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Rok VIII. 
  

Chłop potegą jest 
i basta... 

Z różnych stron nadchodzą wiado- 

móści o mającem jakoby nastąpić zjed- 

nóczeniu stronnictw ludowych. Piast, 

Stronictwo Chłopskie i Wyzwolenie 

mają być sprowadzone do wspólnego 

mianownika, mają utworzyć jedną 

zwartą grupę polityczno-społeczną. о 

ile zamierzenie to dojdzie do skutku, 

mielibyśmy do czynienia z ekspery- 

mentem pogodzenia interesów de fac- 

to dość rozbieżnych i próbą wyrówna- 

nia głęboko sięgających różnic. Lecz 

wyrównywać różnice ekonomiczne i 

pojęciowe jednocześnie rzecz to nie- 

łatwa. Szczególniej gdy nie towarzy- 

szą temu bynajmniej żadne powodują- 

ce to równołegle naturalne procesy. 

A zaś mówić w tej chwili o samorzut- 

nem zbliżeniu się punktu widzenia 

chłopa zamożnego wzgłędnie i chłopa 

zupełnie łub prawie bezrolnego było- 

by operować najzupełniej fikcją 

fikcją potrzebną może komuś ze wzglę 

dów czysto politycznych, lecz jedno- 

cześnie zupełnie nierealną. 

    

Przepaść, dzieląca sytuację, a 

wskutek tego i istotne dążenia włoś- 

ciaństwa, siedzącego na mniej więcej 

samawystarczałnych zagrodach, od 

potrzeb, aspiracyj, a wskutek tego i 

wyobrażeń chłopa, pozbawionego do- 

statecznych podstaw egzystencji, prze- 

paść materjalna, moralna i psychicz- 

na jest i długo jeszcze będzie niewąt- 

pliwie tak znaczna, iż o przerzucemiu 

nad nią z dnia na dzień jakiegoś kun- 

sztownego mostu naszem zdaniem nie 

może być mowy. Oczywiście o ile pra- 

ca połityczno-organizacyjna pośród ' 

łudności wiejskiej opierać się ma na 

przesłankach poważnych, nie zaś na 

traktowaniu mas tych wyłącznie jako 

materjału biernego, służącego do pro- 

wadzenia gry, z istotnemi celami i do- 

brem rzeczywistem wsi polskiej nic 

nie mającej wspólnego. 

Cóż bowiem łączy naprawdę trzy- 

dziestomorgowego farmera o typie 

najzupełniej zachodnim z pod Gniezna 

łab Poznania z ginącym z biedy, wiecz 

nie nienajedzonym oberwanym chłop- 

kiem, powiedzmy, z pod Olkusza, sie- 

dzącym na trzech, niekiedy czterech 

morgach _ beznadziejnego piasku i 

gnieżdżącym się w pierwotnej napół 

rozwalonej chałupie. Pierwszy z nich 

eiąży raczej ku grupom zachowaw- 

czym i już umiarkowany „Piast“ jest 

dia niego stronnictwem, W którem led- 

wie się mieści... drugi — to czystej 

krwi prołetarjusz, dostępny wszelkim 

radykalnym koncepcjom. Sama 

chłopskość dwóch tych tak bardzo 

różnych od siebie typów włościanina 

niczego nie przesądza. Oczywiście, o 

ile stoi się na gruncie klasowości. A 

na też, nie na innej podstawie, rzecz 

prosta, opierają swoje nadzieje ci, co 

myślą obecnie 0 zjednoczeniu stron- 

nietw chłopskich. Chcą oni wykorzy- 

stać rozbieżność aspiracyj poszczegól- 

nych warstw społeczeństwa, abstra- 

hująe od wszełkiego solidaryzmu, któ- 

rego każdy przejaw gotowi zawsze 

zwałczać jak najkategoryczniej. Bo 

niechby chłop, ten zamożny i ten bar- 

dzo ubogi, poczuł się jakimś cudem 0- 

hywatelem Rzeczypospolitej przedew- 

szystkiem i niechby wkroczył w my- 

šleniu o poprawie swojego losu i w 

dążeniu do realizacji swych potrzeb 

na drogę uzgadniania interesów łud- 

ności wiejskiej z całokształtem inteze- 

sów ogólnych w ramach istotnych mo- 

źliwości państwowych — w jakimże 

by kłopocie znaleźli się rzecznicy par- 

operujący W swych rachu- tyjnictwa, 
ekskluzywnością bach politycznych 

stanową, moralną i I 

ciaństwa. Wszystkie usiłowania ich: 

nagleby się zachwiały. Usiłowania 

te sprowadzały się i sprowadzają bo- 

wiem do skonsolidowania mas chlop- 

skich jako siły bojowej, jako siły, któ- 

rej będzie musiało ustępować państwo 

nie zaś odwrotnie. 

materjalną włoś. 

„Chłop potęgą jest i basta” -- tej 

jedynej cytaty nauczyli się z ,„Wesela'* 

naszeptywacze i demagodzy, którzy 

opętali wieś polską i do pierwotnej po- 

jęciowości większej części jej miesz- 

kańców wnieśli odrazu pierwiastek 

nienawiści, a conajmniej podejrzliwoś 

ci i niechęci w stosunku do innych 

warstw narodu. Podejrzliwość to wie- 

czna cecha duszy chłopskiej, więc, by-' 

le ją podsysać, ma się gotowe zastępy 

niezadowołonych. A o to głównie cho- 

dziło od początku różnym kombinato- 

rom, chcącym po karkach chłopskich 

; jak najwyżej i coś znaczyć 

wskazując na tłum iść za 

nimi. Ci to kombinatorzy oddawna 

zdystansowali w robocie i we wpły- 

  

wspiąć 

gotowy 

wach na wsi dawnych idealistów, któ- 

rzy żałosną dzisiaj przy nich odgry- 

wają rolę. Idealistom śni się jeszcze 

poezja społecznego czynu i jeszcze wie 

rzą, że pracują dła „wyzwolenia* łu- 

du, zawodowi menerzy grup chicp 

skich są zuchwali, wyrachowani i cy 

niczni i działaczów starego uczciwego 

gatunku tolerują obok siebie jak z ła- 

ski. Nie mają też najmniejszych skru 

pułów co do tego, czy akcja ich przy- 

czynia się naprawdę do pomyślności 

tumanionych, którym obiecują złote 

góry... i rządy  chłopsko-robotnicze 

prędzej czy później. 
Te obietnice pod wpływem nowej 

sytuacji wewnętrznej i innego niż daw- 

niej autorytetu władz państwowych 

zaczęły ostatniemi laty tracić na swej 

atrakcyjności. Tak jak operujący nie- 

mi stracili na zaufaniu i powadze. Do 

wsi doszły nareszcie też zdrowsze po- 

jęcia o stosunku do państwa i lojal- 

nem współdziałaniu wszystkich dla je- 

go rozwoju, a przez to i dla własnego 

trwałego pożytku. Listopadowe wybo- 

ry zdobyły miljony głosów chłopskich 

dla przedstawicieli hasła „współpracy 

z rządem*. Kacyki partyjnictwa po- 

częli tracić na wsi grunt pod nogami. 

Przechery i „ideališci“... w równym 

stopniu. Chłopska podejrzliwość, któ- 

rą wciąż rozbudzali starannie, nagłe 

zwróciła się przeciwko nim, szczegól- 

niej, gdy spostrzeżono, że już niewiele 

znaczą, że już nie trzęsą wraz z całym 

Sejmem Polską. To dobiło ich w opi- 

nji włościan ostatecznie. Muszą się 

więc ratować. Próbują tedy zjedno- 

czyć wszystkie stronnictwa ludowe. 

Więc niby to stworzyć jeden zwarty 

front chłopski sztucznie, nienaturalnie 

i złośliwie. Czynią to, by ów front 

zwrócić przeciwko hasłom i dążeniom 

broniącego mocnej państwowości rzą- 

du a nie w celu przyczynienia się do 

istotnej pomyślności ludu... Na szczęś- 

cie ten ostatni uciekać poczyna z pod 

skrzydeł swoich dotychczasowych wą- 

tpliwej wartości „opiekunów* i zwra- 

ca się tam, gdzie widzi nietylko siłę, 

ale także prawdę. To też nowy blok, 

jeśli się ziści nawet, niewielki pożytek 

przyniesie swym inicjatorom. Chłop 

polski, w miarę jak rozwidniają się je- 

go wyobrażenia i myśli, coraz bardziej 

uczy się rozumieć, że potęga może być 

tylko w zdrowem i dobrze prosperują - 

cem państwie, lecz nie jako sojusznik 

wszełkich rozsadzających je poczy 
nań. Lubicz. 

RPT AIA SS 

imieniny marszałka Sejmu. 

WARSZAWA, 4, III. (Pat). Dnia 4 

b. m. z okazji imienin marszałka Sej- 

mu*Kazimierza Świtalskiego Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej nadesłał 50- 

lenizantowi życzenia w formie listu, 

wręczonego panu marszałkowi przez 

adjutanta Pana Prezydenta. Ponadto 

składali życzenia bądź osobiście, bądź 

przez składanie biletów wizytowych 
członkowie rządu z premjerem Sław- 
kiem na czele, marszałek Senatu Racz- 

kiewicz, prezes Najwyższej Izby Kon- 
troli wicemarszałek Sejmu, posłowie 

B. B. z prezydjum tego klubu na czele 
przedstawiciele klubu sprawozdawców 

parlamentarnych oraz różnych orga- 

nizacyj społecznych. 

    

  

Aga-Chan, 

    

  

jeden z najwybitniejszych Hiadusów, który 
głego Stołu 

- w Paryżu. 
   wziął udział w konferencji Ok 

Ostatnie zachorował on obłożn 

Poseł Patek u P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 4.1. (Pa). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 4 b. m. w godzinach po- 
łudniowych posła polskiego w Mo- 
skwie p. l'atka. 

  

Doraźne ulgi taryfowe. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Agencja ,.Press'* dowiaduje się, że 
państwowa rada kolejowa rozpatry- 
wała, na ostałnim posiedzeniu, wnio- 

sek komitetu taryfowego, dotyczący 
doraźnych ulg taryfowych dła handlu, 
przemysłu i rolnictwa. Projekt zmie- 
rza do wprowadzenia doraźnych ulg 
taryfowych, któreby wrażały się ogól- 
ną sumą 14.650 tys. zł. w okresie ro- 
cznym. 

  

Posiedzenie Państwowej 
Rady Kolejowej. 

WARSZAWA, 4. III. (Pat). W dniu 
4 b. m. odbyło się w Ministerstwie Ko- 
munikacji plenarne posiedzenie Pań- 
stwowej Rady Kolejowej ostatniej w 
bieżącej kadencji. Obradom-przewod- 
niczył osobiście minister komunikacji 
Kiihn. Minister wygłosił dłuższe prze- 
mówienie, charakteryzując prace, do- 
konane w różnych dziedzinach kołej- 
nictwa w osłatnim okresie oraz przed- 
stawiając zamierzenia na najbliższą 
przyszłość. Następnie Rada rozpatry- 
wała wnioski, zgłoszone przez poszcze- 
gólne komitety, a m. in. omawiano 
sprawę skoordynowania ruchu kolejo- 
wego i autobusowego, sprawę progra- 
mu inwestycyjnego na rok 1931-32 
oraz sprawę doraźnych ulg taryfo- 
wych. 

Obrady sejmowej komisji 
skarbowej. 

WARSZAWA, 4. III. (Pat). W dniu 
4 marca odbyło się posiedzenie sejmo- 
wej komisji skarbowej w obecności p. 
min. Norwid-Neugebauera oraz wice- 
min. Grodyńskiego. 

Po referacie pos. Grzesika przyjęto 
projekt ustawy o pożyczce długotermi- 
nowej dla Państowych Zakładów Ga- 
zociągowych na Śląsku. Dłuższą dy- 
skusję wywołał referowany przez pos. 
Wiślickiego projekt ustawy i podatku 
od kart do gry. Projekt ten pdzyjęto 
z pewnemi poprawkami. M.in. podwyż 
szono stawkę z 5 zł. na 10 zł. od kart 
wyrabianych wyłącznie zagranicą z 
materjałów t. zw. trwałych. Po refera- 
cie pos. Moczulskiego przyjęto projekt 
ustawy o sprzedaży lub zmianie nie- 
ruchomości, względnie gruntów pań- 
stwowych. Wreszcie pos. Pacholczyk 
zareferował wniosek  Bezpartyjnego 
Bloku o zmianie rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, uzupełnia- 
jącego art. 24 ustawy o państwowym 
podatku dochodowym. W myśl tego 
wniosku dochody z uposażeń służbo- 
wych, emerytur, wynagrodzeń za na- 
jemną pracę, wypłacanych z fundu- 
szów państwowych oraz związków ko- 
munalnych, nie podlegają podatkowi 
na rzecz związków komunalnych. Pro- 
jekt powyższy komisja przyjęła. 

Rrząd polski gratułuje. 

LONDYN, 4.III. (Pat). We środę 
po południu ambasador Skirmunt w 
imieniu rządu polskiego złożył w 
Foreign Office gratulacje z powodu 
pomyślnych rezultatów rokowań 
morskich, dając wyraz szczerej ra- 
dości i uznania rządu polskiego z 
powodu osiągnięcia tak ważnego dla 
idei pokoju porozumienia. 

'Takież gratulacje rządowi wło- 
skiemu złożył w Rzymie ambasa- 
dor Przeżdziecki. 
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Silne lotnictwo 

"ło potęga Państwa! 
PAROS NIKE VNT НОУ ЗОЕ ОНИ DOE TEAC RETEANO 
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Pożyczka zagraniczna dla Banku Rolnego. 
Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Państwowy Bank Rołny zawarł u- 
mowę z koncesorjum banków zagrani- 
cznych, na czełe którego stoi bank an- 
gielski „Hambros*. Na podstawie tej 
umowy Bank Rolny otrzymuje pożycz 
kę w wysokości: 1.200 tys. funt. szter. 

co wyniesie 53 mil. zł. Z kredytu te- 
go Bank Rolny udzielać będzie poży- 
czek obrotowych z terminem dziewię- 
ciomiesięcznym dla rolnictwa, w 
szczególności zaś na zakup nawozów 
sztucznych w roku bieżącym. 

Nowe świadczenia na rzecz Kasy Chorych. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. ‚ 

Dowiadujemy się, że w niedługim 
czasie wpłynie do Sejmu projekt no- 
weli do ustawy o ubezpieczeniu na wy- 
padek choroby. Nowela polegać bę- 
dzie na tem, że Kasy Chorych będą u- 
poważnione do pobierania kosztów le- 

karstwa. Konieczność obciążenia na 
rzecz- Kas. Ch. nowemi świadczenia- 

mi jest motywowane tem, że Ka- 
sy mają obecnie opłacać szpitalom cał- 
kowity koszt utrzymania i leczenia 
chorych, przyjmowanych z polecenia 
Kas Chorych, tymczasem stan finan- 
sowy Kas jest taki, że bez uzyskania 
nowych źródeł dochodowych nie mo- 
głyby one poradzić temu ciężarowi. 

Q nowe przepisy me!ldunkowe. 
WARSZAWA, 4. III. (Pat). Komi- 

sja administracyjna rozpoczęła we śro- 
dę dyskusję nad rozporządzeniem Pre- 
zydenta z 16 marca 1928 r. o ewiden- 
cji kontroli ludności. Przewodniczący 
wyjaśnił, że członkom komisji chodzi- 
ła o nieodpowiedni moment wprowa- 
dzenia w życie rozporządzenia ze 
względu na -położenie gospodarcze 
ogółu gmin, na trudności wypełniania 
kwestjonarjuszy przez wieśniaków i 
robotników, wreszeie ze względu na 

koszty. 
W imieniu rządu wyjaśnień udzie- 

lił dyrektor departamentu samorządo- 
wego p. Weissbrod, oświadcząjąc że 
meldunki nowe są wzorowane na sy- 
stemie belgijskim i holenderskim. 

Po wyjaśnieniu dyskusję przerwa- 
no, przyczem przedstawiciele Klubu 
Narodowego oświadczyli, że zgłasza- 
ja wniosek o uchyleniu wymienionego 
rozporządzenia Prezydenta. 

Odpowiedź Sowietów na notę polską. 
7] MOSKWA, 4III. (Pat). Ludowy 
komisarjat spraw zagranicznych na- 
desłał w dniu 3 b m. do pose!'s:wa 

polskiego odpowiedź na notę pol- 
ską w sprawie próby włamania się do 
gabinetu posła polskiego w Moskwie. 

Amerykański zwolennik Sowietów. 
WASZYNGTON 4.111. Pat. — Sena. 

tor Borak, przewodniezący senackiej 
komisji spraw zagranieznych, zalecał 
uznanie rządu sowieckiego przez Sta- 

ny Zjednoczone, wyrażając zdanie, że 
trwały pokój i rozbrojenie są niemoż- 
liwe dopóty, dopóki Rosja pozostawać 
będzie poza wielką rodziną narodów. 

Między Gandhim a wice-królem Indyj została 
zawarta ugoda. 

LONDYN, 4. III. (Pat). Główne 

punkty ugody, zawartej między wice- 

królem Indyj i Gandhim, są następu- 
jące: 1) pozwołenie wydobywania so- 
li przez ludność, zamieszkałą na brze- 

gu morza oraz sprzedaż tej soli nieza- 

leżnie od monopołu rządowego, 2) 

własność skonfiskowana naskutek od- 

mowy płacenia podatków jest zwró- 

cona, 3) spokojne bez użycia przemo- 
cy wysławianie przed sklepami poste- 

runków nacjonalistów hinduskich, o- 

dradzających kupowanie obcych to- 

warów, jest dozwołone. Jednakże żą- 

danie Gandhiego przeprowadzenie śle- 

dztwa w sprawie licznych nadużyć 

władzy przez policję zostały przez wi- 

cekróla odrzucone wobec zdecydowa- 

nego oporu konserwatystów angiel- 

skich, którzy zgłosili, że w razie przy- 

jęcia tego żądania będą sabotowali o- 
beeny rząd Mac Donalda. Wobec te- 

go Gandhi zadowolił się formalnem 

wyrażeniem ubolewania wicekróla z 

powodu zbyt rygorystycznych działań 

policji. Dalszym ciągiem zawartej u- 

gody jest odwołanie przez Gandhiego 

akcji cywilnego nieposłuszeństwa oraz 

ogłoszenie amnestji przez wicekróla 

dla uwięzionych w związku z tą akcją. 

W najbliższych dniach delegacja 

brytyjska wyjedzie do Indyj celem sfi- 

nalizowania konferencji Okrągłego 

Stołu z udziałem Gandhiego. W ko- 

łach rządowych w New-Delhi opraco- 

wywany jest projekt tej przyszłej kon- 

ferencji Okrągłego Stołu. Wezmą w 

niej udział przedstawiciele kongresu 

hinduskiego. Na skrajnej lewicy stron- 

nietw kongresu panuje pewne rozcza- 

rowanie z powodu wstrzymania prżez 

Gandhiego bojkotu towarów angiel- 

skich. 

* NEW - DELHI 4.11. Pat. — Komi- 

tet wykonawczy kongresu aprobował 

jednomyślnie układ, zawarty między 

wieekrólem Indyj i Gandhim. 

" Zatwierdzenie układu. 
NEW - DELHI 4.III. Pat. — Układ, 

zawarty pomiędzy wicekrólem lordem 

Irvinem a Gandhim, został formalnie 

zatwierdzony. 

Echa listu otwartego Mac Donalda 
do d-ra Weizmana. 

Wzbkurzenie wśród Arabów. 
JEROZOLIMA, 4. III. (Pat). Obu- 

rzenie i ferment wśród Arabów pale- 
styńskich z powodu listu otwartego 
premjera Mac Donalda do dr. Weiz- 
mana znalazły ostatnio wyraz w rezo- 
lucjach, powziętych na zebraniu egze- 
kutywy arabskiej po szczegółowej na- 
miętnej debacie. Jedna z rezolucyj gło 
si, że na stanowisko brytyjskie odpo- 

wiedzieć można jedynie bojkotowa- 
niem Żydów, inna rezolucja nawołuje 
społeczeństwo do popierania własnej 
produkcji i do solidarnej akcji prze- 
ciwko importowi z zagranicy. Wresz- 
cie postanowiono zaprotestować u 
władz w całym szeregu spraw, wszczę- 
tych w sprawie zakupu ziemi na po- 
trzeby kolonizacji żydowskiej. 

Dwa procesy: polityczny i kryminalny. 
MOSKWA, 4. III. (Pat). W związ- 

ku z odbywającym się w Moskwie pro- 
cesem organizacji mienszewickiej pra- 

sa sowiecka zwraca uwagę na ścisłą 

współpracę mienszewickiego odłamu 
socjal-demokratycznej partji robotni- 

czej z socjal-demokracją niemiecką. 
Redakcja organu  mienszewiekiego 

„Socjalisticzeskij Wiestnik** mieści się 

w gmachu „Vorwaerts'u“. Poszcze- 

gólni mienszewicy rosyjscy, według 
zapewnień prasy sowieckiej, biorą po- 
dobno czynny udział w redagowaniu 

organu socjalistów niemieckich. 
MOSKWA, 4. III. (Pat). Równo- 

rzędnie z procesem politycznym, w któ 

rym na ławie oskarżonych zasiada 14 
mienszewików, odbywa się w Moskwie 
proces kryminalny obejmujący 72 о- 
skarżonych. -Są to pracownicy koope- 
ratyw moskiewskich, szoferzy i robot- 
nicy rządowi trustu transportowego 
oraz drobni przekupnie uliczni. Akt 
oskarżenia zarzuca im dezorganizowa- 

nie aprowizacji ludności w zakresie 
mięsnym. Oskarżeni albo sami kradli 
ze składów państwowych mięso wiel- 
kiemi partjami, albo też mięsem kra- 
dzionem handlowali. Kradzieże docho- 
dzą ogółem do tysięcy kilogramów. 
Prasa jednak procesowi temu nie u- 
dziela żednej uwagi. ‚ 
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Olbrzymi teleskop. 

  

  
Posiada go obserwatorjum w Mount Wilson 

(U. 5. A.). Ma on 150 stóp długości, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DALSZE WYSTĄPIENIA PROF. BIRŻYSZKI 

W AMERYCE. 

Prof. Birżyszka, który w: 
ryki w celu propagowania 7 
nia Wilna i jego idei, w 
z przedstawicielami inny 
nowiących w Polsce mniejszości nar odowe. 
w iku tych narad organ Ukraińców w 
New-Yorku „Swoboda* w numerze z 4 łu 
tego zamieścił komunikat, wzywający do wy- 
korzystania przyjazdu prof. Birżyszki w cełu 
połączenia się Litwinów, Białorusinów i U- 
kraińców dla wspólnej akcji przeciwpolskiej. 

8 lutego prof. Birżyszka uczestniczył w 
obchodzie rocznicy noczenia ziem ukra- 
ińskich, w czasie którego pozdrowił zebra- 
nych w imieniu związku  litewsko-ukraiń- 
skiego. 

RZĄD LITEWSKI OTACZA OPIEKĄ ORGA- 
NIZACJE ŁOTEWSKIE. й 

Jak podaje „Id. Stimme“, departament 
Ochrony Obywatelskiej rozesłał naczelnikóm 
powiatów okólnik, w którym powiadamia ich, 
iż na mocy konwencji z Łotwą o prawie za- 
mieszkiwania nie należy zakazywać istnienia 
i hamować działalności łotewskich organi- 
zacyj kulturalnych i narodowych. 

PROTEST STUDENTÓW ŁITEWSKICH 
PRZECIW NOWEJ USTAWIE © ADWOKA- 

TURZE. 

1 marca w Kownie odbyło się nadzwyczaj- 
ne zebranie studentów prawników i ekono- 
mistów uniwersytetu kowieńskiego w związ- 
ku z projektem nowej ustawy o adwokaturze, 
przewidującej szereg ograniczeń i utrudnień 
dla młodych prawników. 

Po długiej i bardzo ożywionej dyskusji 
uchwałono opracować memorjał do członków 
rządu, Rady Stanu i prokuratury, któryby 
objął postułaty w tej sprawie młodych praw- 
ników, w których byt i egzystencję godzi 
nowa ustawa. W najbliższym czasie zostanie 
zwołane nowe zebranie, na którem memorjał 
zostanie rozważony. 

UROCZYSTE POSIEDZENIE KOWIEŃSKIE- 
я GO UNIWERSYTETU. 

2 b. m. odbyło się w Kownie uroczyste 
posiedzenie senatu uniwersyteckiego, poświę- 
cone pamięci ojca języka litewskiego, prof. 
Jabłońskiego, zmarłego w końcu 1929 roku. 
Na posiedzeniu wygoszono kiłka referatów, 

    echał do A 
    

  

narodowości, sta - 

  

    

  

    

  

"w których podkreślono znaczenie prof. Jah- 
łońskiego dla rozwoju litewskiego języka li- 
terackiego i nowej filologji litewskiej. 

ZWOLNIENIE STUDENTÓW ATEJTI- 
NINKOW. 

Studenci-atejtinincy po odbyciu kary ad- 
ministracyjnej za zakłócenie porządku pub- 
licznego, 2 b. m. zostali zwołnieni. 

Partja faszystowska ma już 
dość członków. 

RZYM. 41II. (Pat). Wielka rada 
faszystowska zaaprobowała sprawo- 
zdanie w sprawie działalności partji. 
Rada postanowiła zawiesić do no- 
wego roku przyjmowanie do partji 
nowych członków. 

Giełda warszawska z dn. 4.III. b. r. 
WALUTY I DEWIZY: 
EDTA 8,911/, - 8,03:/, —8,897/, 

7 173,25 — 123,68—172,88 
Dolary . 
Gdańsk ..... 

  

  

  

Londyn - . . . + 45,341/,—43,45 —43,24 
Nowy York . . . 8.917—6,937—8,897 
Nowy York kabel - 8,926—3,446—8,9(6 
VELO iai ja 38,80—239,40 —235,20 
PRYRU +  OĘSER 34,96—35,05 — 34,87 
Praga. . « . . . . 26,43'/,—26,40'/,—26,37 
Szwajcarja . - - « 1/1,82—172,25 — 171,39 

Wiedeń . . -. - + + - 125,39 — 125,70 — 120,08 
Włochy. „ + « « + + 46,76'/, —46,88—43,68 
Berlin w obr.pryw. . . .. . . . 21310 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. . . .. .. . 95.75 
5% KonwerByjnDA . . . . е . .. .. 49,00 

o Mo LTE A За 108,40 
3% premjowa pożyczka budowlana . 50,00 
8% L. Z. B. G. K.i B. R., obi. B. G. K. 04.00 
Te same 7% . . . . . 
+'/,% ziemskie 

  

4'/,% warszawskie 51,50 
5% warszawskie . 55,50 
8% warszawskie 72,03 
5% Łodzi ZS 06.14 „1-83 56.00 
5% budzi «2 » « «26 s + » + + » 68,50 
8% Piotrkowa . . . « « « « « (+0 63/00 
5% 1/,0bl. poż. konw. m. Warsz. 1926 r..47,00 

AKCJE:- ” 

BŹnK. PISKI «> ie sė „ . . 186,00 

Galėsi 52 28,50 

Starachówice unia ABO
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE 
Spiętrzone zadania. 

Zwycięstwo osiągnięte przez, na- 
reszcie właściwych ludzi na ostatniem 
Walnem Zebraniu Br. Pomocy U.S.B. 
jest wydarzeniem wielkiej wagi. 

Pierwszy to raz na trenie naszego 
Uniwersytetu, emanacja tego co. jest 
najgorsze w Odrodzonej Polsce, co jest 
Jej nieszczęściem przez wszystkie wie- 

"ki, co ją zgubiło w postaci Targowicy 
i innych zdrad w epoce rozbiorów, co 
tak podatny grunt do rozwoju w bag- 

* nie niewoli znajdowało, emanacja tak 
potężnej doniedawna i równie szkod- 
liwej wielopostaciowej endecji, naresz- 
cie poniosła oddawna zasłużoną a zde- 
cydowaną kleskę. T. zw. młodzież 
wszechpolska, doniedawna dominują- 
ca na terenie uniwersyteckim, czynią- 
ca sobie euchnący wszelkim brudem 
partyjnym śmietnik z instytucyj ogól- 
noakademickich, nareszcie znalazła 
się w znacznej mniejszości i w na- 
stępstwie tego otrzymała coś, co jej się 
bardzo należało — jaskrawą porażkę. 

Pierwsze załamanie się tego praw- 
dziwego ciemnogrodu w całej Rzplitej 
Akademickiej, na naszym! gruncie, na- 
stąpiło dwa lata temu  bezmala. 
Widocznie jednak owoc „dzialalnošei“ 
wszechpolskiej wśród młodzieży aka- 
demickiej nie był dostatecznie doj- 
rzały. Jeszeze ogół tej młodzieży nie 
orjentował się należycie w morale tej 
partji, skoro wystarczyło nikczemne- 
go, kłamliwego wybiegu jakiejś ano- 
nimowej  „międzykursowej  komisji 
medycznej”, żeby zwycięstwo sprawy 
słusznej zostało zachwiane. Ale dwa 
ubiegłe lata sprawiły, że „wyż wzmian 
kowany* owoc nietylko dojrzał ale i 
nadgnił porządnie. Ogół akademicki 
wie juź teraz z kint ma do czynienia 
Demagogiczny wrzask już nie osłoni 
ani pustki ideowej, ani jaskrawej nie- 
udolnošci prowadzenia podjętych 
przez omawiane elementy zadań. Nie- 
nasycona chciwość, żądza władzy 
wszędzie, za jakąkolwiek cenę, - bez 
wzgłędu na umiejętność rządzenia w 
zestawieniu z brakiem odpowiednich 
do tego warunków moralnych i inte- 
łekiualnych, odsłoniły się teraz w ca- 
łej pełni i znalazły to, co były znaleźć 
powinny — pogardę wśród ogółu mło- 
dzieży. 

„Kłamstwem świat możesz przejść, 

    

„ale nie powrócisz...* mówi lapidarnie 
mądrość narodów; w tym sensie 
pisaliśmy dwa lata temu, po „Pyrrhu- 
sowem zwycięstwie* młodz. wszech- 
polskiej na powtórnych wyborach Br. 
Pom., w artykule pod tym samym ty- 
tułem. 

„To ich „zwycięstwo* jest praw- 
dziwie pyrrhusowe, ma już w. sobie 
zarodki bankructwa, albowiem osiąg- 
nięte jest środkami bardzo dużo pozo- 
stawiającemi do życzenia pod wzglę- 
dem etycznym. A takie rzeczy nie u- 
chodzą nikomu bezkarnie i prędzej 
czy później się-mszcą*. Teraźniejszość 
potwierdziła w całej rozciągłości nasze 
słowa. 

Dosyć już jednak tej charaktery- 
styki. Teraz kiedy zwalczany przez 
nas zawsze i ostro obóz zbankrutował 
tak dokładnie, musimy zwycięzcom 
postawić pewne postulaty. Na wstępie 
postawimy drugą część motta, które 
powinno być naczelną zasadą Niepod- 
ległej Rzeczypospolitej — „spocząć na 
laurach to klęska”. Przedstawiciele 
kół naukowych, w zarządzie Bratniej 
Pomocy U. S. B. są w położeniu He- 

" raklesa w stajni Augjasza. Po tylolet- 
nich rządach rodzinki wszechpolskiej, 
jej nieróbstwie i. nadużyciach, jest 
tam cały ogrom pracy, którą trzeba , 
wykonać nietylko dokładnie ale i 
szybko. Nietylko bowiem cały ogół 
akademicki, ale i starsze społeczeń- 
stwo patrzy na Was z wielkiem zain- 
teresowaniem i oczekiwaniem solid- 
nych wyników waszej pracy. Mało 
tego. Po uporządkowaniu tej stajni do 
zadań najbliższych bieżących, oczeku- 
ją od Was czegoś więcej. W przeświad 
czeniu o tem, że przyszłi ludzie nie 
z klucza partyjnego, ale tędzy pracow- 
nicy w społeczności akademickiej, 0- 
czekują od Was jakiejś nowej, świeżej 

myśli, inicjatywy w dziedzinie organi“ 
zacyjnej, w celu usprawnienia aparatu 
łak doniosłej dla życia akademickiego 
instytucji, której ster, jak sądzę, je- 
steśmy pewni, że słusznie z pełnem 
poczuciem odpowiedzialności za to u- 
jęliście. Patrzą życzliwie w poczuciu 
odświeżenia, oczyszczenia w niej at- 
mosfery moralnej. 

To wszystko obowiązuje. Nie wąt- 
pimy, że uświadamiacie sobie ogrom 
i powagę ciążących na Was spiętrzo- 
nych zadań i z równą powagą przy- 
stąpiliście do pracy. Olbrzymia więk- 
szość starszego społeczeństwa przyj. 
dzie Wam teraz z jak najžyczliwszą po 
mocą, gdy się do niej zwrócicie. Macie 
jej duży kredyt, nie spotkacie się z od- 
mową jak zarząd poprzedni, przez któ 
rego mocno nadszargane dobre imię 
i autorytet Bratniej Pomocy U. 5. B., 
musicie należycie wzmocnieć w opinji 
społecznej. 

A teraz do tych, którzy Was powo- 
łali na to zaszczytne, choć tak trudne 
stanowisko. Do znakomitej większo- 
ści młodzieży akademickiej U. S. R 
Jak słusznie zaznaczył w swo jem prze- 
mówieniu po przyjęciu godności pre- 
zesa Br. Pom. U. S. B. kol. Dembiński, 
nie, albo bardzo mało zrobi najspraw- 
niejszy nawet zarząd, jeśli mu nie po- 
mogę członkowie organizacji, swojem 
zainteresowaniem się jego pracami, 
udziałem w nich. Niedość jest wybrać 
tych, którym się ufa, trzeba im w 
pracy pomagać, tem bardziej, gdy jest 
jej tak dużo. Nietylko żądać ciągle od 
tej instytucji, ale i dawać coś z siebie 
nierzadko, stawać na każde wezwanie 
zarządu. 

Pełni najlepszych nadziei oczeku- 
jemy dużo, żądamy dużo, spodziawmy 
się wiele od bieżącej kadencji Bratniej 
Pomocy U. Ś. B. 

    

  

S. Z. Kł. 
KOLE 

Psuje się nadal 
w państwie... duńskiem. 
Porażka bywa często zbawienną nauczką, 

może i pp. wszechpolacy po niej wyszlachet- 
nieją. Wiemy o ostrym fermencie wśród mło- 
dzieży „wszechpolskiej, notujemy pogłoski 
o wystąpieniu szeregu etyczniejszych jedno- 
stek z tej partji, które choć późno (lepiej pó- 
źno niż nigdy..), ale nareszcie uznały, że 
owinięty czerwoną wstążką mieczyk w kła- 
pie, bynajmniej nie jest zaszczytną odznaką, 
przeciwnie... Słyszymy wielu doniedawna za- 
gorzałych zwolenników nacjonalistycznej de- 
magogji, wyrzekających się z energją tej or- 
ganizacji, która jest tejże demagogji wciełe- 
niem. Wyprzysięgają się tego oficjalnie na- 
wet całe korporacje, dotychczas przy odpo- 
wiednich okazjąch pod rygorem organizacyj- 
nym (5 zł. kary) en bloc głosujące za listą 
wszechpolską. Bankructwo w całej pełni... 

Z Akademickiego Związku 
Przyjaciół Ligi Narodów. 
W niedzielę dn. 22 lutego b. r. odbyło się 

Walne zebranie Akademickigo Związku Przy- 
jaciół Ligi Narodów przy łaskawym udziale 
kuratora Związku p. prof. d-ra Wacława Ko- 
marnickiego. Zebranie w nielicznem, ale za 
to wysoce miłem i zgodnem gronie otworzył 
prezes Zarządu p. dr. Karnicki, który w krót- 
kiem i zwięzłem przemówieniu scharaktery- 
zował dotychczasową działalność Związku 
oraz wysunął szereg wskazówek jakiemi we- 
dług niego. winien się kierować przyszły za- 
rząd. Na wniosek p. prof. d-ra Komarnickiego 
zebrani przy gorących oklaskach podzięko- 
wali p. d-rowi Karnickiemu za jego dotych- 
czasową owocną. działalność na stanowisku 
prezesa Zarządu. Po bardzo miłem przemó- 
wieniu kol. Meysztowicza zabrał głos p. prof. 
dr. Komarnicki wysuwając szereg postulatów 
w przyszłych pracach Związku, między inne- 
mi poruszył palącą kwestję lokalu oraz bib- 
ljoteki. Następnie przystąpiono do wyboru 
władz Związku. Zaproponowana przez ustę- 
pujący Zarząd lista kondydatów na członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej została przez 
aklamację przyjeta przez obecnych. Skład 
Zarządu jest następujący: 
„| Prezes —- kol. Meysztowicz, _cztonkowie 
Zarządu — kol. kol. Świętorzecka, Hrynie- 
wiczówna, Jeśman i Rubieński. 

Komisja Rewizyjna — kol. dr. Karnicki— 
prezs i kol. kol. Piłsudska i Dziakowicz — 
członkowie. Na wniosek koł. d-ra Karnickiego 
zebrani podziękowali oklaskami obecnemu p. 
prof. d-rowi Komarnickiemu za jego opiekę 
nad Związkiem, poczem Walne Zebranie zo- 
stało zamknięte. 

NA TROPIE SPISKU. 
Sto lat temu wste+z — 

dziś — zbliżał si 
tak jak 

zwolna ku schytko- 
wi dzień 4 marca. Wiłno zapadało po 
hałaśliwym „Kaziuku* w cichą zadu- 
mię, tylko miarowy krok pułków lejb- 
gwardji carskiej — zmierzających ku 
granicom Królestwa — mącił ciszę. 
Z okazji bytności w Wilnie tak znako- 
mitych gości, generał-gub. wileński 
Chrapowicki wydawał małe przyjęcie 
dia dowódców pułków gwardyjskich. 
Zebrało się kilka osób u gen.-guberna- 
tora: książę Szczerbatow, generałowie 
Bistram i Szenszin, cywilny gub. wi- 
leński Obrezkow i kilku innych dyg- 
nitarzy. Przy szklance herbaty oma- 
wiano powagę wytworzonej sytuacji. 
Lecz pogawędka dostojników została 
przerwana zjawieniem się pułkownika 
«do szczególnych poruczeń przy gen.- 
gub. . wileńskim — Kochowskiego. 
Meldował on, że ma niecierpiące zwło- 
ki wiadomości, które otrzymał od Pio- 
tra Szelhudowicza, kolegjalnego regi- 
stratora. 

Kochowski donosił ni mniej ni wię- 
cej -— tylko Że o godzinie 3 rano z 4 
na 5 marca ma w Wilnie wybuchnąć 
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bunt na wzór warszawskiego, Jak gdy- ° 

by na poparcie jego wywodów zajaś 
niała na przedmieściu łuna pożaru 
palił browar Wulfa Ziurina. 

Sytuacja wydała się dla dostojni- 
ków rosyjskich naprawdę groźną, a 
analogja wydarzeń do wypadków war- 
szawskich rzucała się sama .w oczy. 
Należało przedsięwziąć środki ostroż- 
ności; pozostawało jszcze kilka go- 
dzin wolnego czasu do wyznaczonego 
terminu powstania. Zbliżała się go- 
dzina 7 wieczorem. 

Generał-gubernator _ Ghrapowicki 
postanowił przesłuchać wobec zebra- 
nych gości: Szełhudowicza—aby wspól 
nie powziąć dezyzję. W międzyczasie 
nakazał wysłać do miasta wzmocnione 
patrole wojskowe: oddziałom zaś sta- 
cjonującym zarówno w Wilnie jak i 
jego okolicach zachować ostre pogo- 
towie. 

_ Gdy wreszcie po wydaniu tych roz- 
porządzeń stanął przed zebranymi 
Szelhudowicz, niewiele mógł on dać 
wyjaśnień. Mówił, że słyszał o tem od 

    

„swego „kolegi—sekretarza kolegjałne- 
go Adama Winklera. Podnietą jakoby 
do czynu miała być rozchodząca się 
wieść śród mieszkańców Wilna, iż w 

Kod R. LE R ` 

Cele i metody polityki 
austrjackiej pokrywają. się 

z polityką niemiecką. 

WIEDEŃ 4£III. Pat. — Na przyję- 
ciu dziennikarzy niemieckich w posel- 
stwie niemieckiem wygłosił niemiecki 
minister spraw zagranicznych dr. Cur- 
tius przemówienie, w którem zazna- 
czył, że cele i metody polityki austrja- 
ckiej pokrywają się w zupełności. z 
połityką miemiecką. Od Ligi Narodów 
— mówił minister Curtius — oczekują 
Niemcy przeprowadzenia rozbrojenia 
i reałnego uregułowania kwestji mniej 
szości. Domagamy się ogólnego roz- 
brojenia w imię równouprawnienia. 
W rozbrojenia widzimy najskutecz- 
miejszy środek zapobieżenia wojnom 
ma przyszłość. Oczekujemy od ogólnej 
konferencji rozbrojeniowej że odbie- 
rze ona groźny charakter przesadne- 
go pogotowia miłitarnego wiełu pań- 
stwom i że uzna ona i urzeczywistni 
zrównanie wszystkich narodów w pra 
wie do bezpieczeństwa, Kwestją mniej 
szości — óświadczył dr. Curtius — i 
stanowisko Niemiec w tej sprawie jest 
podyktowane ich zasadą polityki Ро- 
ikojowej. Rozwiązanie zagadnienia 
mniejszościowego jest pierwszym wy- 
mogiem naszych czasów i jedyną gwa 
rancją trwałego pojednania i przyjaz- 
nego współżycia narodów. Odnośnie 
do Austrji przypomuiał dr. Curtius 
formułę dr. Schobera: „Jeden naród 
w dwóch państwach i dodał, że zada- 
niem każdego państwa jest służyć in- 
teresom swego narodu. Austrja i Niem 
cy służą interesom jednego i tego sa- 
mego narodu niemieckiego. Wynika 
z tego samo przez się solidarność ;a 
mawet identyczność polityki austrjac- 
kiej i niemieckiej. W końcu swego 
przemówienia dr. Gurtius zauważył, że 
naród niemiecki spogłąda odważni 
ufnie w przyszłość. 

Wznowienie wykładów na 
uniwersytetach hiszpańskich. 

MADRYT, 4.il. (Pat) Stosownie 
do postanowień, zapadłych na о- 
statniem posiedzeniu rady ministrów, 
wykłady zostały podjęte na wszyst- 
kich uniwersytetach państwa. Nigdzie 
przytem nie doszło do jakichkolwiek 
incydentów.  Įedynie uniwersytet 
madrycki pozostaje dotychczas za- 
mkniety. Otwarcie tejuczelni nastą- 
pi w czwartek. 

Ofiarność francuskich 
urzędników. 

PARYŻ, 3.HL (Pat). Landry, mi- 
pister pracy, oświadczył, iż personel 
urzędniczy kilku departamentów te- 
go ministerstwa zdecydował zrzec 
się części płac na rzecz bezrobot- 
nych. Minister pracy oraz podsekre- 
tarz stanu ministerstwa prscy posta- 
nowili przyłączyć się do tego kroku 
swych podwładnych i zrzec się na 
rzecz bezrobotnych — minister mie- 
sięcznej peasji, podsekretarz stanu 
półmiesięcznej pensji. 

SE 

Atak szału. 
KRAKÓW 4HL Pat. — Prasa donosi, że weroraj podczas urzędowania komisji pobo- 

rowej doznał ataku szału członek tej ko- 
misji mjr. K. R. który wybiegł = Iokalu ua 

  

licę, tzrymając rewolwer w ręku. U wyło-. 
tu głównego rynku zdołano szałeńca vatrzy- 
mać. Zawezwana karetka sanitarna wojsko- 
wa przewiozła chorego dle szpitala garnizo- 
nowego. . 

Zapowiedź procesu mordercy 
z Dūsseidorfu. 

BERLIN 4.11, Pat. — Rozprawa przeciwko 
masowemu maordercy w Disoldorfie Piotrowi 
Kiirtenowi rorpocznie się przed sądem przy- 
sięgtych w przyszłym miesiącu. Proces wzhu- 
dza zarówna w Niemczech, jak i zagranicą 
olbrzymie załuteresowanie. 

Dotychczas już zgłosiło swój przyjazd do 
Diissełdorfu 150 przedstawie. prasy niemiec- 
kiej i zagranicenej. Webec przewidzianego 
tłoku publiczności sęd zdecydował przenieść 
rozprawę do wiefkiej hali gimnastycznej w 
koszarach policji diissełdortskiej   

  

Wybory władz w korporacji 
„Cresovia”. | . 

W dniu 37 luiego b. r. odbyty się wybory 
władz K! Cresovia. Skład Zarządu jest na- 
stępujący: prezes — Edward Chmielewski, 
wiceprezes — Kortowski, sekretarz — Bend- 
narek. Ołdeemanem został Józef Trzeciak. 

  

Żytomierzu na Wołyniu już takie po- 
wstanie wywołano, a tameczny gen.- 
gub. wołyńsko-podolski Potiomkin zo- 
stał zabity. Zastrzegał się, że on za 
prawdziwość tych wieści odpowiedzial 
ności brać nie może, a powtarza jedy- 
nie to, co od Winkiera słyszał, 

Wobec takiego obrotu sprawy 
Ghrapowicki kazał wileńskiemu polic- 
meistrowi pułk. Rutkowskiemu by za 
wszelką cenę odnalazł Winklera, któ- 
ry powinien był rzucić więcej światła 
na tę sprawę. Po dwu godzinach po- 
szukiwań udało się policji odnaleźć 
Winklera — gdy wychodził od Kotar- 
skiego, inspektora policji uniwersy- 
teckiej na ulicę Zamkową. Natych- 
miast przewieziony do Chrapowickie- 
go o godzinie 10 wieczór składał ze- 
znania. Badania doraźne prowadził 
pełniący obowiązki wileńskiego pro- 
kuratora — Doppelmeier. Winkler, 

  

„chociaż oszołomiony nagłością wypad- 
ków nie stracił ducha. Zaparł się ро- 
czątkowo wszystkiego, dopiero kon- 
frontacja z Szethudowiczem wyjaśniła 
mu bezowocność całego poświęcenia. 
Niewiel jednak wymogły zarówno 
zaklęcia Szełhudowicza jak i generał- 
gubernatora, by w imię dobra ogólne- 
go wyjawił znanych mu inicjatorów 
spisku, oraz Środki — jakich mają 

    

Debata budżetowa w Senacie. 
WARSZAWA, 4. III. (Pat). Posiedzenie 

Senatu dnia 4 marca. Senat przystąpił, w obec 
ności członków rządu z premjerem Sławkiem 
na czele, do rozpraw ogólnych nad prelimi- 
narzem budżetowym na rok 1931-32, 

Zgodnie z tradycją tej Izby marszałek Ra- 
czkiewicz udzielił głosu prezesowi, komisji 
skarbowo-budżetowej Popławskiemu, który 
omówił na wstępie zmiany, przeprowadzone 
przez komisję senacką. Mówca wskazał na- 
stępnie na to, że budżet jest zrównoważony 
pod względem układu. Nie powinno się jed- 
nak zapominać o tem, że w epoce kryzysu 
rzeczywista równowaga może być osiągnięta 
nietyle przez odpowiedni plan finansowy, ile 
przez umiejęine jego wykonanie i nieustanną 
czujność. Mówca wyraża przekonanie, że te- 
mu trudnemu zadaniu podoła obecny rząd, 
przedewszystkiem zaś minister skarbu. Nałe- 
ży powoli i systematycznie wzmacn 
darstwo narodowe, przygotowy 
wo społeczeństwo do dźwigani 
с ów. Nieodzownym wymogiem j 
sytuacji jest wzmocnienie energji kinetycznej 
gospodarstwa w Połsce, a przedewszystkiem 
konsolidowanie stosunków rolnych. Zjawiska 
ekonomiczne mają swój własny rozwój, je- 
żełl nie zostaną poddane wpływom politycz- 
nym. Przeciwnie właśnie, wychodżąc z zało- 
żenia gospodarczego, można dojść do skry- 
stalizowania prądów politycznych. W  har- 
monji czynnika gospodarczego, i politycznego 
leży zdaniem mówcy, podstawa rozwoju Pol- 
ski. 

Sprawozdawca generalny sen. Szarski oma 
wia przyczyny kryzysu gospodarczego ze 
specjalnem uwzględnieniem Polski, przyczem 
zwraca uwagę na polepszenie się sytuacji w 
dziedzi kredytu zagranicznego. Kwest ja, 
czy budżet jest reałny, nie może w żadnym 
razie przerodzić się w niebezpieczeństwo wo- 
bec możności dostosowywania wydatków do 
dochodów, czyli budżetowania miesięczne- 

: dotychczas jest st ne. Środek 
a wydatków, jakim jest zniżka pobo- 

rów pracowników państwowych, nie jest ak- 
tuałny jeszcze w obecnej ciiwili. Może b 
nim dopiero przy dalszej zniżce cen, a w 
czas zniżka byłaby tylko nominalna, byłaby 
przystosowaniem płac do poziomu cen, a 
więc środkiem elasty ści budżetu w rę- 
kach du nie zmniej: © zdołności kon- 
sumcyjnej. Rok obecny zamyka się pewnym 
deficytem niewielkim, gdy inne państwa ma- 
ją deficyty, sięgające miljardów. W ka ym 
razie nie oznacza to u nas deficytu kasowego 
gdyż posiadamy około 400 miłjonów rezerw, 
z których 250 miljonów w każdej chwili da 
się zmnienić na gotówkę. Go się tyczy etatyz- 
mu, to był on u nas koniecznością, obecnie 
zaś, wobec zmiany stosunków i kategorycz- 
nego oświadczenia rządu, nie ma już wido- 
ków rozwoju. i 

Zaryzykowač možna przypuszczenie, 
przyszły rok budżetowy może już przynieść 
poprawę. Konieczne jest tylko utrzymanie 
równowagi budżetu za każdą cenę, utrzyma- 
nie zdrowej polityki pieniężnej przy unika- 
niu w ch eksperymentów, zimunizowania 
polityki gospodarczej od czynników niegospo- 
darczych Kończąc referent wskazuje że niema 
powodów do przesadnych pesymistycznych 
poglądów na sytuńcję. 

Sen. Targowski podkreśla, że w wykona- 
niu budżetu czynione są znaczne oszczędności 
które jednak możnaby posunąć dalej, gdy- 
byśmy doszli do mniej drobiazgowego syste- 
mu pozycyj, co zmusza szefów odnośnych re- 
sortów-do utrzymania odpowiadających tym 
pozycjom komórek adininistracyjnych. Bud- 
żet jest również zagadnieniem ustrojowem, ja- 

    

  

    

   
     

  

     

   

        

  

   

     

     

   

   

  

    

  

   

     

  

   

ko einanacja form życiowych narodu. Dła- 
tego i formy budżetowe muszą ulegać zmia- 
nie i nie należy ich petryfikować. 

Sen. Iwanowski omawia szeroko kryzys 
gospodarczy, poczem wskazuje, że obniżenie 
płac urzędniczych może być zastosowane tyl- 
ko jako środek najostateczniejszy. Obecnie 
przewidywanie sytuacji na kilkanaście mie- 
sięcy byłoby rzeczą niemożliwą — zdaniem 
mówcy. Z tego powodu słusznie Izby usta- 
wodawcze uczyniły, pozostawiając rządowi 
możność ostatecznego ułożenia równania bud- 
żetowego. 
Następnie zabierali głos sen. Głąbiński (Kl. 
Nar.) i sen. Marchlewski (Kl. Chł.), poczem 
marszałek zarządził przerwę do godz. 16. 

Po przerwie ukończono rozprawę ogólną 
nad budżetem. W dalszej dyskusji przema- 

i senatorka Kłuszyńska (PPS), która u- 
budżet za nierealny, senatorowie Hor- 

baczewski z Klubu U ńskiego i Pant z 
Klubu Niemieckiego, obaj wypowiadają się 
przeciwko budżetowi. Sen. Rolle (BB),' od- 
pierając zarzut senatorów z opozycji, że rząd 
systematycznie obsadza wszystkie posady 
swoimi ludźmi, przypomina, że właśnie w 
okresie przedmajowym partje polityczne wy- 
wierały olbrzymi wpływ na urzędników: Te- 
raz jest zupełnie inaczej, Teraz ani posłowie, 
ani senatorowie nie mogli inierwenjować po 
biurach, jak to inni robili za rządów przed- 
majowych. Sen. Zakrzewski z B.B. oświad- 
cza, że zdrowe prawo budżetowe opiera się na 
usiosunkowaniu do niego większości parla- 
mentarnej, której dotychczas nie posiadalis- 
my. Wiąże się to z przeszłością naszą, w któ- 
rej cechą charakterystyczną dla Polaka by- 
ła obok wiełkiej miłości ojczyzny, niechęć 
w dawaniu jej koniecznych podatków, zwłasz- 
cza jeśli się do tego dołączy straszydło sil- 
nego rządu. Nawiązując do wywodów sen. 
Horba iego, mówca oświadcza, że špra- 
wa uniwersytetu ukraińskiego jest klasyczną 
ilustracją nacjonalizmu ukraińskiego. Gdyby 
chodziło tylko o stworzenie placówki kui- 
turalnej, wów istniałby on już oddawna. 
W odpowiedzi sen. Pantowi mówca przypo- 
mina politykę sprawiedliwą królów polskich 
wobec krajów nadbałty h i Gdańska, wo- 
bec miast niemieckich w Polsce i z pytuje. 
czy są źródła niepokoju mniejszości niemiec- 
kiej. Podstaw do tego niepokoju niema, bo 
przeszłość nasza Świadczyłaby raczej o pew- 
nem niedołęstwie wobec żywiołu niemieckie- 
go, nie zaś o chęci zwalczania go. Osatni w 
dyskusji przemawiał sen. Thullie. 

Na posiedzeniu przemawiał jeszcze mini- 
ster spraw wewnętrznych Składkowski, pro- 
slując przypisywane mu, jakoby wypowie- 
dziane na komisji wobec sen. Makucha, na- 
stępujące słowa: „Gdybym nie chciał, to pa- 
na nie byłoby w Senacie". Minister stwierdza, 
że gdy sen. Makuch mówił o rzekomych na- 
dużyciach wyborczych i mówił, że teror był 
tak wielki, że ludność nie mogła podawać gło- 
sów na tych, których pragnęła i wszyscy, a 
w tej liczbie i sen. Makuch, którzy starali się 
o mandat byli tak teroryzówani, że obawiali 
się pokazywać na ulicy, minister zauważył: 
„Chwała Bogu nietylko pan żyje, ale pan 
znajduje się tu*, mając oczywiście na myśli 
że gdyby wszystkie nadużycia, o których mó- 
wił sen. Makuch działy się, gdyby rząd nie 
chciał, aby ludność wypowiedziała się swo- 
bodnie, to sen. Makuch nie dostałby się do 
senatu, nałomiast dostał się tam, gdyż rząd 
chciał, aby ludność wypowiedziała się swo- 
bodnie. 

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się| 
we czwartek o godzinie 10 rano. 

NETS EATON PEISR 

  

    

  

    

    
  

  

   
   

    

    

                

Min. Henderson o znaczeniu zawartego 
porozumienia morskiego. 

LONDYN, 4. III. (Pat). W przemó- 
wieniu, wygłoszonem w Izbie Gmin, 
min. Henderson stwierdził, że delega- 
cja angielska do spraw ograniczenia 
zbrojeń na morzu przyjmowana była 
niezmiernie przyjaźnie tak w Paryżu 
jak i w Rzymie, i dzięki szczeremu 
pragnieniu zawarcia układu, okazane- 
mu w obu stolicach mogła przezwycię- 
żyć poważne trudności, które tak dłu- 
80 nie dopuszczały do zawarcia ukła- 
du, jakkołwiek dążenie do ogranieze- 

nia budowy nowych okrętów wojen- 
nych było zasadniczą cechą obrad. 
Projektowany układ uniemożliwi dal- 
szy wyścig zbrojny. Fiasko rokowań 
wpłynęłoby niekorzystnie na przyszło- 
roczną konferencję  rozbrojeniową. 
Wkońcu Henderson wyraził pragnie- 
nie, aby wszystkie państwa spotkały 
się w Genewie z najlepszemi widokami 
na osiągnięcie kompletnego ostatecz- 
nego sukcesu. 

Aprobata Wielkiej Rady Faszystowskiej. 
RZYM, 4. III. (Pat). Na zebraniu 

Wiełkiej Rady. Faszystowskiej mini- 
ster spraw zagranicznych Grandi zło- 
Żył obszerne sprawozdanie w sprawie 
ostatniego układu morskiego. Spra- 
wozdanie to przyjęte zostało oklaska- 
mi. Następnie minister marynarki Si- 
rianni przedstawił techniczne szezegó- 
ły oraz dane cyfrowe dotyczące ukła- 
du. Zkolci żabrał głos Mussolini, któ- 
ty uwydatnił zasadnicze strony ukła- 

du i podkreślił jego doniosłość. Wkoń- 
cu Wielka Rada Faszystowska przyję- 
ła rezolucję treści następującej: 

Wielka Rada, po wysłuchaniu spra 
wozdań ministrów Grandiego i Sirian- 
niego uważa układ morski włosko- 
francusko-brytyjski za zadawalający 
ze wszystkich punktów widzenia oraz 
wyraża uznanie ministrowi Grandie- 
mu i Sirianniemu oraz ich współpra- 
cownikom. 

RUDPATAS A 

  

BERLIN 4.1. Pat. — We Środę rano da- 
konano zuchwałego rabunka w jednej z naj- 
ludnicjszych centralnych dzielnie Rerlina, 6 
zamaskowanych złoczyńców związało wszy- 
stkich obecnych w mieszkaniu kupea Rei- 
nnermarina. Następnie, przeszukawszy szaty 

  

zamiar się imać spiskowcy dla dopię- 
cia swego celu. Winkler zeznał tylko, 
że będąc w czasie obiadu w restaura- 
cji słyszał tam od Skowrońskiego o 
całej tej sprawie, ale o środkach spis- 
kówców zarówno jak i o inicjatorach 
nic nie wie. 

Widząc próżność dalszego trudu. 
Chrapowicki polecił odprowadzić Win 
klera do sąsiedniego poko ju. a tymcza- 
seu specjalny goniec sprowadził Sko- 

ńskiego. Ten jednak złożył winę 
na Czarnockiego, urzędnika zarządu 
gubern jalnego. 

Zdawało się, że tak powoli trafi 
się wreszcie na właściwy trop i dojdzie 
do jądra sprawy, gdyby nie to, że 
Czarnocki po chwiłowem zaparciu się 
wszelkiej styczności z daną sprawą, 
przyciśnięty do muru konfrontacją z 
Skowrońskim, zmienił śwe stanowisko 
i wręcz żarzucił fałszywość zeznaniom 
Skowrońskiego, dowodząc że to od- 
wrotnie on Czarnocki otrzymał tę 
wiadomść od Skowrońskiego, a nie tak 
jak twierdził ten ostatni. Sytuacja sta- 
wała się bez wyjścia. Koło osób mają- 
cych styczność ze sprawą stawało się 
zamkniętej; pozostawała jedynie dro- 
ga ponownych badań regresywnych, 

    

(A czas tymczasem uciekał. Zbadanie 
sekretarza gubernjalnego Wiszniew- 

  

erlin konkuruje z... Chicago. 
i zerwawszy połączenia telefoniczne, zabrali 
całą biżuterję wartości 26 tysięcy marek i 
umknęli z łupem w nieznanym kierunku. 
Przybyłe na miejsce rabunku oddziały po- 
gotowia policyjnego nie znalazły już żad- 
nego śladu baadytów. 

  

skiego i jeszcze kilku osób nie rzuciło 
nowego światła na sprawę. 

Chrapowicki widząc, że badania 
się wikłają postanowił raz jeszcze w 
imię dobra ojczyzny zwrócić się do ba- 
danych; by wydali swych współtowa- 

szy, a gdy to nie pomogło, kazał ich 
odesłać do domów, do miasta zaś na 
mniej pewne punkty wysłał nowe 
wzmocnione patrole. 

Zbliżała się godzina 2 nocy. 
Na krótko przed 3 gen.-gubernator 

wysłał specjałnych gońców do miesz-' 
kań wyżej wzmiankowanych osób, by 
przekonać się co oni robią. czy są w 
mieszkaniach czy też już wyszli na 
oznaczone miejsce zbiórki? 2 

Doniesienia były uspokajające, za- 
słano wszystkich w łóżkach pogrążo- 
nych w głębokim śnie — przynajmniej 
w lnkim stanie zastali ich wysłańcy 
Chrapowickiego. 

Wreszcie minęła' z takim niepoko- 
jem oczekiwana godzina 3. W mieście 
nigdzie spokój nie został naruszony. 
Reszta badań odbyła się już w spo- 
kojniejszej atmosferze. 

Zakończono je o godz. 5-ej rano. 
Doraźna komisja śledcza stanęła na 
stanowisku iż wieść o nagłej Śmierci 
Potiomkina, która rozeszła się śród 
ludności Wilna podnieciła wyobraźnię 
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Z Rosji. 
Martwa Rosja — symboł rządów 

komunistycznych. 

Kryzys żywnościowy w Rosji staje się-z 
każdym dniem coraz cięższy. Jak i w latach 
wojennego komunizmu u podstawy zainte- 
resowań i trosk codziennych, stoi ciągła myśl 
o ubraniu i żywności. Mówią 6 tem mężezyź- 
ni i kobiety. Całe życie jest tą troską wypeł- 
nione. Żywność, żywność... — to zdanie na 
ustach wszystkich, przygniatające psychikę 
swą ciągłą, nieodzowną potezebą. Naweł wy- 
kwalifikowani robotnicy i wyżsi pracownicy 
urzędów nie mają tego minimainego zaopa- 
trzenia, które dałoby im możność spokajue- 
go wykonywauła swych codzieanych obo- 
wiązków. 

Zasadniczym produktem żywnościowym 
są obeenie w Rosji ziemniaki $ śledzie. Niema 
tłuszczów, mieka, cukru, mydła niema. Te, 
zdawałoby się drobnostki wytwarzają stam 
beznadziejnej tęsknoty za Iepszem jutrem, 
stan apatji u człowieka, niewierzącego w żnd- 
ną naprawę. Obecnie, w zimie położenie sta- 
ło się jeszcze cięższe, bo ehłody, pray braku 
opału i żywności, szezegółnie ciężko dają się 
we znaki. Brakuje obawia. Obuwie w wolnej 
sprzedaży kosztuje 160 rh., co stanowi 3-ch 
miesięczne pobory średniego praeownika. Mło 
dzież i dzieci pozbawieni, najpotrzebniejszcj 
odzieży i normalnego odżywiania, 

Polityczny teror panaszy się i człowiek 
chee stać się najmniejszym, niewidzialaym, 
chce zniknąć, aby zapomniano © jego istniec 
niu. Stalin uważany jest za wszechmoenega. 
Większość starych komanistów usunęła się 
na stronę, gdyż ciągła walka o prestige star- 
gala im nerwy, a obawa o to, aby nie być 
zesłanym na dalekie rosyjskie rubieże, zmu- 
siła do usuwania się = widoeznych miejsce. 
Wzmożone tempo pracy, które rząd sowiecki 
stara się wprowadzić do swego przemysłu, 
obala normaluą organizację, gdyż: bezmyś- 
lność i nieuctwo pleni się eeraz bardziej, 
a absurdalne pomysły rzucane jako wowe i 
coraz nowe hasła, nikogo nie inżeresują. 
Wielka ongiś Rosja, bogata, tętniąca życiem, 
stoi obetnie martwa, jako widomy symbol 
wyników komunizmu, spyehającego ją powoli 
ku przepaści, w której znajdzie zagładę i.... 
„generalna linja Stalina*. 

== 

Bruening pertraktuje. 
BERLIN, 4. IM. (Pat). Wczoraj 

kanclerz Bruening prowadził rokowa- 
nia z przywódcami soejałdemokratów. 
Mają one na celu uzyskanie zgody 
trakcji socjałdemokratycznej co do 
budżetu wojskowego, specjalnie zaś w 
sprawie budowy pancernika „B“. Wie 
czorem kanclerz Bruening przyjął 
premjera pruskiego socjałdemokratę 
Brauna, który przedłożył mu szereg 
konkretnych życzeń frakcji socjalde- 
mokratycznej. Od uwzględnienia tych 
wymagań socjaldemokraci uzależniają 
swą zgodę na budowę pancernika. Żą- 
dają oni zaprowadzenia Rowego po- 
datku majątkowego cełem pokrycia 
pierwszej raty na budowę pancernika. 
Ponadto wymagania ich obejmują sze- 
reg spraw z zakresu socjalnego. Wie- 
czorem obradowała trakcja socjałde- 
mokratyczna, ograniczając się do wy- 
słuchania referatu o wynikach roko- 
wań — uchwał nie podejmowano. 

iais 

Burze šniežne w Rumunji. 
BUKARESZT 4.1. Pat. — W eatej Ru- 

munji panują gwałtowne burze Śnieżne. Na 
wielu stacjach zatrzymano pociągi wskutek. 
niemożności kontynuowania dałszej drogi. 
Najgorzej przedstawia się sytuaeja w Besa- 
rabji. W Kiszyniowie burza spowodowała zna 
czne Szkody materjalne, aniemożliwiająe 
wszelką komunikację. Również w Gałaczu 
burze spowodowały ogromne zniszczenia, W 
szczególności z wielu domów wiehuza po- 
zrywala dachy. Port w Gałaczu również bar- 
dzo ucierpiał. Żegluga na Dunaju została za- 
wieszona. W wielu okolicach kraju ukazały 
się wielkie stada wilków, 

Okropny wypadek. 
LWÓW 4.11. Pat, — Wezoraj przed po- 

łudniem zdarzył się przy ul. Stryjskiej 14 
tragiczny wypadek. Nauezycielka gimnanzjal- 
na Helena Wiśniewska podezas przyrządzania 
nia sobie obiadu, doznawszy ataku se! 
upadła nieprzytomna na rozpaloną płytę ku- 
ehenną. Od ognia zajęła się odzież, a nastę- 
pnie zaczęło płonąć ciało nieszczęśliwej, Przy 
byli na pomoce domownicy zastali jaż prawie 
zwęglone zwłoki, które odstawiono do in- 
stytułu medycyny sądowej. 

Wyrok w procesie bandy 
rozbójniczej. 

BIAŁOGRÓD 441. Pat. — Ww procesie 
przeciwko bandzie rozbójniescj braci Bar- 
bułowiezów sąd wydał wyrok, mocą którego 
z pośród 75 oskarżonych dwaj eałonkowie 
bandy zostali skazani na Śmierć, 18 na doży- 
wotnie więzienie, 2 na 40 lat więzienia, 6 na 
30 i 20 lat więzienia, 
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mas, a przechodząc z ust do ust przez 
amplifikacje urosła w podanie o ma- 
jącym jakoby wybuchnąć miejsco- 
wem. powstaniu, ' wyznaczając nawet 
jego godzinę. Wyroki komisji były ła- 
skawe. Narazie obeszło się bez rozle- 
wu krwi. Winklera i Gzarnockiego ska 
zano za niepotrzebne rozprawianie o 
powstaniu i rozsiewanie fałszywych 
wieści na 4 tygodnie więzienia, resztę 
na tydzień; wszystkich natomiast pod- 
dano tajnemu nadzorowi policyjnemu. 

Nie mając niezbitych dowodów 
winy, nie chciano drażnić opinję spo- 
leczną zbyt surowym wyrokiem. 

Nie pozostał jednak cały ten epi- 
zod bez głębszych następstw. Uwaga 
władz została zwrócona na środowi- 
ska, wśród których wykryto tę pierw- 
szą namiastkę spisku. Zwrócono bacz- 
niejszą uwagę na Kotarskiego —mło- 
dzież uniwersytecką i wyłaniającą się 
z poza nich postać p. porucznika sta- 
roingermonłandzkiego pułku piechoty 
—Kudrewicza. Miał on odegrać jesz- 
cze swoją rolę. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Sprawozdawcze zebranie poselskie w Stołpcach 

W Stołpcach odbyło się sprawo- 
zdawcze zebranie poselskie przy u- 
działe posła B. B. W. R. p. J. Gorz- 
kowskiego. Sprawozdanie ściągnęła 
przedsławiciełe miejscowego  społe- 
czeństwa wszystkich sfer i narodowo- 
$ci. Prełegent scharakteryzował po- 
krótce znaczenie budżetu dla Państwa, 
poczem przeszedł do omówienia po- 
szczegółnemi działami całego budżetu. 
Ogromne wrażenie wywarła na zebra- 
nych charakterystyka skandalicznej 
taktyki opozycji, która demonstracyj- 
mie zgłaszała dziesiątki wniosków, już 

to zwiększających budżet bez wska- 
zania pokrycia, już to skreślających 
całe pozycje w budżecie, które ze 
względu na bezpieczeństwo Państwa 
nie mogły być kwestjonowane. Po 
omówieniu spraw budżetu prelegent 
poruszył zagadnienia mniejszościowe, 
przyczem streścił przemówienie pos. 
Hołówki. Wezwanie pos. Gorzkowskie 
go do wytężonej i zgodnej współpracy 
z rządem w ciężkiej walce z kryzysem 
gospodarczym wywołało entuzjastycz- 
ne okrzyki zebranych na cześć BBWR 
i rządu. 

Wesele w płonącym budynku, 
czyli zemsta porzuconej kochanki. 

w Wiełkiej-Wsi gm. hermarowiekiej by- 
fe przed puru dniami huezno | gwarno, Za- 
możny gespodarz tej wsi Harjon Jakowiew 
sprawiał wesele. Gości zjechało wiełe, a że i 
ezasu teras wiele więe rozpoczęto zabawę bez 
troski I w dobrym nastroju. Wprawdzie, 
muiej dyskretni napomykali tam eoś, że ślub 
Jakowiewa z obecną jego wybranką krzyw- 
dzi pewną młodą dziewczynę, która mu nie- 
gdyś zaufała i wszystko co miała najdroż- 
szego w ręce jego złożyła, ten zaś ją wkońcu 
haniebnie udradził i porzucił ale, że stoły 
byty obficie sastawione, „czystej* nie brakło 
a frasanku „pam młody *nie okazywał — 
prędko e tem zapomniano. I zapomnianoby 
może masawsze, gdyby nie pamięć... skrzyw- 

; dronej dałewczyny. 

Późnym wieczorem, gdy wszystkim dobrze 
się już z czabów kurzyło z za okien rozległ 
się nagie krzyk: „pali się* W przerażeniu 
wszyscy wybiegli na dwór i ujrzeli, że dom, 
w którym przed ehwiłą tak było wesoło — 
stoi w płomieniach. 

Pośpieszono na ratanek — było jednak 
zapóźno i dom spłonął. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
peżar powsłał wskutek podpalenia. Podej- 
rzenie padło na perzuconą przez Jakowlewa 
dziewczynę Tatjanę Timofiejewnę mieszkan- 
kę wsi Kubliszki gm. Nowy - Pohost. Wczo- 
raj ją zatrzymano i poddano indagaeji. Do 
winy odrazu się przyznała oświadczając: 
„Cheiałam tem pomścić moją krzywdę, 

(€). 

Napad wpebliżu wsi Iwanowszczyzna. 
Wpobliżu wsi Iwanowszezyzna w gminie 

porpiiskiej dokonano wczoraj napedu na 
ma młesskańea wsi Kozły, tejże gminy. Lad- 
kiewicza Włodzimierza. 

Jak skę wyjaśniłc, napadu dokonali są- 
siedzi Ladkiewicza Ignacy i Antoni Kiełba- 
siūscy, Liėrzy mieH > nim zatarg o ziemie. 

Ujęcie kurjera G. P. 
W dmia 2 b. m. nad ranem patrol KOP.-u 

w rejonie Kozłowszczyzny ujął podczas usiło 
wania miełegalnego przedostania się przez gra 
micę podejrzanego osobnika, jak się później 
okazałe Michała Pietrowa, który podał się 
4a zbiega politycznego z Rosji sowieckiej. 

W toku dochodzenia Pietrow składał sprze 
ezne zezmania i dawał mylne odpowiedzi. W 

Napastnicy pobili kijami Ladkiewicza do 
utraty przytomności. W stanie ciężkim prze- 
wieziono go do szpitala powiatowego w 
Głębokiem, gdzie wkrótce zma. 

Napastników aresztowano i osadzono za 
kratami. (c). 

U. 
związku z tem przeprowadzono skrupułatną 
rewizję osobistą, podczas której ujawniono 
na plecach zatrzymanego szyfrowane napisy. 
Pozwoliło to stwierdzić, że Pietrow jest kur- 
jerem GPU. i wysłany został do Polski z 
tajnemi instrukcjami do miejscowych jacze- 
jek komunistycznych. 

Pożar folwarku Marjanów. 
W mocy z wtorku na środę miszkańcy 

fołwarku Marjanów gm. janowskiej zaalar- 
anowani zostali krzykami „ratujcie się, po- 
żar * Gdy przerażeni domownicy wybiegli 
ma podwórze cały dom mieszkałny stał już 
w płomieniach. Zanim przystąpiono do ak: 
„ratunkowej ogień przerzucił się na znajdują- 
ce się ohok budynki gospodarskie. 

Zawezwane z okolicznych miasteczek stra 

że ogniowe wszczęły energiczną akcję ratun- 

    

kową i po kiłku godzinach walki z żywiołem 
ogień ugaszono. 

"Pastwą płomieni padła oficyna folwarku 

wraz z umeblowaniem mieszkalnem i wszy- 
stkiemi znajdującemi się w niej rzeczami, 
budynek służby, oraz 2 spichrze ze zbożem 
i narzędziami rolniczemi. Straty narazie nie 
są ustalone. Powodem pożaru była wadliwa 
budowa komina. (C). 

TS 

"MOŁOBECZNO 
+ Prsebieg awantary w Moiodeeznie. W 

. „Kurjeržo Wileiskim“, z dn. 24 łutego r. b. 
zamieściliśmy notatkę o awanturze ulicznej 

*«tóra miała miejsce w Mołodecznie w dniu 

23 t. m. Jak się obecnie ostatecznie wyjaśni- 

ło awantura miała przebieg następujący. 

Poster. Szłachowicz Jan z Poster. P. P. Mo 

łodeczme, mając slużbę w mieście podczas 

jarmarkuusłyszał krzyki, dochodzące od stro- 
ny uł. Bościuszki, udał się więc w tym kierun- 

ku i epotkał 5 osobników już dobrze 
podchmiełonych. którzy zaczepiali przechod- 

niów wyrażaj 

   

      

ię do nich zbyt nieprzyzwo- 

icie. fako stróż bezpieczeństwa i porządku 

pubłicznege widząc co się dzieje wystąpił 

aby szajkę awanturników zlikwidować, do- 

prowadzajac ją do Poster. P. P 
Spotkał się jednak z oporem czynnym ze 

strony awanturników. Nie zważając na to, 

postanowił za wszelką cenę awanturników 

unieszkodiiwič sila zmuszając ich do uiegłoś- 

ci. Tymczasem na rynku zcbrał się tłum oko- 

ło 300—400 osób, który zaczął zachęcać awan 

łurników do zaciekłej wałki z posterunko- 

wyr. Widząc co się Święci post. Szlacho- 

wicz zawezwał do pomocy dwóch wojsko- 

wych z garnizonu tutejszego i przy pomocy 

ich zdołał odprowadzić do Poster. P. P. jed- 

nego z największych awanturników Bądra 

Bazylego zamieszkałego we wsi Wiełkie-Sioło 

«gm. małedeczańskiej przyczem dlo utorowa- 
nia sobie drogi przez tłum użył kolby i bag- 
netu. 

Jak więc z powyższego wynika zajście 

miało miejsce nie w niedzielę, a w dzień 

targowy przyczem poster. Szłachowicz nie 

został rozbrojony przez awanturników, tylko 

nie wypuszczając z reki broni, musiał z ni- 

mi stoczyć zaciętą wałkę, gdyż podniecani 
przer tłum stawiali zdecydowany czynny о- 

pór. 

BARANOWICZE 
+Różności z haranowiekiego bruku. W 

-awiązku x nadejściem wiosny myślimy o no 
wych robotach budowlanych. I tak „Komitet 
Budowy Kościoła" uzyskawszy w Warsza- 
wie pewne subsydja przystąpi na wiosnę do 
pracy. Uroczystość poświęcenia kamienia wę- 
gielnego wyznaczoną jest na qzicń 3 Maja. 
W dełegacji do Warszawy joździli p. staro- 
sta Przepałkowski, jako prezes komitetu bu- 
dowy kościoła, p. generał Skotnicki i major 
Walasek, kapełan garnizonu. Na posiedzeniu 
komitetu wybrano projeki, nagrodzony na 
konkursie, w wykonaniu inżyniera Kukuls- 
kiego. Zawarto też z nim umowę co do wyko- 
nania płanów i kosztorysu. Narazie komitet 
rezporządza sumą 20.000 zł. ale my tu na 
ziemi rodzinnej Mic iewicza żyjąc, jesteśmy 
przyzwyczajeni „mierzyć siły na zamiary”. 

Drugą pracą budowianą nówą, hędzie bu- 
dowa wiaduktu, łączącego od strony pół- 
nocnej Nowe Baranowicze i koszary z dwor- 
cem kołejowym. Odciąży to nadmierny ruch 
kołowy z ułicy Szosowej i zlikwiduje niebez- 
pieczne chodzenie przez tory kolejowe, a za- 
trudni nam część bezrobotnych. Ale, ale w 
sprawie dożywiania bezrobotnych dowiaduje- 
mty się od prezesa Czerwonego Krzyża, że ta 
organizacja weszła w kontakt z Żydowską 
organizacją „TOZ“ i w tych dniach nastąpi 
uruchomienie kuchni rytualnej dła bezrobo- 
łnych Żydów — Dnia dzisiejszego, a więc 
2 marca uruchomiony został kurs dla dozor- 

ców drogowych. Zagajał go pan starosta Za- 
rzycki, wykazując znaczenie i korzyści ta- 
kiego kursu. Od 4 do 8 marca będziemy tu- 
taj mieli czterodniowy kurs „šwietlicowy“ 
dia nauczycielstwa Zz miasta i z powiatu. 

. Jedoem słowem ruszamy się. 

  

  

SWIĘCIANY 
-+ Zawody narciarskie. Komitet Powiało- 

wy W. P. iP: W. w Święcianach przy wy- 
bitnym udziale kadry instruktorskiej 5 p. p. 
leg. zorganizował zawody narciarskie. Do za- 
wodów stanęło 84 zawodników. Skonstato- 
wano bardzo dobre wyniki pracy sportowej 

narciarzy, z których 51 otrzymało odznaki 
narciarskie. Z Wilna byli inż. Grabowiecki, 
delegat Polskiego Związku Narciarskiego i 
por. Herholtd z Okr. Ośrodka Wychowania 
Fizycznego. Ludność miejscowa przybyła 
bardzo licznie na zawody, przyglądając się 
z wielkiem zainteresowaniem. 

+ Przygotowania do obchodu  Imienin 
Marszałka Piłsudskiego. W dniu 3 marca 
w lokalu Sejmiku święciańskiego odbyło się 
zebranie organizacyj społecznych celem omó- 
wienia programu obchodu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. Zebranie było zwołane z ini- 
cjatywy miejscowego Oddziału Federacji i 
przewodniczył na niem starosta święciański 
p. Mydlarz. Omówiono sprawę programu ob- 
chodu imienin oraz postanowiono przekazać 
organizację uroczystości miejscowemu kołu 
Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Wojsko- 
wych, z ramienia którego program uroczystoś 
ci zreferował p. Goślinowski. 

Z POGRANICZA 
+ Inspekcja graniey przez d-cę Brygady 

KOP. Wiłno. Nowomianowany dowódca Bry- 
gady KOP. Wilno pułk. Kruk-Szuster dokonał 
już inspekcji całego pogranicza polsko-litew- 
skiego i polsko-łotewsko-sowieckiego, nale- 
żącego do Brygary Wilno. 

W czasie swojej inspekcji pułk. Szuster 
zapoznał się z korpusem oficerskim i podofi- 

cerskim oraz stosunkami panującemi na gra- 
nicy. 

  

| POSZUKUJĘ POSADY | 
|RZĄDCY DOM 
E2 domach rządowych lub prywatnych. 

Posiadam dobre świadectwa. Łaskawa 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kucjera Wileńskiego" pod Ni. 87.871 

dla W. S.   
  

  

  
Popierajcie Ligę Morską 

i        

„Kto wygrał? 
W pierwszem losowaniu premij 4-pro- 

centowej premjowej pożyczki delarowej serji 
ill-ciej ogółem wylosowano 100 premij, 
wartości 75.0 0 dołarów. t 

Gičwna wygrana 40.000 dołarów padła 
na Nr. 1.054.145, 

8.C00 dol padio na Nr. 0.437.337. 
Po 3.000 dol. wygraiy 0.549.601, 1.058.161, 

0.889 553. 
Po 1:000 dol. Nr. Nr. 1.321.843, 0.871.326, 

0.491.6!3, 0.561.376, 0.057.185. 
Po 500 doł. wygrały Nr. Nr. 0.721.589, 

0.816.101, 0.120.784, 1.210524,  1.430.858, 
1.353.131. 9.905.437, 1.210.982, .1.121.708, 
1.044.680. 

Po 100 dolarów wygrały numery: 987.777, 
614.049, 802.757, 118.346, 1.011.827, 1.049.530, 
145.144, 56 .539, 1.088.137, 1.123.477, 061.335, 
1255185, 1437586, 03.9550, 1495345, 1108104, 
0035358, 1402414, 0938083, 1107393, 1364903, 
0723274, 0321797, 0674959, 0657261, 0837820, 
0074468, 1019402, 0821552, 0768056, 1114409, 
0823032, 0658419, 0555500, 065 376, 0327551, 
(068385, 13 8470, 1019188, 0397850, 0807985, 
0715970, 0408930, 0004477, 1211218, 0602874, 
0613674, 1401/64, 0699878, 1455019, 1284631, 
0290311, 1160399, 1348712, 0882381, 0795248, 
1380078, 1240092, 0325291, 0684190, 1061107, 
1441988, 0573151, 0730667, 0380483, 0289454, 
0014639, 1416498, 051/074, 0729367, 0824577, 
0956330, 1067264, 0624673, 1136775, 0081260, 
0262669, 0019274, 0720991, 0818581. ; 

pasja 
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„Każiuk". 
Tegoroczny „Kaziuk* wbrew  tradycyj- 

nym i ustalonym przez przyrodę zwyczajom 

sprawił niespodziankę. Mroźny, lecz piękny 

i suchy ściągnął na plac Łukiski niezliczone 

tłumy, gdzie juź od paru dni rozbiły swoje 

stragany przekupnie, ustawiły się wozy z ob 

warzankami smorgońskiemi, z 

baljami i garnkami. 

Teren wzdłuż ulicy 3 Maja zajęły swoje- 

mi straganami m. in. szkoły zawodowe, har- 

cerze i t. p. Nieco dalej ulokowali się prze- 

kupnie z zabawkami. 

Wszędzie ruch, wszędzie gwar i śmiechy, 

bo „Kaziuk* to przecież zwiastun zbliżającej 

się wiosny. 

nieckami, 

Produktów miejscowego wyrobu dażo, 

lecz największem, oczywiście, powodzeniem 

cieszą się tradycyjne obwarzakni 

ca. Ceny są niskie, nawet bardzo 

znacznie niższe, niż w roku ubiegłym. 

Wiązanka obwarzanków kosztuje nprz. 15 

-20 groszy, gdy w ubiegłym roku za taki sam 

wianeczek płacono 30-40 groszy. Balje mož- 

na obecnie kupić za 3,50—4 zł., w r. ub. ko- 

sztowały 6—7 zł. 

Dużą atrakcję na kiermaszu wzbudziło 

mnóstwo uwijających się fotografów i fil- 

mowców, którzy niezmordowanie fotografu- 

ją wszystko i wszystkich i cieszą się dużem 

wzięciem. 

Jest podobno nawet reżyser, który zamie- 
rza uwiecznić „Kaziuka* w nakręconym na 

miejscu filmie. 

Nie zamierzali próżnować oczywiście i zło 

dzieje, którzy korzystając z nadarzającej się 

okazji, zmobilizowali wszystkie swe siły i 

przypuścili generalny atak na kieszenie mniej 

uważnych  kiermhaszowiczów. Na szczęście 

wprawne oko policjantów, trzeba podkreślić 

dobrze czuwających nad bezpieczeństwem, 

pokrzyżowały większość tych planów, gdyż do 

wieczora około 50 rzezimieszków zatrzyma- 

no i dła „ogólnego dobra* odprowadzono w 

bardziej dla nich odpowiednie miejsce. 

Czyja wina? 
W „Kurjerze Wileńskim” z dnia 28 ub. m. 

pisaliśmy o fatalnym stanie chodników wi- 
leńskich, które z powodu ich niedoglądania 
są albo pełne wody i błota, albo, w dni mro- 
zu, pokryte warstwą nieprzysypanego pias- 
kiem lodu, na który, jak już notowaliśmy, 
kilkanaście osób połamało sobie ręce i nogi. 

Pisaliśmy wówczas o niezwykle zanied- 
banej dzielnicy Śnipiskiej (ul. Kalwaryjska 
i przyległe) i — musimy przyznać, z pewnym 
skutkiem... 

Okazuje się jednak, że nietylko ta dziel- 
nica jest zaniedbana, w innych nielepiej się 
dzieje. Na dowód przytaczamy list jednego 
z naszych czytelników dokładnie ilustrujący 
stan chodników na ul. Targowej i pfzyłeg- 
łych. 

„Chodniki na ul. Targowej i Kolejowej, 
przyległe do posiadłości władz kolejowych 
oraz wiadukt, łączący ul. Kolejową z Nowym- 
Światem są tak niedbale utrzymywane przy 
obecnej ślizgawicy, iż z trudnością można 
chodzić. Np. w dniu 2 b. m. chodniki a szcze- 
gólnie wiadukt był pokryty lodem nie przy- 
sypanym piaskiem, po którym szłi ludzie 
z wielkim wysiłkiem, gdyż każdy krok mógł 
spowodować upadek, z jego wszystkiemi 
smutnemi konskwencjami. 2 

W opłakanym stanie są również schody 
wiaduktu, pokryte lodem. Czyżby jednak ci, 
do kogo to należy, nie zechcieli pomyśleć o 
czyszczeniu chodników i wiaduktu i zapew- 
nieniu tem samem przechodniom chociażby 

i ser- 

niskie, 

  

  

minimum bezpieczeństwa” cis. 

RESTA 
on 

Dziš Godzina 20'30 

# и М…] 76 Koncert z Wiednia 
K. Krauss 

5 marca (dyrekcja)   

    

Fałszywe banknoty 
100 złotowe. 

W ostatnich dniach zatrzymano falsyfi- 
katy biletu bankowego 100-złotowego którego 
wszystkie trzy zatrzymane sztuki są oznaczo- 
ne tym samym numerem S. A. 7934516, 
Obraz falsyfikatu jest o 1.5 mm. krótszy 
io 0.5 mm węższy od obrazu biletu auten- 
tycznego. 

Rysunki falsyfikatu wykonano linjami 
grubszemi na papierze zwyczajnym. W por- 

trecie Kościuszki wskutek niemożności ctrzy- 
mania przy reprodukcji cienkich linij rysun- 
ków, wyraz twarzy został zupełnie zmieniony, 
co można zauważyć na pierwszy rzut oka. 
Znak wodny w medaljonie wytłaczany i na- 
tłuszczany, profil twarzy i falowanie włosów 
utrzymane w ostrych linjach konturowych, 
bez łagodnych przejść od płaszczyzn ciem- 
nych do jasnych. Bronzowy  kołor tła na 
stronie przedniej falsyfikatu jest ciemniejszy, 
na odwrotnej zaś jaśniejszy, niż na bilecie 
autentycznym. Godło. państwa, orzeł wyko- 
nane grubszemi kreskami na wybitnie ciemn. 
tle. Rysunki kompozycyj ornamentacyjnych 
w. drobnych szczegółach przerywane bądź za- 
mazane. Napisy w tekście „BANK POLSKI" 
„STO ZŁOTYCH* cieniowane grubszemi kre- 

skami. Druk w klauzułach — grubszy о kon- 
turach nieostrych. Cyfry numeru różnią się 
w szczegółach od numeracji na biletach au- 

„ tentycznych. 
Calošė falsyfikaiu utrzymana jest w ko- 

łorach ciemniejszych, przyczem rysunki są 
grubsze, przerywane, nieupłastycznione, szcze- 
gólmiej uwydatnia się to w portrecie Koś- 
ciuszki, w godle państwowem (orle) i tle 
tabliczek z numeracją. 

Falsyfikat jest dość łatwy do rozpoznania. 
Bank Polski zaznacza, że mogą pojawić się 

falsyfikaty podobne do opisanego, lecz na 
innym papierze, lub też z pewnemi zmianami 
w wykonaniu rysunku. 

_„Bibljotek Nowošei i 
Plac Orzeszkowej 3.    & 

    

  

    
    

       

     

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

premjum. 

Czynna od godz. ll-ej.do 18-ej. 

Kaucja 5 z. — Abonsment 2 zł Е 
   

M A ia Ki 

Przebieg raidu polskich awjonetek do Tailina. 
Lotnicy polscy w Wilnie. 

We środę 4 b. m. w godzinach po- 
południowych przyleciały do Wilna 4 
samoloty polskie, biorące udział w rai- 
dzie do Tallina. Pierwszy: wylądował 
na lotnisku na Porubanku kpt. Halew- 
ski na aparacie R. W. D. 4 o godzinie 
14, w 15 min. później por. Żwirko na 
aparacie R. W. D. 2, następnie o godzi- 
nie 15 min. 20 pilot Szulczewski na 
aparacie „Lublin*, wreszcie o godzinie 
15 min. 40 mjr. Długoszowski na apa- 
racie TWS. 12. 

Samoloty kierowane przez pilotów 
Szulczewskiego i mjr. Długoszowskie- 
go uległy przy lądowaniu lekkiemu u- 
szkodzeniu, ze względu na niedogodne 
warunki terenowe gdyż lotnicy musieli 
'w Warszawie startawatć na kołach 
z ziemi, na lotnisku zaś wileńskiem 
znajduje się śnieg. 

_.. Wszystkie cztery maszyny są w 
chwili obecnej na lotnisku. Odłot w 
dalszą drogę nastąpić ma w dniu 5 
b. m. przed południem. 

® w 

W uzupełnieniu informacji o przy- 
locie do Wilna 4 samolotów, dowiadu- 
jemy się, że samoloty „R. W. D. 4* 
(piłot Halewski, obserwator por. Ru- 
dowski), „R. W. D. 2* (pil. Żwirko), 
„„R. 14" (pil. Szulczewski, mechanik 
Pogorzelski), „P. W. S. 12 bis" (pił. 
Długoszowski, mech. Zawodniak) wy- 
lądowały na lotnisku w. Porubanku w 
drodze do Tallina między godz. 14 a 
17. Lądowanie maszyn na kołach na 
lotnisku o niejednostajnej pokrywie 
śniegowej przedstawiało trudności. 
Start na płozach do Rygi odbędzie się 
w czwartek . Na lotnisku powitali u- 
czestników raidu w imieniu miasta wi- 
ceprezydent miasta p. inż. Czyż, przed- 
stawiciele wojska oraz Aeroklubu Wi- 
leńskiego. Wieczorem w sałach hote- 
łu Georgesa miasto wydało na cześć 
uczestników raidu przy jęcie. 

  

Nieudane włamanie do lokalu 
Kolektury Loterii Państwowej. 

Wczoraj późnym wieczorem do- 
zorczyni domu Nr. 3 przy ulicy Nie- 
mieckiej przechodząc przez podwórko 
zauważyła kręcąeych się po niem ja- 
kichś dwóch osobników. Ponieważ ci 
zdradzali zdenerwowanie i wyglądali 
„eoś nie tego* dozorczyni zajrzała do 
okien lokalu mieszczącej się w tym 
domu Koiektury Loterji Państwowej 
i Rejonowej hurtowni Tyłoniowej i 
zauważyła, ku swemu zdziwieniu, że 
przez szpary zasów okiennych prze- 
dostaje się z wewnątrz Światło, zaś 
sztaba od drzwi wejściowych jest usu- 
nięta. : 

Nie mająe wątpliwości eo się tam 
dzieje, dzielna kobieta natychmiast 

    

Dziś: Gerszyma, Wacława. 

Jutro: Marcjana b. m. 

  

  

į Czwartek 

“8 | 
| | Wachód słońca—g. 6 m. 15. 

: | —g. 17 m. 20 

Spostrzeżenis Zakłacu Meteorologii U. S. R. 

w Wilnie z dnia 4 HI—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

  

Temperatura średnia — 10 С. 

. najwyższa; — 6” C. 

3 najnižoza: — 16° С. 

Opad w milimetrach: -- 

Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

'Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd wojewody. We środę dnia 4 

marca wieczorem: p. wojewoda Kirtiklis wy- 
jechał do Wiłejki i Mołodeczna gdzie prze- 
prowadzić ma dorywczą lustrację urzędów 

oraz zwiedzić zakłady opiekuńcze. Powrót 

p. wojewody spodziewany jest w piątek wie- 

czorem. 

— Okręgowa Komisja Konserwatorska w 
Wilnie. Minister W. R. i O. P. powołał do 
współdziałania z władzami wojewódzkiemi 
w wykonywaniu opieki nad zabytkami obwo 
dowe komisje konserwatorskie na obszarze 
województwa wileńskiego i nowogródzkiego 

Okręgową komisję konserwatorską two- 
rzą wojewoda lub jego zastępca, konserwator 
i 8 członków, powołanych przez wojewodę 
na wniosek konserwatora z pośród osób, ro- 
zumiejących działalność na polu opieki nad 
zabytkami. Członkowie komisji powoływani 
są na trzy lata. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Czwartek Akademieki*. Dziś „dnia 5 

marca r. b. o godz. 8 min. 15 wiecz. w Ogni- 

sku Akademickiem (ul. Wielka 24) odbędzie 
się „Czwartek Akademicki* p. t. „X-ta Muza 
czy pómywaczka*. Zagai kol. Antoni Boh- 
dziewicz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— System przedmiotowy w nauce. Dy- 
rekcja kursów gimnazjalnych wprowadziła 
w życie system przedmiotowy, według które - 
go uczniowie różnych pzrygotowań z poszcze- 
gólnych przedmiotów, różnych typów szkół 
it p. mogą z korzyścią dla siebie przygoto- 
wać się do matury i egzaminów. W związku 
z tem Dyrekcja wzywa wszystkich opieku- 
nów domowych uczniów Kursów Gimnazjal- 
nych do przybycia na zebranie informacyjne, 
które oqbędzie się w niedzielę, dnia 8 marca 
r. b. o godzinie 13 (1 po południu) w lokału 
kursów, ul. Mickiewicza, 4. Ii p. 

SANITARNA. 

— Kursy dła rewidentów sanitarnych. W 

celu fachowego dokształcenia personelu re- 

widentów sanitarnych Magistrat m. Wilna u- 

ruchamia już w najbiżlszy poniedziałek przy 

zakładzie higjeny U. S. B. kursy dla rewiden- 

tów sanitarnych. 
Kierownittwo kursu spoczywać będzie 

w rękach prof. Karaffy-Korbntta. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Komunikat Związku „Pań doma*. Zwią- 

zek „Pań Domu* łącznie z Tow. „Popierania 

Przemysłu Ludowego* urządza w dniu 8 

1931 roku o godz. 4-ej po poł. w Sali Miej- 
skiej przy ulicy Końskiej 1 „Dzień Lnu*. 

Zebranie zaszczyci swoją obecnością Ge- 
nerał Łucjan Żeligowski, który wygłosi sło- 
wo wstępne. 

Parządek dnia następujący: 1) Zagajenie 

Generał Lucjan Żeligowski. 2) Odczyt p. t. 
„Rola Inu w walce z obecnym kryzysem“ — 

wygłosi Dr. Janusz Jagmin. 3) odczyt p. t. 

„Praca tkaczki w świetle cyfr" — wygłosi 
Helena Sokołowska. 4) Odczyt p. t. „O zasto- 
sowaniu tkanin wileńskich do dekoracji mie- 
szkań  współczesnych* — wygłosi Helena 
Szrammówna. 5) feljeton p.t. „Doroczne kier- 
masze: Kaziuk i św. Piotr" — wygłosi p. 
Aleksandrowiczowa (Ciotka  Albinowa). 

Część druga pokazowa. 1) „Połskie wnę- 

    

zamknęła na klucz bramę wejściową 
i zaałarmowała polieję. Po chwili dom 
został otoczony i kilku policjantów 
wkroczyło do lokalu kolektury. Podej- 
rzenie dozorczyni nie było mylne, 
Wewnątrz gospodarzyli dwaj jegomeś 
cie, którzy po przepiłowaniu sztaby 
dostali się do Środka i zabierali się 
już do rozprucia kasy. Włamywaczy 
zakuto w kajdany i osadzone w ares 

  

cie centralnym. Podczas badania miej 
sca przestępstwa nasunęło się jednak 
przypuszczenie, że było ich więcej, 

wobee czego rozpoczęto poszukiwanie 
zbiegów w lokalu i we wszystkich kry 
jówkach podwórka. Gdy to piszemy 

poszukiwanie jeszcze tewa. 

KA 
trze. a) meble koszykowe. b) meble styłowe 
2) pokaz materjałów dekoracyjnych. 3) Po- 
kaz bielizny stołowej. 4) pokaz prześcieradeł 
ręczników, ścierek, worków, chodników. 

Reportaż z pokazu prowadzi Ciotka Albi- 
nowa. Wstęp dla członków bezpłatny. Osoby 
nie nałeżące do Związku za opłatą 5 Ogroszy. 
Sekretarjat czynny na miejscu od godziny 

trzeciej. 

— Uczczenie W. Wejtki w Kołe Bibłjote- 
karzy. Dnia 26 lutego 1931 roku odbyło się 
uroczyste zebranie Wiłeńskiego Koła Związku 
Bibljotekarzy Polskich na cześć ustępującego 
2 zarządu po ośmioletniej pracy p. Wacława 
Wejtki. Przewodniczący w serdecznych i 
gorących słowach przedstawił zasługi p. Wej- 
tki, prosząc go o dalszą obeeność w Kole. U- 
czestnikom zebrania rozdano okolicznościo- 
wą ułotkę, poświęconą uczczeniu p. Wejtki, 
z jego kreskowym portretem, wykonanym 
przez p. Achremowicza. Ulotka ta pięknie 
typogarficznie skomponowana, wyszła jako 
trzecia ulotka Wileńskiego Koła Związku Bib- 
ljotekarzy Polskich i jest do nabycia w ce- 
nie 1 zł. u gospodarza Koła. 

— Komunikat Komitetu Organizacyjnego 
Hi Zjazdu Bibljotekarzy Polskieh i V Zjazdu 
Bibliofil6w Polskich w Wilnie Komitet Or- 
ganizacyjny III Zjazdu Bibljotekarzy Pols- 

kich i V Zjazdu Bibljofilów Polskich w Wil 
nie komunikuje, iż wobec ciężkiego stanu 
ekonomicznego, uniemożliwiającego odpo- 
wiednie zorganizowanie zjazdów, szczególnie 
w zakresie wydawniczym, i utrudniającego 
gościom z poza Wilna uczestnictwo w zjaz- 
dach, postanowił odroczyć wymienione zja- 
zdy do wiosny roku 1932. 

Komitet nie przerywa jednak prac przy- 
gotowawczych i uprasza nadal o znoszenie 
się z nim (Uniwersytecka Bibłjoteka Publicz- 
na w Wilnie) w sprawach zjazdowych, а 
w szczególności o nadsyłanie odpowiedzi na 
kwestjonarjusze, rozesłane bibljotekom mia- 
sta Wilna i województwa wileńskiego. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
-—- Odznaczenie rzemieśłników. Minister- 

stwo Przemysłu i Handlu wydało rozporzą- 
dzenie w sprawie odznaczenia zasłużonych 
rzemieślników. W związku z tem Izba Prze- 

mysłowo-Handlowa w Wilnie przystąpiła do 
sporządzania odpowiedniej listy zasłużonych 
rzemieślników. 

  

RÓŻNE. 
— Przyjazd do Wilna dyrektora Zakła- 

dów Inżyniejri Państw. Dziś ma przybyć 
do Wilną inż. Ryszard Mikucki, dyrektor 
Państwowych Zakładów Inżynierji. k 

* Przyjazd p. Mikuckiego związany jest ze 
sprawą wydzierżawienia koncesji na ekspło- 
atację ruchu autobusowego. Państwowe Za- 

kłady Inżynierji zainteresowane są w uzyska- 
niu koncesji przez firmę „Arbon*, ze wzglę- 
du na to, że ta w razie otrzymania koncesji 
zaobowiązuje się uruchomić wozy, produko- 
wane w Polsce. 

Inż. Mikucki w. sprawie tej przeprowadzi 
z decydującemi czynnikami kiłka konferen- 
cyj. 

— Nowy gatunek papierosów. Jak się do- 
wiadujemy, monopoł państwowy wkrótce wy 
pusžcza na rynek nowy gatunek papierosów, 
które pod względem jakości będą odpowiada 
ły mniejwięcej papierosom domowego wy- 
robu z t. zw. tytoniu średniego. 

— Spęd bydła. W ciągu ubiegłego tygodnia 
na targowiska miejskie spędzono ogółem 
1785 sztuk bydła, z czego na konsumcję miej 
scową zakupionó 1690. Resztę bydła zakupi- 
ły pobliskie gminy. 

Spęd bydła dość ożywiony. Popyt znacz- 
ny. 

Ceny utrzymały się naogół na dotychcza- 
sowym poziomie. 

— Dzielny przodownik P. P. Stale się 
praktykuje, że gdy w autobusie jest przepeł- 

. nienie ałbo ktoś wchodzi z dymiącym papie- 
rosem albo szofer prowadzi rozmowy w cza- 
sie jazdy (to wszystko jest niedozwolone) o- 

becni w autobusie przedstawiciele policji na 

to nie reagują (może przez grzeczność, że nie 
„płacą za przejazd). W dniu jednak 1 marca 
b. r. piszący te słowa był świadkiem jak przo- 
downik P. P. Nr. 90 jadący autobusem za- 

pisał do książeczki pasażera, który z dymią- 
cym papierosem siedział w autobusie obok 
motoru. Czyn ten jest godzien tylko pochwa- 
ły gdyż świadczy o wyrobionem poczuciu 
poszanowania prawa i jego przepisów. 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o goz. 

$-ej ukażą się po raz ostatni dwie świetne 
jednoaktowe komedje F. Molnara: „Bankiet“ 
i „Raz, dwa, trzy”, w reżyserji dyr. Zelwe- 
rowicza, który niezrównanie kreuje rolę Nor- 

risona w sztuce „Raz, dwa, trzy”. 
-— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś ukaże 

się również po raz ostatni, pełna humoru, 

dowcipu i zabawnych sytuacyj, najnowsza ko 
medja Krzywoszewskiego „Noc Sylwestrowa”, 
w reżyserji A. Zeiwerowicza. 

— „Sałome* Oscara Wiłde'a. W najbliž- 
szą sobotą odbędzie się w Teatrze na Pobulan 
ce premjera głośnego arcydzieła Oscara Wil- 

$ 4 sztuki, ilustracja 
a, oraz oprawa dekoracyjno-kostju- 

Eugenjusza Dziewulskiego. Obsadę 
ą najwybitniejsze siły zespołu z 

Gichłerówną, Sawicką, Severinówną, Krecz- 
marem, Wyrzykowskim i Zełwerowiczem na 
czełe. Zainteresowanie premjerą olbrzymie 

— „Sztuba“ K. Leczyekiego. W nadcho- 
dzący piątek dnia 6 Ъ. m. cdbędzie się w 
Teatrze „Lutnia“ premjera oryginalnej sztu 
ki Kazimierza Leczyckiego p. t. „Sztuba”. 
Akcja sztuki toczy się w małem miesteczku 
prowincjonalnem, i porusza zagadnienia, zwią 
zane ze stosunkami w współczesnej szkole 
polskiej. { 

Reżyserję objął dyr. Zełwerowicz, obsadę 
owi cały niemal zespół, oraz liczni sta- 

    

   
   

   

  

    

  

      

UZWARTEK, dnia 5 marca 1931 roku 

ts. 12.35: Poranek szkolny z Filhar- 
szawskiej. 1430: Kącik dła pań. 

„Esperanto za oceanem* — odczyt. 
Koncert symfoniczny (płyty). 17.15: 

ńskiej baśni* — odczyt. 17.45: 
. Akad. Koła Misyjnego. 

„Skrzynka pocztowa Nr. 146*. 19.20: 

   
    

  

   

  

   
s. dziennik radjowy. 20.00. Biały 

sułtan Marokko* — felj. 20.15: Pogad. radjo- 
techniczna. 20.30: Koncert międzynarodowy 

i i 22.20: „Przeciw zwątpieniu* — 
Kom. i muzyka taneczna. 

  

         

Koncert popułarny 
meteor. 15.50: Lekcja 
Progr. dzienny. 16.30: 

Koncert życzeń. 17.15: „Generał Józef Chło- 
picki* odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: 
Kom. L. O. P. P-u. 19.00: Progr. na sobotę 
i rozm. 19.15: Kom. „Sokoła*. 19.30: Rezer- 
wa. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. 
muzyczna. 20.15: Recital fortepianowy. W 
przerwie „Przegłąd filmowy*. Po koncercie 
komunikaty. 23.00: „Spacer detektorowy po 
Europie". 

NOWINKI RADJOWE. 
PRZECTW ZWĄTPIENIU W WALCE O NO- 

WEGO CZŁOWIEKA. 

Walka o nowego człowieka jest zadaniem 
najbardziej palącem w chwili obecnej. Nie 
dość jednak wypracować twórczo nową je- 
dnostkę ludzką, trzeba ją jeszcze obronić. 

Flanki frontu w walce o nowego człowie- 
ka. są zagrożone. W ich obronie staje dziś 
świetny pisarz połski Juljusz Kaden-Bandrow 
ski w feljetonie p. t. „Przeciw zwątpieniu*. 

KONCERT MIĘDZYNARODOWY z WIEDNIA 

Dziś o godz. 20.30 wszystkie stacje Poł- 
skiego Radja transmitują koncert międzyna- 
rodowy z Wiednia. Program poświęcony jest 
klasycznej muzyce symfonicznej wiedeńskiej 
w wykonaniu doskonałej orkiestry „Wiener 
Filarmoniker“ pod dyr. kap. Kraussa. Wśród 
szeregu utworów symfonicznych pierwszorzę 
dnej wartości muzycznej usłyszymy uwertu- 
rę do opery Mozarta „Wesele Figara“, IV 
symfonję B-dur Beethovena oraz ViI symafo- | 

nję c-dur Schuberta. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SYSTEMATYCZNE OKRADANIE 

SYNAGOG. 

Ubiegłej nocy, nieznani złodzieje po u- 
przedniem wybicia szyb, przedostałi się de 
synagogi Kobrańskiej położonej obok Wiel- 
kiej Synagogi przy ulicy Niemieckiej, skąd 
skradli 40 żarówek elektrycznych. 

identyczną kradzież jak dowiadujemy się, 
popełnieno przed kilku dniami w synagodze 
chóralnej przy ulicy Zawałnej skąd skradzio- 
no.30 żarówek elektrycznych. Kilka żarówek 
skradziono również z lokału synagogi „Titere- _ 
Bachurim* przy ułicy Niemieckiej 8. 

Identyczne kradzieże żarówek eiektryez- 
nych z synagog, nasuwają przypuszezenie, iż 
działa tu jedna banda złodziejska, która zaj- 
moje się specjalnie okradaniem synagog. 

O kradzieżach powiadomiono policję, któ- 
ra wszczęła w tej sprawie energiczne docho- 

dzenia. (Gy. 

WYPADEK PRZY ULICY KALWARYJSKIEJ. 

Wczoraj o godzinie 4-ej p. p. przy ulicy 
Kalwaryjskiej koń mieszkanki wsi Baranie- 
li (gminy podbrzeskiej) Marciszewskiej Anie- 
li przestraszył się autobusu i poniósł wywra- 
cając w pewnym momencie wóz. 

Z pod wozu wydobyto wieśniaczkę naw- 
pół zemdłałą ze strachu i siłnie poturbowaną. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe udzieliło jej 
pierwszej pomocy. (G). 

ZAGADKOWA ŚMIEK8 W DOMU NOCLE- 
GOWYM. 

Wczoraj z rana w doimu noclegowym przy 
ulicy Połockiej Nr. 4 znaleziono martwym w 
łóżku stałego mieszkańca tego domu Kazi- 
mierza Bielickiego. 

Powód śmierci narazie nie został wyjaś- 
niony. Narazie jest tylko przypuszczenie, że 

  

* Bielicki z okazji imienin wypił za wiele po- 
litury, skutkiem czego nastąpiło zatrucie or- 
ganizmu i śmierć. (C). 

36 PACZEK LITEWSKIEGO TYTONIU. 

— W dniu 3 b. m. w lokału wagi miejskiej 
na rynku Kalwaryjskim ujawniono 35 paczek 
tytoniu litewskiego pochodzącego z przemytu 
Tytoń zasekwestrowano. 

PODRZUTEK. 

— W dniu 3 b. m. przy ul. 3 Maja Nr. 11 
znałeziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 1 miesiąca, którego umieszczono w przy 

tułku Dzieciątka Jezus. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
— W dniu 3 b. m. Staniszewski Wincen- 

ty, zam. w koszarach 1 p. a. p. obcinając ga- 
łęzie z drzewa nad brzegiem Wilji spadł i zła 
mał lewą rękę i lewą nogę. Staniszewskiego 
przewieziono w stanie ciežkim do szpitala 
św. Jakóba. 

KRADZIEŻE I PRZYWŁASZCZENIA. 
Bonda Paweł, Topołowa 10, zameldował, 

iż Kwieciński Michał, Pióromont 5, przywła- 
szczył autobus należący do niego wartości 
16.000 zł. , 

Z dziedzińca dommu Nr. 28 przy uł. Zyg- 

muntowskiej na szkodę Kapnowskiego Kazi- 
mierza dokonano kradzieży chomontu i du- 

hy wartości 50 zł. Ustałono, że kradzieży tej 
dokonał Banuszewicz Józef, Kopanica 10. | 

Mitszówna Marja, Piwna 8, skradła u Pi- 

nes Gitli, Ostrobramska 16, 10 zł. Mitszównę 
zatrzymano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ . 
Od dnia 3 do 4 b. m. zanotowano wy- 

padków 42, w tem kradzieży ©, opilstwa 10, 
przekroczeń administracyjnych 9.



: 0 krwawe zajścia w Dmitrówce. 
Wczoraj wydział karny Sądu Okręgowego 

„przystąpił do osądzenia głośnej z przed nie- 

mał roku sprawy, która oparła się o Ligę Na- 

rodów, lecz nota w tej sprawie przez Litwę 

wysłosowana, została odrzucona. 

Sprawa ta dotyczyła zajścia, jakie roze- 

grało się w dn. 18 maja ub. r. w pogranicznej 

z Litwą wiosce Dmitrówce gm. orańskiej. 

Tu w domu Władysława Łapińskiego mło- 

dzież z tej i pobliskich wiosek zorganizowała 

zabawę na którą jednak nie wyjednano, sto- 

sownie do obowiązujących w pasie granicz- 

nym przepisów, zezwołenia wiadzy. 
Wskutek tego z rozkazu dowódcy kom- 

panji KOP wysłano patroł, celem rozwiązania 

zabawy. 
Komendat patrolu piut. Witasiak zgło- 

sił się na miejsce, a powołując się na rozkaz 

otrzymany, prosił o zlikwidowanie zabawy 
w ciągu pół godziny. 

Po upływie tego czasu zabawa trwała w 

dałszym ciągu, a wobec tego podoficer po- 

nownie zażądał przerwania zabawy, lecz 
spotkał się ze sprzeciwem ze strony jej u- 
czestników w czem agresywną postawę przy- 
jęli: Aleksander, Józef Korkuciowie oraz Wił- 
hełm Gąsiorek którzy usiłowali rozbroić pl. 
Witasiaka. Widząc to przez okno jeden z zos- 

tawionych przed domem żołnierzy Tomasz 
Marchewka, wszedł do wnętrza, lecz został 

przez Józefa Korkucia trzechkrotnie uderzo- 

ny hakiem żełaznym w głowę, wskutek cze- 
go stracił przytomność i padł okrwawiony 
na podłogę. Wypuszczony z bezwładnych rąk 
karabin chwycił Piotr Korkuć, z którym na- 
tarł na pl. Witasiaka, który już zdążył uwol- 
nić się z opresji, torując sobie drogę kołbą 
karabinu. Jednakże zdecydowana postawa po- 
doficera zmusiła Piotra K. do ucieczki. 

Nazewnątrz wydostał się też piutonowy 
Wiłasiak , który polecił żołnierzom strzała- 
mi zaalarmować strażnicę. 

Uczestnicy niefortunnej zabawy poczęłi 

gromadzić się na podwórku złorzecząc żoł- 
nierzom. 

Gdy naskutek alarmu przybył jeszcze 
dwuosobowy patrol z dziedzińca sąsiedniego 
domu, należącego do Aeklsandra Korkucia 

dla Miejskie 
UBALA MIE:CK 3 

Getrobramska 5. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TRATR 

„„ABLIOS“ 
Wileńska 33, tal. 5-28 

DŹWIĘKOWE KINO 

„DOLLY KOD 

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

Od dnia 2 do 5 marca 1931 r. włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

SERCE NA ULICY 
KORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, Hanka Rozwadowska, 

DODATEK DŹWIĘKOWY. Na pierwszy scans ceny zniżone. 

Najnowszy polski przebój 

dźwiękowy w-g powieści 

St. Kiedrzyūskiego 

W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: 
K. Junosza-Stępowski, Modzelewska i ir. — 

Parada Paramountu 
Liljan Roth i wiele innych gwiazd „Paramountu“. 

Polska mowa! Polski śpiew! Dziś ulu- 
bieniec publiczności MAURICE CHEVALIER 

w największym filmie sezonu 1931 roku 

W rolach pozostałych: Nancy Carroll, Gary Cooper, 

rozległy się strzały rewołwerowe, a po chwili 

usłyszano trzask repetowanego karabinu 

przez kogoś ukrytego na dachu. 

Wobec tego żołnierze oddali kilka strza- 

łów, co wywarło taki skutek, że wszyscy się 

rozbiegli i zaległa cisza. 

Korzystając z tego żołnierze weszli do 

mieszkania Łapińskiego, gdzie ujęli Józefa i 

Jakóba Korkuciów, przyczem ten ostatni, wo- 

bec stawiania oporu został zraniony bagne- 

tem w plecy. 
W dalszem odchodzeniu siostra Łapiń- 

skiego oddała karabin zabrany obezwładnio- 

nemu Marchewce oraz ustałono że rewolwer 

syst. „Nagan* posiadał Alfons Wojsiato, ko- 

rzystający z prawa azylu emigrant litewski. 

Okazało się iż rewolwer ten był w tym mo- 

mencie w posiadaniu Al. Korkucia, od które- 

go broń odebrano i stwierdzono iż był przed 

kiłku godzinami użyty. 

W wyniku dochodzenia w stan oskarże- 

nia postawiono: Józefa, Aleksandra, Piotra 

i Jakóba braci Korkuciów oraz Wiłhełma 

Gasiorka i Alfonsa Wojsiatę, zarzucając im 

udział w zbiegowisku, które dopuściło się 

przeciwdziałania przemocą patrołowi woj- 

skowemu (art. 123 cz. I p. 1. k. k.). 

Sprawę rozpoznawał sąd w składzie vice- 

prezesa M. Kaduszkiewicza oraz pp. sędziów 

Miłaszewicza i Zaniewskiego. 

Oskarżenie wnosił pprokurator Dowbór. 

Józefa i Jakóba Korkuciów bronił mec. 

Łityński, pozostali oskarżeni sami bronili się. 

Po wysłuchaniu licznych świadków i wy- 

słuchaniu przemówień stron, sąd, przychyła- 

jąc się do wniosku obrony, zmienił kwalifi- 

kację prawną czynu i uznając za winnych — 

oporu władzy (art. 142 k. k.) skazał: Józefa 

Aleksandra i Piotra Korkuciów na zamknię- 

cie w domu poprawy przez 4 lata każdego, 

zaś Jakóba Korkucia i Wilhelma Gąsiorka 

na rok więzienia. 

Podsądnego W: atę sąd uniewinnił. 

Dodać nałeży, że wszyscy zamieszani w tę 

awanturę prócz Józefa Korkucia i. uniewin- 

nionego Wojsiaty są obywatelami polskimi. 

Ka-er. 

    

Nowe 

  

KU TWOI E R Ww (LEBEN S KI 

Dwukrotnie skazaną za otrucie męża 

Sąd uznał wreszcie 

W końcu maja 1929 r. nagie zachorował 

mieszkaniec m. Żołudka Juljan Czebierako. 

Skarżył się on na coraz wzmagający się nie- 

znośny ból głowy. 
Zaniepokojona stanem zdrowia żona Cze- 

bieraki, Marja pobiegła po lekarza d-ra Erd- 

mana, który, po przybyciu na miejsce skon- 

statował beznadziejny stan Czebieraki wsku- 

tek zatrucia organizmu strychniną. 

Czebierako, będąc jeszcze przytomny, 0Ś- 

wiadczył, że przed zapadnięciem na zdrowiu 

spożył w domu obiad, składający się ze szcza 

wiowej zupy i mięsa, przygotowany przez 

żonę. 

Resztki obiadu stały w tym czasie na sto- 

le, a Czebierakowa kiłkakrotnie zwracała się 

do lekarza z zapytaniem czy może je za- 

brać. 
Po wyjściu od chorego tenże lekarz w cią 

gu 15—20 minut ponownie wezwany został 

przez Czebierakową, lecz znalazł już stygną- 

ce zwłoki jej męża. 
O wypaqku powiadomiona została policja, 

która natychmiast wdrożyła dochodzenie w 

tej sprawie. 
Podejrzenie 9 otrucię padło na Czebiera- 

kową, a za powód posłużyła tu okoliczność, 

iż od pewnego czasu małżonkowie żyli ze 

sobą bardzo źle. Według krążących wersyj 

Czebierakowa pozostawała w stosunkach mi 

łosnych z sąsiadem Ignacym Śnieżko. Na tem 

tle między małżonkami pows ły istne scy 

sje, a nawet dochodziło do b 

  

    

  

Przeprowadzona analiza wnętrzności zmar 

łego ujawniła w nich strychninę, która stała 

się przyczyną Śmierci Czebieraki. 

Na tych poszłakach opierając się władze 

śledcze postawiły Czebierakową w stan oskar- 

żenia o mężobójstwo. 
Sprawę rozpoznawał w grudniu 1929 ro- 

ku Sąq Okręgowy w Wilnie na swej sesji wy- 

jazdowej w Lidzie. 

Oskarżona do winy nie przyznała się i sta 

nowczo zaprzeczała by miało jakieś intymne 

stosunki Śnieżk:           

Wielki 

z życia emigrantów 

Aktów 10. 

dramat 

zycie 
W rolach głównych: Rudoif Shiłdkraut i Luise Dresser. 

Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: Związek podlotków. 

Dramat 

miłosny 

za niewinną zbrodni. 

Sąd wówczas nie uwierzył oskarżonej 

i skazał ją na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Skazana odwołała się do drugiej instan- 

cji, lecz i tym razem Sąd Apelacyjny uznał 

Czebierakową za winną dokonania zbrodni, 

a wobec tego uznał tylko za możliwe złago- 

dzić wyrok Sądu Okręgowego i skazał pod- 

sądną na 15 lat ciężkiego więzienia. 

Występująca w obronie Czebierakowej 

apl. adw. p. H. Falewicz-Sztukowska wnio- 

sła skargę kasacyjną, a Sąd Najwyższy po roz 

patrzeniu sprawy, wyrok uchylił polecając 

jeszcze raz osądzić tę sprawę Sądowi Apela- 

cyjnemu w innym kompłecie. 

Sprawa więc znalazła się ostatnio przed 

Sądem Apelacyjnym w Wilnie, a w skład je- 

go wchodzili pp. sędziowie: M. Suszczewicz 

(przewodniczący) Jundziłł i Hjin. 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator p. Ko- 

ma 

  

Na wniosek obrony, którą reprezentowa- 

ła p. Falewicz-Sztukowska, sąd zbadał kilku 
nowych świadków. 

Górka oskarżonej 17-letnia Marja Czebie- 
rakówna zeznała, że ojciec krytycznego dnia 

powrócił do domu z miasteczka o godz. 2 po 

południu i już skarżył się na ból głowy. 
Obiad matka pod: 5 

  

o godz. 5 wiecz. i ten 

spożywali wszyscy. Kiedy stan zdrowia ojea 

pogor się matka rozpaczała i dwukrotnie 
biegała po lekarza. 

Po śmierci Czebieraki resztki jadła zabra- 

ła policja, łecz po pewnym czasie zwróci- 
ła je, a wówczas zostały spożyte. 

Inny świadek, a mianowicie robotnica 
Trochimowna, również stwierdziła, że Czebie- 
rako uskarżał się na bół głowy jeszcze przed 
zjedzeniem obiadu. 

Sąd opierając się na tych zeznaniach uz- 
y one całe oskarżenie, a wo- 

bec tego skazaną dwukrotnie Czebierakowa 
uniewinnił, polecając zwolnienie jej natych- 
miast z więzienia, w którem pod zarzutem 
strasznej zbrodni przebyła blisko dwa lata. 

Ka-er. 

   

    

ЕЕ 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
w WiLNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Literatura połska mie posiada o Henryku 

Sienkiewiczu nietylko zakrojonego na więk- 

szą skalę naukowego studjum, ale nie posiada 

nawet większej pracy, w której szeroki krąg 

czytelników wiełkiego pisarza znalazłby łat- 
we, a w pewien system ujęte i obszerne źró- 

dło wiadomości i rozbiór jego twórczości. 

Lukę tę zapełnia w znacznej mierze praca 
Kazimierza Czachowskiego: — Henryk Sien- 
kiewiez, obraz twórczości, uzupełniony wstę- 

pem, życiorysem, bibljografją i przypisami 

Praca Czechowskiego obejmuje, w celo- 
wym i jasnym układzie, zbiór głosów kry- 
tyki polskiej, dający wszechstronny obraz 

twórczości autora „Krzyżaków*, zaopatrzo- 

ny w liczne przypisy i komentarze. Czachow- 

ski zużytkowuje w książee głosy najwięk- 

szych powag ze świata krytyki i literatury. 

i zapewnia w ten sposób swej książce wy- 
soki poziom literacki i krytyczny. 

Z drugiej strony, zobrazowanie twórczoś- 
ci Sienkiewicza zapomocą krytyk i głosów 
współczesnych, z różnych a nieraz wprost 
sprzecznych punktów widzenia twórczość tę 
ujmujących nadaje książce Czachowskiego 
zupełnie specjałną cechę. Jest nią wielka 
rozmaitość tonu i nastroju studjów, wielka 

żywość — jakby niemał bezpośredniego ob- 
cowania z pisarzem i jego dziełem, które spra 
wia, że praca Czachowskiego, pożyteczna i 
wartościowa, jest nadto naprawdę ciekawą 
książką do czytania. (Nakład Gebethnera i 
Woiffa. Cena zł. 15—). 

Polesie — Jerzy Niezbrzycki. Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydawniezy. Cena 22 zł. 
W oprawie 298 zł. 

Polesie, wielki obszar ną wschodzie Pol- 
ski, stanowiący 1/6 kraju, jest stosunkowo 
mało znany przez szeroki ogół, To też žro- 
dłowo i wyczerpująco napisana praca przez 
Jerzego Niezbrzyckiego p. t. „Polesie“ odpo- 
wiada palącym potrzebom, jako dająca cał- 
kowity jego obraz i jednocześnie stanowiąca 
cenny.doorbek w naszej literaturze naukowej. 

W pracy tej autor a stroną gospodar- 
czą, której dużo poświ ca, rozpatruje 
Polesie z punktu zastosowania go do potrzeb 
wojny ze specjalnem uwzgłędnieniem terenu 

aj 

  

   

  

   

  

    a pieresze bigotoli 
miejskie i žiemskie po- 
trzebne do ulokowania 

rozmaite sumy. 
wileńskie Biura 

Komisowo-Handiowe 
Mickiewicza 21 m.4teł. 152 
  

Tanio sprzedaje się 

tasiuta „Pod“ 
ul. Połocka Nr, 4 m. 12 

  

  

DOM 
HANDLOWY K. RYMKIEWICZ 

D Kenigsberg 
Choroby skórne, 

o 

Nr. 52 (1994) 

tak w granicach Polski jak i po stronie ro+ 
syjskiej. 

Autor abala pogląd, że przez meljoracją 
kraj ten stanie się mniej obronnym i twierdzi 
przeciwnie, że wówczas da się łatwiej do- 
stosować do potrzeb obrony. 

Autor przeprowadza pogłąd o konłecznoć- 5 
ci meljoracji, która przez uregniowanie rzek 
kanałów i osuszanie bagien, jest w stenie 
przyczynić się do zwiększenia ogółnej kułtu- 
ry przez wzmożenie wywozu bogactw natu: 
ralnych, głównie lasu i przez racjonalną ko+ 
lonizacj. 

  

   ję elementem bardziej ideowym dla 
państwa. 

Prac ta, uwzględniająca wszystkie dotych- 
czas w tej materji znane źródła i łiteraturę, 

jest jednocześnie owocem bezpośredniego ba- 
dania tego kraju przez autora. 

Jasny i wyczerpujący wykład wyróżnia tę 
pracę bardzo pożyteczną i ciekawą. Książkę 

zdobi 120 ilustracyj i 17 mapek wielobarw- 

nych. 

  

Alain Gerbault „Na powrotnej drodzeć 
przełożył L. Szwykowski, Warszawa 19814 
Główna Księgarnia Wojskowa. Cena 7 zł. 

w oprawie 11 zł. 
Świeżo ukazała się nakładem Głównej 
ięgarni Wojskowej ostatnia część pamzięt- 

słynnego žeglarza-samotnika A. Gerbaul 
ta p. t. „Na powrotnej drodze“, obejmująca 
końcowy etap jego podróży naokoło Świa- 

ta, a mianowicie z Tahiti do Francji. Dro- 
ga, którą tym razem odbył jego „Pirecrest“, 

prowadzi z Polinezji przez archipelag Samoa, 
grupę wysp Wallis, morze Korałowe, cieśninę 

Torresa, wyspy Kokosowe, ocean Iudyjski, 

południe Afryki i wzdłuż zachodniego jej wy 

brzeża do Havru 

Gerbault z żalem rzuca Polinezję, krainę 

    

  

   

swych marzeń i tęsknot i niejednokrotnie 
wraca do niej myślami, uwiedziony jej cza- 
rownem pięknem. Jednak cel — walka z 0- 
ceanem i nieznana iągają go zbyt 

by mogła go zatrzymać nawet naj 
a, najbardz pierwotna i słonecz 

na kraina. I dlatego „Firecrest“ zaowu pžy- 
nie tygodniami sam wśród niezmierzonych 

przestrzeni oceanów, walczy z burzami, prze 

myka się wśród raf, płynie często samoste- 
rownie, gdy Gerbault spoczywa we śnie. 

      

       

  

   
    

    

  

"KURJER WILEŃSKI 
ogrkniex. odpowiedz. 

DROKARNA LATROLEŃTORAA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 2-40 

Spółka z 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samoczą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
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Anieli i Kazimierza Hertlów, składającej się z forte- 

pianu, oszacowanej dla licytacji na sumę 700 zł., na 
  

Kino Kolejowe Dziś i dni następn. 
Według głośnej powieści 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKĄI 
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Klub Czarnej Ręki 
DO SPRZEDANIA 

PLAC (ogród) 500 sążni kw. 
(róg Archanielskiej i Wiwulskiego, 

vis A zis kościoła Serca Jezusowego). 

Szkoła Techniczna (ulica 
Holendernia) do wice-dy- 

rektora inż. Mersona. 

NIEDROGO 

LEKCJE, 

BOCEEEECEEELHECEEEE 

Byk, który nie reaguje na kolory. ` 
z Williamem Des- 

mond i Lolą Todd 

w rolach głównych. 

Dziś nadzwyczaj 

efektowny film 
KINO -TEATR | 

М1МОЛ 

  

sensacyjny p. t. 

Dwie serje razem, —20 aktów. <= SS= Aktualności dnia. 
0 209 02 0 », 
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MIGNON G. EBERHART. 
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Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielekiego. 

— Te większe, to moje я objašnit 

O'Leary. Wie pani, dokąd te małe 

prowadzą? W kąt za szafę. Potem 

skręcają i wracają do drzwi. A w Ка- 

cię znalazłem — to. 

Wysunął z kieszeni lufę małego re- 

wolweru i schował zpowrotem. 

— Musiał go tam ktoś rzucić i zo- 

stawić. Ale ślady palców zostały wy- 

tarte z całą starannością. 

Powróciłam wzrokiem do odci- 

sków drobnych stóp na tle kurzu — 

ledwie dostrzegałnych. a przecież jak- 

że wymownych. 

— To są.. zaczęłam i urwałam. 

Lepiej było nie budzić jego czujności, 

jeżeli sam nie zauważył. Ale natural- 

nie zauważył. Nie był ani ograniczony, 

ani ślepy. 
— Tak — rzekł. — To są odciski 

nóg kobiety. 
— Pomyślałam o czarnych, atla- 

sowych pantofeikach March. 

* — Tylko dwie kobiety w tym do- 

ma noszą numer obuwia, odpowiada- 

jący tym śladom — ciągnął powoli 
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SEBA też, ы рна pay o, a as Ap 

Lance O'Leary — panna Mittie Fri- 

słing i pani Izabella Federie, z tą róż- 

nieą, że nogi pierwszej wylewają się 

z pantofelków, podczas gdy drugiej są 

szczupłe. Ale tego nie da się poznać 

po odeiskach. 
— Więc pan jest pewny. że to któ- 

raś z nich? 

— Och, nie. W tej chwili nie je- 

stem pewny niczego. Ale porównałem 

te ślady z pantofelkami, wziętemi z 

pokoi tych dwóch pań. Ot, i wszystko. 

Teraz niech mi pani powie, która z 

nich była ewentualnie zdolna zastrze- 

lić człowieka? 

Spodziewałam się, że powie „Za- 

mordować' i zdziwiłam się. Po brzyd- 

kiej scenie w bibliotece nabrałam 

przekonania, że każda z nich mogła 

strzelić, ałe zastrzelić...? 

— Nie — odparłam. — Posądza- 

łabym raczej Izabelię niż Mittie. Iza- 

bella jest bardziej zamknięta w sobie 

i robi wrażenie głębszej. Chociaż kie- 

dy weszła do pokoju wieżowego i Eu- 

stachy powiedział jej o śmierci męża, 
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4 Wrdavniciwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

powyką zusiwyą 2 sk gonią V dk 
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zachowała się jak osoba zupełnie nie- 

winna. Była wstrząśnięta, może nie 

przerażona, ałe szczerze wstrząśnięta. 

— Takie pani odniosła wrażenie?— 

O'Leary patrzał mi w oczy przenikli- 

wym wzrokiem, jakby chcąc wyczy- 

tać w nich wszystkie najprzełotniejsze 

wrażenia, doznane przeze mnie tra- 

gicznej nocy — Może pani ma słusz- 

ność. Ale — scena straciła w pani Iza- 

belli wielką artystkę. Czy pani zauwa- 

żyła, jak ona zdyskontówała zgóry po- 

sądzenie Mittie? Co zaś do tej ostat- 

niej, to kobieta zdolna do bezwstydnej 

rozpaczy jest zdolna nieomał do wszy- 

stkiego. 2 
— Hm! — mruknęłam. — Mittie, 

gdyby się na to zdobyła, strzelałaby 

sześć razy jednym ciągiem i ani razu 

nie trafiła. 
— Chociaż — rzekł z powątpiewa- 

niem O'Łeary — w tej kobiecie jest 

coś przebiegłegó i podstępnego. Zaraz 

—żzamkniemy te drzwi. Ten pokój jest 

nieużywany, inaczej nie znaleźlibyśmy 

tu ani śladów, ani rewolweru. Fakt ten 

utwierdza mnie w przekonaniu, że 

morderstwa dopuścił się ktoś z do- 

mowników, bo któżby mógł wiedzieć, 

że ten pokój jest niezajęty. —Zamknął 

drzwi i poszłiśmy razem korytarzem. 

— Со do rewolweru, to strzelono z nie- 

go tyłko raz. Kula wydobyta z ciała 

jest lego samego kalibru, małego, lecz 

p ee pazjsaje s gady BR go Keńsktor Gałeta 

Reszka puJĄCOR ME I galia, Koks Še ЧЕО Mew» częknąw P. 

SERR GOZEZUKKW 2 oiu móimotwwy przed tażntam — S go, 
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przy starannem celowaniu skuteczne- 
go. Możliwe, že Adolf zginął od tego 
rewolweru. Panie Izabella i Mittie za- 
przeczyły kategorycznie, jakoby cho- 
dziły do tej nieużywanej sypialni. 
Również nie chciały się przyznać, że 
wiedzą coś o tym rewolwerze — 
wbrew tym śladom — zakończył za- 

gadkowo. 4 
Znaleźliśmy się nawprost pasażu, 

prowadzącego wgłąb tylnego pawiło- 

nu. 
— Które to były drzwi Adolfa ?— 

zapytałam. 

— Te w połowie hallu -- wskazał 
ręką — prowadzą do jego, właściwie 
do ich bawialni. Następne za niemi, — 
sypialnia, komunikująca się od wew- 
nątrz z łazienką. Całość — Śmieszny, 

duszny apartament w stylu z przed pół 

wieku. Pokój panny March mieści się 

w rogu północno-zachodnim na piet- 

rze wieży. Nawprost niej rezyduje pan 
Dimuck. Od tej strony sąsiaduje z nim 
panna Frisling: Dalej jest pokój z kuf- 
rami, skąd prowadzi drabinka na 
strych. Drzwi pani znajdują się na- 
wprost tego ostatniego. Dalej jest ła- 
zienka i — wskazał za siebie — pro- 
wizoryczna sypialnia Lonergana i Eu- 
stachego. Tamtą oddam im dopiero 
po znalezieniu klucza. 

— Po znalezieniu klucza — ро- 
wtórzyłam. — Czy pan przypuszcza, 

Druk. „Zniez*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefoa 3-40 

  

że morderca zabrał ten kłucz? Dła- 

czego wogóle zamknięto te drzwi? 

— Pewnie w celu sypnięcia nam 

piaskiem w oczy — rzekł O'Leary. 

-- A może poprostu morderca 

chciał się tędy dostać do pokoju wie- 

żowego. Och, niech się pani uspokoi. 

Zejdźmy nadół. Pani drży. W tych 
starych domach jest zimno i wiłgotno 
jak w stodołach. I jeszcze to upiorne 
oświetlenie świecowo-lampowe  Cze- 
mu oni, u licha nie zaprowadzili tu c- 

lektryczności? Niech pani uważa na 

stopnie! Ta świeca nietyle oświeca ile 

zaciemnia. 
Na zakręcie pod nami ukazała się 

postać w czarnej, koronkowej sukni. 

Naturalnie Izabella. Włosy jej rzuca- 

ły w słabem świetle czerwonawe od- 

błyski, twarz wydawała się jeszcze 

bardziej zniszczona niż zwykle. Mi- 

jając mas, spojrzała z zaciekawieniem 

z pod łekko zmarszczonych powiek. 

Nie powiedziała nic, lecz ja wyczu 

łama, że nasze dwie jakby spiskujące 

osoby zrobiły na niej silne wrażenie. 

Obejrzałam się za jej wdzięczna 

sylwetką, znikającą już za kręgiem 

światła świecy. Szła prosta jak kolum 

na, pełna harmonji w ruchach ramion. 

pleców, i bioder, jakiej się już dei- 

siaj mie spotyka. 
Podobne spostrzeżenie musiał zro- 

bić O'Łeary, bo rzekł, gdyśmy prze- 

śożę, w wama atoidwyc | 
» zalnay tenisa. duza арна 
AGD :   

chodzili przez hall: 
— Pani Izabela — ile noże mieć 

lat? — najwyżej trzydzieści pięć, ale 
ma w sobie świadomy wystudjowany 

widzięk dawnych czasów. Widać, że 

umiałaby obchodzić się z wachlarzem 

czy też czarować / ruchami ramion. 

grając na harfie. Coś takiego od niej 

wieje. Chociaż pewnie w rzeczywisteś. 

ci grywa w pokera, prowadzi saimo- 

chód i przyrządza koktajle. Dziwne, 

że tu na dole niema prawie drzwi 

tylko portjery. Zapowietrzone dotnis- 

ko — nie tylko portjery — okiennice 
i ciemności. Jesteśmy na miejscu. 

Weszliśmy do pokoju wieżowego, 

ja pierwsza, on za mną. 

March siedziała w fotelu, widocz- 

mie zadumana o wypadkach minionej 

„y, bo na nasze wejście zbładła + 

zacisnęła ręce na poręczach. Poczem: 

mruknęła coś, wstała i opuściła szyb- 

ko pokój. Zupełnie jakby uciekała. 
— Nie podobam się tej panience — 

rzekł Lance O'Leary. — Albo ja. al-- 

bo moja funkcja. 
Prawdopodobnie pańska funkoja; 

— odparłam kierując się do łóżka pac. 

jenta. 
— Сху chory lepiej się miewe? — 

zapytał. х 
Natrząsnęłam energicznie terino- 

metr i wsunęłam go w usta nieprzyto- 
mnego starca. (D. e. m). 
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