
Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

       
    

Budżet i konstytucja. 
а Sejm w szybkiem tempie wypełnił 

jedno ze swoich głównych zadań: 

budżet państwowy na rok 1931-32 z0- 

Stał w 3-cm czytaniu uchwalony. Dla 

ścisłości należy dodać, że uchwalony 

został wyłącznie głosami klubu B. B. 

W. R. Cała opozycja połska i wszyst- 

kie kłuby niepolskie głosowały bez wy 

jątku przeciw budżetowi. 

Wygląda ona napozór bardzo groź 

nie — ta demonstracja ongiś licznych 

i wpływowych dziś zredukowanych do 

niewdzięcznej roli chronicznej opozy- 

cji kłabów. Jeżeli się jednak weźmie 

pod uwagę historję rozwoju stosun- 

ków polityczno-partyjnych w Polsce 

w ciągu ubiegłych 5-ciu lat, to wszyst- 

ko to przestaje być groźnem, a nawet 

nie jest zupełnie dziwnem. Opozycja 

polska jest opozycją werbalną. W po- 

przednim Sejmie detaszowała z pośród 

siebie tyle głosów za budżetem, ile by- 

ło potrzeba, aby ten budżet został u- 

chwałony — klub B. B. W. R. wów- 

czas nie wystarczał. Dzisiaj opozycja 

spokojnie głosuje zwartą masą prze- 

ciw budżetowi, będąc pewną że on i 

bez niej zostanie uchwalony. W ten 

sposób jest uratowany honor opozy- 

cyjny, a państwo ma swój budżet. 

Inaczej mówiąc —i wilk syty i koza 

cała. 

Zarzutów wytaczanych przez mów 

ców opozycyjnych przeciw budżetowi, 

złożonemu przez rząd, nie będziemy 

tu szczegółowo roztrząsali, bo nie to 

nikomu nie pomoże. Warto wspom- 

nieć tylko o jednym — nierealności 

budżetu. Znaczy to, że jest on za wy- 

soki w stosunku do obecnej sytuacji 

gospodarczej. 

i wydatków w styczniu wykazało rze- 

czywiście po raz pierwszy od wielu 

lat około 11 miljonów niedoboru. Ale 

„któż może przewidzieć jak się sytuacja 

gospodarcza będzie rozwijać w dal- 

szych miesiącach? Budżet obecnie 

uchwalony dotyczy wszak okresu od 

kwietnia 1931 do kwietnia 1932 r. Ob- 

cięcie wysokości budżetu nie należy 

„do zadań łatwych, a opozycja chyba 

nie posądza szczerze min. Matuszew- 

skiego o lekkomyślność w układaniu 

pozycyj budżetowych. Silne obcięcie 

wydatków pociąga za sobą albo zaha- 

mowanie działalności / niektórych 
agend publicznych, albo też inne roz- 

maitego rodzaju zamieszania w funk- 

cjonowaniu istniejącego już aparatu 

państwowego. Wszystkie realne po- 

prawki opozycji do budżetu miały cha 

rakter raczej przesunięć, nie obniżały 

natomiast poważniej globalnej sumy. 

Opozycja traktowała budżet min. Ma- 

łuszewskiego pod kątem politycznym 
i zwałczała go zasadniezo. Wszystkie 

inne racje i wnioski—to preteksty lub 

demonstracje. " 

Być może, budżet okaże się zbyt 

wysoki. Wiemy jednak, że t. zw. kom 

presję wydatków można robić i w to- 

ku wykonaniu budżetu. Środkiem 

ostatecznym jest upoważnienie udzie- 

lone rządowi co do obniżenia o 15'/, 

poborów pracowników państwowych 

Czy rząd zużytkuje to upoważnienie 

od dnia 1 kwieinia, czy później, czy 

też nie zużytkuje go wcale — będzie 

to zależało od dalszego rozwoju sytua- 

cji gospodarczej. Być może, ogólna 
zniżka cen uczyni ten zasadniczo nie- 

pożądany środek mniej bolesnym dla 

sfer zainteresowanych. | 

Niezwykle ciężki i przewłekły kry- 
zys ekonomiczny na całym niemal 

świecie poderwał równowagę budże- 

towa najpotężniejszych państw. De- 

ficytowość swoich budżetów będą one 

musiały zwałczać środkami nadzwy- 

czajnemi i pod tym względem Polska 
nie jest w żadnym razie w gorszem od 

nich położeniu. Mając zaufanie do 

wielkiego poczucia odpowiedziałności 

za państwo, cechującego rządy poma- 

jowe. znające ich niezależność od wpły 

wów ubocznych i partykularnych w 

administrowaniu skarbem państwa, 

możemy ze spokojem przejść do po- 

rządku dziennego nad zabarwionemi 

walką polityczną lamentami opozycji. 

Zestawienie dochodów 

Za kilka dni upłynie 15-todniowy 

termin od chwili złożenia w Sejmie 

przez Klub B. B. W. R. projektu no- 

wej konstytucji. Jest możliwe, iż jesz- 

cze w toku sesji budżetowej stanie się 

on przedmiotem obrad. Nie posiada - 

my dotąd żadnych informacyj co do 

procedury jaka zostanie w tych obra- 

dach zastosowana. Jakkolwiekbądź, 

warunki w których ta sprawa toczyć 

się będzie wyglądają w sposób nastę- 

pujący: 
Dla uchwalenia nowej konstytucji 

Blok Bezp. niezbędnej większości w 

Sejmie nie posiada (/, głosów przy 

obecności conajmniej połowy ustawo- 

wej liczby posłów). Trudno przypuś- 

cić, aby nieobecność w chwili decydu- 

jącej pewnej ilości posłów opozycji 

wyrównała tę różnicę na korzyść Blo- 

ku. Pozyskanie dła wniesionego pro- 

jektu jakiejś części opozycji — choćby 

pod warunkiem większych w nim 

zmian — jest dzisiaj mało prawdopo- 

dobne. To też zdaje się, že klub B. B. 

W. R. na szybkie tempo prac nad kon- 

stytucją bynajmniej nie liczy i swój 

stary projekt wnosi jakby dla zagaje- 

nia dyskusji, dla wyjaśnienia stosun- 

ku sił i napięcia oporu opozycji. 

Jak słychać, projekt ten jest dła 

samego kłubu, który go wnosi, pro- 

, jektem do dyskusji. Ta jego elastycz- 

ność w pierwszem stadjum obrad mo- 

że być zaletą. Jednakże kiedyś przyj- 
dzie moment decydujący: Klub B. B. 

będzie musiał stanąć twardo przy ja- 

kimś ostatecznym tekście. Być może, 

będzie to tekst, przeciwko któremu 

centrum opozycyjnemu zabraknie ar- 

gumentów. Sądzimy:jednak, że to nie 

pomoże, jeżeli będzie istniało dzisiej- 

sze podrażnienie. Nieraz jest ono w 

walce politycznej nie do uniknięcia, 

ale rzeczą zwycięzcy jest nie dopuścić 

do tego, aby weszło ono w stan chro- 

niezny. Zwycięski klub Bezp. Bloku, 

rozporządzający tak znakomitą więk- 

szością może z łatwością okazać pew- 

ną wyrozumiałość i zimną krew w sło- 

sunku do niektórych klubów opozy- 

cyjnych, w których naturze nie leży 

utrzymywanie gorącej atmosfery. Za- 

palczywość poszczególnych jednostek 

nie zawsze idzie w parze z taktyczne- 

mi wymogami klubu B. B. 

Należy przypuszczać, że debata 

konstytucyjna rozpocznie się w atmos- 

ferze chłodniejszej niż budżetowa, le- 

ży to bowiem w interesie obozu który 

posiada większość w parlamencie. Po- 

mimo żć zainteresowanie reformą kon 

stytucji znacznie w ostatnich czasach 

osłabło, nie przestała przecież ta spra- 

wa stanowić osi zagadnień wewnętrz- 
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ych w państwie. 

Min. Składkowski w wojew. 
nowogródzkiem. 

Teł. od-'wł. kor. z Warszawy. 

. Min. spraw wewn. gen. Składkow- 
ski, wyjechał na kilkudniową inspek- 
cję do województwa nowogródzkiego 

Nowy zastępca naczelnika 
wydziału prasowego M. $. Z. 

Dowiadujemy się, że na miejsce 
p. Drymmera, mianowanego naczel- 
nikiem wydziału personalnego M.S.Z. 
stanowisko po nim opróżnione — za- 
stępcy naczelnika wydziału prasowe- 
g0 i propagandy — objąć ma p. Jan 
Starzeński, dotychczasowy zastępca 
wydziału południowego. 

W Sejmie pusto. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

     

Od trzech dni od chwili uchwale- 
nia przez Sejm budżetu w gmachu ma 

ul. Wiejskiej zapanował zupełny spo- 
kój. Po wytężonej pracy nastąpił za- 

służony odpoczynek. Dopiero jutro 

zbiera się komisja spraw zagranicz- 
nych Sejmu celem omówienia aktual- 
nej sytuacji międzynarodowej. 

Przymusowe lądowanie 
trzech samolotów. 

'TARNOPOL 16.11. Pat. — Dnia 15 b. m. 
trzy samoloty 6 pułku lotniczego we Lwowie 
z powodu mgły zmuszone były ląqodwać na 
terenie gmin: Strychańce, Wirzbow, Buszeze. 
Jeden z samolotów ułegł rozbiciu. Załoga 0d- 
niosła silną kontuzję. Obu rannych oficerów 
odwieziono do Lwowa. k 
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Skezany mir. Kubala 
nie apeluje. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Skazany wyrokiem Sądu Okręgo-. 
wego Wojskowego mjr. Kubala, po- 
zostaje w dalszym ciągu na wolności 
i chociaż wczoraj w godzinach pp. u- 
płynął termin do złożenia sprzeciwu 
przeciw wyrokowi mjr. Kubała dotąd 
apełacji nie złożył. 

Układy polska - niemieckie. 
WARSZAWA, 16. IL (Pat). W dn. 

16 lutego nastąpiła w Warszawie wy- 
miana dokumentów ratyfikacyjnych: 
1) polsko-niemieckiego układu walo- 

ryzacyjnego, podpisanego w Berlinie 
dnia 5 lipca 1928 r.; 2) polsko-niemiec 
kiego układu w sprawie kas oszczęd- 
ności, podpisanego w Berlinie:dnia 14 
grudnia 1928 r. oraz 3) polsko-niemiec 
kiego uk.adu w sprawie uregulowania 
stosunków prawnych niemieckiego za 
kładu listów zastawnych w Poznaniu, 
podpisanego w Berlinie 14 grudnia 
1928 r. Powyższej wymiany dokonał 
ze strony polskiej p. August Zaleski, 
minister spraw zagranicznych, ze stro- 
ny niemieckiej p. Emil von Rinte- 
len, charge d'affires ad interim Rze- 

szy Niemieckiej w Warszawie. 

Międzynarodowy bank 
kredytu rolnego. 

GENEWA, (Pat). Delegacja powo- 
łana przez komitet finansowy do opra 
cowania szczegółowego planu między- 
narodowego Banku Kredytu Rolnego. 
jak już donosiliśmy, doszła do wnio- 
sku, iż w zasadzie stworzenie takiego 
banku jest możliwe. Stałby się on po- 
Średnikiem między rolnictwem śŚrod- 
kowej i wschodniej Europy, a rynka- 
mi finansowemi. Według informa- 
cji agencji Havasa, projekt statutu 
banku przewiduje zakładowy kapitał 
w wysokości 5 milj. dolarów w złocie 
"oraz rezerwę, która wynoisłaby takąż 
sumę. Całkowity kapitał miałby wyno 
sić 50 milj. dolarów w złocie. Siedzi- 

  

  

  

bą banku byłaby prawdopodobnie Ge- ' 
newa. 

Rozpoczęcie obrad komitetu 
studjów ekonomicznych. 
BUKARESZT 16.11. Pat. — W dniu 

16 b. m. rożpoczęły się obrady pier- 
'"wszej sesji stałego komitetu studjów 
ekonomicznych państw Europy Środ- 
kowej i Wschodniej. W obradach bio- 
та udział przedstawiciele Bułgarji, 
Węgier, Łotwy, Polski, Rumunji, Cze- 

chosłowacji i Jugosławji. Na porządku 
dziennym znajduje się między innemi 
sprawa wspólnego stanowiska na kon- 
ferencji zboożowej, ma się odbyć 
w Rzymie 26 marca oraz na konferen- 
cji paryskiej w dniu 23 marca kra- 
jów eksportujących i importujących 
zboże. Dalej sprawa uprzywilejowa- 
mego traktowania państw, wreszcie 
kwestja miejsca t terminu najbliższej 
konferencji państw rolniczych. 

Porwanie. 
WIEDEŃ 16.1. Pat. — Prasa donosi z 

Sotji: Dziennik „Zora* dowiaduje się, że Kry 
stot, członek centralnego komitetu organiza- 
cji macedońskiej grupy Protogorowa, porwa- 

ny został przez zwołenników Michakiowa. 
Zamierzają oni zatrzymać go, jako zakładni- 

ka, aby ułatwić w ien sposób pogodzenie się 
obu wrogich obozów. a 

Gwałtowne burze. 
WIEDEN 1631. Pat. — Wedle wiadomości 

nadeszłych z Białogrodu, szalała w Białogro- 
dzie i okolicy niczwykle silna burza. Ruch 
na Sawie i Dunaju był bardzo utrudniony. 
Ubiegłej nocy zerwały się z kotwicy pod Ze- 
muniem trzy holowniki, należące do czecho- 
słowaekiego towarzystwa okrętowego i wy- 
płynęły na otwartą rzekę. W ciągu nocy u- 

siłowsnno bezskutecznie zatrzymać je. Próby 
te powiodły się dopiero nad ranem. Załogę 

holowników uratowamó. 
WIEDEŃ 16. Ii. Pat. — Ruch kolejowy 

na terytorjum Austeji odbywa się już nor- 
malnie, natomiast utrudniony jest na linjach 
grańiczących z Węgrami i Jugosławją. Z po- 
wodu zawiei śnieżnej pociąg pośp: „, idą- 
еу х Konstantynopola, spóźnił się o 5 godzin, 
utknąwszy w śniegu na terytorjum Węgier. 
Pociągi pośpieszne na kolei południowej przy 
ehodzą również z bardzo znacznem opóźnie- 

niem. © 

  

   

   
  

  

     

  

   

      

   

  

  

„BEMOKRATYCZNY 

Wyrok w sprawie Jagodzińskiego i tow. 
Trzej skazani na 1 rok więzienia, reszta— uniewinnieni. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Preces w sprawie Jagodziń- 
skiego i towarzyszy, oskarżonych o 
przygotowywanie zamachu na Mar- 
szałka Piłsudskiego, został dziś zakoń- 
czony. O godz. 1-ej sąd ogłosił wyrok 
i jego motywy. 

Do gmachu sądu przybyły tłamy 
publiezności. Cały gmach ostawiony 
był polieją, przepuszezano jedynie do 
sali: sądowników, ezłonków palestry, 
świadków i dziennikarzy. Podsądni 
przewiezieni zostali do gmachu 54 
du przed godz. 1 w karetee więziennej. 
©О godz. 1 m. 26 wprewadzono ich na 
salę. W parę ehwil potem wszedł kem- 
plet sędziowski i przystąpiono do od- 
czytywania wyroku, mocą którego z0- 
stali uniewinnieni wszyscy oskarżeni 
z zarzutu należenia do organizacji, 
która postawiła sobie za zadanie o- 
balenie oheenego ustroju, drogą rewo- 
lueji, natemiast uznano P. Jagodiń- 
skiego, Trochimowieza i Józeia Biał- 
kowskiego wianymi udziału w zrze- 
k ATARI LAN SET ii AAS 

szeniu mającem na celu dokonanie za- 
machu na osobie urzędowej, którą 
wskaże Jagodziński. Zrzeszenie to nie 
ujawniło żadnej działalności, prócz 
Stworzenia zrzeszenia i wypróbowa- 
nia jego członków, którzy trwali w 
tym występnym zamiarze od chwili 
przystąpienia do piątki aż do momen- 
tu aresztowania. Trochimowicz i Biał- 
kowski subjektywnie byli przekonani, 
że przygotowują zamach. 

Były poseł Dzięgielewski i Fran- 
ciszek Markowski zostali całkowicie 
uniewinnieni. Natomiast Sąd Okręgo- 
wy skazał na jeden rok więzienia: 
Jagodzińskiego, Trochimowicza i Biał- 
kowskiego. : 

Sąd na wniosek obrońców posta- 
nowił uchwalić wobee skazanych do- 
tychezasówe Środki zapobiegawcze i 
zwolnić ich za kaucją po tysiąc zło- 
tych. Dzięgielewski i Markowski wo- 
bee uniewinnienia zostali natychmiast 
wypuszczeni na wełność. 

a 2 I SNKTSODKRALISUNIA 

Nowy poseł Rzpiitej w Berlinie p. dr. A.- Wysocki. 

  

W dniu 12 b. m. nowy poseł Rzplitej Polskiej w Berlinie p. dr. A. Wysocki był przyjęty 

na audjencji przez Prezydenta Rzeszy Niemieckiej von Hindenburga. 

  

Wypadki w Małopolsce Wsch. 
na zjeździe komisji międzynar. unji tow. przyj. L. N. 

BRUKSELA 16.11. Pat. — Odbywa 
się tu zjazd komisji międzynarodowej 
unji towarzystw przyjaciół Ligi Na- 
rodów, na który z ramienia federacji 

polskiej przybyli sen. Loewenherz i 
pos. Stanisław Stroński. 

W myśl przyrzeczenia, złożonego 

na poprzedniej sesji przez delegację 

polską oraz w myśl wniosku delega- 

„ta ukraińskiego Smal-Stoekiego p. p. 

Loewenherz i Stroūski przedstawili 

dokładnie wypadki, zaszłe w związku 

z aktami sabotażu w Małopolsce 

Wschodniej. Delegacja polska sprze- 

ciwiła_się wysuniętemu w dyskusji 

nad tą sprawą wnioskowi, aby unja 

Socjališci bełgijscy 

  

  

zwróciła się do Rady Ligi Narodów 
o wyznaczenie międzynarodowej ko- 
misji dła zbadania zajść w Małopolsce 
Wschodniej. Wniosek ten został wy- 
cofany. 1 
Następnie przyjęto jednogłośnie wnio- 
sek, wyrażający pragnienie aby dosz- 
ło do pojednania, pomiędzy narodami 
zamieszkującemi Małopolskę wschod- 
mią. Wybrano podkomisję, w skład 
której weszli p. p. Boecker, Bosse, 
Stroński i Szułgin. Ma ona przedsta- 
wić na przyszłym zjeździe sprawozda. 
nie, omawiające sposoby, któreby u- 
łatwiły osiągnięcie takiego pojednania 

przeciw traktatowi 
wersalskiemu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Paryża donosi A. T. E.: przywód- 

ca belgijskich soejalistów i b. premjer 

Belgii Vanderveide ogłosił wezoraj 

w prasie socjalistycznej artykuł w któ- 

rym oświadczył, że socjaliści belgij- 

scy nigdy nie pechwałali polityki, rzu- 

cającej wyłączną odpowiedzialność za 
wybuch wojńy na Niemey, eo w rezul- 

tacie spowodowało ustalenie astrono- 

mieznych cyfr reparacyjnych. Belgij- 
sey socjal. uważają za niesprawiedli- 

we, iż traktat wersalski, bezpodstaw- 
nie powiększył terytorjum polskie.. 

Wreszcie oficjalny były przedstawiciel 

Belgji odważa się na twierdzenie że 

plebiscyt zarządzony w okręgach Eu- 

pen i Małmedy, oddał Belgji czysto 
niemieckie terytorjum. 

Nowy prezydent Finlandji. 
` HELSINGFORS, 16-11. (Pat). W dniu 16 b. m. odbyły się wybory 

prezydenta republiki. Na prezydenta wybrany został Svinhuwud 151 

głosami. Prof. Stahiberg otrzymał 149 głosów. 

Przebieg głosowania. 

HELSINGFORS 16.II. Pat. — Pre- 
zydent republiki Svinhuwud wybrany 

został głosami unjonistów, partji ehło- 
pskiej oraz agrarjuszy prawicowych 
i centrowych, W pierwszem głosowa- 
niu Tanner, kandydat socjal-demokra- 

tów, otrzymał 80 głosów i Svinhuwud 

88, Kallio — 64 głosy i Stahlberg — 
58. W drugiem głosowaniu Stahlberg 

otrzymał 149, Svinhuwud — 98 i Kal- 

lio — 53. W trzeciem glosowaniu Svin- 
huwud, jak wiadomo, otrzymał 151 
głosów, Stahlberg — 149. W pierw- 
szem głosowaniu socjaliści oddali swe 
głosy za kandydaturą Tannera, w na- 

stępnych, wobec nieuzyskania przez 
"Tannera absolutnej większości, głoso- 

wali za kandydaturą Stahlberga. Gło- 

sowanie edhyło się w zupełnym 5ро- 

koju. 

Pożar w wytwórni torped. 
TULON 16.H. Pat. — W wytwórni tor- 

ped tutejszego arsenału wybuchł pożar, któ- 

* ry objął także składy, należące de stacji 10- 

dzi podwodnych. Ogień zniszczył zupełnie 
wiełki hangar, zawierający dużą ilość mater- 
jałów i cenne narzędzia. 

Cena 20 groszy. 

iir. 38 (1980) 
  

Miss Europa, 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PREZYDENT REPUBLIKI DAROWAŁ RARĘ 

PRAŁ. OLSZAUSKASOWI. 

Były prałat Olszauskas, skazany za zabój- 

stwo Uścinowskiej, ponownie złożył podanie 

na ręce prezydenta, prosząc o darowanie mu 

kary. Prezydent skorzystał z przysługujące- 

go mu prawa i darował karę pod warun- 

kiem, iż Olszauskas natychmiast po zwolnie- 

niu opuści granice państwa litewskiego. 

aw 

  

    

"Z Rosji sowieckiej. 
Przygotowania do obchodu 13-lecia 

armji czerwonej. 

MOSKWA, 16. II. (Pat). Czynione 
są przygotowania do świętowania 13ej 
rocznicy utworzenia armji czerwonej. 
W związku z tą uroczystością ma być 
przeprowadzona zarówno w miastach 
jak i na wsi kampanja propagandowa 
za wzmoenieniem sił wojskowych So-' 
wietów nietylko pod względem iłości 
ale i jakości. Czerwona armja ma zy- 
skać nowe oddziały zmotoryzowane i 
wyposażone w najnowsze środki tech-= 
niczne. 

Duchowni prawosławni szerzą 
agitację przeciwsowiecką. 

RYGA, 16. II. (ATE) „Bezbożnik** 
donosi o wzmożeniu się propagandy 
przeciwsowieckiej szerzonej przez du- 
chowieńswo, oraz. starców wedrow- 
nych, którzy chodząc od wsi do wsi 
zwołują wiece, na których odczytują 
ewangelję. Na Ukrainie rozpowszech- 
niono specjalną modlitwę, króta błaga 
Boga, aby zniszczył komuny rolne i 
ukarał komunistów. W szerzonych 
wśród ludności wiejskiej odezwach re- 
ligijnych, ludność wzywana jest do 
bojkotowania władzy sowieckiej i ko- 
mun rolnych, gdyż nauka Chrystusa 
nie przewidywała tworzenia gospodar- 
ki komunistycznej. Pod wpływem tej 
agitacji w kilku sowietach na Ukrainie 
podczas ostatnich wyborów do sowie- 
tów, wybrano duchownych, oraz człom 
ków rad cerkiewnych. W okręgu Poł- 
tawskim na przewodniczącego sowietu 
wybrano duchownego prawosławnego. 
Władze unieważniły wybory w tych 
wypadkach. 

Giełda warszawska z dn. 16.II. b. r. 
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- Twórcza praca i szkodliwa demagogja 
(Wywiad z p. posłem Tadeuszem Hołówką). 

Prezes Kłubu Sejmowego B. B. p. 
poseł Tadeusz Hołówko udzielił prasie 
warszawskiej wywiadu, który ze wzglę- 
du na doniosłość spraw poruszanych 
poniżej zemieszczamy. 

—- Czy Pan Prezes jest zadowoło- 
ny z przebiegu i wyniku obrad budże- 
towch w Sejmie? 

— Nawet bardzo. Mam wrażenie, 
że debiut Klubu Bloku Bezpartyjnego 
w charakterze większości sejmowej 
wypadł! bardzo dodatnio. Sądzę, że 
każdy przyzna, że praca nad budże- 
tem, której cały ciężar spadł wyłącz- 
mie na barki posłów z Bloku Bezpar- 
tyjnego stała na wysokim poziomie. 
Zarówno praca posła Byrki, mającego 
już ustaloną sławę świetnego przewo- 
dniczącego komisji budżetowej, jak i 
praca generalnego referenta posła 
Miedzińskiego. oraz wszystkich in- 
nych posłów-referentów na czele z wi- 
cemarszałkiem Polakiewiczem. kieru- 
jącym tą sprawą, nosiła charakter po- 
ważny, co znalazło swój wyraz w rze- 
czowo i sumiennie opracowanych re- 
feratach. 

Tam gdzie można było, poczynio- 
no rzeczowe oszczędności. 

Jak zachowała się większość 

wobec ataków klubów opozycyjnych, 

które uważały budżet za tak dalece 

zły, ze głosowały przeciwko niemu i 

w 3-m czytaniu? i 
-- Z całym spokojem, gdyż nie u- 

lega wątpliwości, że krytyka opozycji 

była nierzeczowa, dyktowana wzglę- 

dami demagogicznemi. Trudno temu 

dziwić się. Jeśli cała opozycja, nie wy- 

łączając Klubu Narodowego i Chade- 

cji. zdecydowała się na tak rewolu- 

cyjny z punktu widzenia dobrych oby- 
czajów parlamentarnych krok jak gło- 

sowanie przeciwko budżetowi w ca- 

łości, to siłą rzeczy musiała nie ża- 

łować słów kryfyki, aby usprawied- 
łiwić to swoje niesłychane antypańst- 

wowe stanowisko, jakiem jest głoso- 

wanie przeciwko budżetowi. A że rze- 

czowych argumentów było brak, więc 

hulała demagogja, tem bardziej, że o- 

pozycja miała całkowitą swobodę wy- 

powiadania swych poglądów. Wszyst- 
kie ataki opozycji były odpierane 

przez mówców z Bloku Bezpartyjne- 

go — ktėrych przemowienia staly na 

ogół na wysokim poziomie. : 
— Muszę jednak — mówi dalej p. 

prezes Hołówko — dać wyraz swemu 

uznaniu i wdzięczności członkom rzą- 

du. Mowy panów ministrów pozwoliły 

„posłom naszego klubu bliżej poznać 

członków rządu i z tego bezpośrednie- 
go zetknięcia się uświadomić, jak da- 

lece obecny rząd stoi na wysokości za- 

dania, jak dalece ministrowie panują 
nad sprawami swego resortu, mając 

jednocześnie wyraźny program swego 

działania. Ale co do ważniejsze, że p. 

ministrowie mówili nietylko z wielką 

znajomością swego resortu, ale jedno- 
cześnie i bardzo szczerze. Czuliśmy, że 

ministrowie mówią nam posłom, a 

jednocześnie i całemu społeczeństwu 
prawdę, nie ukrywają istotnego 
słanu rzeczy i trudności, ale jed- 
nocześnie są pełni wiary i chęci 

opanowania sytuacji i przezwycięże- 

mia tych trudności, mających swe 

źródło w ogólnoświatowym kryzysie. 
i dlatego mowy pp. ministrów Matu- 
szewskiego, gen. Składkowskiego, Ko- 
złowskiego, Połczyńskiego, Prystora, 
Hubickiego i Czerwińskiego, właśnie 
przez tę szczerość, nieukrywanie trud- 
mości wzbudziły w Klubie Bloku Bez- 
partyjnego uczucie wielkiego zaufania 
—takim ministrom z całą ufnością i 
ze spokojem uchwaliliśmy budżety. 

Specjalne słowa wdzięczności na- 
1ežą się min. Matuszewskiemu, który 
brał czynny udział w pracach komisji 
budżetowej, a następnie podczas de- 
bat na plenum, wielokrotnie dawał 
wyczerpujące odpowiedzi na wszyst- 
kie ataki i zarzuty opozycji. Słuchając 
tych ataków i odpowiedzi min. Matu- 
szewskiego widzieliśmy dobrze, po 
czyjej stronie jest słusznoćć, rzetelne 
i poważne traktowanie sprawy. Dła- 
tego głosowaliśmy za budżetem z naj- 
większem zapoznaniem i z całą świa- 
domością braliśmy na siebie odpowie- 

dzialność. 
Opozycja usunęła się od tej od- 

powiedzialności — ciągnie dalej p. 
prezes Hołówko. Bardzo dobrze. Mi- 
nie rok i trzeba będzie nowy uchwa- 
łać budżet. A wtedy zrobimy rachu- 
nek --— życie pokaże kto miał rację. 
Wierzę, że rząd opanuje sytuację i 
wyjdzie zwycięsko z kryzysu — a 

wtedy będziemy mieli świadomość. że 
w trudnej chwili dla państwa, opozy- 
cja tchórzliwie uchyliła się od odpowie 
dzialności. 

Damy sami radę z kryzysem go- 
spodarczym, ale dobrze zapamiętamy 
stanowisko opozycji wobec państwa, 
która w takiej chówili uchyla się od 
wspólnej pracy ku dobru naszego 
państwa, bo na jego czele stoi nie- 
miły jej rząd. 

— Nie sądzi Pan Prezes, że partje 
sejmowe wyzyskają uchwałę, upoważ- 
niającą ministra skarbu do skreślenia 
15 proc. dodatku do uposażeń urzęd- 
niczych? 

Naturalnie, że opozycja będzie 
starała się wyzyskać to dła celów de- 
magogicznych. Ale właśnie w tem i 
leży zadanie Bloku Bezpartyjnego, 
aby mieć odwagę przeciwstawiać się 
demagogji i kierować się interesem 
państwa. 

Trzeba pamiętać, że w komisji bud- 
żetowej wniosek o skreślenie o 15 
procentów dodatku postawił klub po- 
słów chłopskich. Uczynił to demago- 
gicznie, aby móc nadal judzić chło- 
pów przeciwko urzędnikom — jako 
tej „zgrai darmozjadów, która tuczy 
się z nędzy chłopskiej'* — mówiąc sty- 
lem demagoga ludowego. 

My zaś uchwaliliśmy ten wniosek, 
aby utrudnić tę demagogję. a jedno- 
cześnie, zostawiając ministrowi skar- 
bu prawo skorzystania lub nie z tego 
upoważnienia — daliśmy dowód, że 
ufamy ministrowi Matuszewskiemu, iż 

ucieknie się do tego upoważnienia, jeś- 
li istotnie sytuacja będzie tak ciężka. 
że z tej ostateczności trzeba będzie 
skorzystać. 

Min. Matuszewski wyraźnie powie- 
dział, że wszystko czyni, aby do tej 
ostateczności nie dopuścić — i wierzy, 
że to się mu uda. Wierzymy i my, że 
tak będzie, ale sądzę, że inne jest sa- 
mopoczucie ministra skarbu i całego 
społeczeństwa, któremu leży na sercu 
równowaga budżetu, jeśli jest wiado- 
mem, że rząd każdej chwili ma prawo 
uczynić krok, który mu da oszczęd- 
ności do 200 miljonów złotych. Sądzę, 
że i zagraniczny kapitał inaczej usto- 
sunkuje się do naszego budżetu, wie- 
dząc o tem pelnomocnictwie, danem 
ministrowi skarbu. 

Z drugiej strony my inaczej ani- 
żeli Klub posłów chłopskich, traktu- 
jemy świat urzędniczy. Znamy dobrze, 
bo wielu z nas sami do niego nałeży- 
my, jego ciężki stan materjalny, ale 
znamy również jego patrjotyzm i 
świadomość swej misji państwowej. 

  

Jak będzie potrzeba, nie poskąpi on | 
i tej ofiary państwu, widząc, że tego 
wymaga ostateczność, a nie lekko- 
"myślna demagogja, jak to było z pier- 
wotnym wnioskiem: Klubu chłopskie- 
0. 

° — A 10 proc. dodatku do podatku 
dochodowego? AN 

— Nie warto o tem mówić — od- 
powiada p. prezes Hołówko bo trud- 
no uwierzyć w to, że 35 groszy mie- 
sięcznie dla urzędnika XI kategorji 
to istotny nowy ciężar. A może ten 
mały ciężar, dający w sumie 9 miljo- 
nów, pozwoli nie uciekać się do istot- 
nych nowych ciężarów. 

Wezwaliśmy pozatem rząd, aby 
poddał rewizji koszty administracji i 
wynagrodzenie członków zarządów i 
dyrekcyj przedsiębiorstw  państwo- 
wych, bo tu należy szukać oszczędno- 
ści, gdy często są przykłady, świad- 
czące o anomaljach w tej dziedzinie. 

" Wreszcie na zakończenie jedna u- 
waga. 

Wówczas, gdy w stosunku do in- 
nych daliśmy rządowi tylko prawo po- 
czynić redukcję pensji, to w stosunku 
do nas samych już definitywnie u- 
chwaliliśmy od 1 kwietnia obniżenie 
djet o 15 proc. 

Proszę mi wierzyć, że dla ogrom- 
nej większości członków Klubu Bez- 
partyjnego Bloku, należących do 
świata inteligencji pracującej, jest to 
dość duża ofiara, zwłaszcza w tych 

okresach, gdy muszą żyć na dwa do- 
my. 

_ Niech ten drobny fakt charaktery- 
styczny tem, że to po raz pierwszy od 
chwili istnienia Sejmu, większość sej- 
mowa sama nałożyła na siebie ogra- 
niczenia, a nie rozszerzyła swe przy- 
wileje jak to było dawniej, — będzie 
zwiastunem nowych lepszych czasów 
i obyczajów w polskim parlamencie— 
zakończył swe uwagi p. prezes Hło- 
łówko. 

  

Czarna.kawa Klubu Spoźecznego. 
Referat prof. Władystawa Zawadzkiego 

Pomimo ostatniej niedzieli karna- 
wałowej żywotny i aktualny temat re- 
feratu traktujący o obecnym kryzysie 
gospodarczym i środkach zaradczych, 
ściągnał mna ostatniąCzarną Kawę 
Klubu Społecznego sporo osób. 

Zebranie zagaiła prezeska posłan- 
ka Janina Kirtiklisowa zapowiadając 
referat znanego ekonomisty prof. Za 
wadzkiego i prosząc o przewodnicze- 
wie p. profesora Witolda Staniewicza. 

„Kryzys gospodarczy obecnej do- 
by jest tematem niebezpiecznym dla 
teoretyka — mówił prof. Zawadzki — 
gdyż należy go traktować nie teore- 
tycznie, ale szukać dróg zaradczych. 
Rynek w okresie wczesnego kapitali- 
zma był bardzo mało elastyczny i 
kształtował się inaczej jak w okresie 
rozwoju kapitalizmu. Z powodu ma- 

„Kryzys Gospodarczy obecnej doby” 

łej ilości kruszczu obiegowego, szero- 
kie warstwy same zaspakajały swoje 
potrzeby. W wiekach 15, 16 i 17, ilość 
kruszczu Oobiegowęgo znacznie się 
zwiększyła, eco przyczyniło się do roz- 
woju przemysłu i rozszerzenia rynku 
wewnętrznego. Zbyt wielka produkcja 
w stosunku do pojemności rynku 

sprowadza trudność sprzedaży, co po- 
woduje obniżenie cen i upadek pro- 
dukcji i to stanowi istotę kryzysu, po 
przezwyciężeniu którego znów pro- 
dukcja wzrdsta. Zarówno w dawniej- 
szych wiekach jak szczególniej w wie- 
ku 19-ym kryzysy gospodarcze były 
dość częstem zjawiskiem, nie wstyst- 
kie one były jednakowo silne i likwi- 
dacja ich bywała krótka lub długa. 
Kryzysy gospodarcze szły równolegle 
z przyśpieszeniem lub zwolnieniem 
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produkcji złota. W okresach szybkie- 
go rozwoju produkcji złota mamy dłu- 
gie okresu pomyślnego tozkwitu prze- 
mysłu i łatwe likwidacje przesilenia 
i odwrotnie. 

Już przed wojną ekonomiści sta- 
rali się wyjaśnić na czem polega isto- 
ta przesileń. Stawiali teorję nadpro- 
dukcji ogólnej łub częściowej, braku 
kruszczów, niedospożycia i t. d. Nikt 
nie potrafił wyjaśnić dlaczego kryzy- 
sy pojawiają się perjodycznie. Podzie- 
lenie przesileń na poszczególne fazy i 
określenie porządku poszczególnych 
faz i ich cech charakterystycznych by- 
ło jedyną zdobyczą ekonomistów 
przedwojennych. 

Znaczną była różnica zdań jak na- 
leży traktować rolnictwo, którego pro- 
dukcja zależną jest nietyłko od wa- 
runków konjunkturalnych ale w du. 
żej mierze od warunków przyrodzo- 
nych. Przesilenie z roku 1870-go tak 
jak i obecne było przesileniem prze- 
mysłowem i rolniczem. Przed wojną 
nie zwracano dostatecznej uwagi na 
zmiany . strukiuralne, to jest zmiany 
w ustroju danego kraju, a jednak 
zmiany strukturalne zarówno jak i 
konjunkturalne przy badaniu przesi- 
lenia gospodarczego muszą być na- 
równi brane pod uwagę. 

Kryzys obecny najsilniej i naj- 
wcześniej zaznaczył się w rolnictwie, 
później dopiero w przemyśle. Cechą 
charakterystyczną obecnego kryzysu 
jest, że po nadprodukcji nastąpiło naj- 
pierw jej obniżenie a dopiero potem 
znaczny spadek cen. Drugą cechą 
charakterystyczną jest nadmierny ©d- 
pływ kruszców z Europy, gdyż nie- 
tylko że po wojnie produkcja złota 
zmałała, potrzeby na usunięcie skut- 
ków wojny się zwiększyły, ale jeszcze 
na pokrycie wydatków i długów wo- 
jennych większość złota przesunęła 
się z Europy do Ameryki. Ceny są 
w pewnym stosunku do ilości złota 
w obiegu. Wysokie ceny produktów 
nie mogły się utrzymać. Przesilenie 
obecnie jest jedną z tych taz koniecz- 
nych aby się ceny dostosowały do ilo- 
ści złota w obiegu w Europie. 

Prof. Zawadzki widzi jako Środek 
zaradczy na dzisiejsze przesilenie, 
przedewszystkiem rozszerzenie rynku 
wewnętrznego. W wieku 19 otwierano 
nowe rynki zbytu pozaeuropejskie, 
dzisiaj jest to niemożliwe, to też na- 
leży podnieść wewnętrzną konsum- 
cję szerokich warstw przez fabryko- 
wanie lepiej i taniej i powiększyć środ 
ki nabywcze. Oczywiście, że środki za- 
radcze może do pewnego stopnia sto- 
sować państwo ale nie możemy się 
od państwa spodziewać rzeczy niemo- 
żliwych, gdyż zarządzenia nie zlikwi- 
dują same kryzysu. Jest rzeczą wzglę- 
dną czy zarządzenie o ustawowej sto- 
pie procentowej przyniosło realną ko- 
rzyść. Nie wskazaną byłaby emisja 
nowych banknotów przez Bank Pol- 
ski, gdyż obniżyłoby to wartość pie- 
niędzy i mogło spowodować inflację. 
ze wszystkiemi skutkami, to jest ujem- 
nym biłansem handłowym i t. d. 
Ściągnięcie wielkiej pożyczki zagra- 
nicznej, której prof. Zawadzki jest 
zwolennikiem, uważa on w obecnej 
chwili za przedwczesne gdyż jesteśmy 
w fazie silnej zniżki cen, to jest, że 
pieniądz jest drogi więc spłacanie dłu- 

‚ gu byłoby dla nas wiełkim ciężarem. 
Narazie należy dostosować produkcję 
i ceny do siły obiegowej, zniżka cen 
nominalnych i zniżka cen w naturze 
do */, wysiłku, obniżyć świadczenia 
społeczne, a wtedy dopiero moglibyś- 
my myśleć o wiełkiej: pożyczce zagra- 
nicznej, Obecna  konjunktura poli- 
tyczna w kraju pozwala nam mieć 
nadzieję na racjonalne uregulowanie 
stosunków gospodarczych. 

W dyskusji zabierał głos p. Wła- 
dysław Studnicki, prof. Krzyżanow- 
ski i prof. Witold Staniewicz. Dla bra- 
ku miejsca nie mogę podać treści ich 
wywodów, nadmienię tylko, że prof. 
Staniewicz uważa za wskazane jako 
środek zaradczy na kryzys rolny 
skarmianie zboża przez inwentarz i 
wprowadzenie ceł ochronnych na wy- 
wóz zboża z kraju i wwóz tłuszczów 
z zagranicy, gdyż w ten sposób da się 
unormować stosunek cen za produkty 
rolne w zestawieniu z wyrobami prze- 
mysłu. 

Zamykając zebranie p. pos. Kir- 
tiklisowa zapowiedziała następne za 
dwa tygodnie. 

Zokali. 

ARE KA i     

Silne lotnictwo 
to potęga Państwa! 

    BEA 

Wojskowy budżet niemiecki. 

PARYŻ 16.11. — „Le Matin* о5- 
wiadcza, iż budżet Reichswehry jest 
arcydziełem camouflage'u. Dziennik 
cytuje między innemi cyfrę 32 mil- 
Jonów franków, potrzebnych na do- 
zwołone Niemcom traktatem wersal- 
skim uzbrojenie w wysokości 84 ty- 
sięcy karabinów i 13 tysięcy karabin- 
ków oraz mne cyfry podobnie dyspro- 
porcjonalne z wydatkami, figurując- 
cemi w budżecie Reichswehry. 

RARZERIWADORAROPOCZYBROWCZNATRAWSANCW?" WOTA 
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
aferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileūskiego“ pod Nr. 87.871 

dla W. 5. я 

Ebb ВО МОВ КТ 

Z zawodów konnych w Zakopanem. 

  

Kuhar imienia Prezydenta Rzeczypospolitej zdobył pułk. Pragłowski. 

WOTA PASYWA OS A PY DOO A 

  

AT ZA PAARAWROKAWŁIROOZEA 

Kryzys gabinetowy w Hiszpanii 
zaostrza się. 
Warunki 

MADRYT 15.11. Pat. — Książe Al- 
ba, bawiący obecnie w Paryżu, zawi 
domił telefonicznie króla, iż, udzieli 
poparcia gabinetowi, który byłby 
skłonny zwołać koriezy o charakte- 
re konstytuanty. Sanchz Guerra i Mel- 
kiades Alvarez są — zdaniem Alby— 
najbardziej odpowiednimi kandyda- 
tami na szefów rządu w którym ks. Al- 
ba mógłby także wziąć udział. Pod 

   

      

ks. Alby. 
koniec dnia wczorajszego wyłoniły się 
dwie koncepcje: 1) gabinetu szerokiej 
koncentracji, obejmującego przedsta- 
wicieli partji SS ura, Romanone- 
sa, Bugallala, Gatcia, Prieta i Cambo, 
2) gabinetu pod przewodnictwem San- 
chez Guerry, obejmującego wszyst. 
kich, którzy walczyli o zwołanie kor- 
tezów o charakterze konstytuanty. 

  

Ks. Alba zrzekł się misji tworzenia gabinetu. 
PARYŻ 16.H Pat. — Książe San- 

łiago Alba, wezwany telegraficznie 
przez króla Alonsa do Madrytu, prze- 
słał odpowiedź, w której stwierdza, 

że w obecnym stanie kryzysu nie uwa- 
ża, aby był konieczny przyjazd jego 
de Iiszpanji. Misji utworzenia gabi- 
nefu nie przyjął. ; 

W polityce monarchji muszą byč dokonane zasadnicze zmiany. 
PARYŻ 16.11. — Książe Santiago 

Ałba podczas wywiadu z przedstawi- 
cielem agencji Havasa oświadczył, że 
może jedynie potwierdzić treść swe- 
go oświadczenia, złożonego wobec 
przedstawicieli prasy. W szczególnoś- 
ci książe Alba podkreślił palącą ko- 
nieczność należytego poinformowania 

Manifestacje r 
MADRYT 15. Ii. Pat. — Osoby niepoin- 

formowane o zakazie odbywania zebrań po- 
tycznych, zgromadziły się dziś rano w te- 
atrach, w których zebrania się miały odbyć, 
a wobee niedojścia zebrań do skutku, wyra- 
szyły na ulice z okrzykami „niech żyje re- 

króla Alfonsa, że nadeszła chwila, w 
której w tradycyjnej polityce monar- 
chji hiszpańskiej muszą być dokona- 
ne zasadnicze zmiany. Wreszcie ksią- 
że Alba podkreślił, że nie udaje się 
teraz do Hiszpanji i pozostaje nadal 
w Paryżu. 

epublikanów. 
pubłika*. Policja zrobiła użytek z broni pal- 
nej i dokonała szeregu aresztowań. Zapo- 
wiedziane manifestacje przed tutejszem wię- 
zieniem nie doszły do skutku. Szereg osób 
z pośród gromadzących się przed więzieniem, 
aresztowano. 

Dekret królewski. 
MADRYT 15.11. Pat. — Kórł pod- 

kortezów. 
pisał dekret, zawieszający zwołanie 

Przepowiednie rychłego upadku monarchii. 
PARYŻ 15.11. Pat. — Wypadki, które ma- 

ją miejsce w Hiszpanji, znajdują duży od- 
dźwięk w prasie dzisiejszej. Dzienniki lewi- 
cowe przepowiadają prędki upadek monar- 
chji. Dziennik „La Republique", organ stron- 
nictwa radykalno-socjalistycznego pisze m. 
in. co następuje: „Alfons XIH tak samo, jak 
niegdyś Ludwik XVI, nie mogąc oprzeć się 
presji liberałów, usiłuje ją wykorzystać. Nie 
zdaje on sobie sprawy z tego, że wyzwalając 
zbyt późno siły demokratyczne, przygotowu- 
je swój własny upadek. Alfons XIII ucieka się 
do ostatecznego manewru, polegającego na 

nadaniu przez króla różnych swobód poli- 
tycznych. Jest to próżny wysiłek, gdyż gdyby 
nawet monarchja hiszpańska zgodziła się od- 
grywać jedynie rolę symbolu, pozostałoby 
jeszcze zbyt dużo związanych z tym symbo- 
lem wspomnień, aby można zapewnić praw- 
dziwe swobody. Kraj cały żąda swobód po- 
litycznych i wie, że otrzyma je dopiero po 
ustąpieniu króla*. Prasa prawicowa zapa- 
truje się na sytuację w Hiszpanji niemniej 
pesymistycznie. Dziś w dalszym ciągu środo- 
wiska poiltyczne obiegała wiadomość o nie- 
bawem mającej nastąpić abdykacji króla. 

Sanchez Guerra tworzy nowy rząd. 

MADRYT 16.1. Pat. — Misja two- 
rzenia nowego rządu powierzona z0- 
stała Sanchezowi Guerra. Wychodząc 
z pałacu królewskiego, Sanchez Guer- 
ra oświadczył, że krół po dłuższej ro- 

zmowie, w której mówił o ciężkich 
chwilach, jakie przeżywa obecnie Hi- 
szpanja, powierzył mu w słowach peł. 
nych przyjaźni misję tworzenia nowe- 
go gabinetu. 

Przed wyborami prezydenta weFrancji 
Briand ma naj 

PARYŻ 16.11. Pat. — Cała prasa 
żywo interesuje się sprawą wyborów 
prezydenta republiki, co ma nastąpić 
za kiłka miesięcy. Dzienniki bawia 
się w przepowiednie i domysły eo do 
osoby, która powołana będzie na to 
wysokie stanowisko po usunięciu się 
prezydenta Doumergue'a. 

Nałeży stwierdzić, że poza obec- 
nym prezesem Senatu Doumerem naj. 

Spotkanie Ghandi'ago 
BOMBAY, 15. IL. (Pat.) Ulegając 

namowom delegatów na konferencję 
okrągłego stołu oraz sfer handlowych, 
Gandhi czyni starania, w celu odbycia 
narady z wicekrólem, na której przed- 
stawiłby'on w należytem oświetleniu 
sprawę indyjską oraz zorjentowałby 
się co do stanowiska Anglji. Pośredni- 
kiem, mającym przygotować spotka- 
nie z wicekrólem, wybrany został pe- 
wien muzułmanin, zwolennik polityki 
niewspółpracowania z Anglją. Gandhi 
wezwał ludność do przestrzegania w 
dniu dzisiejszym postów dla uczczenia 
pamięci Motiłal Nehru. 

Ugrupowania handlowe zalecają 
Gandhiemu przeciwstawianie się żą- 
daniom ster handlowych brytyjskich 
i domaganie się równych praw dla In- 
dyj w dziedzinie handlowej. Grupy 
handlowe indyjskie uważają, że młody 

więcej szans. 

'więcej szans ma Briand, którego fo- 
rytują zarówno koła klerykalne, jak 
i lewicowe. W dzienniku „L'Ordre* 
pisze Emił Bure: Powodzenie kandy- 
data, popartego przez papieża i Le- 
ona Bluma jest zapewnione. Poza ty- 
mi dwoma kandydatami wchodzi w 
rachubę jeszcze minister sprawiedli- 
wości Berard i senator Henryk de Jou- 
venel. 

z wicekrólem Indyj. 
przemysł indyjski może zostać znisz- 
czony przez silne zagraniczne organi- 
zacje gospodarcze z powodu braku 
ochronnej taryfy celnej. 

NOWE DELHL 16.I1. Pat. — Jak 
się dowiaduje agencja Reutera, lord 
Irvin odpowiedział ma pismo Gandhie- 
go przychylnie, naznaczając mu żą- 
dane spotkanie. Jak wiadomo, w liś- 
cie swym Gandhi domagał się spotka- 
nia z wicekrólem, nie ograniczonego 
żadnemi zastrzeżeniami, w celu od- 

bycia z nim szczerej rozmowy, w któ- 
tej mógłby przedstawić sytuację. 
Trzej przywódcy indyjscy Sapru, Sa- 
stri i Yayaka mają odbyć dłuższą kon- 
ferencję z wicekrólem. 

ALLAHABAD 16.11. Pat. — W od- 
powiedzi na zaproszenie wicekróla 
Gandhi wyjechał wczoraj wieczorem 
do Delhi. 

  

Zaniepokojenie w Sowietach 
akcją przeciwdumpingową państw zachodnich. 

MOSKWA 16.1[. Pat. — W kołach 
sowieckich widać duże zaniepokoje- 
nie z powodu rozwijającej się w pań- 
stwach zachodnich akcji przeciwko 
dumpingowi sowieckiemu.. Akcji tej 
prasa poświęca obszerne artykuły, 
tłumaczące, że w Sowietach niema za- 
stosowania praca przymusowa i ek- 

sport sowiecki odbywa się na zasa- 
dach normalnych. W/g przypuszczeń 
kół sowieckich, akcją tą którą kie- 
rują wpływowe czynniki, zagranica 
przez ekonomiczne rozbrojenie Zwią- 
zku Sowieckiego chce rzekomo ułat- 
wić sobie zbrojną interwencję. 
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Ograniczenie ruchu 
towarowego na kolejach 

w dnie świąteczne. 
Gelem zmniejszenia wydatków ek- 

sploatacyjnych w okresie zmniejszone- 
go ruchu towarowego na kolejach p. 
ministler komunikacji inž. A. Kiihn, 
połecii tytułem próby ograniczyć ruch 
towarowy w niedziele i dni świątecz- 
ne do niezbędnych ilości pociągów. 

Zarządzenie powyższe wchodzi w 
życie od dnia 15 b. m. i obowiązywać 
będzie aż do odwołania. Ograniczenie 
ruchu towarowego obejmować będzie 
zawsze okres od godziny 6 rano w dni 
świąteczne do 6 rano dnia następnego. 
W wypadku gdyby następowało kilka 
dni świątecznych po sobie, przerwa w 
ruchu trwać będzie od 6 rano pierwsze 
go dnia świąteczne do 6 rano dnia pow 
szedniego po ostatniem święcie. 

W dniach świątecznych uruchomio 
ne będą tylko pociągi towarowe, poś- 
pieszne dla przewozu przesyłek poś- 
piesznych, artykułów żywnościowych, 
ulegających prędkiemu zepsuciu, ży- 
wego inwentarza, przesyłek wartoś- 
ciowych, pilnych przesyłek wojsko- 
wych, i t. d. W razie braku dosłatecz- 
nych iłości ładunku do całkowitego 
obciążenia pociągu w dniu świątecz- 
nym, ładunek będzie uzupełniony in- 
nemi przesyłkami. W razie koniecznej 
potrzeby — przewiduje powyższe roz- 
porządzenie — mogą być uruchomio- 
ne w dnie świąteczne pociągi towaro- 
we tylko na specjalne zarządzenie dy- 
rekcji. 

Po upływie miesiąca od daty wpro- 
wadzenia w życie powyższego rozpo- 
rządzenia dyrekcje kolejowe mają 
przedłożyć ministerstwu  sprawozda- 
nie o cełowości i korzyściach ogranicze 
nia ruchu towarowego i ewentualnie 
zaproponować zmiany umotywowane 
doświadczeniem. 

Kurs metodyczny języka 
polskiego, 

W serji kursów metodycznych dla 
nauczycieli szkół średnich, które orga- 
nizuje Kuratorjum Okręgu Szkołnego 
Wileńskiego, rozpoczął się 12 b. m. 
8-dniowy kurs dla nauczycieli języka 
polskiego. Program kursu cechuje 
przewaga  prelekcyj nad lekcjami 
próbnemi, których odbędzie się 8. 

Jako prelegenci występują pierw- 
szorzędni specjaliści w dziedzinie me- 
todyki języka polskiego i dydaktyki. 
Tematy wykładów następujące: 

Główne fazy rozwoju psychiczne- 
go młodzieży (Doc. dr. T. Klimowicz), 
Dawne i nowe metody nauczania 
(Nacz. dr. J. Balicki), Lektura czy- 
tanek w gimnazjum niźszem (dr. J. 
Gołąbek), Nauka literatury w gim- 
nazjum wyższem (dr. W. Szynkow- 
$ki), Nauka o języku w gimnazjuna 
niższem i wyższem (dr. Z. Klemensie- 
wicz), Wybrane zagadnienia z meto- 
dyki opracowań pisemnych i pokaz 
pomocy szkolnych (dr. W. Szynkow- 
ski). 

Programowe znaczenie posiada 
prelekcja . d-ra Juljana Balickiego, 
znanego autora czytanek dla klas 
I-IV gimnazjum, które należą do 
najwybitniejszych w literaturze peda- 
gogicznej. W czterogodzinnym wykła- 
dzie omówi zasady szkoły trady- 
cyjnej i szkoły nowoczesnej oraz kry- 
zys pracy szkolnej w okresie przej- 
ściowym, trwającym jeszcze w chwili 
obecnej, którego przyczyny leżą nie w 
programie naukowym i wmetodach 
nauczania lecz w bezplanowem i cha- 
otycznem ich stosowaniu. 

Oparłszy się na rozległej literatu- 
rze przedmiotu i szerokiej teoretycz- 
nej podstawie, oświetlił dr. Balicki 
praktyczne zagadnienia nauczania, 
oświadczając się stanowczo za meto- 
dami postępowemi, które umieszczają 
punkt ciężkości w aktywności wycho- 
wanka, jego samodzielności i żywej 
wiedzy. Cele te wymagają stosowania 
rozległej skali środków ze strony nau- 
czyciela, którgeo praca jest w dzisiej- 
szej szkole nierównie cięższa aniżeli 
w szkołach dawnego typu. 

Dalsze wykałdy są w toku. W kur- 
sie uczestniczy kilkadziesiąt osób, na- 
uczycieli i nauczycielek z Okręgu Wi- 
leńskiego. Ohecni są również wizyta- 
torowie oraz naczelnik wydziału 
szkolnictwa średniego p. J. Bobka, 
który otworzył kurs. 

  

Dr. A. H. 
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WŚRÓD PISM 
Niezmiernie interesujący cykl artykułów 

ogłasza popu ь miesięcznik „Mu- 
yychodzący obecnie, pod redakcją za- 

Mateusza Glińskiego, w 65- 

W. numerze grudniowym 
ukazał się artykuł prof. F. Starczewskiego, 
poświęcony polskiej muzyce i pieśni w dobie 
powstania listopadowego; w numerze ostat- 
.niam dr. Alicja Simon zamieszcza interesujące 

studjum, w którem analizuje utwory muzy- 
czne narodów obcych, poświęcone powstaniu 
listopadowemu. Dowiadujemy śię z tego stu- 
djum p. Simon, że powstanie obudziło 
mocne echa muzyczne uagarnieą. zarówno 

we Francji, jak w Niemczech, Anglji, Szwecji, 
a nawet w Ameryce. 

Obok studjum p. Simonówny znajdujemy 
w obfitej i urozmaimonej treści numeru in- 
teresujące wynurzenia Karoła Szymanowskie- 
go o istocie sztuki paradoksalnie ujęty arty- 
ikuł sławnego pianisty Giesekinga p. t, „Čo 
to jest nowa rzeczywistość", artykuł E. Wal- 
tera („ setną rocznicę urodzin A. Minchej- 
mera"). F. Szopskiego („Henryk Opieūski“), 
O. Nedbala („Ziota legenda Kubelika“) oraz | 
ostry artykuł polemiczny zmanego muzyko- 
loga, prof. dr. Zdzisława Jachimeckiego. W 
„Impresjach Muzycznych“ zmajdujemy ак 

tualne uwagi red. M. Glińskiego o przesile- 
piu w maszem bieżącem życiu muzycznem. 

Treść uzupełnia interesujący wywiad z 
dyr. Grzegorzem Fitelbengiem o muzyce pol- 
skiej na terenie międzynaródowywh. » 
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(6 z KRAJU 
Prezydent Rzeczypospolitej ojcem chrzestnym 

syna włościanina z pow. wilejskiego. 

_  Kancelarja Cywilna Pana Prezy- 
denia Rzeczypospolitej powiadomiła 
Wileński Urząd Wojewódzki, że Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wyraził 
zgodę na wpisanie do ksiąg metrykal- 
nych swego nazwiska, jako ojca 
chrzestnego Jana Rybczaka, który 
jest wiątym z rzędu synem Józef 
Rybczaka, włościanina z fołw. Nowo- 

siołki, pow. wilejskiego. Rybczak ów 
ma 12 dzieci: 9 synów i 3 córki, 

   

  

wszystkie chowają się zdrowo. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej polecił 
przesłać na ręce Józefa Rybczaka 
książeczkę oszczędnościową P. K. O.. 
na którą złożona została kwota 50 zł. 
jako dar Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej dła Jana Rybczaka. Kwota 
ta nie może być podjęta przed upły- 
wem 6 lat od dnia wystawienia ksią- 
żeczki. 

Wiec przeówyborczy Związku Właścicieli 
drobnych nieruchomości w Nowej Wilejce. 
W miedzielę dnia 15 b. m. w Nowej 

Wiiejce w sali Możera odbył się wiec 
przedwyborczy. zorganizowany przez 
Związek Właścicieli Drobnych Nieru- 
chomości 

W wiecu wzięło udział koło 500 
osób. 

Zebranie zagaił prezes Związku p. 
Gulbiński. powołując na przewodni- 
czącego p. Kwaśniaka. Przemawiali 
pp.: ks. kapelan Nowak, poseł dr. Bro- 

" kowski i K. Wójcicki oraz dotychcza- 
sowy burmistrz Ołdakowski. 

    

        

P. poseł dr. Brokowski mówił o 
destrukcyjnej działalności opozycji w 
Sejmie. Przypomniał zgubne i opłaka- 
ne skutki jej rządów oraz sabotażu 
prac w ciałach ustawodawczych. O- 
strzegał przeto głosujących przed łat- 
wowiernością, nawoływał do zastano- 
wienia się i nidawania posłuchu has- 
łom demagogicznym, a zobrazowaw- 

„szy zagadnienia i prace samorządu, 
nawoływał zebranych do gremjalne- 
go wzięcia udziału w zbliżających się 
wyborach. 

Krwawy finał uczty weselnej. 
Zamordowanie wójta gminy komajskiej. 

W miasteczku Komaje, w mieszkaniu 
wójta Bożwida Zygiryda odbywało się hu- 
"czne wesele, które wójt wyprawił swojej 

Фбгее, = 
Podczas biesiady wesełnej jeden z gości 

mianowieie niejaki Subocz Franciszek, ро- 
sprzetzał się z wójtem. Podczas sprzeczki, 

%tóra wkrólee przerodziła się w gwałtowną 
%łóinię, Subocz wydobył nagle rewolwer i 
zmierzywscy w wójta wypalił. Kula przebi- 
ła wójtowi serce, powodując natychmiasto- 

wą śmierć. ч 
Wśród zebranych gości weselnych pow- 

stała panika, którą usiłował wykorzystać za- 
bėjea, by zbiec, lecz wpobliżu domu został 
zatrzymany. 

Subocza osodzono w areszcie gminnym, 
skąd prawdopodobnie po przeprowadzeniu 

doehodzenia zostanie przesłany do Wilna. 
Zabójstwo wójta podczas weseła eórki 

wywarło w całej okolicy wielkie wrażenie. 

u (e) 

Zawieje śnieżne na kolei. 
Na terenie poszczególnych odcinków Wi- 

feńskiej Dyrekcji kolejowej panują w dal- 
szym ciąga zawieje śnieżne tamujące normał 
my ruch kolejowy. Dzięki żednak energiez- 
mej akcji, wstrzymany ruch kołejowy na li- 
mji wąske-torowej Orańczyce—Prużany zo- 
atał po jedsodniowej przerwie wezoraj po- 
nownię uruchomiony. 

Straszny wypadek w 

Na odcinku Orańczyce—Bereza Kartuska 
ugrzęzły dwa pociągi osobowe, które przy 
pomocy płagów odśnieżnych po kiłku go- 
dzinaeh dopiero mogły ruszyć w dalsza dro- 

$€- 
„Na zagrożone linje dyrekeja wysłała bry- 

gady robotnicze z pługami odśnieżnemi. 

więzieniu mińskiem. 
Oszalały dozorca morduje więźniów. 

Z pogranmieza donoszą o strasznym wypad- 
%u jaki miał miejsce kilka dni temu w mu- 
rach więziennych w Mińsku. Mianowicie pod- 

„czas ramnej przechadzki więzniów polityez- 
mych żedem z dozorców więziennych dostał 
ataku szału i począł strzelać do spacerują- 
еуей. 

Od oddznych strzałów jeden z więzniów 
padł (rapem dwaj inni zostali ciężko ranni. 

Pozestali więzniowie widząe, iż oszalały 
dozorea w dalszym ciągu kieruje broń w 
deh strome rzucili się do ucieczki. 

Na odgłos strzałów przybył komendant 
więzienia, który nie wiedząe co się stało i 
sądząc, iż więźniowie uciekają rozkazał strze 
lać do nmciekających przez mur więzienia. 
2 więzniów zastrzelono na murze, 3 zaś ra- 
niono. a 

Dopiero gdy się sprawa wyjaśniła koinen 
dant polecił niezwłocznie aresztować obłą- 
kanego, który po wystrzelaniu wszystkich 
naboi poezął z bagnetem rzucać się na $wo- 
ieh kolegów. 

RAIN W 

Społeczeństwo miejscowe 
w gminach p. wileńsko-trockiego 

o» zwalczaniu jaglicy. 
W związku z prowadzeniem akcji 

zwałczania jaglicy na terenie pow. 
wileńsko-trockiego przez _ Wydział 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w 
Wilnie w grudniu r. b. odbyły się 
w Ołkienikach, Wornianach, Szum- 

sku i Turgielach zebrania dyskusyjne 
przy udziale lekarzy, duchowieństwa, 
przedstawicieli gminy, nauczycielstwa 
«oraz licznie zebranych innych obywa- 
teli z pośród miejscowej inteligencji 
dła omówienia spraw wałki z jaglicą 
w tych gminach. 

Zebrania te po wysłuchaniu wyjaś- 
nień łekarzy eo do istoty jaglicy i 
znaczenia tej choroby dla całego spo- 
łeczeństwa jako klęski społecznej po- 
wzięły jednogłośnie uchwały, w któ- 
sych uznając celowość akcji zwalcza- 
nia jaglicy prowadzonej przez Wy- 
„dział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w Wilnie, oraz nieodzowną koniecz- 
ność prowadzenia tej akcji na terenie 
gmin, postanawiają gorąco popierać 
poczynania władz w tej sprawie szcze- 
gólnie przez oddziaływanie na ludność 
i uświadamianie jej 19 co do koniecz- 
ności leczenia się chorych. pomimo. 
że to łeczenie jest długotrwałe i upor- 
czywe, 8° że w interesie zdrowych jest 
również by chorzy się leczyli, gdyż 
dnaczej chorzy zarażają zdrowych, 
3” że specjalnie ważnem jest otacza- 
nie opieką i leczenie dzieci chorych na 
jaglicę, gdyż choroba ta u nich jest 
w stanie początkowym i tem samem 
stosunkowo łatwym do wyleczenia. 

Racjonalne i dokładnie prze- 
prowadzone zwalczanie jaglicy u dzie- 
ci uwolni dorastające nowe pokolenie 
„od tej klęski społecznej. 

Wobec ogromnego rozpowszech- 
nienia jaglicy u nas na Wileńszczyźnie 
byłoby ze wszech miar pożądane, by 
za przykładem społeczeństwa gmin 
pow. wileńsko-trockiego poszły i gmi- 
ny innych powiatów województwa, 
które takich postanowień dotychczas 
nie powzięły. 

TWERECZ (p. święciańskiego) 
-++ Exbe karnawała. W dniu 7 lutego r. 

b. odbyła się w Twereczu zabawa tanecz- 
ma, urządzona staraniem miejscowej poli- 
<ji na czełe z komendantem posterunku p. 

Lutkiewiczem. 
Dwie sałe, przeznaczone to tańców, by- 

ły napełnione po brzegi. Towarzystwo, skła- 
dające się z nauczycielstwa gm. twereckiej, 
miejscowej policji i wiełu zaproszonych go- 
ści z dałszych okolic oraz miejscowej lu- 
dności, bawiło się świetnie do samego rana, 

E Zabawa przeszła w miłym nastroju bez 

żadnych dysonansów, co należy zawdzię- 
<zać  umiejężnemu prowadzeniu porządku 
przez argamizatorów. 

*roli. Całe urządzenie 

O godzinie 6 rano goście wracali do do- 
mu z miłemi wrażeniami. 

* 

Zabawa ta, na której potrafili wspólnie 
się bawić i rolnik, i rzemieślnik i policjant 

i nauczyciel i pisarz gminny, powinna nam 
przypomnieć, że i pracować wspólnie może- 
my, a nawet musimy. A praca tych, którzy 
uważają się za prawdziwych obywateli pań- 
stwa i dobrych synów Ojczyzny, wiadoma: 
budowanie wśród społeczeństwa trwałego 
fundamentu naszej państwowości. J. K. 

POSTAWY 
-- Nowy gmach Urzędu Pocztowego w 

Posławach. W pierwszych dniach lutego b. 
r. został przeniesiony Urząd Pocztowo-Tele- 
graficzny do nowego gmachu, specjalnie zbu- 
dowanego na pomieszczenie poczty, przy ul. 
Barsławskiej obok rynku. Nareszcie powia- 
towe miasteczko Postawy posiada Urząd Po- 
cztowy w lokalu obszernym, odskonale urzą- 
dzonym, dogodnym dla interesantów. Nowy 
gmach pocztowy znajduje się w cenirum 
miasteczka. Blisko więc mają do poczty 
wszystkie instytucje, organizację i mieszcza- 
nie. Dalej trochę mają: Starostwo i urzędy 
mieszczące się w gmachu Starostwa, lecz po- 
nieważ te ostatnie mają do dyspozycji te- 
lefony i woźnych, odległość dla nich nie gra 

wewnętrzne nowego 
gmachu pocztowego oraz rozmieszczenie po- 
szczególnych działów, nie pozostawia nic do 
życzenia. Pomysłowe jest ustawienie sza- 
fy ze skrytkami do listów w poczekalni te- 
iegarficznej. Pomysł ten jest bardzo dogodny 
dla interesantów, gdyż listy ze skrytki moż- 
na zabierać o każdej porze dnia i nocy. Na 
uznanie zasługuje kierownik działu Technicz 
nego, który tak przeprowadził instalacje te- 
lefoniczne w nowym gmachu, że mimo prze- 
noszenia Urzędu prawie nie było przerwy 
w, sieci telefonicznej. Słowem, mimo zmia» 
ny pozycji nie byliśmy odcięci, od Świata. 
Mamy pocztę pięknie urządzoną, na pocz- 
cie personel od naczelnika do listonosza jest 
na wysokości swego zadania, grzeczny i u- 
przejmy. 

  

    

  

„W. Hoffmann. 

ŁIBA 
+ Przyjazd ministra spr. wewn. Do Lidy 

przybyć ma na inspekcję p. minister spraw 
wewnętrznych Sławoj-Składkowski. Przyjazd 
Pp. ministra nastąpi parwdopodobnie 16 b. m. 
wiecz. lub 17 b. m. rano. 
„+ Samobójstwa. W dniu 14 lutego nie- 
jaki Korajłow Piotr lat 16, mieszkaniec wsi 
Dajnowi gminy lidzkiej popełnił samobój- 
stwo przez powieszenie się w sieni domu. 
Powodem były niesnaski rodzinne. 

— — 18b. m. we wsi Keniejsze gm. raduń- 
skiej mieszkaniec tejże wsi Zegzdryn Jan lat 
około 70 popełnił samobójstwo przez powie- 
szenie się w sieni budynku. Denat od dłuż- 
szego czasu zdradzał objawy choroby umy- 
słowej i nosił się z zamiarem popełnienia 
samobójstwa. 

Plan paręełacyjny Wileńszczyzny. 
Jak się dowiadujemy, Urząd Ziem- 

ski w Wilnie otrzymał plan parcela- 
cyjny na rok 1932. 

Plan. parcelacji przewiduje na 
gruntach prywatnych parcelację tere- 
nów w Wileńszczyźnie na przestrzeni 
20.000 ha. 

Peplerajcie przemysł krajowy 

KURIER 

Zdobywca psich nagród, 
=         

  
potworny mops, który zdobył ostatnio 4l-ą 
Ragrade <koOPIAP ŚR Adak rażRych 

psich konkursach i zawsze zwyciężał. 

j Szopka Akademicka. 
Bardzo ją biedaczkę zmasakrował 

w „Słowie* surowy krytyk, ale tyl- 
iko częściowo słusznie. Bowiem jest 
dowcipna, dekoracje, zwłaszcza Tar- 
gów, bardzo ładne, łalki niektóre wy- 
borne, śpiewki wcale udatne. 

Nie było racji przenosić miły, stu- 
dencki batagan do „Lutni“, na to zgo- 
da, bo ani głosy nie wyrobione i du- 
ża część tekstu ginęła nawet w pierw- 
szych rzędach, ani sama „Szopka*, 
jako konstrukcja, na tem nie zyskała, 
bo stała tak jak na pustyni na dużej 
scenie. Przytem zrobić ze znanego 
kościoła ((Bermardynów), podstawę 
niejako do pląsów i konceptów szop- 
kowych, wydaje się mi: niesmacznym 
konceptem. 

Duże zastrzeżenie musi również 
wzbudzić pierwsza część, gdyż jest tak 
uboga w tekst, że ani Raj z Adamem 
i Ewą, ani Noe, nie są wyzyskani ja- 
ko dowcip, bowiem mówią po kilka 
słów zaledwie. Dekoracje natomiast 
są dobrze zastosowane i odpowiednie 

do treści. Tradycyjna część „Pokłon 
przy żłobku”, wypadła dobrze, ale ko- 
lęd mniej niż dawniej i ta przemiła 
o ptaszkach gdzieś się zapodziała. 

Zabawną inowacją było upostacio- 
wanie jednych osób jako wycinanki, 

imnych jako ktukły, Dyr. Lorenłxi 
mieszczególny, ale śpiewka dowcipna, 
p. Szrammówny też, o kilimach. Gen. 
Żeligowski jak katorżnik wygląda, a 
senator Abramowicz w białej bluzce 
i czerwonych spodniach, obaj niezbyt 
udatni. Zato profesor-senator dosko- 
nały i jako karykatura, ruchy, śpiew- 
ka, również dobre to, co śpiewa woje- 
woda-marszałek „Jak wspaniała mo- 
ja postač“..., tylko nie schwycony cha 
rakter twarzy, za duża głowa. Na 
nutę „W maleńkiej cichej tej kawia- 
rence*, trio mallarzy świetne, najlep- 
sza kukła Hoppen. Ze Smosarskiej zro 
biono śliczną lalkę a Engiel dowcip- 
nie ujęty, również Hałaburda, dyr. 
Białas bezbarwny, ale Kurator, acz 
Talka niezbyt podobna, śpiewa swoje 
treny „Do Brześcia, do Brześcia i za 
cóż do Brześcia, coż pocznie Nagur- 
ski bez teścia* dosadnie, a ze świetną 
kukłą w. ministra, toczy zajmującą 
rozmowę... Grupa Literatów dobra, 
jubilatce się dostało, ale można wy- 
trzymać, zachęcona Józefuoweczka 
wybiera się też doczekać „jubilei*. 
Ta sympatyczna osoba „Po za czasem 
stojąca jak objaśniał program, za 
mało występowała tego roku ku ogól- 
nemu żalowi. 

Doskonale uchwycono charakter 
wiotkiej postaci pięknej naszej po- 
słanki i jej znany lojalizm, również 
kukły prof. Morelowskiego i Jachi- 
anowicza były świetne. Zupełną nowo 
ścią była Sora Kłok, osobliwość wi- 
leńska, która jeszcze nie była weszła 
do regjonalnej literatury, a należało 
się jej to z wieku i urzędu. 

Wreszcie na zakończenie nadzwy- 
czajne pierwsze orędzie nowonarodzo 
nej Rady Miejskiej. 

Całość mimo duże braki, w dykcji 
zwłaszcza, pozostała wesołą, nie krzy. 
wdzącą satyrą ma nasze śmiesznostki 
i ułomności, kilkakrotne powtórzenie 
sprawi większą swobodę w używaniu 
głosu na dużej przestrzeni i pewnie 
tekst lepiej będzie stychać. Najdotkli- 
wszym mankamentem było to, że wła 
ściwie tylko pośrodku sali siedząc 
widziało się scenkę szopki, a także z 
lampkami był nieporządek, bo boczne 
świeciły 'w oczy. To są różne tzeczy, 
które można przy pewnem staraniu 
doprowadzić do ładu. Ceny miejsc by- 
ły dość wysokie, żeby obowiązywały 
do trochę większej staranności! O tem 
powimni PP Szopkarze pamiętać. Pu- 
bliczności było niezbyt dużo. 

Hro. 
P. S. Należy wiedzieć, że Sora 

Kłok na wiadomość o umieszczeniu 
siebie w Szopce zawołała ze zwykłym 
temperamentem: Uj, uj, niech oni 
zdrowo żyją Nie mają co z czasem 
robić ... 

KRUKA 

„Bibljoteka ilowości” 
Plac Orzeszkowej 3. 
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Likwidowanie P. P.S.-lewicy i K.P.Z.B. 
trwa w dalszym ciągu. 

Dalsze rewizje i aresztowania. Zamknięcie związków P.P.S.- 
lewicy. Osadzenie 44 aresztowanych w więzieniu na Łukiszkach. 

W numerze niedzielnym „Kurje- 
ra Wileńskiego" donosiliśmy o licz- 
nych rewizjach i aresztowaniach do- 
konanych przez policję w nocy z piąt 
ku na sobotę w związku z zarządze- 
niem władz © uznaniu za nielegalną 
PPS-lewicy. Dokonano wówczas prze- 
szło 110 rewizyj i zatrzymano 64 0so- 
by. 

Jak się obecnie dowiadujemy, na 
skutek dalszego zarządzenia prkura- 
tora S. O. w niedzielę i poniedziałek 
znowu dokonano szeregu rewizyj, 
przyczem i tym razem zatrzymano 
kilkanaście osób Wszystkich zatrzyma 
nych osadzono narazie w centralnym 
areszcie przy ul. Św. Ignacego. 

Po przeprowadzeniu wstępnego do 
chodzenia, wielu z zatrzymanych 
zwolniono, zaś 44 wczoraj przewiezio 

no samochodem de więzienia na Łu- 
kiszkach. 

Wezoraj dokonano również rewi- 
zji w księgarni białoruskiej „Ruń*, 
mieszczącej się przy ul. Ostrobram- 
skiej. Wyniki rewizji narazie nie są 
znane. 

W związku z likwidowaniem orga 
nizacji PPS-lewicy z rozporządzenia 
władz policyjnych opieczętowano Io- 

„kale związku pracowników chemiez- 
nych, metałoweów, robotników budo- 
wlanych i piekarzy. 

Dalsze dochodzenia trwają pod 
nadzorem viee-prokuratorów S. O. pp. 
Jacuńskiego i Zdanowicza. | 

Jak się w ostatniej chwili dowia- 
dujemy, wczoraj wieczorem zwolnio- 
no również zatrzymanych z piątku na 
sobotę współpracowników redakeji 
„Tog“ Drejera i Kacewa. (e) 

  

Likwidacja pożyczki angielskiej. 
Wczoraj powrócił z Warszawy 

prezydent miasta p. mec. Folejewski, 
który, jak już podawaliśmy, bawił w 
stolicy w związku z projektem likwi- 
dacji angielskiej pożyczki przedwo- 
jennej. 

P. prez. Folejewski podczas swojej 
bytności w Warszawie odbył kilka 
konferencyj z przedstawicielami Mini- 
sterstwa Skarbu, podczas których zo- 
stało dokładnie sprecyzowane stano- 
wisko czynników rządowych w spra- 
wie likwidacji tej pożyczki. Koncepcja 

rządu co do spłaty pożyczki bardzo 
znacznie odbiega od projektu Magist- 
ratu m. Wilna, który stoi na stano- 

wisku, że suma przypadająca do ure- 
gulowania  wierzycielom  zagranicz- 
nym musi być blisko czterokrotnie 
mniejsza. Tymczasem rząd uważa, iż 
pożyczka musi być spłacona -prawie 
w pełnych 100 procentach. 

Niezwłocznie po powrocie do Wil- 
na prezydent Folejewski udał się do 
p. wojewody Kirtiklisa, z którym od- 
był w tej sprawie dłuższą konferencję. 

13-ta rocznica niepodległości Litwy. 
Wczoraj miejscowa kolonja litew- 

ska obchodziła 13-tą rocznicę niepod- 
ległości Litwy. W związku z tem wczo 
raj w obu litewskich szkołach pow- 

szechnych i gimnazjum lekcyj nie by- 
ło zaś wieczorem w sali „Apolło* przy 
ul. Dąbrowskiego odbyła się uroczysta 
akademja. 

Uroczyste wreczenie dyplomu 
doktora honoris causa U. $. B. dr. Luborowi Niderle. 

PRAGA. 14.11. Pat. — W dniu 14 

b. m. odbyło się w gmachu poselstwa 
polskiego w Pradze uroczyste wręcze 
mie profesorowi uniwersytetu Karola 
w Pradze dr. Luborowi Niderle dy- 
płomu doktora honoris causa uniwer- 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Uroczystość zagaił przemówieniem 
poseł polski dr. Grzybowski, który 
wskazał, iż w obecnym ciężkim i do- 
miosłym okresie historycznym pierw- 
szym sposobem zwalczania trudności 
jest "współpraca: międzynarodowa, a 
majwyższą jej formą jest współpraca 
na. polu twórczości. Wyrazem tej 
współpracy jest uroczystość dzisiejsza 
udzielenia przez uczonych polskich 
uczonemu czechosłowackiemu najwyż 
szego odznaczenia naukowego. Nastę- 

      

Dziś: Aleksego w Falk. 

Jutro: Symeona b. i m. 
  

Wschód słońca—g. 6 m. 48. 

Zachód +  —g: Ióm.51 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w Wiłnie z dnia 16 I1—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 751 

  

"Temperatura średnia — 2° С 

+ najwyższa: — 00 C 

. najniższa: — 70 C. 

Opad w milimetrach: 2,7 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

KOŚCIELNA. 

° — Uroczysta Akademja Papieska. Dnia 
22 lutego r. b. o godz. 12.30 w sali teatru 
„Lutnia* przy ul. Mickiewicza, odbędzie się 

Uroczysta Akademja ku czci Ojca- Świętego 
Piusa XI z okazji IX rocznicy Koronacji. 
uprasza się poszczególne organizacje o de- 
legowanie pocztów sztandarowych na godzi- 
nę 12 m. 15 do sali teatru „Lutnia“. 

OSOBISTE. 

— Bawi w Wilnie poseł na Sejm p. Ta- 
deusz Hołówko. 

MIEJSKA 
— Ostatnie posiedzenie komisji opinjo- 

dawczej w sprawie autobusowej. Jutro we 

środę odbędzie się ostatnie posiedzenie komi- 

sji opinjodawczej powołanej do wypowiedze 

nia się w sprawie rozwiązania zagadnienia 

komunikacji autobusowej. Komisja na posie- 

dzeniu tem zakończy rozpatrywanie oferty 

„Arbonu* oraz dokładnie zapozna się z wa- 

runkami proponowanemi przez „Spółdziel- 

nie“. 
W wyniku tych prac sporządzony zosta- 

nie dokładny referat, który wzięty będzie 

pod uwagę podczas obrad nad tą sprawą Ma- 

gistratu oraz będzie służył za podstawę dy- 

skusji na posiedzeniach Komisji Finansowej 

i Rady Miejskiej. 

LITERACKA. 

— Ze Związku Literatów. We środę 18 
b. m. o godz. 17.30 odbędzie się w siedzi- 
bie Związku Literatów (Ostrobramska 9) do- 
roczne Walne Zgromadzenie Związku Zawo- 
dowego Literatów Polskich w Wiłnie. Po- 
rządek obrad obejmuje sprawozdanie Zarzą- 
du za rok 1930-31, wybory nowego Zarządu 
i wolne wnioski. 

Na wypadek braku quorum odbędzie się 
Walne Zgromadzenie w drugim terminie w 
tymże lokalu tegoż dnia o godz. 18.00, pra- 
womocne w myśl statutu bez względu na 
ilość obecnych. 

Środy Literackiej w dniu tym (Popielec) 
nie będzie. 

pnie zabrał głos profesor dr. Szyjkow- 
ski, upoważnony przez uniwersytet 
Wiłeński do dokonania aktu promo- 
cji. W przemówieniu prof. Szyjkow- 
ski skreślił historję uniwersytetu Wi- 
leńskiego i jego stosunku z uczonymi 
czechosłowackimi, poczem podniósł 
zasługi naukowe prof. Niderle na po- 
lu sławistyki i wręczył mu dyplom. 

Z kolei przemówił prof. Niderle, 
prosząc o wyrażenie jego podziękowa- 
nia uniwersytetowi Wileńskiemu i 
podkreślił, że wysoce ceni sobie zasz- 
czyt, jaki spotkał go ze strony tak sta- 
aej, słowiańskiej i zasłużonej uczelni. 
W uroczystości wziął również udział 

czechosłowacki minister oświaty dr. 

IKA 
SPRAWY SZKOLNE. 

— Konterencje rejonowe nauczycieli szkół 
powszechnych. Dzisiaj odbędą się w Wil- 
nie rejonowe konferencje pedagogiczne na- 
uczycieli szkół powszechnych. Nauczyciele 
biorący udział w tych konferencjach, mają- 
cych na celu podniesienie poziomu zawodo- 
wego przygotowania i zapoznanie się z naj- 
nowszemi prądami w dziedzinie nauczania 
i wychowania są podzieleni na 9 sekcyj: ka- 
techetyczną, humanistyczną, matematyczną, 
przyrodniczo-geograficzną, nauczycieli oddzia 
łów młodszych, nauczycieli robót ręcznych 

i rysunków, śpiewu, wychowania i szkół 
specjalnych. Do każdej sekcji naležy od 30 
do 50 nauczycieli. 

Program każdej konferencji obejmuje 

jedną lekcję praktyczną, dyskusję nad zagad- 
nieniami, jakie się wysuwają podczas lekcji, 
referat wiążący się z treścią lekcji oraz dy- 
skusje nad referatem i sprawozdania z cza- 
sopism pedagogicznych. 

Rejonowych konferencyj pedagogicznych 
odbywa się w roku szkołnym 7, obecna jest 
czwarta zkolei. 

— Rozwój szkolnictwa dokształeającego 
dla dorosłych. W Wilnie istnieją obecnie 3 
szkoły dokształcające dla dorosłych. Jedną 
z nich prowadzi Zwięzek Nauczycieli, uczę- 
szczają do niej dwie grupy: pierwsza woj- 
skowa (podoficerowie) druga — cywilna. 
Drugą szkołę prowadzi Stowarzyszenie Na- 
uczycieli, trzecią — Macierz Szkolna. Do 
wszystkich uczęszcza około 400 osób. Pro- 

gram szkoły obejmuje przerabianie materja- 
łu normalnej 7-klasowej szkoły powszechnej 

Ostatnio ludność na peryferjach zaczęła 
się domagać od władz szkolnych urządzenia 
dla niej popularnych dokształcających kur- 
sów i odczytów. W związku z tem narazie 
zostały zorganizowane kursy dla dorosłych , 
w Kuprjaniszkach i Jerozolimce, przyszło to 
jednak z trudem z powodu braku funduszów 

Ostatnio inspektor szkolny m. Wilna p. 
Starościak odbył z instruktorem oświaty po- 
zaszkolnej na pow. wileńsko-trocki p. Alu- 
chną konferencję, w wyniku której p. Alu- 
chna zgodził się przyjąć dozór i opiekę nad 
oświatą dla dorosłych w Wilnie. 

'Tearz kolej na Magistrat, który dając od- 
powiednie lokale i łożąc pewne sumy na ksią 
żki i pisma, mógłby wydatnie pomóc garną- 
cej się do oświaty ludności. 

  

Z POCZTY. 
— Nowa ageneja. Z dniem 25 lutego r. b. 

zostanie uruchomiona agencja pocztowa Je- 
remicze n. Niemnem w pow. stołpeckiem 
wojew. nowogródzkiem. ы 

Z KOLEL. 

— Możliwość ograniczenia pociągów na 
terenie Wil. Dyrekcji Kolejowej. Wileńska 
Dyrekcja Kolejowa otrzymała z Ministerstwa 
Komunikacji okólnik polecający rozważyć 
możliwości częściowego ograniczenia pocią- 
gów pasażerskich słabo załudnionych, oczy- | 
wiście o ile nie odbije się to ujemnie na 

warunkach komynikacji i interesach gospo- 
darczych całej połaci naszego kraju. 

Zarządzenie to ma na celu osiągnięcie 
bez szkód dla komunikacji możliwie jak- 
największych oszczędności eksploatacyjnych. 
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ZE ZWIĄZKÓW. I SFOWARZYSZ. 
— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Poałków w 

Wilnie. Władze Stowarzyszenia na rok 1931 
ukonsłytuowały się w następujący sposób: 
Zarząd — dr. Kłott Leon — Prezes, Dr. Łu- 
czyński Romuald — Sekretarz. Członkowie: 
Dr. Dobaczewski Eugenj —- vice-prezes, 
Dr. Bądzyński Wacław — 'Skarbnik, Dr. 
Giedgowd Walery -— gospodarz i Dr. Kiem- 
czyński Eugenjusz — II-gi Sekretarz. 
Zastępcy Dr. dr. Łobza, Trzeciak i Wysocki. 
Rada: członkowie Dr. Dr. J. Bohuszewicz, 

S. Garniewicz, K. Kisiel, prof. K. Opoczyński 
(Kurator Kasy Zapomogowej) i A. Safarewiez. 
7 „J. Kucharskį, 5. Mahrburg. 

Šwi Delegaci do po- 
Lekarskiej: Dr. 

ki, E. Klemczyński, F. Ka- 
kiewicz, A. Religjoni i W. 
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ZEBRANIA I ODCAWTY. 
— Z Towarzystwa Eugenieznego (Walki 

ze zwyrodnieniem rasy). 19 lutego w ioka- 
lu Poradni Eugenicznej (uł. Żeligowskiego 4) 
Dr. W. Mórawski wygłosi odczyt na temat 
„Eugenika a polityka łudnościowa: przełud- 
nienie, bezrobocie, emigracja”. 

zątek o godz. 5.30. Wstęp wolny. 
— Z Wileńskiego Towarzystwa Lekarskie 

go. VI Posiedzenie naukowe odbędzie się we 

środę dnia 18 lutego 1931 roku o godz. 20 
w sali Towarzystwa przy ul. Zamkowej Nr. 
24. Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z ostatniego posiedzenia. 2) Dr. H. Ru- 
dziński: W sprawie roli lekarza w akcji spo- 
łeczno-sanitarnej. 3) Dr. C. Szabad: Przyczy- 
nek do zagadnienia umieralności na raka i 
gruźlicę. 

   
      

    

  

RÓŻNE. 
— Kontrola zapalniezek. Władze skar- 

bowe zarządziły podjęcie kontroli zapasów 
zapalniczek, znajdujących się u sprzedaw- 

ców, które w myśl nowego rozporządzenia 
podlegają dodatkowemu opodatkowaniu. 

Na zapalniczkach wybity zostanie specjal 
ny znaczek podatkowy. 

— Uwadze inwalidów wojennych. Sta- 
rostwo Grodzkie Wileńskie podaje do wia- 
domości, że z dniem 1 września 1931 r. roz- 
pocznie się.w Niepołomicach roczny kurs 
straży leśnej i polowej dla inwalidów wojen 
nych. Inwalidzi, wykazujący się świadectwem 
kursu, mają pierwszeństwo do objęcia po- 
sady gajowych na nadleśnictwach państwo- 

wych. 
Warunki przyjęcia są następujące: 1) za- 

Świadczenie odnośnego referatu inwalidzkie 
go, że kandydat jest inwalidą wojennym z 
podaniem powodu inwalidztwa oraz procem 
tów niezdołności zarobkowej, 2) świadectwo 
lekarskie, że podoła pracy w lesie i na roli 
(w zasadzie zdrowe ręce, nogi, płuca i serce), 
3) świadectwo szkolne co do ogólnego wy- 
kształcenia (ukończona 4-ro klasowa szko- 
ła ludowa), 4) nienaganne zachowanie się 
kandydata pod względem moralnym i poli- 
tycznym (świadectwo moralności), 5) zobo- 
wiązanie się przy przyjęciu do zakładu do 
ścisłego przestrzegania regulaminu zakłado- 
wego, 6) zaświadczenie, że dotąd ze szkolenia 
się na koszt Skarbu Państwa nie korzystał. 
Wszystkie załączniki winny być dołączone do 

podania. 
Kandydaci pragnący być przyjęci na kurs 

winni wnieść drogą służbową przez przynale 
żny referat inwalidzki podania najpóźniej 
do końca maja 1931 roku do Krakowskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. O prowizorycznem 
przyjęciu interesowani będą powiadomieni 
najpóźniej do końca czerwa 1931 roku. O 
ostatecznem przyjęciu na kurs rozstrzyga ko- 
misja porady zawodowej po przybyciu kan- 
dydata na miejsce w Niepołomicach w dniu 
1 września 1931 roku. Kandydaci zgłaszają - 
cy się na kurs winni przynieść z sobą do Nie 
połomic obuwie oraz ubranie robocze do pra 
cy w polu i w lesie. Wychowankowie kursu 
otrzymają bezpłatnie utrzymanie, opiekę le 
karską, ubranie i jedną parę butów, z pra- 
wem naprawy na koszt Skarbu Państwa. 

ZABAWY. 
— Ostatnia zabawa karnawałowa. Komi- 

tet Domu Św. Antoniego urządza, wzorem 
lat ubiegłych, tradycyjną zabawę w ostatni 
wtorek karnawału w sali hotelu Georges'a. 
Początek punktualnie o godz. 8. Tańce o pół 
nocy przerwą dźwięki gongu i ogromny 
śledź popielcowy. Bilety do nabycia u pań 
gospodyń. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dzisiejsza 

premjera. Dziś o godzinie 8 wiecz. ukaże się. 
oczekiwana z wielkiem zainteresowaniem, 
premjera dwóch jednoaktowych  komedyj 
Molnara p. t. „Bankiet“ i „Raz, dwa, trzy”. 
Obie te nowości, które cieszyły się wielkiem 
powodzeniem na wszystkich scenach zagra- 
nicznych, reżyseruje dyr. Zełwerowicz, któ- 
ry jednocześnie odtwarza w „Raz, dwa, trzy” 
kapitalną postać dyrektora banku Norrisona. 
Błyskotliwy humor oraz temperament, sta- 
nowiący podkład tej roli daja dyr. Zełwero- 
wiczowi pole do świetnego popisu. 

Teatry Miejskie w Warszawie pertrakiu- 
ja z nim w sprawie występów w Teatrach 
słołecznych w roli Norrisona. Prawie cały 
zespół zajęty jest w obu komedjach, odtwa- 
rzając gąlerję niezrównanych w komizmie 
postaci. 

Nowe oryginalne dekoracje zaporjekto- 
wał J. Hawryłkiewicz. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Jarosy w Wil 
nie. Dziś o godz. 8.30 wiecz. odbędzie się w 
Teatrze „Lutnia”* pierwszy występ znakomi- 
tego artysty i konferansjera teatru „Qui pro 
guo“ w Warszawie Fryedryka Jarosy'ego. 
Świetny artysta wystąpi w bogatym pro- 
gramie, na który złożą się piosenki w wy- 
konaniu Haliny Rapackiej, oryginalne rewe- 
lersy w wykonaniu trio Rapackich oraz e-' 
fektowne tańce czterech Watra Sisters, ory- 
ginałnych tancerek współczesnych. 

Zainteresowanie tą ciekawą 
wielkie. 

— Czwartkowa premjera w „Lutni“. We 
czwartek dnia 19-g0 0 godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie się w Teatrze „Lutnia“ premjera naj- 
nowszej komedji  Krzywoszewskiego p. t. 
„Noc Sylwestrowa“. Režyserja dyr. Zelwe- 
rowicza. 
"— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 

zyki Współczesnej. W najbliższy, czwartek, 
19 lutego r .b. odbędzie się w siedzibie Zwią 
zku Literatów (Ostrobramska 9) audycja 
Wileńskiego oddziału Tow. Muzyki Współ- 
czesnej przy współudziale prof. Święcickiej 
(śpiew), Hleb-Koszańskiej (fortepjan) i prof. 
Konłorowicza (skrzypce). W programie nie- 
znane utwory Szymanowskiego, Poulenc'a, 
Faure'go, Riettiego i innych. Na audycję tę, 
która się rozpocznie o godz. 8 wiecz, Towa- 
rzystwo zaprasza wszystkich miłośników mu 

RABJO 
W'DOREK, dnia 17 hutego 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (płyty) 
13.10: iKomunikat meteorologiczny. 15.30: 
„Marynarka wojenna miemiecka i polska — 
odczyt. 16.25: Program dzienny. 16.30: Mu- 
zyka lekka (płyty). 17.00: Wywiad p. Meliny 
z dyr. teatru „Ateneum* Stefanem Jaraczem. 
17.15: „Zadanie chemika w muzeum sztuki'*— 
odczyt. 17.45: Koncert symfoniczny. 18.45: 
Kom. Akad. Aeroklubu. 19.00: Program na. 

  

  

imprezą 

`  
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środki: mozmaitości. 19.10: Kom. rolniczy. 
1923: „Tygodnik artystyczny". 19.40: Pras. 
dzien radj. 1955: „Ze świata radjowego* — 
pogad. 20.15: Recitał skrzypcowy. 21.00: 
Kwadr. literacki. 21.15: Muzyka taneczna. 
2245: Komumikaty. 23.00: Audycja wesoła. 

ŚRODA, dnia 18 lutego 19231 r. 

11.58: Gzas. 12:05: Koncert religijny (płyty). 
13.10: Kom. meteor. 15.50: Radjokronika. 
1 : Program dzienny. 16.15: Audycja dła 
dzieci. 16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.15: „Piewca życia owadów* — odczyt. 

17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strzelecka. 
19.00: Progr. na czwartek i rozm. 19.10: Kom. 
rom. 19.25: Kwadrans akadem. 19.40: Pras. 
dzien. radjowy. 20.00: „Rumaki Antinei* — 
felj. 20.15: „Chopin i Moniuszko* — odczyt. 
20.30: Koncert wieczorny. 22.00: „W pocią- 
gu“ — felj. 22.15: Płyty gramofonowe. 22.50: 
Kom. 

  

      

  Sb 

Popierajcie Lige Morską 

Km Biiejskie 
"SALA BIEJSKA 

tbstrobrumska 5. 

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 38 gr. 
Od ама 17 do 20 lutego 193] roku włącznie 

K U 8 1ER 

Doktor i wieśniak na ławie oskarżonych 
pod zarz. wykroczenia przeciwko Ust. o służbie wojskowej. 

W sobotę przed sądem okręgowym w 
trybie uproszczonym znałazła się ciekawa 
sprawa wytoczona przez urząd prokurator- 
ski d-rowi med. Dawidowi Jaszpanowi i Sta- 
nisławowi Wojciechowskiemu o poczynienie 
zabiegów, celem nieprawnego zwolnienia od 
służby wojskowej. 

D-rowi Jaszpanowi akt oskarżenia zarzu- 
ca, iż w czerwcu 1929 roku wystawił Woj- 
ciechowskiemu, włościaninowi z pod Mejsza- 
goły fałszywe świadectwo o stanie jego zdro- 
wia, stwierdzając również fałszywie, iż cho- 
ry znajduje się pod jego badaniem lekar- 
skiem w ciągu kilkunastu lat. Natomiast Woj 

ciechowskiemu oskarżenie inkryminuje, iż 
stając jako popisowy przed Komisją Poboro- 
wą w Mejszagole, wskazując na spowodowa- 
ne przez siebie za pomocą jakiegoś środka, 
kilkudniowe owrzodzenie nóg, twierdził, iż 
stan ten trwa od kilkunastu lat, a na dowód 

tego przedstawił fałszywe świadectwo d-ra 
Jaszpana. 

Sprawa ta ze względu na podsądnego d-ra 

będą wyświetlane filmy: 

Jaszpana obudziła duże zainteresowanie 

wśród społeczeństwa żydowskiego, a zwłasz- 

cza lekarzy. 

Obaj podsądni, złączeni ze sobą art. 51 
K. K., zasiedli obok siebie na ławie oskarżo- 
nych. 

Ponieważ do winy nie pr li się, sąd 
w osobie p. sędziego Okulicz-Rackiewicza 
zarządził przeprowadzenie przewodu sądowe- 

go. 

  

Dr. kpt. Machniewicz, czł. komisji powia- 
towej, zeznał kategorycznie, iż rany okazane 
przez Wojciechowskiego zostały wywołane 
umyślnie i sztucznie, celem uchylenia się od 
wojska. 

B. starosta p. M. Łukaszewicz mówiąc 
o tym wypadku, oświadczył, że w czasie in- 

się, iż rozmyślnie za radą ojca wywołał o- 

dagowania Wojciechowskiego, ten przyznał 

wrzodzenie nogi zapomocą liścia jakiejś ro- 
śliny, przyłożonego do ciała. 

Inni świadkowie naogół zeznawali na ko- 
rzyść oskarżonego. 
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Po przesłuchaniu licznych świadków sąd 
postanowił poddać osk. Wojciechowskiego 
oględzinom lekarskim, powołując do tej czyn 
ności w charakterze rzeczoznawców, obok we 
zwanego poprzednio d-ra Globusa d-rów Su- 
moroka i kpt. Machniewicza. 

W: rozprawie stron  wice-prokurator p. 
Korkuć energicznie domagał się ukarania 
obu oskarżonych, dowodząc, iż osk. dr. Ja- 
szpan świadomie wydał fałszywe zaświad- 
czenie, a oskarżony Wojciechowski symulo- 
wał stan chorobowy nogi. 

Obrona w osobach mec. Petrusewicza i 
adw. Słonimskiego, przeciwstawiając się wy- 
wodom prokuratora, argumentowała bezza- 
sadność oskarże 

Sąd ogłosze. 
roczył do wtorku. 

Podwyżki komornego 
nie będzie. 

W dniu wczorajszym powróciła do 
Wilna delegacja Związku Lokatorów, 
„która w związku z kursującemi pogło- 

  

      wyroku w tej sprawie od- 
Ka-er. 

Krzysztof Kolumb 
Niebywały film sensac. osnuty na-tle odkr. Ameryki. Aktów 8. W rol. gł. Carola Toella i Blbert Basserman 

NAD PROGRAM: TYGODNIK FILMOWY Nr. 68 — 1930 r. w | akcie. nejaśti, MANUIOWJ. 

skami o mającej wkrótce nastąpić 
podwyżce komornego, bawiła w War- 
szawie, gdzie została przyjęta przez 
ministra spraw wewnętrznych gen. 
Składkowskiego. Po wysłuchaniu de- 
legacji p. minister oświadczył, iż oba- 
wy co do podwyższenia komornego 
są obecnie nieaktualne i przedwczes- 

ne. 

Następnie minister Składkowski 0- 
świadczył, że o likwidacji ustawy o 
ochronie lokatorów mowy być nie 
może. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
Przejechanie starca. 

W niedzielę wieczorem szybko jadąca u- 

licą Niemiecką dorożka przejechała 70-ciolet- 
niego starca Chonona Kagana (Niemiecka 21) 

Zawezwane Pogotowie ratunkowe po doraź 
nem opatrzeniu rannego odwiozło go do mie- 
szkani { 

  

KONKURS. 
Powiatowa Kasa (horych w 

Nr. 38 (1980) 

Zaczadzenie. 
Wczoraj wczesnym rankiem zawezwano 

pogotowie ratunkowe na ulicę Uniwersyteg< 
ką Nr. 4 gdzie uległy zaczadzeniu dwie stus 
dentki U- S- B. Helena Cytwirówna i Haliną 
Iwaszkiewiczówna. Obie uratowano. 104 

Zamach samobėjezy. 
W dniu 14 b. m. Ifraimow Andrzej, Wi 

toldowa Nr. 34 usiłując odebrać życie przeż 
bił się nożem w okolicy serca. Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło desperata w stamie cię* 

żkim do szpitala żydowskiego. 

Tragiczny powrót z „biby”*. 
Wdniu 14 b. m. Zinkowiczowa Zotja, 

Mickiewicza Nr. 38 zameldowała, iż mąż je$ 
Ludwik wracając do domu spadł z il pię« 
tra i doznał siłnego potłuczenia. Pogotowię 
Ratunkowe przewiozło rannego do szpitala 
św. Jakóba, gdzie Zinkowicz Ludwik zmarł. 

    

Porzucone dziecię. 
W dniu 14 b. m. Szarawecki Danieł, ©- 

strobramska Nr. 9 znałazł poidrzutka płci 
męskiej w wieku 3 tygodni, którego umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezu s   

  

M Kenigsberg 
Choroby 

wenery 

1 morzopiei we, 

  

   Pozęgie 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: Pies Baskerwillów. 
  

Dźwiękowy Dziś! Ceny zni- 
KINO-TEATR 

Porywający konflikt dwu ras: białej i 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okręgowego w Wilnie, wcią- 

ogłasza konkurs na stanowisko 

3 lekarzy-dentystów 
ułica Mickiewicza 4, 

telefen 10-90, 
od godz. 9--12 i 4—S. 
  

żółtej. W rol. gł. Ryszard Berthe- 

lemess i urocza Constance Bennett. 
żone — od 60 gr. 

Przebój dźwiękowy! 

a mianowicie: dwóch lekarzy - dentystów z 
siedzibą w Tczewie, jednego lekarza - den- 

gnięto następujące wpisy pierwotne: Syn bogów 

          

„KELIOS“ 
Wiieńska 53, tel. 9-26 

Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. — 
DODATKI DŹWIĘKOWE. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15. Na l-szy feans ceny zniżone. 

NAD PROGRAM: ATRAKCYJNE 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„OLY“ 
al, A. Mickiewicza 22.   

Bźwiękowe Kino 

CGIJING 
ul. Wielka Nr. 47 

Dziśl 

Pierwszy, wspaniały, przepiękny 
film dźwiękowo-muzyczno-śpiew- 
ny produkcji szwedzkiej p. t. 

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. 
NAD PROGRAM: Po raz pierwszy 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 — — 

kowy! Miłość przystojnego po- 
ruczn. do czarnookiej hiszpanki 

Po raz |-szy w Wilnie 

Przebój dźwię- 

W rol. gł.: fascynująca niezwykłą urodą Mary Dunkan oraz męski a naiwny Charles Farrell. 

Student z Sztokholmu 
— Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. 

w Wilnie POLSKI DODATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. 
— Ceny zniżone tylko ns |-szy seans 

Senor Americano 
W rol. gł.: Nieustraszi i bezkonkur. mistrz sensacji Ken Mayrand i płom., czaruj. Kathryn Grawford. 

Akcje odbywają się na tle pięknych plenerów hiszpańskich. — — 
ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Śeaney o g. 4,6,8i 10 15, w dnie św.o g. 2-ej 

Po zachodzie słońca 
Nietylko największe arcydzieło sezonu, ale największy cud techniki filmowej. Na potężnem i wspaniałem tle 

NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

rozwija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających się serc. 
Cenv od 40 gr. 

  

Dziś! 

KINO-TEATR reżyserji Ff. W. Murnau'a p. t. 

PAN“ ” 

WIELKA 42 

MODA 
W tych dniach 

na naszym ekr. łodycz ZWyCiĘSIW 
P-g głośnej pow. „STUDENTKA CHEMJ!'* 
Heleny W.....U W rol. gł. Olga Cze- 

chowa, igo Sym i Ernst Wachbam. 
  

Kino Roiejowe 

QGNI5KO 
Dziś i dni nasępnych! 

Największy szlagier 
sezonu p. t. STUDENTKA (Iiasto miłości) 

Wielki 10 akt. dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej. W rolach gł: Ulub. publiczn: Iwan Petrowicz, 

Carmen Boni i Gina Manes. Bogata wystawa! Wspaniały karnawał! Początek seansów o godz. 5-ej, w niedz. 

  

  
  

(G r irokkaisiomj V Św. o g. 4 po poł. Nast. progr: Pustynia w płomieniach z Laurą Orsini i Umberto Valentino w rolach gł. 

Kino - Teatr Dziś! Najgłośniejszy film polski ze ® e 

a „Złotej Serji* w-g nieśmiertelnego ar- r O d a y4 £ i a 

„ & cydzieła Stefana Żeromskiego ‚ 

W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Eugenjusz Bodo i inni. | 
Miekiowicza 11, £.15-62 Początek o Rody 4-ej, w dnie Sana o godz. l-ej. Ceny od 40 gr. : 

KINO -TEATR Dzis! 
2-ga i ostatnia 

serja filmu STYLOWY 
ułiea Wiełka 38. 

Według wszechznanej powieści 
Edgara Rice Burroogusa p. t. 

Tarzan władca dżungli 
KLEJNOTY ŚWIĄTYNI OPAR. 

  

Ogłoszenie. 
Niniej 

  

szem podaje się do wiadomości publicznej, 

Zawadomienie. 
Pomocnicza Składnica Inżynierji Grodno zawia- Pralnia Polska 

że Wydział Zasobów Dyrekcji Kolei Państwowych w 
Wilmis w dniu 10 marca 1931 r. sprzeda z przetargu 
ofertowego bronz łamany w ilości około 51502 kg. 
i wióry (opiłki bronzowe) w ilości około 23409 kg. 

Warunki przetargu na wymienioną sprzedaż są do 
cbejrzenia w Wydziale Zasobów — ul. : łowackiego 2, 
Jil piętro, pokój 38, w dnie urzędowe od godz. 12—13 
lub też mogą być nadesłane pocztą. 3130/V1 

Obiady, Kolacie "2." 
w Mowootwartej Polskiej Restauracji-Winiarni 

  

damia, że w dniu 10 go marca 1931 z o godz. 10-ej 
odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż sprzętu sa- 
perskiego i łączności, zbędnego dla wojska. 

Pomocnicza Składnica Inżynierji 

3142/V1—1 
  

kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy wełny, jedwabie, tweedy, welwety, 
flanele (nipony) deseniowe oraz pończochy, 

pończoszki dziecinne i skarpetki. 

nowootwarta 
przyjmuje rozmaitą bieliz- 
nę do prania, wykonuje 

sumiennie po cenach zni- 
żonych. 

Proszę przekonać się 

Ul. Kwiatowa 7. 
  

LEKGJIE, 
korepetycje języt.: 

W dniu 9.1. 1931 r. 
Aaa) L Panne TOW Izy G c dla" ckaploatacji: Aš: 

kładów do wyrobu tektury. w Grzegorzewie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością*. Eksploatacja za- 
kładów do wyrobu tektury w osadzie fabrycznej Grze- 
gorzewo. pow, Wileńsko-Trockiego, oraz handel wy- 
robami własnej produkcji Siedziba w Wilnie, ul. Za- 
walna 1. Kapitał zakładowy 50 000 »łotych, podzielo- 
ny na 100 udziałów po 500 złotych każdy, całkowicie 
w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią: На- 
rald Axel, zam. w Warszawie ul. Wilcza 9-a Grze- 
gorz Kurec i Msksymiljan Tobjas obaj z os. Grzego- 
rzewo, gm. Trockiej, pow. Wileńsko-Trockiego. Do 
reprezentowznia spółki nazewnątrz i do podpisywa- 
ńia w imieniu spółki czeków, weksli i innych zobo- 
wiązań pieniężnych, umów i innych aktów oraz do 
zastępowania spółki we wszystkich instytucjach sądo- 
wych, administracyjnych i innych oraz wobec osób 
prywatnych upoważnieni są dwaj zarządcy pod stem- 
plem firmowym. Prokury i pełnomocnictwa, handlowe 
PRUSA E 4 RES THSIEI Zarzjdca! G:'Kurec Tacz 
nie z jednym z pozostałych zarządców. Wszelkie ak- 
ty i dokumenty zawierane w imieniu spółki z zarząd- 
са G. Kvrecem podpisują pozostali dwaj członkowie 
zarządu. Do podpisywania w imieniu spółki korespon- 
dencji nie zawierającej zobowiązania jak również do 
odbioru wszelkiego rodzaju pocztowej i telegraficz- 
nej korespondencji oraz do odsyłania i odbioru wszel- 
kich przesyłek wystarczy podpis każdego członka za- 
rządu pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
przed Janem Buyko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 13. 
XII. 1930 r. za Nr. 4815 na czasokres do dn. 1933 r. 

3118/V1. 

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

stępujące wpisy: 

W dniu 10.XII. 1930 r. 
205, V. Firma: „Towarzystwo N. L. Szustow i 

S-wie — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Firma brzmi: „Towarzystwo — Fabryka konjaków, wó- 
dek, likierów i win — spółka z ograniczoną odpowie- 
dzfaluGściąc- Wpiłaaońka słsćyWyrókk i Sądu Olę“ 
gowego w Wilnie Wydziału Cywilnego, zapadłego w 
dniu 30 marca 1926 r. z mocy wyroku sądowego 

3119/VI 

205. VI. Firma: „Towarzystwo — Fabryka konja- 
ków, wódek, likierów i win — spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Na likwidatora wyznaczono adw. 
Pawła Andrejewa. zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 37, 
m. 3 Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie 
Wydziału Rejestru Handlowego z dnia i2.X. 1928 r. 
zarządžono likwidację spółki i wyznaczono likwidato- 
ra — z urzędu 3120/V1 

  

  

Wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 
Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI į 

tystę z siedzibą w Pelplinie. 

Warunki: 

|) dwukrotne przyjęcie chorych w am- 
bułatorjum przed i po połudńiu w ilości 
8 godzin dziennie, 

2) płaca za 8 godzin dziennie 750 zł. 
miesięcznie, 

3) wykonanie protez zębowych osobno 
poza godzinami ambulatoryjnemi licząc po 
4 zł. za ząb (wliczając w to materiał i ro- 
botę wraz z mostkami, ssawkami i haczy- 

kami), A 
4) posada do objęcia od |-go marca 

193] roku, 
5) należycie udokumentowane poda- 

nie z terminem do 20 go lutego 193! r. na 
leży nadsyłać do Komisarza Zarządzające- 
go Powiatowej Kasy Chorych w Tczewie 
ul. Sambora 2l-a. 

Naczelny Lekarz 

(—) Dr. Licznerski. 
Komisarz Zarządzający 
(—) B. Kusztyb. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Julian Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy uł. Wileń- 
skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 18 lutego 
1931 roku, o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Wiel- 
kiej Nr. 21, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- 
cego do Chaima-Rubina i Zofji Krasnosielskich, ma- 
jątku ruchomego, składającego się z urządzenia do- 
mowego oszacowanego na sumę zł. 12775 na zaspoko- 
jenie pretensji Adolfa Blumowicza i innych w sumie 
zł. 9000 z %% i kosztami. 
3144/V1 Komornik Sądc wy I. Mościcki. 

| Od roku 1843 istnieje ; ||| 
= s 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 2ej| do sprzedania 

  

  

    

Jagiellońska 3— 27 

Meble 
į jadalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

:NIEDROGO, 
na dogodnych Warankach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

i 
I 

wejście z bramy. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

MIESZKANIE — 
z 3-ch pokoi z wygodami 

  

    

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 3—1 i 3-8. 
w. z. P. 2% SM 

/SBERG Be. GINSBE 
choroby skórne, wane 
rgczne i moc łefowe 

Wileńska 3 
ed godz. 8—1 1 8—*. 

tel. 507, 2576 

  

  

  

  

w sobotę к 
wiecz. zgubiono w dorożce 

małą damską torebkę. Ni- 
niejszem zawiadamiam, żć 
jej zawartość piemiężnę 
i jeszcze dopłatę ofiaro- 
wuję łaskawemu znalazcy 
za zwrot samej tyłko pa- 
miątkowej torebki i znaj- 
dujących się w niej bez- 
wartościowych lecz pa- 
miątkowych drobiazgów 
(adzy jane: SIERALGRY 
Adres: Artyleryjska 2 za. ! 

3321 

oszczędności 
swoje złote i dolary vie- 
kuj na wysokie oprwcsz 
towanie. Gotówka twsje. 
jest zabezpieczona - йж 
tem, srebrem i drogiewk 
kamieniami. LOMBARB 
Plac katedralny, Biskupia. 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, sretrna,. 
bryłantów, futer, rasbłi, 
pianin, samochodów ż 
wszełkich towarów, 

3175—2 

  

Sprzedaje się 
kamienica 

w śródmieściu o 20 miesz- 
kaniach, dochód reczny 
31.000 złotych. Informacje: 
Gimnazjalna 6-—15, godz. 

4—6 po poł. 
  

fPer!epjan krótki, używam 
ny sprzedaje się oka- 

zyjnie, oglądać w godzi- 
uach popołudniowych — 
ul. Jasna 22, m. 3. 3198 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

  

   „ASTORJA* — ul. Wielka 39 Uwaga — WILEŃSKA 27. 

Najtaniej | 

franc. niemieck., polsk. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

, 

16 

Gdy pacjent przemówi... 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Tak, tobie wszystko jedno! — 
wrzasnęła, parskając jak rozwścieczo- 
ny.kot. — Tyś nigdy o niego nie dbała 
Ciągle się z nim kłóciłaś. Kłóciliście się 
jeszcze wczoraj wieczorem. Słysz a- 
łam! Nienawidziłaś go. Cieszysz się, 
żeś się go pozbyła. — Zwróciła się do 
O'Leary'ego, potrząsając tłustą, jakby 
lepką, rozedrganą nerwowo ręką. — 
Rewolwe, od którego zginął Adolf, 
znajdziecie w jej rzeczach. Tylko po- 
szukajcie! — wrzasnęła, nie posiada- 

jąc się z trwogi i wściekłości. 
Wydało mi się, że czerwone płanty 

na policzkach Izabelli stały się jeszcze 
jaskrawsze, narówni z ostrą, krwistą 
linją. ust. Ale może nie. Wdowa roze- 
śmiała się i oparła o poduszki sofy. 
Śmiech ten był tak przenikliwy, tak 
gorzki i taki szkaradny, że poczułam 
dreszcze w łokciach. Doznałam złudze- 
nie, że widzę ją po raz pierwszy. 

-— Jeszcze cierpisz z zazdrości, 
Mittie? — rzekła cichym, twardym, 
strasznym, rozbawionym głosem. — 
Zawsze. kochałaś Adolfa, co? A mnie 

  

  

  

wanie. — Szkoda, że on ci się nie 

dostał! 

ROZDZIAŁ V. 

Bez alibi. 

— lzabello! — zabrzmiał w stra- 
sznej ciszy krzyk March. 

— lIzabello, przestań! — rzekł 
dziwnym ostrym głosem Eustachy, 
kładąc mocno rękę na ręce Izebelli. 
Przypuszczam, że musiała poczuć 
kanty pierścionków w ciele, ale nie 
dała tego po sobie poznać. 

Słyszeliście ją! — kwiknęła Mi- 
ttie. — A mie mówiłam? Ona to zro- 
biła! Ona go zastrzeliła! Dlaczego jej 
nie aresztujecie? Dlaczego jej nie za- 

kujecie w kajdany? — Głos jej pod- 

nosił się z każdym słowem, tłuste rę- 

ce drżały. Nagłe zaniosła się okrop 
nem, piskłiwem łkaniem, któremu 

odpowiedziały spazmatyczne echa ze 

  

wszystkich kątów ogromnego pokoju. 
Nie, to było nie do zniesienia. Po- 

czułam gęsią skórę na ramionach, 

drżenie kołan i czczość w żołądku. 

Słowackiego 4—6. 

     
dała ostry pisk i na twarzy jej ukazał 
się 'wyraz bólu. 

— Niech mnie pani puści — wy- 
rzuciła niewyraźnie, chwytając się za 
policzek, — O mało mnie pani nie za- 
biła. 

Ostatnie słowa powiedziała nor- 
malnie. Natrząsnęłam ją na dodatek. 

— Niech pani będzie rozsądna — 
rzekłam. — Czy pani nie widzi, że 
wszyscy jesteśmy bliscy  histerji? 
Przeżyliśmy okropne chwile, jesteśmy 
znużeni i zdenerwowani i panujemy 
nad sobą jak możemy. Mało brakuje, 
żebyśmy nie wpadli w taki stan jak 
pani. Ale przecież musimy być spo- 
kojni. Jeżeli puścimy wodze nerwom, 
staniemy się dó wieczora gromadą ob- 
łąkańców. 

W zapale przemowy ścisnęłam ją 
mocniej za ramiona. Bojąc się, że 
chcę ją znów natrząsnąć, zwróciła się 
z jękiem do OśLeary'ego. 

— Weź ją pan! — zawołała z ręką 
przy policzku. — Już i tak przegryz- 
łam język na pół. 

— Niech pani puści, panno Saro 
— rzekł do mnie Lance O'Leary. — 
Wystarczy: 

Usiadłam na sofie, a on pąsłał mi 
spojrzenie, w którem śmiech mieszał 
się z szacunkiem. Muszę zaznaczyć, 
że jeżeli co robię, to gruntownie. 

— Teraz pan Eustachy Federie — 

  

  Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

| Lecz Lier skiego Stow. Pomocy Sani 

$ czynny ll — 6 pp. i 
1175 

    
  

czucia, jak ołiwa ma wzburzone mo- 

rze. Odetehnęłam głęboko i poprawi- 
łam czepek, który przesunął mi się 
na uchu. March oparła się wygodnie 
o poduszki sofy, lecz palee jej pozosta. 
wały splecione tak jak przedtem. 

— Tak — odpowiedział Eustachy. 

— Nie kładł się pan? 
— Nie — rzekł leniwie młodzie- 

niec: — Źle sypiam i często czytuję | 
do późnej godziny. 

— Kiedy pan widział ostatni raz 

  

stryja — żywego? 
Eustachy ściągnął brwi, jakby się 

namyšlając. \ 
-— Około jedenastej wieczorem. Po 

obiedzie przeszliśmy wszyscy do bib- 
ljoteki — z wyjątkiem panny Keate, 
która poszła do dziadka, i siedzieliśmy 
tu do jakiejś dziesiątej. Stopniowo 
wszyscy się rozeszli. Pierwsza znikła 
Izabella. Około jedenastej poszedłem 
do dziadka, gdzie zastałem panną Ke- 
ate i moją kuzynkę March, z którą 
poszedłem na górę. Ona weszła do 
swego pokoju. Ja przebrałem się ze 
smokinga w bonżurkę i wziąłem fajkę 
i powróciłem do bibljoteki. Schodząc 
nadół, spotkałem stryja Adolfa. Po- 
wiedział mi dobranoc i poszedł na gó- 
rę. Potem go już nie widziałem żywe- 
go. 

— Poszedł pan wprost do bibljo- 
teki? 

łem jakiś huk czy trzask — z drugiego 
końca domu. W pierwszej chwili nie 
zorjentowałem się, że to był strzał re- 

wolwerowy. Dopiero usłyszawszy 
krzyk, rzuciłem książkę i wybiegłem 
do hallu. Moja kuzynka — wska- 
zał słodkiem spojrzeniem March — 
zbiegła właśnie ze schdów. Zapaliłem 
świece i pośpieszyliśmy do pokoju 
dziadka. 

Urwał i założył 
ręce. 

— (zy nagła śmierć stryja zasko- 
czyła pana? — zapytał jakby odnie- 
chcenia O'Leary. 

— Morderstwo zawsze jest zasko- 
czeniem — odpowiedział gładko Eu- 
stachy. — Conajmniej — zaskocze- 
niem. 

— Ile mniej więcej czasu upłynę- 
ło między echem wystrzału i pan- 
skiem wyjściem do hallu? 

Wydało mi się, że opowiadanie 
Eustachego było zbyt proste i niepo- 
dejrzane. Dlatego mastawiłam skwa- 
pliwie uszu, ciekawa, co om powie. 

— Niewiele — odparł spokojnie. 
— (Chociaż. trudno określić. Może w 
dwie minuty po strzale uszłyszałem 
krzyk panny Keate i odrazu wypad- 
łem do hallu. Och, mogło być trzy mi- 

nuty. Trudno powiedzieć, 
— Więc pan się nie odrazu Z0r- 

jentował, że to był strzał rewolwero- 

po napoleonsku 
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wanami, z drzwiami zasłoniętemi cię- 
žkim welwetem. 

— W którem miejscu pan siedział? 
Ruchliwe czarne oczy Iustachego 

przesunęły się po fotelach i kanapach. 
Niedaleko od nas stał fotel, na które- 
go wyściełanej poręczy leżała książka, 
okładką do góry. Wskazał ją bez sło- 

'wa, jakby z triumfalnem zadowołe- 
niem. 

— Tam? — rzekł O'Leary. Wstał, 
podszedł do fotelu i zmierzył wzro- 
kiem odległość od drzwi. Eustachy 
obserwował go bacznie przez chmurę 
dymu, przesłaniającą mu twarz i bły- 

szczące czarne oczy. 
Ale detektyw wrócił ma swoje miejź 

sce i zaatakował zkolei March. 
— Może mi pani będzie łaskawa 

powiedzieć, kiedy pani widziała ostat 
mi raz stryja — żywego? -— Wiem, że” 
pani doznała ciężkiego wsrząśnienia 
-— dodał — ale jeżeli pani się zdobe- 

dzie ma pewien wysiłek... 
— Dziękuję panu — rzekła spo- 

kojnie panienka. — Już przyszłam do 
siebie. Widziałam stryja żywego ostat 
ni raz około jedenastej wieczorem. Z 

bibljoteki poszłam na górę do swe- 
go pokoju, a potem zaszłam do po- 

koju dziadka zobaczyć czy panna Ke- 
ate czego nie potrzebuje. Wuj Adolf 
zosłał w bibljotece i potem... i po< 
tem... — głos jej się załamał, ałe do- 

      

  

nienawidziłaś. Doskoczyłam do niej, pochwyci-  ©iągnął detektyw. — Co pan powie o —Tak. Zagłębiłem się w czytanie wy? : kończyła — potem zobaczyłam go do- 

Urwała. Uśmiech na jej umałowa- łam za tłuste ramiona i natrząsnęłam,  tragedji ubiegłej nocy? Czytał pan w i zapomniałem, że to już było bardzo — Nie. Naturalnie, nie spodziewa. piero po śmierci. 

nych ustach znikł nagle. Westchnęła widocznie silniej niż zamierzałam, bo bibłjotece, kiedy padł strzał? późno — jak na tutejsze zwyczaje. łem się niczego podobnego. C. N.) 

ciężko. aż żaszczękała zębami, i pewnie ugry- Jego spokojny głos działał na Już miałem iść położyć się, doczyty- Lance O'Leary rozejrzał się po du (D. GR, 

— Mój Boże — rzekła niespodzie- zła się w język. W każdym razie wy- wrące w nas wszystkich brzydkie u- wałem tylko rozdziału, kiedy usłysza- / żym pokoju, wyłożonym grubemi dy- —0— 
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