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I Ostatnie przedstawienia w 
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Solidarność nazewnątrz. 
Tydzień ubiegły upłynął pod zna 

kiem debaty nad polską polityką za- 

graniczną w komisjach obu Izb nasze- 

go parlamentu. Dyskusja była pod 

każdym względem na czasie, ponie- 

waż na niedalekim od nas Świecie ro- 

zegrywają się wypadki, posiadające 

duże znaczenie dła sytuacji międzyna- 

rodowej państwa polskiego. — \Муро- 

wiedzenie się kierownika naszej poli- 

tyki zagranicznej min. Zaleskiego о- 

raz członków komisyj spraw zagrani- 

cznych było w tych warunkach ko- 

nieczne. 

Klucz pokoju i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 

w Europie leży obecnie na Zacho- 

Od strony Związku Sowieckie- 

do utrzymania 

dzie. 

go niema wprawdzie żadnych gwaran- 

eyj, że nie rozpocznie on jakiejś awan 

tury, ale nawet gdyby te gwarancje 

były na papierze, nie wzbudziłoby to 

zaufania do polityki sowieckiej, której 

zasadnićzo chodzi o utrzymanie wszel 

kich konfliktów i niepokojów europej- 

skich. Dumping sowiecki nie jest prze 

cie niczem innem, jak nową formą 

akcji mającej na celu zaostrzenie sto- 

sunków socjałnych w Europie i roz- 

sądzanie państw kapitalistycznych od 

wewnątrz zapomocą wzrastającej ma- 

sy malkontentów. Jeżeli pozałem Ro- 

sja Sowiecka nie okazuje agresji bez- 

pośredniej, to jedynie dlatego, że albo 

nie pozwala jej na to stan wewnętrz- 

my, albo z różnych innych przyczyn 

chwila dia niej 

obiecującą. 

nie jest dogodną i 

Jednakże agresja rosyjska nie jest 

straszna ani dła Polski ani dla Euro- 

py, jeżeli ma przed sobą Europę zor- 

ganizowaną i solidarną w sensie utrzy 

mania poczucia wewnętrznego bezpie- 

czeństwa. Posiadając zabezpieczone 

tyły zachodnie Polska bać się Rosji 

nie potrzebuje i jest wtedy prawdzi- 

wem i pewnem przedmurzem Euro- 

PY: й 

Na posiedzeniu traneuskiej Izby 

Deputowanych w dniu 24 b. m. re- 

ferent budżetu Ministerstwa Wojny p. 

Bouilłeux-Lafont oświadczył, że „nie- 

pewność sytuacji zewnętrznej nie po 

zwala na zmniejszenie wydatków na 

cele bezpieczeństwa” w porównaniu 

z r. 1930. 

Go jest przyczyną owej niepewno- 

ści? 

Mimo wszystko czego można spo- 

dziewać się od Sowietów, nie jest to 

obawa przed ich agresją. Nie gra tu 

również większej roli mocno zresztą 

przesadzony. rewizjonizm włoski, cho 

ciaż główne jego ostrze wymierzone 

jest przeciw Francji. Niepokój, któ- 
ry rozpościera się po całej Europie 

ma swe źródło w Niemczech. Rządzi 

tam koalicja stronnictw Środka  po- 

zornie wbrew obu skrajnym skrzyd- 

łom. W istocie rzeczy jednak skrzyd- 

ła te wskutek rozwijanej przez siebie 

dynamiki politycznej, narzucają rzą- 

dowi swoją psychikę i pchają go do 

radykalizowania polityki zagranicz- 

nej. Stawka jest wielce ryzykowna. 

Państwo, rozdzierane przez niezwykle 

gwałtowne wałki wewnętrzne, przecho 

dzące najcięższy kryzys gospodarczy, 
ze wzrastającą z dniem każdym armją 

bezrobotnych (liczba ich przekroczy- 
ła już 5 miljonów). puszcza się na po 

Fitykę zagraniczną, wymagającą wiel- 

kiej konsolidacji sił wewnętrznych. 

  

  

Być może pp. Briining i Curtius 

liczą na to, że na punkcie agresywnej 

polityki wobec Polski zjednoczą cały 

naród niemiecki od komunistów do 

Dobrze, ałe cóż dalej? 

Czy to ma usunąć przyczyny dzisiej- 

mczech? 

hitlerowców. 
   

  

szego rozprzężenia w 

Zdaje się. że rząd niemiecki idzie po- 
prostu po linji najmniejszego oporu, 
strasząc inne państwa europejskie wid 

mem wybuchu wewnętrznego kotła nie 

mieckiego w razie zupełnego niepo- 

wodzenia swoich aspiracyj rewizjoni- 

  

stycznych. Wyraz, którego użył po 

seł Radziwiłł dla określenia tej polity 

ki niemieckiej, jest dość drastyczny, 

ale trafnie wskazuje na jej istotę. 

Do charakterystycznych znamion 

tej polityki należą próby zabezpiecze- 

nia się od strony Francji, krótko mó- 

wiąc — usiłowanie unieszkodliwienia 

postanowień przymierza francusko- 

polskiego. _ Korespondent  „„Kurjera 

Warszawskiego" donosi o prowadzo- 

nych jednocześnie w Paryżu i Berlinie 

rozmowach lewicowych i  prawico- 

wych sfer francuskich i niemieckich. 

Do Berlina zjeżdżają lewicowi poli- 

tycy i dziennikarze francuscy, w Pa- 

ryżu nacjonaliści francuscy goszczą 

przedstawicieli Stahlheimu i wielkie- 

go przemysłu niemieckiego. 

Porozumienie  francusko-niemiec- 

kie jest tak samo cenne dla pacyfi- 

kacji europejskiej jak każde inne po- 

rozumienie państw naszego kontynen- 

tu, byle się nie odbywało cudzym ko 

sztem. Nie mamy powodu przejmo- 

wać się wystąpieniami niektórych pu- 

blicystów francuskich, nie odznaczają 

cych się stałością przekonań i bezin- 

teresownością. Polityka francuska nie 

cierpi na krótkowidztwo i tak zna- 

komici i wytrawni jej kierownicy jak 

Briand, doskonale rozumieją coby 

Francję w dalszej przyszłości koszto- 
wało porozumienie z Niemcami za ce- 

nę zerwania przymierza z Polską. 

Zbytnich więc obaw pod tym wzgłę- 

dem żywić nie należy. Jednakże na- 

wet pewne odchylenia proniemieckie 

ze strony rozmaitych polityków fran- 

cuskich i brak odpowiednich enun- 

cjacyj francuskich odrzucających ja- 

kiekolwiek iunctim pomiędzy zbliże- 

niem z Niemcami a rewizją granic pol- 

skich już może być zachętą dla tych 

polityków niemieckich, którzy na 

„neutralności* Francji opierają swe 

antypolskie rachuby. Porozumienie 

'-dwóch mocarstw, które w wyniku swo 

im wzmacnia tendencje agersywne je- 

dnego .z nich wobec trzeciego państwa 

nie służy sprawie utrwalenia pokoju 

i nie jest żadnym zyskiem dla idei Pan 

europy. Miał więc rację poseł Mac- 

kiewicz, kiedy witając porozumienie 

niemiecko-francuskie, zastrzegał, że 

„chcielibyśmy aby pokojowość, któ- 

ra stanowi ideologję tego zbliżenia, 

stała się także i nam dostępna, aby 

ustały ataki niemieckie ciągle przeciw 

nam zwracane”. 

Row o k 

Debaty w obu komisjach spraw za- 

granicznych miały charakter poważny 

naogół i rzeczowy. Do wyjątku zali- 

czyć należy wystąpienia niektórych 

mówców z opozycji, usiłujących i przy 

tej okazji wylewać swoje żale i zarzu- 

ty z dziedziny naszych stosunków we- 

wnetrznych.  Skarcił tych mówców 

słusznie poseł Hołówko. 

Polityka min. Zaleskiego spotka- 

ła się naogół z uznaniem wszystkich. 

Krytyka-i zastrzeżenia dotyczyły kwe- 

styj taktycznych lub zgoła ubocznych. 

W. naszych stosunkach ta zasadnicza 
solidarność jest objawem znamiennym 

i bardzo cennym. Państwo polskie bar 

dziej niż kiedykolwiek znajduje się 
w sytuacji wymagającej szczególnie 

silnego zespolenia się społeczeństwa 

dokoła pewnych niewzruszonych za- 
swej polityki zagranicznej. W 

tych warunkach każde nie powodo- 

sad 

wane koniecznością zaostrzenie prze- 

ciwieństw wewnętrznych jest szkodli- 

wą lekkomyślnością. Zwłaszcza jeż 

li po długim okresie walki wewnętrz 

zaczyna 

  

nej jednolitość nazewnątrz 

dopiero się cokolwiek odradzać. 

W obradach komisyj spraw zagr. 
przedstawiciele Bezpart. Bloku unikali 

zadraśnień w stosunku do swoich ko 

legów z opozycji. _ Dobry: przykład 
dał min Zaleski, poświęcając wiele 
ciepłych słów uznania 

zmarłego senatora z PPS. St. Posnera. 

  

„Ognis 

działalności / 

      

Wenizelas, 

  

    
premier grecki, który, jak wiemy, odbył nie- 

dadza GIS Bodróż pozkijopie: 

  

Min. Zaleski u Pana 
Prezydenta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w południe P. Prezydent 
izeczypospolitej przyjął p. min. sp. 

zagr. Zaleskiego, który przedstawił P. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej szcze- 
gółowe, sytuację międzynarodową, a 
w szczególności sytuację Polski na te 
renie zagranicznym. 

13-a rocznica niepodległości 
Estonji w Warszawie. 
WARSZAWA. 225.11. Pat — We 

środę w 13 rocznicę odzyskania nie- 
podległości Estonji odbyło się uroczy- 
ste plenarne posiedzenie towarzystwa 
połsko-estońskiego. Na posiedzenie to 
przybyli poseł i minister pełnomocny 
Estonji p. Tofer, min Schaetżel, były 
marsz. Senatu prof. Szymański, wi- 
ceprezes klubu -BBWR. Tadeusz Но- 
łówko, dyrektor PAT. Roman  Sta- 
rzyński, prezes zarządu towarzystwa 
polsko-estońskiego Władysław Lud- 
wik Ewert i inni. 

Zgon artysty. 
LWÓW, 25.11. (Pat). Zmarł tu 

znany artysta dramatyczny Kazi- 

mierz Okornicki. 
aż 

Czułości austrjacko- 
niemieckie. 

BERLIN. 25.11. Pat. — W drugiej 
połowie marca delegacja rządu Rze- 
szy z ministrem spraw zagranicznych 
Curtiusem na czele wyjeżdża na zapro 
szenie rządu austrjackiego do Wied- 
nia. W skład delegacji wchodzi kilku 
przedstawicieli urzędu spraw zagra- 
nicznych oraz sekretarz stanu dr. 
Rinder. Kanelerz Bruening w wizycie 
tej nie weźmie udziału, będąc zmu- 
szony do pozostania w Niemczech ze 
wzgłędu na sytuację polityczną. 

Echa zamachu na króla; Zogu. 
WIEDEŃ, 25.1. (Pat). Obrońcy 

aresztowanych Albańczyków mają 
zamiar wnieść podanie o wstrzyma- 
nie wydalenia Albańczyków, podej- 
rzanych o udział w zamachu na kró- 
la Zogu. Jednacześnie obrońcy zgło 
szą wniosek o przesłuchanie króla 
Zogu. 

  

      

Należałoby życzyć aby ta metoda zo- 

stała przeniesiona również na teren 

prac parlamentarnych. 

Bezwzględna większość, którą dyspo- 

nuje Błok Bezp. w Sejmie nakłada nań 

obowiązek dokonania pewnego wy- 

siłku w tym kierunku. Jest to natu- 

ralne dążenie zwycięzcy, który chce 

na swem zwycięstwie coś trwałego bu 
dować. 

wszystkich 

   

Nie można się łudzić, że jest to 

łatwe zadanie, ale Blok Bezp. potrafił 

niejedną trudność pomyślnie przezwy 

ciężyć, nawet wtedy, kiedy miał prze- 

ciwko sobie większość w Sejmie. 

Dziś sytuacja się zmieniła i osią- 

gnięte rezultaty uzasadniają potrzebę 

rewizji stosowanej w poprzednim Sej 

mie taktyki. Z drugiej strony opozy- 

cja powinna zaniechać czynienia z 
organizacyj międzynarodowych  try- 
bunału apelacyjnego dla „krzywd do- 
znawanych w domu. 

Powtarzam: solidarność nazew- 
nątrz, ujawniona w rzeczach zasadni- 
czych w ub. tygodniu, jest zjawiskiem 

w obecnej trudnej sytuacji pociesza- 

jącem. Trzeba tylko starać się umac- 

niać ją od wewnątrz. ! 

л Testis 

  

     

w wieku lat 66. 

  

SAMUE 
Obrońca Sądowy i Członek Zarządu Zrzesz. Obrońców Sądowych, 
po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 25 lutego 1931 r. 

Pogrzeb nastąpi w dniu 26 lutego © godz. 12 z domu 
żałoby przy ul. W. Pohułanka Nr. I. 

Zarząd Zrzeszenia Obrońców Sądowych w Wilnie. 
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Dyskusja nad ratyfikacją traktatu handlowego 
z Niemcami. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Komisja spraw zagranicznych Sej 
mu, przeprowadziła dziś debałę nad 
ratyfikacją umowy handlowej polsko- 
niemieckiej. Wszyscy mówcy włącz- 
nie z referentem ustawy, posłem Jesz- 
ke (z klubu B. B.) ocenili umowę tę 
z punktu widzenia gospodarczego za 
niekorzystną dla Polski. Kłub Naro- 
dowy i klub Chłopski wypowiedzieli 
się kategorycznie przeciw ratyfikacji. 
Rząd jednak dążąc do stabilizacji i 
unormowania stosunków ze swymi są 
siadami, oraz chcąc dać wyraz swym 

pokojowym dążeniom, przez usta swe 
przedstawiciela p: min. Doleżała, pod 
trzymał tę ustawę domagając się tej 
ratyfikacji. Na dzisiejszem posiedze- 
niu nie odbyło się głosowanie, obrady 

bowiem zostały przerwane ze względu 
na rozpoczynające się posiedzenie Sej 
mu,a wznowione będą dziś. 

Ze sfer miarodajnych sejmowych 
dowiadujemy się, że mimo krytyczne 
go ustosunkowania się większości sej- 
mowej do warunków umowy handło 
wej z Niemcami, będzie ona ratyfiko- 
wana, bowiem w chwili obecnych sto 
sunków polsko-niemieckich, ratyfika 
cja ma charakter wyłącznie demon- 
stracyjno-formalny, gdyż umowa nie 
wejdzie w życie ze względu na stano- 
wisko rządu niemieckiego, który dą- 
ży do sparaliżowania tej umowy i nie 
chce dopuścić do tej ratyfikacji w par- 
lamencie Rzeszy. 

Przed debatą konstytucyjną. 
Teł od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś o godz. 10 rano odbyła się u 
p. marszałka Sejmu Świtalskiego, na- 
rada eo do ustalenia terminu i stro- 
ny formalnej debaty konstytucyjnej, 
która w krótkim czasie wejdzie pod 
obrady Sejmu. Od chwiłi złożenia 

wniosku, zawierającego nową konsty- 
tucję przez BBWR. upłynęło już prze 
pisanych dni 14, wobec czego Sejm mo 
że podjąć rozprawę generalną nad re- 
wizją konstytucji. 

Wniosek o wybranie komisji śledczej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Do laski marszałkowskiej wpły- 
nął na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu, wniosek podpisany przez kluby: 
Chlopski, PPS. Ch. D. i N. P. R., do- 
magający się na podstawie art. 34 
Konstytucji wyboru sejmowej komi- 
sji śledczej do zbadania rzekomych 

nadużyć, popełnionych przez władze 
administracyjne, w czasie ostatnich 
wyborów do Sejmu i Senatu. W skład 
tej komisji ma wejść 7 przedstawicie 
li z najliczniejszych klubów sejmo- 
wych, po jednym z każdego klubu. 

Pół miljarda kredytów na roboty inwestycyjne. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sumaryczne zestawienie pozy- 
cyj przeznaczonych na inwestycje w 
budżecie daje blisko pół miljarda kre- 
dytów na roboty: kolejowe, budowle 
rządowe, budownietwo mieszkaniowe, 
drogowe, wodne, mosotwe i t. p. Naj- 
ważniejszem zagadnieniem w obecnej 

sytuacji staje się wczesne uruchomie- 
nie: sezonu budowlanego. Wczesne u- 
ruchomienie robót inwestycyjnych mo 
że w dużym stopniu wpłynąć na odprę 
żenie sytuacji gospodarczej, a z tem 
również wpłynąć na złagodzenie kryzy 
su. na rynku pracy. 

Obniżenie składek członkowskich 
w Kasach Chorych. | 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 
W związku z reorganizacją Kas 

Chorych, polegającą na złączeniu Kas : 
miejskich i obwodowych w jedną ca- 
łość, osiągnięte zostały znaczne oszczę 
dności administracyjne. Oszczędności 

te zużyte będą na obniżenie składek 
członkowskich, które w obecnej swej 
wysokości zbyt uciążliwe są zarówno 
dla pracodawców jak i pracowników. 

e 

„Międzynarodowy dzień głodu" w Warszawie 
zawiódł nadzieje komunistów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
W dniu wczorajszym komuniści, na roz- 

kaz trzeciej międzynarodówki, zamierzali 
zorganizować demonstrację, związaną z mię- 

dzynarodowym dniem głodu i usiłowali w 
kilku punktach stoliey zakłócić spokój. O 
godz. 12-ej w poł. na roga uł. Solnej i Ełe- 
ktoralnej 10 osobników wybiło szyby w skle- 
pie spożywezym. Patroł policyjny aresztował 
sprawców. Przed godz. 12 w poładnie, przy 
państwowym urzędzie pośrednietwa pracy, 
aresztowano agitatora komunistycznego za 
wzywanie bezrobotnych do demonstracji. Zna 
leziono przy nim rewolwer, oraz odezwy ko- 
munistyczne. Na Brudnie aresztowano pięciu 
komunistów za rozwieszanie transparentów. 
W godz. przedpoładniowych na płaeu Kerce- 
lego, zgromadziło się około 200 osób rekru- 

tujących się z szumowin miejskich, do ktė- 
rych zamierzał przemawiać poseł komunisty- 
czny Bużyński. Patrole policyjne nie dopuś- 
ciły do wiecu i natychmiast rozproszyły tłum. 
Q godz. 1-ej min. 20 na ul. Ogrodowej sfor- 
mował się pochód, złożony z około 100 ko- 
munistów, który został rozproszony przez 
przodownika i jednego policjanta. Wreszcie 
wieczorem grupa złożona ze 100, komunis- 
tów wyrostków usiłowała pzredostać się na 
plae Teatralny. Jednak widok policji zniechę- 
cił ich do dalszych demonstracyj. Jak widać 
z powyższego, przebieg „dnia głodu* skończył 
się w stolicy fiaskiem. Fabryki wszystkie 
były czynne od rana, a spokój nigdzie nie 
został zakłócony. Patrole policyjne likwido- 
wały w zarodku próby zakłócenia spokoju. 

W całej Polsce i Gdańsku. 
Nie udał się komunistom „międzynarodo- 

wy dzień głodu* i w innyeh większych mia- 
stach i ošrodkach robotniezyeh Polski. Ani 
na Śląsku, ani w Zagłębia Krakowskiem pra- 

  

cy nie przerwano i żadnych awantur nie by- 
ło. Także i na terenie W.m. Gdańska panował 
spokój. Jednem słowem komuniści ponieśli 
zupełne fiasko. у 

Wizyta ministrėw angielskich w Rzymie. 
RZYM. 25.11. Pał. — Wiadomość 

przybycia do Rzymu w środę wieczo- 
rem angielskich ministrów Henderso- 
na i Alexandra zelektryzowała miej- 
scowe koła polityczne. Sfery rządowe 
zawczasu były powiadomione zarów- 
no o tej wizycie, jak i o wizycie pary- 
skiej. Przyśpieszenie przyjazdu do Rzy 
mu, jak można domyślać się, jest wy- 
nikiem osiągniętego w zasadzie poro- 
zumienia w Paryżu, które na gruń- 
cie rzymskim ma doprowadzić trzy za 

interesowane mocarstwa —- Anglję, 
Francję i Włochy do definitywnego * 
ukałdu: „Tribuna* stwierdza, że po- 
rozumienie anglo-włoskie jest dła po- 
lityki światowej niezbędne jako uzupeł 
nienie porozumienia anglo-japońsko- 
amerykańskiego. Nie ulega wątpliwo- 
Ści, że pertraktacje przeniesione z gru 
niu czysto technicznego na grunt poli 
tyczny, mają dla Włoch specjalną wy 
mowę, z wagi której zdaje sobie spra- 
wę szeroki ogół. 

Hr. 46 (1988) 
  

ku” — Wielka 24 — „SZOPKA AKADEMICKA" — dziś o godz. 20-ej 8 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Prezes tautininków zaprzecza 
wiadomościom 0 rozdźwię- 
kach w rządzie litewskim. 

Prezes związku narodowców Łape- 
nas udzielił współpracownikowi .„Sie- 
godnia“ wywiadu, w którym oświad- 
czył, że pogłoski jakoby wkrótce ma 
wystąpić 4 ministrów z obecnego ga- 
binetu, są zupełnie bezpodstawne. 

— Bezpodstawne są również po- 
głoski — dodał Łapenas — jakobym 
miał pertraktować z woldemarasow- 
cami. Coprawda, zdarzały się wypad- 
ki, że byli woldemarasowcy zgłaszali 
się i proponowali swe usługi nam i na- 
szemu rządowi. Były to jednak wypad 
ki odosobnione i na tem kończyły sie 
nasze pertraktacje rzyć 

Obecnie związek tautiników zaję- 
ty jest przygotowaniami do przysz- 
łego kongresu, który się odbędzie w 
czerweu r. b. 3 

     

ANTYPOLSKA PROPAGANDA 
PROF. BIRŻYSZKI W AMERYCE. 

Prof. Birżyszka, który wyjechał do Ame- 
ryki w celu propagowania wśród Litwinów 
amerykańskich idei odzyskania Wilna i po- 
pularyzowania związku odzyskaniaWilna, 
na jednem z pierwszych zwołanych przez nie- 
go zebrań wygłosił przemówienie, w którem 
między inn. wywodził: 

A w ciągu 10 lat hasło odzyskania Wilna 
nie nie straciło na swej mocy. Niepodległóść 
dała nam siłę równoważącą różnicę ilościo- 
wą: I Litwin na 10 Polaków. Polska — oł- 
brzym na glinianych nogach, nienormalnie 
wyrosła i musi stać się ofiarą anarchji. Trze- 
cią część jej ludności stanowią mniejszości 
narodowe. Mniejszości te, szczególnie Ru- 
sinów i Ukraińców powinniśmy pociągnąć 
do wspólnej walki z imperjalizmem polskim 
o wspólne nam cele. Narody te nie posiada- 
ją jeszcze własnych państw, lecz przykład 
słabszej liczebnie od nich niepodległej Litwy . pozwala mieć pewność, iż zrzucą oni obce 
jarzmo. Związek Odzyskania Wilna nie za- 
mierza odnowić tradycyj państwa Witolda 
Wielkiego, o stworzeniu którego marży Pol- х O ska, uważa jednak, iż Litwa jest.spadk« biercą wiłoldowej idei szerzenia na wscho- ы odzie zachodnioeuropejskiej kultury. Polsce 
przeciwstawić się będziemy mogli jedynie 
wtedy, gdy od morza Bałtyckiego do Czar- 
nego stanie nieprzerwany szereg zdrowych 
narodów, gdy ludy państw bałtyckich i wyz- 
wolone narody ruskie uznają wspólne swe za 
danie krzewienia kultury na wschodzie Eu- 
ropy. Wówczas może będzie miała w nas Polska dobrych sąsiadów. 

Z uprzejmej oferty prof. Birżyszki Poł- ska zapewne nie skorzysta. Ale uczonemu li- 
iewskiemu widmo laurów politycznych, jak: 3 widać spać nie daje. 

PROJEKT USTAWY 0 WYJĄTKOWEJ 
OCHRONIE PAŃSTWA. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prze- kazało już Gabinetowi Ministrów do rozwa- 
żenia projekt nowej ustawy o ochronie” wyjąt- kowej, któryby zastąpił stan wojenny. W myśł tego projektu cała władza i funkcje wo- jennych komendantów przeszłyby do kompe- teńcji naczelników powiatów. 

ZMIANA NA STANOWISKACH ATTACHES 
WOJSKOWYCH. > 

„Liet. Aid." podaje ze źródeł wiarogod- nych iż w najbliższym czasie rząd Z. S. S. R. zamierza dokonać szeregu zmian na stano- wiskach swych przedstawicieli wojskowych w państwach bałtyckich. W związku z temi zmianami przewidywane jest przeniesienie į CŁO attache w Kownie Kurdiumowa _ $ o Iallina, na jego miejsce zaś ё 4 nowa osoba. a : ое eis Dnia 20 b. m. rano przybył do Kowna, " | akredytowany przy rządzie litewskim przed- stawiciel wojskowy królestwa włoskiego pułk. gen. sztabu Mancinelli. 

NAPŁYW TOWARÓW SOWIECKICH 
DO LITWY. 

Sowiety zaczęły zalewać Litwę swemi ta- warami, które bez względu na wysokie ko- 
szty transportu, kosztują znacznie taniej od towarów miejscowych lub 'importowanych z zachodniej „Europy. Po drzewie sowieckiem w tych dniach przybył do Litwy pierwszy transport papieru sowieckiego, ostatnio zaś do portu Kłajpedzkiego zawinął statek grecki „Forini Tara", przywożąc z Odessy 6000 tom sowieckiego cukru, który ze względu na swę taniość ma obniżyć cenę cukru w Litwie. | 

lionia A 

Gietda warszawska z dn. 25.II. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

  

a
a
 

26 

3 
ь 

! 
1 

4 
# 

Dalar: esa a - 8,91—8,93 - 8,89 Holandja * * + + + - 358,03 —358,93—357,13 Londyn . . . . . . 43,351/, —48,46 — 43,241, 
Nowy York . .. -; 8.915—8,935—8,895 Nowy York kabel. . . 8.924—8,944—8,904 
Fary" 34,97'/,—35,06 - 34,89 Szwajoarja . . . . . 171,88 —172.31—171,45 
Wiedeń a 703 90% 125,36—125,67—12,05 
Berlin w obr.pryw. . BEZ 212,13 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% premjowa pożyczka budowlana . 50,00 4% pożyczka inwestyc. + › „ « 103.00 5% Konwersyjna . . . . ,. „.. «.. 50,00 
6% dolarowa 12 e 4 - 71,50—71,00 896 L. Z. B. G. K. 1 B.R., obi. B. G. K. 94:00 

  

Te same 7% .. .. .. «ear 882 : 8% Tow. Kred. Przem. Pol... | . 8306 A 4.05) sibinSkkiė: > a > - 52,37 
70/, ziemskie dolarowe „| - 76,5 - 8% warszawskie . .. . . . 72,00—78,75 i 8% Częstochowy . ;. . « . « . . .. 63,00 я 1046 Lalšiak a ie god 72,00 

K
E
 

805 Piotrkowa: 11... «44% 168,00 
TOW SIB0P88 0. 28 k 74,50 

AKCJE: ° 
Bank Polski (bez kup. па г. 1930) 137—124,50 ; 3 
В. Zw. Sp. Zarobkowych . . . .. . 65,00 
Modrzejów 20040208 O 
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Waine zebranie Bratnieį Pomocy U. S. B. 

Nieco spóźniony przeciskam się 
przez zatłoczony kórytarz: Rozpoczęły 
się już wybory przewodniczącego ze- 
brania. Przy pierwszych drbwiach do 
auli Śniadeckich ścisk znaczny. To 
tradycyjne drzwi „prawicy*. Przy gło- 
sowaniu „przez drzwi* przechodzą 
zawsze tędy wszechpolacy. Z trudem 
przedostaję się przez stłoczoną groma- 
dę. szczęśliwie, nieoczekiwanie małą 

przestrzeń korytarza zajmującą. Za to 
przy drugich, wielkich drzwiach — 
tłum ze dwa razy większy. Oho—doh- 
ra nasza! Jakoż niebawem, gdy stru- 
mień wchodzących dawno się urwał 
przy drzwiach pierwszych, tędy jesz- 
cze wciąż napływają do sali zwolenni- 
cy kand a kół naukowych, p. Je- 
rzego Wiszniewskiego. Wynik druzgo- 
cący dla „tamtych. P. Wiszniewski 
ma 551 głosów, p. Saski (wszechpo- 
lak) zaledwie 325. Pozatem 52 gł. ma 
kandydat ,„„Centro-lwa*, p. Ambroziak 
(młodz. lud. i socjal), wstrzymujących 
się 27-iu. Przewodniczenie obejmuje 
p. W., powołując jeszcze paru kole- 
gów do prezydjum. poczem przystę- 
puje do następriego punktu obrad, — 
wyborów prezesa Br. Pom., przedtem 
jeszcze zgłasza swoje wystąpienie z 
błoku Kół Nauk. Koło Teologów. po- 
żegnane okrzykami „Nu to nie, gra- 
barzy nam nie potrzeba!” 

Przemówienia za kandydatami. 
Jest ich trzech: p. Henryk Dembiński 
z ramienia Kół Naukowych, p. J. Diet- 
rich z ram. młodzieży wszechpolskiej, 
oraz centrolewowy p. Ambroziak. 
Pierwszy mówił p. Ochocki pre 
skompromitowanego t zw. „Wil. 
Komitetu Akademickiego”, jeden z fi- 
larów młodzieży wszechpolskiej, za- 
głuszony przez dość bezceremonjalny 
gwar rozmów na sali, poza najbliż- 
szymi nikt nie zadaje sobie fatygi słu- 
chania mówcy, który zniechęcony nie- 
bawem milknie. Probuje teraz szczę- 
ścią nieco młodsza pflanza obwie- 
polska, niejaki p. Cieszewski znany z 
niewybredności i wogóle z nieprzebie- 
rania w argumentach. Ma pretensje 
do Kół Naukowych o rzekome wyda- 
wańie przez nie pieniędzy na ulotki 
wyborcze. Śmieją się z tego koledzy 
z Kół, — „ja dałem te pieniądze”, „ja* 
mówi drugi, trzeci i dziesiąty. Ogólna 
wrzawa ironiczna. 

Jeszcze parę przemówień. Wszech- 
polacy zaczynają obstrukcję. W pew- 
nym momencie wnioskują o ineufność 
pod adresem prezydjum. Wniosek u- 
pada przytłoczony taką większością, 
że leaderzy endeccy bledną z irytacji. 
Wysuwają przeciwko większości śmie 
szny, historyczny zarzut „wciągania 
Kół Naukowych do polityki“..Jakiej— 
niewiadomo. Czy wybory do Br.*Po- 
mocy są „polityką*? A jeżeli zdecydo- 
wanie polityczna organizacja rządziła 
Bratnią Pomocą przez tyle kaden- 
<yj — to nie była polityka... Któryś z 
tych zdenerwowanych panów krzyczy 
pod adresem strony przeciwnej: — 
„Żydów chcecie wprowadzić do Br. 
Pomocy!* — „Lepszy Żyd niż Grzyb 
(wszechpolski)!* —— odpówiadają z 

    

   

    

   

  

   

- humorem zaczepieni. 
P. Gołubiew stawia wniosek o przer 

wanie dyskusji, która zaczyna być ja- 
łowa i nudna. Wszyscy już mają jej 
dosyc z wyj. wszechpoalków, proszą- 
cych '0 uwzględnienie listy mówców, 
których jest tylko... 18-tu. Nie — to 
irudńo będzie znieść wniosek p. G. 
przechodzi olbrzymią większością. 

Nakoniec wybory prezesa. — Gło- 
sowanie przez drzwi; 587 głosów za p. 
Dembińskim, 407 za p. Dietrichem, 35 
dostał p. Ambroziak, 26 wstrzymało 
się od głosu. Burza oklasków wita 
wynik. Taka sama — nowego prezesa, 
który krótko i serdecznie a z ogniem 
przemawia. 

Wybory wiceprezesów. Koła Nau- 
kowe wysuwają dzielnego i pracowi- 
tego prezesa Koła Roln., p. Ig. Popław- 
skiego, wszechpolacy p. OcHockiego. 
Głosowanie. Cały las rąk podnosi się za 
pierwszym, „trzy drzewka w dwa rzę- 
dy* za p. Ochockim. Tak zresztą wy- 
glądają wszystkie głosowania od po- 
<czątku dą końca. Ani chwili wahania. 

EEA 

  

   

2 wiosną w latach 1909-—11 zja- 
wili się w Paryżu cudowni ludzie... 
Nie ludzie... peri, hurysy, żar-płaki, 
elfy. bóstwa leśne i wodne, nimfy i 
satyry, poliszynele i lalki... spoczęli w 
swym łocie w Thćatre du Chatelet i 
rozwiesili wielkie płachty afiszów, 
gdzie czytać można było że zespół ba- 
letów rosyjskich pod dyrekcją Serge 
de Diagilew, a reżyserją p. Fokina. 
wykona w dekoracjach Baksta panto- 
miny i tańce pod muzykę: Schuman- 
na, (Karnawał), Czerepnina, (Narcyz), 
Rimski-Korsakowa, (Sadka i Szehere- 
zada), Dukasa, (Peri), Strawińskiego, 
(Petruszkaj, Żar-Ptica i t. d. 

Zaraz po pierwszych przedstawie- 
niach, cały Paryż, niezależnie od mo- 
dy na wszystko co rosyjskie, szczerze 
szalał z zachwytu. Nie podobnego nikt 
jeszcze nie widział. Cóż znaczyły mdłe 
i mechaniczne ewolucje gazowych 
spódniczek nudnego korps de ballet 
Wielkiej Opery, kiedy tu widziało się 
<udowne, nieprawdopodobnie piękne 
kobiety, o dziwnych oczach i egzo- 
tycznych twarzach, mężczyzn zbudo- 
wanych jak bogowie, którzy tańczyli 
pół nago, tworzyli z muzyką współży- 
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UMARŁ ELF... 

Wraženia i wyniki. 

Najbardziej zdecydowana, jaką tylko 
można sobie wyobrazić, klęska w de-' 
magogji partyjnej, obwiepolskiej na 
terenie U .S. B. 

Drugim prezesem wybrano p. Ro- 
dziwiona, także kandydata Kół Nau- 
kowych. Wybory pozostałych człon- 
ków zarządu. Wszechpolacy w obawie 
klęski, wycofują swoją listę. Pozostaje 
tylko jedna — Kół Nauk., na jej czele 
stoją pp. Chmiełewski, Chyliński. 
Dziczkaniec i inni. Głosowanie za 
pom. kartek, które obejmuje Komisja 
skrutacyjna. Wynik — wiadomy zre- 
sztą zgóry — za parę dni. i 

Wybory Komisji Rewizyjnej. Koła 
Naukowe wysuwają na prezesa tejże, 
p. Jerzego Wiszniewskiego. Wszech- 
polacy p. Ochockiego, powołując się 
na słowa p. Dembińskiego. wyrżeczo- 
ne na zebraniu Koła Parwników, że 
gdy jedna partja obejmie zarząd, dru- 
ga powinna objąć Komisję Rewizyj- 
ną. Świetną odprawę daje im p. Dem- 
biński. 

„Istotnie, tak być powinno, gdy 
wchodzą rzeczywiście w grę partje, 
jak mł. wszechpolska np., psychologja 
partyjna bowiem, jest tego rodzaju, że 
sprzyja nadużyciom. Psychika mafji 
inne stosuje kryterja do grzechów 
własnych członków inne, do obcych, 
rzecz Oczywista i znana, „swoich 
traktuje znacznie łagodniej. Tu niema 
mowy. o partjach. Nie wolno starej 
zgniłej moralności partyjnej stosować 
do obecnej większości. To nie wagi, 
na których ważą się dusze młodzieży, 
to zwykły obóz czysto gospodarczych 
zagadnień. Należy odróżnić moralność 
ludzi Kół Naukowych od zgniłej mo- 
ralności partyjnej. 

Prezesem Kom. Rewizyjnej wybra- 
ny został p. Wiszniewski. Następnymi 
członkami wybrano pp. Łukaszewicza. 
Kohutka (harcerz), Kowalika (har- 
cerz), Antoniewicza i Rudzińskiego. 
Nie przyjął wyboru obrażony że nie 
został prezesem p. Ważyński (wszech- 
polak) oraz w te pędy za endecką p. 
matką, p. Ambroziak (ludowiec). 
Przystąpiono teraz do wolnych wnio- 
sków. 

Przyjęto przez aklamację liczne 
podziękowania dla pp. prof. kierow- 
ników klinik, dla pp. lekarzy ordynu- 
jących w Akad. Kasie Chorych za sta- 
ranną opiekę nad chorymi akademi- 
kami, często bezinteresowne zabiegi 
lekarskie etc. Następnie poszły cięższe 
pociski. 

A więc 

  

    

   
  

p. Antoniewicz postawił 
wniosek o zaprzestanie płacenia 50-. 
groszowych składek trymestralnych 
na Wil. K. A. z projektem użycia tych 
pieniędzy na fundusz  przeciwgružli- 
czy Br. Pom. U. S. B. Wniosek ten po 
zajadłej dyskusji i rozrywaniu szat 
przez zatrwożonych 0 opanowaną 
przez nich instytucję, młodzieńców 
wszechpolskich, przeszedł b. dużą 
większością głosów. Nieocenionem in- 
termezzo było przemówienie niejakie- 
go p. Wrony strasznie „niezależnego* 
socjalisty, na temat „Śmiert* krowopij- 
cam burżujam*. Ten tytułując ciągle 
p. Ochockiego „jasnie panem“ zapro- 
ponowal zniesienie jakiegokolwiek po- 
datku, žeby nie wydawač niepotrzeb- 
nie pieniędzy na „różne endeckie ha- 
łaburdy*, jak się wyraził. Wywoływał 
co chwilę burze... wesołości. Olbrzy- 
mia większość zebranych serdecznie 

      

spłakała się ze śmiechu. Wszystko by- . 
łoby dobrze, gdyby pocieszny mówca 
nie grzmotnął ni stąd ni zowąd w... 
Dmowskiego. Nie wytrzymali wszech 
polacy i po bohatersku, ławą rzucili 
się w obronie tego świętego endeckiego 
na tak „licznego* wroga... Cale to 
zajście miało charakter tak humory- 
styczny, że nikt nie miał sił w home- 
rycznym śmiechem oponować i p.Wro 
na, któremu zresztą nie się nie stało, 
nie dokończył przemówienia. 

Po wyniku głosowania, oburzony 
leader wszechpolski p. Ważyński, na 
znak protestu wychodzi z sali. Za 
nim... dosłownie... czterech czy pięciu 
jego zwolenników... Kompromitująca 
przegrana. 

Przechodzi wniosek p. Wolskiego, 

    

cie, współnatchnienie, grali przejmu- 
jące dramaty w rytmie dźwięków. 
podkreślając uezucia pantominą, g'e- 
stem i skokiem takiej maestrji, takiej 
oryginalności, jakiej dotąd nie widzia- 
no. Niebawem na ustach tout Paris 
brzmiały po najelegantszych cafć j sa- 
lonach westchnienia: „Ach ten Niżyń- 
ski, bożek tańca, ach Fokina, co za 
krucze włosy do stóp, co za Oczy, co 
za nóżki... ach Karsawina, co za lek- 
kość, co za subtelność, a Truchanowa, 
ta wężową giętkość..." 

Kostjumy pomysłu Baksta były 
również rewelacją dla Francuzów, 
dość banalnie ubierających swe bale- 
ty. Istotnie były to widowiska na bar- 
dzo wysokim poziomie sztuki mimicz- 
nej, choreograficznej i muzycznej i 
plastycznej. Inscenizacja dzieł mu- 
zycznych pojęta swoiście, pozostawia- 
ła szerokie pole natchnieniu indywi- 
dualnych artystów. Najciekawszem 
widowiskiem był Pietruszka, kiermasz 
we wsi rosyjskiej z tańcami narodo- 
wemi i ożywionemi przez czarodzieja 
lalkami, z których biedny Pietruszka, 
zakochany w lalce, umiera z rozpa- 
czy, bo ona woli potwornego murzyna. 

    

aby wobec tego, że. przygotowany 
przez Wil. K. A. statut sądu honoro- 
wego jest bardzo wadliwy, zaś W. K. 
A. wogóle nie daje gwarancji solidne- 
go i bezstronnego opracowania tegoż, 
przeto najbliższe nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Br. Pom. uchwali statut 
sądu honorowego. Projekt tegoż opra- 
cowuje Koło Prawników. 

Po przyjętym przez aklamację 
wniosku o podziękowanie kuratorowi 
Stowarzyszenia prof. Jakowickiemu, 

p. Bujnicki stawia wniosek o wycofa- 
nie t. zw. wirylisty Br. Pom. z Wił. 
K. A,, stałego jćj przedstawiciela tam- 
że, z urzędu. Wywołuje to burzę w 
szeregach wszechpolskich. Jakto, dru- 
gi atak na ich domenę?! Padają osz- 
czercze słowa przypomnienia, jakoby 
przed dwoma laty p. Dembiński pro- 
ponował odrzucenie przymiotnika 
„połskiej” z nazwy Br. Pom. Pol. Mł. 
Ak. P. Dembiński odbija to przy- 
gważdżając z punktu tę niecną in- 
wektywę demagogiczną, przypomnie- ° 
niem wyroku sądu rektorskiego z 
przed dwóch lat, który sprawców tego 
oszczerstwa potępił. Następnie prze- 
mawia w sprawie wniosku p. Bujnic- 
kiego. 

„Czem jest t. zw. „Wileński Ko- 
mitet Akademicki? Filją prowincjo- 
nalną centrali warszawskiej, t. zw 
Naczelnego Komitetu Narodowego, u- 
stanowionego przez walny zjazd de- 
legatów środowisk uniwersyteckich w 
r. 1925-ym, jako władza t. zw. Związ- 
ku Narodowego Polskiej Młodzieży 
Akademickiej. Jest rzeczą ogólnie 
przyjętą, że państwo reprezeniuje o- 
gół obywateli, bez względu na ich 
narodowość, wyznanie, czy pogłądy 
polityczne, ale do tego potrzebna jest 
ustawa. Czy opiera się na niej N. K. A. 
w swoich roszczeniach reprezentowa- 
nia ogółu młodz. akad.? Istnieje 
wprawdzie statut, który jednak nie u- 
znał Wil. K. A. za reprezentację ogółu 
młodz. akad. Niema normy publiczno- 
prawnej, na czem więc może opierać 
się N. K. A, i Wil K. A,? Na zgodzie 
ogółu młodzieży. Ale jeśli choć nie- 
wielka część tejże odmawia swej zgo 
dy, wówczas prawa niema. 

Tembardziej, jeśli w takiej organi- 
zacji decyduje tak wybitnie — czyn- 
nik polityczny. Na ostatnim zjeździe 
w Poznaniu prosiłem o zaznaczenie te- 
go wyeliminowania czynnika, charak- 
teru politycznego N. K. A, Wiem, że 
byłyby to puste słowa ale miałoby to 
już jakieś znaczenie moralne. Odmó- 
wiono mi tego. Teraz Wił. Kom. od- 
rzeka się tego, jest ju żnieco za późno. 

Mniejsza zresztą o tę wybitnie po- 
lityczną strukturę N. K. A., gdyby nie 
ludzie ją wypełniający, którzy przez 
te wszystkie łata nadużywali autory- 
tetu ogółu aby na swój sposób par- 
tyjny mówić mu o państwie, wielu 
innych rzeczach. Żyrowałi na terenie 
akademickim pewien wybitnie specy- 
ficzny, jaskrawy ruch starszego spo- 
łeczeństwa. Rodzina akademicka па 
to pozwolić nie może. Morałnie nie 
może żyrować poczynań Wil. Kom. 
Akad., dlatego jestem za wycofaniem 
wirylisty Br. Pom. z Wił. Kom. 
Akadem.* 

Przemówienie to, jędno z najłep- 
szych, które wypowiedział p. Dembiń- 
ski na terenie akademickim, wywołało 
wrażenie bardzo silne nawet na mł. 
wszechpolskiej. Wniosek p. Bujnickie- 
go przeszedł przytłaczającą większo- 
ścią głosów. 

Na tem mniej więcej zebranie za- 
kończono chóralnem Gaudeamus o g. 
4-ej rano. 

    

S. Z. KL 
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Popierajcie Lige Morską 

Narcyz dawał prześliczny obraz kra- 
iny bogów greckich i tańce półnagich 
bachantek wyciągających ręce do za- 
kochanego w swym obrazie Narcyza. 
Najcudowniejszem chyba było „Wid- 
mo Róży”, (Le spectre de la rose). 
wizja poetyczna według poematu The- 
ofila Gautier, zastosowanego przez 
Berlioza do Invitation A la valse We- 
bera. W pokoiku o dekoracji. Bider- 
majer, dziewczyna-elf wraca z balu 
z ponsową różą w ręku, rozmarzoną i 
upojona kręci się na nutę wspomnia- 
nego walca po pokoju i zasypia... a 
z chwiłą gdy róża wypada z jej dłoni... 
z błękitnej i księżycowej nocy rozła- 
nej nad ogrodem, który wid. przez 
drzwi, wiatuje drugi elf... Niżyński, 
jako „widmo róży”, czyli uosobienie 
wspomnień balowych... 

Niżyński, Połak z pochodzenia, ale 
mocno  zmoskwiciały, był z siostrą 
główną siłą zespołu. Prócz nieopisanej 
lekkości ruchów, wzlatywał i przerzu- 
cał się tak wysoko i z taką lekkością, 
że nie czuło się żadnęgo wysiłku mięś- 

  

ni. Prócz tego że był zbudowany jak . 
efeb grecki, miał niesamowite oczy, 
długie aż na skronie, dzikie, nicokreś- 
lone w kolorze, i uśmiech jakiś sza- 
lony... „oh, le sourire de Nijinski..,* 
mówiły francuzki i Amerykanki, 

LILLE NS Kai 

PROTEST 
   

Białoruski Komitet Narodowy w 
Wilnie na ogólnem zebraniu dnia 
22.11 1931 r. po dokładnem rozpatrze- 
niu i omówieniu położenia tej części 
narodu Białoruskiego, która znajduje 
się pod władzą partji komunistycznej 
we Wschodniej Białorusi, stwierdza: 

Że nasodowo-kuliurałne położenie 
narodu Białoruskiego we Wschodniej 
Białorusi, pod władzą pariji komuni- 
stycznej, stało się nadzwyczaj ciężkie, 
wprost tragiczne. Okupaeyjne władze 
komunistyczne, tak samo jak dawniej 
carskie, mając na swych usługach 
aparat państwowy, a także białoru- 
skich regenatów, dążą do całkowitego 
zniszczenia narodowej i kulturalnej sa 
modzielności narodu Białeruskiego. 

O tem świadczą fakty: 

Władze komunistyczne, jak to 
dziś wiadomo całemu światu, gwałtem 

rujnują odwieczny gospodarczy i spe- 
cjamy ustrój we Wschodniej Białoru- 
si, zmuszając przy pomocy straszli- 
wego teroru białoruskie włościaństwo 
do wstępowania do kołektywów i ko- 
mun, zaprowadzając tem obcy dła bia- 
łoruskiego narodu gospodarczy ustrój. 
który to ustrój jest powrotem do cza- 
sów niewolnictwa i pańszczyzny, gdy 
siłą zmuszali do pracy na swych wła- 
šeicieli; 

Władze komunisiyczne, w związ- 
ku z kolektywizacją, przeprowadzają 
także planową i systematyczną demo- 
ralizację wśród młodzieży, odbierając 
od niej jej idealizm, jej duchowe a na- 
weł i fizyczne zdrowie i tem samem 
rujnując przyszłość narodu  białoru- 
skiego. 

Przeciwko tym faktoni znęcania 
się nad narodem białoruskim Biało- 
ruski Komitet Narodowy już nieraz 
podnosił głos protestu i obecnie pro- 
testuje. 

Ale w ostatnich czasach zaszły wy- 
padki, które świadczą, że władze ko- 
munistyczne przystąpiły do calkowi- 
tego zgnębienia białoruskiej kałtury i 
białoruskiego życią narodowego na 
Wschod. Białorusi. Najlepsze żiałoru- 
skie siły kuliuralne: członkowie Bia- 
„łoruskiej Akademji Nauk, profesoro- 
wie wyższych uczeini, białoruscy u- 
czeni, poeci i pisarze są aresztowani 
i wtrąceni do więzienia, gdzie podda- 
wani są ciężkim moralnym i fizycz- 
nym cierpieniom. 

W liczbie aresztowanych znajdują 
się tak wybitne i zasłużone dła naro- 
du Białoruskiego osoby, jak: rektor 
Mińskiego Uniwersytetu Piczeta; zna- 
ny uczony i b. sekretarz Białoruskiej 
Akademji. Nauk Łastowski; członko- 
wie Białoruskiej Akademji Nauk: Nie- 
kraszewicz, Losik, Smolicz; profeso- 
rowie i uczeni: Harecki, Pryszczepow 
Adamowicz, Balicki, _ Kraskowski, 
Ćwikiewicz, G. Bohdanowicz. Sawicki; 
poeci i pisarze: Alechnowicz, Dudar. 
Zarecki, Puszcza, Łużanin i wielu, 
wielu innych, którzy stanowią kwiat 
białoruskiej nauki i literatury, już od 
kiklku miesięcy siedzą w więzieniach 
w niesłychanie ciężkich warunkach, a 
władze komunistyczne przygotowują 
wielki proces, domagając się już teraz 
dla nich kary śmierci. 

Takie prześladowanie pracowni- 
ków na niwie białoruskiej kultury ma 
miejsce nie tylko w Mińsku, stolicy 
Sowieckiej Białorusi, ale również w 
Witebsku, Połocku, Smoleńsku, Mohi- 

  

Białą skiego Komitetu Narodowego w Wilnie w sprawie 
aśladowania przez władze komunis 

' ruskiego we Wschodniej Białorusi. 
czne Narodu Biało- 

lowie, Homlu i innych miastach 
Wschodniej Białorusi. Najstarszego ze 
współczesnych pracowników na niwie 
białoruskiej kultury, profesora Miń- 
skiego Uniwersytetu Epimacha-Szy- 
piłłę, który za swoje zasługi słusznie 
jest nazywany Nestorem dzisiejszego 
kulturalnego odrodzenia Białorusi, 

władze komunistyczne wtrąciły do 
więzienia, a potem z Białorusi wy- 
słały do dalekiego Petrogrodu, gdzie 
zostawiły bez żadnych środków do ży- 
cia „tem samem skazując, w komuni- 
stycznych warunkach życia, na po- 
wolną śmierć. 

Polityka władz komunistycznych, 
tak widocznie rujnująca białoruski na 
ród i jego kulturę, stanie się jeszcze 
wyraźniejszą, gdy sobie uprzytomni- 
my, że te same władze kilka lat temu. 
zapraszały z innych kńrajów w grani- 
ce Sowieckiej Białoruskiej Republ. bia 
loruskich kulturalnych pracowników 
(Hareckiego, Smolicza, Łastowskiego, 
Uwikiewieza, Kraskowskiego, G. Boh- 
danowicza, Sawiekiego, Alechnowicza 

iin.) z tem, ażeby ich potem wtrącić 
do więzienia i żądać obecnie kary 
śmierci. 

Te areszty, znęcania się nad uwię- 
zionymi oraz żądania dla nich kary 
śmierci doprowadziły w ostatnim cza- 
sie do tak tragicznych wypadków. jak 
samobójstwo b. prezydenta Białoru- 
skiej Akademji Nauk prof. Ihnatow- 
skiego i największego z poetów biało- 
ruskich Janka Kupały. Władze komu- 
nistyczne zmuszały ich również do żą- 
dania kary śmierci dla aresztowanych 
pracowników na polu białoruskiej kul 
tury ich towarzyszy. Nie mogąc prze- 
nieść moralnego znęcania się ze stro- 
ny okupacyjnych władz komuni 
nych, skończyli oni swe ciężkie żye 
samobójstwem, ażeby własną krwią 
zaprotestować przeciw gnębieniu na- 
rodu Białoruskiego i jego kultury. 

Stwierdzając te fakty. Białoruski 
Komitet Narodowy przed całym świa 
tem kulluralnym zakłada swój pro- 

test: 

Przeciw straszliwemu i dzikiemu 
prześladowaniu we Wschodniej Biało- 
rusi, znajdującej się pod władzą So- 
wietów, pracowników na niwie biało- 
ruskiej kultury, których władze ko- 
munistyczne aresztowują, męczą w 
więzieniach i dla których żądają kary 
śmierci. 

Przeciw moralnemu znęcaniu się 
nad tymi Białorusinami, którzy jesz- 
cze pozostali na wolności, a których 
władze komunistyczne, zmuszają do 
żądania kary Śmierci dla swych towa. 
rzyszy, wtrąconych do więzienia, do- 
prowadzają do samobójstwa, jak to 
się stało z profesorem Ihnatowiczem 
i Jankiem Kupałą. 

Przeciw wszystkim  przejawom 
gnębienia białoruskiej kultury i tem 
samem niszczenia duszy Białoruskiego 
narodu. 

Przeciw wszystkim próbom mater 
jalnej, fizycznej i duchowej zagłady 
Białoruskiego narodu pod władzą So- 
wietów. 

Ten protest Białoruski Komitet Na- 
rodowy posłanawia podać d owiado- 
mości Białoruskiego narodu, całego 
kulturalnego świata oraz przesłać po- 
selstwu Sowieckiemu w Warszawie. 

  

   

Białoruski Komitet Narodowy. 
GIERSZ TEA RIO R S OTO CARE ONE OOO DEWEÓYOOERROWO 

Piękne projekty i smutna rzeczywistość. 
MOSKWA, 25.II. (Pat). Cały sze- 

reg fabryk sowieckich z powodu 
braku opału i trudności w dowozie 
surowców pracuje zaledwie po kilka 
dni w tygodniu. Stosowana od roku 
represja na kopalnie w kierunku 
wzmożenia produkcji węgla nie! da- 

ła dotychczas żadnych rezultatów. 
Podobnie nie dały jeszcze rezulta- 
tów zarządzenia w kierunku uspra- 
wnienia działalności kolei, aczkol- 
wiek nad wykonaniem tych zarzą 
dzeń czuwa specjalny aparat proku- 
ratury kolejowej. 

Plagą Rosji są bezdomne dzieci. 
MOSKWA, 25.II. (Pat). Naskutek 

polecenia ludowego komisarza o- 
światy Bubnowa ma być rozpoczęta 
w najbliższym czasie energiczna 
akcja w kierunku zwalczania bandy 

NE WAKE RSW ARE TAI T ATARI KORA 

krzycząc z zachwytu na widok jego 
zawrotnych ewolucyj. Był z niego nie- 
pospolity artysta mimiczny, i gdy np. 
w Narcyzie grał mękę człowieka za- 
kochanego w jakimś niedościgłym i- 
deale, zapatrzonego w coś, czego osiąg 
nąć nie może, i umiera nad tem źród- 
łem, kędy wabi go ujrzany obraz wła- 
snej piękności, to przechodziło grani- 
ce zabawy, to było wstrząsające. Ni- 
żyński zwarjował w kilka lat później 
i bodaj że umari w domu obłąkanych. 

Ale wśród tego cudownego zaiste 
zespołu bogatego w talenty i pomysły 
artystyczne, brakowało jednej gwiaz- 
dy... Najśliczniejszej, najbardziej wiot- 
kiej, subtelnej, niematerjalnej, kobie- 
ty-elfa, puchu pędzonego wiatrem nie- 
pokoju z miejsca na micjsce, żyjącej 
i tworzącej osobno, nie chcącej być 
z innymi... Anny Papłowej. у 

To była postać nie do wiary. Po 
impulsie danym przez balety Diagile- 
wa, naśladowców jego pomysłów mi- 
micznych tańców, odegrywanych jako 
humoreski lub dramaty, było wielu. 
Bosonóżki i nagociałki namnożyły się 
liczniej niż oczy cierpliwej publiczno- 
ści znieść mogły... Była szkoła Isadory 
Dunkan, poważna, klasyczna, obrazo- 
wa, pełna prostoty w środkach, odda-. 
jąca treść tańca wymową ruchów... 

  

   

dzieci opuszczonych, zwanych tu 
„bezprizornymi". Władze zamierza- 
ją zmobilizować wszelkie będące w 
ich rękach środki celem całkowitej 
likwidacji tej plagi. 

(nb. nikt nie osiągnał w tym stylu ta- 
kiej doskonałości jak ta źłe zbudowa- 
na, nięładna Amerykaneczka, która 
wywierała jakąś sugesiję na tłumy). 
Była szkoła Diagilewa, mimika zbio- 
rowa, bardziej indywidualizująca tan- 
cerzy-mimów, i podnosząca wrażenie 
wspaniałością bajecznych dekoracyj. 
Pawłowa, to było jeszcze coś innego 
i zupełnie osobliwego, jedynego. Tań- 
czyła zwykle sama, bez żadnych akce- 
sorjów i dekoracyj, prawie zawsze w 

białem, zwykłem „tiutiu* tiulowem, tj. 

klasycznej spodniczce, trykotach i at- 
łasowych pantofelkach na malutkich 
nóżkach, sama była drobna, o twa- 

rzyczce nerwowej, tęsknej i wielkich 
„słowiańskich oczach. Czar jej tańca 
był niewysłowiony, zdawać by się mo- 
gło, że ten niepokój szukania czegoś, 
jaki znamionował jej życie, objawiał 
się w tańcu w sposób nieposkromiony 
i wymowny. Płynęła w powietrzu, 
podnosząc się bez wysiłku jak na 
skrzydłach... Zdawało się że nie ona 
się unosi, ale że powietrze podnosi ją 
i kołysze i rzuca w przestrzeń i że za 
następnym razem poleci jeszcze wy- 
žej... Drobne ręce trzepotały się jak 
białe wielopłatkowe kwiaty... Puch 
spodniczek kręcił się fruwał po scenie 
unosząc wiotkie jej ciało. Amarylla i 

Nr. 46. (1988) 

Miss Amy Johnson, 

  

  

o której nieudaaym locie tyle jeż czytaliśmy, 

EE LEAD 

Nagrody dia lotników. 
PARYŻ, 25.1L (Pat). Miedzynaro- 

dowa nagroda dla lotników za rok 
1930 została przyznana francuskie- 
mu lotnikowi Costes, analogiczna 
nagroda dla lotniczek — angielskiej 
lotniczce Amy Johnson, 

Nieprawdziwa wiadomość 
o locie polskich lotników. 
WARSZAWA 25.11. Pat. — Ż powodu po- 

jawienia się w prasie krakowskiej wiadomoś- 
ci o przylocie kpi. Skarżyńskiego i por. inż. 
Markiewicza do stolicy Abisynji i powtórze- 
nia tej wiadomości przez prasę stołeczną zo- 
staliśmy upow ieni do stwierdzenia, że wia- 
domość powy nie odpowiada prawdzie. 
Lotnicy nasi p ają nadal w Atnarze na 
lotnisku angielskiem, gdzie zatrzymał ich wy- 
kryty w porę przed lotem do Khartumu de- 
fekt motoru. B: apobiec na przyszłość po- 
dawaniu przez pr przedwczesnych wiado- 
m które są z ych względów bardzo 

   

   

    

   
  

   
    

   
   

  

    

    
    

szkodliwe, PAT niniejszem ogłasza, że tylko , 
podane przez nią wiadomości o przebiegu lo- 
tu są otrzymywane bezpośrednio ze źródeł 
miarodajnych. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzecznal! 
WO OE 

  

  

  

——— 0 

    

KINA i FILMY 

„Anioł pod szminką”. 

„Hollywood“, 

Jes; 

  

y“, „złolowłosy”, „upadły etc. 
Billie Dove, bardzo „słodka* zewnętrznie 

piękność, nie należy jednak bynajmniej do 
aniołkowatego typu kobiet, przeciwnie=raz 
poraz pokazuje różki i pazurki co się zowie, 
a pozałem ma mocno cielesny dosyć zmys- 
słowy wdzięk, od którego starsi panowie w 
rodzaju Farrela Me Donalda szybko i grun- 
townie. tracą głowy. Nietylko oni zresztą... 
ale dla nich jest to dosyć typowe. 

Akcja filmu nie nadarmo toczy się w ka- 
barecie, jest okazja do mnóstwa rewjowych 
wstawek, naogół dość udatnych, niekiedy 

wcale dobrych, zresztą przeważnie nie lep- 
szych od wielu już nam znanych. Mają one 
jednak tę wielką zaletę, że są dość organicz- 
nie związane z akcją i to czasem nawet w 
sposób efektowny. 

Edmund Lowe, partner Billie Dove, jest 
b przeciętnym typem Yankesa, o względnie 
charakterystycznej anglosaskiej tizjonom ji, 
ale mało subtelnej i wielce pospolitej. Może 
uchodzić za ten typ amanta po tamtej stronie 
oceanu, ale w Europie wymagają znacznie 
więcej rasy wrodzonej kultury. 

Nad program dodatek „Fiłm-studio* i jak 
zawsze nadzwyczajne rysunkowe arcydziełko 
Uh'a Iwerks'a. Tym razem Fłorek rozkoszna 
żaba " „žab“..), jako muzykant. Gra 
na fortepianie, aż ten tańczy razem z nim, 
miny przeróżne wyczynia, nakoniec płacze 
rzewnemi łzami także razem z muzykantem. 
To samo czynią skrzypki drugiego uczestni- 
ka duetu, myszy (co. za przekomiezna mord- 
ka!). „Publicznością są świerszcze, szczypaw- 

ki, chrabąszcze etc. Wszystko jest bajeczne, 
pomysły — niesłychane! Czasami cała sala 
się śmieje, ale najczęściej tyłko niewiele osób. 
które się na tem poznały, tak wyrafinowane 
bywają w swoim komizmie przeróżne tricki 
Iwerks'a. а 

Wracając do dodatków Filmu studia, na- 
leży stwierdzić, że są naogół lepsze niż Pata 
i Doświadczalnej, zwłaszcza przedostatni 
W ostatnim są ładne zdjęcia z Droho- 
bycza (prześliczna stara cerkiewka; więcej ta- 
kich!), A potem zdjęcia z Jugosław ji. Odra- 
zu rzuca się z oczu różnica pomiędzy krajo- 
wemi a tem. co za miękkość, jaki pełen cza- 
ru koloryt! (sk). 

  

  

  

      

    

ES TS ITT IS INK TINA ENTERTA 

Śnieżka Czajkowskiego,  Nokturny 
Chopina zwłaszcza, ilustrowała tań- 
cem cudownie. Była jak stworzona do 
tęsknej, nerwowej muzyki naszego ar- 
tysty, subtelność jej ruchów, stonowa= 
nych do najcichszego pianissima, była 
czemś tak delikatnie kruchem, owia- 
nem sennem marzeniem, że zdawało 
się chwiłami iż uleci w przestrzeń i 
nie zechce wrócić do ludzi: 

Jej popisem ulubionym była Śmierć 
iabędzia Saint-Saensa, poematu .roz- 
koszy śmiertelnego oddania się, poże- 
rającej namiętności i powolnego kona- 
nia z nadmiaru uczuć. Pawłowa, była 
cała jak puch, biała i śnieżna, lekka 
1 bez krwi czerwonej, palił się w niej 
biały płomień, nosił ją przez lądy i 
oceany... aż zgasł... Poleciała sobie w 
inne światy. Odłeciała od dolarowych 
kontraktów, od willi pod Londynem, 
od luksusowych pociągów i jachtów 
i zmarła dla tej planety w smutnem 
i zadždžonem mieście la Haye, na rę- 
kach dobrego pana Daudre, swego a- 
kompanjatora i męża. 

Biały łabędź odfrunął... 

Hel. Romer. 

    

jeden. Było już tego sporo: „Anioł '
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Krwawa. bójka pod. Holszanami. 

Smutne refleksje. 
(Od własnego korespondenta z Holszan). 

W dzia 21 lutego r. b. na drodze wiodą- 
tej z Bołszan do Bohdanowa pomiędzy weż- 
mieami wiozącymi z jednej strony drogi len, 
z drugiej drzewo z lasu, powstała bójka wo- 
bee nieustępowania z drogi obu stron. 

W. rezultacie bójki dwóch mieszkańców 
wsi Słoboda gm. hołszańskiej zostało dotkli- 
wie pobitych przyczem jeden z nich otrzymał 
ranę eiętą siekierą w policzek, drugi tak sil 
ne uderzenie drągiem w głowę, że na całą 

dobę stracił przytomność, stan jego jest bar- 
dzo ciężki. 

Sprawcy pobicia dotychezas pozostają na 
wołności. Niski wymiar kar za tego rodza- 
ju przestępstwa być może jest powodem ta- 
kiego rozwydrzenia ludności ciemnej, która 
przy lada okazji chwyta za siekiery i draui, 
wymierzając sobie sprawiedliwość według 
własnego uznania. 

Tragiczna przeprawa komunistów przez granicę. 
Z pegranieza donoszą, iż w nocy z 22 na 

23 b. m. na odeinku granicznym Chocieńczyce 
— Radoszkowicze wpobliżu polskich słupów 
granieznych łotny patrol sowiecki zastrze- 
ił dwóch osobników, którzy jak się okazało 
byli członkami K. P. Z. B. 

Przebieg tego tragicznego wypadku przed 
stawia się następująco: na teren polski pierw- 
sze płacówki graniezne sowieckiej straży 
przepuściły 2 członków K. P. Z. B. wydele- 

gowanyeh na agitację komunistyczną na teren 

pow. wilejskiego i mołodeczańskiego. 
Gdy komaniści znajdowali się taż przy 

graniey połskiej spotkali się w ciemnościach 
x lotnym patrolem starszyzny sowieckiej 
lustrującym noene posterunki. Na wezwanie 
potroln Stój! podaj hasło! spłoszeni wysłan- 
niey komunistyezni nie odpowiedzieli, wów- 
czas pałroł oddał do nieznajomych kilka 
strzałów. Kemuniści sądząc, iż maja przed 

scbą patrol K.O.P. również poczęli strzelać. 
wywiązała się obustrenna strzelanina pod- 
czas której komunistycznych agitatorów za- 
strzelono. 

Jeden. z patrolu został ciężko ranny. 
Odgłos strzałów zaalarmował posterunki poł- 
skie i sowieckie. 

Niezwłocznie na miejsce przybyły patrole 
sowieckie, które tragiczne nieporozumienie 
wyjaśniły — lecz niestety za późno. Powiado- 
mione o wypadku władze sowieckie w Za- 
sławiu wydelegowały komisję dla przepro- 
wadzenia surowego śledztwa. 

Rannego komisarza bolszewickiego umie- 
szezono w Zasławiu. 

Zabici komuniści pochodzą z Białorusi 
sowieckiej. Jeden z niech jak mówią był are- 
sztowany przez policję wiłeńską i odsiady- 
wał karę więzienia na Łukiszkach. Jest to 
niejaki Josel Kapanowicz. 

WIESZNIE 
+ przerwa w praey. W gminie porpli- 

skiej nad dużem jeziorem Serwecz jest nie- 

wieika miejscow Wiesznie. W wiosce tej 

znajduje się klasa eksponowana 2-kl. szko- 

ły powszechnej w Grabuczem. Młodzież acz- 
kolwiek nielicznie garnie się do pracy nad 
sobą. Nauczyciel miejscowy p. Woron z: 

ganizował kurs wieczorowy. Praca roz 
ła się normalnie do czasu przeniesieni 

Worona. Z chwiłą przeniesienia praca sta 
męła, ponieważ nowy nauczyciel p. Fr. Tro- 

<hiecki chorował na grypę. 
Mamy jednak niezachwianą nadzieję, że 

pan Trochłecki poprowadzi kurs do końca 
i zaspokoi ciekawość młodzieży w dziedzinie 

nauki. A doprawdy dążyć winniśmy wszys 

cy bez wyjątku, by praca samokształceniow 

młodzieży wiejskiej coraz bardziej się rozwi- 
jaia. ‘ 

Wł. Maciejewski. 

   

  

    

   

  

     

WILEJKA 
+ Oddział P. C. K. W listopadzie roku 

ubiegłego dzięki inicjatywie d-ra Kraussa, dy- 
rektora szpitala państwowego został zawią- 
zany w Wilejce Oddział Polskiego Czerwone- 
go Krzyża, który obecnie liczy już 150 człon- 
ków. Na czełe oddziału stoi bardzo czynny 
i ruchłiwy zarząd, w skład którego weszły na- 
stępujące osoby, znane ze swej pracy spo- 
łecznej: Dr. Krauss, p. Neugebauerowa, p. 
Wiatrowa, mjr. Kopacz, p. Iwaszkiewicz. 

Zarząd przystąpił energicznie do pracy 

i mimo krótkiego czasu istnienia zorganizo- 
wał kurs pielęgniarek Pogotowia sanitarnego 
P. C. K. przy miejscowym szpitału państwo- 
wym. Uroczyste otwarcie kursu nastąpiło 

dnia 1 lutego w świetlicy Zw. Strzeleckiego. 
Do zebranych 30 uczestniczek kursu oraz 

        

miejscowego społeczeństwa przemówili pp. 
starosta Neugebauer oraz pułkownik Wiatr 
podkreślając szczytne cele i zadania P. GK; 

oraz korzyści, jakie społeczeństwu zorganizo- 

wany kurs przysporzy. Po przemówieniach 

nastąpił wykład inanguracyjny poświęcony 

historycznemu rozwojowi stanu pielęgniar- 

skiego. 
Omawiany kurs pielęgniarski ma donio- 

słe znaczenie, nietylko bowiem na wypadek 

wojny ma on pomnożyć kadry fachowych 

pielęgniarek dla szpitali, lecz również i obec- 

nie da możność absolwentkom uzyskania 
pracy w szpitalach i przychodniach. Wykła- 
dy na kursie objęli p. p. lekarze: Krauss, 
Sęczkowski, Czochański oraz kpt. lek. Smro- 

kowski. Dla zdobycia funduszów na zakup 
ekwipunku ratowniczego oraz na organiza- 
cję drużyn ratowniczych P. C. K. sekcja im- 
prez dochodowych urządziła w: dniu 17 łu- 

tego w salach Klubu Ogniska Polskiego za- 
bawę taneczną w dniu zaś t-go marca zespół 
amatorski członków oddziału P. C. K. ode- 
gra sztukę G, Zapolskiej p. t. „Ich czworo”. 

-- Aresztowanie komunisty. Wczoraj poli- 

cja śledcza zatrzymała wpobližu  Wilejki 

niejakiego Litowa Aleksandra, przy którym 

znaleziono 10 kilogramów literatury komu- 

nistycznej. (6). 

DUKSZTY 
+ Zatrzymanie 300 klg. „zefiru*. Wpo- 

bliżu Dukszt zatrzymano trzech przemytni- 
ków którzy wieźli 30 kiłogramów litewskiego 
tytoniu „Zefir. Przemyt skonfiskowano. 

-- Literatura wywrotowa w beczce nafty. 
'Wpobliżu Dukszt zatrzymano niejakiego Jan- 
kiela Molhofa, który wiózł na saniach becz- 
kę rzekomo z naftą, lecz w rzeczywistości 

napełnioną literaturą Komunistyczną. Mol- 
hofa aresztowano. Dochodzenie w toku. (C). 

          

   

  

Zbrodnia wyrafinowanego kochanka. 
"Wymiar sprawiedliwości pomści nieszczęsną ofiarę. 

w 1928 r ze sobą intymny 

stosunek młodzi mieszka! wsi Michnicze, 

gm. kurzenieckiej, pow. wilejskiego Jan Juch 
niewicz i Anisja: Pośladówna. 

Aczkołwiek między kochankami naogół 

panowały ciągłe niesnaski, kłótnie, a nawet 
bójki, to jednak doczekali się oni dziecka, 
które wcale nie przyczyniło się do poprawie- 
nia stosunków. 

Nieporozumienia zazwyczaj powstawały 

na tem tle, że Juchniewicz, wyzyskując sytu- 
ację i bezradność młodej kobiety żądał od 
niej pieniędzy oraz skłaniał ją do odstąpienia 

mu części posiadanego gruntu. 
Zdrowy instynkt maltretowanej nie poz- 

wolił na dokonanie tak krzywdzącej jej i 

dziecka tarnzakcji, to też stanowczo nie zgo- 
dziła się na propozycję. 

Zawiedziony w swych nadziejach. Juch- 
nuiewicz popadł wskutek tego w istny szał. 

Młodą a nieszczęśliwą kobietę bił niemiło- 

siernie, znęcał się nad dzieckiem, a wreszcie 

przepędził oboje ze swego mieszkania. 

Pośladówna wraz z dzieckiem znalazła 

schronienie u swego brala Trofima i nosiła 

się z a by wystąpić przeciwko swemu 

uwod owi i krzywdzicielowi na drogę SĄ- 

dową by choć dziecku zabezpieczyć przy- 

szłość. 

Dowiedział się o tem Juchniewicz i w dn. 

13 października ub. r. przyszedł do Pośla- 
dówny i żądał by ta zrzekła się na pismie 
wszełkich pretensyj do niego z tytułu alimen- 

nawiązali 
     

    

     

tów na wychowanie dziecka. 
Pośladówna gotowa była nawet odstąpić 

od przysługujących jej praw, domagała się 

jednak wypłacenia jej jednorazowo 100 rb. 

w złocie. 
W tydzień później Juchniewicz ponownie 

zjawił się w domu Pośladówny i starał się 

ją skłonić do wydania żądanego dokumentu, 

nie myśląc zadość uczynić wymaganiom mat- 

ki jego dziecka. 
Wreszcie powstała ostra sprzeczka, w cza- 

sie której Juchniewicz zadał Pośladównie 

cios nożem, wskutek czego ta w ciągu kwad 

ransa życie zakończyła. 
Przed śmiercią Pośladówna zdążyła o0z- 

najmić, iż ginie z ręki Juchniewicza. ; 

+ "To zeznanie ofiary i inne okoliczności 

posłużyły do zaaresztowania Juchniewicza, 

który wreszcie sam nie negował swej winy. 

Zbrodniarz stanął przed ILI-im wydziałem 

karnym Sądu Okręgowego w składzie wice- 

prezesa p. M: Kaduszkiewicza, W Brzozow- 
skiego i M. Szpakowskiego pod zarzutem do- 
konania zabójstwa (art. 453 K. K.). 

Oskarżony zamierzał winę swą złagodzić 
przez tłómaczenie się, że działał w podnie- 
ceniu, wywołanem sprzeczką. 

Sąd po zaznajomieniu się z całokształtem 

sprawy przez zbadanie świadków, zgodnie z 

wywodami  wiceprokuratora Sosnowskiego, 

uznał Juchniewicza za winnego zabójstwa i 

skazał go na osadzenie w ciężkiem więzieniu 

przez lat 10. Ka-er. 

  

Awanturnik nie zniósł słusznej uwagi. 
Satysfakcję wymierzył sobie nożem. 

W chacie Amelji Putryczowej we wsi 

Skoroty gm. dołhinowskiej młodzież okolicz- 

na urządziła składkową zabawę taneczną, na 
którą przybyłe wielu RU estników, a między 

innymi, aczkolwiek nie proszony i nie anga- 

żujący się w kosztach Michał Paszkiewicz 

Zabawa wrzała ochoczo, łecz wobec szczu 

płego pomieszczenia nie y mogli tań- 

У Natomiast Paszkiewicz nie żałował so- 

bie tej przyjemności i bez przerwy wywi- 

jał wszystkiemi dziewojami. 
W pewnym momencie do r zbawionego 

Paszkiewicza zwrócili się Stefan i Witold 

Łobaczowie, a mając na względzie tych co 

nie mogłi tańczyć; starali się umitygować 

nieco P., perswadując mu, żeby przestał tań 

czyć, gdyź za muzykę nie zapłacił i jest żona- 

ty, podczas gdy inni chłopcy nie mogą Się 
bawić. 

Na tem tłe powstała sprzeczka, która jed- 

nak zakończyła się tem, że zirytowany Pasz- 
kiewicz wyszedł z chaty i usiadł na ławce od 

ulicy. A 5 
Po skończonej zabawie uczestnicy jej po- 

częli się. rozchodzić. Gdy wreszcie wyszli w 
towarzystwie Any Szostakówny Łobaczowie 

Paszkiewicz zerwał się z ławki, a podbiegł- 

szy do nadchodzących zadał cios nożem w 

brzuch Stefanowi Ł., a następnie dżgnął tym 

    

  

  

  

    

  

samym narzędziem jego brata' Witolda. 

Witołd jak się okazało odniósł powierz- 

chowną ranę, natomiast Stefana Łobacza 

trzeba było przewieźć na kurację od szpita- 

la w Wilejce, dzie dokonano zabiegu chirur- 

gicznego przez wycięcie części jelit. 
Paszkiewicza pociągnięto do odpowie- 

dzialności o zadanie b. ciężkiego uszkodze- 

nia ciała. S 
Sprawę sądził Hl-ci wydział karny sądu 

okręgowego w składzie wiceprezesa Kadusz- 

kiewicza, Brzozowskiego i Szpakowskiego. 

Oskarżony nie przyznał się do winy i 

twierdził, iź był zbity przez chłopów i wy- 

rzucony z zabawy, a ponieważ Łobaczowie 

posiadali nóż, przeto i on użył noża. 
Po zbadaniu świadków wypadku oraz wy 

słuchaniu oskarżenia wiceprokuratora p. S. 

Sosnowskiego, sąd uznał, że Paszkiewicz czy- 
nu przestępczego dopuścił się w stanie silne- 
go wzruszenia duchowego a wobec tego zmie 
niając kwalifikację prawną, na zasadzie art. 
470 c, I k. k. skazał go na osadzenie w do- 

mu poprawy przez 2 lata, zaliczając mu na 

poczet kary 8 miesięcy aresztu zapobiegaw- 

czego. 
Na rzecz poszkodowanego St. Łobacza 

sąd zasądził od skazanego 3.633 zł. z pro- 

centami i kosztami. Ka-er. 

  

Za usiłowanie szpiegostwa 
pokutować będzie 10 lat w ciężkiem więzieniu. 

W wyniku wytoczonego śledztwa władze 

Roi  ERAKCWAŃ niejakiego 
« Franciszka Łojkę, mieszkańca Wołowszczyz- 

my, gub. mińskiej, który od października r. 

1928 do końca kwietnia ub. r. na terenie po- 
wiatu mołodeczańskiego zbierał, a następnie 

komunikował wywiadowi ościennego państ- 

wa wiadomości, dotyczące rozlokowania i wy- 

szkolenia oddziałów Korpusu Ochr. Pogr. 0- 

waz o pracach polskiego wywiadu. 
Sąd rozpoznając, tę sprawę uznał, iż osk, 

  

Łojko winien jest usiłowania dokonania opi- 

sanej zbrodni szpiegostwa i skazał go na 0+ 

sadzenia w ciężkiem więzieniu przez lat 10. 
Na poczet kary skazanemu zaliczono od- 

byty areszt prewencyjny od dn. 29 czerwca 
1930 roku. 

Rozprawie przewodniczył wiceprezes p. 
M. Kaduszkiewicz przy udziale pp. sędziów: 
K. Brzozowskiego i M. Szpakowskiego. 

Oskarżał wiceprokurator p. St. Sosnowski 
Ka-er 

« pskich Targach Wiosennych ta 

KURJ E R 

Polska na Targach 
Lipskich. 

Kolektywny udział na Targach 
wiosennych. 

Doceniając należycie znaczenie 
nieuniknionego porozumienia gospo- 
darczego między Polską a Niemcami 
— ratyfikację  polsko-niemieckiego 
traktatu handlowego przedłożono już 
Sejmowi — postanowił polski prze- 
mysł eksportowy jeszcze przed mie- 
siącami brać kolektywny udział w Li 

  

roku bieżącym. Wbrew  ciężkiemu 
przesileniu jakie ogarnęło życie eko- 
nomiczne całego świata, nie ustąpi te- 
goroczna Wystawa Lipska ani w rcz- 
miarze ani też w swej intensywności 
zeszłorocznym  Targom. wiosennym. 
Wręcz przeciwnie: światowa depre- 
sja gospodarcza zmusza właśnie wszy- 
stkie państwa do wzmożenia eksportu 
i do rozbudowy stasunków Бапаю- 
wych z wszystkiemi — jako tako je- 
szcze — pojemnemi krajami; należy 
przeto oczekiwać, że Lipsk, który już 
od szeregu lat pełni z powodzenieni 
funkcje wielkiego i znakomicie zorga- 
nizowanego pośrednika handlowego, 
właśnie w roku bieżącym spełniać bę: 

dzie to swoje tradycyjne zadanie w 
znacznie większej mierze. Na pod 
stawie dotychczasowych zgłoszeń za- 
stąpione będą 24 rozmaite państwa 
przyczem liczą się powszechnie z cyf- 
rą około 10.000 firm wystawiających, 
reprezentujących pońad 1600 grup to- 
war, z czego liczba zagranieznych 
wystawców dosięgać ma 1300. Pow- 
szechna Wystawa Wzorów posiada 
znowu 40 pałaców wystawowych do 
swej dyspozycji. Wielka techniczna 
wystawa oraz wystawa budowlana 

które tak chąrakterystycznie znamio- 

nują zawsze imprezę wiosenną rozpo- 
rządzają 17 olbrzymiemi hałami wy- 
stawowemi. 

Pomiędzy państwami, występują- 
cemi kolektywnie w Lipsku znajdzie 
się także Polska, występująca obecnie 
już po raz drugi. Dzięki niestrudzonej 

pracy generalnego konsula Rzeczypos- 

politej Polskiej w Lipsku, p. D-ra A- 

damkiewicza, oraz Dyrektora Państ- 
wowego Instytutu Eksportowego przy 
Ministerstwie Handlu w Warszawie. 

p. D-ra Turski, przystąpiła Polska do 
wielkiego koncernu zagranicznego 
wystawiającego w Lipsku, skutkiem- 
czego polski przemysł eksportowy 
wejdzie w ściślejszy kontakt z ryn- 

kiem światowym. Podobnie jak w ro- 

ku ubiegłym wystawi Polska także w 

roku bieżącym wytwory swego stan 

daryzowanego przemysłu, jako to: 

tkaniny, ziemiopłody, następnie towa- 

ry metalowe, ceramikę oraz fabrykaty 

narodowego przemysłu artystycznego. 
Przypuszczają w polskich kołach 

przemysłowych, że stosunki eksporto- 

we, które zostały nawiązane na zesz- 
łorocznej Wystawie kolektywnej, ule- 

gną dalszej rozbudowie i doprowadzą 

do realnych interesów, zwłaszcza że 

zeszłoroczne pierwsze  zanjomošci 

stworzyły już ku temu najlepsze prze- 

słanki. 

  

   

  

  

  

DZIŚ Godzina 21:30 

w RA0JJ i i Karczmarka* 
26 lutego 8. Krzyżanowskiego, 
    

Już w dniu 1 marcab.r. 
odbędzie się pierwsze 

losowanie wygranych premij 
nowej dolarówki. 

Olbrzymią popularnością cieszą się 
pożyczki premjowane 

budowlana, konwersyjna 
i dolarowa! 

Przypominamy, że obligacje serji 
II 5'/, pożyczki dołarowej (.,dolarów- 
ki“) z dniem '1 lutego b. r. przestały 
procentować i nie będą brały udziału 
w losowaniach premij. 

Obligacje te można jeszcze wymie- 

niać na obligacje serji III 4*/, pożycz- 

ki dolarowej, imiennej wartości rów- 

nież po 5 dolarów bez żadnej dopłaty. 

Wymieniającym „dolarówki* przysłu- 

guje prawo nabycia po jednej dodat- 

* kowej obligacji za cenę ulgową dola- 

rów 5 (płatnych w dolarach lub zło- 
tych) za każde dwie wymienione ob- 
łigacje. Cena emisyjna obligacji serji 
IM dolarówki dolarów 6. 

Wymiana starych obligacyj, oraz 
kupno nowych na warunkach ulgo- 
wych dokonywuje się w Centrałach 
P. K. O. i Banku Polskiego, w ich 
Oddziałach, w Centralnej Kasie Pań- 

stwowej, oraz we wszystkich Kasach 

Skarbowych. 

Obligacje serji III premjowej po- 

życzki dolarowej co dwa miesiące bę- 

dą brały udział w losowaniach pre- 

mij. Łączna suma wygranych premij 
w ciągu roku wynosi dolarów 300.000, 
podzielonych na 195 premij po 40.000, 
12.000, 8.000, 3.000, 1.000, 500 i 100 
dolarów. 

Wypłata wygranych jak również 
wykup tych obligacyj dokonaną bę- 
dzie w walucie, wybranej przez po- 
siadacza dolarówki. 

Uwaga: Centralna Kasa Państ- 
wowa i Kasy Skarbowe sprzedawać 
będą „dolarówki* wyłącznie w zło- 

tych. ; 

Popierajcie przemysł krajowy 

  

M.1.P.E NS... F 

Fiasco „międzynarodowego dnia bezrobocia 
i głodu". 
W. Wilnie. 

Szumnie zapowiedziany — рглей „komin- 
tern* na 25 b. m. międzynarodowy dzień bez- 
rehocia i głodu skończył się w Wilnie zu- 
pełnem fiaskiem. 

Przypuszczająe, że różne męty zecheą wy- 
korzystać ciężką sytuację dła pobudzenia bez 
robotnych do jakichś demonstracyj polieja 
wileńska była przez cały dzień wczorajszy 
w pogołowiu, przyczem wzmocniono poste- 
runki w wydziale opieki społecznej przy ma- 
gistracie, przy P. U. P. P. przy ratuszu i 
w niektórych innych panktach miasta. 

Środki te okazały się jednak zupełnie zby- 
teezne, gdyż w całem mieście nie zanotowano 
ani jednego poważniejszego wypadku demion- 
stracji czy czegoś w tym rodzaju, coby mog- 
ło zakłócić spokój publiczny. Tylko w wy- 
dziale opieki społecznej przy magistracie za- 
trzymano jednego osobnika usiłującego na- 
mówić zebranych tu, jak swykie, bezrobot- 
nych do demonstracyjnego wystąpienia. 

Aresztowanego osadzono w areszcie cen- 
tralnym. 

(C). 

Na prowincji. 
Na terenie województwa wileńskiego przez 

cały dzień 25 lutego, w którym komuniści 
zorganizować zamierzali demonstracje bez- 
robotnych, panował kompletny spokój. Żad- 
nych wystąpień nie: było. Również w samem 
Wilnie spokoju nigdzie nie zakłócono. W 
pobliżu lokalu PUPP oraz Funduszu Bezro- 
botnych do żadnych ahsolutnie ekscesów nie 
doszło. 

„Dzień głodnych* minął na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego zupełnie spokojnie 
Tu i ówdzie tyłko czyniono pewne próby 
w kierunku wywieszenia sztandarów okolicz- 
nościowych. Próby te jednak zostały w zarod- 
ku udaremnione. Żadnych zgromadzeń, ani 
też manifestacyj na terenie województwa nie 
było. 

Plac Łukiski zamieniony zostanie 
w kwitnący ogród. 

Budowa pomnika ku czci poległych bohaterów. 

Magistrat m. Wilna uchwalił z po- 
czątkiem wiósny zlikwidować osta- 
tecznie rynek Łukiski. W tym celu 
obok Łukiszek nabyty został specjal- 
ny plae, dokąd rynek zastanie przenie- 
siony. 

Z początkiem wiosny również roz- 
poczną się roboty nad zamieniehiem 
placu, służącego dotychczas na miej- 
see targu w kwitnący ogród, który po- 
krywać będzie cały obecny plac Łu- 
kiski. 

Jak się dowiadujemy. w ogrodzie 

      

Aleksandra bisk Dziś: 

Jutro: Juljana i Leandra. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 29. 

Zachód „ 78.07 m. 07 

  

Spostrzeżonia Zakładu Meteorologii U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 25 I—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Temperatura średnia — 6” C. 

5% C. 
— 107 C. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

  5 najwyższa: 

  

- najniższ. 

URZĘDOWA. 

-- Zmian terytorjalnych nie będzie. W 

dnia wczorajszym -p. wojewoda Kirtiklis przy- 

jął delegację m. Oszmiany w osobach vice- 

burmistrza Strugacza i ławnika Żobila. Dele- 

gacja interpelowała p. wojewodę w sprawie 

rzekomych zmian terytorjalnych pow. osz- 

miańskiego. 
P. wojewoda zapewnił delegację że wszeł- 

kie w tej sprawie pogłoski są nieaktualne i 

nie odpowiadają prawdzie. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Starosta Grodzki w Wilnie ukarał Cha- 

nę Dubińską, właścicielkę piekarni przy ul. 

Pohulance 27 za pobieranie za chleb cen wyż- 

szych od ustalonych przez komisję rzeczo- 
— aresztem bezwzględnym przez 

  

   
MIEJSKA 

— Ostatnie posiedzenie Komisji Opinjo- 

dawczej w sprawie aułobusowej. Na dzień 
27 b. m. wyznaczone zostało posiedzenie Ko- 

isji opinjodawczej powołanej do wypowie- 

dzenia si 

   
  ię w aktualnej obecnie sprawie dal- 

szych losów komunikacji autobusowej. Ko- 
misja po uzyskaniu żądanych wyjaśnień ze 
strony dwóch konkurujących firm „Arbonu* 

i „Spółdzielni* wypowie się na tem posiedze- 
niu już ostatecznie, która z dwu złożonych 
ofert jest dla miasta korzystniejsza. Będzie 

to zatem ostałnie posiedzenie komisji opin- 
jodawczej, później sprawa ta wejdzie na fo- 
rum Magistratu, komisyj radzieckich i ple- 
num Rady Miejskiej. 

— Prace wstępne nad realizacją projek- 
towanego połączenia Altarji z kompleksem 
ogrodów miejskich. W związku z projektem 
rozplanowania Altarji w celu stworzenia w 
Wilnie olbrzymiego parku miejskiego w po- 
łączeniu z kompleksem ogrodów położonych 
u podnóża góry Zamkowej i Trzykrzyskiej, 
zwołane ma być wkrótce posiezdenie wy- 
łonionej dla tego celu Komisji. 

Komisja zajmie się opracowaniem  wy- 
tycznych i zapozna z referatem wybitnego 
znawcy ogrodnictwa inż. Danilewicza z War- 
szawy, który został przez Magistrat zaproszo- 
ny do Wilna w celu poczynienia fachowych 
uwag i wskazówek. | 

— Nieporządki w straży ogniowej. 
Od dłuższego już czasu po mieście krążą 

uporczywe wersje o nieporządkach i skanda 
licznej gospodarce w miejskiej straży ogniow. 
Wersje te znalazły swój wyraz w. licznych in- 
terpelacjach ugupowań radzieckich na ple- 

num Rady Miejskiej. Naskuteg tych inter- 
pelacyj wyłoniona została specjalna komisja 
do przeprowadzenia szczegółowego dochodze 

„ia. Prace jej jednak do chwili obecnej nie 
zostały ukończone i o wynikach nikt i nie 

nie wie, chociaż od czasu powołania komisji 
upłynęło już dobrych kilka miesięcy. 

Również nie zostało jeszcze ukończone do 
chodzenie prowadzone z ramienia Magist- 
ratu. A co gorsza, nieporządki w straży ognio- 
wej podobno nie ustają. 

Wobec braku dotychczas wyników ba- 
dań w. w. komisyj, jak się dowiadujemy, 
sprawą nieporządków str. zainteresował 
się wydział samorządowy Urzędu Wojewódz 
kiego. Sądzić przeto należy, że sprawa zosta- 
nie nareszcie wyjaśniona. 

— Lustracja piekarń. Specjalna komisja 

lustracyjno-sanitarna z ramienia Starostwa 
Grodzkiego dokonała. lotnej lustracji w pie- 
karniach badając ich stan sanitarny oraz 

zapoznając się z cennikami na pieczywo. 

W wyniku tych lustracyj komisja sporzą- 

dziła w 7 piekarniach protokóły za nieprze- 

strzeganie przepisów sanitarnych oraz 3 wła- 

ścicieli pociągnięto do odpowiedzialności kar- 

nej za pobieranie wyższych cen za pieczywo 
od ustalonych przez Starostwo Grodzkie. 

— Powrót dełegacji m. Wilna. W dniu 
wczorajszym powróciła do Wilna delegacja 

samorządu wileńskiego. Delegacja w liczbie 

  

tym na miejscu stracenia powstańców 
z roku 1863-go wzniesiona zostanie 
wspaniała piramida ku czci bohate- 
rów walk o niepodległość z lat 1830 
-31, 1863-go i 1919-go. 

Projektodawc4 piramidy jest ar- 
chitekt miejski inż. Narębski. 

Pomnik wybudowany zostanie z 
bloków pozostałych po rozbiciu pom- 
nika Murawjewa. Roboty rozpoczną 
się już w pierwszych dniach kwietnia 

  

   

   
10-ciu radnych i prezydenta miasta brała u- 
dział w obradach zjazdu delegatów Związku 
Miast Polskich, jaki odbył się w Krakowie 
w dniu 22 b. m. 

— Konfereneja w sprawie budowy nowej 
rzeźni. Wczoraj prezydent m. Wilna p. Fole- 
jewski odbył dłuższą konferencję z p. woje- 
wodą w sprawie projektu budowy nowej 
rzeźni. Projekt budowy wchodzi obecnie, jak 
j podawaliśmy na drogę powolnej reali- 

    

Z POCZTY. 
— Obowiązujące wymiary pocztówek. 

Wileńskie władze pocztowe stwierdziły że 

często firmy, wysyłające swe karty reklamo- 

we nie stosują się do ustałonych wymiarów 

pocztówek. Taryfa za pocztówki obowiązuje 
tylko wówczas, gdy pocztówki te nie są więk 
sze niż 15 ctm. długości 10,3 ctm szerokości 

i nie mniejsze niż.10 ctm długości i 7 ctm 

szerokości. 
O ile karty pocztowe są większe lub mniej- 

sze od powyższych rozmiarów będą trakto- 

wane jako listy i obowiązywać będzie dopła- 

ta w wysokości podwójnej brakującej do- 
płaty pocztowej dla listów. 

O ile adresat nie zgadza się na dopłatę, 

karta wraća do nadawcy, który musi nad- 

płatę uregulować. 

  

7 КОГЕ. 
— Dyrektor kolei państw. w Wilnie inž. 

Falkowski wyjechał na zjazd dyrektorów do 

Warszawy, gdzie mają być rozpatrywane spra 

wy budżetowe kolei państwowych. 

GOSPODARCZA 

— pertraktacje w sprawie uruchomienia 

tartaków. Szereg tartaków wileńskich, nie- 

czynnych od dłuższego czasu, obecnie za- 

mierza podjąć ponownie pacrę i porwadzi 

w tym celu pertraktacje z robotnikami. Na 

przeszkodzie ku zrealizowaniu tego zamia- 

ru stoją wysunięte przez właścicieli tartaków 

warunki, poelgające na tem, iż w związku 

z ciężką sytuacją gospodarczą, tartaki znacz- 

nie obniżą cenę płacy. Robotnicy zgadzają 

się na zniżkę, najwyżej do 15 proc., nato- 

miast właściciele tartaków żądają znacznie 

większego obniżenia. 

Pertraktacje trwają nadal, 

skutku. 

— Akcja obniżania cen artykułów spo- 

żywczych i przemysłowych. Izba Przemysło- 

wo-Handlowa w Wilnie zawiadamia, iż Mini- 

sterstwo Przemysłu i Handlu w dniu 23-g0 

lutego r. b. wydało komunikat, stwierdzający 

że prowadzona przez Rząd od połowy sty- 

cznia b. r. akcąja w kierunku obniżenia cen 

artykułów przemysłowych i spożywczych w 

handlu dała dość znaczne rezultaty. Spadek 

cen w niektórych branżach został mianowicie 

na tyle zaawansowany, że osiągnął już wy- 

czerpujący obecnie poziom możliwości. 

W dalszym ciągu po podaniu wykazu 

spadku cen poszczególnych artykułów, ko- 

munikat Ministerstwa kończy się słowami: 
„Reasumując wyniki akcji, należy stwier- 

dzić, iż w trzech branżach, a mianowicie, w 

artykułach włókiennych, w nawozach azo- 

towych i produktach naftowych ceny spadły 

do takiego poziomu, iż nie należy spodziewać 

się w nadchodzącym okresie dalszego ich 

spadku, tak, że Rząd w tych trzech branżach 

uważa swoją akcję za ukończoną”. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zjazd rezerwistów i byłych wojsko- 

wych. W dniu 1 marca r. b. obradować bę- 

dzie w Wilnie zjazd „delegatów Stowarzysze- 

mia rezerwistów i b. wojskowych z terenu 

województwa wiłeńskiego. 

Zjazd odbędzie się w lokalu świetlicy 3 

pułku saperów przy ul. Arsenalskiej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— W eelu rozpowszechnienia wiedzy В- 

zyeznej wśród szerokiego ogółu oraz zasiłe- 

nia funduszu wydawniczego Polskiego To- 

warzystwa Fizycznego, Oddział Wileński To- 
warzystwa urządza szereg odczytów popu- 
larnych z demonstracjami z różnych dziedzin 
fizyki. 

Pierwszy odczyt prof. d-ra Władysława 
Dziewulskiego p. t. „Gwiazdy, ich ruch i bu- 

dowa układu gwiazdowego“, odbędzie się 

w sobotę 28 lutego r. b. o godz. 19.00 w Za- 

kładzie Fizycznym U. S$. B. (Nowogródzka 22) 

Wejście 1 zł. dla uczącej się młodzieży 50 gr. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol. 

Tow. Psychjatrycznego łącznie z Towarzyst- 

wem Ophtalmologicznem, odbędzie się w pią 
tek dnia. 27 lutego o godz. 7 wieczorem w 

sali wykładowej Kliniki Ophtalmologicznej 
U. S$. B. Atnokol. Szpital Wojskowy. 

Porządek obrad: 1) Pokaz chorych. 2) Dr. 

Elsa Claes: L'emseignement de I'ophtalmolo- 

gie aux Etats-Unis et en Belgigue. 3)Doc. 

  

narazie bez 
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J. Hurynowicz: Zastosowanie chronaksji w 

okulistyce. 4) Prof. St. Władyczko: W spra- 

wie leczenia choroby Basedowa. 5) Doc. J. 

Abramowicz: O nowym sposobie aperacji 

katarakey w torebce. 

— Zebranie T-wa Doświadczeń Rołnych. 

W dniu 5-go marca b. r. o godz. 10 m. 30 

w lokalu Związku. Ziemian Wilno, ul. Za- 

walna 9. odbędzie się zebranie członków To- 

warzystwa Doświadczeń Rolnych, według na- 

stępującego porządku dziennego: 

1) Odczytanie protokółu poprzedniego ze- 

a. 2) Referat prezesa T-wa p. Józefa 

skiego na temat „Sprawa kryzysu, w 

Rolnictwie i środki ratunku" (akcja państwo- 

wa i przystosowanie arstw rol- 

nych). 3) Referat prof Lastow- | 

skiego na temat „Produkcja rolnicza w chwili 

obecnego kryzysu na podstawie doświadczeń 

Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach. 4) 

Dyskusja. 4) Wolne wnioski. 
Że względu na tualność poruszanych 

w referatach tematów, pożądana obecność 

wszystkich zainteresowanych osób. Wstep 

wolny 
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa 

Oddziału Wileńskiego podaje do wiadomości 

iż doroczne Walne Zebranie członków Koła 

18-e, ali Konferencyjnej Urzędu 
j Sali Konferencyjnej Urzęud 

Wojewódzkiego (Pl. Magdaleny 2). 
Referat o celach i zadaniach Koła Prz 

ciół Hacrerstwa wygłosi instruktor Harcer- 
siwa Kuratorjum Okręgu Szkolnego p. Bole- 

sław Łucznik. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Koło Przyjaciół białorusoznawstwa 

przy 0. $. B. w Wilnie. W dniu 22 b. m. 

odbyło się zebranie organizacyjne w celu za* 

łożenia akademickiej organizacji naukowej 

p. n. „Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa 

przy U. S. B. w Wiłnie*. Na zebraniu przy- 
o i podpisano statut Koła oraz obrano tym- 
owy Zarząd w składzie następującym: 

prezes St. Stankiewicz i łonkowie Zarządu: 

M. Maskolik, J. Kłagisz, N. Czudukówna i 

2. Chaniowski. Postanowiono przystąpić 
odrazu do pracy w Kole, wyznaczając już 
na 8 marca r. b. pierwsze posiedzenie nau- 
kowe. 

Czasopismo dła dzieci. Staraniem nie- 
dawno powstałego „Zjednoczenia Kobiet bia 
łoruskich im. „Ciotki* zostało wznowione 
wychodzące przed dwoma laty czasopismo 
dla dzieci p. L. „Zaranka“. W dniu wczoraj- 
szym ukazał pierwszy numer tego czaso- 
pisma, wydawanego przez wyżej wspomni 

ne „Zjednoczenie”, podpisany przez p. Woj- 

  

  

    

     

  

       

  

    
   

    

    

   

  

   

  

      

   

      

cikową. 
RÓŻNE 

— Sprostowanie. We wczorajszem spra- 
wozadniu z posiedzenia organizacyjnego Ko- 
mitetu Obchodu imienin Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, w spisie wybranych .do 

komitetu wykonawczego obchodu osób zo- 
stały opuszczone omyłkowo następujące oso- 

by: 
Dr. Maleszewski Wiktor, ławnik Magistra- 

tu, Świderski Franciszek redaktor i Wysocki 
Aleksander dyrektor Banku Polskiego. w 
Wilnie. 

— Spęd bydła w Wilnie. W ubiegłym ty- 
godniu na targ miejski spędzono 1235 szłuk| 
bydła i nierogacizny. Na konsumcję miejsco- | 
wą zakupiono 1205 sztuk, pozostałe bydło 
w ilości 30 sztuk zakupiła gmina wileńsko- 
trocka. Spęd bydła w porównaniu z poprze- 
dnim tygodniem zmniejszył się o 20 procent. 

Ceny uległy nieznacznej zniżce. * 
— Ochrona miodych kobiet. Wskutek nie- 

pomyślnej sytuacji rynkach pracy młode 

dziewczęta przybywające do stolicy i innych 
większych ośrodków miejskich w poszuki- 
waniu pracy, nie znajdują jej, i pozostając 
bez wszelkich środków do ż a stają się łu- 

pem wszelkiego rodzaju wyzy 
sto 1 handłarzy zywym towarcii. Piusa <> 

dzienna zasypana jest wiadomościami dowo- 

dzącemi, że zbrodnicze elementy mają uła- 

twione pole działania, dzięki dużej liczbie 
łatwowiernych ofiar. Z tych wzgłędów na po- 
lecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
władze wojewódzkie porńownie wdrożyły i 
rozwinęły akcję mającą na celu skuteczne 
zmniejszenie napływu  nieušwiadomionych 
dziewcząt do większych centrów miejskich. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o g. 

8 w. ukażą się dwie świetne komedje jedn: 

aktowe Molnera „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy” 

w reżyserji i z udziałem dyr. Zelwerowicza, 
w wykonaniu całego niemal zespołu. Obie 

te sztuki, pełne humoru i zmysłu satyrycz- 

nego, zdobyły sobie w Wilnie zasłużone u- 

znanie. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 w. „Noc Sylwestrowa* Krzywoszewskiego, 
w reżyserji A. Zelwerowicza. Wszystkie bi- 

lety sprzedane. 
— „Sztuba* Kazimierza Leczyckiego. Wiel 

kie zainteresowanie wzbudziła wśród publi- 
czności wileńskiej premjera „Sztuby“ Ka- 
zimierza Leczyckiego, która ukaże się w 
„Łutni* już w pierwszych dniach marca. 
Osoba autora, niezwykle popułarnęgo na 
gruncie wileńskim, jak również treść, zaczerp 
nięta ze stosunków w szkołe współczesnej, 
stanowić będą niewątpliwie dużą atrakcję 

dla publiczności wileńskiej. 

RABJO 
CZWARTEK, DNIA 26 LUTEGO 1931 R. 

11.58: Czas. 12.35: Koncert szkolny w War. 
14.30: Kącik dla pań z Warsz. 15.50: „Radjo 
a chorzy“ — odczyt ze Lwowa. 16.45: Kon-- 
cert symfoniczny. 17.15: „Przejście II bryga- 
dy pod Rarańczą* — odczyt. 17.45: Koncert 

popołudniowy. 18.45: Kom. Akad. Koła Mi- 
syjnego. 19.0: Skrzynka pocztowa Nr. 145. 
19.20: Program na piątek i rozmaitości 19.30: 
Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „W słynnym pałacu Burhonów* — 
feljeton. 20.15: Pogadanka radjotechniczna. 
20.30: Muzyka lekka z Warszawy. 21.30: 
Słuchowisko z Warszawy „Djabeł i karcz- 
marka". 22.15: Koncert z Katowic. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 27 lutego. 

11.58: Czas. 12 Koncert popułarny (płyty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 15.50: 
Lekcja francuskiego. 16.25: Program dzienny. 
16.30: Koncert życzeń (płyty). 17.15: „Opera 
na rozdrożu — odczyt. 17.45: Koncert. 18.25: 
Kom. L. O. P. P. 19.00: Program na sobotę 
i rozm. 19.10: Komunikat rolniczy. 19.25: 
Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert 
symfoniczny z Warszawy. W przerwie „Prze- 
gląd filmowy". "Po koncercie komunikaty. 
23.00: „Spacer detektorowy po Europie". 

  

   

    
   

  

  

   

        

Ji 

„Bibljoteka lowości” Ž 
Piac Orzeszkowej 3. 

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

premjum. 

   

    

Czynna od godz. 1l-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł Žž 

   



    

i 

    

Z OSTATNIEJ CHWILI Hitler zapowia 
  

Plenarne posiedzenie Seimu. 
WARSZAWA 25.11. Pat. — Na wstępie 

środowego plenarnego posiedzenia Sejmu ślu- 
bowanie poselskie złożyli pp. Halfar, Jawor- 
ski i Kohan. 

Zkołei pas. Wartalski (BB) zreferował 
projekt ustawy o państwowym funduszu ek- 
sportowym, utworzonym celem popierania 
wywozu wszelkiego rodzaju krajowych pro- 
duktów rolniczych i przemysłowych. W glo- 
sowaniu Izba przyjęła projekt ustawy w dru- 
giem i trzeciem czytaniu w brzmieniu komis- 
ji, odrzucając wnioski mniejszości komisji. 

Następnie Izba przystąpiła do sprawozda- 
nia komisji skarbowej o projekcie ustawy, u- 
poważniającej ministra skarbu do udziel: 
pożyczki państwowemu funduszowi drog: 
mu z realizacji serji III premjowej po: 
dołarowej. Projekt ustawy zreferował pos 
chnicki. W głosowaniu przyjęto w drugiem 
czytaniu projekt ustawy wraz z poprawkami 
rządu, polegającemi na nadaniu trzeciemu 
artykułowi ustawy brzmienia następującego: 
„Upowažnia się ministra skarbu do udzielenia 
Państwowemu Funduszowi Drogowemu po- 
życzki w sumie 22 miłjonów zł. z zapasów 
kasowych. Państwowy Fundusz Drogowy 

      

   

  

zwróci powyższą pożyczkę w trzech ratach 
rocznych, a to w roku budżetowym 1931— 
32 w kwocie 4.400 tys., w latach budżetowych 
1932—33 i 1933—34 po 8.800 tys. zł.,".. 

Następnie pos. Psarski (BB) zreferowal 
projekt ustawy o częściowej zmianie rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 0- 
podatkowaniu cukru. Nowa propozycja u- 
stala opłatę od 100 kilo 125 zł. Projekt ten 
przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie pos. Rudziński (BB) referował 
nowelę do rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o monopolu spirytusowym, któ- 
rą przyjęto w drugiem o trzeciem czytaniu. 
Izba przyjęła dalej w drugiem i trzeciem czy- 
taniu projekt ustawy o likwidacji stosunków 
żeglarskich na Spiszu, zreferowany przez pos. 
Hylę (BB). poczem odbyło się pierwsze czy- 
tanie rządowego projektu ustawy w sprawie 
zmniejszenia kontygentu parcelacyjnego na 
rok 1931 r. Projekt ustawy odesłano do ko- 
misji reform rołnych. Wreszcie odesłano sze- 
reg projektów do odpowiednich komisyj, na 
czem porządek dzienny wyczerpano. Nastę- 
pne posiedzenie płenum Sejmu odbędzie się 
w poniedziałek 2 marca o godz. 16. 

Ponowne skazanie biskupa marjawickiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj w Sądzie Apelacyjnym w War- 
szawie zapadł wyrok toczący się już od dłuż- 
szego €zasu przeciw arcybiskupowi. marja- 
wiekiemu z Płocka, Kowalskiemu za obrazę 
morałności. Po czwartej rozprawie apelacyj- 
nej sąd skazał biskupa Kowalskiego na trzy 

łata więzienia z zastosowaniem amnestji, wo- 
bec czego biskup Kowalski został skazany w 
apełacji na dwa lata wobee dwóch lat i 8 
miesięcy kary więzienia zawyrokowanej przez 
Sąd Okręgowy. 

Wyrok w sprawie zabójstwa inspektora 
Furmańczyka. 

CZĘSTOCHOWA 25.11. Pat. — Sąd okrę- 
gowy po 7-miogodzinnych naradach ogłosił 
wyrok, skazujący Zygmunta Kaczyka i Mie- 
ezysława Czeplińskiego na kary po 12 lat 
ciężkiego więzienia. 

'W motywach wyroku sąd zaznacza, że 
P.P. S$. z powodu redukcji w Kasie Chorych 
pozostawała w niezwykle napiętych stosun- 
kach z inspektorem Furmańczykiem. Przed 
redakcjami liczba pracowników, należących 
do szeregów PPS sięgała 90 procent. Stron- 
nietwo PPS uważało Furmańczyka za jednego 
z najpoważniejszych swych przeciwników. 

  

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

Kostrzewski nie żywił żadnej nienawiści 0s0- 
bistej do Furmańczyka, eo stwierdzone zo- 

stało zarówno w zeznaniach świadka Choj- 
ckiego jak i brata zabójcy. Nie może ulegać 

żadnej wątpliwości, że Kostrzewski był przez 
innych pehnięty na drogę krwawego czynu. 
Całe jego zachowanie się w dniu zabójstwa 
świadczyło o tem, że chodziło mu o zabój- 
stwo Furmańczyka. Sąd stanął na tem stano- 
wisku, że zbrodnia w Kasie Chorych jest 
dziełem zorganizowanego zrzeszenia, na co 
wskazują zeznania świadków. 

   

  

Kiss Miajekia 
BALA SE a 

  

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — 

HARRY LIEDTKE, Wiera Szmitterlew, Jankerman : Werebes 

CZARNE DOMINO 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Scansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

ANIOŁ POD SZMINKĄ 
Dramat kobiety, będącej przedmiotem pożądań mężczyzna, z których żaden nie umie jej dać miłoścj. 

pozostałych rolach: Edmund Love i Farrel Mac Donald. 
RYSUNKOWY FLEJSURA. — — 

As ąch Na |-y seans ceny zniż. 
0-TBĄTR Ulubieniec publiczności 

Nu w najnowszej 

BY swej kreacji 

Wileńska 83, tel. 9-28 

BŁWIĘKOWB KINO 

„ВНО 
ml, A. Mickiewicza 23. 

Wesoła komedja na tle modnej 
plaży amerykańskiej. Aktów 10. 

Dziś! Najpiękn. gwiazda ekranu 

Billie Dove » +--i- 
w 

NAD PROGRAM: DODATEK 

  

  

Początek seansów o godz. 4-ej. — 

KUR JE R 

BERLIN 25.IL. Pat. — W czasie 0- 
bchodu 11-lecia powstania partji na- 
rodowo-socjalistycznej w Monachjum 
wygłosił Hitler mowę, w której m. in. 
twierdził z naciskiem, że secesja pos- 
łów hitlerowskich w Reichstagu na- 
stąpiła za jego zgodą i wołą. Hitlerow- 
cy użyją wszełkich możliwych šrod- 

Hitlerowi wiazd do 
STOKHOLM, 253.1. (Pats. Wed- 

ług tutejszych dzienników, szef po- 
licji stokholmskiej odmówił udziele- 
nia zezwolenia na przyjazd przywód 

Uniezaležnienie sie 

WILENSKI 

da obalenie obecnego ustroju 
w Niemczech. — 

ków, ažeby obaliė obeeny ustrój w 
Niemezech. Nawet apeł prezydenta 
Hindenburga nie zdoła ich sprowa- 
dzić z raz obranej drogi. Do Reichsta- 
gu hitlerowcy powrócą wtedy, gdy sa- 
mi uznają, że wymaga tego obrona in- 
teresów niemieckich. 

Szwecji wzbroniony. 
ców niemieckich secjalistów naro- 
dowych Hitlera i Goebbelsa w celu 
wygłoszenia tu szeregu odczytów. 

о— 

od Meskwy Cerkwi 
zachodnio-europejskiej. 

PARYŻ. 25.11. Pat. — Wobec za- 
targu, który powstał między prawos- 

ławnym metropolitą  Eulogjuszem, 

mianowanym przez poprzednika obec- 

nego patrjarchy moskiewskiego  bi- 

skupem zachodnio-europejskiej Cerk- 

wi prawosławnej, a dzisiejszemi wła- 

dzami duchownemi moskiewskiemi, 

którym zachodnio-europejska Cerkiew 

nie chce podlegać, metropolita Eulog- 

jusz udał się, jak wiadomo, do patrjar 

chy konstantynopołitańskiego Focju- 

sza, do rozstrzygnięcia którego cały 

ten spór został przedłożony. 
We wtorek metropolita powrócił 

ze swej podróży do Konstantynopola 

Dwa zamachy na 
LONDYN 25.11. Pat. — Jak donoszą z Ha- 

wany, w pałacu prezydenta repabliki eksplo- 
dowała bomba. Tylko zdumiewającym zbie- 
giem okoliczności prezydent Machado wy- 
szedł z zamachu cało. 

HAWANA 25.11. Pat. — Już drugi raz w 
ciągu ostatnich dwóch dni prezydent republi- 

ki Machado szczęśliwie uniknął śmierci. One- 

  

Od dnia 26-go lutego do |-go marca 1931 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Panienka z barem na kółkach 
W roli głównej: CQlleen Moore. 

NAD PROGRAM: 1) KONKURS NARODÓW — Film sportowy w 2-ch aktach. 
2) SAFANDUŁA W ZALOTACH — Komedja w 2 actach. 

Następny program: Nowe życie" 

— Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'30 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dźwiękowe Kino Dziśl W roli głównej bożyszcze kobiet 

zee zee POJANIN Ramon Novarro CG į N Q Superfilm dźwiękowy! 

Н Całe Wiłno będzie śpiewać „Miłosną pieśń” 
ul. Wielka Nr. 47 Ceny, znižone tylko na dewizy Wada, NE pł ków Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'30 

e ” 

BA Nel "ea MIŁOŚĆ W PUSTYNI >= РРАМ НН Се В » : Potężny dramat na tle walki o najpiękniejszą kobietę wschodu. 

| WIELKA 42 W rolach głównych: Qlive Borden : Noah Berry. Dl młodzieży dozwolone. 

ielki e ® 10 aktowy dramat erotyczny z życia współ- 

se Kolejowe R uiłołei Tra ed a tancerki czesnego na tle konfliktów rodzin. z udzia- 
6GN15 KO i poświęc. p. t. łem ulubienicy publiczności Lil Dagower 

W wykonaniu dzieci NAD_ PROGRAM: Świąt do góry Nogami V,iiex murys. 
febok dwores kolajow.) Początek seane. o g. 5, w niedz. i św. o g. 4 po poł. Następny program: Władca karnawału z Harry Liedtke 

KINO -TEATR Bziśł Wzruszający potężny dramat w 10 aktach, 

Najpiękniejszy p ł 0 n c st E w-g powieści Zane Gray. W rel. gł. Jack 

STYLOWY film sezonu! Holt, Olga Bakłanowa i Nora Dane, 

8 ina hi R Komedja-farsa w 6 aktach. 
uliea Wielka 36. NAD PROGRAM: a śmiccbć. ZAKLĘTY KRĄ W roli główn. Harry Jold.   

  

i oświadczył przedstawicielom emigra- 

cji rosyjskiej, że zachodnio-europejska 

Cerkiew. prawosławna została uznana 

jako odrębny egzarchat, zależy bezpo- 

średnio od patrjarchy konstantynopo- 

litań skiego i że wszystkie więzy z Mo 

skwą zostały w,ten sposób zerwane. 

Metropolita zaznaczył jednocześnie 

że zerwanie to jest czasowe do chwili 

przywrócenia w Rosji normalnych sto 

sunków. Do tego czasu jednak osobny 

Kościół prawosławny na zachodzie sta 

nowić będzie jednostkę autonomicz- 

nie poddaną najwyższej jurysdykcji 

patrjarchy konstantynopolitańskiego. 

prezydenta Kuby. 
gdaj dokonano na prezydenta zamachu bom- 

howego, wezoraj zaś udaremniono nowy re- 
wolwerowy zamach. Gdy prezydent w gma- 

chu nowego Kapitolu wygłaszał przemówie- 
nie, policja schwytała pewnego młodego czło- 
wieka w chwili, gdy wyciągał z kieszeni re- 
wołwer. Nie bacząc na zamach, prezydent 
kontynuował przemówienie. 

Uwaga! 

  

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

Najnowszy Polski 

Przebój Dźwiękowy! 

Nora Ney, Zbyszko Sawan 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

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

Krajowy Bank Spółdzielczy 
przyjmie jeszcze kilku Pań i Panów w charakterze 
zastępców. Zgłaszać się do Oddziału Banku w lo- | щ ! 
kalu Biura Ogłoszeń S. Jutana, ul. Niemiecka Nr. 4. 

Nr. 46 (19869 

„Międzynarodowy dzień głodu" zagranicą. 
W Berlinie nie obeszło się bez awantur. 

BERLIN 25.11. Pat. — Wobee zapowiedzia- 
nych na Środę wystapień komunistów z raeji 
światowego dnia bezrobotnych polieja herłlń- 
ska 6d wezesnego rana była w ostrem pogo- 
towiu. Wszystkie miejsca, objęte stałym zaka- 
zem urządzania pochodów i zgromadzeń zo- 
stały szezególnie silnie obstawione przez poli- 
ejantów. Wbrew wydanemu na dzień ten za- 
kazowi w szeregu dzielnie powstały znacz- 
niejsze zbiegowiska, które policja rozprasza, 
używając pałek gumowych. Poliejantów Iżo- 
no wyzwiskami i obrzucano kamieniami. 
Podczas pochodów wzneszono okrzyki prze- 
eiwrządowe i stawiano opór połieji. W star- 
ciach rannych eiežko bylo wielu połiejantów, 
m. in. jeden oficer polieji. Do ostrych wy- 

Кгоехей doszło przed jednym z urzędów pó 
Średnietwa pracy, gdzie policjantów ohszu- 
eono z okien stołkami. Padło przytem kilka 
strzałów, Policja odpowiedziała z ulicy rów- 
nież strzałami. Zdemołowany łokal urzędu 
musiano przentioeą opróżnić  Demonstranei 
splondrowali pozatem kilka sklepów z żyw- 
nością, bazar i szereg straganów ufieznych. 
W niektórych dzielnicach powstata panika. ' 
Właścieiełe sklepów poczęli pośpiesznie za- 
mykać swe zakłady w obawie przed raban- 
kiem. Po ulicaeń miasta krążą patrole poli- 
eyjne. W wiełu miejscach wskutek demon- 
straeyj zatamowany został całkowicie rach 
uliczny. Dotychezas aresztowano 2% osób. 

  

NA WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY W AMBULATOR- 

JUM KASY CHORYCH. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych w po- 
ezekalni ambulłatorjum Kasy Chorych przy 
uliey Dominikańskiej wydarzył się następu- 
jaey wypadek. 

X-letnia Helena Bogdziewiezówna, za- 
mieszkała przy ulicy Brackiej Nr. 16, cier- 
piała od dłuższego czasu na dolegliwą i prze- 
włekłą ehorobę. Ponieważ była ezłonkiem 
Kasy Chorych zmęczona długo-trwającą eho- 
robą, В, zaczęła się ubiegać © umieszczenie 
jej w jakimś szpitalu. Wobec tego jednak, że 
choroba Bogdziewiczówny nie wymagała spe- 
ejalnego ieczenia szpitalnego, prośba Bogdzie- 
wiezówny nie została uwzględniona. 
Zrozpaczona dziewczyna postanowiła wów- 

czas użyć niezwykłego środka by dostać się 
do szpitala. Wezeraj w obecności kiiku cho- 
rych oczekujących swej kołejki w poczekalni 

Bogdziewiczó rypiła większą ilość esencji 
octowej. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozlo desperatkę od szpitała Sawicz. 

Zapytana o powody targnięcia się na ży- 
cie Bogdziewiczówna oświadczyła — „Wszy- 
stko jedno jak, aie musiałam trafić do szpi- 

tała*. (C). 

WYKRYCIE SPRAWCÓW KRADZIEŻY. 

— 23 b. m. dokonano kradzieży dwóch 

płaszczy męskich u Abramowicza Joseła (Ta- 
tarska 12) na sur 600 zł. Dochodzeniem u- 
stałono, iż kradzieży tej dokonali Kalicki Hen 

yk, organizator bandy złodziejskiej z War- 
wy, nołowany za napady rabunkowe i u- 

siłowanie zabójstwa posterunkowego policji 
państwow. zkowski Józef ps. Zająć 

      

    

  

   

    

        

  

    

i K. Janosza-Stęporski 

    

04 roku 1843 istnieje i 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, ! 
ua dogodnych waronkach | 

  

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

  

OGŁOSZENIE. 

  

w tem 100 m.* 
Przepisy i warunki ofertowe, 

dostawy oraz wyszczególnie 

    

Do oferty należy dołączyć: 

w wysokości 3% od ogólnej kwoty, 

terjałów. 

godzina 12-a.   
Sekcja techniczna Magistratu m. Wilna ogłasza 
jszem przetarg nieograniczony na dostawę ma- 

terjatów drzewnych tartych w ilości około 120 m. 
osnowych i 20 m.* dębowych. 

warunki techniczne 
ilości i wymiarów do- 

starczyć się mających materjałów można otrzymać w 
kancelarji Sckcji Technicznej (pokój Nr. 52). 

Termin dostawy upływa z dniem 31 marca 1931 r. 

|) ceny jednostkowe za | m. materjałów sosno- 
wych i dębowych loco składy S$. T., Łukiska Nr. 5, 

2) dowód wpłacenia do Kasy Miejskiej wadjum 

3) podpisane przez dostawcę „warunki technicz- 
ne*, przepisy i warunki „ofertowe* oraz wyszczegó|- 
nienie ilości i wymiarów dostarczyć się mających ma- 

Oferty przyjmuje Kancelarja Sekcji Technicznej 
w godzinach urzędowych do dnia 7 marca 1931 roku, 

Magistrat m. Wiina. 

Czy jesteś już członkiem LOPP-n? 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1-a 

  

Umebiowany 

POKÓJ 
do wynajęcia 

Mickiewicza 22-58, 

MIESZKANIE 
jeden pokój i kuchnia 

e wynajęcia. 
nformacje: ul. Nowo- 

gródzka 6 m. 12, od godz. 
10—11 i od 3—5, 

    

gubione kwity lombard. 
(Biskupia 12) Nr. 81166 

85081, 85390, uniew. się.     

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Ne ZD; 2% 
— 

gub. dow. osob. wyd. 
przez Star. Grodz. w 

Wilnie na im. Grzegorza 
Tajc, zam. w Wilnie, An- 
tokolska 163. 

   
— Sądzę, że Kerubach się ożenił. 
— Dlaczego tak sądzisz? 
— Bo wychodzi teraz zawsze sam jeden. 

Bielawski Antoni. Kryjówkę miefi u paserki 

Bukowskiej Franciszki (Piłsudskiego 63), 
która przechowywała skradzione łupy: Zło- 
dziei przytrzymano. 

ZDERZENIE DWÓCH AUTOBUSÓW. 
‚ 7 Przy ulicy Kościuszki nastąpiło zderze- 

nie autobusów 14012 i 38102 wkuiek czego 
w tym drugim zostały wybite szyby oraz zła- 
many lewy błotnik. Winę ponosi szofer auto- 
busu pierwszego Kułakowski (Jasińskiego 
Nr. 10). 

KRADZIEŻE. 
- Stefanowicz Stefanja (Śniegowa 7) za 

  

meldowała, że 24 b. m. w piwiarni przy tej- 
że ulicy pod Nr. 22 dokonano kradzięży cze- 
kolady, cukrów oraz 1300 sztuk papierosów 
na ogólną sumę 300 zł. 

— Ginsburg Liba (N 
dowala, iž z jej mie 
czoch damskich, dzi: 
na sumę 300 zł. 

ku Łukiskim na szkodę Anny 
yńskiej skradziono 36 zł. w gotówce. Kra 

dokonał Pieślak Albin (Pokój 14), któ- 
rego zatrzymano. 

— Jaroszewiczowa Agata (Dominikańska: 
12) zameldowała, że córka jej Aleksandra 
iat 15 skradła parę kolczyków złotych war- 
tości 25 zł. 

‚ = Borkowski Józef, Pogorzelski Witold. 
i Burliagowa Władysława zamełdowaji, iż 
skradziono im garderoby męskiej i damskiej 
na sumę 606 zł. 

    

    

»miecka 37) sameł 
ia skradziono poń- 

innych oraz skarpetek. 

  

    

  

  

ZA OSTATNIĄ DOBE. 

Od 24 do 25 b. 
ków 35. W tem kra 
przekroczeń admini 

  

    

  

      

SERCE NA ULICY 
kane Helios : Hollywood 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„aloianka“ 
ui. Królewska 3. 

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

Piwo. 

do sprzedania 
Mickiewicza 33—4. 

nad apteką Jundziłia.. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczno 
1 moezopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

0d godz. 9—-12 1 4—8 

  

Gabinety. 

  

Akuszerka | 

Marja Drzecima 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza» 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093.   
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Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Przyjechałam w interesie do 
starego pana Federie. Ale on jest cho- 
ry, nieprzytomny i nie może mówić. 

Czekam, aż mu będzie lepiej. Ja nie 
nie zrobiłam. Daczego mnie pan bada? 
Ja o niczem nie wiem. Spałam, kiedy 
zapukano do moich drzwi. Jeszcze 
słońce nie wzeszło:. — Urwała, aby 
zaczerpnąć trochę tchu. — Nie chcia- 
łam otworzyć. 

— Dlaczego pani nie chciała ot- 
worzyć? 

— Dlatego, że... oczy jej uciekły 
wgłąb, jak oczy spłoszonego zwierzę- 
cia... dlatego, że ogarnął mnie strach. 

— Przed czem? Przecież pani nie 
wiedziała, co się stało. Czy pani wie- 
działa, że Adolf Federie został zamor- 
dowany? * W obojętnym głosie za- 
brzmiały ostre zimne tony. 

Wyciągnęła obie ręce przed siebie, 
opadając jednocześnie wtył na krze- 
sło. Twarz jej była koloru wosku, a 
wargi popiełate. 
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—- Nie: Nie. Ale... Ale słyszałam 
rozmowę za drzwiami. 

— Czy pani słyszała huk wy- 
strzału? 4 

— Nie! 
— Czy pani słyszała krzyk panny 

Keate? 
— Nie! 
— Skąd pani dowiedziała się, że 

Adolf Federie został zastrzelony? 

— Mówię panu, że usłyszałam 

przez drzwi, jak mówiono o tem w 

hallu. 
— 0 której pani wczoraj odeszła 

do swego pokoju? 
— Około jedenastej. 
— Więc... Słyszała pani sprzeczkę 

Adolfa Federie z żoną? — Czy na- 
prawdę? 

— Tak. Tak. To jest ja... 
— Gdzie pani wtedy była? 
— S$chodziłam do kuchni po gorą- 

cą wodę do rozgrzania nóg... W moim 

pokoju jest zimmo jak w stodole — 

Lis 

Grywus oś goda. DB ppei. Maczdny radwitce przzjwaje oż pod, B= 

dodała, rzucając ukośne spojrzenie w 
stronę March. — I przeszłam koło ich 
drzwi. Sprzeczali się głośno gniewne- 
mi głosami. Trudno było nie usłyszeć. 

— Qzy pani słyszała, co mówili? 
Izabella poruszyła się na sofie. 
— Tak, Mittie — rzekła jedwab- 

nym głosem. — Powiedz nam, coś 
słyszała ? 

— Słyszałam, jak krzyknęłaś, gdy 
cię uderzył — odpowiedziała mściwie 
Mittie. 

Rysy Izabelli zaostrzyły się pod 
maską uśmiechu. 

— Tylko słowa, Mittie, słowa, któ- 
re zainteresują policję. Czy potrafisz 
wymyśleć coś okropniejszego? Jeżeli 
nie usłyszałaś nic, to możesz kłamać. 
Czy przyłożyłaś ucho do dziurki od 
klucza? 

— Izabello! — rzekł 
czym tonem Eustachy. 

— Po — poznałam po głosach, że 
się kłócili. Adolf uderzył Izabellę, ona 
krzyknęła, a on się roześmiał. A po- 
tem — oczy Mittie zaświeciły brzyd- 
kim triamfem — a potem usłyszałam 

ostrzegaw- 

słowa. Izabella powiedziała — urwa- 
ła, pochyliła się:i głos jej przeszedł 
w natężony, szkaradny szept — po- 
wiedziała. „Zabiję cię za to!* I zabiła. 

Zapadło dziwne miłczenie. Wreszcie 

Izabella zaśmiała się, a szerokie jej 
ręce wykonały taki gest, jakby się za- 
cisnęły na gardle Mittie. 

— Och, Mittie, Mittie, czy nie po- 
trafisz się zdobyć na nic lepszego? 
To za proste. Powinnaś być subtelna, 
moja droga. Subtelna! 

Ale sztuczne rumieńce na jej po- 
liczkach stały się wstrętnie wyraziste. 

— Mogę przysiąc, że ona tak po- 
wiedziała. Mogę przysiąc, że słysza- 
łam. — Nabrała tchu i odgarnęła 
drżącemi rękami włosy z twarzy. 

Przez długą chwilę nikt się nie 
odezwał. W pokoju zrobiło się chłod- 
no. Ogień zgasł i w atmosferze zapa- 
nowała wilgotna woń pleśni, prze- 
nikająca cały dom, włącznie do 
warstw. kurzu na dywanach i portje- 
rach. Przez wąskie okna sączyło się 
szare, smutne światło dnia. Wszyscy 
co do jednego wyglądaliśmy uderza- 
jąco błado i mizernie. 

Zdawało mi się, że mieszkam już 
w tym domu całe łata, że zżyłam się 
nie wiem jak z grubemi, staremi mu- 
rami i że należę logicznie do dziwnego 
zespołu domowników. 

W ciszy zabrzmiał głos Lance'a 
O'Leary'ego, nie swobodny i pogodnie 
obojętny. jak zwykłe, lecz zimny i nie- 
ubłagany. 

— Któreś z państwa kłamie — 
rzekł bez ogródek. — Adolf Federie 
zginął z ręki któregoś z domowników. 
Dom był zamknięty na sto spustów. 
W ogrodzie czuwał krwiożerczy pies. 
Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś 
obcy mógł się dostać niepostrzeżenie 
w tych warunkach do domu, zastrze- 
lić człowieka — pozornie bez powodu 
— i ratować się ucieczką, również nie- 
postrzeżenie. Tajemnica zbrodni kryje 
się wśród państwa. 

Umilkł. Otaczające mnie twarze 
stały się poprostu upiorne. Mittie Fris- 
ling chwyciła się kurczowo poręczy 
krzesła i otworzyła usta. Poza tem 
nikt nie wykonał najmniejszego poru- 
szenia. Wiedziałam, co oni wszyscy 
czuli, gdyż nawet ja — niewinna — 
doznałam wrażenia, że na mojem ser- 
cu zacisnęła się jakaś okrutna, nieu- 
błagana ręka. Co wobec tego mógł 
czuć ten... który wiedział? 

— Państwo naturalnie rozumieją, 
że to jest dopiero początek śledztwa. 
Muszę prosić wszystkich, żeby pozo- 
stali w domu dopóki nie uznam za sto- 
sowne cofnąć tego nakazu. Chyba, że 
państwo wolą być aresztowani. W ra- 
zie potrzeby możemy to zrobić, panie 
naczelniku? 

Naczelnik, który widocznie nie 
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spodziewał się tego pytania, dzgnął,. 
poruszył ustami, pełnemi gumy do żu- 
cia 1 wyszeplenil: 

— M... ma się rozumieć! 

— Jutro rano będzie rozprawa — 
ciągnął szorstko O'Leary. — Zostawi- 
my w domu maly posterunek policyj- 
ny, który nie będzie państwa krępo- 
wał. 

Schowal starannie lichy ołówek ż 
odwrócił się do wyjścia. Ja wstałam. 
pierwsza. Z progu hallu obejrzałam 
się jeszcze na pozostałych. 

Lonergan pochylał się nad March, 
mówiąc do niej coś półgłosem. Izabeł- 
ła siedziała nieruchomo z papierosem 
w ręku, zapatrzona w dym.  Mittie- 
szła za mną krótkiemi, pośpiesznemi 
krokami. Elihu Dimuck wstawał nie- 
zgrabnie z fotelu, potrząsając nogami. 
cełem wyprostowania zmiętych spod- 
ni. Grondał rozniecał przygasły ogień, 
Kema stała tam, gdzie przedtem. Eu- 
stachy wstał, zbliżył się do March i 
przerwał cierpko Lonerganowi. We- 
szłam do hallu. Lance O'Łeary, który 
rozmawiał półgłosem z szefem policji, 
zatrzymał mnie w przejściu. 

  

(D. <. n.) 
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