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Debata Konstytucyjna. 
(Wrażenia bezpośredniego obserwatora). 

Wielki dzień w pracach Sejmu. Du 
ży komplet posłów, nastrój skupienia 
na sali obrad. Megafony, które mają 
poprawić akustykę sali, przeważnie za 
wodzą, więc posłowie z dalszych rzę- 
dów słuchają przemówień stojąco, 
zwartym kręgiem wypełniając przej- 
ścia. Podnosi to nastrój uwagi i wy- 
twarza żywy kontakt między mówcą a 
słuchaczami. Słowa nie padają w pró- 
żnię, dła użytku jedynie stenografów 
sejmowych i prasy, lecz oddziaływują 
bezpośrednio, budząc echo aprobaty 
"łab sprzeciwu. Dyskusja nie spada do 
tzezej tylko formalistyki dekoracyj- 
nych wystąpień z racji pierwszego czy 
tania konstytucyjnego projektu klubu 
В. В. Jest skrzyżowaniem szpad, połe- 
miką i słormaułowaniem zasadniczych 
stanowisk. Na ławach rządowych pre- 
mjer Sławek w otoczeniu ministrów 
przez dzień cały przysłuchuje się ob- 
radom. W kuluarach rojno. Przez try- 
bunę sejmową przewijają się „азу“ 
pariamentarnych klubów, przywódcy 
stronnictw i zaprawieni w kunszcie o- 
ratorskim i polemicznym fechmistrze. 

Powiedźmy zgóry: mówcy opozy- 
cyjni naogół zawiedli. Nawet pos. St. 
Stroński (Kl. Nar.) zaliczyć musi swo- 
je wystąpienie tym razem do najmniej 
udanych. Było błade, źlę skonstruowa- 
ne, rozdrażnione. Reprezentanci Chrze 
ścijańskiej Demokracji, NPR-u, mniej 
sześci narodowych ograniczyli się do 
krótkich deklaracyj. Lecz na wszyst- 
kich przemówieniach opozycyjnych po 
słów zemściło się jedno: — brak szcze 
rości i ucieczka przed pozytywnem ok 
reśleniem swego stanowiska wobec 
zgłoszonego projektu. Szukano tej u- 
cieczki w dygresjach o „wyborach* 
i „Bydgoszczy, mówiono o „sytuacji 
gospodarczej” i „Brześciu. Nie odwa- 
żając się na otwarią obronę obecnego 
ustroju ani nie negując, że konstytu- 
cja marcowa domaga się stanowczej 
naprawy, wysuwali mówcy opozycyj- 
ni argumenty często niewybredne, by- 
le tylko zdeklarować swoje negatywne 
wobec projektu stanowisko. Prawica 
zatem — a ona przedewszytkiem pono 
si winę za braki naszej, obowiązującej 
dziś konstytucji, — zdeklarowala, že 
docenia wprawdzie w pełni wagę na- 
prawy ustroju i że „z całą bezintereso 
wnością i obywatelską troską podej- 
mie to zagadnienie, ale zrobi to wów- 
czas, gdy... głos jej w Sejmie i rządzie 
będzie decydujący, kiedy więc będzie 
mogła przykroić tezy ustrojowe do 
swych partyjnych rachub i korzyści. 
Poseł Róg z Wyzwolenia miał odwagę 
oświadczyć imieniem Klubu Partyj 
Chłopskich, że chłop polski troszczy 
się dziś jedynie „kartoflanemi frasun- 
kami“, sprawą podatków i ceną żyta, 
a sprawa ustroju jest mu... „obca i o- 
bojętna*. Ta enuncjacja złożona bez 
porozumienia się z klubem, wywołała 
z miejsca szereg zastrzeżeń ze strony 
najbliższych przyjaciół politycznych 
mówcy i/nie odpowiada z pewnością 
poglądom: połskiej warstwy chłopskiej 
która nieraz już zamanifestowała swe 
patrjotyczne i państwowe stanowisko. 
Pogląd pana Róga jest typowem oka- 
zem ciasnego stanowego samolubstwa, 
ujmu jącego zagadnienia państwowe ze 
stanowiska li tylko wulgarnego utyłi- 
taryzrau i dowodzi, jak wielki jest 
„rozdźwięk między postawą Szerokich 
mas' a „ofiejalnym kursem polityki 
bankrutujących przywódców. 

Przemówienia posłów klubu B. B. 
postawiły obrady na wysokim pozio- 
mie rzeczowej dyskusji i przepoiły ją 
akcentami głębokiego przekonania o 
państwowem znaczeniu zagadnienia i 
o konieczności pozytywnego rozwiąza- 

nia go pomimo ws ch kłód, rzu- 
canych pod nogi, i wszelkich trudnoś- 
ci, wynikających z arytmetyki sejmo- 
wej. Deklaracja klubu B. B. złożona 

przez posła Jędrzejewicza, wysunęła 
na czoło dyskusji tezy zasadnicze. Pol 
ska otrzymać musi takie formy ustro- 
jowe, któreby jej zagwarantowały spo- 
istość, siłę i potęgę, odpowiada, jej 
mocarstwowemu stanowisku, oraz ko- 
niecznościom _ geograficzno-politycz- 
nym. Organizacja zatem państwa musi 
zapewniaś jednolitość decyzyj, nieza- 
łeżność administracji Od wszelkich 
czynników prywatnego czy grupowe- 
go interesu, a przedewszystkiem wy- 
sunąć na płan pierwszy. Władzę Naczel 
ną, której wielki autorytet moralny 
w oparciu:o należyte podstawy prawne 
stanowi zawsze ołbrzymi kapitał zau- 
fania, łączności i posłuchu. Mówcy na- 
stępnie oświetlili zagadnienie rewizji 

konstytucji wszechstronnie. Poseł Ma 
kowski rzucił swe niezmiernie intere- 
sujące wywody na szerokie tlo współ- 
czesnej Europy, gdzie kwestja prze- 
mian ustrojowych jest nietylko przed- 

        

   

  

   

  

miotem teoretycznych rozważań, przy 
kuwających uwagę opinji politycznej, 
ale gdzie są realizowane nowe formy 
organizacyj państwowych, bardziej 
przystosowane do wymogów idącego 
wciąż naprzód życią. Poseł Makowski 
powiódł słuchaczy przez teren europej 
skiej myśli krytycznej, która poczyna 
jąc od Jana Jakóba Rousseau, ojca 
dzisiejszego parłamentaryzmu, aż po 
współczesnych nam zwolenników tej 
formy ustrojowej, zowsze jednak woła 
ła o odpowiednie rozgraniczenie kom- 
petencyj władz, a ustrój parlamentar- 
ny hamowała szeregiem zastrzeżeń w 
możliwościach szkodliwego rozrostu i 
zwyrodnienia. Poseł Gar na podstawie 
doświadczeń z niedawnej polskiej rze- 
czywistości wykazywał nieodparcie, 
jak konstytucja marcowa stała się już 
formą bez treści, jak przekreśliło ją 
życie i uczyniło papierową jeno  de- 
koracją. Przed wymogami życia ustą- 
pić musiała, w epoce jeszcze przedma- 
jowej, zawarta w Konstytucji zasada 
rządów parłamentarnych, opartych o 
większość sejmową. Lwią część nasze 
go dorobku ustawodawczego zawdzię- 
czamy temu tylko faktowi, że Sejm 
dwukrotnie już zrezygnował z przewi- 
dzianych Konstytucją uprawnień i u- 
dzielił wiadzy wykonawczej szerokich 
pełnomocnictw. Sejm zwyrodniał, sto- 
sując w pracy ustawodawczej wyłącz- ' 
nie kryterja polityczne, narzucił państ 
wu ustrój oligarchiczny, symbolem któ 
rego byt t. zw. „Konwent Senjorów*, 
oddający bezgraniczną niemal władzę 
w ręce grupy przywódców partyjnych 

"Ten przegląd przewin sejmowładz- 
twa i bijących w oczy braków Konsty- 
tucji marcowej, logiczny, ścisły, operu 
jący tylko i wyłącznie faktami, był 
jednym z najsilniejszych momentów 
konstytucyjnej debaty. 

Na czoło dyskusji wysunęło się 
przemówienie posła Hołówki, żywe, po 
lemiczne, wygłoszone z werwą i swa- 
dą rutynowanego mówcy. Była to re- 
plika tym wszystkim, którzy chcieli- 
by sabotować rewizję Konstytucji i zba 
gatelizować ją lub odsunąć na dalsze, 
nieokreślone terminy. Był to głos jak- 
by szerokich warstw społeczeństwa, 
które pod hasłem naprawy ustroju 
szły do ostatnich wyborów i w reali- 
zacji tego hasła widzą rękojmię przy: 
szłości i rozwoju państwa. I poseł Ję- 
drzejewicz i szereg innych mówców 
z klubu B. B. wzywali Sejm do zgod- 
nej nad tem historycznem dziełem pra 
cy. Poseł Hołówko stwierdził, że opin- 
ja ołbrzymiej większości społeczeńst- 
wa jest pod tym względem jednolita 
i zdecydowana. Sprawa rewizji Konsty 
tucji nie zejdzie już z poła uwagi pu- 
blicznej, póki nie zostanie załatwiona 
w myśl naczelnych wskazań przedło- 
żonego projektu. 

R. 
Skid 

Sesja konstytucyjna Sejmu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pogłoski, jakoby obrady nad rewi- 
.zją konstytucji miały być przerwane 
z chwiłą zamknięcia sesji budżetowej 
Sejmu, są nieprawdziwe. 

Dowiadujemy się, że z końcem te- 
go miesiąca będzie zamknięta sesja 
budżetowa parlamentu i po krótkiej 
przerwie będzie otwarta sesja konsty- 
tucyjna. Nastąpi to w połowie kwiet- 
nia. W trakcie tej sesji komisja kon- 
„stytucyjna będzie prowadziła szczegó- 
łową dyskusję nad wniesionym już 
projektem B. B. W. R. Jednocześnie 
zaś plenum Sejmu będzie mogło załat 
wić szereg doniosłych i pilnych spraw 

AW peniedziałek — plenarne 
posiedzenie Sejmu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

„_ Najbliższe plenum Sejmu odbędzie 
się w najbliższy poniedziałek o godz. 
10 rano. Na porządku dziennym znaj- 

duje się szereg spraw bieżących. 

Zrzeczenie się inż. Pohow- 
skiego. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że wybrany na 
ostatniem posiedzeniu komisji wojsko 
wej na dełegata do zarządu funduszu 
kwaterunku wojskowego inż. Pohow- 
ski, zrzekł się tego stanowiska, ze 

względów natury zawodowej. 

  

    
   

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
RERZPROROSCKOWOSDIWADNAREY DYTOB ОООа ЕН 

‚ rencji paneuropejskiej 

     Pierwszy chłopak chory na wści 
rego uleczył wielki Pasteur, został e 
uczcżony poninikiem w instytucie Pesteura 

w Paryżu. 

    

Rudjencie u P. Prezydenła. 

WARSZAWA. 6.111. Pat. -— Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 6 b. m. przed południem p. mi- 
nistra spraw wewnętrznych Składkow 
skiego oraz wiceministra  Korsaka. 

Sędzia Demant w Krakowie. 

KRAKÓW. 6.111. Pat: — W związ- 
ku ze śledztwem w sprawie kongresu 
Centrolewu w Krakowie przyjechał 
wczoraj do Krakawa sędzia Śledczy 
do spraw szczególnej wagi p. Demant. 
Sędzia Demant rozpoczął przesłuchi- 
wanie świadków. Między innemi prze 
słuchał magistra praw Zygmunta Gros 
sa, sekretarza egzekutywy O. K. R. 
POD 

Uniewinnienie posła. 

LWÓW. 6.III. Pat. — Proces po- 
sła Unda, adwokata dr. Stefana Bila- 
ka, oskarżonego z art. 65 U. K., za- 
kończył się wczoraj uwolnieniem go 
wobec zaprzeczenia winy „przez Sę- 
dziów przysięgłych. 

—0— 

© czem rozmawiał Curtius 
z rządem austriackim. 

BERLIN. 6.111. Pat. — Biuro Con- 
ti donosi ze źródeł poinformowanych, 
że prowadzone w Wiedniu rozmowy 
między min. Curtiusem a rządem a- 
ustrjackim dotyczyły m. in. sprawy po 
rozumienia gospodarczego na zasadzie 
regjonalności. Konferencje te wykaza- 
ły, że Niemcy i Austrja chcą przygo- 
tować to porozumienie przez dostoso- 
wanie się do sytemów gospodarczych 
innych państw. Na kwietniowej konfe 

Niemcy i A- 
ustrja wystąpią solidarnie. 

Włoska czrezwyczajka. 

RZYM. 6.1II. Pat. — Wielka Rada 
Faszystowska powzięła uchwałę, w 
myśl której zbrodnie polityczne prze- 
widziane przez kodeks karny będą od 
dnia 1 lipca r. b. przedstawiane spec- 
jalnemu trybunałowi dla obrony pań- 
stwa, którego trwanie przedłuża się. 

„ek mu 

Bilans Banku Polskiego. 
, WARSZAWA. (Pat) Bilans Bankų Pol 

skiego z: ią dekadę lutego wykazuje za- 
t. j. a 46 tys. zł. więcej, 

I dzie. Pieniądze i na- 
sżności zagraniczne zaliczone do pokrycia 

wzrosły o 291 tys. do sumy 224.3 й 
Również i nie: 
ły się o 740, 
Portfel wekslowy 
6.94 i 

      

  

   

  

    

   

    

59 tys. lune aktywa 
ię o 9 tys. i wynoszą 

ys. W pasywach pozycja natych- 
miast płatnych zobowiązań zmniejszyła się 
0 80.959 tys. (169.124 tys.). Obieg biletów ban- 
kowych zwiększył się o 144.993 tys. (.1284.160 
tys.). Stosunek procentowy pokrycia obiegu 
biletów i natychmiast płatnych zobowiązań 
banku wyłącznie złotem wynosi 38,72 proc. 
(8,72. ponad pokrycie statutowe), pokrycie 
kruszcwowo-wałutłowe 55,53 proc. | (15,53 
proc. ponad pokrycie statutowe). Wreszcie 
pokrycie złotem samego tyłko obiegu biletów 
bankowych wynosi 43,82 proc, Stopa dyskon- 
towa 7 i pół proc., lombardowa 8 i pół proc. 

i 

Wylew Stryja. 
STANISŁAWÓW 6.II. Pat. —- Na rzece 

Stwyj W Synowódzku Wyżnim utworzył się 
zator lodowy na przestrzeni 4 kilometrów, 
wskutek czego woda wystąpiła z brzegów, 
zalewając Korczyn Rustykalny, oraz kilka- 
set morgów pola. Opróżniono 20 domów. 
Dalszych 100 domów opróżnia się. Zachodzi 
niebezpieczeństwo zmiany koryta rzeki. O- 
koło 30 gospod: 
cja celem usunięcia zatoru jest w toku. 

Pożar szybu naftowego. 
STANISŁAWÓW 6.III. Pat. — Dnia 5 b. 

m. około godz. 18 wybuchł pożar w szybie 
naftowym na Bukowinkach pow. Bohorod- 
czany, własność inż. Wierzyńskiego i znisz- 
czył doszczętnie szyb i budowania wraz 
z maszynami. Pożar powstał wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem me- 
chanika Blocha. Szkody wynoszą około 200 
tysięcy złotych. 
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Wkrótce 

Cena 20 groszy. 
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w kinie „Hollywood* Włodzimierz Gajdarow ‹ Ка Rina 
w obrazie 
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Relacja szwedzka o pobycie Marszałka 
Piłsudskiego na Maderze. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Od kilku tygodni pojawiły się, za- 
równo w prasie krajowej jak i zagra- 
nieznej, różne płotki i pogłoski o Mar- 
szałku Piłsudskim. Wario wobec tego 
przytoczyć artykuł właściciela willi, 
w której mieszka Marszałek Piłsudski 
na Maderze, Szweda p. Hermana Ke- 
niga, w dzienniku szwedzkim „Dagens 
Nyheter", z dnia 1-go marca p. t. „Pił- 
sudski mieszka u Szwedów na Made- 
rzę”: 

Właścicielem wiili na Maderze, — 
czyłamy w tym artykule -— w której 
w czasie swej kuracji przebywa Mar- 
szałek Piłsudski, jest Szwed p. Her- 
man Kenig, urzędnik centrali spirytu- 
sowej, zamieszkały od wielu lat w Fun 
chalu. P. Kenig przybył w odwiedzi- 
ny do Szwecji i opowiedział naszemu 
współpracownikowi co następuje: 

„Przed willą stoi rzeczywiście po- 
sterunek policyjny, wiadomości jed- 
nak, że Marszałek Piłsudski unika lu- 
dzi, w obawie przed zamachem, są bar 
dzo przesadzone. Z Polski przywiózł 
on z. sobą' jedynie swego lekarza. Je- 
go gospodarstwem domowem zarządza 
Szwedka. Willa, w której zamieszkuje 
Marszałek zawiera 10 pokoi i jest śli- 
cznie położona z pięknym widokiem 
na morze. 

Ja sam od chwili przyjazdu nie 
spotkałem Marszałka ' Piłsudskiego, 
lecz otrzymuję z willi tak szczegółowe 
sprawozdania, i jestem przekonany, iż 
duża część wiadomości w  pra- 

sie, a pobycie Marszałka Piłsudskiego 
na Maderze, jest całkiem nieprawdzi- 
wą. 

Mówiono, że unika on ludzi i z te- 
go powodu przywiózł z sobą przybo- 
czną gwardję z Polski. Rzeczywiście 
zaś ustawiony jest tylko jeden posteru 
nek policji miejscowej przed willą. 
Marszałek nie przywiózł z sobą nawet. 
swej własnej służby i posługuje się 
jedynie moją służbą; składającą się z 
kucharki i służącej. Kuchnia jest bar- 
dzo prosta, je on bowiem raz na 
dzień potrawy gotowane, i pije często 
herbatę; sześć do siedmiu razy dzien- 
nie. 

Rzekome reflektory, które mają o- 
świetlać park w ciągu doby nie są ni- 
czem innem jak mojemi własnemi lam 
pami elektrycznemi, umieszczonemi 
na narożnikach domu. Możliwem jest, 
że świecą one także i w nocy. Marsza- 
łek jest zdaje się rzeczywiście zmęczo- 
ny i niechętnie widuje się z obcymi. 
Zresztą ńie można zauważyć u niego 
jakichkolwiek niedomagań. , Najchęt- 
niej przebywa on na tarasie z wido- 
kiem na morze, skąd nikogo się nie 
widzi. Porządkowanie ogrodu odbywa 
się wczesnym rankiem, zanim Mar- 
szałek wstanie. Natomiast praca przy 
uprawie winogron i bananów, odby- 
wa się przez cały dzień z tą różnicą, 
że ustawia się przed bramą posterunek 
polieji portugalskiej i nie wpuszcza się 
osób mu nieznanych. 

Pogłoska © wyjeździe P. Marszałkowej . 
Piłsudskiej na Maderę jest nieprawdziwa. 

Peł. od wł. kor. z Warszawy. 

W ostatnim numerze „Połonji'* Ka- 
towickiej, organu p. Korfantego, uka- 
zała się wiadomość, jakoby p. Marszał 
kowa Piłsudska w towarzystwie dr. 
Woyczyńskiej, wyjechała przed trze- 
ma dniami na Maderę. Agencja „,Is- 
kra' została jeszcze raz upoważniona 
przez czynniki miarodajne do stanow- 

czego zaprzeczenia tym płotkom inspi 
rowanym ze złą wolą i z pełną świa- 
domością o tem, że są one nieprawdzi- 
we. 

P. Marszałkowa Piłsudska jak i p. 
dr. Woyczyńska wogóle w ostatnich 
czasach nie opuszczały Warszawy. 

х Ž A 

Zaostrzenie stosunkėw miedzy Watykanem 
a rządem 

BERLIN G6.IEL. Pat. — Biuro Con- 
ti donosi z Kowna, że długołetni char- 
ge d'affaires rządu litewskiego przy 
Watykanie dr.. Szaulis został odwoła- 

litewskim. 
ny. W kołach litewskich komentują 
ten. fakt. jako dowód zaostrzenia się 
stosunków między rządem kowieńs- 
kim a Watykanem. 

Orędzie biskupa Chomyszyna. 
LWÓW. 6.11. Pat. — Biskup stani 

sławowski obrządku grecko-katolickie 
go ks. Chomyszyn umieścił w organie 
ofiejałnym swojej diecezji „„Wistnik* 
oświadczenie, w której potępia działal 
ność Ridnoj Szkoły i Proświty oraz 

inteligencji ukraińskiej, występującej 
rzekomo w obronie Kościoła katolickie 
go dla swoich celów politycznych, a 
prowadzącej w rzeczywistości akcję 
antykatolicką. 

Szczegóły spisku ukraińskiego. 
(Tel. od wl. kor. z Warszawy). 

A. T. E. donosi z Charkowa o 
szezegółach, wykrytego estatnio przez 
G. P, U. spisku nacjonalistów ukraiń- 
skieh. 

Ośrodek organizacji, do której na- 
leżało kilku wybitnych ezłonków par- 
tji komunistycznej z opozycji prawi- 
cowej znajdował się w Charkowie. 
Prawie we wszystkiech większych 
miastach oraz flocie ezarmomorskiej 
spiskowcy zorganizowali zakonspiro- | 
wane jaczejki, które jednakowoż nie 
zostały wykryte przez G. P. U. 

Dalsze dochodzenie ustaliło, że 
spiskowceom, udało się przeniknąć do 
wszechukraińskiego С. Р, U. W zwią- 
zku z tem w Charkowie aresztowano 

Insynuacje posła 
PARYŻ. 6.111. Pat. — Izba deputo- 

wanych rozpoczęła dyskusję nad bud- 
żetem Ministerstwa Rolnictwa. Pod- 
czas dyskusji komunista Duelos wy- 
rażał swoje oburzenie, że Francja do- 
słarcza samoloty państwom zagranicz 
nym, pragnąc uzbroić je do wałki prze 
ciwko Rosji sowieckiej. Przewodniczą 

pięciu urzędników G. .P.. U. narodo- 
wości ukraińskiej. W Połtawie w o- 
statnich dniach lutego aresztowano 
około 200 Ukraińców, pod zarzutem 
uprawiania propagandy nacjonali- 
stycznej. Znaczną część aresztowa- 
nych, deportowano na wyspy Soło- 
wieekie. W związku z wykryciem te- 
go wielkiego spisku, sensację wywo- 
łało tajemnieze zniknięcie sekretarki 
osobistej prezesa Rady Komisarzy 
Ludowych, Republiki Ukraińskiej, 
niejakiej Niewskiej. Podobno została 
ona aresztowana i wywieziona w nie- 
znanym kierunku. Jednocześnie are- 
sztowano 16 oficerów sztabu ukraiń- 
skiego okręgu wojskowego. 

komunistycznego. 
cy lzby Deputowanych zaprotestował 
natychmiast przeciwko oświadczeniu 
deputowanego komunistycznego, za- 
znaczając, że Francja zbyt wiele ucier 
piała z powodu ostatniej wojny, aże- 
by zajmować się przygotowaniem no- 
wej wojny przeciwko komukolwiek. 

Wielkie zatory na Wiśle 
powodują zalewy. 

BYDGOSZCZ 6.311. Pat. — Wskutek u- 
tworzenia się nowego zatoru wpobliżu Nie- 
szawy oraz pod Chełmnem na Wiśle w 
Brdyujścia woda podniosła się o godz. 18 
do poziomu 6,90 m. Do Nieszawy eraz Chel- 
mna wyruszyły oddziały saperów eelem roz- 
sadzenia zatoru. Szoca, wiodąca z Foriionu 

do Godecza jest częściowo zalana. Załane są 
również dwie osady nadwiślańskie w powie- 
cie hydgoskim, z których mieszkańców zdo- 
łano na czas usunąć.. Zator długości 20 klm. 
znajduje się na Wiśle między Fordonem i 
Bieńkowikiem i usuwany jest obecnie przez 
4 łamacze lodów z Gdańska. 

TO BE) om a Z a%|'rzepiękna 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYSŁANIE PREZESA  ATEJTININRÓW 

DO WGRŃ. 

Po dokonaniu rewizji w domu studentów 
atejtininków, dwóch studentów policja are- 
sztowała. Jednego ze studentów, prezesa zwią 
zku studentów alejtininków Tomaszewicziu- 
sa, wysłano do obozu koncentracyjnego w 
Worniach. 

POWRÓT BISKUPA ELEUTERJUSZA 
DO KOWNA. 

Do Kowna powrócił z Paryża biskup Eleu- 
terjusz, który bawił tam w. celach pertrakta- 
cyj z metropolitą Eulogjuszem. 

PROTESTACYJNY WIEC PRZECIW CY- 
- WILNEJ METRYKACJI. 

W tych dniach w Rakiszkach został zwo- 
łany wiec katolickiej organizacji „pawasi- 
rininków*, na którym ostro potępiono za- 
miar rządu wprowadzenia cywilnej metry- 
kacji. Niektórzy z mówców oświadczyłi, że 
nie pozwolą wprowadzić tej metrykacji & 
będą. ją czynnie zwalczali. Obrady wiecu 
przybrały tak gwałtowny charakter, że połi- 
cja kilkakrotnie zmuszona była interwenjo- 
wać. 

OGRANICZENIA DŁA URZĘDNIKÓW 
POLICJI. 

W tych dniach departament policji w 
Kownie wydał zarządzeńie na mocy które- 
go urzędnicy policji prowadzący jakieś inte- 
resy lub zajmujący się adwokaturą zosta- | 
ną zwolnieni z posady. 

Zarządzenie to zostało wywołane kilka- 
krotnie zanotowanym faktem że urzędnicy 
biorą udział w przetargach kupują sporne 
lasy i t. d. 

Kilku urzędników policji już zwolniono. 

DOROCZNY ZJAZD ZWIĄZKU MIAST. ' 
W niedzielę 8 marca odbędzie się w Ko- 

wnie doroczny zjazd Związku miast i mia- 
steczek. 

WYCIECZKA DO MOSKWY. 
Grono studentów wydziału humanistycz- 

nego uiwersytetu kowieńskiego zamierza dn. 
29 b. m. wyjechać do Moskwy. Celem podró- 
žy jest zaznajomienie się z rosyjskiem te- 
atrem współczesnym. T-wo „Voks* w Mo: 
skwie utworzyło komitet, który czyni przy- 
gotowania na przyjęcie gości: otrzymano już 
miejsca bezpłatne we wszystkich moskiew- 
skich teatrach: za przejazd będzie pobiera- 
na opłata zmniejszona o 50 procent. Wy- 
cieczka zabawi w Moskwie około tygodnia, 

TYDZIEŃ „CZYSTOŚCI. 

„ Władze litewskie«uchwaliły urządzić w 
Litwie od 17 do 24 maja „tydzień czystości't. W «ciągu „tygodnia czystośmi* pilną u- 
wagę będzie się zwracało na propagandę 
czystości wśród młodzieży szkolnej, zwłasz- 
cza w szkołach początkowych. Zostaną pod- 
jęte starania, aby wszyscy nauczyciele szkół 
początkowych wzięli czynny udział w pracy 
wygłaszając odczyty, bądź w inny sposób 
propagując zachowanie czystości. 

CHOROBY ZAKAŹNE W KOWNIE. 
Od dnia 1 do 28 lutego r. b. zarejestro: 

wano w Kownie 56 wypadków chorób za- 
kaźnych (w styczniu 70). 

SĘDZIA ŚLEDCZY — KOBIETA. 
Magdalena Brazysówna, czasowo pełnią- 

ca obowiązku sędziego Śledczego II rewiru 
w Szawlach, w tych dniach otrzymała osta- 
teczną nominację na to stanowisko. 

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Zamknięcie polskiej szkoły || 

rolniczej w Komajsku. 
Z pogranicza donoszą, iż z rozporządze- 

nia władz mińskich zamknięta została poł- 
ska szkoła rolnicza w Komajsku. Personeł 
nauczycielski w ilości 7 osób został aresz- 
towany pod zarzutem uprawiania kontrrewo- 
lucyjnej działalności. 

Równocześnie aresztowano 15 uczniów 
których z nauczyciełami wywieziono do 

Mińska. + 

RONA EEOTKRCZROOYWOO DSN 

Giełda warszawska z dn. 6.HI. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Bolarg FI O 8.918, - 8,033, 8,8927, Gdańsk . . 178,30— 173,75—172,8/ 
Londyn « . . - . . 41,351/,— 43,46 43,25 
Nowy York . . . . - . 8.917—8%37—8,897 

8,926 — 8,04 *—8.908 
34,951/, —35,04 — 84,87 

Now York telegr. „ . ^. 
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PRZAND JOY 26,431/, — 26 ,50:/, — 26,37 
Stukholm . . . . . 240, 5 —239,65—238,45 
Szwajcacja . . . .. 111,82 —172,2 
WIeBSA O GI 125,41—125,73—12 „10 
Wioahy L. + + + 46,76 —46,88—43,64 
Berlin w obr.pryw. - - „ 2i814 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5% pożyczka inwestyc. . . . . . .. 48.50 
6% dolarowa - - . . . . . . 73,75 — 74,50 
7% Stabiłizaeyjna . . . « . . . . 83.00 
3% budowlana. .. . . . ... › . 50,00 
8% L. Z. B. G. K. i B. R, obl, B. G. K. 04 00 
Te same 7% . . . . . - оке е MS 
8% Tow. Kred, Przem. Pol. . . 84,78 
4'/,% warszawskie -« . . . „ . 59,75—53,00 
8% warszawskie . . . . . . 12,75 — 73,25 
8% Częstochowy . . .. .. ... — 63,50 
8% Kalisza RA UR 63 00 
8%: LUBINA V ra a P 63,55—63,75 
SOL W JAWOR L AO 
10%, Siędłeos 2 a as ‚ 75,00 

AKCJE: 
Bank Polski ... . « » + 
Sole Potasowe . - 3 
Gukier . . .  » 
Moódrzejów + « > « « - « « « 
Pociski + 6:16. . 
Starachowice 
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Listy z Warszawy. 
Frekwencja  teatralna.—Kartkowicze.—Ceny « —złudenia. — Papierowe przepisy. — Bezce- 

lowe drogowskazy. — Walka magistrackiego strusia z etatyzmem. — Ruch budowłany. — 
Lamenty kamieniczników i ich ofiar. 

Na jednem z ostatnich zebrań 
członków Związku Autorów Drama- 
tycznych Polskich dyr. Szyfman 
stwierdził, iż nieprawdą jest, jakoby 
po wojnie frekwencja publiczności te- 
atrałnej spadła. Jest wręcz przeciwnie. 
Naogół biorąc, widownia zapełniana 
bywa liczniej. Zmieniła się tylko na 
niekorzyść przedsiębiorców  teatral- 
nych kalkulacja. Koszty są większe, 
a poza tem nadmiernie rozpowszech- 
niło się korzystanie z biletów ulgo- 
wych i bezpłatnych. 

I rzeczywiście — od szeregu lat 
warszawskie teatry miejskie walkę 

. prowadzą z „kartkowiczami*, ale — 
jak dotąd — na klęskę tę sposobu zna- 
leźć nie mogą. Pełną cenę biletów pła- 
cą jedynie... naiwni. Natomiast ciągle 
wzrasta liczba uprawnionych do otrzy 
mywania ulg: Korzysta z nich nietyl- 
ko kształcąca się młodzież, ale również 

pracownicy najrozmaitszych instytu- 
cyj, posiadających coś w rodzaju zbio- 
rowych abonamentów. Niezależnie od 
tej falangi osób, płacącej zniżone ceny 
(ale bądź co bądź, coś płacącej) ist- 
nieje znaczna gromada widzów, . nie 
dających ani grosza. Toć samych pism 
codziennych mamy w Warszawie 
przeszło 20. A tygodniki! Są redakcje, 
wymagające dła siebie po kilkanaście 
bezpłatnych miejsc. 

Wszystko to sprawia, że sumy, o- 
siągane z kompletów, nie stoją w żad- 
nym stosunku do dochodów teoretycz- 
nych. A więc dyrektor, który mówi 
sobie, że w jego teatrze kompłet daje 
tyle a tyłe — sam siebie okłamuje. 
W dzisiejszych stosunkach nie może 
on nigdy wiedzieć, ile mu przynosi za- 
pełniona widownia. A właśnie ta nie- 
świadomość jest okolicznością najgor- 
szą, bo nie pozwala przewidywać, a 
preliminowanie budżetu czyni iluzo- 

rycznem. 
Jakaż byłaby na to rada? Sądzę, 

że bardzo prosta. Sprowadzić ceny do 
takiej wysokości, któraby wszelkie ul- 
gi czyniła zbytecznemi. Masowe ko- 
rzystanie z nich dowodzi, że nominal- 

ny koszt biletu przewyższa odpowied- 
nią pozycję w budżecie warszawia- 
nina. Teatr musi się więc do jego moż- 
fiwości przystosować, a nie naznaczać 
cen fantastycznych, które płacą tylko 
wyjątkowi „frajerzy. 

Mamy tu do czynienia z tak często 
powtarzającem się u nas zapoznawa- 
niem konieczności życiowych, które 
najrozmaitsze przepisy i prawa usiłują 
nadaremnie w pewne ująć karby. Po- 
nieważ jednak z realnemi warunkami 
się nie łiczą — pozostają bardzo nieu- 
stępliwe... na papierze, podczas gdy 
życie nic sobie z nich nie robi. W re- 
zultacie — pozory i reguły idą do Sa- 
sa, prawda do lasa, a potem następują 
łamenty, że przewidywania i rachuby 
zawodzą. 

Siedzę w oknie, patrzę... Oto dłu- 
bią coś robotnicy w, bruku. Co?... 
Wpuszczają w asfalt metalowe krąż- 
ki. Mają one wskazywać przechod- 
niom, którędy powinni przechodzić 
przez jezdnię. Po jakiego licha to się 
robi?... Na stu przechodniów jeden 
może skorzysta z tego drogowskazu... 
niechcący. A może chodziło o to, by 
dać zarobek bezrobotnym?... Gdzie 
tam! Poprostu z bezmyślności, albo 
żeby dogodzić jakiemuś ustosunkowa- 
nemu w magistracie dostawcy-kombi- 
natorowi. 

Bo gdyby szło o bezrobotnych, by- 
łoby dla nich pracy w bród, gdyby na- 
reszcie miasto przestało czekać na boj- 
kotującą ruch budowlany „inicjatywę 
prywatną" i zaczęło stawiać. własne 
domy mieszkalne — tak, jak to czyni 
Berlin, Wiedeń i szereg innych miast 
europejskich. 

Ale warszawska Rada Miejska wę- 
szy wszędzie „,etatyzm'*, którego jest 
ideową przeciwniczką. Sądzi ona, że 
skoro schowa głowę w piasek, by nie 
widzieć konieczności życiowej — tem 
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samem owa konieczność szczeźnie i 
powrócą dawne „dobre“ dla kamie- 
niczników, przedwojenne czasy; że oni 
znów zaczną budować, budować... i 
zdzierać. E 

Zbliża się właśnie sezon budowla- 
ny, lecz przygotowań do niego nie wi- 
dać. Wprawdzie na peryferjach, a na- 
wet dalej wciąż tworzą się kolonje 
kooperatyw mieszkaniowych; ale słu- 
żą one w przeważnej części średnio sy- 
tuowanej inteligencji, niekiedy zorga- 
nizowanym robotnikom. Wzrastające- 
go jednakże głodu mieszkaniowego to 
nie likwiduje i liczba bezdomnych nę- 
dzarzy się nie zmniejsza. 

Jedno tylko daje się zauważyć — 
mianowicie, .powolny spadek ceny io- 
kali odstępowanych ., na własność”. 
To znaczy: mieszkań w starych do- 
mach, podlegających ochronie lokato- 
rów, gdzie obowiązuje komorne wzglę- 
dnie przedwojenne. Właściciele tych 
kamienie wpadli na pomysł robienia 
nadbudówek. Dom trzypiętrowy pod- 
rasta — staje się pięcio, sześciopiętro- 
wym... I wtedy mamy takie curiosum, 
że lokal na drugiem piętrze kosztuje 
np. 300 zł. miesięcznie, a taki sam na 
6-tem piętrze — 700. Bo tu jest ochro- 
na lokatora, a tam niema. Tylko trze- 
ba pamiętać, iż ten lokator „chronio- 
ny (dziś już rzadko kiedy przedwo- 
jenny) musiał za ową ochronę gospo- 
darzowi słono zapłacić pod postacią 
części odstępnego, danego niby to tyl- 
ko poprzedniemu mieszkańcowi. To 
też właściwie — jeżeli chodzi o miesz- 
kania nieco większe — owa „ochrona 
dawno stała się fikcją. I jeżeli kamie- 
nicznicy tyle o nią robią rejwachu, 
to chodzi im głównie o zasadę: o to, 
żeby zdyskredytować i udaremnić w 
przyszłości prawo rządu mieszania się 
do ich interesów i stawianie tamy ich 
łupiestwu. ° 

Kampanja w tym duchu znowu 0- 
statniemi czasy została wznowiona. 
Zbudziło to z drzemki organizacje lo- 
katorskie, które najeżyły się, gotowe 
do walki. Wojna ta dałeko wspanialej 
przedstawia się na papierze, niż w rze- 
czywistości. Pozornie jest to obrona 
wyzyskiwanych przed wyzyskiwacza- 
mi, a naprawdę .zwada dwu wyzyski- 
waczów o prawo obdzierania istotne- 
go parjasa — t. j. subłokatora. Subło- 
kator bowiem stanowi gros mieszkąń- 
ców stolicy. On tylko jest prawdziwą 
ofiarą stosunków powojennych i prze- 
ludnienia miasta. Gospodarze. lamen- 
tują, ale krzywdy żadnej nie mają. 
Papierowemi rublami oczyścili z dłu- 
gów swe nieruchomości, a choć nie- 
wysokie biorą komorne, jednak za 
znaczną część mieszkań pobrali ry- 
czałtowy haracz. Alarmują opinę rów- 
nież lokatorzy, boć'przecież reprezen- 
tują łupiony za dawnych czasów ogół, 
który dobrze pamięta przedwojenne 
zdzierstwo warszawskich „obywateli*. 
W gruncie rzeczy jednak lokator jest 
dziś faworytem losu, za którego czynsz 
płaci gnieżdżący się kątem podna- 
jemca. 

I oto mamy znów przykład tak 
często powtarzającej się u nas rozbież- 
ności międży życiem i jego pozorami. 

Stąd to tyle trudności w umacnia- 
niu owemu życiu odpowiedniego ło- 
żyska. 

Benedykt Hertz. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

1 Rzeczną! 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| oferty proszę nadsyłać do each 
1 

  

„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87. 
dła W. 5. 
  

TEATR LUTNIA. 
„Sztu!a”, sztuka w 8-ch aktach K. Leczyckiego. 

O prymicjach młodego autora na- 
leży pi ze specjalną uwagą. Po 
pierwsze, gdyż zawsze się w nich zo- 
baczy pazur Iwa lub ogon rybi, cechy 
talentu lub nicości, powtóre że to pącz- 
kowanie można mroźnem słowem 
zwarzyć i zniszczyć chęć twórczej pra- 
cy. Ale te względy nie powinny po- 
wstrzymywać od wyrażenia bezstron 

     

  

mego sądu, i złą usługę oddaje auto- 
rowi początkującemu ten, kto błędy 
pomija milczeniem, a mówi tyłko o 
zaletach. P. Leczycki stwierdził, że nie 
należy do żadnej akcyjnej spółki wza- 
jemnej adoracji, tem pogodnie wysłu- 
cha zatem moich indywidualnych po- 
glądów na swoją sztukę. 

Jako utwór realistyczny i tenden- 
cyjny o podkładzie społecznym rozpa- 
trywana być musi pod kątem prawdy 
życiowej i w tej dziedzinie grzeszy nie 
jednem. Przedewszystkiem, jeśli już 
wogóle wyjaskrawia błędy i ułomno- 
ści szkoły polskiej, robiąc z niej ro- 
dzaj mrordowni-koszar, koła młyń- 
skiego, przygniatające młode „веп- 
jalne' jednostki, coś słowem nie wiele 
lepszego od rosyjskiej obcej szkoły, 
to daje obraz zdeformowany o skon- 
densowanych ujemnych cechach zgni- 
fizny, bołesny dła uczuć narodowych, 

  

   

  

zwłaszcza w ustach człowieka, który 
chyba z rosyjskiej szkoły wyniósł nie 
najlepsze wspomnienia. Daje przytem 
obraz nieprawdziwy, bo wiełe z cech 
i problemów poruszanych w sztuce 
Łeczyckiego uległo radykalnej zmianie 
na lepsze (kwalifikacje nauczycielskie, 
zespolenie personelu, jego ofiarność w 
pracy nad młodzeżą), więc sztuka 
musiałaby mieć na afiszu wzmiankę, 
iż rzecz się dzieje w 1925—26 roku. 
Rozpatrując rzecz z punktu widzenia 
szkolnictwa, trudno policzyć ją p. Le- 
czyckiemu za piękny czyn coś, co nie 
jeden będzie miał prawo nazwać „na- 
pašcią“ na nasze naučzycielstwo, bo- 
rykająece się w potwornie trudnych 
warunkach właśnie na naszych rubie- 
żąch. Jest to rzucanie kamieni pod no- 

gi ludziom oddającym się syzyfowej 

pracy. 
Jeśli jednak spojrzymy na sztukę 

Sztuba od strony wyciągnięcia na wi- 
downię, na łamy prasy, na forum dy- 
skusyjne problemów postawionych 
przez autora, to należy mu przyklas- 
nąć i żałować tylko że nie zrobił tego... 
zgrabniej. To, że tak bardzo chciał 
wyidealizować kierunek indywiduali- 
zacji w szkole, przeciwstawiając go su- 
rowej, militarnej dyscyplinie dyrekto- 

      

   

  

sen. Rolle (BB). 

  

Debata budżetowa w Senacie. 
WARSZAWA 6.111. Pat. — Na posiedze- 

niu w dn. 6 b. m. Senat przystąpił do preli- 

minarza budżetowego Ministerstwa Robot 
Pubłicznych. : 

Referent sen. Skoczylas (BB) podkreślił 
że budżet ten migdy nie był dostatecznie 

dotowany. Naskutek tego Ministerstwo nie 

może nigdy zaspokoić potrzeb, to też musi 

ono poddawać rewizji swój program roczny 

z robót koniecenych brać najkonieczniejsze 
i kredytami tak operować, aby przedewszy- 
stkiem ukończyć prace rozpoczęte. 

Sen. Pant (Kłub Niemiecki) nawiązując 

do wczorajszego przemówienia sen. Ewerta 

który pod adresem sen. Utty powiedział, że 

jego przemówienie przeznaczone jest dla Ber 

lina, protestuje przeciwko temu i na znak 

protestu oświadcza, że senatorowie Klubu 

Niemieckiego w dyskusji budżeiowej nie 

będą zabierałi głosu. 

Odpowiadając sen. Pantowi, zabrał głos 
Przechodząc do resortu 

Ministerstwa Robót Publicznych, mówca do- 

maga się załatwienia kwestji regulacji rzek, 

Porusza kweetje elektryfikacji. W zakończe- 
niu zwracą uwagę na konieczność budowy 

nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej. 

Minister Robót Publicznych p. Norwid- 

Neugebauer oniówił zagadnienie turystyki, 

zaznaczając, że rząd zmierza do uczynienia z 

turystyki przedmiotu opieki i pomocy rzą; 

dowej. Przechodząc do spraw elektryfikacji 

mówca zwraca uwagę, że musimy przejść 

do ełekiryfikacji na większą skalę, do bu- 

dowy elektrowni regjonalnych i okręgowych. 

Prace nad płanem rozbudowy zbli © 

do końca i w lipcu można będzie przedsta- 

wić go Izbom. Co się tyczy Bibljoteki Ja- 

giellońskiej, to minister stwierdza, że bibłjo- 

teki miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Ja- 

giellońskiego otrzymają nowy gmach. Cho- 

   

  

  

  

dzidzi tylko o termiń, który zostanie prze- й 
sunięty prawdopodobine na  kwiecich 2е 
wzgłędu na roboty techniczne. 

Zkołei lvba przystąpiła do budżetu Mi- 

nisterstwa Spraw Zagranicznych. W refera- 

cie senatorka Hubicka podkreśla, że Mini- 

sterstwo ostatnio przystąpiło do pewnej re- 
organizacji, przywiązując wiełką wagę do 

udoskonalenia kwalifikacyj swego persone- 
lu pod wzgłędem fachowym i moralnym. Mi- 
nisterstwo zinierzą do stopniowej unifikacji 
służby dypłomatycznej i konsularnej. 

W dyskusji sen. Kozicki (Kl. Nar.), prze- 
mawiał na temat stosunków połsko-niemiec- 
kich. 

Sen. Dębski (PPS), nawiązując do poru- 
szonej sprawy obrony przed komunizinem, 
uważa, że wyjściem jest przebudowa spo- 
łeczeństwa, jednak nie nałeży przytem wpro- 
wadzać zamętu dó ruchu robotniczego. 

Sen. Loenwerherz (BB) uważa za szkod-   

liwą radę sen. Kozickiego, aby nie rzucać 
się na Rosję, bo wywołać to może wrażenie, 
jakoby prawdą były alarmy prasy narodowo- 
demokratycznej, że zachodzi możliwość 
jakoby Polska mogła dać się użyć do wy- 
wołania wojny. Niema w Polsce człowieka, 
któryby wierzył, że Polska może dać się 
skłonić do podobnej akcji. 

W dałszej dyskusji przemawiali sen. Motz 
(Kl. Cht.) i Kopciński (PPS), poczem marsza- 
łek zarządził przerwę. 

Po przerwie Senat przystąpił do budżetu 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Spra- 
wozdawca sen. Barański (BB) przedewszyst- 
kiem za: ył, iż inspekcja pracy rozwija 

nie, czego najlepszym dowodem 
zenie liczby strajków. Dział po- 
pracy oczywiście w tak wiełkim 

kryzysie ma zmniejszony zakres. a rząd z 
biur pośrednictwa pracy w ten sposób korzy- 
sta, że czynne są przy rozdziale funduszu bez 
robocia. Kasy Chorych są instytucją, której 
doniosłość jest dziś już ogólnie znana. Po- 
nieważ działalność Kas Chorych, jak wiado- 
mo przed paru łaty pozostawiała dużo do 
Życzenia, rząd poszedł na drogę ich reorga- 

nizacji. W sprawie ubezpieczeń społecznych 
odzywają się głosy krytyczne co do gromadze 
nia zbyt wielkich rezerw, którew roku 1930 
dosięgły sumy 95 miljonów. Sumy ie jednak, 
jak zapewnia referent, nie leżą bezczynnie. 
łecz drogą bezpośrednią, bądź pośrednią wra- 
cają do gospodarstwa krajowego. Następnie 
refereni omówił dział emigracji oraz opieki 
społecznej, podkreśłając, iż zasadnicza łinja 
tego resortu nie została zachwiana. 

Po przemówieniu sprawozdawcy rozwinę- 

ła się dyskusja, w której głos zabierali sena- 
torowie Brzeziński (BB), Pepłowski (NPR). 

i (BB) i Kisielewska (Kl. Ukr.), po- 
„emawiał minister pracy i opie po 

łecznej Hubicki, który poruszył sprawę świad 
czeń socjalnych, uważając je za jedną z pod- 
staw państwowości w całym cywilizowanym 
Świecie. Są one tak samo obowiązkiem spo- 
łeczeństwa wobec państwa, jak podatki i 

służba wojskowa. › - 
Następnie sen. Brzozowski (BB) zrefero- 

wał budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych, zoznaczając, iż przeprowadzone zosta- 
ły pewne oszczędności w.tym budżecie. Mó- 
wiąc o projektowanej zmianie podziału admi 

nistracyjnego państwa, referent uzasadnia po 
trzebę tej reformy koniecznością usprawnie- 

nia administracji i ujednostajnienia działania 

poszczególnych władz oraz zatarcia granie roz 
biorowych. Referent uzasadnia konieczność 
uchwalenia 6-miłjonowego funduszu dyspo- 

zycyjnego na walkę z komunizmem. W koń- 

cu referent zgłasza szereg wniosków oszczęd 
nościowych na ogólną sumę 120 tys. zł. W 
dyskusji przemawiali sen. Roman (BB), Ma- 

kuch (Kl. , Zaleski (BB). 

     

  

   

   

   

  

    

     

  

  

   

  

      

Jak funkcjonuje ioterja państwowa. 
WARSZAWA. 6.II1. Pat. — Dnia 

6'b. m. w godzinach popołudniowych 
odbyła się w: Generalnej Dyrekcji Lo- 
terji Państwowej konferencja praso- 
wa, w czasie której dyrektor General- 
nej Dyrekcji p. dr. Jakubowski wy- 
głosił wobec licznie zebranych: przed- 
stawiciełi pism stołecznych niezmier- 
nie interesujące przemówienie obrazu- 
jące działalność loterji  paūstwowej. 
W; przemówieniu tem p. dyrektor po- 
wiedział między innemi: Ponieważ 
znajdujemy się właśnie przed ciągnie 
niem V klasy łoterji, rozpoczynającem 
się 9 b.'m., pozwoliłem sobie zaprosić 
panów na ię konferencję, ażeby dać 

dokładny obraz Środków bezpieczeń- 
stwa, któremi rozparządzamy dziś, a 
które są owocem długoletniej prakty- 
ki i starannych dociekań własnych 
oraz uważnych obserwacyj najnow- 
szych zdobyczy w dziedzinie urządze- 
nia loterji klasowej w innych państ- 
wach. To też sytem kontroli zastoso- 
wany w Polskiej Loterji Państwowej, 
daje możliwe maksimum gwarancji 
unikania błędów i niespodzianek. Po 
referacie dr. Jakubowskiego szczegó- 
łowych informacyj dotyczących tech- 
miki ciągnienia loterji, udzelił zebra- 
nym p. naczelnik Kirstein. 

Katastrofa lotnicza. 
KRAKÓW 6.51. Pat. — W dniu 6 b. m. 

w poludnie na łotnisku Rakowickiem spadł 

samolot wojskowy, pilotowany przez ppor. 
Góreckiego. Piłot poniósł śmierć na miejscu. 

Aparat uległ zupełnemu rozbiciu. Przyczyną 
katastrofy było zapewne wadliwe działanie 
silnika. 

GGRTRKAKOACZRE 

> Gandhi nie zrzeka sie dąženia 
do niepodiegtošci Indyj. 

NOWE DELHI. 6.111. Pat — Gan- 
dhi, rozmawiając z dziennikarzami wy 
raził opinję, że zrzeszenie się poszcze- 
gólnych części imperjum brytyjskiego 
w jedną całość winno się opierać. na , 
zasadzie równości całkowitej, tak, aby 
każde z państw składowych posiada- 
ło swój własny sztandar państwowy. 
Indje powinny korzystać z prawa cał- 
kowitego samorządu, stanowiąc jed- 
nak część składu imperjum brytyj- 
skiego. W zawartym układzie Gandhi 
nie widzi nic takiego, coby stało w 

sprzeczności ze słynną rezolucją u- 
chwałoną w Karachi, a żądającą cał- 
kowitej niezawisłości Indyj. Ten postu 
lat niepodległości będzie broniony 
przez delegatów indyjskich również 
i na najbliższej konferencji okrągłe- 
go stołu, jaka odbędzie się w Indjach. 
Wreszcie Liga Narodów mogłaby dos 
konale zająć się rozpatrzeniem całej 
sprawy indyjskiej. Wszelako Gandhi 

powątpiewa, czy Wielka Brytanja zgo 
dziłaby się na przekazanie sprawy in- 
dyjskiej do Ligi Narodów. 

Starcie między Hindusami a muzuśmanami. 
BENGALORE 6.11L Pa. — W ceasie 

zajść, jakie miały miejsce pomiędzy Hindu- 
sami a muzułmanami, rany odniosło prze- 
szło 109 osób, a 3 Hindusów i 31 muzułma- 
nów musiano przewieźć do Szpitałi, W pew- 

ra, to, że postawiwszy tezę walki 
tych dwóch kierunków, chciał być 
bezstronny i powkładał w usta anta- 
gonistów tyłe za i przeciw, że mu się 
argumentacja rozchwiała, zbladła i 
rozpadła i bohater, profesor Stanisiaw 
który swoim romantyzmem szkolnym 
popycha młodzież na ryzykowną dro- 
gę samouwiełbienia, załamuje się raz 
po raz w swej sylwetce duchowej, i 
jest przegłosowany przez kochających 
uczniów nawet, (wyrzuty Stebelskie- 
go) i ostatecznie zwyciężony, wbrew 
intencjom autora, przez żełazny spo- 
kój i konsekwentne postępowanie dy- 
rektora. To się w ciekawy sposób za- 
znacza na scenie. Widać jak autor 
sili się na zgnębienie dyrektora i zwy- 
cięstwo tezy nauczycieła, a mimo te 
chęci, bierze górę i wzbitdza. zaufanie 
zasada dyrektora w przeciwstawieniu 
do chwiejnej linji postępowania nau- 
czycieła, który to przyzwala na wy- 
kręty przy maturze w 3-ej odsłonie, 
to je potępia w 4-ej. To występuje z 
surową i niewiem czy możliwą do po- 
myślenia ostrą krytyką w stosunku 
do dyrektora, to uznaje jego zasługi. 
Wogóle postać tego głównego bohatera 
jest mętna i rozłazi się autorowi w pal- 
cach. Natomiast dużo wyraźniejszą. 
konsekwentnie przeprowadzoną i pię- 
kną w ryzykownej scenie z rewolwe- 
rem, jest postać dyrektora. W całości, 
mimo tych przejaskrawiań i niekon- 
sekwencyj. mimo przydługich repor- 

nym momencie tłum, liczący trzy tysiące 
osób, cbrzucił kamieniami oddział kawalerji 
raniąc 7 żołnierzy. Przyczyną zaburzeń były 
fałszywe pogłoski o spaleniu meczetu i za- 
biciu kilku osób. 

terskich scen, zupełnie zbytecznego о- 
statniego aktu, sztuka przynosi ele- 
ment twórczy i pewien ruch myślowy, 
pewną chęć wyjaśnienia spraw, żywo 
ogół obchodzących i to powinno być 
autorowi policzone za zasługę. Dyrek- 
cja, życząc początkującemu autorowi 
dobrze, powinna użyć doświadczonych 
nożyc reżyserskich i obciąć rozwlekłe 
sceny, jaskrawe połajanki, naprosto- 
wać pewne krzywizny. 

Skondensowałoby to całość i uwy- 
pukliło dodatnie cechy i sceny A ta- 
kich jest sporo. Pierwszy akt jest dob- 
rze postawiony, zawiera w sobie cały 
problem sztuki, następne są tylko roz- 
winięciem i ilustrują wałki dwóch prą- 
dów, walki o dusze uczniów, walki 
demoralizującej i dającej do myślenia. 
Rozmowa w akcie 3-m pomiędzy dy- 
rektorem i nauczyciełem jest wybit- 
nym momentem uczuciowy i głębo- 
ko wstrząsającym probłemem, nieroz- 
strzygniętym przez autora, który przy- 
znaje przez usta któregoś z bohaterów, 
že obaj walczący mają słuszność i wal- 
czą z sobą w najlepszych intencjach. 
To też dzięki tym scenom „dzięki tej 
chęci szukania jakiejś prawdy w dzie- 
dzinie bardzo jeszcze nieskrystalizo- 
wanej: systemu nauczania i pedago- 
gicznych eksperymentów, praca p. Le- 
„czyckiego pociąga i nie może być u-: 
ważana jako świadoma chęć szkodze- 
nia pracy nauczycieli szkół Średnich. 

Dużo jest tam niezręczności i na- 

< Wobec zawartej ugody. 
LONDYN. 6.111. Pat. — Z New- 

Dełhi donoszą, że wicekról Irvin cof-* 
nie dzisiaj szereg zarządzeń w związ-- 
ku z przerwaniem biernego oporu. Za- 
rządzenia te dotyczą głównie prasy о- 

raz stowarzyszeń. Zwołnienie więź- 
niów nastąpi w jak najkrótszym cza- 
sie, jednakże najprawdopodobniej za- 
łatwienie tej sprawy będzie wymagało 
kilku dni. 

0 kredyty na budowę pancernika „B“. 
BERLIN. 6.III. Pat. — Rokowania 

między kanclerzem Brueningiem a 
frakcjami parlamentarnemi zostały w 
dniu wczorajszym zakończone. Frak- 
cja socjal-demokratyczna obradawala 
wieczorem nad sytuacją polityczną. 
Ogłoszony został komunikat, stwier- 
dzający, że stanowisko partji socjal- 
demokratycznej wobec budżetu woi- 
skowego, zwłaszcza wobec budowy 
pancernika „B*, załeżeć będzie od о- 

      

gólnej sytuacji politycznej, w pierw- 
szym rzędzie od tego, jakie decyźje za 
padną w sprawie zgłoszonych ostąt- 
nio przez socjal-demokratów nowych 
wniosków w zakresie połityki społecz- 
nej i finansowej. Frakcja centrowa u- 
chwaliła: głosować za pierwszą ratą 
na budowę pancernika. Frakcja ludo- 
wa wypowiedziała się przeciwko. so- 
cjal-demokratycznym i komunistycz- 
nym projektom podatkowym. 

  

w bawełnianym klubie Nowego Yorku 
Korespondent P.A.T. z Nowego Yorku nad 

syła taką barwną impresję 
Gotton Club? Bawełna? Kłub? Zaciszne 

pokoje, przepastne fotele... zebrania potenta- 
tów baweinianych... stosy pism... chłodne о- 
czy miłjonera R... nerwowo dr ręce plan- 

iti-miljonera Sm... drewniane twa- 
.. dużo dymu cygarowego.., go- 

rączkowe obrady z racji zniżki cen bawełny? 
Gdzież tam... Cotton Club przy zbiegu 142 

ulicy i Lenox-Ave to — ciemne twarze, po- 
łyskujące zęby, smukłe nogi, rytmiczne ciała, 
zwarjowane saksofony, nieprzespane noce, 

Cotton Cłub — to murzyński dancing.“ 
Opuszczamy jeden z licznych teatrów no- 

wojorskich. Deszcz załewa asfalowe jezdnie. 
Co zrobić z resztą wieczoru? Kolacja? Ach, 
nie! Objętość bioder współczesnej kobiety nie 
może przekroczyć 85 centymetrów. O tej po- 
rze wolno tyłko tańczyć, posilając się w prze- 
rwach... coctaiłe'm. Zatem — do murzynów. 

U murzynów szanujący się biały nie zje 
nawet kawałka chleba. Go innego zakorko- 
wana butełka „ginger ale“. : 

— Ach, chodźmy, chodźmy do murzynów! 
Nigdy „biały daneing nie będzie miał tego 
uroku. 

Obszerne auto już pędzi V Aleją w kierun- 
ku 142-ej ulicy. Przy drzwiach klubu czarny, 
olbrzymi drab liberji podbiega do samo- 
chodu, rozpinając nad główkami pań czer- 
wony parasol. Mulatka w obcisłych spoden-/ 
kach odbiera w szatni garderobę, Po otrzy- 

maniu dwudołarowych biletów wstępu wcho- 
dzimy do wnętrza. 

Półmrok. Duży prostąkąt lśniącej posadz- 
ki okrążają stoliki, umieszczone na podwy 
szeniu. W głębi jazz. Między stolikami drze- 
wa, obok małe domki, wysokości pół metra, 
Każdy domek ma mnóstwo okienek. oświet- 
lonych wewnątrz. Domki te to kopje domostw 
z dziełnic murzyńskich. W całej sali takie 
same malutkie okienka o czterech szybkach, 
przysłoniętych perkalowemi, kraciastemi fi- 
raneczkami. Siadamy. Najbardziej zwarjowa- 
ną orkiestra na globie suchym, rytmicznym 
stukiem kostek (chyba nie ludzkich)... rozpo- 
czyna black-botoma. Jęczą saksofony, wtóru- 

ja banjo, szaleje fortepian. Muzykalność czar- 
nych wykonawców pokonywuje trudności 
przeładowanej synkopami mełodji. Dyrygent 
tańczy, porwany rytmem, wreszcie chwyta 
megafon i śpiewa o „czarnych, jak srebro 
oczach Suzy”. W takt black-bottoma posu- 
wają się pary. W półmroku sali spojrzenia 
kobiet nabierają tajemniczości. Mężczyźni 

  

   

   

   

                  

   

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohulanee. Dzisiej- 

sza premjera „Salome“ Wilde'a. Dziś o g. 
8ej odbędzie się w Teatrze na Pohulance 
premjera oczekiwanej z takiem zaintereso- 
waniem „Salome“ Oscara Wilde'a. Arcy- 
dzieło to otrzymało niezwykle efektowną 
oprawę dekoracyjno-kostjamową projektu 
Eugenjusza Dziewulskiego, który zarazem 
jest autorem przebogatej ilustracji muzycz- 
nej, napisanej specjalnie do tej sztuki. In- 
scenizacją kieruje również E. Dziewulski. 

W rołach głównych Eichlerówna, Sawicka, 
Severinówna, Kreczmar, Miłecki, i dyr. Zel- 

werowicz. 

Pozatem bierze udział zwiększona or- 
kiestra, oraz balet klasyczny. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś po 

raz drugi „Sztuba* pióra Wilnianina, Kazi- 
mierza Leczyckiego, która wywołała olbrzy 
mie zainteresowanie, dzięki żywości poru- 
szanych zagadnień. Reżyseruje dyr. Zelwe- 
rowicz, oraz świetna gra całego zespołu 
z Kamińską, Balcerzakiem, Łubiakowskim 
i Wasilewskim na czele — wróżą sztuce tej 
długotrwałe powodzenie. 

— Niedziełne przedstawienia popołud- 
niowe. Jutro w obu Teatrach Miejskich po 
cenach zniżonych w Teatrze na Pohułan- 
ce ukaże się o godz. 3 m. 30 po poł.. dwie 
Świetne jednoaktowe' komedje F. Molnara 
„Bankiet* i „Raz, dwa, trzy”, w reżyserji 
i z udziałem dyr. Zelwerowicza. 

W Teatrze! „Lutnia* ukaże się o godz. 
3 m. 30 ppoł. najnowsza komedja Krzywo- 

      

iwności scenicznych, jak np. ten cały 
efekt z aparatem radjowym, którego 
się każdy domyśla i udaje że nie widzi, 
dużo wygłaszanych mów na tematy 
szkolne i kontrowersyj przewlekają- 
cych łeniwą akcję, ale mimo to, ujaw- 
niają się obok dużych wad konstruk- 
cyjnych duże wartości uczuciowe i 
myślowe, a to jest coś warte w cza- 
sach zobojętnienia na sprawy najbli- 
żej nas obchodzące.- 

Nie widzę niebezpieczeństwa tej 
sztuki dla młodzieży, i ona, i rodzice, 
nawet mało uświadomieni, rozróżnią 
w tej ekspozyturze teorji prawdę istot- 
ną, faktyczny słan obecnej szkoły, od 
tego co noże było lat temu kiika, uchy 
lą czoła przed hartem ducha dyrektora 
współczują obciążonemu dziedzicznie 
Stebelskiemu, i życzliwie spojrzą na 
dobre chęci nauczyciela. 

Aczkołwiek dzisiejsze warunki 

szkolne zmieniły się o wiełe na lep- 
sze i dla ueznów, i dla nauczycielstwa, 
nawet w tych zapadłych „Kresach 

które p. Leczycki opisuje bez życzli- 
wości, (nie przepuścił nawet pijaczy- 
nie-ojcu i bufetowemu narzekającemu 
na polskie rządy), to jednak poruszo- 
ny przez niego problem indywiduali- 
zacji w nauczaniu i wychowawstwie 
jest zawsze aktualny. Z pewnością te 
prądy się i dotąd ścierają. I właśnie 
ta zbytnia pochopność i nieopatrzna. 
choć pełna dobrej woli, akcja nauczy- 
ciela Stanisława, wydobywanie „gen- 

      

może zyt silnie przygarniają smukłe kibicie 
tancerek. 

Dystyngowany czarny maitre w smokingu 
oznajmia, że lada chwila rozpoeznie się pro- 
gram. Początek o północy. Ruffin-jazz roz- 
poczyna. Na prostokąt posadzki spada potę- 
Żny słup reflektorów, a razem z nim dwadzie 
ścia szalejących, krzyczących roześmianych 
fraków. Zgrabne, czarne fraki opinają młode, 
bo najwyżej 1b-to, 16-toletnie figurki mula- 
tek. Ich długie nogi tkwią w czarnych jed- 

wabnych frykotach i płaskich. lakierkach, 
włosy przykrywają Iśniące cylindry. Harmi- 
der nieopisany. Taniec przybiera coraz szyb- 
szy rytm. Ani płuca, ani serce europejskiego 
tancerza nie wytrzymałyby tempa. Orkiestra 
milknie. Dwadzięścia par pavtofelków przez 
chwilę wystukuje takt — znów muzyka i na 
tło czarnych fraków jednym skokiem wpada 
pomarańczowy kłębek. Złociste, prawie nagie 
ciało tancerki pręży się w jakimś dziwacznym 
ruchu. Sztywne, wełniste włosy nawet nie 
drgną, pod ściągniętemi brwiami spuszczone 

powieki, zmysłowe ruchy przypominają ta- 
niec brzucha. Stają się coraz szybeze. Coraz 
gwaltownićjsze; już nie można odróżnić ry- 
sów. Wreszcie zamierają. Zamiast oklasków 
suchy trzask.. Publiczność małemi, drewnia- 
nemi młoteczkami puka w stoły z zachwytu. 
Okłaski w Cotlon Club nie są przyjęte. 

Każdy kabaret murzyński musi pokazać 

ludziom „człowieka-węża*. Moda ma węże — 
węžowate torebki, obuwie, a'więc i na wężo- 

watych tancerzy. „Wąž“ z Cotton Club doko- 
nywuje cudów giętkości. Caie jego szczupłe, 
silne ciało wygina się we wszystkie strony, 
urągając wszełkim zasadom prawdopodobień- 
stwa. Znów jazz. Dwie ciemnoskóre sisters. 
Para czekoladowych brothers. Coraz duszniej, 
Wreszcie największa atrakcja programu: bia- 
ły człowiek - tancerz Henty. Przypomina do 
złudzenia Rudolfa Valenłino. Bogato hafto- 
wane kimono. W obu rękach wachlarze. Sku- 
pione, czarne czy. Blada twarz bez uśmiechu. 
Ruchy pełne kobiecej miękkości. Jego „taniec 
wachlarzy* to szczyt harmonii. 

Widzowie walą młoteczkami w stoły. Fa- 
nie szaleją. fienry kłania się bez uśmiechu, 
godnie jak samuraj. Wreszcie finał. Znów ha- 
łas orkiestry, znów czarne girls'y. Pojawiają 
się czerwone spodenki sprzedawczyń papiero- 
sów, palonych migdałów, łakoci. Gasną re- 
felektory. W półmroku tłoczą się tańczące 
pary. Przy stolikach tu i tam napełniają sie 
szkłanki zakazanym ginem. 

        

3. D. 

szewskiego „Noc Syłwestrowa”, która cie- 
szy się zasłużonem powodzeniem dzięki 

dowcipnej treści i świetnej grze zespołu. 

— K. Junosza-Stępowski w Wilnie. Zna- 
komity artysta Teatrów Warszawskich K. 
Junosza-Stępowski rozpoczyna wkrótce w 
Wilnie szereg występów. 

Pierwszy występ K. Junoszy-Stępowskie- 

go odbędzie się w czwartek nadchodzący 
12 b. m. w Teatrze „Lułnia*, w świetnej 
sztuce Verneuila „Azais“. Bilety już są do 
nabycia w kasie zamawiań. 

  

  

  

Ramon Novarro w „Zewie Ci 

  

jalnych* jednostek z pośród całości, 
co może pociągnąć do wykołejenia i 
przed czem tak rozsądnie ostrzega dy- 
rektor, jóst tematem ciekawym i prze- 
prowadzonym konsekwentnie. Indy- 
widualizm polski i jako taki, i prze- 
ciwstawiany z jednej strony subordy- 
nacji i scaleniu zachodniemu, a z dru- 
giej, unifikacji komunistycznej na 
wschodzie, posiada też swoje cechy u- 

jemne i dodatnie, swoje korzyści i 
straty w bilansie społecznym. 

„, Pewien szczegół w Sztubie może 
urazić „tutejszych ludzi — oto w in- 
tencji autora dodałniemi postaciami 
na tle „kałów”, kretynów i ośmieszo- 

nych starych panien, są tylko cokol- 
wiek „błędny* Stanisław i inspektor 
х Warszawy, Czy to też teza? Czy 

świadoma pochwała „nowości*? Ar- 

tyści wykazali całą dobrą wolę w ode- 
graniu Sztuki — zwłaszcza p. Wasi- 
lewski, który dyrektora zagrał ze szlą- 
chetnym umiarem wznosząc się na 
pierwszy płan. P. Balcerzak z roz- 
chwianej roli Stanisława wydobył to, 
co było najważniejsze, uczuciowy sto- 
sunek do uczni, p. Łubiakowski przej- 
mującym był jako Stebelski, po- 
mniejsze role, starannie jak zwykle. 

Hro. 
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1 OBRAZKI z KRAKI 
Organista — w roli fałszerza. 

*w Wilejce Powiatowej duże wrażenie wy- 
"warła wiadomość o aresztowaniu organisty 
miejscowego kościoła Jana Dziewickiego, о- 
skarźonego o sfałszowanie szeregu metryk 
urodzenia.  Zamieszczał ma nich fałszywe 
podpisy ks. proboszcza. 

- Metryki te organista sprzedawał rozma- 
itym podejrzanym osobnikom za co pobie- 

rał grube wynagrodzenie. Pozatem wyjaśni- 
ło się, że organista nietylko fałszował met- 
ryki lecz również podrabiał podpisy probo- 
szcza na wekslach, które dyskontował w 
kasie komunałnej w Wilejce. 

Fałszerza osadzono w więzieniu wilej- 
skiem, zaś sprawę przekazano do proku- 
ratora. (С). 

Aresztowanie fałszerza | wywrotowca. 
'Wdmiu wczorajszym z rozporządzenia 

«sędziego śledczego aresztowano mieszkań- 
ca gm. połańskiej Gawsę Bronisława oskar- 
żonego © dokonanie szeregu fałszerstw i 
oszustw. Gawsę aresztowano w jego miesz- 
kaniu które poddano szczegółowej rewizji. 

Rewizja dała niespodziewany wynik. U- 
stałono mianowicie że Gawsa zajmował się 

  

również daiałalnością wywrotową. W czasie 

    Z życiz spółdzielczego na wsi, 
Butrymatce, gm. bieniakońskiej, od lat 

dwunastu posładają spółdzielnię spożyw- 
*, która po przerwie dzia- 

  

ców .„Braterstwo”, 
łalności, spowodowanej wojną w r. 1920, 
ponownie ma początku 1921 r. powróciła 

do życia. Dnia 22 lutego r. b. spółdzielnia 
„obchadziła 10-ciolecie swego odrodzenia i 
uroczystość przeniesienia siedziby do domu 
własnego, który przez rok ubiegły został 
wybudowany, a w roku bieżącym spółdzieł- 
mia przeniosła z cudzego do swego domu 
swój sklep. Dła swej potrzeby spółdzielnia 
nabyła w Butrymańcach, w centrum wsi, 
przy ryneczku płac ok. 2000 m. kw. na 
„którym wybudowała dom drewniany, dł. 
13 m.. sz. $ m., jedyny we wsi kryty blachą 
Koszt płacu z aktem kupna i hipoteką wy- 
nosi ok. 3000 zł. i koszt budowy domu wy- 

mosi 8.600 zł. razem 11.000 zł. spółdzielnia 
wydała z funduszów własnych, na które 
składają się udziały członkowskie 1.552 zł. 
i fundusz zasobowy 9.451 zł. razem 11.003 
zł. Fundusz zasobowy zdobyła spółdzielnia 
za ezas swego istnienia z czystej nadwyż- 
ki bilansowej (zysk sklepu), gdyż co rok 
zamykała spółdzielnia swój bilans znaczną 

nadwyżką. Niestety w roku ub. obroty skle- 
pu spółdzielni spadły do 32.736 zł. zamiast 

48.579 (w 1929 r.), ale w końcu roku i-w 
bież. obroty poprawiły się. Członków na- 
łeży do spółdziełni 183. Teren działalności 
spółdziełni szczupły — kiłka wsi w promie- 
miu 5 klm. Obecnie powstanie w paru 
wsiach prywatnych sklepów  odciągnęło 

spółdzielni trochę kupujących. Ale spół- 
dziełnia cieszy się dużem uznaniem u lud- 

mości, które wzmiaga się obecnie po prze- 
miesieniu sklepu do własnego domu, To 
też zasłużone podziękowanie ód Zgromadze 
mia Walnego członków spółdzielni w dniu 
22 b. m. otrzymał nieźmienny jej prezes ks. 
prob. Aborowicz Nikodem. Długołetnim se- 
kretarzem jest Tubielewicz Józef i człon- 
kiem Zarządu Kuczyński Paweł, a członka 
mi Rady: Łunkiewicz Władysław, Woro- 
miecki Stanisław, Kodź Władysław, Rurys 
Dominik i Iwaszka Kazimierz. Cześć pra- 
cownikom spółdzielczym. 

    

    

E. B. 

1Ва 
+ Utworzenie Podsekcji Hodowli Koni 

Remontowych w Lidzie. W dniu 2 mar- 
ta w.sałi posiedzeń Starostwa Lidzkiego 
odbyło się organizacyjne zebranie Podsek- 
cji Hodowii Koni Remontowych.  Podsek- 
cja ta ma ma cełn zespolenie wszystkich 
hodowców klaczy rejestrowanych oraz czu- 
wanie uad racjonalną hodowłą koni remon- 

towych. Prócz tego Podsekcja będzie po- 
średniczyła w kupnie i sprzedarzy koni ho- 
qowanych przez członków Podsekcji, któ- 
rzy dotychczas byli nielitościwie wyzyski- 
wani przez bandlujących. Po udziełeniu wy- 
jaśnień przez inicjatora dr. Ordyłowskiego 
4 iuspektora hodowli "woj. nowogródzkiego 
ddr. weterynarji Steckiewicza, przyjęto regu- 
lamin Podsekcji, braz ustanowiano wyso- 
kość składek i wpisowego dla członków. 
(W końcu przystąpiono do wyboru Zarządu 
w skład którego weszli pp.: prezes — dr. 
Szczepan Ordyłowski, wiceprezes — Bu- 
Szyński, sekretarz — dr. wet. Steckiewicz, 
skarbnik — miż. Janikowski, zastępcy — 
Żołnierczyk Franciszek i Makar Juljan. Na 
«członków Podsekcji wpisało się 20 osób z 
powiatu lidzkiego. Jako stałe miejsce po- 
bytu Zarządu Podsekcji wyznaczone biu- 
ro O. T. O. i K. R. w Lidzie przy ul. Su- 
walskiej 22. 

+ Prełtminarz budżetowy. Uchwalony 
„przez Sejmik Powiatowy w Lidzie prelimi- 
mmerz budżetowy na rok 1931-32 zamyka się 
sumą 1047.220 zł. Na taką sumę przewidzia- 
ne są dochody zwyczajne, które w porów- 
naniu z zeszłoroczemi są niższe o 107.500 

er 
TWERECZ (p. święciańskiego) 

а + Zapusty. Obecnie Twerecz przedsta- 
wia się inaczej niż przed kilku laty. Gdy 
dawniej prawie nic nie było dziś mamy tu 
dobrze „organizowane Kółko Rolnicze, or- 
ganizację byłych wojskowych i rezerwi- 
stów, koło L. Q. P. P. i Litewskie Towarzy- 
stwo św. Kazimierza. 

Ale nie o tem chcę pisać. Pragnę nato- 
miast opowiedzieć, jak Twerecz i jego okoli- 
ce spędziły tradycyjne nasze zapusty. 

Nauczyciel miejscowej szkoły powsz. .p. 
Stefan Siniak urządził w dniu 17. IL r. b. 
Ł zw. „wieczór świetlicowy*. Dość obszerna 
izba szkołna była szczelnie wypełniona przez 
świetliczan, t. zn. miejscową inteligencję, 
dudność miasteczka i okolicznych wsi. 

Po wejściu do klasy, zdawało się, że znaj 
dujesz się w jakiejś pracowni, gdzie przy 
każdym warsztacie — stole robią co innego. 

E tak: przy jednym stole zebrali się К- 
teraci", którzy z wielkiem skupieniem wer- 
tują jakieś pisma literackie, drugi stół — to 
katedra „polityki*, naokoło której skupili 
się gospodarze, czytając różne gazety, bia- 
dając, jak przetrwać obecny kryzys gospo- 
darczy, trzecia grupa — to łudzie o opty- 

mistycznych poglądach którzy, nie zważa- 
łąc na bołączki biedy, grają z największym 
<zapałem w szachy, w warcaby i inne gry. 

Każdy ze świetliczan siadzi przy swoim 
stole, z należytem skupieniem oddany swe- 
mu zajęciu. 

I niewiadomo jakby długo trwała ta ci- 
sza, gdyby mie to że jeden z chłopaków 
przypomniał, że przybyli wszak do szkoły 
na „zapusty“. A więc pisma i gry usunęły 
się na płan drugi, a na czoło programu wie- 
<zornicy wysunął się śpiew, zagadkn humo- 
rystyczne, zabawy umysłowe, sztuki magicz- 
me, mo... i tańce; jednem słowem wszystko 
to, co wesołe. 

Podczas zabąwy tanecznej odbyła się 
łoterja amerykańska, która opłaciła muzy- 
kantów i dała — łącznie z kwestą — 16 zł. 
czystego zysku. Pieniądze przeznaczono na 

' prenumeratę pism i zakupienie gier. 
©О godz. 11.39 świetliczanie wracali do 

domu z przekonaniem, że spędzili „zapu- 
sty” | wesoło i pożytecznie. 

, Taką pracę świetlicową zamierza p. Si- 
niak stałe prowadzić. Do pracy tej wciągnie 
organizacje, istniejące na terenie miastecz- 
ka. gdyż w jednej z nich (Koło Rolnicze;. 

  

  

rewizji w specjałnym schowku pod pod- 
łogą, znaleziono 8 granatów pochodzenia 
niemieckiego i francuskiego, małą podrę- 
czną maszynkę drukarską i większą ilość 
bibuły komunistycznej. 

Fałszerza i wywrotowca w jednej osobie 
osazdono w więzieniu. Dalsze dochodzenie 
prowadzą władze śledcze. (6). 

pracuje, jako prezes w dwóch innych (Koło 
L. O. P. P. i org. b. wojsk.) jako skarbnik. 

Nałeży tyłko życzyć p. Siniakowi jak 
najlepszych rezultatów w pracy jego nad 
oświatą ludu. 

Szczęść Boże! 
J. K. 

SMORGONIE 
+ Družyny Harcerskie. Dyrekcja Śred- 

niej Szkoły Handłowej w  Smorgoniach, 
doceniając pracę harcerską nad wychowa- 
niem młodzieży postanowiła na terenie 
szkoły zorganizować drużyny harcerskie. 
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej został 
wybrany opiekunem drużyn harcerskich 
przy Szkołe p. Oskólski wychowawca I-go 
kursu. Dzięki intensywnej pracy opiekuna 
zostały zorganizowane 2 drużyny harcer- 
skie; żeńska i męską. Durżyny zajęły się 
narazie swojemi pracami organizacyjnemi. 
Dyrekcja czyni starania, by zorganizować 
Koło Przyjaciół Harcerstwa i w tej spra- 
wie zwróciła się do miejscowych pań. 

+- Orkiestra Szkolna. W dniu 23 b. m. 
odbyło się w tut. magistracie zebranie 
miejscowego Koła byłych Wojskowych i 
Rezerwistów, na którem został zaangażow- 

wany nowy kapelmistrz orkiestry tego ko- 
ła. Dzięki przychylnemu stosunkowi całe- 
go zarządu z p. inż. Kubokiem na czele po- 
stanowiono zorganizować drugi komplet 
orkiestry dętej z uczniów Średniej Szkoły 
Handlowej w tym celu Dyrektor Malicki 
zarządził badania lekarskie uczniów i skom 
pletował orkiestrę. Młodzież z zapałem 
zabrała się do nauki gry. W ten sposób 
przy Średniej Szkole Handlowej będą już 

dwie orkiestry: smyczkowa, o której już 
nieraz wspominaliśmy na szpaltach nasze- 
go dziennika i dęta. Młodej orkiestrze ży- 
czymy pomyślnych i szybkich rezultatów. 

-- Imieniny Marszałka. Na posiedzeniu 
Koła Rezerwistów 1 b. Wojskowych została 
zainicjowana myśl urządzenia imprezy do- 
chodowej w dniu imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Impreza zostanie zorganizo- 
wana przez Strzelca i Koło Rezerwistów. 
W szkole Handłowej jest projekt urządze- 
nia poranku dla młodzieży z okolicznościo- 
wemi referatami.  Urządzeniem poranku 

zajęła się Bratnia Pomoc uczniów Średniej 
Szkoły Handlowej z p. dyrektorem Malic- 
kim jako kuratorem Bratniaka. 

+ Odczyt gospodarczy. W związku z 
mającym nastąpić projekiem zmian tery- 
torjalnych administracji państwowej, miejs 
cowe czynniki starają się o to by w naj- 
bardziej ruchliwem i handłowem mieście 
na Wileńszczyźnie jakiem są Smorgonie 
został utworzony powiat. W tym cełu zo- 
stał zorganizowany tu odczyt, który wy- 
głosił p. Batorowicz naczelnik poczty, zapo- 
znając zebranych o tem co zrobił rząd dla 
tut. mieszkanców, jak również poinformo- 
wał o pracach przy staraniu się o utworze- 
nie Starostwa 'w Smorgoniach. 

POSTAWY 
-HNadzwyczajne walne zebranie Z. P. R. 

Zarząd Powiatowego Koła Związku Podo- 
ficerów Rezerwy w Postawach powiadamia 

że dnia 8 marca b. r. o godz. 16-ej w lokalu 
Starostwa w Postawach odbędzie się Nad- 
zwyczajne walne zebarnie członków tut. Ko- 
ła z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie. 2) Wybór prezydjum zebrania. 
3) odczytanie protokółu poprzedniego wal- 
nego zebrania. 4) Sprawozdanie z działalnoś- 
ci : a) Zarządu, b) kasowe, cj Komisji re- 
wizyjnej. 5) wybór nowych władz Koła. 
6) Wolne wnioski. 

Ze względu na wagę spraw, obecność 
wszystkich członków konieczna. Nieuspra- 
wiedliwione nieprzybycie na Zebranie bę- 
dzie odnotowane w ewidencji członka na 
jego niekorzyść. 

NOWA WILEJKA 
+ Z żyeia Nowo-Wilejki. Dnia 8 marca 

o godz. 13-ej w sali kina „Wanda“ stara- 

niem miejscowego Koła og. Związku Podo- 
ficerów Rezerwy, p. kpt. Kempiński wygłosi 
odczyt na temat obrony przeciwgazowej. 

Wstęp dla wszystkich wolny. Kołu Pod- 
oficerów Rez. w N.-Wilejce należy się uz- 
nanie za podjęcie inicjatywy uświadamiania 
ludności cywilnej o grożącem jej niebez- 
pieczeństwie wojny gazowej. 

Jednocześnie wypada stwierdzić, że w 
najbliższą niedzielę Sekcja strzelecka Koła 
Pod. Rez. w Nowo-Wilejce odbędzie się 
w strzelnicy Przysposobienia Wojskowego 
ćwiczebne strzelanie. 

SWIĘCIANY 
-+ Pożar. W dniu 5.III we wsi Gierdany 

gm. hoduciskiej na szkodę Szałka Marcina 
i Wojcieszańskiej Agaty spłonęły zabudowa- 
nia gospodarcze oraz inwentarz żywy i mar- 
twy na sumę przeszło 26.000 zł. W domu 
Szałka mieściła się szkoła powszechna w któ- 
rej spłonęły urządzenia szkolne i akta. Za- 
chodzi podejrzenie podpalenia. 

Dochodzenie w toku. 

Z POGRANICZA 
- Literatura komunistyczna w rowie. 

W dniu wczorajszym w pobliżu wsi Adamo- 
wicze gm. wysockiej w rowie w pobliżu lasu 

znaleziono skrzynię napełnioną antypaństwo 
wemi drukami i literaturą komunistyczną.. 

Druki te durkowane były w Mińsku, jak 
wskazuje na nich wybita nazwa państwo- 
wej drukarni w Mińsku. W jaki sposób 
ta $krzynia znalazła się na polskiem tery- 
torjam i kto ją przywiózł wyświetli wszczę- 
te dochodzenie. 

    

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 
-: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej 
KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 
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" przeciwdziałać, 

  

    
w towarzystwie swej babki na ulicy wielkiego 
miasta budzi istną sensację swem futrem. 

oma RA sa 
sia A 

Przygotowania do 
powszecnnego Spisu ludności, 

gospodarstw wiejskich 
i przedsiębiorstw. 

W roku bieżącym najprawdopo- 
dobniej w grudniu ma być przeprowa- 
dzony powszechny spis ludności. Do- 
wiadujemy się,' iż projektowany jest 
jednocześnie spis gospodarstw wiej- 
skich i przedsiębiorstw. Znaczny od- 
setek komisarzy spisowych stanowić 
będą nauczyciele szkół powszechnych. 
W wielu miejscowościach władze spi- 

sowe będą zmuszone odwoływać się 
również do współpracy uczniów z wyż 
szych klas szkół średnich. 

Ostatni spis przeprowadzony został 
w roku 1921-ym. Obecnie po upływie 
10 lat zaszły prawdopodobnie dość 
znaczne zmiany w stanie ludności. 

05 

0 konieczności wprowadzenia cła 
ochronnego na nasiona lniane, 

sprowadzane zagranicy, 
Obecne przesilenie we włóknie Inianem, 

wywołane dumpingiem sowieckim, dotkli- 
wie się odbiło na rentowności uprawy Inu 
w Polsce. Należy bardzo poważnie liczyć 
się z tem, że rolnicy zniechęceni niemoż- 
nością zbytu włókna, zarzucą uprawę Inu 
i w roku bieżącym należy oczekiwać zna- 
cznego zmniejszenia powierzchni pod Inem. 

Zjawisku temu należy jak najenergiczniej 
gdyż zmniejszenie obsie- 

wu Inu — zwiększy obsiewy zbóż, co wpły- 
nie jeszcze bardziej na nadprodukcję zbóż 

w naszym kraju i zmniejszy na nie cenę. 
Celem utrzymania ceny zbóż na pozio- 

mie wyższym, niż kszłałtująca się cena na 
skutek konjunkiur gospodarczych międzyna- 
rodowych, stosujemy premje wywozowe 
drogo nas koszłujące które jakkolwiek u- 
możliwiają rolnikowi uzyskanie wyższej 
ceny sprzedażnej, ceny na swój produkt 
są środkiem doraźnym a nie na daleką me- 

tę. 
R Produkcja wytworów, których wobec 

przekroczenia samowystarczalności, nie na- 
my możności wyeksportować chociażby po 
cenie własnych kosztów winna być zredu- 
kowana i zastąpiona produkcją surowców, 
których nam brak, które importujemy, z 
poza granic naszego kraju, względnie któ- 
remi moglibyśmy zastąpić surowce braku- 
jące nam, a ze względu na warunki geo- 
graficznie nie mogące być wyprodukowane- 
mi w naszym kraju. Wobec znacznego niedo 
boru nasion Inu w kraju sprowadza się ® 
zagranicy około dwudziestu kilku tysięcy 
tonn nasienia z Laplata. Należy raczej 
skwapliwie wyzyskać możliwości rozszerze- 
nia uprawy lnu, niż skazywać ją na zagła- 
dę pod wpływem konkurencji kolonjalne- 
go nasienia lnianego sekundującej włókien- 
niczemu dumpingowi Sowietów. й 

Ułatwienie konkurencji dła krajowej, 
produkcji Inianej stworzymy przez cła o- 
chronne na importowane nasiona lniane i 
włókna kolonjalne. 

Cło ochronne na nasiona lniane podnie- 
sie cenę na nie i w kraju i będzie więcej 
celowem i skuteczniejszem w usiłowaniach 
skierowania produkcji we właściwym kie- 
runku, niż premje, gdyż podniosą one ce- 
nę, a więc i rentowność rolnictwa bez żad- 

nego ze strony Państwa wydatku. 
Wprowadzenie ceł ochronnych na na- 

siona lniane winno nastąpić możliwie naj- 
rychlej, żeby rolnicy jeszcze przed zasie- 
wami odczuli zwyżkę ceny nasienia. — 
Wywoła to w kalkulacji każdego rolnika 
przesunięcie rentowności Inu w kierunku 
nasienia i uratuje zagrożoną obecnie upra- 
wę. Ponieważ u nas produkcja nasienia 

jest nierozerwalnie związana z produkcją 
włókna, w ten sposób uartuje to: od zagła- 
dy len jako roślinę włóknistą i umożliwi 
rolnikowi doczekanie się lepszych konjunk- 
tur na włókno. 

Głoj winno. obowiązywać przynajmniej 
na 18 miesięcy. Tylko wtedy rolnicy będą 
mieli pewność stałej ceny i nietylko że nie 
zaniechają uprawy lnu, lecz nawet ją wzmo 
gą dążąc do pokrycia deficytu nasiennego. 
Wpłynie to nader dodatnio i na bilans han- 
dlowy i na stan rolnictwa, gdyż zmniejszy 
obszar pod zasiewem zbożami. 

Środki uzyskane z ceł na nasiona win- 
my być częściowo zużyte na szerzenie ulep- 
szonych mełod uprawy i przeróbki Inu, a 
przedewszystkiem na organizację tak niez- 
będnego dła nas przędzalnictwa Iniarskiego. 

Jak wiemy, Ministerstwo Rolnictwa, 
Związek Organizacyj Rolniczych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej i Towarzystwo Lniarskie 
w Wilnie wystąpiło z projektem wprowa- 
dzenia cła na przywożone z zagranicy na- 
siona lniane w wysokości 20 zł. za 100 kg. 

  

Wkłady oszczędnościowe 
w P.K.0. w m-cu lutym b. r. 

Miesiąc luty b. r. zaznacza się, podobnie 
jak i miesiąc ubiegły, bardzo znacznym wzro- 
stem wkładów oszczędnościowych oraz liczby 
oszczędzających w P. K. O. 

Stan wkładów oszczędnościowych osiąg- 
nął na dzień 28.II 1931 r. kwotę 241, 2 miljo- 
nów zł., zaś łącznie z wkładami pochodzące- 
mi z wałoryzacji — 274, 9 mil. zł. Czysty 
przyrost miesięczny wynosił przeto 9,6 milj. 
zł.. nowych wkładów. Liczba książeczek osz- 
czędnościowych P. K. O. wzrosła w ciągu 
miesiąca lutego b. r. o dalszych 17.000 ksią- 
żeczek i wynosiła w dniu 28.I1. 1931 r. — 
603.024, zaś łącznie z książeczkami pochodzą- 
cemi z waloryzacji —— 645.331 czynnych ksią- 
żeczek.   

W.TFEEZEON. SWOT 

Nieprzewidziane przeszkody w raidzie.. 
polskich awjonetek. 

Odiot z Porubanka jeszcze nie nastąpił. 
Mimo zapowiedzi odlotu w dniu 6 

b. m. lotników polskich do Tallina 
„start nie nastąpił. 

"Na powód tej zwłoki złożyło się 
szereg okoliczności: Po pierwsze złe 
warunki atmosferyczne, które nie po- 
zwalają na podjęcie lotu, po drugie u- 
szkodzone. aparaty awjonetek, po trze 
cie brak należytej obsługi pomocniczej 
i warsztatów, gdzie możnaby napra- 
wić uszkodzone aparaty. Wszystko to 
złożyło się na przerwanie lotu i nara- 
żenie się na kompromitację wobec za- 

granicy. 3 
Lotników naszych oczekiwano już 

wczoraj w Rydze, gdzie na lotnisku po 
czyniono wszełkie przygotowania do 
lądowania aparatów, a tymczasem 
dzielni piloci marzną w nieopalonych 
hangarach na Porubanku i napróżno 
oczekują naprawy samolotów. 

Miejmy jednak nadzieję, że uszko- 
dzenia zostaną wkrótce naprawione 
i dalszy etap raidu odbędzie się już 
bez żadnych przeszkód. 

Konferencja w lzbie Przemysłowo-Handlowej 
w Wilnie 

w sprawie akcji rządowej zniżki cen. 
We wtorek dnia 3 b. m. odbyła się w lo- 

kalu Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilni 
konferencja w sprawie rządowej akcji zniżki 
cen. Dyrektor Peche z Ministrestwa Przemy- 
słu i Handłu wygłosił referat, charakteryzu- 
jący genezę i podłożę akcji rządowej, jej do- 
tychczasowy przebieg oraz oświetlający zna- 
czenie czynników rządowych w tej sprawie. 
Na wstępie prelegent zaznaczył, że proces 
zniżki cen nie został wywołany przez Rząd. 
Tendencja zniżkowa cen istniała już od dłuż 
szego czasu i akcja Rządu miała na celu j 
dynie uregułowania tej tendencji, mianowicie 
ujęcie jej w pewne łożysko, a to dla zapew- 
nienia równowagi cen wszelkich artykułów. 
Szczególną uwagę zebranych kupców i prze- 
mysłowców zwróciły te części referatu, które 
mówiły, że zniżka cen nie jest sama w sobie 
celem akcji Rządu, któremu chodzi przedew- 
szystkiem 0. przywrócenie równowagi cen ar- 
tykułów rolniczych i przemysłowych z jednej 
strony — cen hurtu i detalu z drugiej strony. 
Akcja rządowa nie jest skierowana przeciw- 
ko zyskom przemysłowców i kupców, odwrot 
nie — dąży do zapewnienia normalnej i na- 
leżytej rentowności wszystkim  dziedzinom 
produkcji przez zniżkę jej kosztów. Z tego 
też powodu zniżka cen musi mieć charakier 
powszechny — generalny, i jeśli dzięki do- 

tychczasowej akcji Rządu, noszącej charak- 
ter propagandystyczny, nastąpiła zniżka cen 
na szereg artykułów w przemyśle i handlu nie 
skartelizówanym, to już obecnie Rząd jest w 
trakcie finalizowania pertraktacyj- z kartela- 
mi co do przeprowadzenia i cen na sze- 

reg artykułów. Prelegent zwrócił uwagę ze- 
branych na konieczność przeprowadzenia 3k- 
cji zniżki cen w Polsce, gdzie proces ten w 
stosunku do analogicznych objawów we 

wszystkich krajach Europy uległ znacznemu 
opóźnieniu. Z tego też powodu grozi Polsce 
zalew obcego (szczególniej niemieckiego) im- 
portu. Nowoczesne życie gospodarcze stwa- 

mnej zależności, że od- 
separowanie. się od innych krajów barjerami 
celnemi nie jest możliwe. 

Rząd w swej akcji w kierunku racjonalne 
go ustosunkowania się cen zdaje sobie spra- 
wę, że np. cięż świadczeń socjalnych, cię- 
żary podatkowe i t. p. stanowią czynnik sil- 
nie oddziaływujący na kalkulację. W dzie- 
dzinie opłat socjalnych zostały już poczynio- 
ne pewne kroki, zmierzające do ich zreduko- 
wania. O ile chodzi o podatki i monopołle, to 
tutaj kompresje mogą nastąpić tyłko bardzo 

    

   

    

   

  

   

   

  

   
    
    

    

  

    
     

  

wolno i w tej dziedzinie, mającej dla państwa 
znaczenie wyjątkowej wagi należy postępo- 
wać bardzo ostrożnie. Prelegent z całym naci 
skiem podkreślił, że Rząd nie wywierał i nie 
zamierza wywierać w sprawie zniżki cen na 
cisku administracyjnego. Pragnie osiągnięcia 
zamierzonych cełów i cele te niewątpliwie o- 
siągnie w drodze porozumienia i współdzia- 
łania z przedsławiciełami samorządu gospo- 
darczego. 

Dyskusję, jaka się następnie wywiązała. 
zagaił krótkiem przemówieniem Prezes Izby 
p. Ruciński, poczem zabrał głos Dyrektor Iz- 
by prof. Zawadzki. Dyrektor Zawadzki nie wy 
raził zasadni co do też, po- 

onych przez prelegenta anaczył jed- 
rozpoczęcie akcji zniżki cen od sui 

   

      

   

    

   

        

  

      sztów produkcji or: 

kupieckiej, nie mogło nie budzi: 
strzeżeń. Sfery gospodarcze musiałyby być 
zapytane o zdanie w powyższej sprawie nie 
w toku już rozpoczętej akcji, lecz przed jej 
wszczęciem. 

W toku dalszej dyskusji zabierali głos 
pref. A. Chełmowski, wojewoda wileński Kir- 
tiklis oraz liczni przemysłowcy i kupcy, po- 
czem odpowiedział generalnie referent p. Pe- 
che. 

Panowie Radcowie lzby Taub, Żejmo, Ep- 
sztejn, GChomiński, Dudziński, Fried i Kin- 
kulkin poddali analizie dyskusyjnej poszcze- 
gólne części referatu p. Pechego. 

Większość mówców wysuwała poważne 
zastrzeżenia względem dotychczasowego spo- 
sobu przeprowadzania akcji zniżki cen. 

Twierdzono, że na naszych gospodarczo о- 
słabionych terenach, akcja ta nie mogła i nie 

może być realizowana, jako Środek kuracji 
zbyt ostry i gwałtowny. Niektórzy z mów- 
ców zobrazowali katastrofalną sytuację, w 
jakiej znalazły się poszczególne branże prze- 
mysłu i handlu w ostatnich czasach. W osta- 
tecznym wyniku dyskusji doprowadzono jed- 
nak do uzgodnienia zdań co do konieczności 
ścisłej współpracy samorządu gospodarczego 
z Rządem w dziedzinie dalszych etapów akcji 

ej na celu obniżenia kosztów włas- 
nych w przemyśle i handlu. Posiedzenie zam- 
knął p. prezes Ruciński dziękując p. Peche- 
mu za referat i wyrażając nadzieję, że Rząd 

okaże w stosunku do interesów przemysłu 
i handlu to samo zainteresowanie, które już 
wykazał względem interesów rolnictwa. 
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Streczyciele grasują. 
Uwadze rodziców i młodych dziewczynek. 

Przed paru dniami władze śledcze wpa- 
dły na trop szajki „pośredników miłości* 
trudniacych się uwodzeniem i stręczeniem 
młodych, niedoświadczonych dziewczynek. 

Q przestępczej działalności tej szajki 
żerującej z jednej strony na kieszeniach bo- 
gatych zboczeńców, a z drugiej na naiw- 
ności i niedoświadczeniu młodych dziew- 
czynek, policja dowiedziała się w sposób 
następujący. Do wydziału śłedczego zgło 
siła się 15-letnia Cz. i wzburzonym głosem 
złożyła następujące zamełdowanie: 

Przed kilku godzinami, gdy stała u szy- 
by wystawowej jednego ze skłepów, oglą- 
dając wystawione towary, zbliżyła się do 
niej jakaś kobieta dosyć przyzwoicie ubra- 
na, © zaufanie budzącem obejścin i wszcezę- 
ła rozmowę, rozpytująe 0 stosunkach ro- 
dzinnych, o jej stanie materjalnym i t @. 
Kiedy rozmowa przyjęła eharakter poufa- 
ły, nieznajoma zapytała dziewczynkę czy 
nie chciałaby zarobić, jeżeli zaś tak, to ma 
dla niej świetną propozycję. 

I oto nieznajoma przyznała się że jest 
wysłanniezką jednego bardzo  hogatego 
i przyzwoitego malarza, który poszukuje 
modelkę dla swej rzeźby, i że dziewczyna 

  

Dziś: Tomasza z Akwinu. 

Jutro: Jana Bożego w. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. LI. 

Zachód » —g. 17 m.23 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 6/111—1031 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia — 11? C. 
. najwyższa: — 8% С. 

. najniższa: — 120 С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający? zachodni. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: półpochmurno, śnieg. 

SAMORZĄDOWA. 

— Akcja Związku Miast Polskich w 
kierunku podniesienia wydajności. prac Sa- 
morządów. Urząd Wojewódzki w Wilnie 
został powiadomiony specjalnym  okólni- 
kiem Ministerstwa Spraw Wewnętzrnych o 
podjęciu przez Związek Miast Polskich ak- 
cji zapewnienia współudziału czynniką» fa- 
chowego w pracach komisyj rewizyjnych 
Rad miejskich, rozszerzenia pomocy praw- 
nej dla miast, uruchomienia póradni urba- 
nistycznej oraz zwoływania wojewódzkich 
zjazdów miast. 

Wspomniane poczynanie Związku Miast 
Polskich zasługują na całkowite popacrie 
i wobec tego Ministerstwo prosi wojewodę 
o przychylne ustosunkowanie się do nich. 

MIEJSKA 
— Kontrola nad wykonaniem budżetu. 

W pierwszych dniach przyszłego tygodnia 
odbędzie się posiedzenie radzieckiej Komi- 
sji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad będzie 
sprawa ustosunkowania się do sprawozda- 

nie ulega wątpliwości doskonale się na to 
nada. 

Skuszona propozycją, po krótkiem wa- 
haniu Cz. zgodziła się pozować i z niezna- 
ną kobietą udała się do jednego z hoteli 
przy ulicy Ostrobramskiej. 

Towarzystwo, w kłórem wkrótce znała- 
zła się wydało się przezornej dziewczynie 
jednak podejrzane. 

Zamiast malarza ujrzała starszego jego- 
mościa z pożądliwością jej się przyglądają- 
cego, zaś z rozmowy , z dwiema kobieta- 
mi, które tutaj również się znalazły, mała 
zrozumiała że proponują jej oddanie się 
starszemu jegomościowi za „dobre wyna- 
grodzenie* 

Dziewczyna rozumiejąc na co się zanosi 
zmyliwszy czujność swego opiekuna wybie- 
gła z hotelu i udała się do policji. 

Po wkroczeniu policji do hotelu, podej- 
rzanego towarzystwa już nie było. Poczuili 
widocznie co grozi i zhiegli. 

Fakt ten jednak świadczy że na terenie 
miasta grasuje banda t. zw. pośredników 
miłości, która pod pozorem poszukiwania 
modelek prowadzi akcję stręczycielską. Mło- 
de dziewczynki i ich rodzice powinni o tem 
pamiętać. (0). 

  

nia Magistratu m. Wilna z wykonania bud- 
żetu za rok ubiegły. 

— Komunikat elektrowni miejskiej. Wo 
bec skarg wpływających do Magistratu na 
nieprawne wykonywanie robót instalacyj- 
nych przez monterów elektrowni, Wydział 
Elektryczny Magistratu m. Wilna komuni- 
kuje, iż Uchwałą Magistratu z dn. 5. IX. 
1927 r., roboty takie, monierom Elektrow- 
ni zostały wzbronione. Dyrekcja Ełektrow- 
ni ponownie przypomniała e tem pracow- 
nikom 5. XI. 1929 r. okólnikiem Nr.9816-E, 
a 4. II. 1931 r. powtórzyła ten okólnik. 
Wydział Eelektryczny Magistratu m. Wilna 
zaznacza, iż kontrolę Dyrekcji Elektrowni 
utrudniają sami koncesjonowani monterzy, 

którzy bezprawnie podpisują podania na 
wykonane instłacje przez osoby do tego 
nieupoważnione. 

Dyr. elektrowni miejskiej 
inż. (—) Glatman 

— Narady Magistratu nad komunikacją 

autobusową. Zgodnie z zapowiedzią Magi- 

strat m. Wilna przystąpił w dniu wczoraj- 

szym do narad nad rozwiązaniem aktual- 

nego obecnie zagadnienia komunikacji au- 

tobusowej. Chodzi tu o wybranie jednej z 

dwu ofert, konkurujących o koncesję firm: 

„Spółdzielni* i „Arbonu*. 

Narady przeciągnęły się do późna i nie 

doprowadziły w rezultacie do powzięcia 

konkretnej decyzji. 

Powzięcie w tej sprawie jakiejś uchwa- 
ły spodziewać się należy w najbliższy wto- 
rek, w dniu tem bowiem narady' zostaną 
wznowione. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Związek Ak. Mł. Ludowej U. S. R. 

Dnia 8 b. m. (w niedzielę) o godzinie 11.30 
rano w sali Ogniska Akademickiego ul. Wiel 
ka 24 odbędzie się Zebranie Związku z po- 
rządkiem następującym: 

1. Zmiana deklaracji ideowej (dyskusja). 
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2. Zjazd Ogólnopolskiego Zw. Ak. MŁ Lu- 
dowej w Krakowie — wybór dełegata. 

3. Wołne wnioski. 
Obecność członków Związku obowiązko- 

wa 'Sympatycy a zwłaszcza niezrzeszeni łu- 
dowcy mile widziani. 

— Ostrzeżenie. Wobec zdarzających się 
wypadków, że osoby niepowołane sprze- 
dają wydawnictwa różnego rodzaju używa- 
jąc do tego firmy Bratniej Pomocy Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, na której ko- 
rzyść rzekomo ma iść dochód z rozsprze- 
daży wydawnictw, Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia: Pomoc Polskiej Młodzieży. Akad. 
U.S. B.*w Wilnie podaje do ogólnej wiado- 
mości, że nikogo mie upowažnial do zoz- 
sprzedaży takowych. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dnia 7 i 8 marca r. b. w sali gimn. 

Lelewela odbędzie: się przedstawienie na 
1zecz Sodalicji Marjańskiej przy tem gim- 
nazjum. Odegrane zostaną: „Pan Benet* i 
„Dwie blizny* komedje Fredry. Ceny miejsc 
od 50 gr. Początek © godz. 19. 

WOJSKOWA. 
Weielanie do szeregów poborowych 

rocznika 1909-g0. Referat wojskowy Magi- 
strątu m. Wilna przystąpił już do rozsyła- 
nia kart powołania poborowym rocznika 
1909-go zakwalifikowanym do piechoty. 

Weielenie do szeregów nastąpi między 
8 a 10 kwietnia r. b. 

Poborowi tegoż rocznika zakwalifiko- 
wani do artyłerji wciełeni zostali do szere- 
gów juź w dniu 4 marca r. b. 

Z POCZTY. 
- Podział WiŁ Dyrekeji P. i T. na 6 

  

  

  

ohwodów inspekterskich. Z dniem 1 mar- 
ca r. b. teren Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów podzielony został na sześć   

obwodów inspektorskich. Reskryptem Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów inspektora- 
mi zamianowani zostali: pp. Jakób Mało 

  

     
chleb, ё Rubczewski, Michał Zen- 
dler, Wincen Ostro i. Wiktor Suchec- 
ki i Antoni Kalinows 

— Rozbudowa cenirali telefonieznej. 
Trwające od dłuższego czasu prace nad roz 
budówą centrali telefonicznej w Wilnie 

y już ukończone. Centrała doprowa- 
dzona została do zamierzonej liczby 3000 
abonentów i dałsza jej rozbudowa jest 
narazie nicaktualna. W chwiłi obecnej 
Wilno liczy 1800 abonentów tełefonicznych. 
nych. 

Obecnie Wileńska Dyrekcja P. i T. pro 
wądzi prace w kierunku zamiany na teer- 

nie miasła napowietrznej sieci telefonicznej 
na kablowo - podziemną. W związku z tem 

z nastaniem wiosny mają być zniesione 
wszystkie słupy telefoniczne. p 

— Usprawnienie międzymiastowych H- 

        

nij tełefonicznych. Jak się dowiadujemy 
wileńskie sładze pocztowe postanowiły 
w roku b cym w miarę możnośći przy- 

    

czynić się do walki z bezrobociem. 
Z początkiem sezonu budowłanego Wi- 

leńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów zamie- 
rza podjąć szereg robót budowłanych. Na 
cel ten do budżetu wstawiona została su- 
ma w wysokości 1 miljona złotych. 

Również zamierzona jest akcja uspraw- 
nienia całego szeregu linij tełefonicznych 
międzymiastowych przez zamianę przewo- 
dów żelaznych na bronzowe. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Związku Pań domu. W, 

niedzelę'o godz. 4-ej po poł. w Sali Miej- 
skiej Końska 1 odbędzie się „Dzień Lnu*. 

Zebranie to zaszczyci udziałem „generał 
Lucjan Żełigowski, który wygłosi odczyt na 
ulubiony temat Inu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt prof. St. Arnolda p. t. „Za- 

danie -i organizacja prac nad nowem wy- 
daniem Słownika Geograficznego" odbędzie 
się w sobotę dnia 7 b. m. o godz. 8 wiecz. 

w Oddziale Polskiego Tow. Historycznego 
(Seminarjum Historyczne U. S$. B, Zamko- 
wa 11). Ze względu na doniosłość tematu 
zwłaszcza dla badań regjonałnych, pożąda- 
ny jak najłiczniejszy udział inteligencji. ® 

-—-Podoficerowie rezerwy uwaga. Dnia 
8 marca r. b. o godz. 16-ej w lokału Fe: 
deracji P. Z. O. O. w Wilnie przy uł. Żełi- 
gowskiego 4, odbędzie się Informacyjne Że- 
branie członków Koła' Wileńskiego O.Z.P.R. 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
Zagajenie i wybór przewodniczącego zebra- 
nia, 2) Odczyt delegata T-wa Wiedzy Woj- 
skowej., 3) Dyskusja i wolne wnioski. 

Obecność wszystkich członków koniecz- 
na. Nieusprawidliwione nieprzybycie odnoto- 
wane będzie w ewidencji odnośnych człon- 

ków. 

RÓŻNE. 
— Strajk w fabryee Nowogródzkiego. 

Onegdaj w fabryce obuwia Nowogródzkie- 
go na Zwierzyńcu wybuchł strajk sztepe- 
rów. Fabryka po' dłuższej bezczynności 
została niedawno uruchomiona. Kierowni- 
ctwo fabryki zaangażowało nowych robot- 
ników bez porozumienia się ze Związkiem 
Zawodowym i odmówiło przyjęcia niektó- 
rych robotników poprzednio już zatrudnio- 
nych. Na skutek powyższego Związek Za- 
wodowy proklamował strajk. 

ZABAWY. 
— X Doroczny Bal Akademieki Staden- 

tów Żydów U. S. B. odbędzie się w sobotę 
dnia 7-go marca w salach Klubu Handłowo 
Przemysłowego (ul. Mickiewicza 33-a). W, 
programie biorą udział najznakomitsze 51- 
ły artystyczne: p. Żurowski, Al. Kontoro- 
wicz, Azarjasz, Wejślic. 

Bal zapowiada się bardzo okazale. 

Pepierajele przemysł krajowy 

ВАВ 2е 
SOBOTA, DNIA 7 MARCA 793i R. . 

11.58: Czas. 12.05: Koncert. popułarny. 
13.10: Komunikat meteorołogiczny, 15.25: 
Program dzienny. 15.30: „Mała skrzynecz- 
ka“. 15.50: Skrzynka radjotechniczna. 16.10: 
Koncert. 16.35: „Genjusz a choroba umy- 
słowa” odczyt. 17.00: Trans. nabożeństwa 
z kaplicy w Ostrej Bramie 18.00: Audycja 
i koncet rdla dzieci. 19.00: Kom. Wił. Tow. 
Org. i Kół. Roln. 19.15: Program na tydzień 
następny. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Koszuła człowieka szczęśliwego'— 
feljeton. 20.15: Ciotka Albinowa mówi. 
20.30: Muzyka łekka. 22.00: „Skok Warsza- 
wy przez półwiesze* — feljeton. 22.15: Ut- 
wory Chopina. 22. 50: Komunikaty i muzy- 
ka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 8 marca 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.38: 
Czas. 12.15: Poranek z Filharmonji Warsz. 
14.00: „O hodowli polskiego bydła czerwone- 
go“ — odczyt. 14.20: Odczyty rolnicze i mu- 
zyka. 15.20: Audycja żołnierska. 16.00: Au- 
dycja dla dzieci. 17.00: „Pianistka polska 

przed stu laty“ — odczyt. 17.15: Rezerwa 
17.25: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
ne". 17.40: „Szopka akademicka". 19.06: No- 
wości teatralne. 19.25: „Czarczaf i nożyce — 

felj. 19.40: Program na poniedziałek i rozm. 
20.00: Słuchowiska. 20.50: Recitał skrzyp- 
cowy. 21.10: Kwadrans literacki. 21.25: Kon- 
cert popularny. 22.00: „Do Hołandji* — felj. 
22.15: Kwartet Dubiskiej. 22.50: Kom. i muz. 
taneczna. к i - 

  

 



  

  

  
Sonja Henie—-mistrzyni jazdy ns Iyžwach. 

SUKCESY NARCIARZY WILEŃSKICH. 

W ubiegłym tygodniu narciarze Wilna 
stwo Połski, który rozegrany został w Za-* 
kopanem. 

UAI PSD NAWSZEWETOONORE RZA AWATZCEWIA 

Kin Siejskie 
Ceny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 6 do 9 marca 1931 r. włącznie 

Pełnowartościowy sukces odnieśli 
ciarze wojskowi, bowiemzespół 1 Dywizji 
Legjonowej, którą reprezentował 1p. p. Leg. 
z por. Patyrą na czele zdobył tytuł mistrza 
Armji Polskiej na rok 1934 przed 22 dywi- 
zją górską i 19 dywizją piechoty. Dotychcza- 
sowy wiełoletni mistrz Armji 21 dywizja wy- 
sokogórska ze słynnymi narciarzami Pol- 
ski Zdzisławem Motyką, Karolem Szostakiem 
z powodu dyskwalifikacji w biegu sztafeto- 
wym została zdetronizowana i tem samem 
po raz pierwszy zaszczytny tytuł mistrza 
Armji przywędrował z. Podhala do Wiłna. 
Brawo Łeguni! 

W drugiej imprezie a mianowicie w bie- 
gu sztafetowym 5 X 10 klm. o mistrzos- 
stwo Polski, który rozegrany został w za- 
kopanem, brała udział reprezentacja cywil- 
na Wilna w składzie Łabuć, Nieciecki, Stan- 
kiewicz, Zajewski i Kohutek zajęła w kla- 

ikacji okręgów 2-gie miejsce oraz 6-te 

    

miejsce w kłasyfikacji ogólnej. Największym 
sukcesem narciarzy wileńskich to wynik 
kiewicz, Zajewski i Kohutek i zajęła w kla- 
syfikacji indywidualnej uzyskał 6-te miej- 
sce bijąc kilku znanych zawodników za- 
kopiańskich, jak Hurasia, Skupienia, Chram- 
ca i innych. Drugą zdobyczą wiłnian było 
doświadczenie i rutyna zawodnicza, jaką się 
nabywa startując z zawodnikami silniejszy- 
mi. 

Powyższe dwa starty narciarzy wileń- 
skich mają wielkie znaczenie propagandowe 
dla narciarstwa wileńskiego, które z roku 
na rok zdobywa zaszczytne stanowisko w 
narciarstwie Polski i niewątpliwie ze wzgłę- 
du na doskonałe warunki terenowe posiada 
wszełkie dane dła dalszego rozwoju. 

— Zawody bokserskie o mistrzostwo 
Okręgu Wileńskiego odbędą się dnia 21 i 
22 marca w sali Okręgowego Ośrodka Wy- 
chowania Fizycznego przy ul. Ludwisar- 
skiej 4. 

  

Nieuczciwi sołtysi. 
Przed Sądem Okręgowym znalazły się 

dwie sparwy wytoczone przez urząd proku- 
ratorski rodzonym braciom i to o identyczne 
przestępstwa. 

We wsi Powersocze, gm. ejszyskiej, paw. 
lidzkiego obowiązki sołtysów gromady tej 
wioski sprawowałi kolejno Jarosław Barto- 
sżewicz w 1928 r. i brat jego Franciszek Bar- 
toszewićz, urzędujący w następnym 1929 r. - 

Obaj wymienieni jednakowo zapatrywałi 
się na kwestję społecznej własności, nie róż- 

niczkując tej od włashości osobistej. 
Na tem tle wynikł kouflikt z kodeksem 

karnym i sprawa oparła się o sąd. 
Jarosław Bartoszewicz, sprawując obo- 

wiązki sołtysa, ściągnął od mieszkańców wio- 
ski 386 zł. 61 gr. tytułem różnych podatków. 
Pieniędzy tych jednak nie wpłacił do kasy 
urzędu gminnego, łecz zużył je na własne po- 
trzeby. 

Oskarżony przyrnał się do przywłaszcze- 
nia 180 zł., resztę miał sprzeniewierzyć brat 
jego Franciszek, który po nim został sołty- 
sem. 

W następnym 1929 roku nowomianowiny 
sołtys Franciszek Bartoszewicz w czasie swe- 
go urzędowania przywłaszczył, jak się oka- 
zało, 177 zł. 92 gr. 

Kiedy sprzeniewierzenie to zostało ujaw- 
nione, sprawca zdefraudowaną sumę wpłacił 
do kasy gminnej w dwóch ratach. 

Mimo to postawiony został w stan oskar- 
żenia z art. 578 cz. 1 i 3 K. K. 

Sad ręzpoznawszy obie sprawy, uznał 
podsądnych za winnych dokonania inkrymi- 
nowanycn im przestępstw i skazał zarówno 
Jarosława jak i Franciszka Bartoszewiczów 
na pół roku więzienia każdego. 

Ka-er. 

Za uwolnienie wieśniaczki od macierzyństwa 
pokutować będzie w więzieniu. 

Przed Sądem Okręgowym jednoosobowym 
stanęła mieszkanka Lidy 45-cioletnia Rozalja 
Kotłarska, podająca się za krawcową. 

Urząd prokuratorski oskarżył Kotlarską 
o dokonanie w styczniu ub. r. zabiegu, uwal- 
niającego Stanisławę Chitrunową ze wsi No- 
wickie If od ciężarów związanych ze spodzie- 

SPASS ELO NSE AYWONEO 

W sobotę dnia 21 o godz. 19-ej ćwierć 
i półfinały. 

W niedzielę dnia 22 o godz. 
południe finały. 

Do mistrzostw zgłosiły udział kluby: Wi- 

12-ej w 

Klub Sportowy „Ognisko”. 

    

wanem raącierzyństwem (art. 466 cz. 1 K. K.). 
Aczkolwiek oskaržona nie przyznala się do 

winy, to jednak przewód sądowy dostarczył 
materjału, na podstawie którego p. sędzia 
Bobrowski skazał podsądną na 1 rok domu 
poprawy z ograniczeniem w prawach stanu. 

Ka-er. 

  

leński Klub Bokserski, Żydowski Akade- 
micki Klub Sportowy, W. K. $. „Pogoń*, 
W. K.'S. t p. p. Leg. W.K.S.6 pp. Leg., 
W. K. S. 3 baoi Sap, S. M. P. Kolejowy 

    

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO ŻONY ZNANEGO KUPCA 

WILEŃSKIEGO. 
Wezorauj z rana ul. Szopenowską I “ 

legie dziełnice łotem błyskawicy obiegła wia- 
domość o samobójstwie żony znanego w tej 
dziełniey kupca Kownera. Jak ustałiło do- 
chodzenie powód samobójstwa byt następa- 
jacy 

Kownerowa od pewnego ezasu zapadła 
na ehorobę nerwową przyczem lekarz który 
ją leczył uprzedził rodzinę, że ią 
dobrze strzec, gdyż przy jej stanie może 
zajść wypadek, że targnie się na życie. 

W ostatnich dniaeh stan Kownerowej 
znaeżnic się polepszył, tak że obawy domow- 
ników powoli pierzchły. ‚ 

Niestety było to tylko zindzenie. 
Wezoraj o gł 7 rano służąca weszła do 

Sypiaini Kownerowej po pieniądze na za- 
kupy poranne i nie zastawszy jej w łóżku 
tknięta złem przeczuciem zaczęła przeszuki- 
wać wszystkie pokoje, Nigdzie nić znalazł- 
szy zajrzała do spiżarni i z przerażeniem za- 
uważyła że gospodyni wisi na stryczku. 

Zawezwany lekarz pogotowia ratunko- 
wego orzekł, że śmierć nastąpiła przed paru 
godzinami. Widocznie desperatka wśród no- 
ey wstała z łóżka i powiesiła się. (C). 

POBICIE UCZNIA. 
Wczoraj na ulicy Subocz wynikła bójka 

pomiędzy uczniem szkoły handłowej 19-to- 
letnim Kornielem Zygmuntem, a jakiemiś 
nieznanymi mu osobnikami. Podczas bójki 
Kornieł doznał poważnych uszkodzeń ciała, 
tak że musiał się zwrócić do pogotowia ra- 
tunkowego gdzie mu udzielono pierwszej ро- 
mocy. (0). 

PODRZUTKI — ŻYWY i UMARŁY. 
Przy ul. Raduńskiej Nr. 58 znaleziono 

trupa noworodka którego przesłano do kost- 
nicy przy szpitalu św. Jakóba. 

5 Ы 

  

Nr. 54 (1996) 

Przy uł. Śniegowej Nr. 5 rnaleciono pod- 
rzutka i męskiej w wieku około 2 mie- 
sięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

W dniu 4 b. m. przy ul. Zawałnej Bir. 67 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 7 dni, którego umieszczono w przytył- 
ku” Dzieciątka Jezus. 

PRZEJECHANIF. 

W dniu 5 b. m. Notel Weje + kolonji 
Doksżyce, gm. olkienickiej najechał przy uł. 
Raduńskiej na Rosoinacką Józefę, która do- 
znała ogólnych potłuczeń. Pogotowie Ratun- 
kowe odwiozło: Rosomacką do szpitala Ży- 
dowskiego. 

KRADZIEŻE. 

Bether Teodor, Piłsudskiego Mr. ® xa- 
meidował o kradzieży ze stoiska na rynku 
Łukiskim beczki dębowej. Kradzieży doko- 
nała Baniewiczowa Stanisława, zam. w Ко- 
łonji Kolejowej, którą zatrzymano. 

Z mieszkania Lisowskiego Ignacego, W. 
Pohulanka Nr. 27 skradziony został zegarek. 
i bielizna pościelowa przez Tumaniewicz. 
Helenę, która po dokonaniu kradzieży zbie- 

gła. я 
Ślepik Maciej, Żórawia Nr. 10 zamełdo- 

wał o kradzieży z niezamkniętego mieszka- 
nia 2 zegarków wartości 120 zł. przez Leli- 
sa Stanisława, Żórawia Nr. 10, i 

Dorwid Michał ze wsi Szyłany, gm. vze- 
szańskiej zamełdował, iż na rynku Łukiskim: 
skradziono mu duhę. Kradzieży tej doko- 
nał Biełak Ludwik ze wsi Ludwinowo, gm 
trockiej. 

Że stoiska Jurcewicza Antoniego na ryn- 
ku Łukiskim skradzione zosłały trzewiki 
przez Bartoszewicza Władysława ze wsi Bie 
giardy, gm. turgielskiej. \ 

ZA OSTATNiIĄ DOBKĘ. 
Od dnia 5 do dnia 6-b. m. zanotowano- 

wypadków 29, w tem kradzieży 7 opiistwa: 
4, przekroczeń administracyjnych 7. 

      

    
           ЕЕ РБ Е Н 1 Е Н В 

LSALA MIEJSK 4 
wane Związek podlotków 

Komedja w 12 aktach, Przygody 15 dzieweząt na samotnej W paszczy krokodyla Komedja 

  

‚ : wyspieł W roli głównej Kathy Nagy. NAD PROGRAM: w 3 akt. .. tatrówwamska 5. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. A-ej. — Następny program: Więcej gazu. 

ECPLTĘANI poowwadnaicewe | Be Р 16 zwiękowy w-ę powieści 
s -HELIOS St. Kledrzyūskiego 

silosy 
Sw 85, tel. 9-28 

DŹWIĘROWE KINO 

„НЦУМО”   uł, A. Miskiswicza 22 

Dźwiękowe Kine 

CGI/IN 
uł: Wiełka 47, tel. 15 41 

W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, 
K. Junosza-Stępowski, 

Hanka Rozwadowska, 
Modzelewska iir. — DODATEK DŹWIĘKOWY. Na pierwszy scans ceny zniżone. 

Poiska mował Polski spiew! Dziś ulu- 
bieniee publiczności MAURICE CHEVALIER amo AURIE CueVaiiER Parada Paramountu 

W rolach pozostałych: Nancy Carroll, Gary Cooper, Liljan Roth i wiele innych gwiazd „Parsmountu“. 
Numery rewjowe w języku polskim wyko». Mira Zimińska : Marjusz Maszyński 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Na |-y scans ceny zniž. Seansy a godz. 4, 6, 8 1 1030 

    

|: WARTA NOCNA 42 
Še Billie Dove, Mikoiol Suzanin NAD PROGRAM Dydątki dźw gkwe. 
Na pierwezy seans ceny znižone. Początek seans. o godz. 4, €, 8 i 1030, w soboty i niedz. o g. Ż-ej 
  

  

JKNO-TEATR" a Tasilas miau ieina Franceska Bertini уе sz wcze 
„PAN*” STARGANE STRUNY GS ss: 

WIELKA 42 NAD PROGRANE Arcywesoła kamedja w 2 aktach. Ceny od 40 gr. 

сооко| аст URODA ŻYCIA sc żórówskicgo 
fotek dworca zoljcw | tów: Adam Brodzisz, Nora Ney, B. Samborski, E. Bodo, St. Jaracz ju uyść 

* KINO-TEATR 

MIMOZA 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz, 4-ej po poł. 

Dziś nadzwyczaj z Williamem Des- 

mond i Lolą Todd 

w rolach głównych. 

efektowny fiłm 

sensacyjny p. t. Klub Czarnej Ręki 
NAD PROGRAM: 

  

    
„mk Wiełka Nr.25 | Dwie serje razem, —20 aktów. Aktualności dnia. 
"KINO -TEATR Dziśł O czem mówi ćały świat? O okropnościach Bi : S 

Z o wojn w. E. Remargue' Najn ze arcy- d 
STYLO W Y dzieło jakaejo duobes de ba i nie będziei itwa n a O m m ą 

r Monumentalny epokowy dramat Narodów, żadna księga i żadne pióro nie potrafi opisać co ten film. = miss Wielka 36. Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte w powieści E. Remarque'a, które wyświetla się tylko u nas i w żadnem 
innem kinie nie będzie wyświetlane. 
  

„o AKino - Teatr 

LUX 
Dziś! — — — Wielki film produkcji franeuskiejj — — — Dwie serje w Jednym programieł 

Golgota uczciwej kobiety (La maison du Histere) 
    ы Wapanialy 14-toaktowy dramat sensac. salonowy. Przerėbka znanej pow. Juljusza Mary. W rol. gł: NATALJA Miektewiesa 11, £15-02 LISIENKO i MIKOŁAJ KOLIN. Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 
KINO-TEATR Sztandarowe arcy- p * = Epopea narodowa p-g nieśmiert utw. jatowid |--.-- Pan Tadeusz Światowid | 2.7“ Adama Mickiewicza 

Miokiewicza 0. w wykonaniu najwybitn. artystów polskich. W obrazie udział biorą Legjony Polskie, armja rosyjska i t. d. 
Zdjęcia z natury wykonane w Wilnie, Nowogródku i nad Świtezią. Dla młodzieży dozwolone.   

  

УРА МАВОМ У, 
Do Rejestru Handłowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 30.1. 1931 r. 
1648. 11. Firma: „Bułkin Mendel", Właściciel przed- 

siębiorstwa Mendel Bułkia zmarł. Do czasu zatwier- 
dzenia spadkobierców w sprawach spadkowych pio- 
wadzi przedsiębiorstwo zmarłego w charakterze pełno- 
mocniczki Bejla Bułkin z Wiłna, ul. Sawicz 6 z pra- 
wem podpisywania zobowiązań, ściągania wierzytel- 
ności i dokonywania wszelkich czynności w zakres 
zarządu wchodzących 3318/V1 

602. II. Firma: „Księgarnia Wacław Mikułeki*. 
Firma brzmi: „Księgarnia Wacława Mikulskiego, wł. 
Antonina Mikulska . Właścicielką jest Antonina Mi- 
kulska zam. w Wilnie, zauł. Dobroczynny 2-a. Na mo- 
cy aktu zbycia, zeznanego przed Aleksandrem Róż- 
nowskim Notarjuszem w Wilnie w dniu 17.1. 1931 r. 
za Nr. 246 przedsiębiorstwo Wacława Mikulskiego 
przeszło na własność Antoniny Mikulskiej.  3319/VI 

  

+ 369. II. Firma: „Arkuski Gendel*. Firma brzmi: 
„G. Arkuski — Właścicielka Golda Arkuska", Przed- 
miot: Sklep materjełów piómiennych, wytwórnia stempli 
i drukarnia. Włościciełką obecnie jest Gołda Arkuska 
zam. w Wilnie, przy uł. Niemieckiej 7. Na mocy wy- 
roku Sądu Polubownego z dn. 12 listopada 1930 r. 
zatwierdzonego decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie 
1 Wydziału Cywilaego w dn. 22.XII. 1930 r. przędsię- 
biorstwa Gendela Arkuskiego uznane zostały za wy- 
łączną własność Gołdy Arkuskiej. 3340/V1 

W dniu 7.II. 1931 r. 
3729. П. Firma: „Szmuel Jankielewicz i Synowie 

S-ka". Wspólnicy zara. w Wilnie: Szmuel Jankielewicz, 
Józef Jankielewicz i Ila Jankielewiczowa przy ul. Kwa- 
szeinej 17. Eljaez Jankielewicz przy ul. W. Stefańskiej 
32 i Lejba jankielewicz przy ul. Wielkiej 18. Zarząd 
należy do Szmuela, Eljasza i Lejby Jankielewiczów. 
Weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy i wogóle 
wszelkie zobowiązania w imieniu spółki podpisują 
pod stemplem firnowym Szmuel Jankielewicz samo- 
dzielnie lub Eljasz i Lejba Jankielewiczowie łącznie 
Odbiór korespondencji pieniężnej, poleconej i t. p. 
przesyłek towarowych jako też koresponden - 
wierającej zobowiązań inoże podpisywać Eljasz i Lej- 
ba Jankielewiczowie każdy z osobna. 3321/V1 

W duiu 9.1. 1931 r. 
9208. II. Firma: „Jeusr Henryk, Jacewicz Wla- 

dyslaw i Spółka”. Firma obecnie brzmi: Inż. Jeuez i 
Wł. Jacewicz S-ka. Biuro inžynieryjno-meljoračyjne“. 
Aleksy Łopsto wystąpił ze spółki. Czeki podpisuje 
jeden wspóln k. 

  

   

2942. II. Firma: „Korulski Michal“. Siedziba przed- | 
siębiorstwa została przeniesiona pod Nr. 9 przy ul. | 
Bazyljańskie| w Wilnie. Właściciel zam. w Wilnie, ul. 

  
  

Bazyljańska 9 — 5. 3323/V1 

7886. I. Firma: „Markus Szer i S-ka”. Firma 
brzmi: „Mackus Szer”. Wyłącznym wł elem jest 

  

Markus Szer zam w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 7. 
Spółka zosteła rozwiązana, Mejer Wildsztejn przelał 
swe prawn do przedsiębiorstwa na rzecz Markuca 
Szera. 3824/V1 

    

3322/VV   
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OGŁOSZENIA 
do „KURIERA WILEŃSKIEGO" 

i lnnych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwam 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tei. 82. 

         

    
        

Улортеааь Кр ZERA? 

е - 

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno za-.į 

wiadamia, że w dniu 20 marca 1931 r., godz. 10-ta 
odbędzie się przetarg nieograniczony na robety bu- 
dowlane w Podbrodziu, Wilnie, Białymstoku i Grodnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Białostce- 
kim Dzienniku Wojewódzkim” i „Przeglądzie Tech. 
nicznym* w Warszawie. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
Grodno 

L. dz. 1342/Bud. 

Ogłoszenie. 
1) Grandel Witalis, urzędnik, urodzony we wsi 

Farny Koniec, gm. żołudzkiej, pow. lidzkiego dnia 20 
grudnia '898 r., syn Stefana i Wiktorji.z Cybulskieh, 

2) 'Grandel Stanisława, urodzona we wsi Farny 
Koniec, gm. żołudzkiej w, lidzkiegó dnia 17 stycz 
nia 1897 r. córka Stefana i Wiktorji z Cybulskieh 

3) Munic Józef, rzemieślnik, urodzony dnia 9.V. 
1875 r. w m. Widzech, pow. brasławskiego, syn Mow- 
szy i Dwejry, 3 
wnieśli prośby o zmianę nazwisk rodowych. a to: 

1) Grandel Witalis na nazwisko Kužmicki, 
2) Grandel Stanislawa na nazwisko Kuźmieka, 
3) 'Munie Józef na nazwisko Munikiewicz. 
Urząd Wojewódzki Wiłeński: podaje powyżcze 

prośby do powszechnej wiadomości z nadmienieniem, 
że.w myśl art, 4 ustawy z da. 24 października 1919 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 88 p. 478) wolno przeciw ieh uw- 
zględnieniu zgłosić do Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego sprzeciwy, które podać należy w ciągu dni 90 
od doia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Pelskim, 
które równocześnie się zarządza. Do sprzeciwu należy 
dołączyć metrykę urodzenia lub iune dowody wyka- 
zujące prawo oseby wnoszącej sprzeciw do używania 
nazwiska o które chodzi 

Za wojewodę M. Pawlikowski 
3377/V1 Naczelnik wydziału administrac. 

  

3381/VI 
  

   
    

  

   

  

   

  

Na raty —5 zł. tygodniowo! 
WYŻYMACZKI įprotis neis 
wyroby platerowane Norblina i Fraguta. 
F-ma „Wygoda“, W. Pohulanka 16-36 
POWER CEO ZAWORY 
Przy zakugacn prosimy powoływać Się 

na ogłoszenia w' „Kurjerze Wileńskim”,   

Od roku 1843 r 

Wilenkin; 
ut. TATARSKA 20“ 

Mebie: 
i jadalne, sy piałne i ga- & 
; bisetowe, КктеЧенау, & 
7 stoły, szafy, Jóśka 6. | 

, Wykwintne, Mocna, | 

;NIEDROGO,: 

„ a dogodnych wariatct ® 
i I NA RATY. 
| NADESZŁY NOWOŚCI. 

t173 8 

ЛЕ П 

Akuszerka 

Marja Argi 
przyjmuje od 9 rano din 
7 wiecz. uł. Mickiewicza dł» 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

Tanio sprzedaje się 

faktówka „Ford 
ul. Połocka Nr. 4 m. 12 

Do wynajęcia 
słoneczny ь 

ładny, P o K 6 J 
ze światłem dla 2-ch sa- 
motnych lub uczących cię: 
z całodziennem utrzyme- 
niem lub = obiadami — 
ulica Kalwaryjska Nr. 2. 
dowiedzieć się w sklepie, 

spożywezym. 
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Z dnia 4-go marce. 
na regu ulicy Miekie- 

wicza i Sierakowskiego- 
portmanetkę i brauning“ 
Nr. 924769. Uprasza się 
znalazcę 0 dóstarcronie- 
za wynagrodzenieni bra- 
uninga pod adresem: ulica. 
Tyzenhauzoweka 23, m. | 

dla A. H. 

    

Zs kwit 1 
(Biskupia 12) Nr. 77049 

unieważnia się. | 

  

gub. paszport zagrąnień-- 
ny, wyd. przez Staro- 

stwo Lidzkis na imię 
Wolfa Szapiro, uniew. się. Tais BR L ieškinio 

Pianino 7 
Wiłkomierska 3—20. 

MIGNON G. EBERHART. 24 

_ Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

` Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Zdaje się, że jest lekka popra- 
wa. 

— A propos, pamno Saro, czy pan 
Federie nosił pierścień. Sądząc ze śla- 
dn na palcu, musiał to być duży pier- 
„šie w ciężkiej oprawie. Czy pani so- 
bie przypomina coś podobnego? 

Zobaczyłam oczyma wyobraźli lep- 
ką, miękką rękę, położoną na swojej i 

„błysk brylantu wątpliwego koloru. 
| — Tak miał;pierścień z brylantem, 
może niezupełnie czystej wody. 

— Nie było go już, kiedy zobaczy- 
„łem ciało. Czy pani przypomina sobie 
żeby on miał ten pierścień po śmierci? 

Zadrżałam. Zobaczyłam znów cia- 
ło rozciągnięte na schodach, ale pier- 
ścienia sobie mie; przypominałam. 

— Nie jestem pewna. 
Krzątałam się przy chorym. O'Lea- 

ry zaś obserwował mnie łeniwie, ga- 
wędząc tonem gościa, który zaprosił 
-się ma herbatkę. | Przygotowywalam 

* właśnie mokre okłady. 

" Adolf, z żoną prowadzili cygańskie ży- 

— O ile zdołałem stwierdzić osoby 
"znajdujące się w tym domu, są tem za 
co się podają. Eustachy i Deke Loner- 
gan przyjechali z O....., gdzie Eustachy 
ma jakieś biuro porad, a Lonergan 
pracuje w Towarzystwie Budowłanem 
_Dekesmith i Lonergan, należącem głó- 
wnie do jego ojca, który mieszka tu. 

„w B. Nie jest to wielkie przedsiębior- 
stwo, ale dajė niezłe dochody. Eusta- 
chy, jak się zdaje, zabawia się więcej 
muzyką niż interesami i puszcza masę 

„pieniędzy. March Federie bawiła osta- 
tnio u starszych krewnych na połud 
niu, którzy przysłali jej dzisiaj zdaw 
kowe kondolencje i zaprosili na stałe 
do siebie na wypadek śmierci dziadka. 

   cie, jeżdżąc od miasta do miasta, : bs 
wiąc się, gdy mieli pieniądze, z breku 
których wracałi do domu. On miał 
nieszczególną opinję, lecz jak dotąd 
mie udało mi się wykyrć nic takiego, 
coby mogło ujść za pobudkę zbrodni. 

  

   

— Mnie się zdaje, że ten dom rvi 
*się od pobudek — wtrąciłam. 

Spojrzał na mnie z roztargnienie 
i mówił dałej. Właściwie nietyle mó- 

wił ile myślał na głos. Wzięłam suche 
ręczniki ze stolika koło łóżka, strzep- 
męłam i rozpostarłam ma kołdrze i po- 
duszce dła zabezpieczenia przed mo- 
kremi okładami. Poczem spojrzałam 

na zegarek i usiadłam obok niego. 
— Następnie Mittie Frisling — mó- 

wił O'Leary — Ta mieszkała przez ca- 
ły szereg lat z ojcem Mateuszem Fri- 
slingiem, o którym dowiedziałem się 
tylko tyle, że był w swoim czasie re- 
jentem, że przez ostatnie dziesięć, czy 
więcej lat niczem się nie zajmował i 
że razem z córką żył bardzo cichem 
skromnem życiem. Po jego niedawnej 
śmierci Mittie zebrała swoje manatki 
i wyprowadziła się z mieszkania. Zda- 
je się że przyjechała wprost tutaj. W 
każdym razie bawi tu już wiele tygod- 
ni i miała dosyć czasu na załatwienie 
swego interesu ze starym Federie, za- 
nim zachorował, Poco ona tu siedzi 
to wie tylko ona i, jak przypuszczam, 

- Grondal. Może również Izabella. Do- 
tąd nie domyślam się: jeszcze, co tę ko 
bietę łączy z rodziną Federiech, ani ja- 
kie są jej zamiary, czy nadzieje. 

Usiadł na krześle, założył nogę za 

  

nogę i złożył głowę na oparciu. Świa- 
"tło lampy, stojącej ma stole, oświetla- 
ło tylko dolną część jego twarzy, pozo- 
stawiając oczy w cieniu. Teraz dopie- 
ro zdałam sobie sprawę, że treść jego 
"twarzy stanowiły te szare, inteligent- 
„ne oczy. Patrząc tykko na brodę, nos 
i usta i słuchając głosu, doznawałam 
dziwnego wrażenia, że słucham nie je- 
go lecz jakiejś rezonującej maszyny. 

Zapadło chwilowe milczenie, które 
przerwał syk ognia z kominka, Drgnę 
łam nerwowo. O'Leary podniósł gło 
wę. ' ю * 

— (zy pani dziś spała po obiedzie, 
panno Saro? — zapytał nagle. 

— Owszem. To jest... Opowiedzia- 
łam w krótkich słowach, jak to było. 
Nie jestem przyzwyczajona do troskli- 
wości o swoją wygodę i widok jego 
gniewnej twarzy sprawił mi wielką 
przyjemność. 8 

— Dziś położy się pami do łóżka 
— rzekł. — Każę im sprowadzić drugą 
pielęgniarkę do pomocy pani. Przeży- 

* ła pani takie wstrząśnienia, że musi 
pani ' wypocząć. Inna: kobieta jużby 
miała histerję. 

Na to nie mogłam się zgodzić. Nie 
chciałam, aby jeszcze jedna osoba po- 
większała stan zamętu, panującego w 
domu. . I prawdopodobnie byłby to 

trzpiotowaty typ, nadającysię do flirtu 
‘а Eustachym. I zresztą mnie powierzo- 
no tego pacjenta. Później pożałowa- 
Jum tego postanowienia, ale trudno 

  

było przewidzieć, co się stanie. 
— Teraz weźmy pana Dimucka— 

ciągnął O'Leary, wracając do poprzed- 
niej pozycji i sięgając po wieczny 
czerwony ołówek, który mu widocznie 
„pomagał myśleć. Jak zawsze, zwróci- 
łam uwagę na. jego rasowe, starannie 
„utrzymane ręce. — Jest on starym 
znajomym chorego i często tu bywał. 
Dowiedziałem się, że posiada 6grom- 
ną fortunę pięćdziesiąt mil stąd na po- 
łudnie i duże sumy w banku, z któ- 
rych często czerpie, ale podług infor- 
macji bankiera, nie na hulanki. 
W Stockville, gdzie mieszka, uchodzi 
za bogatego człowieka. Obliczają go 
tam na siedemset-—-osiemset tysięcy 
dolarów. Prowadzi spokojne życie, nie 

"ma żony i jedyna plotka, jaka mnie 
o nim doszła, dotyczy jakiejś wdowy, 

- która go chciała pochwycić kiłka lat 
temu w sidła małżeńskie, ale się nie 
dał i to bardzo energicznie. Z panem 
Federie miał do czynienia tylko jako 

doradca. bo nie natrafiłem na żadne 
Ślady tranzakcyj pieniężnych między 
nimi. Tak, to nieszkodliwy, drobiaz-' 
gowy stary kawaler, który nienawidzi 

kłopotów, jak kot wody. 
— Mnie nigdy nie przyszłoby do» 

głowy podejrzewać jego! : 
— Aby odkryć winnego czy win- 

ną, trzeba podejrzewać wszystkich i 
wszystko, ludzi i ściany. Ze słażby 
oboje wydają mi się niewinni. Niezbyt 
to urocza para, ale... — urwał nagle, 
chrząknął i ciągnał dalej tym samym 
głosem —- jutrzejsze Śledztwo będzie: 
czystą formalnością. Nie widziała pani 
koronera... 

Do pokoju wszedł Grondal takiemi 
kociemi krokami, że zobaczyłam go 
dopiero .gdy znalazł się za mojem 
krzesłem. O'Leary zobaczył go wcześ- 
niej i dlatego zmienił przedmiot roz- 
mowy. 

— O, Grondal — rzekł spokojnie, 
— Ja, proszę pana. — Służący 

wniósł w ręku pęk kluczy i miał na so- 
bie wytartą zieloną welwetową liberję, 
wełniane pończochy i ciężkie trzewiki. 
O'Leary przyjrzał się tej obiadowej 
gali z widocznem zainteresowaniem. 

— Przyszedłem zamknąć okienni- 
ce, proszę pana — dodał z szacunkiem 
służący, idąc do okna. 
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