 

wiane będą Izbie Gospodarezej, projekty - 

staw państwowych i kulturalnych — Izbie 
Kultury. W! obu wypadkach rząd może za 
sięgnąć opinji Rady Krajów i Rady Pań- 
stwa. Potem dopiero ustalone będą osta“ 
teczne teksty ustaw, nad któremi odhędzie 
się głosowanie przy udziale Rady Państwa: 

Dła przygotowania gruntu do przyszłej 
konstytucji planowana jest konstytneja przej 
ściowa. Dziennik dodaje, że projekt dr. Em. 
dera nie jest jeszeze ostateczny i że może ia! 
ulee zmianom. 

Pakt 4-ch — bałkański. | 
BUKARESZT, (Pat). „Lupta* do- 

wiaduje się, że sprawa zawarcia pa- 
ktu bałkańskiego została między 4 
państwami — Rumunją, Jugosławją, 

Grecją i Tureją — definitywnie posła- 
nowiona. Bułgarji ma być przytem po 
zostawiona możność przystąpienia do 
tego paktu w każdej chwili. > 

Nowy plan Mussoliniego 
w sprawie obrony samodzielności Austrji. — 

WIEDEŃ. (Pat). .,Der Morgen* 
dowiaduje się, że włoski podsekre- 
tarz stanu Suvich, który w czwartek 
przybędzie do Wiednia, przywiezie 
propozycje Mussoliniego w sprawie 

utrzymania i obrony samodzielności . 
Ausi 

  

Nowy plan Musoliniego  po- 
legać ma na ścisłej kooperacji między 
Austrją i Węgrami. Ž 

    

Jak doniosły depesze z Nowego Yorku, 
zmarł po długiej chorobie na raka, jeden z 
najznakomitszych skrzypków polskich Pa 
weł Kochański. 

Urodzony w 1887 r. w Odesie, był on 
uczniem i wychowankiem dyr. Emila Mły 
narskiego, który utorował mu drogę karjery 
artystycznej. Szerszy rozgłos Pawła Kochań 
skiego datuje się od r. 1901, gdy po objęciu 
przez dyr. Emila Młynarskiego kierownictwa 

Filharmonji Warszawskiej, został koneert- 
mistrzem. Szereg tournee zagranicznych przy 

nosi mu sławę Światową. Przez pewien czas 
mieszkał z rodzicami w Lipsku, po wojnie 
osiedlił się na stałe w Nowym Yorku, gdzie. 
objął w; ą klasę skrzypiec w Konserwato- 
rjum. Nie zerwał jednak kontaktu z Europą. 
ani tembardziej z ojczyzną, przyjeżdżając 
co pewien okres czasu na występy gościnne, 
wydatnie przyczyniając się do propagandy | 
muzyki polskiej zagranicą. 
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NOWE PLANY ROOSEVELTA. 
Przejęcie zapasu złota na własność państwa 

LONDYN, (Pat). Z Waszyngtonu 
donoszą: Dziś nad ranem ogłoszono 
w Białym Domu następ. komunikat: 

Prezydent Roosevelt i sekretarz 
skarbu odbyłi naradę z demokratycz- 
nymi republikańskimi członkami Se- 
natu i Izby Reprezentantów. Przed- 
miotem dyskusji były metody przeję- 
<ia przez skarb na własność państwa 
całego zapasu złota znajdującego się 
w Stanach Zjednoczonych, jak rów: 
nież ogólne zasady rewelacji: złotej 
wartości dołara. Prezydent Roosevelt 

zamierza przedstawić kongresowi w 
tych sprawach stosowne orędzie. 

, Komunikat powyższy otwiera w 
polityce finansowej Roosevelta nową 
erę. Roosevelt przystępuje faktycznie 
do wzięcia w posiadanie 720 miłj. 
dolarów złota, nagromadzonego w Fe- 
deral Reserve Banku, celem zdewaluo 
"wania dolara o 50*/o, zwrotu pozosta- 
łej wskutek tego nadwyżki wartości 
złota na pokrycie deficytu budżeto- 
wego i ustabilizowania dołara na no- 
wym poziomie. 

Orędzie Roosevelta. 
LONDYN. (Pat.) Prezydeni Rosevelt ogła 

sił dziś orędzie do Kongresu, w którem .po- 
ruszył kapitalne zagadnienie stabilizacji do- 
łara i rezerw złota. 

Rząd — jak głosi m. in. orędzie — ma 
być upoważniony w drodze ustawodawezej 
do' obniżenia wartości dolara najwyżej do 
-50.proc. Dókładne zbadanie sytucji każe mi 
jednak przypuszczać, że wszelka dewalory- 
zaeja poniżej 60 proe. wartości dawnej doła- 
ra nie leży w interesie publicznym. Proponu- 

ję, by zyski, uzyskane przez dewaloryzację. 
zostały użyte na stworzenie funduszu 2- 
miljardowego na zakup i sprzedaż złota, 
walut zagranicznych i papierów wartościo- 
wych państwowych, zależnie od tego, ezeg0 

będą: wymagały regłamentacje dewiz, pod 
trzymanie kredytu państwowego oraz ogólny 

dobrobyt Stanów Zjednoczonych. Co się ty- 
ezy Srebra, Roosevelt oświadcza, że srera 
jest tak poważnym ezynnikiem w: handlu 
międzynarodowym, że nie może być i nie 
powinno być zaniedbane. 

Stabilizacja dolara na nowym poziomie. 

Tranzakcje na gletdzie 

londyūskieį zamarty. 

LONDYN, '(Pat). Zapowiedź pre- 
zydenta Roosevelta przejęcia na rzecz 
skarbu państwa wszystkich znajdują- 
cych się w Ameryce zapasów. złota 
monetarnego oraz zapowiedź, dewalu- 
acji dolara wywołała w Londynie ol- 
brzymie wrażenie. Giełda: łondyńska 
okazała się tak oszołomiona, że pra- 
wie wszystkie tranzakcje zamarły, w 
oczekiwaniu dokładniejszych infor- 
macyj z Ameryki, a zwłaszcza wiado- 
mości eo do dewaluacji dołara. Frank 
francuski był bardzo mocny, podna- 
sząe się z 82 fr. 80 et. do 31 fr. 25 et. 
za funt. Cena złota również wzrosła 
do 128 szył. i 6 pensów za uncję. Pea- 
wie cały zapas złota. jaki został dziś 
na rynki londyńskie zaofiarowany, w 
wysokości 800.000 T. szt. w sztabach 
złotych, został nabyty przez skarb St 
Zjednoczonych. 

  

P. Stawiska podaje w wątpliwość wersję o samobójstwie męża. 
PARYŻ. (Pat.) W dniu dzisiejszym władze 

bezpieczeństwa przesłuchały: wielu świadków 
w Sprawie afery Stawiskiego. 

Szczególniejszą wagę przywiązują do ze 
znań współpracownika Stawiskiego — nieja- 
kiego Voix i jego kochanki Almeras. Para 
ta towarzyszyła Stawiskiemu w jego uciecz- 
ee do Chamonix. Byli oni świadkami osiat- 
nich ehwił Stawiskiego. 
"Wdowa po Stawiskim zaprzeczyła dziś 

wiadomości, jakoby w pokoju samobójey 
znalazła drugą kulę rewołwerową. Nie 
zmniejsza to jednak jej wątpliwości eo do 
faktu samobójstwa, gdy bowiem weszła do 
pokoju, w którym łeżał z przestrzeloną gło 

wą Stawiski, zwróciła uwagę na porzucony 
na. łóżku rewolwer. 

* Komisarz policji oświadczył, że broń wy 
jęto z ręki samobójcy, aby po raz drugi nic 

strzelił do siebie. To wyjaśnienie może wzbu 
dzać poważne. podejrzenia. , 

Lekarz Jamin, który pierwszy udzielił 
pomocy Stawiskiemu, zeznaje, że był wezwa 
'ny' dó niego o godzinie 16 i przybył do willi 
w'6 miinat po zawiadomieniu go. Po udziele 
niu pierwszej pomocy lekarz zażądał prze 
wiezienia Stawiskiego do szpitala. Zgoda na 
10 nadeszła o godzinie 16.30. Formalności 
śledztwa i dokonanie zdjęć fotograficznych 
opóźniły znacznie transport rannego. W Szpi 
talu Stawiski znałazł się dopiero o 17.30. 
Dr. Jamin stwierdza dalej, że znaleziono 
ślady. jednej kuli i że wszystkie oznaki 
wskazują, że Stawiski istotnie popełnił sa- 
mobójstwo. Doktór wyraża jednak zdziwie- 
nie, że wyrwano broń z ręki Stawiskiemu 
w obawie popełnienia przez niego nowego 
zamachu samobójczego, w chwili, gdy był 
on faktyeznie w stanie agonji. 

Dep. Bonnaure pociągnięty 
› do odpowiedzialności 
"- ,, za paserstwo. 

PARYŻ. (Pat) Wydany sądom w związku 
% aferą Stawiskiego przez parlament dep. 
Bonnaure był dziś przesłuchany przez sę 
dziego śledezego, który oznajmił mu, że po- 
«iągnięty jest do odpowiedzialności za pa 
serstwo. Bonnaure przebywa dotychczas na 
wolności, pozostaje jednak pod stałym Mo- 
zorem dwóch inspektorów policyjnych. Po 
śledztwie dep. Bonnaure odjechał z Bayonne 
do 14 * 

   

  

FIRMY 

„LEBROSE" 
WILNO, ul. Wileńska 30. 

artykuły zdrowotno-djetyczne dla rekonwalescentów Polecamy również inne 

i dzieci. Na żądanie Vrsyjamy cenniki. ©] 
za zaliczeniem. [7 

E] 

Rząd położy areszt na premję asekuracyjną 
należną p. Stawiskiej. 

PARYŻ. (Pat. Dochodzenie w sprawie 

atery Stawiskiego trwa. Premjer Chautemps 

odbył wezoraj konfereneję z wybitnymi 

przedstawicielami sądownietwa. Sędzia śled- 

еху w Bayonne odrzucił prośbę obrony o 

wypuszezenie za kaucją na wolność redak 

torów Eymarda i Dariusa. Obrony wydane: 

go przez parlament deputowanego Bonnaure 

podjął się znany adwokat paryski Giafferi. 

Bonnaure będzie dziś przesłuchany w Ba- 

уоппе, 

Dzienniki ogłaszają wywiad z panią Sta- 

  

wiską. Stara się ona wykazać niewdzięcz- 

ność ludzi, którzy korzystali wielokrotnie. 
z usług i pomocy Sławiskiego, dziś zaś od 

żegnywują się od znajomości z nim.” Jak 

słychać angielskie towarzystwo ubezpiecze- 

niowe nie zamierza wypłacić p. Stawiskiej 

premji asekuracyjnej. Z drugłej strony . 06- 

wiadczają, że nawet w wypadku gdyby ta 
wypłata była dokonana, państwo położy 

areszt ma eałą sumę, wychodząe z założenia, 

że składki uhezpieczeniowe opłącane były z 

pieniędzy, pochodzących znadużyć, н 
"buseh i Sehiele. 

* myślne spowodowanie katastrofy dy- 

  

Długi państwowe na komisji sejmowej. 
WARSZAWA, (Pat). Sejmowa komisja 

budżetowa pod przewodnictwem posła BYR- 
KI rozpoczęła dzisiaj rano obrady nad preli- 
minarzem budżetowym długów państwowych 
Sprawozdawca pos. HUTTEN-CZAPSKI o- 
mawia na wstępie operacje kredytowe Pol- 
ski, począwszy od roku 1918. Dalej referent 
podkreśli : skarb pństwa wywiązywał się 
zawsze najakuratniej ze swych zagranicznych 
zobowiązań. Z przedstawionego przez refe- 
renta wykązu zobowiązań. skarbu państwa. 
który to wykaz ogłoszony jest w „Monitorze 
Polskim” z dnia dzisiejszego, — wynika, że 

     

, zadłużenie wewnętrzne wynosi 627.086.515.17 
* zł. zadłużenie zagraniczne 3.569.778.374.87 zl, 

a więc ogółne zadłużenie państwa wynosi 
4.196.864.890.04. Spadek walut zagranicznych 
znacznie zmniejszył nasze zadłużenie zagra- 

niezne, a nawet wewnętrzne. Na pożyczonych 
dolarach skarb państwa, zyskał. wobec. spad- 
ku-dołara 939.718.983.86 zł. a na spadku fun- 
ta — 66.424.123 zł. 13 gr., czyli łącznie: ni» 
licząc spadku walut skandynawskich, — oko- 

  

ło 1.006.143.100. Dołączywszy do kwoty na- 
szego zadłużenia do'dnia 15 lipca 1933 r. od 
tego cząsu zaciągmięie zobowiązamia z tytułu 

pożyczki elektryfikacyjnej, pożyczki parodo- 
wej i benów inwestycyjnych, co daje łącznie 
251.412.500, uzyskamy ogólną kwotę — 
4.448.277.390.04 zł, co wynosi na głowę lud- 
ności 134,8. — Moratorjiua Hoovera i spadek 

  

walut poczyniły znaczne oszczędności w na- 
szych wydatkach. Na długi państwowe na rok 

193 5 preliminuje się 194.070.000 zł, ua 
spłatę długów zagranicznych przewiduje się 
118.908.390 zł, z czego na spłatę kapitalu 
48.427.470, na spłatę odsetek — 69.940.920. 

Budżet na rok 19. przewidywał w pozy- 
cji długów zagranicznych 27.992.229. Po uz. 
godnieniu z rządem referent zaproponował kil 
ka zmian, które nie wpłyną jednak ла одо!- 
ną kwotę b udżetu. 

  

    

        

Przyjęto w 2-m czytaniu wnioski referen- 

ta i w ten sposoób załatwiono w drugiem czy 
taniu budżet długów państwowych. 

Fundusz Drogowy. 
Po załatwienu budżelu długów państwo- 

wych, sejmowa komisja budżetowa przeszła 
do' preliminarza budżetowego Państwowego 
Funduszu Drogowego. 

Referent pos. SRZEDNICKI (BB) -przedst» - 
* wia stan dróg w chwili przejęcia od zaborców 

i obecnie. Łączny wydatek na drogi i mosty 
z tunduszów państwowych wynosi 119 miljo 
nów, w tem na konserwację — 43 miljony. 
Suma 119 miłjonów nie wystarcza jednak na 
budowę: nowych dróg, na co należy uzyskać 

sumy z innych źródeł, np..z Funduszu Inwes- 
tycyjnego. Dalej mówca przedstawia stan za- 
dłużenia Państwowego Funduszu Drogowego 
na dzień. 1-go stycznia 1934 roku, który wy- 
nosi około 54 miljonów złotych. Na zapłatę 
tego długu BOJAZE się kwotę 20 miljonów 
rocznie. 

  

W dyskusji przemawiali posłowie: Roz- 
marin (Koto Żyd.); Maks Malinowski (Str 
Lud.), Połakiewicz (BB), Staniszkis (Kl. Nar, 
Wełykanowiez (M. Ukw,), Rybarski (Kl. Narj. 

Na zarzuty .poszczególnych mówców: od- 
powiadał minister ' komunikacji * BUTKIE- 
WICZ, który nie widzi powodu odraczania 

wykonania wy o koncesjonowaniu ruchu 
autobusowego. jak tego domagał się pos. Ro- 
zmarin. Odpowiada jąc pos. Rybarskiemu, mi 
nister stwierdza enie liczby samo- 
chodów: nie jest iążane zwadliwością kon- 
strukcji Funduszu Drogowego, lecz z kryzy- 
sem gospodarczym, który się przejawił i w 
innych dziedzinach. ‚ 

Komisja przyjęła w drugiem czyta 
niu bez zmian płan finansowo - gospodarczy 
Państwowego Funduszu Drogowego. 

  

    

Wyrok 
na oskarżonych o spowodowanie runięcia browaru. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o g. 12 
w warszawskim sądzie okręgowym 
zapadł wyrok w Sprawie o spowode - 
wanie katastrofy przy ul. Krochmal- 
uej, w czasie której poniosło Śmierć 
16 osób, wskutek zawalenia się ścia- 
ny szczytowej w słodowni zjednoczo 
nych browarów pod firmą Haber- 

Oskarżony 0 nieu- 

  

Czy istnieje potwór w szkockiem jeziorze? 
A jednak potwór w jeziorze Loch Nees 

isenieje! —  wykrzykują tytuły pism 
szkockich i angielskich. Mieli go widziec 

ostatnio członkowie specjalnej ekspedycji 
„Daily Mail“. Widzialo go także podobne 
kilka innych osób, m. in. policjanci! Proto- 
kółom policyjnym trzeba wierzyć... 

Ponowne ukazanie się potwora, epatują - 
cego opinję Anglji © wiele więcej, niż Sta- 
wiski, aide-memoire niemiecki, Liga Naro- 
dów i t. p. — według relacyj pism — miało 
przebieg następujący: 

Specjalna ekspedycja „Daiły Mail, ma 
jąca za zadanie wydarcie tajemnicy jezioru. 
pracuje podziełona na 2 grupy. Część prze 
prowadza badania brzegów (potwór podob- 
no wychodzi na ląd), druga część, zaopatrzo- 
na w hydrofony (aparaty podsłuchowe w wo 

dzie), dyżuruje na szybkiej motorówce na 
jeziorze. 

Monstrum ukazało się właśnie — tej dru- 
giej. Niezasygnalizowane przez hydrofony | 
wynurzyło się raptem w odległości mn. w 
150 metrów od motorówki i jakby czemś 
spłoszone pomknęło z szybkością  60—70 
kim. na godz. w kierunku jednej z zatok, 
gdzie wkrótee pogrążyło się w wodzie. Łódy. 
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Na prowincję wysylkę uskuteczniamy 
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LONDYN, (Pat). Według donie- 
sień z Kalkuty, w Dżamalpur zawalił 
się dworzec kolejowy wskutek trzę- 
sienia ziemi. Kilkanaście osób ponios 
ło śmierć. Wz podziemne 

  

ARA ziemi w Indjach. 
dały się odczuć niemal w eałych In- 
djach. Według ostatnich doniesień, w 
okolicach Patna zginęło 8 osób, w o- 
kolicach Goya — 9 osób. Wiele bu- 
dynków w tych okolicach runęło. 

SZKLANE DOMY. 
   : 

1 Niewaipiiwie ze wszystkich sztuk 
Myłardziej nowoczesna jest dziś av: 
chitektura. Potrafiła ona wziąć naj- 
więcej z osiągnięć i zdobyczy najroz- 
maitszych nauk: od fizyki poczynaja:. 
a kończąc na socjołogji i psychotech- 
nice. Nowoczesny architekt rozumie 
swoje zadanie tak, by dom przez nie- 
go budowany spełniał wszystko, cze- 
go uczy domagać się najnowsza wie- 
dza o warunkach życia ludzkiego. 

Nowoczesny architekt. — Jest ich 
niemało, ale z całej plejady nazwisko 
de Corbusier'a wydziela się tak w;- 
raźnie, że staje się wprost synonimein 
nowego budownictwa, wystawiając 
swego właściciela.na najostrzejsze ata 
ki z jednej, a entuzjastyczne peany z 
drugiej strony. Wrogowie nazywają 
go zbzikowanym manjakiem, wielbi- 
ciełe — rewełatorem i prorokiem 
przyszłości. Kamil Mauclair ukuł dlań 
SDE — „Picasso betonu“. 

"Na ostatnim kongresie architek- 
łury nowoczesnej w Atenach de Có:- 
busier wygłosił w. formie enuncjacji 
sprecyzowanej, takie zdanie: 

„Głównemi elementami  urbaniz- 
mu są: niębo, drzewa. stal i cement. 
w tym. porządku i i w tej Jasno o Ь 
шгсЬюше; 

Z tego już widać, że aższych ko - 

Marzyciel czy wizjoner przyszłości ? 

legów po fachu mogą „brač djabli“... 
— Cóż to? Architekt, czy poeta? Szar- 
latan, domy z nieba budować będzie?.. 
— Faktycznie, de Corbusier należy do 
tych twórców, którzy realizując naj- 
śmielsze fantazje, odbierają poeto 
ich tereny: to co było przenośnią, sta- 
je się faktem. 

W „La- Republique', czytam jego 
artykuł — enuncjację z okazji bude- 
wy „Cite de Refuge* dla paryskiej 
Armji Zbawienia. Le Corbusier jest 
szczęśliwy: Nareszcie teren do pracy. 
nareszcie laboratorjum o właściwej 
skali! Chciał budować gmach Ligi 
Narodów —- projekt odrzucono. Sta- 
rał się o powierzenie mu konstruk cji 
pałacu Centrosojuzu w Moskwie 
„Rosjanie mieli stracha. Pisali w ga- 
zetach, że trzeba być zatrutym lek 
turą Wellsa, by przypuszczać, że lu- 
dzie będą mogli żyć za fasadą ze szkła 
bermetycznego““.. 

Le Corbusier cieszy się jak dziec- 
ko: wkrótce uroczyste (z prezyde!: - 
tem Republiki) otwarcie  budowii. 
Przyjdą, zobaczą pospuszczają nosy 
panowie, którzy tyle lat wymyślali 
mu od pomylonych! „„Paūskie witra- 
żyki pokryją się szronem — mówili. 

  

— Od różnicy temperatury popękają” 
te... lusterka... „Zużycie powietrza o- 

        

Nad jeziorem Loch Nees wystają przez ca 
łe dni, bez przerwy, grupki osób, w oczeki- 

która rozwinęła całą swą szybkość w pogo- 
ni za potworem, dopadłszy. do: miejsea jego 
zanurzenia się, stwierdziła ian pianę i-pė- 
cherze na powierzchni. : 

W motorowce dadjłowikośnie, HMrzech 
dżentelrienów. Nazwiska ieh: Ternet, Wethe- 
relł i Pauli. Relacje tych naocznych śŚwiad- 
ków o potworze są zdecydowane i mniej 

więcej zgodne. Jeden z nieh oświadeza:* 
= Gdybym miał spędzić nad įėziorom 

Loch Nees resztę mego życia —— uczynię 19 
jednak potwora złapię lub zabiję. 

Tyle — najnowsza sensacja. : я 

Tymezasem malownieza wprawdzie, tece 
zamglona i zadždžona 0, tej porze szkocka 
miejscowość. jest przepełniona žądnymi sen: 
sacji. Wszystkie hoteliki są zajęte do ostat" 
niego poddasza.. Okolieczni mieszkańcy si 
zdania, żę kryzys. się, skończył. Ceny na 
artykuły zwyżkują — jak w ezasach wojeu- 
nych, nawet ziemia podniosła się w cenie. 
Zxiębnięci goście wychyłają taką ilość szkoe 
kiej whisky, że jak twierdzą dobrze poin 
formowani, można byłoby w niej doskonąłe 
zakonserwować kilka potworów. Słowem — 

prosperity. 
„Nie więe dziwnego, że wśród, Sells ab 

mieszkańców niema niedowiarków. Ale zato 
niebrak ich gdziejndziej. Trudno, wprawdzie 

grzanego przekroczy, granice rozsąd 
ku“... Tak było w 1927, 1928, 1930 r... 
=— pisze Le Gorbusier. Oni dotąd nie 
zrobili kroku naprzód... Jego błysko- 
tliwy agresywny styl i pełne dowcipu 
utarczki kojarzą się — z kim?.. W 
Polsce tak pisał chyba Szukalski, tył 
ko trywjalniej i bardziej ciężko. 

Tymczasem bajka o pałacach z 
lodu realizuje się. — „Szklane domy*. 

„Dokładne oddychanie* jest ideą 
przewodnią tej koncepcji. I jeszcze:— 
„słońca. przestrzeni, zieleńców* Na 
„zdjęciach widzimy jakby olbrzymie 
plastry miodu o czworokątnej budo 
wie, szklące się całą fasadą od gó.» 
do dołu. Jest to „ściana neutralizuja 
ca“: W odstępie 10 cm. dwie tafie 
szkłane, a między niemi prąd powie- 
trza — ciepłego, gorącego, względnie 
lodowato zimnego. Niezależnie czy 
dom jest ńa Szpicbergu, czy też pod 
tropikami — „temperatura wnętrza 
zawsze pozostanie ta sama: około 
18 G. 

Otwieramy okna. by wywietrzy“ 
pokój, pisze poeta - budowniczy. U 
mnie niema okien więć nie będzie «1; 
ich otwierało... Czy naprawdę powi:* 
trze naturalne (w oryg.: „air du bon 
Dieu* — powietrze dobrego Bozi?) 
można uważać za ideał? Badania uczą 
że w górach —- tak, nad morzem, zd. 
la od lądu — tak! Ale w Paryżu? —- 
Metr śc. powietrza na rue de Rivoli 
zawiera 50.000 bakteryj!... A kurz? — 
Przyjrzyjmy się naszym chusteczkon 

  

   

      

    

  

    

  
wańiu ma zjawienie się potwora. 
wśród jednej z nich policjanta. 

Widzimy 

dziś komukolwiek utrzymywać, że eała hi- 
storja z potworem xostała wyssana # ра!еа. 
Za dużo. wiarogodnych i poważnych o0s6h 
zaanagażowało się w eharakterze. „naoez- 
nych świadków*. Przypisują to jednak zbio- 
rowej sugestji. Są wysuwane najrozmaitsze 
hipotezy: że to wyłania się jakaś kłoda dre- 
wna, unoszona przez prądy jeziora, że to 

est olbrzymieh rozmiarów żółw morski, że 

to; jakiemiś podziemnemi korytarzami przy 
płynęły.z mórz dwie duże. foki i odprawują 
gody: weselne i t..p. Jednak każda z tych 
hipotez. znajduje swoich krytycznych teore- 
lyków, którzy ją dyskwalifiku ją. 

"= Istnieje potwór w Loch Nees, czy 40 
niema?'-— pytaniem tem zaprzątnięta jest 
dziś niejedna głowa z mglistych wysp 
Albjonu.. Każdy niemal dzień przynosi nowe 
sensącje, nowe hipotezy i zmienia układ sił 

w-obu obozach: seeptyków i wierzących. (kl 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 15-go b. m 

większe. Mybnto | loterji padły na następują- 

ce numery: 
20 tys. zł. —- 20.640; 15 tys. zł. — 154,173 

i po 10 tys. zł. na numery: 99.213, 115.335, 
116.407, 132.047, 169.534. # 

do nosa... A muchy. komary i t. p.? 
— W' hermetycznych izbach nie 

będzie 'kurzu. ani much: a bakterji 

tyle, co się. przedostanie i 
specjalne aparaty będą % 
powietrze. a wentylatory zajmą się 
normalną „cyrkulacją . Powietrze to 
nie będzie ogrzewane. zato specjalne 
ozonizatory zregenerują je i upodob- 
nią do. powietrza lasów żywicznych. 
Ogrzanie zaś nastąpi od ścian. za kto: 
remi krążyć będzie powietrze wpraw- 
dzie oczyszczone tylko z kurzu (by 
nie brudziło szkieł) ale zato — ciepłe. 

Tego. jeszcze mało. Le. Corbusiet 
odnosi zwycięstwo i nad hałasem. Te 

słowa u nas mówią nie wiele: jaki. tu 
hałas?... Ale jedno z pism angielskich 
przeprowadziło ankietę, o czem się 
mówi w towarzystwie, O' procesie 
niemieckim? o kŁidze Narodów? mo- 
że o narodowym temacie: wyścigach? 

- owszem, mówi się, ale przedewszy- 
stkiem — o hałasie ulicznym. Tamte 

zy na dalszym planie... Otóż „neu- 
żujące ściany* Le Corbusiera są 

nieprzenikliwe dla głośników, dut, for 
tepjanu, kocich :treli i amatorskich 
popisów kandydatki na chórzystkę. 
która może nieszczęśliwym zbiegiem 
okoliczności mieszkać w pobliżu. — 
Proszę bardzo! Nic się nić przedosta- 
nie. Szlus! Cisza. 

15 lat doświadczeń. rozmyślań przy 
budowlach, których nie pozwalano 
konstruować po swojemu, analiz w 
laboratorjum i zawiłych obliczeń, stu- 

      

    

   

      

rektor firmy Henryk Oppenheim ska- 
zany został przez sąd na półtora roku 
więzienia z zawieszeniem kary na 
przeciąg 38 lat. Pozostałych oskarżo- 
nych, pracowników firmy Czesł. Sob- 
czyńskiego i Czernego uniewinniono. 

Krwawa demonstracje 
ukraińskich nacjonalistów. 
LWÓW. (Pat.) 'W da. 14 b. m. do Bole- 

chowie w powiecie drohobyekim przybyło 
okołe 40 ezłonków t-wa Prošwita, rekruiu- 

jących się z pośród młodzieży ukraińskiej 
u Drohobycza. Wraz z miejscowemi nacjo 
nalistycznemi elementami ukraińskiemi przy 

byli powybijali szyby w oknach kilku do- 
mów ukraińskich komunistów. W, czasie 

bójki, jaka wywiązała się między komu 
stami a nacjonalistami, padło 8 strzałów re 
wołwerowych ze strony naejonalistów i kli- 
ka strzałów, danych przez komunistów. 
W. wyniku strzełaniny został ranny jeden 
naejonalista ukraiński, „nazwiskiem Teofit 
Sniatyński, którego przewieziono do szpitała. 
Policja aresztowała 4 uezestników zajścia. 

  

Luebbe został pochowany. 
LONDN, (Patj. Z Lipska donoszą o po, 

chowaniu tam zwłok van der Leubbego, w o: 
becności jego brata: stryjecznego i szwagra. 
„Renter” zaznacza, że że zwłokami Luebh> 
go pochowano na wieki 
gmachu Reichstagu. 

Kronika telegraliczna. 
— W. Minneapolic zmarł nagle, przeż 

szy lat 53, Charles Philips,. poeta, powi 
pisarz, dziennikarz i społecznik, autor ksią 
Żek o Paderewskim i o Polsce odrodzonej. 

— Wybory samorządowe w. Barcelonie 
przyniosły zwycięstwo koalicji partyj lewi- 
cowych. Również we wszystkich większych 
miastach na prowineji Póki zwycięstwo 
lewica. 

— W. Berlinie przebywa aaa Jan Kie- 
pura, który nagrywa nowy film dźwiękowy. 

>>. W kopalni Carsten Zentrum (Niemcy) 
wydarzyła się dziś rano katastrofa. Miano 
wicie, zawaliła: się sztolnia. 'Pod' gruzami 
4ginęło 2:górników; + | * ( 

tajemnicę pożaru 
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UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Pamiętają © nas w Katowicach... 
Informacje prasy naszej, zwłaszcza za 

chodniej, na temat Wilna sprawiają cząsa 

mi wrażenie jakgdyby ślepy mówił o kolo- 

rach. Ostatnim takim kwiatkiem jest „te- 

legram własny” katowickiej . „Polonji*, do- 

noszący o pogłoskach „na temat rozmów 

polsko-litewskich. Pierwsze zdanie tej de- 

  

peszy brzmi: # 

„W ostatnich czasach bawił w Wil- 

nie profesor uniwersytetu kowieńskie- 

go, wybitny przywódca | Litwinów, 

Biržyska“. 

Najpierw nie Birżyska, lecz Birżyszka 

Nie bawił ostatnio w Wilnie, lecz co najwy- 

żej przedostatnio, wreszele, jaki tam „przy- 

wódca Litwinów", skoro oni mają swega 

prezydenta i swój tząd? Chyba an” 

honoris causa? 

Idźmy dalej: 

  

„W związku z jego pobytem w Wil 

się pogłoska, że. prof. 

Birżyska przybył do Polski, aby na 

wiązać rokowania z półoficjalnemi 

sterami polskiemi w sprawie złago- 

dzenia naprężonych stosunków mię- 

dzy Polską a Litwą. Jak twierdzi po- 

nie rozeszła 

głoska, istotnie. odbył on szereg roz 

mów «<_.przedstawicielami. kierunku 

raądowego*. 

Stosunki polsko-liteęyyskie nie są wcale 

nąprężone, ponieważ nie istnieją wogóle 

Nie można naprężać ani edprężać czegoś, 

czegó wogóle niema. To rzecz wiadoma: Nie 

słyszeliśmy też ani słowa o rozmowach ze 

sterami pół, lub.choćby. ćwierć- oficjałnemi: 

Chyba, że za taką sferę kierunku rządowego, 

uznamy p. Hulewicza, dyrektora naszego 

radja, który nietyle w sferze, ile w atmo- 

sferze, bo przez radjo wraz z p. Kaupasem 

odbywali sobie jakieś przygaduszki z Kow 

nem, co nawet odbiło się echem w prasie. 

„Pozatem twierdzą, że ostatnio w 

rejonie pogranicznym odbyło się spot- 

kanie dwóch działaczów politycznych, 

Polaka Lednickiego Aleksandra i Li- 

twina Тсхаза, b. ministra litewskiego” 

Obaj działacze . mieli przeprowadzić 

rozmowy polityczne na temat wyró- 

wnania nieporozumień *polsko-litew. 

skich*. 

To ostatnie „ostatnio ma datę z przed 

pół roku, kiedyto p. Lednicki uznał za sto- 

sowne zaprosić przejeźdżającego p. 
na herbatę, ponieważ obaj dawniej chodził: 

razem do szkoły. 

„Wogóle w ostakajch tygodniacł: 

dużo się mówi w Wfllnie o usiłowa- 

niach Litwinów nawiązania bezpošre“ 

dniego kontaktu z Polską". 

Iczasa 

Niestety i to jest blaga wyssana z palca 

W Wilnie o niczem takiem się nie mówi, 

chociaż jest to dość plotkarskie miasto 

W każdej jednakże plotce musi być przy- 
najmniej cząsteczka: prawdy. W „telegra 

mie własnym katowickiej „Połonji* niema 

nawet tej cząsteczki Jeśliby korespondent 
„Polonji“ wiedział trochę więcej o tych spra 

wach i o prof. Birżyszce, zrozumiałby, że 
rokowań nie zaczynanoby właśnie z nim. 

Wydaje się jednak, że korespondent „Po 

lonji* to jest pos nie z prawdziwego zda- 
rzenia, poprostu nieistniejąca, a cały „te- 
legram własny” tego pisma powstał w włas, 
nej redakcji w Katowicach z pokiereszowa- 
nia nożycami starych gazet, przez katowic- 

  

   

kich „fachowców* od Wilna. Wet 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat), Dewizy: Londyva 

28,84—28,56. Nowy Jork kabel 5,62—5,61-- 
5,62 i pół=5,68 i pół. Paryż 34,88-—34,97--; 
34,79.  Szwajcarja , 172,10—172,53—171.67 
Berlin w obr. pryw. 311,25. ч 

Dolar w obr: pryw. 6,83. 
Rubel: 4,61 (piątki) . 6,60. (dziesiątki.   

  

WSZYSTKO ze LNU 
Nowy Driał SĮECI LNIANYCH w Bazarze Przemysłu Ludowego | 

Bardzo mocne, trwałe i praktyczne s'i e c.i rybackie czysto Iniane. 

WYRABIA I TANIO SPRZEDAJE . .. wi kg 

` BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEG0 — SPÓŁDZIELNIA: Z OGR. oDP. 

"WILNO, Zarzecze 2 Tel. 16-63. :: 
WILNO, Zamkowa 8. 

Ceny znacznie. niższe od bawełnianych 
Ogromny WYBÓR pa LNIANE! (nici) do wyrobu i rep racji SIECI, 

: do tenai BB 

> SKŁAD i BIURO: 
SKLEP: 

CENNIKI NA ŻĄDANIE,    

  

tu z pomoeą — 

złożyło się na ten pierwszy triumf ur 

„ Le, Corbusier wieży, że takie 

ie.domy, jak Cite de Refuge, po: 
1 2 czasem kulę ziemską. I obti- 

— pržez zastósowanie nie okiei, 
a całych ścian światła, oraz przez pó- 
większenie wysokości pokoju, można 
będzie. uzyskać mieszkania o wąskiej 
fasadzie, a zato wysokie (kubątura 
powietrza!) i głębokie w kierunku pod 
wórza. Niewygoda wysokości domu 

dla architekta dziś nie istnieje, + 
mieszkańcy winni mieć do rozporza- 
dzenia windy o każdej porze daia i 
nocy. W ten sposób Corbusierowskie 
„Zielone Miasto" wyrastając w xórę, 
znakomicie się skurczy, có ułatwi ko- 
munikację odległych dzielnic, a jese- 
cze wystarczy dość miejsca, by „prev 
każdym domu były zieleńce i place do 
„codziennego sportu“. Mimo . tych 
wszystkich .luksusów'* na hektarze 

nowego miasta zmieści się 1000 mies 
kańców (licząc 14 metrów kw. na į 

dnostkę), podczas: gdy „niezdrowo!- 
ne dzielnice Paryża mają 600 na hek- 
tar i życie jest tam koszmarem*. 

To trzeba zrozumieć: nie wiido- 
mo, czy i kło i w jaki sposób sprawi, 
aby dzielnice fabryczne i ghetia pa- 
kryły się „szklanemi domami“. Ale 
mózg; ludzki zdobył się ma tyle, 
MRZAAJ uplastycznić „ ideał — 
czyć. Nauka i sztuka pracują, 
gżłów iek wyrwany przez warunki pra 
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Tel. 16-29. 

  

CENNIKI NA: ŻĄDANIE. 

cy i życia ze swego przyrodzonego śro 
dowiska, uzyskał nowė, gdzieby roz- 
wijał się mie gorzej — i jako PRE 
kai. jako gatunek. 

„+5 Otóż . takie. „eugeniczne*. myśli 
przywodzą inne nazwisko -— Hitlera. 
Le Corbusier i — Hitler. Szklane dó- 
my i swastyka, która je „bierze w ob- 
cegi“. — Hitler nie fubŁożiowocześć 
nego Šaansi (wyjątek: — no- 
woczesne fabrykaty.: Kruppa i-cho- 
mików). Narodową architekturą tr 

ciej Rzeszy ma się stać — gotyk .. 
Wszelkie płaskie dachy — won. I rze- 
czywiście. „Moderne Bauformen* od 
jesieni ub. r. produkuje tylko ostrołu- 
ki. Na pięknych zdjęciach widzimy. 
projekty domów, które nadawałyby. 
się raczej na świątynie i muzea... Pod- 
niesiono lament: koniec architektury 
nowoczesnej w Niemczech! No, to za- 
wiele. Posłuszni architekci jakoś to po 
godzą, może nawei pięknie, choć na- 
razie te pochyłe dachy na pudełkowa. 

tych domach wyglądają „ni przypiaął 
ni przyłatał*, Nie będą to jednak bu- 
dowle dia mas. Nie chodzi tam 0 eko- 
nom ję i oszczędność, gdyż nie zna ta- 
kiej konieczności = kasta panów į 
przywódców partyjnych. Tak więc 
narzuca Fiihrer swym. 60-ciu miljo- 
nom architekturę psęudonowoczesną 

i pseudoarystokratyczną. A fak mał- 
piarską . (literacka * mieszanina 2-ch 
stylów, które dzieli 3wieków!). jak tyl- 
ko być. nią może pretensjonalność, 
„smaku muworisza i arrywisty. jim. 
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Z zagadnień oświaty pozaszkolnej 
na Wileńszczyźnie i w Nowogródczyźnie. 

Rzetelnie prowadzona praca spo- 
łeczno-oświatowa, jest zawsze. najlep 
szym barometrem nastrojów i potrzeb 
szerokich mas. Ciężki kryzys gospo- 
darczy, doprowadzając do przewarto 
šciowania.-szeregu 'dawniej: niewzru- 
szonych: pojęć i zasad, przyniósł jed 
nocześnie dalszą stabilizacją stosunk. 
społecznych w ich nowym układzie. 
Wytwarzająca się zwolna hierarchja 
celów i wartości, podporządkowa- 
nych konsekwentnie dobru państwa, 
jako najwyższemu autorytetowi, ma 
siała z natury rzeczy doprowadzić do 
zasadniczej rewizji pojęć i nawyków 
i na odcinku oświaty pozaszkolnej. 

Walcząc w zmienionych * warun 
kach na froncie. o uświadomienie 
obywatelskie szerokich mas. o pod- 
niesienie ich sprawności - gospodar- 
czej. a tem 'samem* o najmocniejsze 
związanie ich z państwem, działacze 
społeczno-oświatowi .z powyższych 
względów jednocześnie musieli wiele 
odrzucić z dotychczasowego bagażu 
ideowego. w którym. « sentymentalna 
przedwojenna filantropja mieściła się 
niejednokrotnie. obok poczciwej, lecz 
jakże  nieżyciowej  frazeologji © 
wszechdoskonałem wychowaniu har 
monijnego, abstrakcyjnego człowieka. 
w. abstrakcyjnem Środowisku. 

Obok tej więc zasadniczej rewizi: 
w zakresie celów i ustosunkowania 
się do konkretnego środowiska, uleg- 
ły równocześnie dużym zmianom i sa 
me metody i formy pracy. 

Dominujące dawniej zagadnienie 
walki z. analfabetyzmem, jako uciąż- 
lwy serwitut po-wrogim najeździe. 
straciło z biegiem czasu wiele na swej 
ostrości, wskutek intensywnej i sku- 
tecznej działalności gęstej sieci szkol- 
nictwa powszechnego, aczkolwiek i 
dzisiaj trzeba się z niem liczyć, ze 
względu na analfabetyzm powrotny, 
zdarzający się nieraz w bardziej: za- 
niedbanych ośrodkach wiejskich, о- 
raz wskutek pewnej ilości dzieci, któ 
re nie znalazły pomieszczenia w szko- 
łach. 

Odczyty. ongiś uniwersalna forma 
pracy, służąca do niedawna jeszcze 
de mobilizacji społeczeństwa w spra- 
wach oświaty, a raczej szumu oświa- 
towego, uległy dziś znacznej redukcji. 
Ido zabytków archeologicznych nale 
żałoby zaliczyć takich apostołujących 
społeczników, którzy z latarnią pro 
jekcyjną chcieliby coś konkretnego 
zrobić na wsi. wbrew zasadniczemu 
prawu w pracy społecznej, które 
brzmi: budzenie w sposób dorywczy 
nadmiernych potrzeb-kulturalnych w 
środowisku bez konkretnego ich zas- 
pokojenia poprzez stałe formy orga- 
nizacyjne jest demoralizacją danego 
środowiska. 

Dziś odczyt sprowadzony do wła 
śeiwej roli, znalazł swoje doskonałe 
zastosowanie w ramach nowych form 
pracy, do których obok wszelkiego 
typu kursów i uniwersytetów  (pow- 
szechnych, niedzielnych; Audowych), 
należy - zaliczyć / przedewszystkiem: 
świetlice, o czem niżej. = 

— № samej zaś pracy znikł charak- 
ter dorywczości i chaesu, niedołęstwa 
i nadmiernego entuzjazmu, a zjawiła, 
się potrzeba planowośći, w. oparciu 4 
fachowych pracowników, realny bud 
żet.i.gruntowne poznanie środowiska:. 
+ Gorzkie doświadczenie szeregu ża 
łamanych placówek, wzmogło jedno | 
cześnie, ogólny, szacunek, dła tego ro- 

   

  

Do nabycia w pierwsżorzędnych 
mMavazvnach galantie-vinvoh 

  

Zakończenie polowania 
na zające -Szaraki. 

Według dodatkowego rozporządzenia mi- 
nistra rolnictwa w dniu 15 stycznia rozpo- 
czął się czas ochronny na zające - szaraki. 

Wimni polowania w czasie ochronnym ule. 
gają surowym karom oraz odebraniu karty 
łowieckiej. Po upływie 10 dni 1. j. z dniem 
26 stycznia zakazany jest handel oraz wszel- 
ki obrót publiczny szarakami — рой groźbą 
grzywny do 500 zł. łub aresztu do 6 tygodni. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 15 stycznia 1034 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

- Ceny tranz.: Żyto I stand. 15,95, II stand. 
1640—16,15. Mąka żytnia 55 proc. 25,50, 
"żytnia 65 proc. 20,50—21,50. 

Ceny. orjent.: Pszenica: zbier. 22—-22,56 
Jęczmień na kaszę zbier. 14,25—14,30. Оч 
stand. 13,90—14,30. Owies zades. 3 
—13. Mąka pszenna 4/0 A luks. 38,00, 
žytnia sitkowa 17—17,50, razowa 18 —18,50, 
razowa szątr. w. 19—20. Otręby żytnia 1 
10.25, pszenne grube 12,75—13, pszenne cien- 
kie 10,75—11, jęczmienne 99,2%.  Gryka 
zbier. 19,75—20 Siano 4,75—5. Słoma 8.50—- 
3,65. Siemię lniane 90 proc. 35,50—35,75. 

Za 1000 kg. f-co st. załadow. 
Len: Len trzep. Wołożyn 1160,10 - 

1190,75, trzep- * Hoduciszki 1179,92—-1201,57, 
trzep. Miory 1028,37-—1050,02. 

Reszta gatunków lnu bez zmian. 

   

    

dzaju podejścia. Pomimo przejścia z 
metody extensywnej na -intensywną. 
akcja w dziedzinie oświaty pozaszkoł 
nej nic: nie straciła*ze swego zasięgu. 
i nosi ona w dalszym ciągu charakter 
MASOWY. «-- 3. « 

Oto krótka charakterystyka tych 
przemian i poszukiwań w ' zakresie 
pracy społeczno-oświatówej, Które na 
Wileńszczyźnie i w Nowogródczyźnie 
z natury rzeczy musiały trwać dłużej, 
ze względu na bardziej skomplikowa 
ną strukturę tutejszych : stosunków 
narodowościowych, wyznaniowych, 
socjalnych i politycznych. i 

„Należałoby jeszcze dodać. że.dwie 
rzeczy cechują w specyficzny -spos6hb 
całokształt tej pracy na naszych tere 
nach, a mianowicie głęboko regjonal- 
ne podejście i gospodarcze nachyle- 
nie. Pierwsze zmierza do wyzyskania 
wszystkich właściwości bogatej i peł- 
nej wdzięku kutury miejscowej, two- 
rzonej na kanwie kultury polskiej : 
historycznych tradycyj b. W. X. Li- 
tewskiego, drugie zaś do realizacji 
mocnego hasła, rzuconego przez p 
gen. Lucjana Żeligowskiego: „Ziemia 
nasza musi nas odziać i wyżywić”. 

  

     

Jakież formy pracy są prowadza 
ne obecnie, i jak się przedstawia ich 
liczbowe nasilenie w roku ubieg- 
łym? и 

Systematyczne ksztaleenie doros 
łych, obejmujące kursy dla dorosłych 
szkoły dla dorosłych i uniwersytety 

" różnego typu, należy zaliczyć do naj. 
bardziej klasycznych, wartościowych, 
a jednocześnie wymagających dużego 
wysiłku od pracowników . oświat 
wych, działów pracy. Były one organi 

  

zowane tylko tam, gdzie zaistniała 
całkowita gwarancja pokrycia wyda 
ków rzeczowych w postaci światła, «- 
pału, podręczników, pomocy nauk »- 
wych i t. d., gdzie zapewniona byłt 
należyta frekwencja, i wystarczająca 

* 5Й nauczycielskich. Pomimo tych 
warunków ogółem kursów dla doros- 
łych było 284 przy 5:832 słuchaczach. 
przyczem godzin nauki. przerobiono 
39.760. . 

Obok kursėw dla dorostych.- roz- 
powszechnonych po wsiach i miaste. 
czkach, funkcjonowało w  miastacn 
powiatowych 8. szkół dła dorosłych. 
przy ogólnej ilości 361 słuchaczy. — 
Uniwersytetów różnego typu bylo 
38, przyczem w akcji tej pierwsze 
miejsce zajął Związek Młodzieży Wiej 
skiej Ziemi Wileńskiej. . 

Należy również podkreślić. że w 
b. r. w myśl nowej Ustawy o ustroju 
szkolnictwa, ' zostały zorganizowane 
pierwsze w całej Polsce na tereni= 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego szko- 
ły dla młodocianych, po jednej w każ 
dym powiecie, i to ze skutkiem w wt 
sokim stopniu dodatnim. 

Z pracą systematycznego kształce 
nia, została powiązana praca wycho- 
wawcza, która obok innych walorów | 
osiągnęła i ten skutek. że częstokroć 
stała się ona punktem wyjścia dla sze 
regu form organizacyjnych na wsi, 
w postaci zespołów=teatralnych, świet 
lic, spółdzielni i t. d. 

Do tego działu. została równie: 
częściowo włączona i akcja odczyto- 
wa, planowana w sposób systematycz 
ny przez stałych prelegentów. 

(D. cn.) 
Jan Szkop. 

   

    

  

ATR TA UA ITA III ASTRO A 

Tajemnica potwora. 

  

Angielski badacz Wetherell, pasjonujący 
się do Loch Nees, badi przy pomocy lupy    

(Do art. na str. 2-giej). 

szczątki... wełny baraniej znałezionej wpó- 
bliżu jeziora. - $ 

  

bs Ain 1 
  

* rony. 

WDZBEGŃ S RI 

Wymiana banknotów 

20 złotowych. 

Bank Polski rozpoczął wymianę bankno- 
tów 20-złotowych z datą 1 marca 1926 roku 
i 1 września 1929 roku. Banknoty te będu 

jeszcze ważne w obiegu jako środek płatni- 
czy do 30 czerwca rb. 

Bank Polski wymieniać będzie ję do 39 
czerwca 1935 roku. ki 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś | 

Wieczór HANKI ORDONO WNY 
Początek o godz. 8.30 

  

Jutro premjera 

Rob IARJETA" 
Kod 044 0 0 040444 

Kumor. 
; ZOOLOGJA. 

— Ideałem kobiety jesi dla mężczyzny 
gołąbka obdarzona zaletami mrówki. 

— ideałem mężczyzny jest dla kobiety 
lewo cierpliwości barana. a Riro) 

    

— 
ĮNA POWITANIE WIOSNY | 

‘ wycieczka morska okrętem 

„KOŚCIUSZKO” 

Wyspy Kanaryjskie, 

Marokko, Madeira 

„od 5 do 29 kwiełnia b. r. 

LINJA GDYNIA — AMERYKA 

    

        
    

   

    

  

Warszawa, Marszałkowska 116 

Gdynid — Lwów — Kroków — Rzeszów 

oraz w biurach podróży 

Cena od zł. 650. — 

Dr. Scherman contra dr. Hirschberg przed sądem. 
ATAK OSOBISTY SENSACJĄ DNIA. 

Wezoraj Sąd Grodzki. rozpoznał spra- 
wę, która ekscytuje od pewnego czasu wi- 
leńskie społeczeństwo żydowskie i od ezasu 
do ezasu miała swój oddźwięk w prasie ży- 
dowskiej. Sprawą tą jest zatarg osobisty 
między dr. Adolfein Hirschbergiem adr. Be- 
nedyktem Schermanem. Dr. Scherman poma 
wiał dr. Hirsehberga, jak to figurowało w 

akcie oskarżenia, © współdziałanie z Ukra- 
ińeami w c€zasie obrony Lwowa w roku 191% 
Zarzut ten holeśnie godził w imię dr. 
Hirschberga, piastującego odpowiedzialne 
stanowiska zawodowe i społeczne. 

Ztych też względów sprawa Ściągnęła 
moc publiczności — przeważnie żydowskich 
działaczy Społecznych i stała się sensaeja 

dnia. х 

DR. SCHERMAN POTWIERDZA ZARZUTY. 

Dr. Seherman przyznał się, że pomawiał 
dr. Hirsehberga o to, eo zawiera senteneja 
oskarżenia. Pogłoski te słyszał ze źródła, 
jego zdaniem, wiarogodnegó, a uważając się 
za obywatela „iakiego a nie innego pokroju* 
powtórzył to, co słyszał, przedstawieielora 
ster administracyjnyeh i wojskowych. Uwa- 
žal to za swój obowiązek. Pogłoski te Sły- 
szał od dyrektora Korna, nieżyjącego już 
(zmarł w roku 1932 w grudniu). Deryktora 
Korna uważa za osobę wiarogodną... 

'— To mnie nie interesuje — przerywa 
mu w tem miejscu sędzia. 

Na zakończenie dr. Scherman dodaje, že 
ten kio dr. Hirschberga pomawiał, zdaniem 
jego, miał rację. 

POSEŁ DR. BROKOWSKI NIE BYŁ 
BADANY. 

Oskarżycieł prywatny p. dziekan Petra: 
sewiez przed sprawą złożył do sądu podanie 
z prośbą © zawezwanie dodatkowych świad- 
ków w osóbaeh posła dr. Brokowskiego i dr. 
Borowskiego. Sąd załatwił prośbę tę pozyty 
wnie. Pred rozprawą jednakże jeden z o0h- 
rońców oskarżonego mec. Czerniehow zarzu- 

cił powodowi, że chee rozwłee sprawę po za 
ramy aktu oskarżenia. Wobec tego mee. 
Petrusewiez, nie chcąc stwarzać precedensu. 
zrzekł się tyeh świadków. 

'W sprawie zeznawało więe' czterech świad 
ków powołanych i piąty dr. Hirschbery. 
Wszyscy zostali zaprzysiężeni na prośbę ob- 

DR HIRSCHBERG WYJAŚNIA 

Pierwszy zeznawał w charakterze świad: 
ka dr, Hirschberg. Oświadezył, że od r. 193 
do obecne, jchwili dr. Scherman nie ustaje 
w.szerzenia © nim pogłosek uwłaczających. 

KURJER SPORTOWY 
W:lno zgłosiło projekt reformy Ligi. 

Liga ma być zreformowana, acz- 
kolwiek nie wiadomo jeszcze w jaki 
sposób zastaną przeprowadzone re- 
formy niezbyt wygodnych dzisiaj roz- 
grywek piłkarskich. 

Od kilku łat toczą się dyskusje nad 
znalezieniem szczęśliwego rozwiąza- 
nią. Zgłoszono jak dotychczas szereg 
projektów, które * podzielone 'mo3: 
być na dwie zasadnicze grupy. Jedni 
dążą za zwężeniem Ligi, a drudzy wy 
powiadają się za jej rozszerzeniem i 
podziałem. 

W projektach tych nie możemy je- 
dnak znaleść w żaden sposób mistrza 
Wilna W. K. S., który w tym roku, a 

raczej w ubiegłym 1933 zdobył wice- 
mistrzostwo Polski drużyn A klaso- 
wych. Projekty rozszerzające Ligę 
wprowadzają szereg drużyn o wartoś- 
ciach mniejszych. Stanowisko projek- 
todawców jest nie sportowe i dziw- 
nie zapatrzone tylko we własny pe 
pek. Dlaczego tak jest wszyscy aż 
iadto dobrze wiemy. Ślązacy którzy 
są projektodawcami tego podziału 
nie mogą zapomnieć porażki Naprzo- 
du, w którego obronie stanął obecnie 
okręg śląski pomijając, niby na znak 
demonstracji drużynę wileńską. Śmie 
szne tó stanowisko działaczy piłkar- 
skich Śląska nie podlega rzeczowej 
krytyce. 

Chcąc „mieć głos w obradach pił- 
karskich, a w pierwszym rzędzie aby 
bronić swego stanowiska — Wilno 
postanowiło ze swej strony zgłosić 
również projekt reformujący Ligę. 
Projekt został szczegółowo opracowa 
ny przez p. Józefa Gąsiorka, który 
jest znany  piłkarstwu wileńskiemu 
jako doskonały organizator, gracz. a 
ostatnio sekretarz Wydziału Gier i 
Dyscypliny Wil. Okr. Zw. Piłki No. 
żnej. 

‚ IProjekt wileński wypowiada się 
za podziałem piłkarstwa na dwie Li- 
gi. W każdej Lidze ma być po 10 dru- 
żyn. j 

Ligę pierwszą stanowią zespoły: 
Ruch, Pogoń, Wisła, Cracovia, Polo: 
nia, Warszawianka, 22 p. p.i Ł. K. S. 

Do Ligi drugiejwchodzą: Garba:- 

  

nia, Naprzód, Czarni, Połonia — Prze 
myśl, mistrzowie klasy A. Poznania i 
Łodzi, wicemistrzowie Śląska i War- 
szawy i ostatnią drużyną ma być W. 
K. S. Wilenski. pagi : 

_ „System rozgrywek jest b. prosty. 
W Lidze pierwszej drużyny walczą © 
mistrzostwo Polski, przyczem dwie 0- 
statnie drużyny spadają do Ligi dru- 
giej, z której dwie czołowe wchodzą 
do Ligi pierwszej, a z Ligi drugiej naj 
gorsze dwa zespoły ustępują do klasy 
A, z której dwie najlepsze drużyny 
wchodzą do Ligi drugiej. 

'' Projekt jest przejrzysty i łatwy 
do przeprowadzenia technieznego. 

Jeżeli zaś chodzi o sprawy finan 
sowe, to sprawa przedstawia się na- 
stępująco: Wilna wszystkie drużyny 
unikają ze względu na znaczne kosz 
ty podróży. Dlatego też pomijając to, 
że przecież najbardziej „krzywdzo- 
ną będzie drużyna W, K. S,, która 
będzie musiała ciągle być w rozjaz 
dach, gdy tymczasem do Wilna inne 
drużyny drugiej Ligi będą musiały 
tylko jeden raz zawitać, 

Wraz z projektem reformy Ligi, 
Wilno zgłosiło wniosek o wystaranie 
się odpowiednich zniżek kolejowych 
dla drużyn Ligowych, udających się 
na rozgrywki piłkarskie. 

Biorąc pod uwagę, że projektem 
Wilna mogą zainteresować się inne o- 
kręgi możemy przypuszczać że pro- 
jekt ten może mieć pewne szanse zdo 
bycia większości głosów. 

Rzecz oczywista, że w dużej mie- 
rze zależy wszystko od zebrania wal- 
nego Ligi, a potem już od walnego 
zjazdu delegatów P. Z. O. N. 

Zebrania powyższe odbędą się + 
niedalekiej przyszłości. 

* * - * 

Dowiadujemy się z miarodajnych 
źródeł, że jeżeli nie przejdzie projekt 
podziału Ligi i Wilno nie wejdzie do 
Ligi drugiej, to ma powstać odrębna 
Liga wschodnia, tak zwana kresowa. 

W każdym bądź razie nie ulega 
wątpliwości, że zmiany pewne zajdą, 
i że dotychczasowy system zostanie 
zreformowany. й J. N. 

    

KURS -JAZDY FIGURO 
Sekcja Łyżwiarsko-Hokejowa „ Wiln: 

komunikuje, iż w nadchodzącą. tę, dni 
20-go b. m. o godzinie 17, rozpocznie "sių 
kurs jazdy figurowej. Po ukończeniu kursu 
można będzie składać egzamin na odznakę 
łyżwiarską i P. O. S. 

Zapisy i bliższe informacje codziennie 50 
godz. 18—20 w lokalu AZS-u ul. Św. Jańska 
10. ‹ 

    
     

1 „WALNE ZEBRANIE... 
SĘDZIÓW PIŁKARSKICH. 

Walne zebranie sędziów piłkarskich okre- 
gu wileńskiego odbyło się zupełnie spokoj 

    

Pewne ożywienie wywołało odczytanie pro: 
tokółu poprzedniego zebrania, które zawie 
rało parę nieścisłości. Zgromadzeniu prze: 
wodniczył.p. Michał Frank. | 

'Do nowego zarządu wybrano: prezes por 
Bajgiel, wiceprezes Sudnik, sekretarz Wohl- 
man, członkowie: Kac, Piasecki i Kostanow 
ski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Kisie 
la, Szadowskiego i Birnbacha. 

Walne zebranie nadało por. Bajglowi 
miano honorowego członka, a p. p. Kostanow 
skiemu i Sudnikowi wręczono odznaki srebr- 
ne O. K. S. za sędziowanie 120 meczów. 

TRENINGI HOKEJOWE 
a Ask S. 

Treningi sekcji odbywają się we wtorki 
i czwartki o godz. 4-ej pod fachowem kierow 
nictwem znanego hokeisty p. Zajcewa. Człon 
kowie sekcji proszeni są o punktualne przy 
bycie. 

Na pytania obrony dr. Hirsehberg wy- 
jaśnia, że przedtem miał jaż podobną spra 
wę z nauczycielem Gerstenem, który rów- 
nież szerzył podobne pogłoN:i. Sprawa mia- 
ła się odbyć w sądzie. P. Gersten w dniu 
rozprawy odwołał wszystko. Dr. Hirschberg 
wyeotał wtedy oskarżenie przeciwko nieme. 
Nie chodziło bowiem dr. H. o zemstę, lecz—- 
o satysfakcję. 

Dyrektor Korn nie mógł szerzyć tych po- 
głosek, ponieważ sam zaangażował dr. H 
na odpowiedzialne stanowisko w podległem 
sobie gimnazjum. х 

W ezasie obrony Lwowa dr. H, miał 18 
lat i był chory na płuca. Należał do żydow- 
skiej organizacji „Hejrut*, skupiającej mio- 
dzież. Organizacja ta, o socjalistycznem za- 
barwieniu politycznem, do wypadków Iwow- 
skich, jako organizacja, zachowała się neut- 
ralnie, Natomiast poszezególni ezłonkowie 
jei sympatjami byli po stronie polskiej. 
Dowodem tego może być udział w pogrzehie 
posiekanego przez Ukraińców oficera pol- 
skiego it. p. 

Szezegóły te dr. H. podaje na prošię 
obrouy oskarżonego, która szuka w prze- 
Szłości dr. H. jakiegoś oparcia dla twierdzeń 
dr. Schermana. 

— A dlaczego po wypadkach łwowskich 
nie studjował pan na polskim uniwersytecie, 
a wyjechał do Pragi. gdzie wtedy tak mile 
witali wszystkich ukrainofilów? 

— Mój brat stadjował w Pradze. 
Obrona długo atakuje pytaniami dr. H.-- 

wreszeie daje spokój. 

    

ŚWIADEK P. BRUDNY ZNAŁ DOBRZE 
DYR. KORNA. 

Świadek Abram Brudny rozmawiał w 
Swoim czasie z dyr. Kornem o dr. Hirsch- 
bergu. Dyrektor Korn oświadczył mu, pro- 
stająe tem pogłoski, że zna dobrze dr. Hirseh 
berga ze Lwowa i wie ponad wszelką wat- 
pliwość o jego przyjaznym stosunku w о- 
wym ezasie do Polski. Dr. Hirschberg w 
roku 1918 do żadnej ukralūskiej organižaeji 
nie należał. 

PRZYPADKOWO PODSŁUCHANE 
* ROZMOWY. 

Świadek Juli Kniżnik słyszał przypadko- 
wo kilka lat temu rozmowę dyr. Korna z de 
Schermanem. Mówili podobno, świadek bar- dzo dobrze tego nie pamięta, że dr. Hirsch- 
berga łączył jakiś stosunek z ruchem ikra- 
ińskim. Działo się to w pokoju stołowym 
w mieszkaniu dr. Schermana. Kniżnik miał 
wtedy 20 lat. Był stadentem. 

Świadek Stanisław Szanter brał „kwar- 
cówkę!,. Gdzie to było? U dr. 'Schermana 
Cóż z.tego? Z tej racji wie właściwie... „Chee- 
my wiedzieć co „właściwie”. Więc leżał pod 
„kwarcówką*, No dobrze leżał, niech leży-- 
ale co dalej? Słyszał rozmowę! 2 

— Oto właściwie chodzi, o rozmowę! -— 
rzucił zniecierpliwiony sędzia. 

Świadek jakoś | chotycznie 
dział, że leżąc pod „kwarcówką* 
ta „Kwareowka“!) słyszał jak rozmawiali 
dyr. Korn i dr. Scherman. Mówili o „nieja- 
kimś Hirschbergu, że prowadził jakąś róbo 
tę przeciwko jakiejś(!) Polsce". 

OSTATNI ŚWIADEK. 
Świadek Rubin Hardt miał cztery lata 

temu rozmowę z dyr. Kórnem: Pan Hitrdt 
twierdzi, że dyr. Korn wyśuwał wtedy prze: 
eiwko dr. Hirschbergowi takie same zarzuty, 
za' które dr. Sherman siedzi na ławie oskar 
žonych. Powolywal się przytem na szevėg 
osób, podająe ich nazwiska. 8 

W zeznaniach swych p. Hardt informuje 
sąd, że ma z dr. Hirsehhergiem sprawę Sa- 
dową. Dr. H. oskarża go o zniesławienie 
w druku. P. Hardt podtrzymuje jeden ze 
swoieh zarzutów, postawionych w prasie ży- 
dowskiej, także i przed sądem. 

opowie- 

OSKARŻYCIEL PRYWATNY. 

Mec. Petrusewicz popierał oskarżenie i 
prosił o ukaranie dr. Schermana z artykułu 
250. W sprawie chodzi o jedno: © wyjaśnie- 
nie — czy dr. Hirschberg brał udział w wal- 
kach ukraińskich przeciwko Polsce, jak to 
mu zarzuca dr, Sherman, czy nie? Wszyst- 
kie konkretne fakta mówią — nie. Dr. Scher 
man opiera się na osobie nieżyjącej, której 
nie można powołać na świadka. Dlaczego 
Gersten, mając sprawę o te same pogłoski, 
nie powołał na świadka dyr. Korna, który 
wtedy żył, — a wolał załatwić sprawę polu- 

bownie? Widocznie wiedział, że dyr. Korn 
tych pogłosek nie potwierdziłby. 

Świętokradca, który się nawrócił 
W cerkwi w Michniewiczach przed kilku 

dniami zginęły cenne obrusy i dwa stare 
świeczniki. Kto dokonał kradzieży—pozosta- 
wało zagadką, gdyż sprawców nikt nie wi- 
dział, żadnego włamania nie było, słowem 
przedmioty cerkiewne zginęły w tajemniczy 
sposób. Pod zarzutem kradzieży zatrzyma- 

no dziada cerkiewnego i chłopca, pomagają- 
eego w sprzątaniu cekrwi, lecz na ślad właś- 
ciwego złodzieja nie natrafiono. W sobotę 

zgłosił się do proboszcza cerkwi jakiś męż- 

Uratowała dwóch 
Podczas ślizgania się na jeziorze Narocz 

wpadli do wody 16-letni Bohdziewicz Jan i 
16-letni Kućko: Michał, którzy niechybnie u- 

czyzna, który oświadezył, iż on skradł te 

przedmioty i obęenie je zwraca, tylko prosi 
żeby „baciuszka* mu przebaczył, gdyż wię- 
cej popełniać podobnych czynów nie hędzie. 
Kradzieży dopuścił się wskutek beznadziej- 
nej nędzy, lecz skoro obecnie posiada pienią- 
dze otrzymane z Ameryki od brata więcej 
kraść nie będzie i jako rekompesatę składa 
20 dolarów na ofiarę. Duchowny prawosław- 
ny wybaczył złodziejowi i puścił go wolno. 

tonących chłopców 
tonęliby gdyby nie Pucictkiewiezowa, która, 
piorąc bieliznę, usłyszała krzyki tonących 
chłopców i wydobyła ich z wody. 

Nożem w plecy. 
Wezoraj w nocy podezas zabawy w pry- 

watnem mieszkaniu przy ul. Wiłkomierskiej 
wynikła bójka, w czasie której jeden z uczest 
ników, 20-letni WŁ Gierasimowicz (ulica 
Wiłkomierska 114), został ranny pehnięciem 

noża w plecy. 
Wi stanie ciężkim przewieziono go ka- 

retky pogotowia ratunkowego do szpitala 
Św. Jakóba. 

Policja wszezęła dochodzenie. (Gi 

(och, 

ZGODNY DWUGŁOS MEC. CZERNICHOWA 
I MEC. JASIŃSKIEGO. 

Mec. Czernichow wygłosił przemówienie, 
które robiło wrażenie — mowy do publiez- 
ności. Było też naszpikowane „dowcipami 
(eo Śmieszyło salę) óraz wycieczkami pod 
adresem osoby dr. Hirsehherga (wywołało to 
reakeję dr. H., który rzucił wyraz „wstyd“, 
na €o mec. Cz. zwrócił uwagę sądu). Mec. 
Czernichow przytoczył wiersz Puszkina — w 
oryginałe. Mecenas Jasiński przyznał słusz- 
ność wywodom swego kolegi i ze swej stro- 
ny przytoczył inny rosyjski wiersz oraz 
wiersz polskiego wieszeza. Podważał wiaro- 
godność opinji BBWR. w Wilnie o przeszłoś- 
«i dr. Hirsehberga (mec. Petrusewiez złożył 
oświadczenie BBW(R. w Wiłnie, które zba- 
dało życiorys dr. H.). 7 

Qbronie chodziło przedewszystkiem 0 wy 
kazanie, że pomawianie kogoś o te lub iu- 
ne sympatje polityczne w przeszłości, nie ro- 
bi ujmy pomawianemu, chociażby te sympa- 
tje z przeszłości były inne niż obecne. A pe 
drugie o usprawiedliwienie Shermana, kt6- 
ry opierał się rzekomo o wiarogodne źródła. 

WYROK. 
Sąd uznał, że wina dr. Sehermana została 

udowodniona. Pomawiał niesłusznie, wobee 
czego skazał go na dwa tygodnie bezwzgled- 
nego aresztu i na grzywnę w kwocie 100 zł. 
dr. Scherman apeluje. WŁOD. 
    

Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta wyszła z drukarni „Zniez“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. 

  

+ 2502 
miesięcznie stałego zarobu zapewnione. 

  

   
   

Gotówka zbyteczna pouczenie bezpła- 
tnie. Lwów, Centrała, św. Wojciecha. 

WILNO. 
W'TOREK, dnia 16 stycznia 1934 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

  

poł. Muzyka. Chwilka gospod. dam. 11:40: 
Przegl. prasy. 1150: Muzyka lekka (płyty). 
11.57: Czas. 12.05: Koncert, 12.30: Kom.    

meteor.. 12.33: IKoncert. 12.55: Dzien. poł. 
15.10: Progr. dzienny. 15.15: Przerwa. 15.25. 
Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.407 
Francuskie piosenki kabaretowe  (płyty;. 
15.55: Utwory fortep. 16.25: Skrzyuka P.K'Q. 
16.40: „Mala skrzynečzka“. 17.10: 1I reci 
tal śpiewaczy. '17.20: Koncert kameralny. 
17.50: Progr. na śrdę i rozm. 18.00: „Mło- 

dzież szkolna w akcji międzyńarodowej* 
odczyt. 18.20: Skrzyuka muzyczna. '18.35: 
Nowe 'plyty muzyki tanecznej. 19.00: „Tak 
zwana elita społeczna” odćżyt litewski. 19.15: 
Godz. odc. pow. 19.25: Odczyt aktualny. 
19.40: Sport. 19:43: Wil. komin. sportowy. 
19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 
20.02: „Verdi a dramat muzyczny” feljeton 
muzyczny. 20.15: Opera „Otello” Verdiego. 
Kwadr. liter. D. e. opery. 23.00: Kom. meteor. 
23.05: Muzyka taneczna. ; 

  

  

ŚRODA, dnia 17 stycznia 1984 roku. 

    

    

   

por. У 
Przegl. "prasy. 2 [ 
amerykańskich (płyty). 11.57: Czas. 12.0. 
Muzyka taneczna (płyty). 12.30: Komuni 
meteor. 12.33: Muzyka dawna (płytyy. 12.65: 
Dzien. poł. 15.10: Progr. dzienny. 15.1 
Rozmaitości. 15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30: 
Giełda roln. 15.40: Dwoiste oblicze muzyki 
współczesnej (płyty). 16.10: Audycja dla dzie 
ci. 16.40: Nowości teatralne. 16.55: Koncert. 
17.85: Recital Spiewaczy. 17.50: Program na 
czwartek i rozm. 13.00: „Łowiectwo i och. 
rona przyrody* odczyt. 18.20: Muzyka lek- 
odc. pow. 19.25: „Na pograniczu literatury 
ka. 19.00: Przegląd litewski. 19.15: Codz. 
Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: 
i rzeczywistości" felj. 19.40: Sport. 19.43+ 
„Myśli wybrane”. 20.00: Koncert życzeń (pły - 
ty). 20.30: Piosenki w wyk. Hanki Ordono- 
wny. 21.00: „Feljeton karnawalowy“. 21.15: 
Koncert. 22.00: D. <. koncertu życzeń (płyty:. 
22.30: Muzyka tan. 23.00: Kom. meteor. 

  

     

   

NOWINKI RABJGWE. 
DO SŁUCHU I DO TAŃCA. 

Lekki repertuar muzycziy reprezentowa- 
ny będzie we wtorkowym programie trzykrót 
nie. O godz. 15.40 znany chór Juranda od- 
śpiewa przed mikrofonem cztery piosenki ze 
swego repertuaru, wieczorem zaś o godzinie 
23 rozpocznie się transmisja muzyki tanecz- 
nej z „Gastronomji* warszawskiej, obejmu- 
jąca czternaście najnowszych przebojów ka- 
baretowych. Prócz tego o godz. 18.35 usły- 
szymy kilka nowych płyt muzyki tanecznej. 

SOLISTA I TRIO. 
We wlorek o godz, 15.55 utalentowany 

pianista p. Józef Tołkacz rozpocznie swój wy- 
stęp przed mikrofonem odegraniem warjačyj 
Bacha w układzie Liszta. Następnie wykona 
trzy utwory własne oraz kompozycje Proko- 
fjewa i Czerepnina. W. półtorej godziny p> 
ńim, t. j. o godz. 17.20 zespół kameralny Du- 
biska, Szaleski i Rosenbaum wykona trio for_ 
tepianowe Maksa Regera. . 

ZMIANA W PROGRAMIE. 
Jutrzejsza „godzina życzeń* podzielona 

została na dwie części, órych pierwsza: 
Fozpocžyna się w myśl wiedzi o godz.. 
20-ej, druga zaś o godzinie 22-ej. Ž 

  

  

     



       

  

4 KUR 
  

KRONIKA 
wtorek 

Wachóć słońca — g. 7 m. 37 

Tachóż —— g. 3 m. 21 

Spostrzeżenia Zakładu Matesrolegii U.S.B. 

m Wilnie z dnia 13/1.-—- 1134 reku 

759 
średn. 

  Dziś: 

| Jatro: Antoniego Op 

I 

| 

Marcelego i Ottona. 

   

  

Ciśnienie 
Temper. 
Temper. najw. 
Temper. najn. 
Opad — šlad 
Wiatr — połudn.-wschod. 
Tend. barom. — spadek 
Uwagi — pocłimurno. 

   

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 16-go stycznia 1934 roku. 

Pogoda. o zachmurzeniu zmiennem, z za- 
mikającemi opadami. Lekki mróz, przecho- 
dzący w ciągu dnia w odwiłż. Umiarkowane 
wiatry z kierunków południowych. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące aptek:: 
Paka — Aatokotska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
sowska róg Targowej, Szantyra —— Legjono 
wa. Pod Łabędziem Za skiego --> Nowt 
gródzka 89. Zajączkowskiego — Witoldowa 
oraz Rostko iego (Kalwaryjska 31), Wy- 
sockiego (Wielka 3), Frumkina (Niemiecka 
23), Augustowskiego (Stefańska róg Kijow- 
skiej i Narbutta (S-to Jańska). 

      

    

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— ZGON RED. MARKOWA. Wezoraj do 

Wima nadeszła wiadomość, iż w Warszawie 
po dłuższej ciężkiej chorobie (rak żołądka! 
w wieku lat 56 zmarł znany w Wilnie dzien- 
nikarz i teatrolog K. P. Markow współpra- 
cownik wychodzących w Wilnie rosyjskich 
gazet „Nasze Wremia* i „Russkoje Słowo” 

Zmazły pracował na polu dziennikarskiem 
od lat.30. Ś. p. K. P. Markow ma za sobą ró 
wnież zasługi na polu krzewienia sztuki w 
Wilnie. Byt jednym z inicjatorów pierwszych 
symfonicznych koncertów w Wilnie. 

Zmarły był członkiem Syndykatu Dzien 
nikarzy Wileńskich oraz Związku Literatów 
i Dziennikarzy: Rosyjskich w Polsce. 

> Zrządzemiem losu Ś. p. Markow: zmarł da 
leko od ukochanego Wilna, gie jest wielu 
jego przyjaciół i ząajomych 

ADMINISTRACYJNA 
TERMIN REJESTRACJI DOROŻEK 

We czwartek mija termin rejestracji sanek 
dorożkarskich, która odbywa się od dnia 3 
b m. na rynku Łakiskim. 

      

MIEJSKA 
— KOŁO PRZYJACIÓŁ JEROZOLIMKI. 

Dnia 14-go bm. odbyło się organizacyjne ze- 
branie obywateli m. Wilna zamieszkujących 
Jerozolimkę i okolicę, na którem powołano 

do życia Koło Przyjaciół Jerozolimki, uchwa 
lono i przyjęto siatut Koła oraz dokonano 
wyboru władz a mianowicie: 

Do Zarządu —- pp. prof. Uniw. M. Ejgera, 
dyr. Wł Mazurkiewicza, kier. szkoły Lema- 
nowicza, płk. Bohdanowicza i R. Szymano 
wicza. 

" Do Komisji Rewizyjnej—pp. 
go, Tokaja i Rakowskiego. 

Do Sądu Obywatelskiego - pp.sędziega 

Pławskiego Bohdana, ks. dziekana Miłkow- 
skiego, przedstawiciela Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Boksztańską i Skorwida. 

Lokal biurowy Koła wyznaczony został 
w Szkole Powszechnej w Jerozolimce. 

Podkreślić należy, że powstanie tego ro 
dzaju płacówki wywołało b. żywe echo na 
terenie naszego miasta. 

— DRZEWO DLA BEZROBOTNYCH. 
Fundusz Pracy, pragnąc zaopatrzyć bezrobo- 
tnych w opał, zorganizował dosłarczenie do 
Wilna drzewa. W dniu 15 bm. przybyło już 
7 wagonów drzewa dla bezrobotnych. Wyła- 
dywywaniem drzewa zajęci są bezrobotni, 
którzy otrzymują za to wynagrodzenie. Po 
uadto staraniem Funduszu Pracy zatrudnio- 
nym przy wyładowywaniu drzewa dostarcza 
ne będzie, poczynając od dnia 16 bm., na 
miejsce pracy gorąca kawa i chleb. 

Akcja przygotowawcza do rozdawnictwa 
drzewa rodzinom bezrobotnych jest w toku 
i w dniach najbliższych Fundusz Pracy roz- 
pocznie zaopatrywanie bezrobolnych w drze 
wo. 

Ogółem przybyć ma do Wilna dla bezro 
botnych około 5 tys. metrów sześciennych 
drzewa. Dowóz drzewa, według przewidywań 
Funduszu Pracy, notrwa parę tygodni i b;- 
dzie zakończony do dnia 5 lutego. 

— PERYPETJE FINANSOWE ZARZĄDU 
MIEJSKIEGO. W. ostatnich miesiącach wpły 
wy podatków komunalnych zaczynają rawa 
dzić, Sumy przekazywane miastu przez wła 
dze skarbowe są coraz mniejsze. Ten stan 

rzeczy uniemożliwia zbilansowanie prelimi- 
narza budżetowego na rok najbliższy. Mimo 

Szablińskie 

  

uajdalej posunięłych oszczędności i pesymi- 
stycznego potraktowania spodziewanych do- 
chodów -—— okazuje się, że preliminowane sa 
my są jednak znacznie większe niż naogół 
się spodziewano. Nowy preliminarz na rok 
1934-35 będzie najbardziej skromnym bud- 
żetem w dotychczasowych dziejach samorzą- 
du wileńskiego. 

— OBNIŻENIE POBORÓW PRACOWNi 
KOM KASY CHORYCH. Cały personeł Wi 
łeńskiej Kasy Chorych otrzymał wymówienie 
pracy z dniem 1-go kwietnia r. b. 

Jak się dowiadujemy, wymówienia pozo- 
stają w związku z zamierzoną redukcją po 
borów, które zostaną przeprowadzone w gra- 
nicach od 5 do 10% dla personciu administra 
cyjnego i od 10 do 20% -— lekarskiego. 

— CHWILOWE WSTRZYMANIE WYP 
ŁATY ZASIŁKÓW REZERWISTOM. Wobec 
wyczerpania kredytów wstrzymana został» 
wypłat zasiłków rodzinom rezerwistów, któ 
rzy odbyłi ostatnio ćwiczenia wojskowe. W 
najbłiższych dniach, po otrzymaniu dodatko- 
wych funduszów, wypłata zostanie podjęta. 
Wypłatę uskutecznia referat wojskowy 

Zarządu miejskiego. 
— ZARZĄD MIEJSKI GŁOWISIĘ NAD 

SPRAWĄ ZATRUDNIENIA BEZROBOTN 
W najbliższych dniach w Zarządzie miejs- 
kim ma się odbyć narada, poświęcona spra 
wie zatrudnienia bezroboinych. W konteren- 
cji tej wezmą udział kierownicy wydziałów i 
agend technicznych Magistratu. Wobec kata- 
strotalnego stanu finansowego miasta — kwe 
5ва zatrudnienia bezrobotnych jest trudna 

do rozwiązania. W każdym bądź razie Magi 
strat ma zamiar, mimo martwego sezonu, w 
najbliższym już czasie rozpocząć niektóre ro 
boty przy inwestycjach miejskich. 

Zakres ich uzależniony będzie od wya 
sygnowania funduszów. ' 

SPRAWY PRASOWE 
Zmiana tytułu. Założone niedawno ua 

terenie Wilna codzienne pismo żydowskie 
„Frimorgen*, którego wydawcą a zarazem 
właścicielem drukarni był p. Mejłachow 
przestało się ukazywać pod dotychczasowa 
firmą, z powodu nieporozumień między wy 
dawcą a redakcją. W dniu 14 stycznia b r. 
ukazał się pierwszy numer dziennika „Unzer 
Frimorgen*. Dziennik ten drukowany 
w innej drukarni, wydawcami „Unzer Fr 
morgen* są członkowie zespołu redakcyjne 
go zlikwidowanego pisma „„Frimorgen*. 

          

    

  

  

  

     
    

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa Rzeźb i Grafiki przy u 

Królew: j1 będzie otwarta tylko do dn 
21 stycznia r. b., od godz. 10 do 16. 

GOSPODARCZA 
— NAKAĄAZY PŁATNICZE NA ROK 1934: 

      

skarbowe przystąpiły do wysyłania 
iczych na podatki za r. 1934 

    

Z POCZTY. 
— WALKA Z PRZEMYCANIEM LISTÓW 

W PACZKACH ŻYWNOŚCIOWYCH. Władze 
pocztowe, chcąc uniemożliwić t. zw. przemy- 
canie listów w paczkach uadeklarowanych 
jako żywnościowe i druki przystępują do 
sprawdzania rewizyjnego niektórych paczek 

żywnościowych i druków. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Biuro Stowarzyszenia Weteranów 

1863 r. od 4stycznia b. r. znajdujesię przy 
ul. Mickiewicza Nr. 42 m. 11. 

— Związek Legjonistek Polskich przy po 
mina swoim członkiniom że walne zebranie 
odbędzie się we środę t. j. dnia 17 b. m. 
w łokalu przy ul. Żeligowskiego 4. Początek 
punktualnie o godz. 17-ej. Obecność obo- 

   

  

© wiązkowa. 
B. leg. Albertynę Bobinównę wzywa się 

do stawienia w. kancelarji Związku Leg 
Pol. (ul. Żeligowskiego 4 środy od 18—20-ejj 
celem odebrania legotymacji upoważniającej 
ją do noszenia „Krzyża Walecznych. 

— Wiełskie Towarzystwo Lekarskie po- 
wiadamia, iż w dniu 17 b. m. o godz. 20-ej 
w lokalu własnym, przy ul. Zamkowej 24, 
odbędziesię 2 Posiedzenie Towarzystwa. 

— OPŁATEK: REZERWISTÓW. W dniu 
20 stycznia r. b. odbędzie się wspólny opła- 
tek urządzony przez Związek Rezerwistów W 
Wilnie, na którym nie” powinno zabraknąć 

ani jednego członka. Zapisy na wspomniany 
opłatek w sekretarjacie Koła u. Żeligowskie- 
go 4, do dmia 17 bm. włącznie. 

Opłatek odbędzie się w lokalu przy ulicy 
Jagiellońskiej $—5 o godz. 18-ej. 

— RADA GOSPODARZY KLUBU T-WA 
SPORTOWEGO PRAWNIKÓW  KOMUNI- 
KUJE, że dzis y wtorek klubowy będzie 
urozmaicony re p. t. „Lensze nie niż 
rydz*. Początek o godz. 8-ej. Goście wpro 
wadzeni mile widziani. 

   

  

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

-— JUTRZEJSZA ŚRODA LITERACKA wy- 
pełni imteresujący referat p. Tadeusza Tur- 
kowskiego na temat „Rola księgarza w życiu 
duchowem kraju". Prelekcja ta wygłoszona 
niedawno w Warszawie na. Zjeździe. Księga- 
rzy wywołała duże wrażenie i ożywioną wy- 
mianę zdań uczestników. 

Początek o godz. 20,30 
—. Wileńskie Koło Związku Pi 

Polskich. Dnia 18 stycznia r. (czwartek! 
o godz. 8 (ósmej) wi w viki Bibljoteki 

Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka 5) Od 
będziesię 117 Zebranie ogólne z referatem 
p. Gracjana Achrem-Achremowicza: „Sz: 
ćhełne techniki drukarskie. 1. Druki wypu 
kłe*. Goście mile widziani. B 

— Z Oddziału Wiłeńskiego Polskiego To-- 
warzystwa Cherateznego. W środę 17 b. m 
o godz. 19 odbędzie się w sali wykładowej 
Instytutu Jędrzeja Śniadeckiego (Nowogródz- 
ka 22) odczyt p. dr. Leona Kamienskiegi 
p. t: „O witaminie G“. Wstęp wolny. Goście 
mile widziani. 

— Qdezyt antropozoficzny. P. Al. Pozzo 
współpracownik Goetheanum w Szwajcarii, 
zaproszony do: Polski przez Polskie T-wo 

   

   

  

   

  

   

  

     
    

  

    

Rewoiwer „paśrednikiem” w małżeństwie. 
Wizyta w komisariacie, 

Wezoraj wieezorem do 3 komisarjata 
P. P. zgłosiła się mieszkanka Wilna, p. Zofja 
Ł. absołwentka Wydziału Lekarskiego USB 
i złożyła następujący mełdunek: 

GOŚĆ Z PARYŻA. 

Przed laty p. Ł. była zaprzyjaźniona z 
niejakim Włodzimierzem Goldmanem, który 
miał być w niej zakochany. Minęło sporo 

ezasu. P.'Ł. skończyła medycynę na USR 
i obecnie szykuje się do doktoratu, Goldman 
zaś przebywał ostatnio w Paryżu i studje- 
wał medycynę w Sorbonie, 

W dniu 12 b. m. Goldman nieoezekiwa- 
nie przybył do Wilna i zatrzymał się w ho: 
tełu „Krakowskim* (Sadowa 13). 

Tegoż samego dnia spotkał się z Ł. i po- 
prosił o pozwolenie odwiedzenia jej w miesz 
kaniu, na eo zgodziła się. 

WIZYTA Z REWOŁWEREM W: RĘKU. 

Dnia 14 b. m. po polūdniu Goldman zja- 
wił się w mieszkaniu meldującej. Po wypo 

wiedzeniu kilku okolieznościowych zdań, G. 
zdradzający silne podenerwowanie, zamknął 
drzwi na haczyk i wydobywszy z kieszeni 
rewolwer, skierował go w stronę p. £., gro- 
żąc, że zastrzeli ją w razie, jeśli nie zgodzi 
się zostać jego żoną. 

Ł. przestraszyła się nie na żarty i za- 
częla „przyjaciela“ uspakajač. Gdy Goldnian 
na chwilę odwrócił się otworzyła szybkim 
ruehem drzwi i wybiegła na korytarz, po- 
ezem schowała się w jednym z pokojów 
Po krótkim ezasie G. opuścił mieszkanie. 
W niespełna godzinę później Ł. zgłosiła się 
Zz meldunkiem do komisarjatu. 

W ARESZCIE. 

Na podstawie tego mełdunku policja te- 
goż jeszcze wieczoru zatrzymała w hotelu 
Gołdmana i osadziła go w areszele. W czasie 
rewizji osobistej znaleziono przy nim re- 
wołwer, na który nie miał pozwolenia. Dal- 
sze dochodzenie w toku. fe) 

Samoganka jako środek skracania życia. 
Naskutek doniesień władze aresztowały 

mieszkańca wsi Ołkowieze gm. gródeckiej, 
Aleksandra Ciechanowieza pod. zarzutem pe: 
dzenia samogonki i sprzedawania jej wśród 
włościan okolicznych wsi.. Nabytą samogon- 
ką u Ciechanowieza zatruli się: Władysław . 
Pietkiewiez, mieszkaniec zaścianka Góry, Ea 

zimierz Pała, mieszkaniec wsi Ozdowo, Jan 
Maryszko, mieszkaniec wsi Bohdanowo, Zo- 
fja Kudak, mieszkanka osady Łojki oraz To- 
masz Lipień, mieszkaniec Ołkowiez. Zofja 
Kudak i Lipień zmarli, pozostali zaś znaj- 
SR się w ciężkim stanie. 

Z przecietemi arteriami obu rąk. 
Wczoraj wieczorem pogotowie ratunkowe 

zostało zawezwane na ulieę Olimpja Nr 9 
do mieszkania Osipowiezów, gdzie zastano 
38-letnią Osipowiezową z przeeciętemi arter- 

jami na obu rękach. 
Po udziełeniu rannej pierwszej pomocy, 

wobee tego, że stan jej nie był groźny — 
pozostawiono ją na miejscu. ° 

Wpierw przypuszczano, że Osipowiczowa 
usiłowała popełnić samobójstwo. Ranna 
twierdzi jednak, że o żadnym zamachu <. 
mobójezym nie może być mowy. Wedle j 
słów arterje usiłował przeciąć jej mąż przy 
pomocy bratowej. 

Ile jest w tem prawdy -- wykaże doeho- 
dzenie połiey jne. (0 

    

KE R S овНЕ 

(w języku rosyjskimi odczyt na temat 

„Dzieje ludzkości, jako dramat wszechświa: 
ta“. Odezyt odbędziesie w sałi Stow. Tech- 
ników Wileńska 33) o g. 6-ej punktualnie. 
Wstęp 30 gr. — 1 zł. 

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— ZWOLNIENIE OD OPŁAT NA F. P. 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie na podstawie 
wyjaśnienia Prezydjum Rady Ministrów po- 
daje do wiadomości, iż właściciele przedsię- 
biorstw rzemieślniczych, posiadających kariy 
czemieślnicze i wykupujący świadectwa prze- 
mystowe VIII-ej kategorji przemysłowej nie 
są obowiązani uiszczać op'at na Fundusz 
Pracy. 

   

RÓŻNE 

— Podziękowanie. Komitet Rodzicielski 

Szkoły Powszechnej Nr. 13 im. Tadeusza 
Kościuszki w Wilnie ul. Pióromont 10 oraz 
Kierownictwo tej Szkoły składa tą drogą 
Panu Staroście Wacławowi Kowalskiemu 
serdeczne podziękowanie za hojną ofiarę 
(50 zł.) złożonych na gwiazdkę dla dzieci 
naszej Szkoły oraz p. Pulkownikowi dypl 
Pełcźyńskiemu Tadeuszowi Dowódcy 5 p. p. 
Leg. za wydatną materjalną pomoc w do 
żywianiu dziatwy naszej Szkoły. 

TEATR I! MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia. 

8.30 wystąpi w „Łutni* z własnym koncer- 
tem znakomita pieśniarka Hanka Ordonów 
na. Całkowicie nowy program, składający się 
z 17-u nieznanych w Wilnie piosenek du 
możność świetnej wykonawczyni wykazania 
wszystkich wałorów swego wielkiego talentu 
Koncert ten będzie ostatnim w; tępem w Peł 
sce Hanki Ordonówny, udającej się w dni: 
najbliższych w tournee artystyczne do Sy 
Egiptu i Palestyny. 

Bilety sprzedaje kasa „Lutni“ 
do.9 'wieczór. Zniżki nieważne. 

   

        

od 11 rano 

— „Marjetta”. Znakomita operetka Kolo 

„Marjetta', która na wszystkich scenach en- 
ropejskich grana byłą z wielkiem powodze 
niem — w środę najbliższą wchodzi na re 
pertuar teatru „Lutnia“. „Marjetta“ jest jed 
ną z najbardziej wesołych, melodyjnych ope 

retek współczesnych. Reżyserja M. Tatrzań 
skiego, kierownictwo muzyczne M. Kocha- 
nowskiego. .Baletmistrz J. Ciesielski przy 
gotował do tego wiwidowiska wspaniały ba 
let karnawałowy „Arlekinada* .Drigo. W ro 
lach głównych: H. Halmirska, E. Łasowska, 
K. Dembowski i "M. Tatrzański. Operetka 
otrzymała nową oprawę sceniczną. Zniżki 
wążne. 

— Teotr Miejski Pohulanka. 3 ostatnie 
przedstawienia „Kobieta i szmaragad. Dzi”, 
wtorek 16 b. m. o godz. 8-ej w. jedno z osta: 
nich przedstawień współczesnej komedji an 
gielskiej „Kobieta i szmaragd” — cieszącej 
się dużem powodzeniem. Role główne odtwa 
rzają: H. Skrzydłowska i W. Ścibor. 

W” sobotę dn. 21.1 premjera doskonałej 
komedji współczesnej Hanseclevera „Pan 7 
towarzystwa“. Komedja ta jest gryzacą sa 

tyrą na dzisiejsze stosunki społeczne. — * 

  

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, wtorek 
16.I (pocz. seansów o godz. 4-ej) wyświetla 

się Superszlagier X muzy p. t. „Wielka grze 
sznica“. Po raz pierwszy oczaruje swą nie 
samowitą interpretcją piosenkową Claudett: 

Colbert, której prywatne życie było sensacj: 
i skandalem, a której talent pokonał i uj 
mił wszystkich. 

Na scenie „Pacjent z prowincji* 
medja Timmory. 

  

   

— ko 

Ciekawe bkadania 
prof. Muszyńskiego. 

Dnia 11 stycznia pod przewodnictwem p. 
Wicewojewody M. Jankowskiego odbyło s:4 

posiedzenie Zarządu Komitetu Woj. Wileń- 
skiego LOPP. 

Wśród szeregu załatwionych spraw bie- 
żących na wyróżnienie zasługuje przyznanie 
Zakładowi Farmakognozji USB. do dyspo- 
zycji p. prof. J. Muszyńskiego 750 zł. na za- 
początkowanie badań na chłonność gazów 
bojowych różnych gatunków ziemi i torfu 
z okolic Wilna. Badania te dła całokształtu 
obrony przeciwgazowej mają ogromnie do- 
dainie znacznie, gdyż osiągnięcie pozoytywu. 
wyników umożliwi zastosowanie najtańszych 
produktów, miejscowej ziemi i torfu, do fil- 
trów w schronach przeciwgazowych. Zazna- 
czyć tu musimy że inicjatywa Wilna w tym 
względzie wyprzedziła inne dzielnice Polski, 
gdyż zapoczątkowane przez p. prof. Muszvń- 
skiego badania będą pierwszemi tego rodzaju 
pracami na terenie Polski, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
GORBACZEWSKI ZMARŁ. 

Wezoraj donośiliśmy o tem, że w miesz- 
kaniu swej b. żony przy uliey Starej 16, 
wystrzałem z rewołweru w Skroń usiłował 
odebrać sobie życie, 42-letni urzędnik Witold 
Gorbaezewski. 

Jak się dowiadujemy Gorbaczewski w 
kilka godzin po przewiezieniu go do Szpi- 

tala Św. Jakóba zmarł, nie odzyskawszy 
przytomności. (ej 

  

  

Dziś o s , 

Nr.ł4 2904) 

Szczegóły najścia rewizjonistów 
na lokal lewicy sjonistycznej. 

Wezoraj donoslliśmy 6 nafściu na lokal 
organizaeyj lewicowych ugrupowań sjonisty- 
eznyeh przy zaułku Krupniezym 9, dokona- 
nem przez organizacje sjonistów - rewizjoni- 
stów z grupy Żabotyńskiego „Betar* i „Brit 
Hachajał'* (Kijowska 4). 

Wi uzupełnieniu wczorajszej wiadomości 
podajemy. następujące szezegóły: 

Krytycznego dnia do wileńskich organiza- 
tyj sjonistycznyeh nadeszła wiadomość z 
portu palestyńskiego Haify, iż w mieście tem 
doszło do agresywnego wystąpienia ezłonków 
„Hachajał* przeciwko rewizjonistom, któ- 

rych dotkliwie pobito. 

Dało to asumpt osobnikon: z grup rewiz- 
jonistycznych do organizaeji najścia na lokat 
„Hachajłue”, gdzie odbywało się zebranie 
członków przyszłych kolektywów palestyń 
skieh. W sali zebrało się około -100 osób, w 
tem około 70 procent kobiet. 

Około godziny 10 wieczorem posłyszano 
nagle od strony ulicy jakieś okrzyki, poezem 
do sali posypał się grad kamieni. 

Brzęk tłuezonych szyb zmieszał się z krzy 

kami zebranych, szczególnie młodych dziew- 
cząt, które w przestrachu usiłowały wybiee 
na korytarz. ^ 

Grupa ehalucow zorjentowawszy się w Sy- 
tuacji, wybiegła na: schody, gdzie. doszło do 

stareia pomiędzy gospodarzami. lokalu, a 
napastnikami którzy usiłowali przedostać cię 

W OMGKRERWN 

Z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Wilnie. 

Muzeum TPN. w kwartale ostatnim roku 
19338, dzięki ofiarności 8-miu osób, zostało 

wzbogacone 50 przedmiotami. 

Ofiarodawcami są pp.: ks. kan. Stanisław 
Maciejewicz, Władysław Oskierka, Walenty 
Paszkowski, Helena Somorowoska, ks. Franci 
kę: Tyczkowski, Emi Węcławowiczowa, 

. Zgierski i Ludwika Życka. 

    

  

Pośród darów na szczególną uwagę za 
sługują: otrzymany od p. W. 
pamiątek masońskich po Kazimierzu Osk 

ce, prezesie sądów granicznych gub. Mińs 
od r. 1816 członka loży loży mińskiej „Po- 
chodnia Północy* — jak fartuszek i wst 

  

     
   

  

   

    ga z nap. „Vincere aui mori* kawalera w) 
branego 1V-go stopnia i 5 dokumentów tej- 
że loży z lat 1818—1821. * 

Pozatem nabyto medal ołowiany na pa- 

miątkę 100-lecia bitwy racławickiej 1794 r.. 
odlany konspiracyjnie w Wilnie, w r. 1894. 

    

Książnica Twa w tymże okresie otrzy- 
dwa nader cenne większe dary a mia: 

wicie: a) księgozbiór z daru p. Marji Miło- 
szowej z Surmaczewa pod Drują, w ośmiu 
pakach; b) księgozbiór wraz z portretem 7 
zapisu ś. p. Stanisława Kostrowickiego, zna- 
nego adwokata, zmarłego w Petersburgu pod 
czas wojny. Księgozbiór ten dostarczony w 10 
skrzyniach z Petersburga przez Delegację Re. 
ewakuacyjną, obecnie zostai nadest: 

szawy do Towarzystwa dzięki: pi 
Dyrektora Archiwum Państwowych 
chodolskiego przy łaskawych niach ar 
lysty malarza p. Al. Borawskiego i p. prof. 
Janusza Iwaspkiewicza. Pozatem Bibłjoteka 
Т—ма wzbogacona zóstała przez 52 osoby i 
instytucje 536 dziełami z 760 tomach. Znacz 
niejsze dary złożyły lub ńadesłały następują- 
ce osoby i instytucje: ks. Stanisław Macie- 
jewicz — 388 tt.; p. Zofja Paszkowska — 85 
tt; Zarząd Funduszu Kultury Narodowej 45 
tt.; T—wo Naukowe im. Т. Szewczenki we 
Lwowie 43 tt.; p. Ludwik Macułewicz 30 tt., 
Bibljoteka Uniwersytecka w Wilnie 29 tt; 

Politechnika Lwowska 28 tt.; Univercitałs- 
bibliothek zu Tubingen 115 tt.; Polskie T—wo 
Ekonomiczne we Lwowie 12 tt.; p. Stanisława 
Sadowska 8 tt.; Główny U: atystyczny 
tt.; Towarzystwo Pr i 
Gdańsku 5 tt.: ks. 
t. i inn. 

   
       

   
   

   

     

    

    

    

  

    

    

  

Franciszek Tyszkowski 1 

Dział rękopisów T-—wa wzbogacili w tymże 
czasie: p. Janina Godlewska (kopja pamietni- 
ków Antoniny Lix, uczestniczki wypadków z 
r. 1863); p. Stanisław Wasilewski — autograf 
J. l. Kraszewskiego) list do J. K. Wilczyń- 

skiego); p. Wacław Weytko (cenny zbiór о- 
dezw i jednodniówek, notaty historyczne, ko- 
pje przeszło 70 listów El. Orzeszkowej i inn.) 
oraz p. Ludwika Życka. 

Muzeum TPN. zwiedzać można w niedzie- 
le od 12 do 2 popoł. oraz w dnie powszednie 
po porozumieniu się z Biurem T—wa (te 

14—79 w godz. 9-1). Wste- dla członkó 
Towarzystwa wolny jeczłonkowie płacą od 
osoby gr. 50; wycieczki po 20 gr. 

' —- 

Z žycia žydowskiego. 
Wileński Komitet Bojkotowy zwrócił się 

do rodziców dzieci w wieku szkolnym о К 
powanie materjałów piśmiennych, co do któ 
rych istnieje niewątpliwa pewność, że nie są 
pochodzenia niemieckiego. W! tym celu Kv- 
mitet nawołuje do bezwzględnej i ostrej koa 
troli. 

    

    

    

      

Oskierkizbiór * 

do wnętrza. 
i kamienie. 

W wyniku stareia, które trwało kilkanaś- 
cie minut — poturbowano około 10 osób. Po 
dłuższych wysiłkach gospodarzom udało się 
usunąć „gości* z lokalu i zaryglować drzwi 

Wówczas napastnicy przypuścili nowy а- 
tak obrzueająe cały gmach kamieniami. Wy- 
hito 38 szyb okiennyeh. й 

Kres zajściu położyła połieja. 
Pod zarzutem nezęstniczenia w najścia 

zatrzymano 3 osobników: P. Ławatera (Sn- 
boez 64), Etfroima Gierszowieza (Wielka 49) 

orąz Łazarza Derszę (Niemiecka 3). 
Odstawiono ich do 1-go komisaejatu P. P.. 

gdzie przetrzymano cała noe. poczem weza 

raj przekazano do dyspozycji starostwa Gro- 
dzkicgo. Stana oni przed sądem Starościń- 

skim. 
Połieja prowadzi dalsze doehodzenie ce- 

tem talenia nazwisk innych uezęstników 
najšeia. й 

Zawezwane na miejsee wypadku pogoto- 
wie ratunkowe opatrzyło 5 poszkodowanych. 
którzy ucierpieli najdotkliwiej. Sa nimi: Ja- 
kób Gordon (Wileńska 17), Salomon Gordon 
(Stefańska 33), Józef Magun (Stefańska 16), 
Tewja Edelsztejn (Szklana 8), oraz Jenta 
Kejlinówna (Zawałna 43)... 

Pozostali ponieśli Iżejsze uszkodzenia, wo 
bee czego nazwisk ieh nie zarejestrowano. (ej 

Ostatni byli uzbrojeni w laski 

   

  

Bata w Polsce. 
W: końcu ubiegłego miesiąca  nastąpiliz 

we Lwowie otwarcie %0-ego oddziału sprze 
daży Polskiej Fabryki. Obuwia Bata w 
Chełmku (woj. krakowskie) Dyrektor Fab- 
ryki p. Adam Kapko udzielił w związku z oł 
warciem Oddziału przedstawicielom prasy 
polskiej szeregu inłormacyj, dotyczących 
zarówno działalności firmy Bata w Polsce. 
jakoteż ciekawych szczegółów popartych 
liczbami statystycznemi o wytwórczości i 
konsumcji obuwia w Polsce, poczynaniach 
eksportowych i t. p. 

    

   
Poniewa wiadomości te bezsprzecznie 

zaciekawią szerokie stery : społeczeństwa, 
pragniemy podzielić się niemi przynajmniej    
w skrócie z naszymi czytelnikami. Wszystkie 
wyroby sprzedawane w magazynach firms 
Bata w Polsce, pochodzą z tabryki w Chełm- 
ku, zatrudniającej w chwili obecnej 800-et 
robotników połskich, bowiem od lipca r. b. 
firma Bata nie sprowadziła ani jednej pary 
obuwia z zagranicy. Chełmek wyrabia obn- 
wie skórzane, gumowe i kalosze. Obecna 

      

  

    

produkcja wynosi około 1.200.000 par rocz- 
nie. Fabryka w Chełmku 
od 

istnieje dopiero 
2-ch o i 5 zwiększa swą produkcię. 

    

   

zakładach Bata w Zlinie 
oce 150.000 par obuwia 

     

Zaraz na początku swej działal 
ności firma Bata obniżyła cenę obuwia w 
Polsce, utrzymując cenę sprzed: obuwia w 

  

relacji 1 q żyta — 1 para obuwia, a więc 
relacje przedwcjenne i to mimo spadku cen 
zboża 0 50%. 

  

Polska zużywa obecnie 15.600.000 per 

obuwia rocznie a zatem zaledwie pół pary ne 
jednostkę, 5 w Czechoslowac       przypada pary obuwia jednostk». 
Przyjmując wzrost konsumcji w Połsce ty! 

ko do 1-ej pary na jednostkę, znajdzie sie 
miejsce na produkcję dalszych AA 
par rocznie. 

To powiększenie końsumcji spowodowała. 
by wzrost zarówno produkcji fabrycznej. 
jak i rękodzielniczej. Pozaiem musiałobw 
automatycznie przyczynić się do pówiększe- 
nia produkcji przemysłu garbarskiego o ca 
1 100% wyciągając tę dziedzinć przemysłu 
rodzimego z krytycznego położenia, w któ 
rem znajduje: się obecnie ze względu na 
brak zatrudnienia. Również wielki dodat::; 
wpływ wywarłoby na gospodarkę skóram* 
surowemi, na ceny tychże, a pośrednio i na 
rolnictwo. 

    

    

Produkcja fabryczna obuwia skórzanego 
w Polsce wyraża się cyfrą 1*/: miljona par 
rocznie, jest to zatem zaledwie 100%/ ogólnej 
produkcji obuwia w Polsce. Liczby te do- 
„wodzą, że fabryczna produkcja obuwia nie 

ciąży zupełnie na interesach rę kodzieła pol- 
skiego, a przyczynia się jednocześnie z na- 
tury rzeczy do wzrostu konsum 

Fabryka Bata w Chełmku jest 1-szą i je-. 
dyną wytwórnią obuwia skórzańego w Poł. 
sce, która zainicjowała eksport obuwia poł 
skiego zagranicę. Nie wątpimy, że dzięki 
znajomości potrzeb rynków zagranicznyci: 
sprężystej organizacji sprzedaży i "uznanie 
godnej inicjatywie kierownictwa, cyfry eks 
portowanego obuwia będą się stale powiek- 
szać, wpływając dodatnio na kształtowanie- 
się naszego bilansu gospodarczego. 

Kiub Myśli Państwowej 
w Słonimie. 

Na posiedzeniu w dniu 7 b. m., w którem: 
stniczyli działacze społeczni i przedsta 
ele ludności żydowskiej m. Słonima u- 

chwalono utworzyć w Słonimie grupę orga 
niacy jną Żydowskiego Klubu Myśli Państ- 
wowej. ® 

  

  

   

  

Ilis 

im 
w roli 
głównej, 
czarująca 

Film nad filmami, 

o
z
-
u
B
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n
i
 © 

Dźwięk. teatr świetlny DZIŚ! 

ADRIA 
/ Wiełka 36 so 

  

  

o którym mówi cała Warszawa. 

gram p. t. „Meksykanka* 

Film, potężniejszy niż „Człowiek-Małpa", sensacyjniejszy niż „King.Kone”. 

W roi. gł. bohaterowie .„King-Konga* FAY WRAY, ROB. ARMSTRONG oi: JOEL MC GREA 

Najsilniejsza sensacja dla mocnych nerwów. 

OKLASKI 

Początek seansów o godz..4-ej. 

Kosztem olbrzymich sum wyświetlamy przepiękne arcydzieło 
džwiek,-špiewne rež. E. Pommera twórcy „Kongres tańczy! p. t. 
W rol. tytuł. Bebe Daniels i Everest Marschai (tenor opery Metropolitain) 

Zachwycaliście się „Kongresem Tańczy*, nie zapomnicie nigdy „Dixiany“. 

przecudowny poemat miłości z udziałem Leo Carillo i Slima Summervilia. 

oo 
į  ydawaictwo „Kurjer Wileūski“ 5Ка x ogr. odp. 

Słów zachwytu brak! 

   
   

rozentuzjazmowanej publiczności podczas wyświetlania 

najnowszego Sukcesu światowego 

URWIS HISZPANII 
i džwiekowo-rysunkowego DODATKU KOLOROWĘGO 

oto dowód njenotowanego dotychczas powodzenia! Początek o RA 4—6--8—10,15 

Dziś potężne arcydzieło nowej produkcji, dramat miłosno-obyczaj. p. t. GRZECH JEDNEJ NOCY (MARIE) 

BELLA 
Bez względu na koszta, ceny nie podwyższone. 

DIXIANA Szyc, koloszen 
oraz 120 „Zitgfield Follies Girls“ 

Rewelacyjny nadpro- 

В1 Ori sum CLAUDETTE COLBERT. oi | oco: m tie 
R 2 

Rozmaitości 
Sała Miejska 
Ostrobramska 5 NASCENIE 
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Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzi 

  

   

  

la książkowe, dru" 
siążki dla urzędów 

państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prozpekty, zapro” 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju: roboty 

*w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

KTUALNIE — TANIO — SOLIDBIE 

    

    
Drukarnia „ZNICZ, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

‚„ ! р` 

AZ —- 

Ši ОНВСИСИНЮНАЮНЮНОН 
Przy zakupach prosimy powoływać sę 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, 

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece. 

ui. Wileńska 34 
Przyjmuje od g. 5—7 w. 

DOKTÓR 

U. Zeldowicz. 
Choroby skórne, wener., 

moczopłciowe. 
od g. 9—1i 5—8 wiecz 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor: kobiece, wenerycz+ 
ne, narządów moczowych 

od g. 12—2 i 4—6 wieca. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na uł. 

Wileńską 28, tel. 277 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. $ 
przyjmuje od 9—! i 4—8 

Z. W. P 

   

    

  

tel. 

  
li     

  

  

  

M Kenigsberg 
Choroby skórna, 

weneryczna 
i moezopleiuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

ad godz. 9--- 

  

Oddam 
na własność 

dziecko (chłopczyka), 
trzech,miesięcznego: ulica 

Niedźwiedzia 17—4. 

WIELKA GRZESZNICA 
Tętniący życiem i prawdą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz DODATKI DŹWIĘKOWE. 

PACJENT Z PROWINCJ 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 į 4—8 

M. Blumewicz 
Choroby weneryczne, 

skórme i rnoczopłciowe 
ul. Wielka Nr. 21, 

9-21, 

NASCENIE 
| PORI  RAZIGRECZKOCTOZ,| 

Komedja 
w | akcie 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na vl. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza). 

tamże gabinet kosmetytz- 
ny, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki kurzatki | wągye 

Axuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowska 

ul Grodzka 27. 

Prosi o pracę 
osoba inteligentna, umie 
szyć, haftować, wiązać, 
zawodowa pielęgniarka 

ulica Żydowska 10, dom 
ochrony kobiet, do kie- 

rowniczki. 

ZGUBIONO $ ectwo 
Tymezasowe wydane 

przez”Państwową Szkołę 
Techniczną w Wilniej na 
imię Jana  Łunkiewicza 

unieważnia się. 

od 9—1 i 3-8. 
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Redaktor odpowiedzialny Witejd Kiszkis. 

 


