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Len zamiast bawelny. 
Wojna światowa, powstanie no- 

wych granic, oto geneza nowych wa- 

runków gospodarczych z któremi 

wszystkie dziedziny produkcji spotkać 

się dziś musiały. W pierwszych latach 

powojennych tworzą się chwilowo po- 

myślne konjunktury dla wszełkiego 

rodzaju produkcji, zacierając na pe- 

wien czas linje gospodrcze, które м 

chwilą zawarcia pokoju „życie wy- 

tknęło. 
Nim wytworzy się nowy rytm g05- 

podarczy „musiało nastąpić załamanie 

się dotychczasowego stanu rzeczy, mu- 

siał nastąpić chaos, który dziś pow- 

szęchnie kryzysem nazywamy, a który 

dzięki złośliwej polityce wschodniego 

kolosa, rolnietwo specjalnie doświad- 

cza. I nim nowe formy gospodarcze 

się ułożą, kryzys przetrwać trzeba. : 

Jednym z pierwszych odruchów 

samoobrony przed kryzysem poszcze- 

gólnych państw jest — samowystar- 

ezalność. Dla młodego polskiego orga- 

nizmu państwowego zasada ta winna 

stać się osią, kręgosłupem od którego 

nowe sieci życia gospodarczego snuć 

dałej będziemy. kosę ode 

Musimy dokładnie rozejrzeć się w 

naszej sytuacji gospodarczej. Bilans 

handlowy szeregu lat daje nam plasty- 

czny obraz słabych pozycyj naszego 

życia gospodarczego. Chcę utkwić 

wzrok i przykuć uwagę czytęlnika do 

jednego tylko z działów gospódar- 

czych, który od lat szeregu jaskrawą 

plamą ujemnego bilansu handłowego 

w życiu naszem odbija. 

Spójrzmy na biłans handlowy z lat 

1925—1926—1927—1928, a odrazu u- 

derzy nas ujemne saldo w dziale su- 

rowców włókienniczych. Wynosi ono 

Isvią część niedoboru handlowego i 

tak: 

      

1925r. 1926r. 1927r. 1928 r. 

w tysiącach złotych 

Saldo ogólne —568 Ą-708 —378 —854 

w tem ujemne 

S Ora —298 —397 —584 —631 

%, stosunek do 

woda 54% 51% 153% 75% 

Analizując dalej te cyfry, widzimy, 

że w 1926 r. ujemne saldo surowców 

włókienniczych obniża aktywność bi- 

lansu Polski o 51'/o. ; 

Nawet w 1927 r. mielibyśmy bilans 

aktywny, gdyby nie tak wysokie, bo 

až 153,/” ujemne saldo w dziale włó- 

kienniczym. Czyli dodatni bilans in- 

nych działów został pochłonięty przez 

surowce włókiennicze. Cyfry te mó- 

wią dobitnie same za siebie. Wskazują 

one jasno, że tu jest pięta Achillesa 

polskiego importu. 

Wydajemy na obce surowce włó- 

kiennicze przeszło pół miljarda zło- 

tych, to znaczy sumę stanowiącą Szó- 

stą część budżetu państwowego Polski 

Wwozimy bawełnę produkowaną 
przez rolnietwo amerykańskie. Wwo- 
zimy jutę i manilję z angielskich plan- 
tacyj w Indjach. Malo tego, podchwy- 

tujemy hasła sprytnie nam podsunięte 

przez zainteresowany kapitał amery- 
kański i prowadzimy sami propagan- 
dę zużycia wyrobów bawełnianych. 

Czynimy z tej akcji „perkalikowej“ 

niemał obowiązek narodowy. 
Przemysł bawełniany w Łodzi, 

przemysł jutowy w Częstochowie i 

Bielsku winien już dziś zdać sobie 

sprawę z swej roli kosztownego Pani- 

cza w zubożałej rodzinie i przystoso- 

wać się do nowych warunków i kra-- 
` 

jowego surowca. 
Miarodajne czynniki państwowe 

muszą w swej polityce gospodarczej 
wejść zdecydowanie na drogę fawory- 

zowania przemysłu i wyrobów z kra- 
jowego surowca łInianego. Z wojska, 
z' kolejnictwa, z 'przemysłu nawozo- 
wego, z cukrownictwa i salin państ- 
wowych, winny być. wyrugowane raz 
nazawsze wyroby z bawełny i juty, 
a zastąpione wyrobami z Inu i konopi. 
Krok ten ma swoje głębokie uzasad- 
nienie gospodarcze. 

Przy uczciwej kałkulacji przerobu, 
koszt wyrobów inianych w porówna- 

niu z bawełną będzie droższy od 25 

do 407, zaś w porównaniu z wyro- 

bami jutowemi wypadnie taniej. Moc 

płótna Inianego jest o 2.5 raza większa 
od bawełny, a trzykrotnie większa od 
juty. Nadto pranie Inu znosi w nastę- 
pującym stosunku: juta — 0, baweł- 

na — 70, len — 200 razy. 
Lecz gdyby nawet te względy nie 

przeważały, (bo dziś świat ku tande- 

cie się skłania), to pozostaje jeszcze 
jeden argument, który nie ma*sobie 
równego i który pozostaje poza wszel- 

kiemi porównaniami. —- Jest to inte- 
res mas rolniczych. Jest to interes 
najliczniejszego stanu w Połsce. 

Jest to interes tych, których kry- 
zys najmocniej dotknął. Rządy po- 
przednie nie doceniając surowca kra- 
jowego popełniły cały szeerg błędów 
(p. Kucharski zaprzepaścił jeden 7 
głównych warsztatów przetwórczych 
Inianych) i dziś jest właśnie najwyż- 
szy czas by przez powołanie do życia 
i poparcie rozwoju przędzalniczego tę 
krzywdę wyrządzoną rolnictwu krajo- 
wemu naprawić. 

Statystyka uprawy Inu w Polsce 
wykazuje, że największy obszar upra- 
wy tego surowca leży w naszych wo- 
jewództwach wschodnich. 

Począwszy od Lwowa, przez Lub- 

lin, Polesie, Białystok, Nowogródek, 
Wilno, — ciągnie się pas Inu, W wo- 
jewództwach wileńskiem i nowogródz- 
kiem, byt drobnego i šredniego rolnic- 
twa (a stanowi ono 80”,) jest całko- 
wicie oparty na lnie. 

Był zbyt na len, było dobrze, — 
były opłacane podatki, było za co na- 
być i „perkaliki*, było za co kupić 
cukier, sól i naftę. 4 

Dziś, gdy nasz len wskutek dum- 

pingu sowieckiego został z rynku za- 
granicznego wyparty, a z braku po- 
pytu na rynku krajowym stał się nie- 
mał bezwartościowym, bieda zajrzała 
w oczy rolnictwu krajowemu. Obecny 
rząd winien sobie jasno zdać sprawe 
z tego, że nasza wieś potrzebuje wy- 
datnej opieki w tej dziedzinie. 

Nie o zapomogę tu chodzi, lecz o 
prawo rolnika do tego, by produkt je- 
go pracy znalazł prawo obywatelstwa 
w kraju. — Polska produkuje surow- 
ca tyle, wiele go produkuje cała Za- 
chodnia Europa razem wzięta — 
Obszar uprawy lnu łatwo może być 
podwojony. Globalna cyfra otrzymy- 
wanego włókna lnianego zupełnie po- 
krywa cyfrę importu bawełny i juty. 
Wszelkie objekcje, że len będzie droż- 
szy od bawełny, a stąd niedostępny 
dla szerokich mas są nieuzasadnione. 
A nawet gdyby wyroby Iniane były 
droższe czy interes państwa ucierpi ?— 
Nie, suma pėlmiljardowa wywožona 

   

zagranicę za obcy surowiec pozostanie ' 
wewnątrz kraju i wzmocni siłę nabyw- 
czą rołnika, a co za tem póciągnie — 
ożywienie przemysłu wszelkich gałęzi. 

Siła gospodarcza Polski leży nie w 
przemyśle samym jako takim, jak 
mylnie dotąd wciąż urabiano opinię i 
mastrajano do niej politykę gospodar- 
czą, a siła gospodarcza leży w dobro- 
bycie wsi, w dobrej zdolności nabyw- 
czej rolnika, która zapewni istnienie 
przemysłu. O tem pamiętać należy. 

Jeżeli dziś państwo nie ujmie w 
swe ręce inicjatywy, jeżeli nie zaopie- 
kuje się wydatnie produkcją Inianą. 
to grozi tej gałęzi zagłada. Rolnik u- 
cieknie od tej kosztownej uprawy i 
zastąpić ją będzie musiał uprawą zbóż, 
ze zbytem których dziś świat cały i 
my z nim mamy niemały kłopot 
Nadprodikcja zbożowa nie jest zja- 
wiskiem jednorocznem, ale jest to 
zjawisko, z którem w obecnym stanie 
kuliury rolniczej stale spotykać się 
będziemy. Pamiętać też należy. że pro- 
dukcja Inu daje nam włókno i nasiona 
ołeiste, z których olej żadnym innym 
olejem zastąpiony być nie może. 

Zanik uprawy lnu, to nietyłko stra- 
cenie włókna, to zwiększenie importu 

nasion oleistych, to zwiększenie im- 
portu nasion Inu z Ameryki Południo- 
wej, to zaów nowa pozycja deficytowa 
w bilansie handlowym państwa. 

A teraz jeszcze jedno. — Raz znisz- 
czona przestrzeń uprawy lnu tak lai- 
wo odbudować się nie da i gdy zajdzie 
potrzeba odtworzenia jej na nowo, to 
trzeba będzie najmniej dwu lat na 

   

  

wyprodukowanie nasion potrzebnych . 
do zwiększenia plantacyj Inu. A pa- 
miętać musimy, że nawet tak zapo- 
biegliwy i bogaty kraj jak Niemcy, 
już w drugim roku wojny musiał wy- 
pełniać brak roślin włóknistych ta- 
kim „ersatzem* jak włókno, a raczej 
łyko z pokrzywy. 

Inż. Cz. Dębicki. 

Siedli 

    

Nowy profesor tytularny 

WARSZAWA. 27.11: Pat. — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej postano- 
wieniem z dnia 21 lutego 1931 r. mia- 
nował docenta dr. Ludwika Kolankow 
skiego tytularnym profesorem uniwer 
sytetu Stefana Batorego. 
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do Spaly. 
WARSZAWA. 27.11. Раг — 

Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał 
w dniu 27 b. m. po południu do Spały. 

Pan 

Kaadoiencja marszałka Sejmu 
p. >witalskiego. 

Те!. ой wł. kor. z Warszawy. 

Marszałek Sejmu dr. Świtalski wy- 
słał wczoraj do Lwowa, na ręce p. 
Diamandowej, depeszę treści następu- 
jące: W imieniu Sejmu składam Pani 
wyrazy głębokiego współczucia, z po- 
wodu zgonu jej męża, wieloletniego 
członka Izby. 

Nowy poseł niemiecki 
przybył do Warszawy. 

WARSZAWA. 27.II. Pat. — W dn. 
27 b. m. o godzinie 10 min 07 przybył 
pociągiem z Berlina nowomianowany 
poseł Rzeszy Niemieckiej przy rządzie 
polskim p. Hans Molike wraz z mał- 
żonką. 

Mec. Z. Jundziłł członkiem 
komisji kodyfikacyjnej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Adwokat Zygmunt Jundziłł z Wil- 
na' został mianowany członkiem ko- 
misji kodyfikacyjnej. 

Poprawa sytuacji na rynku 
włókienniczym. 

Tel. od wł. Kor. z Warszawy. 

Z początkiem bieżącego miesiąca, 
w związku z niepomyślną sytuacją w 
przemyśle włókienniczym, szereg 
przedsiębiorstw średniego i wielkiego 
przemysłu wymówiło pracę całemu 
personelowi biurowemu. Obecnie w 
związku z poprawą konjunktury oraz 
spodziewanem ożywieniem tranzakcyj 
sezonowych wszystkie redukcje zosta- 
ły cofnięte. Posunięcie to komentowa- 
ne jest, jako zapowiedź poprawy sytu- 
acji w przemyśłe włókienniczym. 

liość bezrobotnych w Polsce. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Va dzień 14 lutego urzędowe dane 
ustalają cyfrę bezrobotnych na 356612 
osób. W ciągu ostatniego tygodnia 
liczba ta wzrosła 0 6 tys. bezrobot- 
nych. 

Wyrok w procesie przeciwko 
przywódcom Selrobu. 

LWÓW. 27.II. Pat. — Dziś w no- 
cy zapadł przed tutejszym trybunałem 
przysięgłych wyrok w sprawie prze- 
ciwko przywódcom Selrobu,. byłemu 
senatorowi Chinczynowi i tow. W wy- 
niku werdyktu przysięgłych były sen. 
Chinezyn skazany został na 5 lat cięż 
kiego więzienia, oskarżony Fijałkow- 
ski na trzy lata więzienia, były poseł 
Putko oraz Panczyniak — po jednym 
roku, zaś Buksowany na 7 miesięcy 
ciężkiego więzienia. Dwaj oskarżeni zo 
stali uwolnieni. W imieniu Chinczyna 
i Fijałkowskiego obrońca  zapowie- 
dział apelację. 

    

  

  

Numery rewjowe w języ- 
ku polskim wykonają: 

Cena 20 groszy. 

    

   

  

  

Ulubieniec publiczności Maurice Chevalier w przeboju dźwięk. p. t. 

PARADA PARAMOUNTU 
Mira Zimińska : Marjan Maszyński 
  

Nowy huczek bolszewicki 
na temtat sprawy mienszewików. 

MOSKWA 27.I1. Pat. — W związ- 
ku z ogłoszeniem aktu oskarżenia 
przeciwko antybolszewiekiej organi- 
zacji rosyjskieh soejal - demokratów 
mjenszewików cała prasa moskiewska 
zamieszcza obszerne artykuły. o©ma- 
wiające działalność tej organizacji, na 
czele której stei biuro związkowe, kie- 
rowane przez Romana Czuchanowa i 
Szera. Aresztowani mienszewiey dzia- 
łać mieli w ścisłem porozumieniu z pa- 
rtją przemysłową oraz £ zw. €hłOps- 
ką partja praey, na czele z Czajano- 

wem i Kondratjewem. Biuro związko. 
we utrzymywało pozatem kontakt z 
durgą międzynarodówką i to stanowi 
ńajwiększą winę oskarżonych. Prasa 
podkreśla, że aresztowani mienszewi- 
cy przygotowywali interwencję zew- 
nętezną, osłabiając sowiecki aparat 
państwowy i gospodarczy drogą róż- 
nych aktów sabotażowych. Jak przy- 
puszczać możną z pierwszych artyku- 
łów prasy moskiewskiej, proces mien- 
szewicki rozdmuchany będzie do roz- 
miarów procesu partji przemysłowej. 

Forsowanie zbrojeń sowieckich. 
  MOSKWA 27.I1 Pat. — Rewolneyj- 

na rada wożenna Dalekiego Wsekodu 
zwróciła się z apelem do Osseawiachi- 
mu aby zaktywizował swą działalność 
w kierunku wzmocninia stanu zbroj- 
nego Sowietów, 2 w szczególności w 
dziedzinie zwiększenia technieznyech 
środków ebrony. To forsowanie zbro- 
jen sowieckich jest wywołane rzeko- 
mo coraz jaśniej zarysowującym się 
planem wojennym państw zachodnieh 

przeciwko ZSRR. 
MOSKWA 27.1. Pat. — Pracow- 

niey ludowego komisarjału finansów 
wystąpili z wnioskiem oddania trzech- 
dniowego zarobku na fundusz budowy 
wojennych sterowców. Danina ta, ścią 
gnięta ze wszystkich  funkejonarju- 
Szów rządowych i robotników, zda- 
niem wnioksodawców ma poważnie 
zasilić skarb państwa i umożliwić dał- 
szą rozbudowę floty wojennej. 

ARTS NOT ST TAI OREW LI IN ALSS TTK 

  

Generał Anzara, ‹    
szef gabinetu ministrów w Hiszpanii. 

  

RZYM... 20.IL Pats л- Eksperci 
włosko-angielscy pracowicie spędzili 
dzień 26 b. m. Obrady rozpoczęte 
przed południem trwały do wieczora 
z przerwą obiadową. Ministrowie Hen 

derson i Grandi przeprowadzili w 

międzyczasie półtoragodzinną rozmo- 

wę. Treść jej utrzymywana jest w ta- 

jemnicy. Wiadomo jedynie, że eksper- 

ci omawiali techniczne problemały 

spraw morskich. Po południu minister 
Henderson złożył Musoliniemu wizytę, 
trwającą godzinę. Wieczorem minister 
Grandi wydał na cześć gości bankiet. 
Na piątek projektowana jest wyciecz- 
ka do Tivoli, gdzie gości podejmować 
będzie śniadaniem minister marynar- 
ki Sirianni. Ministrowie angielscy po- 
zostaną w Rzymie jeszcze w ciągu piąt 

ku a w sobotę wyjadą do Paryża, skąd 

po krótkim pobycie udadzą się do Lon 

dynu. 

Konferencja morska w Rzymie. 

  

RZYM. 27.11. Pat. — Eksperci an- 
gielscy i włoscy zebrali się w piątek 
o godz. 9.15 na naradę. Konferencja 
między Hendersonem i Grandim rozpo 
częła się o godz. 10. Po tej konferencji 
Grandi odbył naradę z Mussolinim. 

LONDYN. 27.11. Pat. — Rokowa- 
nia w sprawach morskich były konty- 
nuowane w piątek rano w Rzymie. Z 
jednej strony odbyły się konferencje 
między Grandim i Hendersonem, z dru 
giej strony konferowali jednocześnie 
lord Alexander i admirał Sirianni. W 
konferencji tej wzięli również udział 
eksperci, którzy udzielali wyjaśnień 
co do technicznej strony: zagadnienia. 
Konferencje posiadają charakter jak- 
najbardziej poufny. Prasa włoska za- 
patruje się optymistycznie na wynik 
rozmów. 

Kampanja prasowa przeciwko ziemiaństwu 
Н w Litwie. 

KOWNO 27.11. Pat. — W Wiłkomierzu 
odbyło się zebrasie ziemian, na którem oma- 

wiano położenie rolnictwa, sposoby wałki z 
kryzysem i t. d. W związku z temi naradami 
pisma lewicowe występują przeciwko zie- 
miaństwu, zarzucająe jednocześnie oheenemu 
rządowi, iż dzięki jego polityce warstwa zie- 

Konferencja 
NOWE DELHI 27.11. Pat. — Po na- 

radzie z Gandhim wicekról zaprosił 
do siebie 8-miu delegatów, biorących 
udział w konferencji Okrągłego Stołu 
z zamiarem odbycia z nimi konferen- 

mian znacznie się wzmocniła, nie wykazująe 
jednak dobrej woli ani przywiązania w sto- 
sunku do państwa litewskiego, jak © tem świa 
dczy wypadek z księciem Radziwiłłem, który 
po otrzymaniu pewnej ilości lasu złikwido- 
wał majątek, spieniężył go i opuścił Litwę, 
udając się do Polski. 

u vice-króla. 
cji. Gandhi pozostanie jeszcze kilka 

dni w Nowem Delhi, gdzie zwoła po- 
siedzenie : komitetu wykonawczego 
kongresu. 

  

— dziś o godz. 20-ej 

  

  

Walka z religją. 

  

  
W Leningradzie, w cerkwi zbudowanej ku 
czci zamordowanego cara Aleksandra II, 
urządzili bolszewicy kino i klub dla propa- 

gandy antyreligijnej. 

STS PRAD 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
UGRYLENIE ROZPORZĄDZENIA O INTER- 
NOWANIU KS. KRUPAWICZUSA W PARAF. 

GODLEWSKIEJ. 

Jak podaje „Rytas“, na mocy rozporzį- 
dzėnia Komendanta od šwiąt Božego Naro- 
dzenia r. ub. wzbronione zostalo ks. Krupa- 
wiczusowi opuszczanie granic parafji godlew- 
skiej, a to za podżeganie społeczeństwa prze- 
ciw obecnemu porządkowi rzeczy. Ubiegłej 
soboty funkcjonarjusze policji zawiadomiłi 
ks. Krupawiczusa, iż rozporządzenie to jest 
już cofnięte. > 

To samo pismo donosi równieź, iż w nie- 
dzielę rano powrócił do Kowna zwołniony 
Z Worń prezes zjednoczenia studentów „Atej- 
tis” Józef Mieszkauskas, który, jako osoba 
niebezpieczna dla porządku społecznego, wraz 
z generalnym sekretarzem tegoż zjednoczenia 
J. Sztaupasem wydałony był do Worń na 
przeciąg 6 miesięcy. 

„LIETUVOS AIDAS* SPOGLĄDA  ŁASKA- 
WSZEM OKIEM NA ESTONJĘ. 

, „lietuvas Aidas"', który od czasu wizyty. 
Širandmana w Wilnie wymierzał przeciw 
Estonji ostre artykuły za jej orjentację w 
kierunku Polski, Obecnie z okazji rocznicy 
niepodległości, pisze w nieco łagodniejszym 
tonie: 

„Błędem byłoby mniemać, iż Litwa za- 
mierza wciągnąć naród estoński w jakieś an- 
typolskie knowania: Estonja sama powinna 
unikać niebezpiecznych stosunków i raczej 
potępiać przemoc i gwałcenie traktatów, niż 
szukać zbliżenia z gwałcocielem, kimkol- 
wiek on jest. 

Zbyt bliskię stosunki Estonji z Polska na- 
kazywały nam dotąd pewną rezerwę. 

, Wprawdzie toast p. Strandmana pozesta« 
nie niezmytą plamą, lecz odpowiedzialność 
zań nie spada bynajmniej na naród estoński, 
dla którego czujemy zawsze gorącą przy- 
jaźń”. 

ZANIEPOKOJENIE Z POWODU NOWYCH 
* USTAW. 

; Litewska Rada Stanu uchwalita przyję* 
cie projektów nowych ustaw o sądownictwie 
i adwokaturze. Projekt o adwokaturze w zna- 
cznej mierze utrudnia możliwóści studentów, 
kończących wydział prawny, gdyż wymaga 
pomimo dyplomowych egzaminów, specjał- 
nych, które, jeżeli się ich nie złoży, zamykają 
drogę do stanowisk w sądownictwie i adwo- 
katurze. Pozatem, prójekt zawiera szereg 
inych dotkliwych ograniczeń. . 

  

   

' PROJEKT WPROWADZENIA AUTOBUSÓW, 
ELEKTRYCZNYCH W KOWNIE. 

Kowieński Zarząd Miejski zbiera obecnie 
zagranicą wiadomości w sprawie wprowadze- 
nia alektrycznych autobusów. Jeżeli infor- 
macje okażą się pomyślne, w r. 1932 zain- 
staluje się jedną linję autobusów elektrycz- 
nych. . 

ARESZTOWANIE SZPIEGOW. 

Policja litewska w tych dniach aresztowa- 
ła Albińa Rapnika i Makarego Pciolina pod 
zarzutem szpiegostwa na rzecz Sowietów. Obu 
aresztowanych przekazano do dyspozycji pra 
kuratora. 

WOŁANIE EMIGRANTÓW LITEWSKICH 
3 © POMOC. 

Litewscy emigranci w Buenos-Aires, nie 
mając pracy i cierpiąc głód, nadesłali depe- 
szę do rządu litewskiego prosząc o zapomo- 
gę, któraby umożliwiła im powrót do Litwy 
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Zatarg o katedrę ryską. 
Sejm łotewski stał się ostatnio wi- 

downią dosyć ostrego zatargu o ka- 
tedrę ryską. Sprawa ta przedstawia 
się w ogólnych zarysach jak nastę- 
puje: : 

20 b. m. zgłosił poseł Skujeneek 

(centr. dem.) w imieniu swej partji 

projekt ustawy, na mocy której ka- 

tedra ryska (Marienkirche) wraz z 

przyległościami miałaby przejść na 
własność państwa i być oddana do 
dyspozycji m-stwa Spraw Wojsko- 
wych. Dotychczas katedra stanowi 
własność gminy niemieckiej. Poseł 
Skujeneek motywował swój projekt 

tem, że ustawa z 1923 r. dotycząca 

przekazania katedry biskupowi łotew- 
skiemu celu nie osiągnęła i musi ulec 
zmianom. Sprawa własności i praw 
do katedry musi być nareszcie uregu- 

lowana. 
Projekt wywłaszczenia katedry 

spotkał się z ostrym sprzeciwem frak- 
cji niemieckiej. Przedstawiciel jej po- 
seł baron Fircks wystąpił z przemó- 
wieniem następującem: (streszczenie) : 
Demokratyczne centrum zamierza od- 
dać katedrę do dyspozycji M. S. 
Wojsk. Zamierza ją wywłaszczyć. Jed- 
nakże zarówno biskup łotewski, jak 
najwyższa rada kościelna, jak wresz- 
cie zgromadzona na synodach ducho- 
wieństwo luterańskie stali zawsze na 
stanowisku, że prawa własności do- 
tychczasowych właścicieli katedry t. 
zn. niemieckiej gminy katedralnej są 
niezaprzeczone i nienaruszalne. Bi 
kup łotewski korzystał z katedry, kie- 
dy mu się to wydawało niezbędnem 
Niemiecka gmina otworzyła gościnnie 
drzwi katedry gminie łotewskiej wy- 
gnanej z wywłaszczonego kościoła św. 
Jakóba (Jakobi-kirche). W ciągu lat 
całych korzystały gminy: niemiecka i 
łotewska z katedry w najlepszej zgo- 
dzie. Obecnie zaś centrum demokra- 
tyczne pragnie wnieść nienawiść i roz- 
łam tam. gdzie dotychczas panowała 
zgoda. Centr. dem. chce zaspokoić pre- 
tensję garnizonu ryskiego, który prag- 
nie mieć katedrę na wyłączny swój 
użytek. Centr. dem. zapomina, że cho- 
dzi tu o mienie niemieckie i że ka- 
tedra zbudowana została głównie z o- 
fiar niemieckich. Czy godzi się więc 
wywłaszczać cudze mienie i podsycać 
w kraju nienawiść narodową? Łotwa 
7.potrzebuje spokoju od wewnątrz i 
poważania od zewnątrz. Należy więc 
projekt wywłaszczenia katedry odrzu- 
cič. 

   

Przeciwko wywodom barona Firc- 
ksa wystąpił zkolei pos. Breiksz 
(centr. dem.). Dowodził on, że sprawa 
jest pilna, że garnizon ryski liczy 
7.500 ludzi i reprezentuje całą armję, 
że niepodobna pozwolić na to. by gar- 
nizon płacił wielkie sumy za korzy- 
stanie z katedry i zależał od widzi- 
misię gminy katedralnej. Niepodobna, 
by armja, wybawicielka kraju, stale 
była upośledzana, a jej uczucia ciężko 
obrażane. Niesłychana to rzecz, by 

naczelnik państwa i dygnitarze woj- 
skowi, jak to już miało miejsce, wy- 
czekiwali pod drzwiami katedry, za- 
nim gmina niemiecka nie skończy 
swego nabożeństwa. Nie chodzi tu o 
budzenie szowinizmu, a tylko o włas- 
ne prawa armji łotewskiej. 

W odpowiedzi na przemówienie 
pos. Breiksza, na trybunę znów wstą- 
pił baron Fircks i zaczął kategorycz- 
nie przytaczanym przez Breiksza fak- 
tom zaprzeczać: Nieprawdą jest, jako- 
by prezydent państwa i generalicja 
mieli pod drzwiami katedry czekać. 
Gdy prezydent pewnego razu przybył, 
zupełnie zresztą niespodziewanie, do 
katedry, nabożeństwo niemieckie daw- 
no już było skończone, a w świątyni 
odbywało się jedynie nabożeństwo 
gminy łotewskiej, w którem prezydent 
wziął notabene udział. Nieprawdą 
jest, jakoby gmina katedralna pobie- 
rała wysokie opłaty za spełnianie po- 
sług religijnych i t. d. i t. d. 

Debaty zakończyły się tem, czem 
się kończą zwykle. Żaden z mówców 
swego przeciwnika nie przekonał. 
Projekt ustawy centr. dem. został 
większością głosów przekazany Komi- 
sji prawniczej. Przeciwko temu głoso- 
wała jedynie frakcja niemiecka, Połak 
Wierzbicki, Rosjanin Kiryłłow i frak- 

cja żydowska. Zdaje się więc nie ule- 
gać wątpliwości, że w rezultacie usta- 
wa przejdzie i katedra przypadnie w 
udziale garizonowi ryskiemu. 

W związku z całą tą sprawą, or- 
gan Niemców ryskich „Rigasche Run- 
dschau* (Nr. 42 z 21 b. m.) wyraża 
swe oburzenie w słowach następują- 
cych: „Związek włościański poszedł 
za centrum demokratycznem, które 
jest ojcem duchownym iej nowej, skie- 
rowanej przeciwko Niemcom ustawy. 
Fakt ten uniemożliwi bodaj frakcji 
niemieckiej dalsze popieranie obecnej 
koalicji. Centrum demokratyczne mo- 
że się pochwalić przed całym światem, 
że epoka absolutnej niepewności stanu 
posiadania bynajmniej do przeszłości 
na Łotwie nie należy i że wciąż jest 
u nas możliwem wyciągnąć rękę po 
cudzą własność, powołując się przy- 
tem jedynie na argumenty narodowe- 
go prestiżu i imperjalizmu, argumen- 
ty, stawiane ponad prawem. Za na- 
stępstwa podobnego wniosku, za ob- 
niżenie autorytetu państwa w gronie 
narodów kulturalnych ponoszą pro- 
jektodawcy wyłączną i całkowitą od- 
powiedzialność *. 

Przyszłość okaże, po czyjej stronie 
w całej tej sprawie była słuszność. 
Nam, postronnym obserwatorom, wy- 
daje się, że ustalenie kolejności nabo- 
żeństw w katedrze ryskiej, z pozosta- 
wieniem dotychczasowego stanu po- 
siadania mniej zaszkodziłoby autory- 
tetowi sejmu i rządu łotewskiego, niż 
przymusowe odebranie katedry od jej 
dzisiejszych posiadaczy. 

Spectans. 

  

Protest białoruskich organizacyj i instytucyj kul- 
turalnych przeciwko fizycznemu i moralnemu 

terorowi w B. S, S. R. 
W chwili rozpadania się lmperjum 

Rosyjskiego naród białoruski z a 
dnia 25 marca 1918 roku proklamo- 
wał w Mińsku niepodległość Białoru- 
skiej Republiki Ludowej. 

Na przeszkodzie w urzeczywistnie- 
niu tego aktu woli narodowej Białoru- 
sinów stanęła nawała bolszewicka, 
która po zdobyciu Mińska, drogą о- 
ręžną, ze swej strony w dniu 1 stycz- 
nia 1919 roku proklamowała utworze- 
nie Białoruskiej Sowieckiej Socjali- 
stycznej Republiki w składzie Rosyj- 
skiej Sowieckiej Federacyjnej Socjali- 
stycznej Republiki. W granicach 
BSSR naród białoruski, politycznie 
podporządkowany Czerwonej Mosk- 
wie, otrzymał pewne możliwości pra- 
cy kulfuralno-narodowej oraz w dzie- 
dzinie organizowania życia ekonomi- 
czno-gospodarczego, bojownikom zaś 
o niepodległość Białorusi udzielono 
całkowitej amnestji. I praca Białoru 
sinów. do której stanęły wszystkie 
czynne siły białoruskie, dała ob- 
fity plon w postaci tysięcy biało- 
ruskich szkół ludowych, setek uczelni 
średnich oraz szeregu szkół wyższych 
w postaci Białoruskiej Akademji Na- 
uk, Wydawnictwa Państwowego, na- 
wet bogatej prasy, teatrów państwo- 
wych oraz ośrodków twórczej pracy 
artystycznej, — wreszcie w postaci 
dobrze zorganizowanej gospodarki ro- 
lnej typu fermowego, czyniącej zadość 
zarównó odwiecznemu dążeniu włoś- 
ciaństwa do ziemi, jak i wymogom 
produkcji rolnej. 

dednak ustępstwo to ze strony 
Czerwonej Moskwy było tylko czaso- 
wem. I słusznie rźąd Białoruskiej Re- 
publiki Ludowej na Konferencji w 
Wersalu zwracał się do mocarstw z 
żądaniem, by niepodległy pyt państ- 
wowy Białorusi został “ zabezpie- 
czony w drodze aktu o charakterze 
międzynarodowym: bo ukrywany pier 
wotnie pod hasłami międzynarodowo- 
ści czerwony nacjonalizm moskiewski 
przy tworzeniu BSSR miał na wzglę- 
dzie li tylko osłabienie dążeń niepod- 
ległościowych Białorusinów. w chwili 
zaś, gdy dalszy potężny rozrost naro- 
dowej kultury białoruskiej mógł już 
nazawsze zabezpieczyć naród białoru- 
ski przed dążeniami wynaradawiają- 
cemi ze strony nacjonalizmu sąsiadów, 

  

a większość byłych bojowników o nie- 
podległość Białorusi, szczerze uwie- 
rzywszy w amnestję sowiecką, zebra- ' 
ła się w granicach BSSR, — w tej 
właśnie chwili Czerwona Moskwa ra- 
dykalnie zmieniła swój stosunek do 
Białorusinów i zapoczątkowała bez- 
przykładny atak przeciwko wszyst- 
kiemu, co jest białoruskiem. . 

Komunistyczny rząd moskiewski 
zaaresztował setki białoruskich dzia- 
łaczy kulturalnych, oskarżając ich 0 
wrogi stosunek do władzy sowieckiej. 
Aresztowani zostali: akademicy Losik, 
Niekraszewicz, Kraskowski, b. człon- 
kowie Kompartji Illuczonak, Adamo- 
wicz, Balicki, rektor Uniwersytetu 
Państwowego w Mińsku Piczeta, sek- 
retarz Akademji Nauk Łastowski, pre- 
zes Białoruskiego Czerwonego Krzyża 
Ćwikiewicz i inni. Wszystkim im gro- 
zi proces sądowy i najwyżsaa kara— 
kara Śmierci. I kara ta zostanie wy- 
konana, aczkolwiek całe oskarżenie 0- 
parte jest na oczywistej prowokacji ze 
strony G. P. U.: najlepszym dowodem 
tego jest fakt, iż wśród zaaresztowa- 
nych znajduje się cały szereg ideo- 
wych komunistów, dawnych człon- 
ków Partji Komunistycznej, twórców 
nowego ustroju społecznego na zie- 
miach Wschodniej Białorusi. 

Oprócz teroru fizycznego władza 
sowiecka stosuje i teror moralny. I ten 
podwójny teror okazał się w skutkach 
swych tak monstrualnym, że b. prezy- 
dent Białoruskiej Akademji Nauk, wy- 
bitny członek Partji Komunistycznej, 
prof. Wsiewołod Ihnatowski, na znak 
protestu popełnił samobójstwo, a jed- 
nocześnie dokonał zamachu na swoje 
życie Janka Kupała, najwybitniejszy 
poeta białoruski, który jeszcze tak nie- 
dawno otrzymał od władzy sowieckiej 
honorowy tytuł „poety ludowego*. 

Straszliwy w swej formie protest 
prof. Ihnaiowskiego i Janki Kupały 

  

  

musi wreszcie poruszyć nietylko cały 
naród białoruski, lecz i cały świat kuł- 
turalny, a w tej liczbie i te mocarstwa, 
które przy podpisywaniu Traktatu 
Wersalskiego ominęły milczeniem żą- 
danie Białorusinów zabezpieczenia 
niepodległości Białorusi w; drodze ak- 
tu międzynarodowego. Jęki białoru- 
'skich działaczy kulturalnych, katowa- 
nych w więzieniach G. P. U., oraz 

KU R J E R 

krew Ihnatowskiego i Janki Kupały 
muszą przypomnieć tym, kto zdolny 
jest odczuć straszliwą tragedję bez- 
bronnego narodu białoruskiego, że od 
rozwiązania kwestji białoruskiej w 
Wersału mocarstwa uchyliły się, że 
elementarne poczucie sprawiedliwości 
wymaga, by sprawa ta stanęła na po- 
rządku dziennym przed forum mię- 
dzynarodowem, jako sprawa ważna i 
pilna. 

My, niżej podpisani reprezentanci 
Centralnego Związku Białoruskich 
Kulturalno-Oświatowych i Gospodar- 
czych Organizacyj i instytucyj, który 
obejmuje Białoruskie Towarzystwo 
Naukowe, Białoruskie T-wo Dobro- 
czynności, Komitet Rodzicielski Gim- 
nazjum Białoruskiego w Wilnie, Wi- 
leńskie Gimnazjum Białoruskie, Ko- 
mitet Rodzicielski Gimnazjum Biało- 
ruskiego w Nowogródku, Nowogródz- 
kie Gimnazjum Biatoruskie, Komitet 
Rodzicielski Gimnazjum Biatoruskie- 
go w Kiecku, Kleckie Ginnazjum Bia- 
łoruskie, Redakcje pism białoruskich 
„Bielaruski Zwon“ i „Sacha“, Koope- 
ratywa „Pezala“, poszeczegėlne orga- 
nizacje Towarzystwa Szkoły Białoru 
skiej, jako też reprezentanci organiza- 
cyj nie scentralizowanych w. Związku, 
jak to: Biatoruskiego Związku Akade- 
mików, Białoruskiego T-wa Wydaw- 
niczego, Zjednoczenia Kobiet Białoru- 
skich, — zgromadzeni na konferencji 
w Wilnie w dniu 24 lutego 1931 roku; 
po rozpatrzeniu znanych informacyj 
o niszczeniu w BSSR białoruskiego 
dobytku kulturalnego oraz o katowa- 
niu — fizycznem i moralnem — 
twórców kultury białoruskiej, — pod- 
nesimy nasz głos stanowczego prote- 
stu , przeciwko barbarzyńskiej kampa- 
nji czerwonego nacjonalizmu moskiew 
skiego przeciwko narodowi białorus- 
kiemu, nawołujemy białoruskie masy 
ludu pracującego, by się do tego pro- 
testu naszego przyłączyły, wzywamy 
cały świat kulturalny do wystąpienia 
w obronie kultury gnębionego narodu 
białoruskiego, niemiłosiernie niszczo- 
nej przez Czerwoną Moskwę. 

(Następują podpisy). 
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Młody Hindus Gokał Singh, 
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który uzyskawszy w Ameryce dyplom lotni- 
ka, wrócił do kraju, jako pierwszy hinduski 

awiator. 

  

Bankiet Federacji Żydów 
Polskich na cześć konsula 

Zbyszewskiego. 

NOWY YORK. 27.11. Pat. — We 
czwartek odbył się w hotelu „Astoria“ 
wiełki bankiet Federacji Żydów Pol- 
skich na cześć konsuła generalnego 
Zbyszewskiego pod przewodnictwem 
Wintera, prezesa Federacji. 12 mów- 
ców entuzjastycznie podkreślało zasłu 
gi konsula Zbyszewskiego w Palesty- 
nie. Mówcy jednogłośnie wyrażali żał 
z powodu opuszczenia Palestyny przez 
konsula Zbyszewskiego, wyrażając na 
dzieję, że i tutaj położy on również wy 
bitne zasługi nad zbliżeniem Żydów 
amerykańskich z Polską. Dziękując 
konsul Zbyszewski wyraził głęboką 
wiarę w przyszłość akcji sionistów 
nad odbudową siedziby narodowej 
Żydów w Pałestynie i zapewnił. że 
rząd Marszałka Piłsudskiego troskli- 
wie bada położenie ludności żydow- 
skiej w Polsce i ożywiony jest najlep- 
szemi cehęciami wobec niej. 

—н 

Z komitetu do spraw eksportu 
nadwyżki przyszłych zbiorów 

zbóż. 

LONDYN. 27.11. Pat. — Komitet do 
spraw eksportu nadwyżki przyszłych 
zbiorów zbóż omawiał na posiedzeniu 
w dniu 27 b. m. kwestję wszelkich pre- 
„ferencyj, które ewentualnie możnaby 
udzielić krajom europejskim, ekspor- 

tującym zboże. Postanowiono odbyć 
następne posiedzenie w sobotę rano. 

Ša 

Prof. Riszanow opuścił 
szeregi komunistyczne. 

MOSKWA. 27.11. Pat. — Sowiec- 
ka opinja publiczna zaskoczona z0- 
stała wczoraj wiadomością, że prof. 
Riazanow dyr. ultrakomunist. instytu- 
cji, jaką jest Instytut Marksa i Engel- 
sa, przeszedł do obozu wrogiego bol- 
szewizmowi. Riazanow od dłuższego 
czasu utrzymywać miał ścisły kontakt 

"z grupą mienszewików, których pro- 
ces rozpocznie się pojutrze. 

Riazanow usunięty został nietylko 
z Instytutu, ałe i partji komunistycz- 
nej, a jak głosi niesprawdzona dotych 
czas wersja, został nawet aresztowany 
i ma odpowiadać za branie udziału w 
antybolszewickim spisku. 
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3 39 statutu Kasy, zostaje wprowadzone 

PREMJOWANIE ZŁOTOWYCH WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
PREMJE BĘDĄ PRZYZNAWANE W DRODZE LOSOWANIA. 

Do udziału w losowaniu dopuszczone będą wszystkie Książeczki oszczędnościowe 
złotowe, na których suma wkładu, sięgająca nie mniej, niż 160 zł., będzie pozosta- 

wała na książeczce nieprzerwanie nie mniej, niż 6 mies., poprzedzających datę losowania. 

Losowanie odbywać się będzie 1-ga Kwietnia i 1-go października każdego roku, 

poczynając od | października 1931 roku. 

W dniu |-go października 1931 roku Komunalna Kasa wylosuje 

20 premiį po 509 zi. na łączną sumę 10.000 zł. 
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KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI | 
MIASTA WILNA 

ulica Adama Mickiewicza Nr. 11 
Podaje do ogólnej wiadomości, że na podstąwie uchwały Rady Kasy, powziętej na mocy 
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8-me plenarne posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA. 27.11. Pat. — Po referacie 

sen. Zachka (BB) Senat przyjął bez zmian 
w brzmieniu sejmowem nowelę do ustawy 
o opodatkowaniu cukru. Sprawozdawca sen. 
Zaczek zaznaczył, iż ustawa ma na celu pod- 
wyższenie opodatkowania cukru pozakontyn 
gentowego. Nie wpłynie to na cene cukru w 
kraju, ma natomiast na celu wstrzymanie im 
poriu cukru z Gdańska. Referent wnosi o 
przyjęcie nowełi bez zmian. W czasie dysku- 
sji sen. Głąbiński polemizował z sen. Karłow 
skim, poczem Izba przyjęła nowelę bez zmia- 
ny. 

Sen. Zaczek zreferował następnie projekt 
ustawy o funduszu eksportowym, podnosząc, 
iż ustawa opiera się na konieczności dąże- 
nia do równowagi bilansu płatniczego i hand 
łowego. Równowagę można osiągnąć przy 
pomocy wzmożonego eksportu. Konieczne 
jest przytem finansowanie kredytu w tranz: 
kcjach eksportowych zapomocą gwarancyj i 
asekuracyj. Utworzony fundusz nie obciąża 
budżetu. Głównem źródłem jego mają być 
zwroty pożyczek, udzielonych w ubiegłych la 

  

tach, które oblicza się na sumę 60 miljonów. 
Sen. Gross (PPS) wypowiada się katego- 

rycznie przeciwko ustawie. 
Sen. Pepłowski (NPR) oświadcza, że usta 

wa jest nietylko potrzebna, ale szkoda, że zja 
wiła się zbyt późno. Po końcowem przemó- 
wieniu referenta sen. Zaczka przyjęto ustawę 
w brzmieniu sejmowem, poczem Senat przy- 
stąpił do ustawy o uchyleniu przepisów wy- 
jątkowych, związanych z pochodzeniem, na- 
rodowością, językiem, rasą i religją. 

W głosowaniu przyjęło ustawę z popraw 

kami, zaproponowanemi przez komisję, któ- 
re sprowadzają się do zmiany tytułu i do po- 
wierzenia wykonania ustawy prezesowi Ra- 
dy Ministrów i poszczególnym ministrom. 

Po sprawozdaniu sen. Kamienieckiego (B. 
B.) przyjęto ustawę, ratyfikującą układ do- 
datkowy do umowy handlowej między Pol- 
ską a Persją z roku 1927. Na tem obrady 
zakończono. Następne posiedzenie odbędzie 
się dnia 4 marca o godz. 10 rano. Pod obrady 
wejdzie budżet na rok 1931-32. 

Sprawa meljoracji Polesia 
w sejmowej komisji robót publicznych. 

WARSZAWA. 27.IL. Pat. — Na po- 
siedzeniu sejmowej komisji robót pu- 
blicznych w dniu 26 b. m. rozpatrywa 
ny był projekt ustawy, zinieniającej 
rozporządzenie Pana Prezydenta z r. 
1928 o utworzeniu biura projektów me 
ijoracji Polesia. Projekt uzasadniał i 
referował pos. Pimonow (BB). Projekt 
proponowany przez rząd, polega na do 
łączeniu do projektów biura powiatów 
kostopolskiego i rówieńskiego, co świa 
dczy o rozwoju prac biura meljoracji 
Polesia i przyczyni się do możliwie 

wszechstronnego opracowania tak do 
niosłego zagadnienia jak mełjoracja 
Polesia. W dyskusji wszyscy mówcy 
wypowiedzieli się za projektem usta- 
wy, wypowiadając jednocześnie ży: 
czenie odbycia specjalnej wycieczki 
parlamentarnej na Polesie oraz wy- 
słuchania specjalnego sprawozdania 
odnośnych ministerstw, zainteresowa- 
nych w kwestji meljoracji Polesia. Pro 
jekt ustawy został jednogłośnie przyję 
Ty: 

Projekt ustawy o samoistnym podatku 
wyrównawczym dla gmin wiejskich 

w połączonych komisjach sejmowych. 

WARSZAWA. 27.II. Pat. — Połączone ko 
misje sejmowe administracyjna i skarbowa 
na posiedzeniu w dniu 27 b. m. pod przewod 
nictwem pos. Hołyńskiego (BB) obradowały 
w dalszym ciągu nad wnioskiem B.B., doty- 
czącym projektu ustawy 0 samoistnym po- 
datku wyrównawczym dla gmin wiejski: 
Sprawozdawca wicemarszałek  Połakiewicz 
wskazał, że gminy wiejskie gospodarują о- 
szczędnie, jednak niedobór tych gmin na te- 
renie Rzeczypospolitej wynosi około 60 mil- 
jonów. Obecna ustawa przyniesie gminom о- 
koło 40 miljonów. Ustawa nie zawiera obcią- 
żenia łudności. W ożywionej dyskusji zabie 
rali m. in. głos wiceminister skarbu Grodyń- 
ski, wiceminister spraw wewnętrznych Kor- 
sak oraz dyrektor departamentu w Minister 
stwię Skarbu Michalski. 

rzedstawiciele opozycji, godząc się w za 
sadzie na projekt ustawy, o ileby obowiązy- 
wał on na terenie województw centrałnych 
i wschodnich, sprzeciwiają się jednakże je- 
go rozszerzeniu na Małopolskę, Poznańskie 
i Pomorze z uwagi na ciężkie położenie gos- 
podarcze ludności. Jednocześnie poseł Rymar 
(KL Nar.) i ks. Szydelski (Ch. D) wnieśli o u- 
chyłenie dekretu Prezydenta  Rzeczypospoli- 

    

mieszkań oraz o uchylenie nowych  przepi- 
sów meldunkowych. Dyrektor departamentu 
administracyjnego w Ministerstwie Spraw We 
wnętrznych Weissbrot oznajmił, że głosy pra 
sy o ciężarach, wynikających z nowej ustawy 
są przesadne. Sprawozdawca poseł Polakie- 
wicz podkreśla, że Ministerstwo Spraw Wew- 

nętrznych odroczyło wprowadzenie nowych 

przepisów meldunkowych do dnia 31 lipca 
1932 roku. 

W dyskusji nad projektem ustawy, który 
opiewa: „Gminom wiejskim przysługuje pra- 
wo pobierania samoistnego podatku wyrów- 
nawczego a) od płatników państwowych po- 
datków od gruntu, przemysłu i handlu oraz 
budynków, b) od gruntów państwowych*, 
pos. Moczułski (BB) wniósł o wstawienie no- 
wego punktu, mianowicie: „e) od fundacyj i 
majątków o charakterze opieki społecznej, 
od dóbr duchownych i klasztornych'. 

Przeciwko poprawce pos. Moczulskiego wy 
powiedział się sprawozdawca i delegat rządu. 
W głosowaniu większość komisji, na którą 
złożyła sęi część przedstawicieli B. B. oraz 0- 
pozycji lewicowej, przyjęła poprawkę pos. 
Moczulskiego. Dalsze artykuły przyjęto w 
brzmieniu złożonego wniosku w drugim i trze 

tej, nakładającego na gminy miejskie i wiej. ciem czytaniu. 
skie obowiązek dostarczania nauczycielom 

ATVIRA NOD 
/ 

Panrosyiski Kongres Sowietów. 
MOŚKWA 27.1. Pat. — Został otwarty 16 

panrosyjski kongres Sowietów przy udziale ° 
1339 dełegatów przybyłych z różnych okolie 

zwycięstwo wojsk 
NOWY YORK 27.II. Pat. — Donoszą z Li- 

my: Według ogłoszonego tu komunikatu rzą- 
du peruwiańskiego zbuntowane wojska w Cuz 
eo zostały rozproszone przez wojska rządo- 

7. $. S. R. Przewodnietwo kongresu objął 
Kalinin. 

rządowych w Peru. 
we. Podobno wśród rewołacjonistów panuje 
dezorjenłaeja, której podłożem są ambicje 
rywalizujących ze sobą poszczególnych sze- 
tów. 

LiL 0 

Wykrycie tajnej drukarni fałszerzy 100 zł. 
banknotów polskich w Berlinie. 

BERLIN 27.11. Pat. — Ubiegłej nocy poli- 
cja berlińska po dłuższych poszukiwaniach 
wykryła w jednym z domów w pobliża dwor- 
ca Friedrisehafen tajną drukarnię fałszerzy 
banknotów polskieh 100-złotowyeh. 

Drukarnia mieściła się w mieszkaniu por- 
1żera dorau, będącego członkiem bandy, a 
zaopetrzona była w maszyny i precyzyjne na- 
rzędzie, służące do podrabiania banknotów. 

Pelieja skonfiskowała wiełki pakiet goto- 
wych fałsyfikatów banknotów 100-ziotowych. 
3 osoby przyłapano na gorącym uczynku. Zo- 
stały one aresztowane. Między niemi znaj- 
duje się jeden z najniebezpieczniejszych mię- 
dzynsrodowych fałszerzy banknotów Ryszard 
Piister z zawodu rysownik karany wielo- 
krotnie za fałszerstwo banknotów. Ma on 
wspólnika w niejakim Schiimerze, zbiegłym 

  
pzred КИКа tygodniami ze Lwowa fałszerzu 
banknotów, który tinansował całe przedsię- 
biorstwo. 

Z namowy Schlimera Pfister rozpoczął 
ostatnio podrabianice polskich banknotów 160- 
złotowych. W chwili kiedy policja wkroczyła 
do kryjówki fałszerzy, byli eni właśnie za- 
jęci wybijaniem falsyfikatów na maszynie. 

Wykyreie drukarni 
dziwnema przypadkowi. U, Sehlimera, który 
niedawno temu został aresztowany w chwili, 

kiedy chciał wymienić fałszywy banknot, zna- 
leziono klucz, który jak się okazało pasował 

do bramy domu, mieszczącego kyrjówkę fal- 
szerzy. Policja przez szereg dni obchodziła 
wszystkie domy, znajdujące się w śródmieściu 
w pobliżu mieszkania aresztowanego, zanim 

wpadła na trop właściwy. 

12 miljonów kwart piwa tygodniowo 
wypija Chicago dlatego, że... nie wolno. 

CHICAGO 27.11. Pat. — Nielegalne spo- 
życia piwa w Chicago wynosi przeszło 12 
miljonów kwart tygodniowo. Syndykatom 
przemytniezym, na czele których stoi Al Ca- 

pone, wpłacane są sumy, doehodząee do 2 

miłjonów dołarów tygodniowo. Dane te są 
oparte na obilezeniach chieagoskiej Izby 
handlowej. 

policja zawdzięcza . 

Niebywałe zamiecie śnieżne 
na Białorusi sowieckiej. 

Ze Stołpeów komanikują, iż podróżni przy 
byli ostatnim pociągiem a Rosji do Polski 
opowiadają o wielkiej zamieci śnieżnej pa- 
nującej na terenie Białorusi sowieckiej. 

Również nienotowane dotychezas opady 
śnieżne trwają na terenie całej Rosji. 

Na linji Moskwa-Mińsk pociąg sdążający 
do Stoipców stawał około 15 razy w polu 
i na poszczegółnych stacjach kolejowych, za- 
nim idący na przodzie specjalny pociąg od- 
Śnieżny nie usunął z torów zasp Śnieżnych. 

Pociąg ten przybył do Stołpców z 28 go- 
dzinnem opóźnieniem. 

Na linji Minńsk—Niegorełoje ostatnio u- 
grzęzło 7 pociągów towarowych i 2 osobowe. 

Na linjach zagrożonych praenje 8 tys. ro- 
botników i 20 pługów edśnieżnych. 

Katastrofalne burze 
na morzu Czarnem. 

WIEDEŃ 27.11. Pat. — Dzienniki wie- 
deńskie donoszą z Bukaresztu: Na morzu 
Czarnem szaleją od kilku dni katastrofalne 
burze, których ofiarą padło kilka parowców. 
Jest także wiełe ofiar w Madziach. Angielskie 
parowce „Wielfiełd* oraz „Treviav* gostały 
rzucone na raię podwodną. 14 marynarzy 0- 
krętn „Wielfield* zostało zmytych fałami z 
pokładu i utonęło. W końen parowiec nor- 
weski zdołał przyjść tonącym okrętom z po- 
mocą i uretował resztę załogi. Na mieliźnie 
osiadł statek niemiecki. „Ceres*, który wiózł 
ładunek zboża z Rosji do Konstancy.. W liez- 
nych portach czarnomorskich znaczna liezba 
przybrzeżnych okrętów i źagłoweów zatonę- 
ła. 

Straszne skutki ternado. 
SUWA 27.1. Pat. — Wskutek saalejące- 

go w ubiegłą sobotę na archipelagu Fidżi 
tornado zginęło 230 osób. 

      

    

POSZUKUJĘ POSAD 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadeyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego” pod Nr. 87.871 

dła W. 5. 
== 

KINA FILMY 
„SERCE NA ULICY* 

(Hollywood). 

Prawdziwa satysfakcja, — dobry polski 
film! Czy może być coś przyjemniejszego 
dła nieszczęsnego recenzenta, który skazany 
na oglądanie różnych „Sybirów*, ckliwo-pa- 
trjotycznych przeróbek arcydzieł wielkich 
pisarzy jak „Wiatr od morza”, chłastać to 
musi w imię prawdy i dobra polskiego filmu, 
choćby niewiadomo jak ciężkie gromy zato 
ciskano na jego głowę. A przecież czyni to 
szczerze zmartwiony, lubi bowiem bardzo 
„rzeczy odbrze zrobione”, wogóle, a tem bar- 
dziej jeśi zlrobione u nas. Możecie pań- 
stwo, Szanowni, a cierpliwi moi Czytelnicy 
wyobrazić radość takiego pełnego pasji do 

swojej roboty recenzenła, gdy zobaczy on 

naraz „dobrze zrobiony” film polskiej pro- 
dukcji. Z jaką satysfakcją „puszcza kantem* 
pewne drobniejsze w nim uchybieina, gdy 
może cieszyć się jakimś, naprawdę dobrym 
pomysłem reżyserskim, „zasadnicza linja“ 

jest w porządku n można swobodnie mach- 
nąć ręką na tę i ową usterkę. 

A „Serce na uiłcy* jest nietylko dobrą, 
ale pierwszorzędną robotą. Doprawdy jes- 
tem w kłopocie od czego zacząć, bo chciał- 

bym jednym tchem pochwalić wszystko, co 
jest tego warte. A warto obdarzyć tem sporo 
rzeczy. Najmniej może sam temat, dosyć już 

zużyty. Fabuła jest prymitywna o motywach 

(afera szpiekowska, usidlenie przez kobietę, 

konflikt tragiczny dzięki miłości, komplikac- 

ja — bohater jest żonaty etc.) bardzo już o- 

patrzonych, ale wycieniowane to wszystko 
jest tak ładnie, tak par excellence — kinowo, 
że ma się wrażenie czegoś zupęłnie nowego. 

Cały ciężar pracy spoczywa na wykonaniu 
aktorskiem, któremu przewodzi znakomicie 
świetna trójka — Sawan, Nora Ney i Juno- 
sza-Stępowski. Dołącza się do nich odpowie- 
dnio p. Chaveau. Mimika, gest, każda sytu- 
acja, wszystko jest opracowane z niepowszed- 
nią w naszym filmie starannością. Przepysz- 
ne są zdjęcia. Wprawdzie to już nie jest no- 

wością w krajowej produkcji, ale takich a- 
telierowych jeszcze chyba u nas nie bylo. 

Zrobione co się zowie — ślicznie. W dodat- 
Ku wspaniała oprawa wnętrz. Wszystkie bar- 
dzo efektowne i znakomicie dostosowane i 
do charakteru środowiska i do przebiegu ak- 
cji Płenairy są conajmniej równie piękne, 
jeśli nie piękniejsze. Doskonałe jest operowa- 
nie światłem, świetne zbłiżenia, dobre skró- 
ty ekspresyjne (scena z kałendarzem i ope- 
rowane połsacią Nory Ney)- 

Wracając do wykonania aktorskiego, trze- 
ba podkreślić niezwykłą naturalność, z jaką 
wszyscy, zwłaszcza wspomniana naczelna 
czwórka, wywiązują się ze swych zadań. 

Epizody prawie bez zarzutu (scena nieu- 
danego aresztowania w szynku). Jednem sło- 
wem Szczera gratulacja pod adresem reżyser- 

ji (p. Juljusz Gardan), kierownictwa zdjęć , 
(p. $ew. Steinwiirzel) no i oczywiście wyko- 

nawców za ten świetny dowód, że przecież 
i u nas można robić rzeczy wzorowe, stojąa- 
ce na poziomie Światowym. 

Strona dźwiękowa tylko trochę szwanko- 
wała, choć miała i ciekawe momenty (ocze- 
kiwanie Nory w samochodzie i bicie zegara, 
„ujadanie* baronowej). Śpiew bardzo się nie 
udał. Wytwórnia — „Leofilm“. (sk). 
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WIEŚCI | OBRAZKI z 
wycieczka literatów wileńskich 

do Białegostoku. 
Usialonym zwyczajem odwiedza- 

mia zimą sąsiadów udała się zaproszo 
na przez p. Wojewodę Zyndram-Ko- 
ściałkowskiego i p. starostę Mieszkow 
skiego grupa literatów z Wilna na 
wieczór do Białegostoku. Bowiem za 
przykładem Śród Wileńskich, zorga- 
nizowały się w Nieświeżu, Grodnie, 
Nowogródku i ostatnio w Białymsto- 
ku wieczory dyskusyjno-literackie ma 
jące na celu zespolenie miejscowej in 
teligencji. 

Przybywających z Wilna p. W. 
Dobaczewską, p. H. Romer-Ochenkow 
ską i pp. Hulewicza, Wyszomirskiego 
i Leśmana powitali na stacji st-stwo 
Mieszkowscy, ofiarując paniom kwia- 
ty. Poczem p-wo Zyndram-Kościałkow 
scy w artystycznie odnowionym pa- 
łacu Branickich przyjmowałi z ser- 
deczną gościnnością całe grono. Wie- 

czorem odbyły się deklamacje wierszy 
własnych przez p. Dobaczewską, p. 
Hulewicza i p. Wyszomirskiego, oraz 
odczytanie dwóch obrazków „tutej- 
szych” przez p. H. Romer w wielkiej 
sali wojewódzkiej zapełnionej gośćmi, 
którzy nie szczędzili autorom  okłas- 
ków. Produkcje poprzedziło zajmują- 
ce przemówienie p. wojewody Kościał 
kowskiego o zadaniach kulturalnych 
w naszym kraju, zaś p. Rączaszek mó- 
wił o celach urbanistycznych prac te 
go rodzaju. Zamieniając obietnice dał 
szych odwiedzin wzajemnych, tegoż 
wieczora odjechali literaci po przy- 
jęciu u p-wa Kościałkowskich w 
prześliczńych salonach  wojewódz- 
twa, szczęśliwie zachowujących 
styl XVIII wieku w oknach i ocala- 
łych od wojny marmurowych komin- 
kach i boazerjach. 

Ujęcie delegata Centr. Kom. K. P. Z. B. 
GRODNO 27.1L. Pat. — W Grodnie zaare- 

sztowano delegata centralnego komiietu ko- 
munistyeznej partji Zachodniej Białorusi nie- 
jakiego Kramarza. Kramarz organizował w 
swoim ezasie, jako wybitny komunista, ban- 
dy dywersyjne na Polesiu. Następnie był 
przywódcą ruehu komunistycznego w Siedl- 
tach i ianych miastach Połski, za co też był 

skazany przez sąd Okręgowy w Siedlcach 
na kiłlkułetnie ciężkie więzienie. 

Z dokumentów i notatek znalezionych 
przy Kramarzu, wynika iż udawał się on na 
jakąś ważną konferencję do Moskwy, do 
Grodna zaś przybył, ażeby stąd przez zieloną 
granicę dostać się do Prus Wschodnich i da- 
lej do Rosji Sowieckiej. 

Ucieczka dyrektora sowieckiego do Polski. 
OQnegdaj w rejonie Stołpców na teren pol- 

ski szczęśliwie się przedostał dyrektor trusiu. 
bawełnianego w Leningradzie Charkiewicz — 
Downarenko, który będąc oskarżony o kontr- 
rewoiucyjną działaność i sabotaż przemysłu 

sowieckiego, miał być aresztowany. Charkie- 
wicz bawił w sprawach handlowych w Mo- 
skwie i dowiedział się o nakazie aresztowania 
wobec czego nie tracąc ani chwili czesu 
zbiegł do Polski. 

Tajne gorzelnictwo kwitnie. 
Nie zważając na to, że władze bezpie- 

«czeństwa w ciągu ubiegłego roku wykryły na 
terenie województwa ponad 600 potajemnych 
gorzelni, potajemne gorzelnictwo w dalszym 
ciągu kwitnie. 

Na podstawie danych statystycznych, w 
przeciągu ostatnich dwóch miesięcy na te- 

renie poszczególnych powiatów województwa 
władze bezpieczeństwa publicznego wykryły 
40 gorzelni będących w pełnym ruchu, przy- 
czem znaleziono znaczne zapasy samogonki. 

Należy nadmienić, iż rozwój nielegalnego 
gorzelnictwa jest skutkiem znacznej zniżki 
cen na zboże. (c) 

CRISIS 

2 życia spółdzielczości na wsi. 
LIDA. Miejscowa Spółdzielnia spożyw- 

ców „dedność* w lutym roku bież. urucho- 

miła nowy, ósmy sklep, położony w muasie- 
czku Dokudowo. Ponieważ wysiłki miejsco- 
wych działaczy w cełu założenia tu samodziel 
nej spółdzielni spożywców nie powiodły się, 
więc „Jedność* w Lidzie ku zadowoleniu 
tychże działaczy i miejscowej: ludności u- 

łatwiła założenie placówki spółdzielczej 
Dokudowie. Pozatem spółdzielnia „Jedno: 

prowadzi sklepy w miasteczkach Żyrmuny i 

Trokiełe, oraz 5 sklepów w Lidzie. Tu też 

prowadzi mechaniczną piekarnię. Dnia 16 

lutego r. b. odwiedził piekarnię i biuro spół- 
dzielni „Jedność p. minister Skladkowski. 
którego spółdzielnia pozyskała na członka i 
przy tem sprzedała p. ministrowi po cenie 
„detalicznej bułkę chleba pytlowego. 

Rok +936 spółdzielnia zakończyła dość 
pomyślnym wynikiem. W pierwszym rok 
«uruchomienia piekarni mechanicznej spół. 
dziełnia otrzymała czystej nadwyżki 2.404zł., 

ze sklepów 2.613 zł., razem 5.017 zł. czystej 

madwyżki (czystego zysku). Kapitałów włas- 

mych spółdzielnia posiada 37.647 zł. Obroty 

sklepów w rokn ub. wzrastały pomyślnie: w 

L-ym kwartałe 119.583 zł, w ll-im kwartale 
126.561 zł, w IIl-im kwartale 158.846 zł., w 

fV-ym kwartale 215.270 zł., razęm za rok u- 
biegły sprzedano towarów za 620.260 zł. 

Piekarnia w roku. ubiegłym wyproduko- 

wała dła potrzeb własnych chleba pytlowego 

'268.456 kg.razowego — 126.981 kg., bułek - - 

39.507 kg., i dla wojska chleba razowego — 

506.567 kg. 
Stosunkowo pomyślny rozwój spółdziel- 

ni zawdziętzać należy dobremu doborow: 
personehi i wytężonej pracy członków Za- 
rządu — kierownika gospodarczego Krzemiń- 
skiego Leona, Kierownika piekarni Romana 
Bronisława, członka-doradcy Szeptunowskie- 
go Bronisława. Wiełoletnim i niezmiennym 
prezesem Rady Nadzorczej pozostaje ks. dzie- 
kan Bojaruniec Hipolit. 

Jedność * w Lidzie jest największą spół- 

nią spoż. na terenie a e 
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wogrėdzkiego. 

GŁĘBOKIE 
+ Cai bono? Istnieje w Głębokiem gim- 

nazjum im. Unji Lubelskiej, Przed trzema 
miesiącami zorganizował się Komitet Rodzi- 

-ców. Grono rodziców, wchodzących w skład 
Zarządu Komiteiu zabrało się energicznie do 
pracy w tej nadziei, że wreszcie zostanie zre- 
alizowana myśl współpracy domu i szkoły 
nad wychowaniem młodzieży. k 

Starano się o stworzenie odpowiednich 

warunków higjenicznych dla lekcyj gimna- 
styki, uzrądzono sklepik spożywczy przy gim- 

nazjum, dochód z którego miał być przezna- 

czony na urządzenie świetlicy dla ucznió 
Komitet Rodziców opodatkował się w wys 

kości 300 52. na pokrycie kosztów, złączo- 
nych z wykonaniem opieki władz szkolnych 
nad gimnazjum, zajął się zbieraniem fundu- 
sżów na stypendja dla uczniów najbardziej 
niezamożnych przychodząc w ten sposób z 
pomocą materjalną tut. gimnazjum. Inter- 
wenjował w sprawie zwolnienia 18 uczniów 
najbardziej niezamożnych za niewpłacenie 

-wpisowego i ostatecznie uzyskał ulgowe wa- 
runki dla nich w tut. Towarzystwie Popie- 
rania Szkoły Średniej, które jest faktycznym 
gospodarzem gimnazjum. Jednem słowem 

pracował, jak mógł i ile mógł... 
Jednak nadzieje, które pokładał na współ- 

pracę domu i szkoły okazały się płonne. 
/Wszystkie starania Komitetu Rodz. spotyka- 
ły się zawsze z niechęcią i brakiem dobrej 
woli ze strony dyrekcji gimnazjum. Ostat- 
nia sprawa (usunięcia 18 uczniów za niewpła- 
cenie wpisowego) posłużyła do działania za- 
<żepnego przeciwko Komitetowi. 
Pomimo iż dyrektor tut. gimnazjum brał 
zawsze udział we wszystkich posiedzeniach 
Komitetu Rodziców i dobrze był poinformo- 
wany © jego pracy, zażądał sprawozdania 
z działalności, jakoby do przedłożenia go do 
Kuratorjum szkolnego. Komitet Rodziców 
zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, jakie prze 
pisy zobowiązują Komitety Rodziców do 
przedkładania sprawozdań Kuratorjom Szkol- 
mym, ponieważ statut (wzór zapożyczono od 
Komitetu Rodz. Gim. im. Orzeszkowej w 

Wilnie) przewiduje składanie sprawozdań li 
tylko Zgromadzenia Walnemu Rodziców. 

Korespondencję pomiędzy dyrekcją gim- 
nazjum a Komitetem Rodz. jako rzucającą 
pewne Światło na całość sprawy pozwalam 
sobie w całości przytoczyć.: 

„Gimnazjum Polskie Koedukacyjne im. 
Unji Lubelskiej w Głębokiem, dn. 14. II. 
1931 r. 1. 49-31. Do Pani Prezeski Komitetu 
Rodz. w Głębokiem. Dyrekcja Gimnazjum 
dm. Unji fzabelskiej w Głębokiem uprzejmie 

    

prosi o nadesłanie sprawozdania z działal- 
ności od chwili utworzenia jego do dnia 14 
lutego r. b. Potrzebne do Kuratorjum. Dyrek 
tor Gimnazjum. (podpis). 

„Komitet Rodziców Gimnazjum im. Unji 
Lubelskiej w Głębokiem L. dz. 1-31, Głębo- 
kie, dnia 17. IL. 1931 r. Do Dyrekcji Gim- 
nazjum Polskiego Koedukacyjnego im. Unji 
Lubelskiej w Głębokiem. Na pismo tamt. L. 
49-31 z dn. 14. II. 1931 r. Uprzejmie proszę 
o łaskawe zakomunikowanie jakie przepisy 
prawne zobowiązują Komitety rodzicielskie 

do przedkładania sprawozdania z działalnoś- 
ci takowych odnośnych Kuratorjom Szkol- 
nym. Z ramienia Komitetu (—) S... preze- 

Gimnazjum Polskie Koedukacyjne im. Unji 
Lubelskiej w Głębokiem dn. 19. II. 1931 r. 
L. 54-31. J. wielmożnej Pani P... S.., w 
Głębokiem. Dyrekcja Gimnazjum im Unji 
Lubelskiej w Głębokiem w uprzejmiej odpo- 
wiedzi na pismo J. W. Pani z dnia 17 lutego 
1931 r. zawiadamia, że Dyrekcja Gimnazjum 
nie prowadzi kancelarji adwokackiej wsku- 
tek czego nie może i nie ma prawa udzie- 
lać porad prawnych. Natomiast Dyrekcja u- 
przejmie informuje, że J. W. Pani może otrzy 
mać wskazówki, jak trzeba „współdziałać* 
z władzami szkołnemi w granicach istnieją- 
cych przepisów prawnych, ze wzorowo pro- 
wadzonych Komitetów Rodzicielskich przy 
Gimnazjum Batorego i Reja w Warszawie, 
dokąd można pojechać na przeszkolenie. — 
Dyrektor Gimnazjum* (—) (podpis). 

Ocenę tego listu pozostawiamy opinji pu- 
blicznej. B. P. 

POSTAWY 
-+ Walne Zgromadzenie Kasy Stefczyka 

w Postawach. Rok rocznie przyjętym zwycza- 
jem, wszystkie organizacje zwałują Walne 
Zgromadzenie, celem zreasumowania wyni- 
ków całorocznej pracy i opracowania planu 

pracy na przyszły rok. Jestto doroczne świę- 
to członków danej organizacji, jest to ten mo- 
ment, w którym rozważamy co w roku ubie- 
głym zrobiliśmy, a co należałoby zrobić na 
rok przyszły. Takie też było Walne zgroma- 
dzenie członków Kasy Stefczyka w Postawach 
które się odbyło w dniu 22 lutego b. r. przy 
udziale 97 osób. Przewodniczył Zgromadze- 
niu p. Łukjaniec Aleksander. Sprawozdanie 
z działalności Kasy złożył prezes Zarządu, z 
którego wynika, że Kasa zakończyła 1930 r. 
zyskiem w sumie 566 zł. 18 gr. 

Zebrani po krótkiej dyskusji nad spra- 
wozdaniem, udzielili absolutorjum Zarządo- 
wi bez żadnych zastrzeżeń. Nadwyżkę uchwa- 
lono przelać na kapitał zapasowy. Dałej ze 

sprawozdania wynika, że celem Kasy jest 
podniesienie dobrobytu drobnego rolnictwa, 
przez udzielanie w potrzebie pożyczek. W 
1980 r. Kasa udzieliła pożyczek 419 rolnikom 
na ogólną sumę 62.317 zł. 

Walne Zgromadzenie poza sprawami or- 
ganizacyjnemi dowyborem członków Rady 
Nazdorczej, uchwaliło zwrócić się do czynni- 
ków miarodajnych o obniżenie stopy pro- 
centowej ponieważ rołnik nie jest wstanie 
płacić tak wysokich procentów (12 proc.) 
szczególniej w czasie przeżywanego kryzysu 
gospodarczego, ogólnego zniszczenia po woj- 
nie warsztatów rolnych. 

Ksa Stefczyka w Postawach powstała w 
1925 r. inicjatywy ówczesnego Prezesa Po- 
wiaiowego Związku Osadników powiatu Po- 
stawskiego, a obecnego Starosty powiatu ba- 
ranowickiego p. Przepałkowskiego. Jest to 
najstarsza Kasa w powiecie postawskim. 

& POGRANICZA 
-- Emigracja sarn. Onegdaj na odcinku 

granicznym Domaniewicze przez granicę so- 

wiecko - polską przedostało się stado saren 
liczące około 20 sztuk. Sarny. osiedliły się w 
polskich !asach. 
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„Bibljoteka ilowości” > 
Plac Orzeszkowej 3. 

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

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 
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Śnieżyca w Wilnie i Wileńszczyźnie. 
'Wezoraj ną terenie miasta i województwa 

wileńsk. szalała dawno już nienotowana za- * 
mieć śnieżna połączona z wielkiemi opadami 
šniežnemi. W mieście w godzinach rannych 
uliee Wilna były kompletnie zasypane šnie- 
giem tak, iż autobusy, samochody i dorożki 
grzęzły w zaspach. Wielkie opady śnieżne 
na kilkunastu ulicach przerwały druty tele- 
foniczne uszkadzając w kilku punktach mias- 
ta komunikację telefoniezną. 

Po kilku godzinach komunikaeja została 
naprawiona przez personel dyrekcji poezto- 
wej. 

Na terenie poszczególnych powiatów wo- 

jewództwa wileńskiego, zamiecie śnieżne prze 
rwały komunikację autobusową. 

Wielkie opady Śnieżne dały się również 
odezuć dotkliwie na terenie wileńskiej dyre- 
kcji kolejowej. Na torach kołejowych posz- 
ezególnych linij. utwarzyły się ogromne zwały 
Śniegu, które przy pomocy pługów odśnież- - 
nych zaledwie po kilkugodzinnej akeji zdo- 
łano usanąć. Na szlakach kolejowych dyrek- 
cji Wileńskiej przy usuwaniu zasp śneżnych 
pracowało wczoraj przeszło 500 robotników 
wraz z 8 pługami odśnieżnemi. 

Kilka pociągów uległo opóźnieniu. 

, Zgubny wpływ sensacylnej lektury. 
Sensacyjne odkrycie policji wileńskiej. 

Polieja wileńska zaniepokojona była 0s- 
tatnio szeregiem śmiałych kradzieży z wła- 
maniem, popełnionych w ciągu ostatnich ty- 
godni na terenie przemieścia Zwierzyniec. 

Okoliezności, przy których dokonywano 
kradzieży wskazywały na to, że były one dzie- 
łem jakiejś sprężyście działającej bandy, zli- 
kwidowanie której nastręczało znaczne tru- 
dności wobec tego, że jak ustałono docho- 
dzeniem, żaden ze znanych policji zawodo- 
wych złodziei do bandy tej nie należał. 

Wreszeie po długich i mozolnych poszuki- 
waniach udało się policji wpaść na trop tej 
bandy. Zdziwienie było jednak wielkie, gdy 
ustalono, że w skład tej bandy wchodziło 

  

Dziś: Romana op. 

Jutro: Albina, Antoniny. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 25. 

Zachód « sg 17 m.Il. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 8. B. 
w Wilnie z dnia 27 11—1831 roku. 

Ciśnienie órednie w milimetrach: 746 

Temperatura średnia — 2° С. 

я najwyższa: Ą- 1° С. 

. najniżeza: — 30 C. 

Opad w milimetrach: 5 

Wiatr przeważający: zachodni. 

'Tendencja barom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pogoda zmienna. 

KOŚCIELNA. 
— Zmiany personałne wśród duehowień- 

stwa. Na mocy zarządzenia J. E. Arcybisku- 
pa-Metropolity Wileńskiego w składzie oso- 
bistym duchowieństwa archidiecezji wileń- 
skiej zaszły następujące zmiany: 

Ks. dr. Antoni Wiskont, szambelan Dwo- 
ru Papieskiego naznaczony został na probosz- 
cza do Łyngmian. 

Dotychczasowy proboszez w Łyngmianach 
ks. Aleksander Mic zwolniony został z obo- 
wiązków proboszcza na własną prośbę. 

Ks. Klemens Liksza wikary kościoła Naj- 
świętszego Serca Jezusowego w Wilnie prze- 
siony został na proboszcza do Ilji. 

Ks. Józef Rowiński, rektor kość. w Ple- 
banji, na proboszcza do Szyłan. 

SAMORZĄDOWA. 
— Kursy dła drogomistrzów. W związku 

ze zbliżającym się sezonem robót budowla- 
nych wydział powiatowy sejmiku Wileńsko- 
Trockiego zorganizował trzydniowe kursy 
dokształcające dla drogomistrzów. 

Kursy odbywają się w lokalu wydziału 
sejmiku. 

MIEJSKA 
— Odroczenie terminu składania ankiet. 

W związku z odroczeniem terminu przepro- 
wadzenia rejestrów związanych z nową usta- 
wą meldunkową, dowiadujemy się, iż składa- 
nie w Wilnie ankiet rozpocznie się dopiero 
w dniu 8 kwietnia r. b. i potrwa do końca 
czerwca r. b. 

— Niedbalstwo. Ściany kamienicy miesz- 
czącej się przy zbiegu ulic Mała Pohułanka 
i Zawalna, zdobią już od dwu tygodni wypi- 
sane ręką jakiegoś członka K. P. Z. B. czy 
K. P. P. antypaństwowe nadpisy. Pierwszy 
z nich brzmi: „Niech żyje Polska Radziecka!* 
Drugi — nawołuje od „osiągnięcia Polski 
Radzieckiej“. i 

Mimo, že napisy te widnieją w centrum 
miasta, i wykonane są „wołowómi* literami, 
nikt z powołanych czynników nie zatroszczył 
się dotychczas o ich usunięcie. Trudno o 
większy brak spostrzegawczości i niedbal- 
stwa! 

UNIWERSYTECKA. 
— Wykład wstępny prot. dr. Erwina 

Koschmiedra odbędzie się w sali Śniadeckich 
U. S. B. w sobotę 28 b. m. o godz. 19-ej na 
temat: Stosunek tekstu do meiodyj cerkiew- 
nych. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE, 
— Zarząd Aeroklubu Akademickiego Wil- 

no podaje do wiadomości, że na Kurs Wie- 
dzy Lotniczej (Sekcja dla kandydatów na pi- 
lotów sportowych) może być przyjętych jesz- 
cze kilku akademików. Informacyj udziela 
Sekretarjat Aeroklubu (Mickiewicza 4, m. 4, 

godz. 19 — 20h). 

— Stow. Katol. Młodz. Akademickiej or- 
ganizuje w niedzielę 1. III. 1931 r. Akademję 
ku czci Contardo Ferrini'ego. W programie, 
referat ks. prof. W. Meysztowicza p. t. „Con- 
tardo Ferrini jako święty” i p. prof. dr. Fr. 
Bossowskiego p. t. „Twórczość naukowa Con- 
tardo Ferrini'ego. Akademja odbędzie się w 
Sali Sniadeckich o godz. 12. Wstęp wolny. 

ARTYSTYCZNA. 
— Otwarcie II wystawy obrazów i rzeźb. 

W niedzielę dnia 1 marca, nastąpi o godz. 
2.ej otwarcie II Wystawy obrazów i rzeźb 
artystów wileńskich w lokalu biblioteki Syr- 
kina (Wielka Nr. 14). Będzie to druga wy- 
stawa w tym sezonie zasilona nowemi dzie- 
łami naszych wileńskich mistrzów, która, jak 
słyszeliśmy będzie niezwykle interesująca. 
Jednocześnie podajemy niewielką, lecz cie- 
kawą statystykę z ubiegłej pierwszej wysta- 
wy. Z danych tych wynika, że: obrazów wy- 

stawiono — 170, brało udział artystów — 40, 

sprzedano obrazów — 17, zwiedziło wystawę 

4.306 osób w tej liczbie młodzieży szkolnej 
3.253. 

Z KOŁEŁ 
— Opady śnieżne na kolei. W związku 

z ostatniemi opadami śnieżnemi na niektó- 
rych odcinkach kolejowych na terenie Dy- 
rekcji Wileńskiej potworzyły się zaspy śnież- 
ne. Dzięki jednak pracy pługów odśnieżają- 
cych większych opóźnień pociągów nie zano- 
towano, jedynie pociąg zdążający z Królewsz- 
czyzny od Wilna przybył z 40 minutowem 
opóźnieniem. 

— Spadek ruchu towarowego i osobowego. 
W ciągu ostatnich miesięcy ruch towarowy 
na terenie Wiłeńskiej Dyrekcji Kolejowej 
uległ znacznemu zmniejszeniu, co odbiło się 

  

trzech chłopców w wieku od 16 do 18 lat, 
zamieszkałych pzry rodzieach na Żwierzyń- 
u. 

Chłopcy ci pod wpływem najprawdopodo- 
bniej sensacyjnej lektury zorganizowali szaj- 
kę której zadaniem było dokonywanie po- 
ważnych i trudnych kradzieży. Dła utrudnie- 
nia zaś wykrycia obrali aż pod Nową-Wi- 
lejką schowek, gdzie częściowo iokowali skra 
dzione rzeczy resztę zaś przechowywali w No- 
wej-Wilejce. 
W dniu wczorajszym miłośników sensacyj- 

nych wrażeń ujęto i osadzono w areszcie een- 
tralnym. (0). 

  

   
ujemnie na wpływach pieniężnych do kas 
Pk. P. 

Dyrekcja Kolejowa spodziewa się z po- 
czątkiem wiosny i z rozpoczęciem się sezonu 
budowlanego znacznego ożywienia na kolei. 

Dodać należy, iż ostatnio również obniży- 
ła się frekwencja w pociągach osobowych, 
tak, że istnieje tendencja pewnego ogranicze- 
nia ruchu osobowego. Oczywiście brane są 
jedynie pod uwagę pociągi cieszące się małą 
popularnością. 

Z POCZTY. 
— Rozbudowa sieci telefoniczno-telegra- 

ficznej. Jak się dowiadujemy Wileńska Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów zamierza w roku 
bieżącym przeprowadzić na szerszą skalę 
rozbudowę sieci telefoniczno-telegraficznej. 
Na ten cel w budżecie przewidziana jest su- 
ma 2 miljonów złotych. 

— Zmiany personalne w Wileńskiej Dy- 
rekeji P. i T. Naczelnik wydziału administra: 
cyjnego Wileńskiej Dyrekcji P. i T. dr. Al- 
fred Sowiński przeniesiony został na równo- 
rzędne stanowisko do dyrekcji warszawskiej. 

Nominacja na stanowisko naczelnika wy- 
działu administracyjnego w Wilnie jeszcze 
nie nastąpiła. 

  

Z POLICJI 
— Zgon nadkomisarza Józeta Radziejew- 

skiego. W nocy z czwartku na piątek zmarł w 
klinice chirurgicznej U. 5. B. na Antokolu, 
zasłużony pracownik na niwie bezpieczneń- 
stwa, publicznego — naczelnik wojewódzkie 
go urzędu śledczego w. Nowogródku nadko- 
miszarz Józef Radziejewski po przeżyciu za- 
ledwie 33 lat. 

Powodem. zgonu 5. p, nadkomiszarza Ra 
dziejewskiego stał się pozornie nie nie zna- 
czący wypadek natarcia. nogi obuwiem, со 
wywołało zakażenie krwi.  Niebezpiecznie 
chorego przewieziono nadkom. Radziejew- 
skiego do Wilna, gdzie poddano go: operacji. 
Po operacji stan chorego narazie się polep- 
szył. Potem jednak uległ znacznemu pogor- 
szeniu, nastąpiła ogólna infekcja organizmu 
i śmierć. 

Zmarły cieszył się wielkiem uznaniem 
wśród władz przełożonych i sympatją ze stro- 
ny kolegów i podwładnych dzięki swej ener 
gicznej działalności na odpowiedzialnem sta 
nowisku i taktownemu obejściu względem 
otoczenia, (e) 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zarząd Izby Rzemieślniezej w Wilnie 

podaje do wiadomości, iż dniem 1. III. 1931 r. 
z powodu prac związanych z reorganizacją 
Biura, — Biuro Izby czynne będzie dla inte- 
resantów od godz. 10-ej do 14-ej. 

Izba zwraca się do wszystkich zaintereso- 
wanych z prośbą, aby zechcieli stosować się 
do powyższych godzin przyjęć. 

— Uproszczone egzamina mistrzowskie, 

zdawane ostatnio przez tych rzemieślników 
przed Komisjami Mistrzowskiemi przy Izbie 
Rzemieślniczej w Wilnie, którzy mogli udo- 
wodni ą samodzielną pracę przed 15. XII. 
1927 r. — trwają w ciągu dalszym. Taksa 
egzaminacyjna za te egzamina została przez 
Plenarne Zebranie Izby obniżona do 80 zł. 
na czas od 1-go listopada do 1-go marca r. b. 
Z dniem 1-go marca taksa ulgowa zotsanie 
zniesiona i opłata za mistrzowski egzamin 
uproszczony będzie wynosiła tak jak do dn. 
1-go listopada r. b. 140 zł. 

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
uprzedza wszystkich rzemieśłników w któ- 
rych interesie leży złożenie egzaminu mi- 
strzowskiego, w celu otrzymania dyplomu 
mistrzowskiego, że podania o dopuszczenie 
do egzaminu, złożone po 1-szym marca r. b. 
będą kwalifikowane do 'opłacenia taksy eg- 
zaminacyjnej w wysokości 140 zł., a nie jak 
dotychczas do 80 zł. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Niedzielny zjazd delegatów Stowarzy- 

szenia Rezerwistów i b. Wojskowych z wo- 
jewództwa wileńskiego odbędzie się o godz. 
11.380 w świetlicy 3 pułku saperów przy ul. 
Arsenalskiej, (a nie w Kasynie Garnizono- 
wem). : 

— Program prae P. C. K. na terenie pow. 
wileńsko-troekiego. Przed kilku dniami od- 
było się walne zebranie Oddziału Polskiego 

Czerwonego Krzyża na powiat wileńsko-troc- 
ki. Po uchwaleniu preliminarza budżetowego 
na rok 1931-32 zebrani szczegółowo omówili 
plan pracy w nowym roku budżetowym. 

W myśl ustalonych wytycznych działal- 
ność oddziału P. C. K. pójdzie w kierunku 
propagandy i popularyzacji Czerwonego Krzy 
ża, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, która 
dotychczas przejawiała stosunkowo mało za- 
interesowania. Postanowiono dalej urucho- 
mić na terenie powiatu trzy drużyny ratow- 
nicze, któreby niosły pomoc dla ludności 
w nieszczęśliwych wypadkach. 

W celu przyczynienia się do podniesienia 
stanu higjeny wśród ludności wiejskiej w 
rozmaitych punktach mają być wybudowane 
łaźnie. 

Pozatem zorganizowany ma być kurs 
obrony przeciwgazowej w szkole rolniczej w 
Bukiszkach i przy seminarjum nauczyciel- 
skiem w Trokach. 

— Ž Stowarzyszenia Kupeów i Przemy- 

  

„ słoweów Chrześcijan w Wilnie. Na ostatniem 
posiedzeniu Sekcji winno-spożywczej szcze- 
gółowo omówiono projekt nowelizacji t. zw. 
ustawy antyalkoholowej. W wyniku ożywio- 
nej dyskusji uchwalono domagać się za po- 
śerdnictwem Naczelnej Rady Zrzeszeń Ku- 
piectwa Polskiego wprowadzenia w powyż- 
szym projekcie następujących poprawek: 

Sekcja winno-spożywcza jest zdania, iż 
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należy zezwolić na sprzedaż bez koncesji na- 
poi o zawartości nie więcej 2*/ proc. alkoholu 
jak jest dotąd, a nie 4*/>, jak to przewiduje 
obecny projekt Ministerstwa Skarbu. Popraw 
kę tę uzasadnia się tem, że w praktyce na- 
poje powyższe zawierają zwykle 1 proc 
2 pore więcej alkoholu, niż dozwala ustawa. 

Ponieważ napoje te sprzedają głównie skle 
py, nie posiadające koncesji, zezwolenie więc 
sklepom tym na sprzedaż napojów o większej 
zawartości alkoholu stworzyłoby do pewne- 
go stopnianieuczciwą konkurencję tym skle 
pom, które muszą ponosić koszty wykupienia 
koncesji. 

Ponieważ projeki przewiduje, iż władze 
administracji ogólnej na czas wyborów do 
ciał ustawodawczych łub władz komunalnych 
poboru wojskowego, w dniu wypłat robotni- 
kom i innych wypądkach mogą wydać za- 
kaz sprzedaży napojów alkoholowych, Sekcja 
uważa, iż odnośne przepisy nie powinny do- 
tyczyć miast, stanowiących osobny powiat, 
gdyż w miastach tych wskutek dostateczne- 
go bezpieczeństwa nie może być obawy o 
zakłócenie spokoju. 

Sekcja przeciwna też jest wprowadzeniu 
zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu nie- 
letnim, często bowiem pracodawcy najwygod- 
niej jest posyłać młodocianego pracownika 
po wszelkie zakupy. 

Zakaz podawania nieletnim trunków w 
restauracjach powinien nałomiast pozostać 
w mocy. 

Niesłusznie też projekt nowej ustawy prze 
widuje wprowadzenie zakazu sprzedaży alko- 
holu wzamian za zboże lub inne wytwory 
wiejskie oraz na pokrycie zobowiązań. Sek- 
cja uważa, iż w razie istnienia obopólnej 
zgody, nie powino być niczem nieuzasadnio- 
nych przeszkód prawnych da zawarcia po- 
wyższych tranzakcyj. 

Jofnięcie koncesji na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych nie powinno, zdaniem 
Sekcji, nastąpić wcześniej jak po trzykrot- 
nem, skazaniu. 

O czynach przestępczych powinien orze- 
kać Sąd, a nie władze administracyjne. jak 
to przewiduje projekt ustawy. 

Poza sprawą projektu nowalizacji usta- 
wy antyałkoholowej Sekcja omówiła też spra 
wę zakupów wyrobów tytuniowych w miejs- 
cowych hurtowniach. Stwierdzono bowiem, 
iż często kupcy nie są w możności dokonać 
zakupu z braku w poszczególnych hurtow- 
niach odpowiedniego towaru. Ponieważ ist- 
nieje przymus kupowania wyrobów tytonio- 
wych tylko w przydziełonych hurtowniach. 
uchwalono zwrócić się z prośbą do Wydziału 
Akcyz i Monopoli Izby Skarbowej w Wilnie 
o wydanie zarządzenia, ażeby wszystkie hur- 
townie posiadały zawsze żądany przez ku- 
piectwo towar względnie, o ile odpowiednie- 
go towaru w poszczególnych hurtowniach za- 
braknie, o zezwolenie w wypadkach takich 
na dokonanie zakupu w innych hurtowniach. 

Sekcja uchwaliła też zwrócić się z prośbą 
do wytwórni wódek o zezwolenie, ażeby kup- 
cy branży winno-spożywczej mogli sprawdzać 
zgłaszane władzom skarbowym obroty ze 
sprzedaży wódek z Gdpowiedniemi racistn- 
kami wytwórni. Prośbę tę umotywowano 
iem, iż kupcy tej branży nie prowadzą pra- 
widłowych ksiąg handlowych, lecz zeznają 
obroty przeważnie na podstawie notatsk, w 
których oczywiście może być prędzej pepeł- 
niony błąd przy obrachunku zarówno 
szkodę Skarbu, jak też i na niekorzy 
mego płatnika. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie dozorców domowych. Dnia 

1. III. 1931 r. w niedzielę o godzinie 2 ppoł. 
w sali przy ul. Zawalnej Nr. 1—4 odbędzie 
się Walne Zgromadzenie Dozorców Domo 
wych. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniezy 
w Wilnie powiadamia, że w niedzielę dnia 
1-go marca r. b. o godz. 1-ej po poł. w sali 
Chrześc. Domu Ludowego przy ul. Metropo- 
litalnej Nr. 1. — odbędzie się odczyt z cyklu 
Encyklika Rerum Novarum p. t. „Walka 

klas”, który wygłosi p. Henryk Dembiński. 
Wstęp wolny. 

— Z „Ogniska* Kolejowego. W dniu 1 
marca 1931 r. o godz. 18 w sali własnej przy 
ul. Kolejowej Nr. 19 wygłosi odczyt ks. P. Śle- 
dziewski na temat: „Psychologja tłumu" (wał 
ka o twórczą, a nie burzycielską zbiorową 
Duszę Polską). Wstęp wolny. 

   

        

RÓŻNE 
— Qdroczenie Zjazdu Bibljofilów i bil- 

jotekarzy. Projektowany w maju bieżącego 
roku w Wilnie ogółno-polski Zjazd Bibljofi- 
łów i Bibljotekarzy został odłożony do roku 
przyszłego, 1932. 

— Doroczny Bazar Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich Śr. Zakł. Nauk. w. gmachu Oficer- 
skiego Kasyna Garnizonowego (ul. Mickiewi- 
cza 18). Otwarcie Bazaru 28-go lutego (so- 
bota) o godz. 16:ej. Bazar czynny: codzien- 
nie od godz. 16-ej m. 30 do godz. 22ej, w 
niedzielę od godz. 12-ej m. 30 do godz. 22-ej. 
Na Bazarze moc niespodzianek, różne roz- 
rywki i atrakcje. Codziennie koncerty i pro- 
dukcje artystów od godz. 18-ej m. 30 do godz. 
19-ej m. 30 W niedzielę 1-g0 i 8-go marca 
od godz. 15-ej do godz. 18-ej zabawa i przed- 
stawienie dla dzieci. Na miejscu bufet i ka- 
wiarnia. Ceny bajecznie niskie. Wstęp na 
Bazar 1 zł. dla uczniów i dzieci 50 gr. Do- 
chód przeznacza się na Kolonje Letnie dla 
uczniów szkół średnich. 

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

8-ej wiecz. ukażą się po raz 11-ty dwa świet- 
ne utwory F. Molnara „Bankiet“ i Raz. dwa, 
trzy”. Obie te sztuki wyreżyserował dyr. 
Zelwerowicz który zarazem w „Raz, dwa, 
trzy* kreuje rolę główną Norrisona. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 
$-ej ukaże się po raz 9-ty dowcipna pełna 
humoru i werwy komedja S. Krzywoszew- 
skiego „Noc Sylwestrowa” w reżyserji dyr. 
Zelwerowicza, w świetnem wykonaniu całego 
niemal zespołu. Role główne odtwarzają: Ni- 
wińska. Sawicka, Szurszewska, Balcerzak, Cie 

 Oszezerstwo Dziennika Wileńsk. 
Rada Okręgowa Gospodarczych Zw. Za- 

wodowych w Wilnie nadsyła następujące pis 
mo z prośbą o zamieszczenie: 

„W numerze 47 „Dziennika Wileńskiego” 
z dnia 27 b” m. ukazała się wzmianka p. t. 
„Kompan sanacyjny z wyborów pod klu- 
czem*. Wobec tego, że wzmianka ta zawie- 

*rcze kłamstwa, niniejszem oświad- 
P. Szczukiewicz żadnym kierowni- 
Chorych w Nowej Wilejce nie był 

i nie jest; aresztowany nie został i pod klu 
czem nie siedzi; ze związku PPS-owskiego 
wystąpił jedynie dlatego, że związek ten z 
drogi gospodarczej wszedł na drogę politycz- 
ną i takim prawie wyłącznie później się stał; 
obecnie p. Szczukiewicz jest prezesem Rady 
Gospod. Zw. Zawodowych; za oszczerstwo 
winnych pociągamy do odpowiedziałności są 
dowej. 

    

w. z. prezesa 
(podpis nieczytelny) 

  

cierski, Jaśkiewicz oraz Wyrwicz-Wichrow- 
ski. 

— Niedzielne przedstawienia papołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę w obu Tea- 
trach Miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

W Teatrze na Pohulanee — ukaże się o 
8. 3 m. 30 ppoł. „Papa-kawaler* Carpentera w 
reżyserji i z udziałem Wyrwicza-Wichrow- 
skiego. * 

W Teatrze „Lutnia“ — ujrzymy o godz. 
3 m. 80 ppoł. „Interes z Ameryką", świetną 

komedją Francka i Hirszfelda w reżysecji 
E. Wasilewskiego. 

„Sztuba“ K. Leczyckiego. Nową komedję 
Kazimierza Leczyckiego, osnutą na tle współ- 
czesnych stosunków szkolnych, ujrzymy 
wkrótce w Teatrze „Lutnia”. Arcyciekawą tę 

nowość reżyseruje dyr. Zełwerowicz. 
—Z Tow. Fiłharmonieznego. Dziś o g. 

20 w sali Konsewatorjum Muzyczn. (wejście 
z ul. Końskiej) świetny zespół koncertowy 
złożony z Rozalji Nadelmanówny (pianistka) 
pana „Aleksandra  Kontorowicza  (skrzyp- 
ce) i Alberta Katza (violonczeła) wykona 
najcudniejsze utwory Czajkowskiego, Franc- 
ka i Hendla. Oryginalne i rzadko słyszane 
arcydzieła muzycznego jako też udział w Kon 
cercie takich wybitnych sił niewątpliwie 
wzbudzi zainteresowanie. Bilety do nabycia 
w biurze „Orbis'* — Mickiewicza 11-a. 

RABIJO 
SOBOTA, DNIA 28 LUTEGO 1931 R. 
11.58: Czas. 12.05: Koncert popułarny. 

13.10: Kom. meteor. 15.25:Program dzienny. 
15.30: Przechadzka po mieście. 1550: Skrzyn- 
ka techniczna 16.15: Koncert życzeń. 16.45: 
Koncert. 17.15: „Swawolne komety* — od- 
czyt. 17.45: Audycja dja dzieci. 18.45: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00: Program 
na tydzień następny. 19.20: Recitał skrzypco- 
wy Fritza Kreislera. 19.40: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Inteligent w wojsku* fełje- 
ton. 20.15: „Fełjeton humorystyczny”. 20.30: 
Muzyka lekka. 22.00: „Pokarnawałowe reflek 
sje“ feljeton. 22.15: Koncert Chopinowski. 
22.30: Transm. Szopki politycznej z Warsz, 
23.00: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 1 marca 1931 roku. 
5: Tr. Wotywy ż Katedry Wileńskiej. 

11.30: Tr. z terenu Olszynki Grochowskiej z 
obchodu 100-ej rocznicy bitwy pod Grocho- 
wem. 13.40: Kom. meteor. 13.55: Poranek z 
Filharmonji Warsz. 14: „Korzyści sztucznego 
wylęgania kureząt* — odczyt. 14.20: Odczy- 
ty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja dla dzie 
ci. 16.40: „Zagadnienie zniżki cen* — odczyt. 
17.15: „Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 
17.30: „Raszyn się budzi* — felj. 17.40: Kon- 
cert popularny. 19.05: „Kukułka wileńska*. 
19.25: „Schaw i Pirandello“ — djalog. 19.40: 
Progr. na poniedziałek i rozmaitości. 20.00: 
Słuchowisko. 20.30: Koncert. 21.10: Kwadrans 
literacki. 21.25: Koncert popułarny. 22.00: 
„Płotki z Zachodu* — felj. 22.15: Solistka. 
22.50: Komunikaty i niuzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2 marca 1931 r. 
11.55: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 

ty). 18.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.10: Progr. dzien: 16.15: Audy- 
'eja dla dzieci. 16.30: „Przygóda narciarska 
Oli* — opowiadanie. 16.45: Koncert dła mło- 
dzieży (płyty). 17.15: „O Tadeuszu Zielińskim* 
— odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wileń 
ski komunikat sportowy. 19.00: Program na 
włorek i rozmaitości. 19.10: Utwory Beetho- 
vena (płyty). 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras. 
dzienn. radj. 1 : „Sytuacja rolnictwa na 
ziemiach płn.-wsch. Rzplitej'* — odczyt. 20.15: 
„Kobieta polska w ruchu muzycznym — 
felj. 20.30: Koncert popularny. 22.00: „Pa- 
sażer z książką* — felj. 22.15: J. Haydn — 
Trio g-dur (płyty). 22.30: Komunikat i mu- 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
TRANSMISJA „SZOPKI POLITYCZNEJ*. 

Nowa „Szopka Polityczna* Cyrulika War- 
sząwskiego, utwór zbiorowy  najwybitniej- 
szych stołecznych humorystów transmitowa- 
na będzie dziś o godz. 22.35 z małej sali „„Co- 
losseum'' w Warszawie. 

„Szopka Polityczna” jest świetną i wszech- 
stronną satyrą na stosunki polityczne, chłosz- 
czącą wszystkich wybitnych działaczy bez, 
względu na przynależność partyjną i przeko- 
nania polityczne. Obrywa się 1 jednym i dru- 
gim i wszyscy są zadowoleni ż pognębienia 
swoich przeciwników. 

AUDYCJA MONIUSZKOWSKA DŁA DZIECI. 
Radjostacja wileńska nadaje dziś o godz. 

17.45 audycję dla dzieci obejmującą opowia- 
danie p. Witolda Hulewiczą p. t. „Dzień pana 
Moniuszki”, pieśni Stanisława Moniuszki w 
wykonaniu p. Zofii Wyleżyńskiej przy akom 
panjamencie p. Szabsaja, oraz opowiada 

  

‹ 

  

     

    

„Adolfa Dygasińskiego „O zajączku sprawie- 
a: w wykonania artystów  dramatycz- 
nych. 
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Echa tragicznego zajścia na ul. Słowackiego. 
Mniej więcej półtora roku temu cełe Wil- 

Bo poruszone zostało wstrząsającą tragedją, 
w której ofiarą padł znany w szerokich ko- 
dach kupiec leśny Lejzer-Josel Rutszetein. 

W nocy na 23 lipca około godziny I przez 
uł. Słowackiego od strony W. Pohulanki zdą- 
żał do domu z zawiniątkiem w ręku Lejzer 
Rutsztein. 

Mijając gmach Dyr. Kolei ku swemu 
przerażeniu spostrzegł, iż dwaj mężczyźni, 
idący dotąd po przeciwnej stronie raptownie 
zawrócili i poczęłi szybko przebiegać jezdnię 
zmierzając wprost do niego, a jednocześnie 
wzywając go do zatrzymania się. 

Manewr ten Rutsztein wziął za napad a 
wobec tego, że ulica była ciemna i pusta, 
postanowił ratować się ucieczką. 

R. był tak przerażony, iż minął dom Nr. 4, 
w którym mieszkał i pędził wzdłuż oparka- 
nionego ogrodu Wellera, wzywając rozpacz- 
liwie ratunku. 

W pewnym momencie z bramy, wiodącej 
na posesję Wellera wypadł jeszcze jeden czło- 
wiek, który usiłował mu zogrodzić drogę. 

R. zamierzył się na zuchwałca łaską, wo- 
bec czego ten ustąpił, umożliwiając konty- 
nuowanie dalej ucieczki. 

Jednakże jeden z napastników strzelając 
z rewolweru tuż przy zbiegu z ul. Nowo- 
gródzką, zbliżył się na tyle, że Rutsztein, 
nie widząc możności uniknięcia starcia, od- 
wrócił się i począł bronić się laską. 

Wtem padł jeszcze jeden strzał. Rutsztcin 
zrobił jeszcze kilka kroków i padł martwy 
na chodnik. 

Nadbiegli obaj ścigający, jak się okazało 
policjanci w cywilnych ubraniach Feliks Tur- 
kowski i Józef Dembowski, którzy skonsta- 
towawszy, że nieznajomy jest ranny uloko- 
wali go w dorożce. Turkowski przewiózł go 
na stację pogotowia ratunkowego. 

Dembowski pozostał na ulicy i począł 
i aną wzdłuż chodnika bieliznę, 

która w czasie peścigu wypadła z zawiniątka 
niesionego przez Rutszteina. 

Prócz tego znaleziono na miejscu roze- 
granej tragedji grubą bambusową laskę rów- 
nież stanowiącą własność kupca. 

К lejskie 
ESALA MIEJSKI 

ióetrobramska 5. 
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Ceny zniźż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 26 lutego do | marca 193! r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Wesoła komedja na tle modnej plaży amerykańskiej. 
NAD PROGRAM: 1) Konkurs Narodów—Film sport. w 2 akt. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — 

Lekarz pogotowia skonstatował śmierć 
Rutszteina wskutek rany postrzałowej po- 

/przez płuca, serce i plecy. 
/ Z dokumentów ustalono osobistość za- 
strzelonego. 

Pociągnięty do odpowiedzialności bezpo- 
średni sprawca zabójstwa Turkowski wyjaś- 
nił, iż Rutszteina on i jego kolega Dembow- 
ski wzięli za komunistę, niosącego bibułę wy- 
wrotową. Postanowili zbadać zawartość po- 
dejrzanej paczki, lecz kiedy zdążali ku nie- 
znajomemu, ten rzucił się do ucieczki, nie 
zważając nawet na strzały dawane wślad za 
nim. 

Gdy wreszcie został dopędzony, począł za- 
dawać Turkowskiemu ciosy laską. 

Jeden z tych razów wymierzony został w 
przedramie, wskutek czego rewolwer syst. 
„Nagan* wypalił, a kula położyła kres roz- 
paczliwej walce. 

Urząd Prokuratorski Turkowskiego posta. 
wit w stan oskarženia z art. 458 cz. 2 K. K., 
zaš wdowa po zabitym wytoczyla przeciwko 
niemu powództwo cywiłne. 

Sąd Okręgowy rozpoznając tę sprawę w 
listopadzie ub. r. uznał podsądnego za nie- 
winnego i od kary go zwolnił. 

Innego zdania był Urząd Prokuratorski. 
to też wniósł skargę na ten wyrok, a wobec 
tego sprawa ta znalazła się po raz wtóry 
przed sądem tym razem apelacyjnym w skła- 
dzie pp. sędziów: Suszczewicza, Jundziłła i 
Iljina. 

Na ławie zasiadł Turkowski w pełnym 
unitormie posterunkowego, pełni on nieprze- 
rwanie służbę w Głębokiem. 

Przed Sądem  przewinęli się wszyscy 
świadkowie występujący w pierwszem sta- 
djum procesu, odtwarzając tragedję z przed 
półtora roku. 

Współtowarzysz oskarżonego Dembowski, 
b. zast. komendanta P. P. komisarz Rust 

jalnie wezwani aż z Rupina, oraz kie- 
rownik wydziału śledczego p. komisarz Wa- 
silewski wykazywali, iż Turkowski działał 

zgodnie z instrukcją i przepisami odnośnemi. 
Natomiast świad. p. Czyżowa i Hercyk, 

przebudzeni awanturą z całą stanowczością 

  

   

Początek seansów o godz. d-ej. — 
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zeznają, iż słyszeli rozpaczliwe wzywanie ra- 
tunku przez Rutszteina. 

W. rozprawie stron oskarżyciel p. wice- 
prokurator Parczewski uwypuklając wiele 
okoliczności, przemawiających na korzyść 
podsądnego, domagał się stanowczo skazu- 
jącego wyroku, a głównie ze względu na da- 
nie koniecznej w tym wypadku satysfakcji 
społeczeństwu. 

W postępkach Turkowskiego prokurator 
dopatruje się karygodnego nieopanowania sy- 
tuacji. 

Mec. Jasiński dowodząc, iż wypadek zda- 
rzył się bez woli podsądnego, prosił o za- 
twierdzenie wyroku Sądu Okręgowego. 

Mec. Kulikowski w dłuższych wywodach 
uzasadniając winę Turkowskiego domagał się 
uwzględnienia powództwa, z jakiem wystą- 
piła wdowa po zabitym. 

Sąd po naradzie uznał winę Turkowskiego 
za dowiedzioną i zgodnie z oskarżeniem ska- 
zał go na zamknięcie w twierdzy przez jeden 
rok. > 

Na rzecz powódki p. Chany Rutszieinowei 
od skazanego przysądzono tytułem zwrotu 
kosztów pogrzebu zł. 500 oraz koszty sądowe 
w kwocie 160 zł. Ka-er. 

PRADO ERTRE ROTOR OW CESE PO FUO PORNOYGIOK SE оЬ 

WŚRÓD PISM 
— Praca i Opieka Społeczna, czwarty ze- 

szyt roku X. (1930) kwartalnik, będącego or- 
ganem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej. 

Na treść zeszytu składają się następujące 
artykuły: Jerzego Wengierowa: Ochrona 
praw pracownika w świetle nowego kodeksu 
postępowania cywiłneg o Dr. Zygmunta Feni- 
chela: Polskie prawo urzędnicze a prawo pra- 
cowników najemnych. Dr. St. F.: Nowe fran- 
cuskie ubezpieczenie społeczne. Dr. Henryk 
Greniewski: W sprawie reasekuracji Kas Cho- 
rych S$. J.: Obowiązki opiekuńcze związków 
komunalnych. Eugenjusz Sissłć: Rozwiązanie 
umowy o pracę z powodu nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby pracownika. Zamykają 

zeszyt: Obszerna kronika krajowa i zagra- 
niczna, przegląd orzecznictwa sądowego oraz 
bibljograf ja. 

Panienka z barem na kółkach 
Aktów 10. W roli głównej: COLLEEN MOORE. 

2) Safanduła w zalotach - Komedia w 2 akt. 
Następny program: Nowe życie. 

W_I EE Ń S$ K I 

— LUD, wydawany przez Towarzystwo 
Ludoznaweze we Lwowie pod redakcją Porf. 
Dr. Adama Fischera, Tom XXIX, zesz. 1—4, 
zawiera następujące rozprawy: | 

Dr. Stanisław Bąk; Chata wiejska w oko- 
licy Tarnobrzega. Prof. Dr. Ludwik Kuba: 
Moje styky s Oskarem Kolbergiem. Dr. Jan 
Kuchta: Zabytki i tradycje historyczne po 
Twardowskim. Dr. Antoni Czubryński: Po- 
dania domu ,Krzysztofory* na rynku kra- 
kowskim. Wanda J. Śliwina: Lud lubartowski 
Dr. Juljusz Zborowski: Przyczynki do zwy- 
czajów na Boże Narodzenie. 

Treść tomu uzupełniają bardzo liczne re- 
cenzje, sprawozdania i kronika etnologiczna 

— A. B. C. Mody 1-szy numer polsikego 
miesięcznika, poświęconego w całości kultu- 
rze stroju pani i pana. 

Przyznać należy, że pismo wypełnia po- 
ważną lukę w naszem czasopiśmiennictwie 
fachowem, które dotąd nie miało podobiuego 
wydawnictwa. Oczywiście, kraj nasz był sta- 
le zasypywany berlińską i francuska iandetą 
żurnalową, którą nasze „strojuisie“ wwažaly 
za wyrocznię mody. 

Numer lutowy wydawnictwa A. B. С. 
Mody, wydany został w całości na kredowym 
papierze, daje nam kilkadziesiąt nowości. Li- 
czne artykuły, uzupełniają treść tego wyjąt- 
kowo potrzebnego wydawnictwa, którego Nr. 
1-szy spełnia zadanie stworzenia pierwszego 
polskiego miesięcznika mód. 

Numer w dużej objętości, kosztuje tylko 
1.50 zł. i jest w całej Polsce do nabycia. 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. 
Widok 11—16. 

— Muzyka, czasopismo muzyczne, zeszyt 
2-gi z r. 1931. Mimo, że przeszłość muzyczną 
naszą, dzięki nowszym badaniom, poznajemy 
coraz lepiej, mało jednak zajmowaliśmy się 
dotąd postacią Jana Stefaniego, który odegrał 
wybitną rolę w dziejach opery polskiej i był 
jednym z najwybitinejszych prekursorów St. 
Moniuszki. 

Tą właśnie postacią z 
wszym zeszycie „Muzyki* senjor naszej kry- 
tyki muzycznej, prof. Stanisław Niewiadoni- 
Ski. Z artykułem tym łączą się bardzo dobrze 
fragmenty z nieznanych listów Verdiego, któ- 
rego 30 rocznicę śmierci obchodziły niedaw- 
no teatry zagraniczni 

  

       

  

KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewieza 9. 

  

Dziśl Fierwszy raz w Wilniel 
Wspaniały film, opisujący przy- 
gody miłosne osób panując. p.t. 

Atrakcją dla miłośników muzyki nowo- 
czesnej będzie niewątpliwie studjum estety- 
czne najwybitniejszego przedstawicieła młod- 
szej generacji muzyków rosyjskich, Sergju- 
sza Prokofjewa, który streszcza swe cerdo 
artystyczne. 

Pozatem znajdujemy w numerze iniere- 
sujące studja prof. G. Tołwińskiego, M Giiń- 
skiego, M. Smolarskiego, L. Binentala i in. 

W „Impresjach Muzycznych“ red. Mate- 
usz Gliński omawia szereg aktualnych spraw 
naszego życia muzycznego. 

Do numeru, zawierającego obszerny dział 
bieżący i przedtsawiającego się bardzo oka- 
zale pod względem treści i formy zewnętrz- 
nej, załączone zotsały. jak zwykle, dodatek 
ilustracyjny i t. p. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
AŻ 4 TRAGICZNE WYPADKI 
POŁAMANIA RĄK £ NÓG. 

Uwadze odpowiednich władz. 

Wobee ślizgawicy, jaka utworzyła się wezo 
raj w mieście w związku z opadami mokre- 
go śniegu zanotowano kilka nieszezęśliwych 
wypadków. 

Przy ulicy Trockiej upadła i złamała no- 
gę 20 - leinia Jocha Dondes (ul. Mikołajew- 
ska Nr. 3). Dwa podobne wypadki wydarzy- 
ły się na ulicy Kalwaryjskiej gdzie złamali 
nogi Ratał Czymber (Kaiwaryjska 30) lat 40 
i wiłaścicielka domu Nr. 50 przy tejże ulicy 
Gurazdowska Zofja. Czymhera przewieziono 
do szpitala zaś Gurazdowską na jej prośbę 
pozostawiono w domu. в 

Uzwarty wypadke mial miejsce na ulicy 
Strycharskiej, gdzie upadła i doznała złama- 
nia nogi Łasz Marjanna zamieszkała przy 
ulicy Strycharskiej Nr. 25. Pomocy udzieliło 

(O). 
pogotowie ratunkowe. 

® 

Drukując powyższą wzmiankę, musimy 

nieco zatrzymać się nad powodami, które spo 

wodowały aż 4 nieszczęśliwe wypadki poła- 

  

   

Miłostki księcia i dom dworul 

  

   

  

Nr. 48 (1990) 

mania rąk i nóg w jednym tylko dniu. Nies. 

dbalstwo naszych dozorców domowych, nie 

kontrolowanych widocznie przez nikogo, po- 

prostu jest już karygodne. Albo na ehodni+ 

kach, w dni odwilży, stoją formalnie jezio- 

ra wody i leżą kupy rozmiękłego śniegu & 

błota, albo. gdy temperatura spadnie poniżej 

zera, tworzy się taka Ślizgawica, że kroku bez 

narażenia się na upadek i złamanie ręki lub 

nogi postąpić nie można. O wysypywaniu 

ich piaskiem nikt prawie nigdy nie myśli. 

Najbardziej pod tym względem zaniedba- 

ną jest chyba t. zw. dzielnica Śnipiszki (IV 
komisarjat PP.). Nie wspominając już o cho- 

dnikach innych ulic, o które nikt nigdy nie 

dba, nawet na najbardziej ruchliwej i pryn- 

cypalnej tej dzielnicy ulicy Kalwaryjskiej 

chodniki są w takim słanie, że.. tylko nogi 

łamać. Cóż więc dziwnego, że wczoraj aż 

dwie osoby musiały tego smutnego stanu rze 

czy smutne konsekwencje ponieść. 

Sądzimy jednak, że odpowiednie władze: 

zwrócą wreszcie na to dostateczną uwagę. 

Porzucone dzieeię. 
W dniu 26 b. m. przy uł. Krakowskiej 

Nr. 25 znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 2 tygodni, którego umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Kradzież. 
Buczko Aniela, Piaski Nr. 13 zameldowala 

że nieznani sprawcy skradli jej bielizny mę- 
skiej i damskiej 100 zł. Dochodzeniem 
ustałono, że kradzie tej dokonał, Piwaro- 
wicz Paweł, Połoc r. 4, którego zę skra- 
dzioną bielizną zatrzymano. 

Kozłowska Helena, Szkapierna Nr. 25 za- 

meldowała o kradzie: niezamkniętego stry- 
chu bielizny wartości 300 zł. 

    

       

      

   

Wypadki za ostatnią dobę. 
Od dnia 26 do dnia 27 b. m. zanotowano 

wypadków 38, w tem kradzieży 8, opilstwa 6. 
przekroczeń dministracyjnych 16. 

Arólowa jego serca 
Wybryki adjutantów królowej! 

W rolach głównych: |.iana Plaid i dziarski Luigi Servent. 
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OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

MR 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. 

DROKARNIA NP RELGNTORNA 

ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 

I 
i | L 

    
Dźwiękowy 

KINO-TRATR 

„HELIOS“ 
Wikežiska 33, tel. 9-26 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

® 

jadalne, sy pialne i ga- 
bineiowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma togodnych Warmnkath 

| 
               

  

DZIŚ! DZIŚ! 
Największy sukces doby obecnej ! 

Najnowszy POLSKI PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY 
według powieści St. Kiedrzyfskiego 

Sory) 

| DŹWIĘKOWE KINO 

r „ALANA: 
di, A. Mickiewicza 

  

odpowiedz. 
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Dramat miłosny. W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: Nora Ney, Zbyszko Sawan, 

Hanka Rozwadowska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Modzelewska i inni. 

         
    

  

  

„Serce na ulicy" jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Apollo”. Dedatki dźwiękowe. - I NA RATY. ki, książki dle urzędów 
J ч J z 2 5 + państwowych, samorzą- Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15. — Na |-szy seans ceny zniżone. — Honorowe bilety nieważne. DO SPRZEDANIA: NADESZŁY NOWOŚCI. | dawych. zakładów Lat 

"Film demonstruje się jednocześnie w kinach Helios i Hollywood. ° З i = bnrre BR Tr 

г MOTOR ROPOWY DIESEL z szenia, afisze ; wszel- 
Dźwiękowe Kino Dziśl W roli głównej bożyszcze kobiet О 5 ТЫЕ 45 НВ 99 kiego rodzaju roboty 

Gas W soi P 0 g a n A n R N w każdej chwili dla próby może być uruchomiony. akiai Aaa 
A amon ©v o в PAROWA WYKONYWA 

e “ij į N “5 a arr LO KOM OBILA LANZA PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE Całe Wilno będzie śpiewać „Miłosną pieśń" Pore seansas o. pėda 46, 61 1030 (kocioł leżący) moc nermalna 95 HP, moc mak- 
symalna 155 HP, ciśnienie 9,5 atm. 125 obro-     ul. Wielka Nr. 47 do wynajęcia 

  

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. — 

  

  

  

  

      

      

          

  

   

5 ` tów na minutę, Jagiellońska 9—1.a mmm p KINO-TEATR | DZIS! Po ss pienes w Vi у С TY Obie marzy w p. obco ман są do obej spp | A A io TR niel Najpiękniejszy i najbardziej M Į O S W P U S N I rzenia w Radomiu. BI Blumowicz Ši || | || И p A N“ wzruszający film wschodu p. t. saab : Wiadomość w firmie „ELIBOR" . ” Potężny dramat w 10 aktach na tle walki z arabskimi S P Eee saskes Sp. Akc. Handlowo-Przemysłowa EEE Gw. FEEFFEFEFFEEFFFFFFFEE 
. W rolach głównych utalentowani: OLIVE BORDEN, N g 3 +6 WARSZAWA 8 Kolacvika w Kiubie magików. 

WIELKA 42 Piękna wystawa. Cudowne widoki egzotycznego wschodu. Nadzwyczajna gra. Dła młodzieży dozwolone. „Ł. Ai Borka WSKi AMizowiacka " u oe p 4 vi м g * 
lub tel. 9-21, o: HA S a ” „у';\ 7 R 

NW 2.P. 22 / A Mine Kolejowe | Dziś i dni następn. Oddział tejże firmy w Radomiu, NR | M | aseniee psia. Harry Liedtke adca karnawału ula Mieklaicza 18, orm Akuszerka 
OGNIS KO w Šwietnym arcywesolym pikantnym filmie p.t. в БЛОПУННЕТЕН © ' 

10 aktach, w pozost. rolach: Hans Junkermann, Vaierja Bianca i in. — Bogata wystawa! Pikantne sceny! a й нпа on (ebsk dworzą kolejow.) Póczązał seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. — Nestępny akiai Uroda žycia. Obwieszczenie. przyjmuje, od > rano do 

KINO -TEATR | Dziś wspaniały ° b d g | ; Komarnik Sadu Powiatowego w Wilnie VII rewi. МАНЕ ааоа Са K p : ru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej 14 m. 3 — eu My pierwsza brygada (zaleńcy) zzz i retais Ei POKO 
i i >) |-m inie 10 Wilai M I M 0 Z A W rolach głównych: irena Gawęcka, Jeży pe i Marjan wroci? - r ul. Wileńskiej dad opi umeblowany z elektrycz- 

NAD PROGRAM: ramat sensacyjny w 8 aktaci bli passat JR iel. składa. ścią, (diażkwalaG kia ko ul. Wiefka Hr. 25 NAD_PROGRAM. SZALONY JEŹDZIEC "ec Ramana” w nak sióccc: ak kanie S as fool dr: 
i Rua i 28 21. na zaspokojenie pretensji Samuela Żaj- ma aa 

Wzruszający potężny dramat w 10 aktach, enbajit! ma Głowiński, Wileńska 27 KINO-TEATR |Dzist | : 
NT Najpiękniejszy on Cc S e w-g powieści Zane Gray. W rol. gł. Jack ZZIBJYA Komornik Sadowy_A- Uszyński, Prz>ł się pies. Młody, J е STYLOWY LS Hol, Olga Bakłanowa i Nora Dane. | RRT || myžei mieszany, bron: | pe ® 1 

z biatem. o 1ior mozna : ina h й Komedja-farsa w 6 aktach. 3 ® аао ż i RE Х в A allea Wielka 36. NAD PROGRAM: Gedrins mes ZAKLĘTY KRĄG: wn: owa. Harry Joid. Cry jesteš įaž cztonkiem LOPP-u? | "is zstojė šo Zait-Gat | FIEJEEIEEFIEFEFEEEEFE" 
  

ON G. EBERHART. 21 Domownicy przesiadywali prze- nej chwili, gdy siedział u moich nóg, Wielki Boże! W pokoju chorego po- — Panna Keate da pani te dwie- MIGNON G. EBERHART. 2 ważnie w bibljotece, ale о йе śledząc z zainteresowaniem migotanie  pełniono mord i ta kobieta mi mówi, kapsułki w ciepłej wodzie i potem pa Gd acient przemówi į zdołałam zauważyć. prawie z so- drutów, przyszła mi nagle ochota kop że nie było potrzeby mnie alarmować. ni się położy. 
bą nie rozmawiali. Wałęsali się mąć go czubkiem buta. Ale ledwie to I zresztą. jakie to musiało być wstrza - Zi W daeza : R : , З 2 e ztą, jakie y ‘ — Och, nie! Nie zostanę sama na V 8 į tylko niespokojnie, to biorąc książ- pomyślałam, kot wstał, odsunął się o  sające... górze! — krzyknęła NAA. złą: 

Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. ki do rąk, to odkładając je, to przesia- 
dając się z jednych miejsc na drugie 

trzy kroki dalej i usiadł, patrząc na 
mnie z wyrzutem. 

— Nie — odpowiedziałam ogląda 
jąc się mimowoli ma schody. 

jąc się ze starannie hamowanem wzbu 
rzeniem. Aa over sa АВЕ : Temu wszystkiemu towarzyszyła Nie rozumiem, dlaczego Genowefa Powiódł oczyma za kierunkiem Nelikus o dur 

a 5 i ie i jąca, ale ja i Z- jemna, ukradkową serwacja. nie podzielił losu kociąt, których tyle 0 wzroku. Seana Н ‚ # *—— 26 — Panno Saro, chciałbym z panią dzo interesująca, ale ja wolę inne roz- wzajemna radkowa obserwacji p ! a У У mego wzroku ses L se pas 

dziś pomówićł Naturalnie, będzie pani . 

tutaj. 
— Tak. Po południu położę się, 

żeby odpocząć. Panie O'Leary, jeżeli, 
jak pan uważa, morderstwo popełnił 
ktoś z domowników, to ja wolę ten 
dorn opuścić. Jest tu tylko osiem — 
razem ze mną dziewięć osób, i nie 
mogę uwierzyć, że jedna z nich... 

— Zapomina pani o swoim pacjen 
cie — rzekł poważnie O'Leary. — Z 
nim jest dziesięć osób. A pani — w 
szarych -oczach mignął hłysk uśmie- 
chu — a pani nie wyciągniętoby stąd 
w dzikie konie. Wiem coś o tem. A 
propos — dodał nagle czy pani 
zwróciła uwagę na szczególną stronę 
tej sprawy? Zazwyczaj łudzie wplą- 
tani 'w morderstwo mają alibi, jeżeli 

nie wszyscy to przynajmniej niektó- 

  

    

rywki. Nadomiar urozmaicenia w cią 
gu czarnych dni, jakie nastąpiły po 
śmierci Adolfa, miałam kilka momen 
tów, w których zdawało mi się, że 
nigdy już nie doznam żadnej radości 
i że życie moje roztopi się w otchłani 
melancholji czy obłędu. 

ROZDZIAŁ VI. 

Pompon z czerwonych piór. 

Reszta dnia upłynęła spokojnie lecz 
ociężale. Kwadranse wydawały się go- 
dzinami. Nad całym domem wisiała 
cicha groza. Gdybym mogła się w nim 
swobodnie rozporządzać, kazałabym 
pozrywać wszystkie portjery i firanki 
i wyrzucić je na dwór, bo przechodząc 
koło okna lub drzwi, doznawałam za 

każdym razem uczucia, że z pomię- 

        

March mapisała kilka listów, Eusta- 
chy wysłał parę depesz do dalszych 
członków rodziny. *Mittie pracowała 
nad paciorkową torebką, nie przesta- 
jąc posyłać Izabelli zdradzieckich, 
kocich spojrzeń. Izabella próźnowała 
we wdzięcznych pozach. Myślałam, 
że po strasznej nocy, która wypruła 
mas ze wszelkiej żywotności, 'wszy- 
scy pójdą spać. Lecz nikomu to nie by 
ło w głowie. Widocznie wszyscy od- 
czuwali tę samą potrzebę żywego о- 
toczenia, co ja. 

Spostrzegłam z pewnem przera- 
żeniem, że Genowefa nabrał do mnie 
sympatji. Włóczył się za mną krok 
w krok cały dzień, asystował z wyso- 
kości kominka moim czynnościom 
przy pacjencie. Śledził nieodgadnio- 

nemi oczyma ruchy drutów i za każ-    

ginie we wczesnym wieku z ręki prze 
zornych ludzi. Wolałabym go była 
nie poznawać. 

Kilka razy zadzwięczał dzwonek u 
drzwi wejściowych. Musieli to być 
reporterzy, bo nikt nie wszedł do do- 
mu. Przechodząc przez hall, byłam 
świadkiem jak  Grondal zamykał 

drzwi, a podjazdem śpieszył ku bra- 
mie spłoszony osobnik z aparatem fo- 
tograficznym, przewieszonym przez * 
ramię. Ale pomimo to sensacja dosta 
ła się jakimś sposobem do pism, wi- 
docznie z pomocą policji. Po przyk- 
rym lunchu, przy którym ws cy 
milczeli i tylko Dimuck poprosił ko- 
goś nieśmiało o $61, zjawił się doktór 
z nadzwyczajnym dodatkiem w ręku. 
Pogniewał się trochę na mnie, że nie 
zatelefonowałam do niego z zawiado- 

  

— To jego tam zamordowali? — 
zapytał z ożywieniem, wstając, gdy 
nagle zafalowała portjera i do pokoju 
weszła March. Miała na.sobie tę samą 
wełnianą ponsową sukienkę z biełemi 
jedwabnemi mankiecikami i kołnie- 
rzem, co z rana. Ciemne jej włosy wiły 
się 'wdziecznie na zgrabnej główce. 
Pod oczami! widniały sine podkowy, 
ale twarz wydawała się spokojna ' 

— Dzieńdobry, panie doktorze — 
rzekła poważnie. — Grondal powie- 
dział mi, że pan przyjechał. Jestem 
March Federie. Czy dziadkowi lepiej? 

Młody lekarz obrzucił ją uważnem 
spojrzeniem. 

— Będzie lepiej — odparł uspa- 
kajająco. — Robimy, co można. 

— Dziękuję, panie doktorze. Je- 
stem ogromnie rozstrojona. Boję się 

   

położy, na sofie. Panna Keate zosta- 
mie z panią w pokoju. — Wskazał 
głową obszerną kanapę w rogu, po- 
chwycił mój wzrok i zaczerwienił się 
lekko. — Pani i tak może odpocząć, 
panno Keate. Choćby w tym wielkim, 

wygodnym fotelu. Można się w aim 

PIZESDAĆ |... 
To tylko dowodzi, jak działa mło- 

dość i piękność na skądinąd rozsąd- 
nych ludzi. Odpocząć. Dobry sobiet 
W pokoju pacjenta! 
Portjera miękko opadła. 
westchnął. 

— Więc to jest March Federie — 
rzekł, — Hm! — dodał trochę żało- 
Śnie. — Jestem żonaty. Dowidzenia, 
ipanno Keate. Jeżeliby się co stało. 

niech pani aby do mnie zatelefonuje. 

Daktór: 

rzy. W tej zaś sprawie niema ani jed- dzy cięż ich fałd wy ja się po dym razem, gdy opuszczałam pokój, mieniem co się stało. ! o niego. — Jeżeliby się jeszcze co stało, to- nego ali Ami jednego — powtórzył mnie jakieś ręce. Raz, gdy przeciąg szedł za mną jak cień. Nigdy nie bi- , „7 Ależ pacjentowi nie pogorszyło Głos jej drżał lekko. Doktór Jay by mnie już doktór tu nie zastał —- 
z naciskiem. — — Ват@хо imteresują- 2 którychś drzwi poruszył zieloną por łam zwierząt, lecz muszę się przyznać,. Się — rzekłam. — Nie było potrzeby ujął w swą doświadczoną dłoń je odpowiedziałam energicznie. —- Do- 

ce. Bardzo. tjerą 'w pokoju wieżowym, powstrzy- że ciągła obecność Genowefy budziła  alarmować pana. szezupłą rączkę, przytrzymał chwilkę widzenia. 
1 miał słuszność sprawa była bar- 

GZK 

małam się ztrudem od krzyku trwogi. we mnie brutalne pragnienia. W pew- — Pacjentowi nie pogorszyło się! i zwrócił się do swej walizeezki. (D. C. N.) 
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