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Przebudowa ustroju 
(Wywiad u prezesa Klubu B. B. W. R., 

posła Janusza Jęarzejewicza). 

W chwili, gdy zagadnienie rewizji 

Konstytucji, jako centralne w chwili 

błeżącej znałazło się już dzięki ini- 

ejatywie ustawodawczej Bezpartyjnego 

Błoku Współpracy z Rrządem na war- 

sztacie prac Sejmu, redakcja Agencji 

„Iskra“ zwróciła się do prezesa sejmo- 

wego Klubu B. B., posła Janusza Ję- 

drzejewicza z prośbą o udzielenie swej 

epinji na temat przeprowadzonej ostat- 

mio w Sejmie debaty konstytucyjnej. 

i 

— (Chcemy szczerze i realnie na- 

prawy obecnego ustroju — rozpoczyna 

prezes Jędrzejewicz. Sprawę tę wysu 

wamy na czoło zagadnień państwo- 

wyeh, domagających się załatwienia. 

To też załatwimy ją. Przeprowadzimy 

przebudowę naszego ustroju na grun- 

cie ogółnych wytycznych, sformuło- 

wanych niejednokrotnie w Sejmie i 

w publicystyce naszego obozu. 

Podkreślić pragnę bezwzględnie 

demokratyczny grunt naszego projek- 

tu. Najrzetelniej pojęta demokracja 

mie stoi w żadnej sprzeczności z zasa- 

dą silnej władzy. Mamy już ją dziś i 

musimy dła niej znaleźć odpowiednie i 

trwałe formy prawne, gdyż tylko silna 

władza-—jak stwierdziła to deklaracja 

naszego klubu — może zagwaranło- 

wać spoistość, siłę i potęgę naszego . 

państwa, odpowiadającą jego mocar- 

stwowemu stanowisku. 

Odrzucamy stanowczo zarzut wy- 

sunięty przez opozycję w ciągu wtor- 

kowej debaty, jakobyśmy wnieśli nasz 

projekt rewizji Konstytucji z wzglę- 

dów tylko taktycznych dla odwróce- 

nia uwagi publicznej od obecnego kry- 

zysu gospodarczego. Zarzut ten jest 0- 

ezywiście niesłuszny, bo naprawa ust- 

roju jest naszem hasłem naczelnem od 

łat pięciu i jest jednem z tych zagad- 

nień, które cementują nasz obóz w 

hufiec zwarty i jednolity. Kryzys go- 

spodarczy jest przecież zjawiskiem 

przejściowem. Przebudowa. ustroju 

zaś jest zagadnieniem tak dużej histo- 

rycznej skali, że nie poruszamy 

tego zagadnienia nigdy z punktu wi- 

dzenia chwili bieżącej. 

Apel nasz do klubów opozycyjnych 

o współpracę nad tem historycznem 

dziełem jest szczery i łojałny. Chcemy 

wierzyć, że nietylko my reprezentuje- 

my w Sejmie czynnik twórczej i real- 

nej pracy, że i poza naszym obozem 

znaleźć się mogą w sprawie ustrojowej 

myśli i wnioski godne uwagi i dysku- 

sji. Poddamy je z pewnością rozwadze 

bez uprzedzeń i niechęci i wyciągnie- 

my z nich to wszystko, co będzie zgod- 

ne z interesem państwa. Zadeklarowa- 

liśmy na wstępie debaty konstytucyj- 
nej, że projekt nasz traktujemy, jako 
punkt wyjścia dla rzeczowej i wszech- 
stronnej dyskusji. Projekt ten ulec 

może w całym szeregu postanowień 

szczegółowych zmianom i poprawkom 
treści i formy. 

Negatywne stanowisko, jakie opo- 

zycja zajęła narazie w stosunku do na- 
szego projektu wypływa z obawy 
przed silną władzą. Niewątpliwie w 

państwie o słabym rządzie partje opo- 

zycyjne mają możność wywierania 

przelotnych choćby wpływów na rzą- 

dy, jak bywało u nas w epoce przed- 

majowej. Lecz tutaj w grę wchodzi 
interes. państwa, który musi przewa- 

żyć nad interesami drobnych kramów 
partyjnych. 

Opozycja ma przed sobą tylko 

dwie drogi: — albo tkwić będzie na- 

dal w jałowej negacji, która nie przy- 

niesie żednej korzyści nawet jej samej 
—albo zdobędzie się na zmianę do- ° 
tychczasowej postawy i współpraco- 
wać będzie nad przebudową naszego 
ustroju. 

Jeżeli — w co mimo wszystko chcę 

wierzyć — w psychice samych partyj 

zostanie przełamany negatywny do 

zagadnienia Konstytucji stosunek, 

wówczas nowy, lepszy ustrój naszej 

Rzeczypospolitej będzie dziełem zbio- 
rowej pracy, współodpowiedzialności 
i wysiłku. 
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Prezes rządu sowieckiego o polityce 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

MOSKWA. 9.III. Pat. — Szósty 
zjazd rad Z. S. S. R., zamiast w sobo- 
tę, jak to zapowiadały publikowane od 
kilku dni ogłoszenia, otwarty został do 
piero w niedzielę wieczorem. Zjazd ot- 
worzył Kalinin. Przy stole prezydjal- 
nym zasiadla elita partji komunistycz- 
nej, na czele ze Stalinem, Mołotowem. 

Woroszyłowem, Budiennym i t. d. Z 
porządku dziennego skreślono referat 
Woroszyłowa, o rozwoju siły zbrojnej 
Związku Sowieckiego, oraz referaty 
Kalinina i Ordżonikidze, o rozbudowie 
sowieckiego przemysłu ciężkiego i o 
sowieckich instytucjach. Jest rzeczą 
eharakterystyczną, że od paru lat, mi- 
mo zapowiedzi, sprawozdania Woro- 
szyłowa nie dochodzą do skutku. Pra- 

ce zjazdu ograniczone zostały przeto 
do expose prezesa rządu, Mołotowa, 

oraz do referatów  rolniczo-hodowla- 
nych. Pozatem zjazd dokona zmiany 
niektórych paragrafów konstytucji so- 
wieckiej i zatwierdzi skład władz cen- 
tralnych. 

Expose Mołotowa zajęło około 
dwóch godzin. Dzieliło się ono na dwie 

części. W pierwszej cześci Mołotow 
przeprowadził porównanie między sto 

sunkami sowieckiemi a stosunkami, 

panującemi w państwach kapitalisty- 
cznych. Nad sprawą dumpingu Moło- 

tow przeszedł dość szybko do porząd- 

ku dziennego, nie dotykając tej spra- 

wy merytorycznie i tylko ogólnikowo 
twierdząc, że dumping sowiecki nie 
jest przyczyną kryzysu światowego. 

Mołotow dłużej zatrzymał się nad 
sprawą zarzutu o stosowaniu w Sowie- 
łach pracy przymusowej. . Jego zda- 

niem, praca przymusowa w Rosji So- 
wieckiej nie istnieje, gdyż każdy ro- 
botnik pracuje nie na kapitalistę, lecz 
na państwo. Co do pracy więźniów to 
Mołotow przyznaje, że ma ona szero- 
kie zastosowanie, w myśl komunistycz 
nej zasady, że „kto nie pracuje, ten nie 
je”. Według Mołotowa, wiezniowie nie 
są używani przy eksploatacji lasów, 
ale przy niektórych innych robotach. 

Druga część expose poświęcona by 
ła sprawie polityki międzynarodowej. 

Po skrytykowaniu działalności ko 
misji rozbrojeniowej, Mołotow schara- 
kteryzował pokrótce stosunki Związku 
Sowieckiego z poszczególnemi państ- 
wami. Stosunki z Rzeszą niemiecka, 
Włochami i Turcją są bez zarzutu, a 
nawet przyjacielskie. Stosunki z An- 
glją opierają się na wzajemnych intere 
sach handlowych. Mówca natomiast 
bardzo krytycznie odzywał się o Fran- 
cji, posądzając rząd francuski o współ 
dziełanie w kampanji antysowieckiej. 
O Polsce Mołotow wyraził się w ten 
sposób, że stosunki z Polską mogłyby 
być lepsze, jednakże na czynione ze 
strony Sowietów próby polepszenia 
tych stosunków Polska nie odpowiada 
ła. W dalszym ciągu Mołotow w kil- 
ku słowach scharakteryzował rów- 
nież stosunki z państwami bałtyckiemi 
i skandynawskiemi, nie stawiając im 
żadnych konkretnych zarzutów. Po 
raz pierwszy w expose rządu sowieckie 
go, poruszona była również sprawa 
Watykanu. Mołotow zarzucał Watyka 
nowi, że prowadzi antysowiecką kam- 
panję i pomawia Watykan o przygo- 
towywanie wojny z Sowietami. 

    
Król Sjamu, który na wiesnę przybyć ma 

do Europy. 

Zastępca naczelnika państwa. 
TALLIN. 9.IIL. Pat. — Na zasadzie 

postanowienia rządu zastępcą naczel- 
nika państwa został Tennison, mini- 
ster spraw zagranicznych Estonji. 

Polscy lotnicy w Tallinie. 

TALLIN. 9.II1. Pat. — Polscy lo- 
tnicy w dniu 9 b. m. złożyli wizyty 
dowódcy pułku lotniczego i wyższym 
oficerom. Wieczorem estońska liga 
obrony powietrznej państwa wydaje 
bankiet. We wtorek o godz. pół do 
11-ej polscy lotnicy zademonstrują a- 
krobacje na: swoich awjonetkach, we 

środę zaś udają się w dalszą podróż do 
Helsingforsu. 

Choroba Snowdena. 

LONDYN. 9.LHI Pat. — Choroba 
kanclerza skarbu Snowdena jest dale- 
ko poważniesza, aniżeli początkowo 
mniemano. Narośl zapalna na pęche- 
rzu może być symptomem daleko gro- 
źniejszych chorób. Snowden ma pozo- 
stać w łóżku przez kiłka tygodni, co 
stanowi, komplikację «wobec koniecz- 
ności wniesienia projektu budżetu w 
dniu 14 kwietnia. W razie przedłuża- 
jącej się choroby Snowdena budżet 
wniesie zapewne minister handlu Gra- 
ham. Bad 
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Ciężka akcja ratunkowa. 
LONDYN. 9.II1. Pat. — Zgliszcza składów 

Butlera, w których w sobotę wybuchł wiełki 
pożar, jeszcze gwałtownie się dymią. Po 50 
godzinach nieprzerwanej akcji ratowniczej 
strażacy niezwykle cierpią wskutek dotkliwe- 
go mrozu. Zgliszcza budynków przedstawiają 
osobliwy widok, gdyż front gmachu pokryty 
jest jak gdyby *zasłoną z lodu. 

Burze na Atlantyku i Czarnem 
morzu. 

LONDYN. 9.III. Pat. — Z wielu okolic 
nadchodzą wiadomości o gwałtownych bu- 
rzach. Burze panują również na oceanie At- 
lantyckim. Z wielu statków mających przy- 
być .do Plymouth, nadeszły iskrowe wiado- 
mości, zapowiadające znaczne opóźnienie 
przybycia. 

MOSKWA. 9.III. Pat. — Na morzu Czar- 
nem od tygodnia trwa silna burza, która w 
nocy z dnia 5 na 6 b. m. przybrała siłę hu- 
raganu, wyrządzając znaczne szkody-w por: 
tach wybrzeża czarnomorskiego. 

Nagła zmiana atmosferyczna. 
CHICAGO. 9.111. Pat. — Burze śnieżne о- 

raz gwałtowne deszcze zakończyły okres pa- 
nującej suszy. Ta nagła zmiana atmosferycz 
na spowodowała znaczne szkody. Zginęło co- 
najmniej 13 ludzi, przytem w samem Chica- 
go 11 tysięcy samochodów ugrzęzło w zwa- 
łach śnieżnych. Komunikacja w wielu pun- 
ktach przerwana. 

Przedsmak wojny 
nowoczesnej. 

TOKIO. 9.II1. Pat. — W czasie pokazu lot 
niczego, odbywającego się w obeconści tłu- 

mów pubłiczności na jednem z przedmieść 
miasta, setki osób mężczyzn, kobiet i dzieci 
zostało dotkliwie poparzonych jakimś płyn- 
nym produktem chemicznym, wypuszczanym 
z samolotów. Samoloty te dokonywały poka- 
zu tworzenia sztucznych chmur i sztucznej 
osłony zapomocą rozpylonego płynu chemicz 
nego. 
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Pamiętaj, 
" że od 10-go marca b.ir..rozpoczynają się ciągnienia 

V-ej KLASY 

Polskiej Państwowej Loferji МОН 
i trwać będą do 18-go kwietnia b. r. 

Wygrane: 
400.000.— 

300.000.— 
200.000.— 

100.000.— 

Wręczenie listów uwierzytelniających Panu Prezydentowi 
Rzplitej przez nowego posła niemieckiego w Warszawie 

von Moltkego. 

    

Kampanja Vandervelde go przeciwko 
traktatowi wersalskiemu. 

PARYŻ. 9.11. Pat. — 
wystąpienie z parłamentu przywódcy 
socjalistów belgijskich Vanderveldego 
wywołuje w prasie przeciwnych obo- 

Niedawne 

zów obfite komentarze. Dziennik 
„L'Ordre* przypomina, że w roku 
1906 Vandervełlde oświadczył, iż wy- 
starczy jedno słowo międzynarodówki, 
ażeby kaiser schował do pochwy 
miecz. Jeszcze na trzy dni przed wybu 

chem wojny w roku 1914 głosił on, iż 
wojna jest niemożliwa i przepowiadał 
szybkie zażegnanie konfliktu. Popeł- 
nia on ten sam błąd — kończy autor 
artykułu — co i niektórzy Francuzi. 
Chciałbym jednak wiedzieć, czy Leon 
Blum, a głównie Paul-Boncour, są zde 
cydowani podtrzymywać ' kampanję, 
którą prowadzi Vandervełde, przeciw- 

ko sojuszowi francusko-belgijskiemu. 

Trzęsienie ziemi na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD 11.111. Pat. — W/g ostat- 

niech wiadomości, katastrofa trzęsienia zie- 
mi spowodowała wszędzie znaczne szkody 
materjalne, zwłaszcza w okoliey Demir-Ca- 
piu. Most kołejowy na Wardarze został zni- 
szezony, wskutek ezego przerwana została 
komunikacja kołejowa: pomiędzy Skopłje i 
Jewgełi. Najbliższa okoliea Balandara ule- 
gła całkowitemu spustoszeniu. Połączenia te- 
legraficzne między Skopłie, Kawadarem, Je- 
wgeli i Strumieą zostało przerwane. Gdy tyl- 
ko nadeszła wiadomość o katastrofie, na- 
tychmiast król Aleksander udał się na miej- 
see katastroty. Przed wyjazdem wydał roz- 
kaz, ażeby natychmiast udzielić urłopu wszy 
stkim żołnierzom, pochodzącym z tych oko- 
lie. 

BIAŁOGRÓD 11.101. Pat. — Dały się tu 
odezuć ponownie siłne wstrząsy podziemne. 
Według wiadomości dotychczas jeszeze nie- 
sprawdzonych z powodu eałkewitego przer- 
wania komunikaeji telegraficznej i tełefo- 
nicznej, jest podobno zabitych 100 osób, a 
500 rannych. 

SOFJA 11.ITL. Pat. — W wieła okolicach 
Bułgarji odezuto trzęsienie ziemi. Szkody są 
znaezne, zwłaszcza w miasteczku Nosti, głzie 

dwie osoby zostały zabite. W wiełu miej- 
seowościach ludność ogarnięta paniką po- 
rzuciła swe siedziby. 

WIEDEŃ 9.111. Pat. — Prasa donosi z 
Uskub, że skutkiem katastrofy około 1000 
domów uległo zniszczeniu w różnych miej- 
seowošelach. Na linji kołejowej Uskub — 
Saloniki ludność obozuje w polu pod na- 
miotami, których dostarczyły władze woj- 
skowe. Wpobliżu Salonik zawaliło się wie- 
le domów . 

WIEDEŃ 9.III. Pat. — Dzienniki poda- 
ją dalsze szezegóły o trzęsieniu ziemi na 
Bałkanach. Terenom, nawiedzonym trzęsie- 
niem ziemi, grozi kięska głodowa, ponieważ 
ludność zaopatrzona jest tyłko w żywność 
na kilka dni. Większa część składów żyw- 
nościowych została zniszczona. Sytuacja za- 
ostrza się również wskutek panujących na 
tym terenie dotkliwych mrozów. Do Biało- 
grodu przybyło około półtora miljona uecho- 
dźców, Liczba ciężko i lekko rannych sięga 
kilku tysięcy. W związku z tektonieznemi 
zmianami ujawniły się na terenie trzęsienia 
ziemi ciekawe zjawiska. W kilku miejscach 
powstały gorące źródła. W wiełu miejsco- 
wościaeh ntworzyły się szerokie szezeliny.   

it. d. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZYJĘCIE USTAWY O WYBORACH DO 

SAMORZĄDU. 
Gabinet ministrów przyjął ustawę o wy- 

borach do samorządów miejskich. Panuje 
przekonanie, że wybory według nowej u- 
stawy odbędą się w drugiej połowie maja. 
W myśl nowej ustawy, kowieńska rada miej 
ska będzie się składała z 36 radnych. */s о- 
gólnej liczby radnych zamianuje rząd, re- 
Szta zostanie wybrana. Burmistrza będzie 
wybierała rada miejska. 

STULECIE POWSTANIA. 

Profesor uniwersytetu kowieńskiego Ja- 
nułajtis wystąpił w prasie, nawołując do 
uczczenia stulecia powstania przeciw rzą- 
dowi carskiemu, które przypada na dzień 
25 marca b. r. 

OLSZAUSKAS NADESŁAŁ Z SZWAJCARIŁ 
PROŚBĘ O PRZYWRÓCENIE MU PRAW. 

K. Olszauskas po zwolnieniu z więzie- 
nia udał się do Szwajcarji, gdzie i obernie 
przebywa. W tych dniach Olszauskas na- 
desłał z obecnego miejsca swego pobytu 
prośbę o przywrócenie mu praw, odebra- 
nych, jak wiadomo, na mocy wyroku sądo- 
wego. Prośba Olszauskasa została odrzuco- 
na. 

UDZIAŁ LITWY W MIĘDZYNARODOWYM 
KONGRESIE ROLNICZYM. 

Rząd liteski postanowił wziąć udział w 
V kongresie rolniczym, który rozpacznie się 
w Rzymie 28 b. m. Będzie to pierwszy kon- 
gres tego rodzaju w którym Litwa weźmie 
udział, gdyż na dotychczasowych czterech 
kongresach (w Warszawie, Bukareszcie, Pra- 
dze i Paryżu) Litwa nie była reprezento- 
wana. 

REGULARNE TRANSPORTY LASU 
SOWIECKIEGO PRZEZ KŁAJPEDĘ. 
W ostatnich dniach rozpoczął się regu- 

larny tranzyt sowieckiego materjału leśnego 
przez Kłajpedę. Codziennie przybywają dzie- 
siątki wagonów drzewa, które po obróbce na 
miejscu zostaje wysyłane do Anglji. Sześć tar 
taków pracuje bez przerwy, zatrudniając oko 
ło tysiąca robotników. W Litwie sprzedawane 
są tylko odpadki i braki. Żądania kowień- 
skich przemysłowców, którzy się domagali 
od kłajpedzkich gwarancji pieniężnej, że ma- 
terjał nie będzie sprzedawany na miejscu, zo- 
stały odrzucone, gdyż kontrolę nad obrotem 
prowadzi Bank Litewski. 

ZAKOŃCZENIE STRAJKU W PORCIE 
KŁAJPEDZKIM. 

W tych dniach strajk robotników porto- 
wych w Kłajpedzie został zlikwidowany. Q- 
gółem strajkowało 300 robotników. Strajk 
trwał 2 miesiące i wynikł na tle żądań ma- 
terjalnych robotników, jednakże żądania straż 
kowców nie zostały uwzględnione. 

REFERENTURA DO SPRAW AMERYKAŃ- 
SKICH LITWINÓW. 

Przy Ministerstwie Skarbu ma być zorga- 
nicowana specjalna referentura, której celem 
będzie ułatwienie Litwinom amerykańskim 
dostarczania wiadomości o Litwie, a zwłasz- 
cza ułatwianie im nabywanie ziemi w krajw. 

ANKIETA DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
AKADEMICKIEJ LITWY 

Redakcja „Dnia Kowieńskiego" rozpisała 
ankietę wśród. polskiej młodzieży akademic- 
kiej Litwy, w celu wyjaśnienia jej duchowe- 
go oblicza. ' :



| Salome Oskara Wildc'a. 

   

Sowiecka „piatiletka”. 
Dużo się już mówiło i pisało o so- 

wieckiej .piatiletce*. Każde niemal 
dziecko zna ten wyraz. Niewielu jed- 
nak zdaje sobie sprawę, jak też w rze- 
czywistości ta „piatiletka“ i ten dum- 
ping sowiecki, o których tyle się sły- 
szy, wyglądają. W pojęciu przeciętne- 
go Europejczyka, Sowiety — to kraj 
bezmiernej niedoli ludzkiej, olbrzymie 
więzienie, dolina płaczu, nędzy i zgrzy 
tania zębów. Opinja zgoła uzasadnio- 
na. Tem niemniej, dzieją się w ZSSR. 
rzeczy, o których wartoby. wiedzieć. 
chociażby ze względu na to. iż odbie- 
gają one od tych codziennych, oklepa- 
nych już okropności, jakiemi się szero- 
kie masy „kapitalistycznego”* świata 
karmią. 

Mowa tu będzie głównie o stosun- 
kach anglo-sowieckich, z punktu wi- 
dzenia angielskiego. Pewien wybitny 
ekonomista angielski ocenia mianowi- 
cie stosunki te i sytuację przemysłu 
sowieckiego jak następuje: 

Stosunki Anglji z Sowietami ukła- 
dają się wyłącznie pod kątem widze- 
nia gospodarczym. Warunki pracy w 
Rosji sowieckiej zasadniczo Anglji nie 
obchodzą ‚а w najlepszym razie stoją 
na dalszym planie. Sprawa „piatiletki“ 
też nie gra dla Anglji roli. Przynaj- 
mniej, jeżeli chodzi o ideowe założe- 
nia bolszewickie. Zapewne, mogą się 
sobie szczerze masy narodu angielskie- 
go egzaltować i złorzeczyć Sowietom 
za ich bezwzględność w stosunku do 
własnych obywateli. Dła rządu jednak 
„głos ulicy" znaczenia nie posiada. 
Dopiero gdy przemówią angielski 
przemysł, handel, kapitał—rząd ucha 
nadsławi i odpowiednie decyzje powež 
mie. Polityka z humanitarnością nie- 
wiele mają wspólnego. Polityka uza- 
leżnia się jedynie od względów gospo- 
darczych. Angielskie sfery gospodar- 
cze zaś zabierają głos dopiero wtedy, 
gdy interesom ich coś bezpośrednio 
zagraża. 

Dotychczas import tanich sūrow- 
ców rosyjskich nie był na rynku an- 
gielskim źle widziany. Przeciwnie, pa- 
nował pogląd, że surowce rosyjskie 
przyczynią się do ożywienia przemy- 
słu angielskiego. Gdy jednak Sowiety 
zaczęły zalewać rynek angielski nie- 
tylko surowcami, lecz i wyrobami. jak 
materjały bawełniane, wyroby meta- 
lowe, mydło, lampki elektryczne, 
szkło, cukier, konfekcja, obuwie, kon- 
serwy etc. etc. — w Anglji rozległo się 
szemranie. Przeszło dziesięć lat kupo- 
wały Sowiety wszystkie te produkty 
od Anglji W ostatnich miesiącach 
1929 r. zakupy sowieckie się jednak 
urwały, a od jesieni r. ub. zalewają 
Sowiety rynek angielski swemi fabry- 
katami po cenach trzykrotnie niższych 
od krajowych. Tak np. w ciągu pierw- 
szego tylko tygodnia ubiegłego miesią- 
ca przybyły do Londynu z Z. S. S. R. 
ładunki, zawierające ni mniej ni wię- 
cej jak 30.000 tonn mydła i 5 miljo- 
nów lampek elektrycznych, dostoso- 
wanych ściśle do prądu elektrowni 
londyńskiej. Mydło zaofiarowały So- 
wiety po cenie 1*/, pensa za kawałek 
fw Anglji kosztuje 5 pensów). zaś 
lampki — po 6 pensów sztuka (w An- 
glji — 16—18 pensów). 

Kupcy angielscy wzięli się za gło- 
wę. Co się stało? Skąd taka „cudow- 
na” zmiana frontu? Czem to się dzie- 
je, że wynędzniały, zrujnowany sza- 
lonemi eksperymentami kraj występu- 
je nagle w roli groźnego konkurenta 
potężnej pod względem gospodarczym 
Anglji? 

Odpowiedź na powyższe pytania 
przynosi artykuł wybitnego rzeczo- 
znawcy amerykańskiego prof. Comp- 
stocke, który na łamach ostatniego 
numeru ,Barron's Econom Journal“ 
stwierdza co następuje: 

W Rosji istnieje cały szereg wiel- 
kich zakładów przemysłowych, a 
więc: 1) Magnitogorsk — największe 
w świecie odlewnie stali. Budowa ich 
pochłonęła czterysta miljonów doła- 
rów. Produkują do czterech miljonów 
tonn stali rocznie. Kierowane są przez 
amerykańskich inżynierów. 2) Dniep- 
rostroj — największa w świecie elek- 
trownia. Wytwarza rocznie dwa i pół 
miljona kilowat-godzin energji elektr., 
więcej niż słynne zakłady nad Niaga- 
rą. Kierownictwo spoczywa również 
w rękach amerykańskich inżynierów. 
3) Przetwórnia azbestu na Uralu. Naj- 
większe tego rodzaju zakłady w całym 
Świecie. Kierowane przez Ameryka- 
nów. 4) Fabryki traktorów w Lenin- 

gradzie i Czelabińsku. Olbrzymie za- 
kłady, zbudowane według wzorów a- 
merykańskich i kierowane wyłącznie 

przez Amerykanów, 5) S$owchoz „Gi- 
gant* w północnej części Kaukażu. 
Używa się tu tylko amerykańskich 
aut ciężarowych, żniwiarek i maszyn. 

6) Szyby najtowe w Baku i Groznym. 
7) Fabryka samochodów w Niżnim 
Nowgorodzie. Jedne z największych za 
kładów świata, wzorowane na zakła- 
dach Forda. 

Tych kilka przykładów, zacytowa- 
nych przez prof. Compstocke, który 
bawił dłuższy czas w Rosji i wymie- 
nione przez siebie fabryki osobiście 
zwiedzał, rzuca  charakterystyczne 
światło na istotny stan rzeczy w Rosji 
sowieckiej. Wbrew twierdzeniom tych 
wszystkich, co dopatrują się już rych- 
łego upadku sowieckiego regime'u, 
wbrew wywodom emigrantów rosyj- 
skich, którzy, jak p. B. Struwe, B. N. 

Sokołow, P. A. Buryszkin i in. wyob- 
rażają sobie ,,piatiletkę* jako „wojen- 
no-gospodarczą awanturę i anarchję*, 
Sowiety z energją godną podziwu roz- 
budowują swój przemysł. I to na jaką 
skalę! Dwėch lat „piatiletki“ wygstar- 
czyło, by wstrząsnąć do gruntu g0spo- 
darczemi podstawami świata „kapitali 
stycznego“, by zalać rynki zachodnie 
tanien1t surowcami i produktami, by 
zdezorjentówać i zdezorganizować sil- 

ne nawet orgańizmy państw innych. 
Charakterystyczneżn też jest, że w roz- 
budowie sowieckiego przemysłu biorą 
tak czynny udział przedstawiciele naj- 
bardziej kapitalistycznego kraju świa- 
ta, Amerykanie. Według obliczeń prof. 
Compstocke'a, przemysł sowiecki ża- 
trudnia przeszło 2000 amerykańskich 
inżynierów. Pozatem, conajmniej 200 
firm amerykańskich zaopatruje Sowie 
ty w niezbędne utensylja i służy fa- 
chowemi wskazówkami. Inwestycje 
obce w Rosji sowieckiej sięgają po- 
kažnej sumy 300 milj. dolarów. Obok 
Amerykanów, stanowiących bezwzglę- 
dną większość, pracują w Z. S. S. R. 
inżynierowie niemieccy, angielscy, 
włoscy i in. Słowem Z. S. S. R. reali- 
zuje swą „piatiletkę* przy wybitnej 
pomocy obcych sił fachowych i ob- 
cych kapitałów. 

Trudno doprawdy o większą ironję 
losu. „Kapitaliści* pomagają „komu- 
nistom* kuć oręż na własną zgubę. 
Musimy bowiem zgodzić się na słowa 
londyńskiego ,,Timesa *: ,,..obecni wład 
cy Rosji powtarzają wciąż i otwarcie, 
że ostatecznym ich celem jest zagłada 
europejskiej kultury i rozszerzenie ko- 
munizmu na całej kuli ziemskiej”. 

Spectans. 

Czy już wysta.eś 

Życzenia do 

Marszałka 

Pilsudskiego? į 

  

Teatr na Pohulance. 
Przekład L. Choromańskiego. Inscenizacja i muzyka 

E. Dziewulskiego. 

Widownia pełna do ostatniego miej- 
sca, zaciekawienie, nastrój... Ciemno- 
ści. Rozpoczyna się muzyka, przygo- 
towująca zmysły do wniknięcia w du- 
szę dzieła... Jakaś niewiasta nerwowo 
szepcze: „Ja nie lubię jak grają w 
ciemnościach '... a jednak to jest zna- 
komity sposób by pozwolić zatopić się 
w nicość i oczekiwanie... 

Kurtyna. Dziwne dekoracje. O 
trzech rozplanowaniach, symboliczne. 
Symbolizm ma tę złą stronę, że zawsze 
się da wprost inaczej odwrócić. Np. 
tutaj, dlaczego to miejsce, gdzie się do- 
konywa „krwawy akt tragedji*, ścię- 
cie Jana, nie jest zabarwione czerwo- 
no, ale mistycznie, zielonawo jak glę- 
bie morskie, kiedy przecie namiętne 
wołanie Jana jest pełne ognia i krwi? 
A strona Heroda, raczej zgniłą zielo- 
nością powinna świecić, jeśli już bar- 
wami chcemy zaznaczać stany. ducho- 
wo działających osób. Ale nie sprze- 
czajmy się o koncepcję, można naj- 
rozmaiciej rozumieć i rozumować nad 
dziełem niepospolitem, tak nawet trze- 
ba. Ani dekoracje, ani stroje nie idą 
za szablonem i jakimkolwiek styłem, 
zaledwie reminiscencje hebrajszczyz- 
ny widać w świeczniku i ozdobach. 
Można się na nie naogół zgodzić, prócz 
stroju Jana. Ten prorok, uwięziony w 
głębokiej cysternie, dokąd go wrzucili 
gdy wszedł do miasta z puszczy opa- 
sany sierścią wielbląda, ten asceta, ten 
płomień boży, ten lew z jamy ryczący 

  

   

  

    

  

ze swej głębi w stroju z op. Halevego, 
lub Afrykanki, w jakichś gazowych 
wylotach, w schłudnej, eleganckiej 
szacie w paski biało-czarne... nie, jeśli 
się taki nacisk kładzie na symbolizm 
i zewnętrzną stronę sztuki, to stroje 
muszą być ściśle przemyślane i wyni- 
kające z charakteru osoby. Czynić za 
pomocą stroju z pustynnego Johanaa- 
na, mistycznego Chrystusa w ujęciu, 
a kapłana egipsko-żydowskiego w stro 
ju, wydaje mi się błędem sprzecznym 
z tekstem. 

Salome jest olbrzymiem zadaniem 
artystycznem i raz jeszcze hołd Dy- 
rekcji i cześć p. Dziewulskiemu że się 
na to porwali. Doskonałości niema, 
więc i tu były niedociągnięcia i nie- 
porozumienia, ale całość wypadła im- 
ponująco pod względem opracowania 
i szukania wyrazu plastycznego w za- 
wiłej myśli autora. 

Zacznijmy od bezwzględnych po- 
chwał. Rola Tetrarchy przez dyr. Zel- 
werowicza: z niezmiernych triumfów 
tego artysty na scenie, będzie to jeden 
z największych. Bo w nadzwyczaj cie- 
kawy dla psychologa sposób, w tych, 
wszak krótkich momentach, ujawnił 
słuchaczom cały splot natury Żyda 
który łaknie kultury rzymskiej i przed 
nią się płaszczy, lubuje się w kontro- 
wersjach rodaków i niemi się brzydzi, 
a częstokroć boi się ich dziwnej po- 
tęgi, szarpie się między temi dwoma 
światami, a w dodatku męczy się u- 
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Debata budżetowa w Senacie. 
WARSZAWA. 9.Ili. Pat. — Na 13-tem po- 

siedzeniu Senatu w dniu $ b. m. przystąpio- 
no do budżetu Ministerstwa Skarbu. Sprawoz 
dawca sen. Szarski, omówiwszy budżet tego 
resortu w wydatkach i dochodach, zwrócił 
mówcy uwagę,: że -po- ustabilizowaniu .wałuty 
i zrównoważeniu budżetu stoi przed Minister 
stwem Skarbu centralne zagadnienie refor- 
my podatkowej. Reforma taka jednak pod- 
jęta na wiełką skalę, obecnie jest nie na cza: 
sie i dopiero po wyjaśnieniu sytuacji stanie 
się aktualna. Do tej'chwili obowiązkiem za- 

rządu skarbowego jest łagodzenie  szkodli- 
wych skutków obecnego systemu podatkowe- 
gi przez wykluczenie fiskalizmu. Komisja se- 
nacka przyjęła ten budżet w brzmieniu, u- 
chwałonem przez Sejm, z jedną zmianą, a mią. 
nowicie ze wzgłędu na uchwalenie ustawy o 
10 proc. dodatku do podatku dochodowego 
od uposażeń zwiększono wpływ z dania pit- 

Przemówienie min. 
Wpływy tego roku osiągnęły 2.709 mil- 

jonów, ałe wydatki mimo wielkich wysil- 
ków, aby je skurczyć, przekroczyły jedno- 
cześnie 2.7060 miljonów i zatrzymają się pra- 
wdopodobnie na 2.750 miljonów, tak, że bie- 
Żący rok budżetowy zamknie się niedobo- 
rem około 50 miljenów zł. Przechodząc do 
kwestji równowagi budżetowej roku przysz- 
łego, p. minister powiedział: Nasz budżet 
ma budowę dość charakterystyczną. Dwię 
trzecie opiera się na wpływach z monopoli 
i przedsiębiorstw państwowych, czyli na kon 
junkturze bieżącej, względnie przyszłej, a 
jedna trzecia — na wpływach r podatków 
bezpośrednich, jak obrotowego i dochodo- 
wego, czyłi na konjunkturze minionej i już 
znanej. Nie jest wykłuczone, że doehody 
budżetu przysztorocznego będą wyższe, niż 
dochody tegoroczne w tej właśnie części, 
która zależy od konjunktury, natomiast nie- 
wątpliwe jest, że ta jedna trzecia część bu- 
dżetu, oparta na konjunkturze tegorocznej, 
musi dać wyniki niższe, niż w roku bieżą- 
cym. Równie dobrze można przypuścić, że 
dochody wyniosą znacznie mniej, gdyż spa- 
dek może trwać dalej. Pesymiści oceniają 
możliwość naszych przyszłych dochodów na 
2 i pół miljarda. Można uznać i to przewi- 
dywanie ra niepozbawione podstaw real- 
nych, cheć jest pesymistyczne, Jakżeby wy- 
głądał budżet? Wówczas luka, która pow- 
staje między górnym płafonem, t. j. tą naj- 
większą sumę, do której wydania rząd ma 
upoważnienie, ale której wydać nie musi, 
a pewnem minimum wyniesie około 350mil- 
jonów, co już zostało zrobione w rozważo- 
nym przez panów budżecie, aby tę ewen- 
tuainość mniejszych wpływów uwzględnić. 

* Mamy poważną klapę bezpieczeństwa, od- 
powisdającą kwocie 260 miijonów przez ob- 
niżenie pensyj urzędniczych o 15 procento- 
wy dodałęk. Z całem poczuciem odpowie- 
działności stwierdzam, że jeżeli uznam, że 
Sytuacja będzie tego wymagała, to nie za- 
waham się odpowiedni wniosek postawić i 
przeprowadzić, ale zostaje jeszcze 100 mil- 
jonów. Niewątpłiwie można uczynić te o6z- 
czędności przy wykonywaniu budżetu w wy” 
datkach zwyczajnych przy współpracy wszy- 
stkieh ministerstw, którą te acę mu- 
szę gerąco pochwałać. Te oszczędności, któ- 
rych nie można zgóry przewidzieć, ani za- 
sugerować, ani wskazać, mogą wynieść je- 
szcze 50 miljonów. Resztę oszczędności na 
około 100 tys. musi się znaleźć, mojem zda- 
niem, w ten sposób, który wskazałem w mo- 

blicznych o 9 miljonów zł. 
Następnie sen. Szarski zreferował kolejno 

budżety emerytur i zaopatrzeń oraz rent in- 
walidzkich, a następnie długów państwowych. 
Mówca podkreśla między innemi braki usta- 
wy emerytalnej. Reforma tej ustawy stała się 
koniecznością i może dać oszczędności 20 mi- 
ljonów zł. rocznie. W referacie swoim o pre- 
liminarzu długów państwowych sen. Szarski 
podkreśla, że na 1 listopada 1930 r. dług wy 
nosił 4.454.200 zł., czyli od roku 1926 wzrósł 
o 26, 4 proc. Mimqo wzrostu zadłużenia i wzro 

ztów obsługi długów, stan naszego za- 
jest skromny. Sprawozdawca wnosi 

sie przedłożonych budżetów w brzmie 
niu sęjmowem bez zmian. ь 

Następnie przemawiali senatorowie Zaczek 
(BB), Gross (PPS) i Kulerski (Kl. Chtop.), 
poczem zabrał głos min. Matuszewski 

   

  

Matuszewskiego. 
jem pierwszem przemówieniu przy przedsta: 
wianiu budżetu. Mianowicie, chedzi 6 re- 

formę ustaw, nakładających na państwo 
świadczenia, m. in. także nowela do usta- 

wy emeryłalnej, wniesiona na Sejm, da nam 
oszczędności koło 20 miljonów. Oprócz łego 
nie można wykreślić z naszych rachub е- 
wentualności pomnożenia dochodów państ- 
wa przez otwascie nowych źródęł. 

Pod dwoma kątami widzónia-= 
ności zachowania równowagi bud: 
znałezienia nowych źródeł podatkowych, ma- 
jących tendencję rozwojową, będziemy jesz- 
cze opracowywali dałsze projekty rządowe, 
z któremi do panów przyjdziemy, i jeśliby 
nawet najpcsymistyczniejsze obliczenia mia- 
ły się sprawdzić, przygotowaliśmy w najo- 
gólniejszych zarysach bez zgłaszania spec- 
jalnej ustawy sanacyjnej plan odparcia tych 
trudności, jakie nam grożą, Akcja rządu, 
zmierzająca do zwierania nożyc, wydaje już 
pewne rezultaty. Na odcinku zbożowym u- 
trzymaliśmy ceny na pewnym poziomie 
wbrem temu, co działo się gdzieindziej. Pro- 
ducentom zapewniliśmy wartość premij zbo- 
żowych i dziś ceny mają nawet tendencję 
zawyżkową. Najpesymistyczniejsze więc prze- 

widywania na przestrzeni całego przyszłego 
roku nie sprawdzą się. 

   

  

Mówca polemizuje ż poglądami opozycji, 
podkreślając, że poglądom rządu nie prze- 
ciwstawiono nic konkretnego ani pozytyw- 
nego. To też wydaje się, głosowanie opo- 
zycji przeciw budżetowi nie jest słuszne. 
Byłoby niem, gdyby, naskutek starcia się 

dwóch programów jeden z nich został od- 
rzucony. Możnaby wstrzymać się od głoso- 

wania, ale głosowanie przeciw wyraża nie- 
chęć wzięcia współodpowiedzialności za lo- 
sy statku państwowego, który prowadzimy 
obecnie wśród burzy. Kiedy przyjdzie, a wie- 
rzę że przyjdzie — mówi minister — mo- 
ment, w którym państwo i gospodarstwo wy- 
prowadzimy z kryzysu, wówczas wolno nam 
będzie przypomnieć, że w tem nie wzięli 
panowie udziału. To, co łączy rząd i obóz 
wśpółpraey, to jest cel wspólnego ułożenia 
tundamtntów politycznych, gospodarczych 
i konstytucyjnych pod gmach państwa, za- 
staliśwy bowiem Polskę nawet już nie dre- 
wnianą, ale spaloną przez wojnę, a mocną 
decyzją rząda i tych, którzy z nim współ- 
pracują, jest,,aby ją pozostawić po sobie 
murowaną i to murowaną twardym kamie- 
niem. (huczne oklaS$i na ławach B. B.). 

19-te posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. OI. Pat. — Na 19-tem 

posiedzeniu Sejmu w dniu 9 b. m. pos Mo: 
czulski zreferował 26 projektów ustaw o 
sprzedaży lub zamianie różnych drobnych 
nieruchomości państwowych w różnych miej 
scowościach Polski. 

Sprawy te nagromadziły się od roku 1929 
i muszą być załatwione w bieżącej sesji sej- 
mowej. Ogółem obszar tych placów wyno- 
si 15 ha, a suma, którą uzyska skarb pań- 
stwa, wynosi 2.922.859 zł. Ponieważ do tych 
ustaw nie było żadnych wniosków, marsza- 
łek zaproponował głosowanie en bloc. Poseł 
Pietrowski prosił o wyłączenie projektu w 
sprawie sprzedaży arcybiskupstwu placu pod 
budowę kościoła i głosowanie nad tem o 
sobno. Marszałek na to się zgodził. Izba przy- 
kła w głosowaniu en bloc 25 projektów u- 
staw, następnie osobno przyjęła punkt, za- 
kwestjonowany przez pos, Piotrowskiego. 

Zkolei w pierwszem czytaniu odesłano do 
komisji projekt ustawy w sprawie zmiany nie 

których postanowień ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnem funkcionarjuszów państwowych 
i zawodowych wojskowych, dalej nowelę do 
rozporządzenia Prezydenta o wierzytelnoś- 
ciach w walutach obcych, projekt o reformie 
konwencji konsularnej z Rumunją, konwen- 
cji z Węgrami w sprawie zapobieżenia pod- 
wójnemu opodatkowaniu, konwencji wete- 
rynaryjnej z Włochami, konwencji z Ru- 
munją o pomocy sądowej w sprawach cy- 
wilnych, konwencji z Węgrami o zapobieże- 
niu podwójnemu opodatkowaniu spadków о- 
raz projekt ustawy o ratyfikacji traktatu gwa 
rancyjnego, wreszcie projekt ustawy w spra- 
wie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, 
dotyczącej statystyk. gospodarczych. 

Na tem posiedzenie zostało zakończone. 
Następne posiedzenie we wtorek 10 b. m. o 
godz. 11 rano. Na porządku dziennym m. in. 
nagłość wniosku klubu B. B. W. R. w spra- 
wie projektu ustawy o zabezpieczeniu robot- 
ników na storość. 

SPORT 

Skutki strasznego cyklonu. 
PORT-LOUIS (wyspa sw. Maurycego) 9.11 

Pat. — W uzupelnieniu wiadomości, którą 
podaliśmy w sobotę, o strasznym tykłonie 
który nawiedził wyspę św. Maurycego, do- 
noszą: Cykłon w pewnych momentach osią- 
gał szybkość 120 mił na godzinę. Piantacje 
trzciny cukrowej i domy mieszkalne uległy 
zniszczeniu. Dachy domów pozrywane, ulice 
zarzucone wyrwanemi przez cyklon drze- 

strachem przed Herodjadą, (herod- 
babą). Ta dusza ani na moment nie 
zaznaje spokoju, nawet tak prosta w 
swej naturze sprawa, jak taniec mło- 
dej dziewczyny, staje się dla niego po- 
tworną, rozdzierającą męczarnią, spra 
wą honoru, fatum, karą i przeraże- 
niem! Wszystkie te odcienie malował 
p. Zelwerowicz całym sobą i tem wy- 
potężnił postać Heroda ponad otocze- 
nie, nawet tak nudna właściwie enu- 
meracja klejnotów, przybrała w jego 
interpretacji charakter niesamowitego 
hymnu potępienia, kuszenia, szału... 
nad dramat Sałome i Herodjady, nad 
dramat Syryjczyka, wyrósł dramat 
Heroda. 

Bez odchylenia zagrał swą rolę P. 
Mirecki, katalepsja miłości do księż- 
niezki była oddana bez zarzutu, ruchy, 
stężałe od powstrzymywanej żądzy, 
obłęd na widok co się z tą histeryczną 
łalką wyrabia na widok Johanaana, 
wszystko było arcydoskonałe. 

Paź Herodjady, p. Sewerinówna, 
również gesty, małość tej drobiny w 
tym splocie okropności, lęk przeczuć, 
ujawniał się z należytą plastycznością. 
Herodjada (p. Sawicka) jest rolą dość 
jednostajną, to babsko jest wściekłe 
od początku do końca na wszystkich 
i krzyczy jak szakal na pustyni, ale 
to nie racja by p. Sawicka nie zmienio- 
nym ani razu głosem wrzeszczała swą 
kwestję, muszą być jakieś cieniowa- 
nia, od zjadliwego szeptu, do krzyku, 
od czajenia się pantery do ryku obra- 
żonej lwicy, chociaż miota nią jedna 
namiętność, to jednak musi ją odda- 
wać rozmaicie. 

P. Kreczmar jako Johanaan: Głos 
wychodzący z głębin miewał chwiła- 

  
    

  
   

wami. mosty poprzerywane, Liczba osób po- 
zbawionych dachu nad głową, sięga 10 tys. 
Kilkanaście osób utraciło życie. Liczka ta 
prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ wiełe 
ofiar doznało bardzo ciękich obrażeń cieles- 
nych. Niektóre części miejscowości, nawie- 
dzonej przez cyklon, sprawiaja wrażenie wsi 
francuskich, zbombardowanych podczas woj- 
ny Światowej. 
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może, bo tam czai się i wybucha ciąg- 
le, beztrwożna, płomienna potęga; po- 
garda, pewność, tam jest Pan tego 
wszystkiego, bo Ten idzie w imię Pań- 
skie. . Więc cały dwór i cudna 
Salome, to dla niego tyłko proch z san- 
dałów. Dopiero po rozmowie z Sałome, 
w głębi proroczego ciała, tak opiewa- 
nego przez księżniczkę, może coś 
ziemskiego drgnęło i coś się załamało, 
zachwiało w głosie, coś żalem jękło... 
Poza tem była w roli p. Kreczmara 
siła i potęga, zapatrzenie, linja, zbyt 

mistyczna, jak mnie się zdaje, 
ale wytrzymana, a wychodząca z cy- 
sterny głowa, na tle zielonego światła, 
była niesamowitą wizją, doskonale ob- 
myśloną. 

Salome p. Ejchlerówny... oś sztu- 
ki.. no nie, niedociągnięte to było. 
Miała miejsca świetne, cały pierwszy 
akt, to jakieś ogłupienie atmosferą, 
jakieś wydzieranie się z kręgu lepkich 
spojrzeń ojczyma, wstręt i oddalenie 
od wszystkiego, chęć być tą białą Se- 
lene świecącą na niebie, dałeką, to 
wszystko było bardzo dobrze przemy- 
ślane i zrobione. Również nieprzytom- 
nie-uparte, dziecinnie-okrutne upiera- 
nie się o zabawkę zobaczenia Johanaa- 
na, obojętność na wszystko i wszyst- 
kich, którzy nie leżą w kręgu jej 
kaprysu, kaprys, śmiertelny, bo nie- 
zaspokojony, dla Johanaana. jej do 
niego jęk, wycie żądzy, nie kobiecej 
bynajmniej, (tu się Wiłde zdradza nie- 
możliwością zrozumienia żądzy cieles- 
nej kobiety), ale pragnienie osiągnięcia 
czegoś, co jest najwyższe, co jest nie- 
możliwe. Za wszelką cenę, w jakiej- 
bądź formie zaspokojenie miłości, pła- 

wą (rzeczą ważną). za_d    
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I Wódz. 
(Przemówienie ministra spraw wewnętrznych 

gen. Sławoj-Składkowskiego). 

Na sobotniem posiedzeniu Senatu 
przy budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych p. minister gen. Fe- 
licjan Sławoj-Składkowski wygłosił w 
odpowiedzi na mowy opozycji — na- 
stępujące przemówienie. 

Wysoki Senacie! Streszczam się, czwar- 

ty bowiem raz w mojem życiu późnym wie- - 
czorem mam zaszczyt stanąć przed Izbą w 
sprawie mego budżetu. Czwarty już raz ob- 
serwuję ten nieunikniony wynik życia par- 
lamentarnego: dużo bardze mówiono, ale 
większość zostąłą przy swojem zdaniu, a 
mniejszość przy swojem. Role tylko odmie- 
niły się w porównaniu 2 latami gópizezzie- 
mi. 

Cz jest to wina naszej Izby? Bynajmniej 
W takim momencie zawsze przychodzą 

mi na myśl słowa starego angielskiego par- 
łamentarzysty, które już raz cytowałem, ale 
które jeszcze raz zacytuję. Mówi on.w swo- 
im pamiętniku: „W ciągu kilkudziesięciu lat 
mojej działalności parlamentarnej wysłucha- 
łem kilka tysięcy bardziej lub mniej udat- 
nych przemówień. niewiele było z pośród 
nieh, któreby mnie zdołały przekonać, ale 
ani jednej, któraby wpłynęła na wynik me- 
go glosówania*, 

Jeżeli tak mówi wybitny parlamenta- 
tsysta, to cóż ja inam robić, lekarz wojsko- 
wy, teueony Giłę wypadków na twarde, zai- 
ste maię uprzejme i gościnne skały walki 

politycznej. 
Wyznaję, że parę lat temu zebrałbym 

wszystkie drobne zarzuty, któremi opozycja 
szpilkuje swoje mowy, — ustawia małe 
igiełki, które mają kłuć Rząd, a potem w 
powiększeniu fotograficznem cheiałaby, że- 
by z tego wyszły widły — i wtedybym na te 
wszystkie zarzuty odpowiadał. Dziś znudził- 
bym Panów i poprostu Panowie wyszliby z 
tego gmachu w przeświadczeniu, że niepo- 
trzebnie te wszystkie rzeczy poruszałem. 

Dłatego, Wysoka Izbo, ja również, kie- 
rując się tem małem swojem doświedcze- 
niem, nie będą odpierał poszczęgólnych za- 
rzułów bo przecież za trzy lata będzie obo- 
jętnem, co ja powiedziałem sen. Makucho- 
wi albo czy do Łucka poszedł Klisz, czy też 
jak rzeczywiście — nie Klisz, a Frankow- 
ski. Dłatego będę się starał poruszać rzeczy, 
które będą miały dla życia Polski znaczenie 
jeszcze przez czas dłuższy. 

Chcę mianowicie oświadczyć opozycji, że 
jeżeli rzuca ona szereg krytyk pod adresem 
postępowania rządowego, ło będzie miała 

KAS 

  

ZzAwsZe powodzenie. Te raeezowe kyrtyki 
opozycji, a nawęt i nierzeczowe, działają 
podniecająco na ambicję Rządu; w ten spo- 
sób uzyskuje ona swój eel. Jeżeli jednak 
opozycja zaczyna doweipkowač na temat 
genjusza, który nami rządzi, albo jedełl za- 
czyna mówić o stosunku naszym do Mar- 
szałka Piłsudskiego, jako o bałwochwał- 
stwie, albo jeżeli mówi, że zwalczy ten ву- 
stem, ideę i imię Marszałka, — to stwier- 
dzam, że opozycja tego nie zrobi, (Huczne 
oklaski na ławach B. B.). 

Dlaczego tego nię zrobi? 

Dlatego, że główne ośrodki, główne zbio- 
rowiska, główne masy uwiełbienia dła gen- 
juszu Marszałka, ufności i miłości od Niego 
nie leżą w naszym klubie Bloku Bezpaztyj- 
nego, nie leżą również w wojsku, ani wśród 
byłych legjonistów. Te główne masy leżą w 
takiem miejscu, które jest jednakowo dro- 
gie opozycji, jak i mam. Mówię tu o tej 
masie miłości do Ojczyzny i do Wodza, któ- 
rą obrońcy naszego państwa wzięłi ze sobą 
do grobów żołnierskich. (Oklaski na ławach 
B. B.). 

Wysoka Izbo! Nie jest to żaden zwrot 
retoryczny. 

Jako lekarz wojskowy widziałem zaiste 
więcsi šmierei polskiego żołnierza, ni, 
chciałbym aldzieć. Czy żołnierz ten Umie- 
rał na polu wain: £ Skrzykiem, czy też tar- 
gały nim straszne bėle na Winkcie opat- 
runkowym, czy wreszęje ginął powo AK go 
rączce od zakażonych ran, hen, dałeko w 
szpitalach tyłowych — i że poza 
rodziną zawsze mówił o Qjezyźnie 1 Ko- 
mendancie. (Oklaski na ławach B. B.). 

Wysoka Izbo Ten zapas zapału, który 
żołnierze zabrali ze sobą do grobów, razem 
ze starym płaszczem żołnierskim i dziura- 
wemi butami — ten zapas zapału dla Wo- 
dza i podziwu dla Jego genjuszu jest w 
polskiej ziemi. Są to te korony ideologji 
i legendy Marszałka Piłsudskiego, które wy- 
rwać można tylko razem a ziemią polską. 
Dłatego opozycja tego nie zdoła zrobić; opo- 
zycja sama wie, że tęgą nię zrobi, 

Dlatego Wysoka Izbo! jestem dziś ufny 
i pogodny, kiedy mamy więsszość, ale rok 
temu, dwa lata temu i trzy leta temu, kiedy 
mieliśmy minejszość — byłem ufny i po- 
godny, bo widziałem, że idę drogą wskaza- 
ną przez mojego Wodza. I dlatego to, Wy- 
soka Izbo! dzisiaj z ufnością mój budżet 
oddaję. (Huczne oklaski). 

       O: 
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Przerwanie bojkotu towarów cudzoziemskich. 
LONDYN. 9.III. Pat. — Wobec po 

rozumienia pomiędzy Gandhim a wi- 
cekrólem związek kupców w Bombaju 
przerwał bojkot wyrobów włókienni- 
czych cudzoziemskich. Sprawa sprze- 
daży nagromadzonych zapasów  z0- 

Pochód podsądnych ® 
„BERLIN. 9.II1. Pat, — W ponie- 

działek miał się rozpocząć przed są- 
dem w Cassel proces przeciwko 97 
członkom komunistycznego związku 

bojowego, oskarżonym o spowodowa-_ 
ie zaburzeń w dniu 25 stycznia r. b. 
Oskarżeni udali się do gmachu sądowe 
go w pochodzie z orkiestrą dętą na 

stanie prawdopodobnie ostatecznie ure 
gulowana z chwilą przyjazdu Gand- 
hiego. Narazie stoją jeszcze posterunki 
Hindusów na wszystkich rynkach, 
gdzie szrzedawane są wyroby włókien 
nicze, 

ińiizyką. 
czele. Podćźas próby rozpraszania miu 
nifestantów dószłą, do bójki między 
komunistami a półicją, przyczem wie- 
le osób odniosło rany. Tylko trzem os- 
karżonym udało się doćrz 6 do sali 
sądowej, Z powodu tych st4*6 rozpra- 
wa została odroczona. 

Wyrok w procesie mieńszewików. 
MOSKWA. 9.III. Pat. — W proce- 

sie moskiewskim ogłoszono w ponie- 
działek o godz. 18 wyrok, skazujący 
7 oskarżonych, a mianowicie Grohman 
na, Suchanowa, Ginsburga, Szera, Ja- 
kubowicza, Piltunina i Finn-Jenota jew 
skiego na 10 lat więzienia, 4-ch oskar- 

żonych Załkinda, Sokołowskiego, Ber- 
lawskiego i Ikowa — na 8 lat więzie- 
nia oraz 3-ch oskarżonych — Wołko- 
wa, Rubina i Tettelbauma — na 5 lat 
więzienia. Oskarżeni przyjęli wyrok 
spokojnie. 

Wieści z głodującej Rosji. 
Donoszą nam ze Stołpeów, o pełnej tra- 

gizmu a zarazem wzruszającej scenie, jaka 
miała miejsce w poczekałni l-ej klasy tam- 
tejszego dworca kolejowego. Z pociągu przy- 
byłego z Rosji sowieckiej m. in. podróżnymi 
wysiadła kobieta z 7-letnim cehłopczykiem 
nieśmiało zbliżyła się do bufetu, zastawione- 
go obficie jadłem, pytając usługującego czy 
może nabyć jedzenia ile chce. Uzyskawszy 
odpowiedź twierdzącą emigrantka rosyjska 
rzewnie się rozpiakala i po zaspokojeniu 
głodu zaczęła opowiadać zebranym о okrop- 
SB stosunkach panujących w Rosji sowiec- 
kiej. 

Chleb na terenie Rosji — opowiada przy- 
była — otrzymują wszyscy tylko na kartki 

kaprys: To już kobiece. Te sprawy wy- 
raziła p. Ejchlerówna dobrze i trafiała 
mimo pewną szarżę, w sedno sprawy. 
Ale w: następnym akcie cała kulmina- 
cyjna: scena tańca i powtarzania na- 
kaza: „Daj mi głowę Johanaana* nie 
dały tej gamy odcieni, jakie być mu- 
szą, żeby należyte wrażenie osiągnąć. 
To musi być zjadliwy sżyk gadziny, 
dysząca namiętność, coś, co do szpiku 
kości przenika Heroda i zmusza go. 
Taniec chybił z winy reżyserji. Prze- 
cież już jest umowa o głowę Johanaa- 
na. Umowa potworna, która przeraża 
obecnych, a' Salome wprowadza w 
trans nieludzkich rozkoszy: oczekiwa- 
nia na potworność. Tymczasem cóż 
uczyniono? Zakryto Salome przed o- 
czami widzów i Heroda szaremi, 
brzydko i nieodpowiednio ' ubranemi 
niewolnicami, które należy usunąć zu 
pełnie. Herod, który zbrodnię obiecał 
dla tańca Salome i tylko Sałome, czyż- 
by dopuścił do zmącenia sobie wra- 
żenia temi plączącemi się larwami? 
Salome nie tańczyła wcale, tylko uczy: 
niła parę nieznacznych ruchów biod- 
rami. I to ma być zapłata za cenę 
głowy Johanaana? Był rozdźwięk i 
chybiony efekt. Salome musi tańczyć 
tylko dla Heroda, bo on tak chce, lub ' 
tylko dla swej śmiertelnej namiętno- 
ści. Ale musi tu, w tem miejscu, robić 
coś nadzwyczajnego. Wszak to kulmi- 
nacyjny punkt sztuki. Widz musi wi- 
dzieć tę zapłatę za wysoką wartość 
Potem w powtarzaniu prośby-rozkazu | 
dźwięczała jedna nuta znudzonego 
kaprysu, a przecież próćz tego odcie- 
nia, musi być sto innych. Przytem, - 
jeśli się ktoś nie zaopiekuje wspa 

  

po 15 funtów na miesiąe eo przecież f ilością znikomą w stosunku do — bowania každego człowieka, wobec czego 
resztę trzeba dokupywać pokryjomo ba- 
jecznie wysokich cenaeh. > 

Na wsi chłopom posabierano zboże i 
ziemniaki a na zaspokojenie głodu wydają 
im kooperatywy „pajok“ kartkowy, ktėry 
wynosi miesięcznie na osobę pracującą, 15 
tuntów mąki i pud kartofli. 

Opowiadanie podróżnej, wzbudziło ogro- 
mne zaciekawienie oraz wywołało grozę i 
współezncie dla głodujących rzesz w „raju* 
sowieckim. Wiele kobiet słuchając opowia- 
dania płakało scena ta zapisze się niewąt- 
pliwie na długo w pamięci świadków. 

njeruje i „zdetonuje* ostatecznie. Już 
dziś to' przerzucanie z basu do violinu 
jest często za jaskrawe, nie tłumaczy 
się dostatecznie i przechodzi w niedo- 
słyszalne mruczenie, lub ostre wysokie 
tony. 

Scena oczekiwania na głowę i o- 
hydne, hjenie, wampirowe pieszczenie 
się z nią, było świetne pod względem 
ruchów czarnej syłwetki na zielona- 
wem tle, ale czy nie jest to obniżenie 
wrażenia i plastyki zdarzenia rozegry- 
wać je w cieniu, bez widoku wyrazu 
twarzy artystki? : 

Dzieło to wielkie, o tak skompli- 
kowanej fantazji opartej o tło histo- 
ryczne, daje wszelkie możliwości poj- 
mowania, inscenizacji i reżyserji, tru- 
dno w krótkim feljełonie pisać o tem 
rozprawę, tylko skrót wrażeń dać mo- 
żna. Wrażenie było niesamowite, mu- 
zyka podkreślała ję i atmosfera roz- 
kładu mózgów i zmysłów była wytrzy- 
mana. Świetne były postacie dyskutu- 
jacych Żydów, i jedynie spokona, jed- 
nolicie wyższa ponad to środowisko 
zwyrodniałych histeryków, postać Ti- 
gellina, w której p. Jaśkiewicz był 
piękny i posągowy. 

Mamy więc w Wilnie dwie nie- 
zwykle interesujące premjery: „dysku- 
syjną* Sztubę, nad którą cieszyć się 
należy, że będą się zdania ścierały,. 
i uznane, niezwykłe dzieło paradoksal- 
nego Anglika, o duszy Greka. Obyż 
publiczność wileńska, oceniła należy: 
cie wysiłki teatru i dała temu realny: 
wyraz. 

         



  

Nr. 56 (1998, 

WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Katastrofa samolotowa. 

Wezoraj na terenie pow. oszmiańskiego 
fołwarku W.-Sioły nieliczni prze- 

chodnie byłi świadkami katastrofy samolo- 
towej. Lecący wśród silnej zawiei Śnieżnej 

podezas lądowania opadł tak nie- 
szczęśliwie, że uległ częściowemu rozbiciu 
i złamania Śmigła, Pilot sierżant Nowak z 

5 p. lotn. szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
wyszedł z katastrofy obronną ręką i doz- 
nał zaledwie ogólnych obrażeń ciała. 

Na miejsce wypadku zjechała speejał- 
na komisja wojskowa, która przeprowuuza 
dochodzenie. 

Strażnicy sowieccy zastrzelili 16-letniego 
uciekiniera. 

Na odcinku granicznym Dzisna znalezio- 
mo wpobłiżu granicy sowieckiej zwłoki mło- 
dego chłopca z przestrzeloną głową. 

Przy zabitym znaleziono metrykę uro- 
dzenix w języku rosyjskim, opiewającą na 
nazwisko -B. Kaszteniekowa lat 16 z Bo- 
rysowa. 

| Jak zdołano ustalić, Kaszteniekow w no- 

cy z 6 na 7 b. m. usiłował przedostać się 
przez granicę, lecz zauważony przez żołnie- 
rzy sowieckich został postrzełony w głowę. 
Chłopak — uciekinier ostatkiem sił zdołał 
jednak przyczołgać się ku granicy połskiej, 
gdzie wskutek silnego upływu krwi życie 
zakończył. 

r 

SMORGONIE 
€zytełnietwo. Jak odniosłą rolę speł- 

mia dobra książka każdy dokładnie wie 
i teży tej nie należy uzasadniać. Dawanie 
do rak młodzieży dobrej książki powinno    

  

być hasłem dnia, Dewizę tę w Smorgo- 
@аСЬ postawiła , sobie „za hasło Dyrekcja 
Średniej Szkoły Handlowej w  Śmorgo- 

  

niach i przystąpiła do zorganizowania Bi- 
bljoteki szkolnej na zasadach darowizn 

przez Judzi dobrej woli dobrych książek 
dla młodzieży zarówno uczącej się, jak i 
pozaszkolnej. W początku roku szkolnego 
Bibljoteka Szkoły posiadała zaledwie 20 

ek, obecnie wskutek usilnych starań 
ię uzyskać liczbę 250 tomów. Część 

dzo w tała zakupiona przez Koncesjo- 
książek о.. "szenia Przyjaciół Oświa- 
narjusza Stowar, Resztą stanowią da- 
ty, około 80 tomików, .  -nły Malickiego 

rewizny:  Dyrekłora Sm.  Bratniej Po- 
książek na sumę około 120 ź% > drobnych 
mocy uczniów około 40 zł. i iiż AŻ 352 

"ofiarodawców z pośród uczniów oko. sze? 
Niezależnie od łego na cel bibljotek. 7 

braqe zostało podczas óhchodu styczniowe- 
go zł. 21.95, za które została zakupiona 

szafka do przechowania książek. I tak mró- 
wczą pracą zbieramy ten cenny skarb do 
rózwoju umysłowego niezamożnej młodzieży 
naszego miasta. O poparcie tej mrówczej 

nąd podniesieniem kutulry na półno- 
cno-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwracamy się tą drogą do ludzi 

*dobrej woli, prosząc © nadsyłanie książek i 
ofiar pieniężnych pod adresem Średniej 
Szkoły Handlowej w Smorgoniach. 

+Lołerja na rzecz niezamożnej młodzie- 
ży. W ubiegłąśrodę, dnia 4 marca odbyła 
się tu loterja fantowa na dożywianie mło- 
«dzieży szkolnej, urządzona staraniem Ko- 
mitetu Rodzicielskiego Średniej Szkoły Han- 
dlowej. Zebrane fundusze zostały zużyte na 
wydawanie młodzieży śniadań. Szczególne 
zasługi ponieśli p. Dremlukowa, prezes Ko- 
rzeniewski i skarbnik Aleksandrowicz, któ- 
rym Dyerkcja Szkoły i młodzież składają 
serdeczne podziękowania, 

+ £ bycia zgatdzielezego w Smorgo- 
niach. Dra 28. U. r. b. w lokalu „Świetli- 
cy“ P. W. i W. F. odbyło się walne zebra- 
nie członków Kasy Stefczyka. Sala byla 
wypełniona po. brzegi. . Obecnych około 300 
osób przeważnie miejscowych rolników. Ze- 
branie zagaił i objął przewodnictwo p. dr. 
Jasiewicz. Kasa Stefczyka założona w roku 
1925 zdołała skupić powyżej 1000 członków 
3 rozwinąć szeroką dziełalność kredytową. 
Sm tżysta gospodarka i ideowe nastawienie 
e Ju rokują tej instytucji pomyślny roz- 

wój. Aa zamierza przystąpić do budowy 
ы domu. Oprócz Kasy Stefczyka, 

a | piętro tej budowy, projektu- 
i składy oddać do dyspozycji 

` Sila“ w Smorgoniach. 
cowych działaczów spo- 

dr. Jasiewiczem, ks. 
p. burmistrzem 

        

własnego 
która zaj 
je się parterų D“ 
Spėldz. Stow. M VŽ 

"Z inicjatywy miep. 
łeczaych na czełe z p. © 
roboszczem Czerniakien. | 1, 9. 

Sodowskiia, kier. szkoły B» eż z z. ® >ostanowiono 
Kasy Stefczyka p. Prystupą, >® nomiędzy 
nawiązać kontakt organizacyjny a." tym 
Kasą Stefczyka i S. S. S. „$ ы "m 
celu zaproszono na zebranie Kasy Stefczyn * 
przedstawiciela z Oddziału Wileńskiego Zw. 
Spółdz. Spoż. „Społem*, któremu udzielono 
głosu zaraz na początku zebrania, w rezul- 
tacie czego przyjęto następuqącą rezolucję. 

Walne Zebranie członków „Kasy Stefczy- 
ka" w Smorgoniach pe wysłuchaniu refera- 
tu p. St. Godeckiego, przedstawiciela Zw. Sp. 
Sp. „Społem* stwierdza że podniesienie do- 
'brobytu szerokich warstw pracujących może 
być osiągnięte między innemi przez tworze- 
tie organizacyj ludowych o charakterze spo- 
łeczno-gospodarczym. 

Zebrani stwierdzają. że współpraca dwóch 
bratnich organizacyj t. j. „Kasy Stefczyka 
w Smorgoniach i S. S. S. „Sila“ w Smorgo- 
miach może przyczynić się do dalszego ich 
rozwoju i lepszego zaspakajania potrzeb 
zrzeszonych członków. Wobec powyższego 
zebrani wzywają: 

1) Władze Kasy Stefczyka w Smorgo- 
niach 

a) do nawiązania bliższego kontaktu ide- 
owo organizacyjnego ze S. Ś. S. „Siła* w 
Smorgoniach. 

b) do nawiązania ze S. S. S. „Sila“ w 
Smorgoniach ściślejszej współpracy o cha- 
rakterze gospodarczym i finansowym. 

2) Zebrani postanawiają wezwać swych 
członków do zapisywania się na członków 
S. S. S. „Sila“ w Smorgoniach i ewentual- 
nie do przekazywania nadmiaru swych u- 
działów na udział do Spółdziełni „Siła”, 

3) Zebrani wzywają swych członków do 
kupowania towarów przedewszystkiem « w 

‚ sklepie S. S. S. „Sila“ м Smorgoniach. 
1) Zebrani apelują do wladz S. S. S. „Si- 

ła" w Smorgoniach o rozwinięcie szerszej 
działalności gospodarczej i do przystosowa- 
nia swej pracy do potrzeb konsumcyjnych 
i gospodarczych rolników. 

Po ożywionej dyskusji, która świadczyła 
© dużem spółdzielczem wyrobieniu członków 
Kasy Stefczyka, jednogłośnie uchwalono po- 
trzebę czynnego poparcia dążeń obu instytu- 
cyj spółdziełczych. Należy mieć nadzieję, 
Że uchwały te będą zapoczątkowaniem no- 
wej ery w życiu spółdzielczem  Smorgoń. 
Obywatełskie nastawienie, jakie panuje 
wśród członków „Kasy Stefczyka“ i S. S. S. 
„Sila“, oraz dobra wola obu Zarządów i Rad 
Nadzorczych spawrią, že na terenie Smor- 
goń rozwinie się bogate žycie spėldzielcze. 
Projektowane uruchomienie zbiornicy jaj w 
tych warunkach może liczyć na pomyślny 
rozwój. Widzimy więc i życie to potwierdza 
że w organizacji i jedności jest siła i Źró- 
dło dobrobytu mas pracujących. 

POSTAWY 
. + Przygolowania do Imienin Marszalka 
Pllyndskiege w Postawach. Z inicjatywy Za- 
*ządu Powiatowej „Feedracji* P. Z. O. O. 
Ww Postawach, w dniu 6-go marca w sali 
onferencyjnej Starostwa pod przewodni- 

m p. Protassewicza Kazimierza—wvicepre- 

  

  

    

  

  

  

$. ©. 

sa Federacji, odbyło się zebranie przed- 
Stawicieli wszystkich Instytucyj Państwo- 

„ Samorządowych, powiatowych organi- 
społeczno-oświatowych, instytucyj kre- 

„he ych, oraz duchowieństwa 
žacyj 

       

Na zebranie przybyło około 60 osób. Po 
przemówieniu przewodniczącego wybarno 
Komitet Wykonawczy w skład którego we- 
szli: p. Niedźwiecki starosta postawski—pre- 
zes, p. kpt. Hass z P. K. U. — vice prezes, 
p. Polit—sekretarz, p. p. Sadowska, Barto- 
sewiczowa, dr. Moroz, Protassewicz, ks. porb 
Kaczmarek, ks. dziekan prawosł. Surwiłło, 
rabin Kupersztok, Czechowicz, Balcerak, Lis 
i por Karszniewicz. 

Komitet uchwalił urządzić uroczysty ob- 
chód w dniu 19-go marca. Powtóre, ustalo- 
no w ogólnych zarysach program, w którym 
przewiduje, się nabożeństwa we wszystkich 
świątyniach, oraz wieczór poświęcony Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu z programem: prze- 
mówienie okolicznościowe, śpiew chóralny, 
dekamlacje, oraz zostanie odegrana sztuka 
przez sekcję dramatyczną Związku Podofi- 
cerów Rezerwy p. 4. „Porucznik I Brygady. 

Nadto Komitet uchwalił powołać do ży- 
cia Komitety lokaine, w Kobylniku, Miadzio- 
le, Duniłowiczach i Hruzdowie, oraz wez- 
wać organizacje, stowarzyszenia społeczne i 
wogóle całe społeczeństwo do wysyłania 
pocztówęk imieninowych dla Dostojnego So- 

lenizanta, by tem samem dać dowód naszych 
+6 jakie żywimy dla Budowniczego Pol- 

Už  «qzego rodaka. Przewiduje się wy- 
Ski, a nio —qęztówek. Komitet wyraził ży- 

słanie 2000 „<tówki były wysyłane Panu 
AD R "4ere, by w ten sposób 

Marszałkowi па Ma. 2:26 narGd "polski 
zamanifestować nazewną.. śr 7 duiesst 
ceni swego Wodza i mimo, że KD ы 
hen daleko o tysiące mil, przesyia “M SW0- 
je najszczersze życzenia. 

LIDA 
+ Projekt odwodnienia grantów imająt- 

ku Berdówka pod Lidą. W bieżącym roku 
Sejmik Łidzki projektuje przeprowadzenie 
sobót meljoracyjnych na gruntach majątku 
sejmikowego w Berdówce pod Lidą, leżą- 
cych nad rzeką Berdówką. Prace te mają 
być wykonane przez biuro inżyniery jno-mel 
joracyjne inž. H. Jensza, W. L. Jacewicza 
i S-ka. Teren zajęty pod meljorację obej- 
muje pas gruntu majątku sejmikowego o po 
wierzchni 148,6 ha, położonych na długości 
7,50 klm. rzeki Berdówki t. j. na odcinku 

przewidzianym do przeprowadzenia prac re- 
gulacyjnych. Ogólny koszt przeprowadzenia 
powyżej wspomnianych robót meljoracyj- 
nych, będzie wynosić 55.000 zł., zaś kosztem 
tego majątek Berdówka odzyskałby sporą 
połać dobrego gruntu i łąk, które odtych- 
czas były nieużytkami. 

-+Przygotowania do ohchodu d. 19 marca. 
Z imicjatywy powiatowej komendy Związku 
Strzeleckiego odbyło się w dniu 7 b. m. o 
godz. 18 w sali konferencyjnej Starostwa Lidz 
kiego zebranie organizacyjne przedstawięteli 
społeczeństwa i organizacyj celem utworzenia 
komitetu obchodu imienin Marszałka Pił. 
sudskiego. Ponieważ dzień 19 marcą jest 
dniem powszednim, w którym całe społeczęń- 
stwo nie mogłoby uczestniczyć w obchodzie 
zebrani postanowili część uroczystości prze- 
nieść na dzień świąteczny, t. j. 15 lub 22 mar: 
ca. M. in. obszerny program przewiduje wmu- 
rowanie przez Kokio w dniu 19 b. m. po- 
piersia Marszałka Piłsudskiego w głównym bu 
dynku dworca kolejowego. Szereg zasłużo- 
nych 050b udekorowanyćh żostanie Krzyżem 

= m wójtów i pisarzy. w niu 7i8 
b. m. obradówsr. W Słarostwić lidzkiem 
zjazd wójtów i pisarzy gminnych 90%. lidz- 
kiego. Wieczorem 7 b. m uczestnicy +ZJAŻdU 

nie udział w posiedzeniu „'9mi- 
izacyjnego obchodu imienin Ma** 

szałka Piłsudskiego. 

WILEJKA 
+ Niefortunna wyprawa po drzewo. W 

dniu 3 b. m. mieszkaniec wsi Rabuni Jan K. 
chcąc tanim kosztem zdobyć furę drzewa 
wyruszył około godz. 7 tego wieczora do 
pohliskiego lasu dworskiego Nieszczęście 
chciało, że Jan K. przej ając przez wieś 
spotkał się „oko w oko* z „babą”, którą 
tu wszyscy pomawiają o rzucanie „czarów*. 

Po takiem spotkaniu J. K. był pewny iż 
spotka go nieszczęście, tylko nie wiedział 
z której strony ono się czai. By uniknąć 
przyjemności spotkania się z gajowym, po- 
stanowił skręcić z drogi i do lasu dostać się 
przez Wilję. 
Tu właśnie czyhało na niego nieszczęście 
zaledwie koń wszedł na przywalony śnie- 
giem lód, gdy ten pod ciężarem konia z 
trzaskiem się załamał. Zaalarmowani roz- 
paczliwem wołaniem o pomoc mie: zkańcy 
wsi Sosenka natychmiast przybyli nieszczę- 
śliwemu z pomocą. Wydobyto konia i sanie 
z niebezpiecznej kąpieli i o godz. 10-ej licz- 
nie zebrana ludność Sosenki żegnała z po- 
błażliwym uśmiechem osuszonego i ogrza- 
nego Jana K. który wracał do Rabuni zdrów 
lecz bez drzewa na saniach. 

Igrek. 

W .Hojfmann. 

   

  

   

  

NOWO - ŚWIĘCIANY 
-F Podziękowanie. Zarząd Ogniska Kol. 

w Nowo-Święcianach składa najserdeczniej- 
sze podziękowanie P. Dyrektorowi Państwo- 
wej Średniej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie 
Romanowi Krausemu oraz pp. prełegentom 
za trudy niesienia wiedzy ogrodnictwa, sa- 
downictwa, kwiaciarstwa i hodowli drobiu 
na terenie tutejszego Ogniska. 

Z POGRANICZA 
-+ Patrol sowiecki na połskiem terytor- 

jum. Na terenie odcinka granicznego Mich- 
niewicze placówki KOP-u, lustrując pas po- 
graniczny natknęły się na sowiecki patrol 
straży granicznej zdążający wgłąb terytor- 
jum polskiego. Na widok żołnierzy, strażnicy 
sowieccy rzucili się do ucieczki ostrzeliwu- 
jąc jednocześnie ścigających ich „kopistów. 
W wyniku pościgu jeden ze strażników so- 
wieckich został ujęty. 

W związku z tym wypadkiem władze so 
wieckie zwróciły się do granicznych władz 
polskich z żądaniem wydania zatrzymanego 
strażnika. W sprawie tej ma się odbyć kon- 
ferencja przedstawicieli władz polsko-sowiec- 
kich. 

Dochodzenie prowadzone obecnie przez - 

  

'skiego, Werkowska Nr. 

pod ad    

*. PAR WYBSSR WYTDMEZE оКТ 

Pod kołami pociągu. 
4-ta ofiara przejazdu Bobrujskiego. 

W niedzielę rano, na przejeździe 
bobrujskim odległym o jeden klm. 
od dworca kolejowego, pod koła po- 
ciągu jadącego z Zemgale do Wilna, 
rzucił się jakiś osobnik. Koła pędzą- 
cego pociągu straszliwie zmasakro- 
wały samobójcę. Obie nogi zostały 
odcięte głowa zmiażdżona, wobec cze 
go śmierć nastąpiła momentalnie. Po 
zauważeniu wypadku pociąg za- 
trzymano i zaalarmowano  posteru- 
nek kolejowy skąd natychmiast przy- 
było dwóch policjantów celem usta- 
lenia tożsamości samobójcy i przepro 
wadzenia pierwiastkowega śledztwa. 

W ubraniu samobójcy znaleziono 
list zaadresowany do policji i legity- 
mację U. S. B. wydaną w r. 1929 na 
imię Abrama Szrajbmana. Ustałono, 
że Abram Szrażjbman pochodzi z mia- 
steczka Różanka, był studentem U. 
S. B. i zamieszkiwał w Wilnie przy 
ulicy Wielkiej Nr. 44. 

  

Krwawy wypadek 

Ustalono również następujące о- 
koliczności poprzedzające samobój- 
stwo: Tegoż dnia z rana Szrajbman 
wstąpił do piwiarni Iwanowskiego 
„Pod złotym rogiem* przy ul. Ostro- 
bramskiej (róg Kolejowej), zamówił 
śniadanie, butelkę wódki i poprosił 
o atrament. Napisał list poczem zjadł 
śniadanie i opróżnił butelkę wódki, 
a gdy. właściciel restauracji przedsta- 
wił mu rachunek, Szrajbman wyjął 
z kieszeni 20 gr. i list „To wszystko 
€o mam, a więcej nie potrzebuję*. Po 
wiedziawszy te słowa, wyszedł zanim 
gospodarz zdążył go zatrzymać i skie 
rował się w stronę pzrejazdu bobruj- 
skiego. 

W znalezionym przy samobójcy 
liście prosi on nikogo za wypadek 
nie winić trępa zaś skierować do pro- 
sektorjum ©. 5. B. dla studentów Ży. 
dów. (O. 

przy ul. Prostej. 
Furjat zdemolował mieszkanie i porąbał siekierą 4 osoby. 

W domu Nr. 16 przy ulicy Pros- 
tej zajmuje mieszkanie rodzina Nie- 
dźwiedziewych.  18-toleini Teodor 
Niedźwiedziew zapadł przed dwoma 
miesiącami na grypę. Choroba miała 
groźny przebieg i przykuła na dłuż- 
Szy czas chorego do łóżka, wywołujące 
w konsekwencji groźne komplikacje 
opony mózgowej. 

W niedzielę o godzinie 12.30 Nie- 
dźwiedziew dostał ataku szału, w 
przystępie którego porwał siekierę i 
zaczął demolować mieszkanie. Po- 
tłukł szyby, połamał meble, poczem 
wpadł do kuchni, i porąbał na drob- 
ne kawąłki kurę; W tej właśnie chwi- 
li wpadła do kuchni przerażona kre- 
wniaczka jego Anna Wasiłewska. Wi- 
dząc co się dzieje, chciała furjata us- 
pokoić, lecz pijany szałem i krwią 
rzucił się na nią i zadał kilka powa- 
żnych ran siekierą. Gdy nieszczęśliwa 

* procząć krwią upadła na ziemię fur- 
ja wybiegł do następnego pokoju i 

niebezj letnie zrani Juiję Paszkow.    

Dzis: Mókżrcże, 

Jatro: Konstantyna w. 

  

Wschód słońca—g, 6 m, 04, 
Zachód || --g. 17m.29 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 3. B. 
w Wiłnie z dnia 9 MI-—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 
Temperatura šrednia — 70 C, 

у najwyższa: — 59 C, 

. najniżeza; — 9° С, 
Opad w milimetrach: 0,1 
Wiats przewažająey: wachodni, 
Tendeneja baro: lekki wzrost, 
Uwagi: półpochmurno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
W dniu 6-go marca roku bieżącego 

zakończyła długi i pracowity żywot 4. P. 
Waiida ze Skinderów Szalewiczowa, matka 
znatiegjś w Wilnie lekarza-laryngologa. Zma- 
rła w ciągu długich łat pracowała w zawo- 
dzie nauczycielskim i wychowała wielu z 
bokoleń miejscowych. Odznaczała się gorą- 
(AM patrjotyzmem, a wyrazem jej stosunku do „Xracy niepodległościowej i państwowej Marszaą, KA Piłsadskiego jest polecenie przed- śmiertne, ay foiografję Wiełkiego Wilnia- 
nina włożono jsi do trumny. 

Cześć jej pamięci! 

      

URZEDOWA, 
— Przyjęcia u p. Wójewody. W dniu 9 b. m. p. wojewoda Stefan Kirtikifs przyjął deputację, w której skład wchodzili p. prezy- dent miasta Folejewski, prof. Ferdynand Ruszczyc, prof. Śleńdziński, p. Jerzy Hoppen i konserwator dr. Lorentz. Deputacja przy- była w sprawie założenia w Wilnie muzeum sztuki współczesnej. 
Następnie przyjęta była deputacja złożona z dyrektora szkoły technicznej Świdzińskiego, pułk. Nekanda-Trepki i inż. Cywińskiego. Deputacja ta przybyła zaprosić p. wojewodę na akademję w dniu 23 marca z okazji imie- nin Marszałka Piłsudskiego i na poświęcenie sztandaru szkoły technicznej. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki w Wilnie ukarał: 1) Abrama Skapiera, właściciela domu Nr. 8 przy ul. Szawelskiej za wypuszczanie ścieków podwórzowych na ulicę grzywną 100 zł. z za- mianą na 14 dni aresztu. 2) Piotra Jackie- wicza, Nowogródzka 95, za sprzedaż wyro- bów masarskich nieplombowanych aresztem bezwzględnym przez 5 dni. 3) Chłownę Świr- 0 8 za sprzedaż wyro- bów masarskich nieplombowanych aresztem bezwzględnym przez 5 dni. 4) Dorożkarzy Bolesława Płaskowicza, Chełmska Nr. 64, Stefana Bohdanowicza, Strycharska Nr. 38 i Adama Weryka, Tuskulańska Nr. 15 za upra- wianie procederu dorożkarskiego w stanie Nm każdego aresztem w przeciągu ni 3. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Komitetu "Rozbudowy m. Wilna. W celu rozpatrzenia podań peten- tów ubiegających się o drobne pożyczki na remonty swych domów odbędzie się w lo- kalu Magistratu w dniu 17 b. m. posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wilna. 
AE Pod hasłem oszczędności. Jak się do- wiadujemy, opinjodawcza Komisja budżeto- wa z udziałem prof. Jurkowskiego i radcy wojewódzkiego Denajewicza w bieżącym tygodniu kończy swe prace nad rozpatrywa- niem budżetu miasta na rok 1931-32, 

. Projekt budżetu będzie potem bezpośred- nio omówiony na posiedzeniach Magistratu, a w Il-ej połowie bieżącego miesiąca wejdzie 

  

    

   

  

ską i znajdujących się w jej pokoju 
dwóch mężczyzn. Po dokonaniu tych 
czynów, o czem wieść szybko się ro- 
zniosła budząc zrozumiałe przeraże- 
nie, Niedźwiedziew wybiegł na ulicę 
groźnie wymachując siekierą i zaczął 
rozbijać szyby w mieszkaniach są- 
siadów. 1 

Tymczasem na miejsce wypadku 
przybyła zaałarmowana policja i po- 
gotowie ratunkowe, które udzieliło 
pierwszej pomocy ofiarom furjata, 
zaś ciężko ranną Kowalewską prze: 
wiozło do szpitała żydowskiego, poli- 
cjanci zaś usiłowali rozbroić furjata 
ten jednak przyjął groźną postawę 
wymachująe siekierą i grożąc nie- 
chybną śmiercią każdemu kto się do- 
niego zbliży. Wówczas usiłowane za- 
wezwać straż ogniową i dopiero przy 
pomocy strumieni zimnej wody fur- 
jata udało się rozbroić, związać i prze 
wieźć do wydziału psychjatrycznego 
szpitala św. Jakóba. (O). 

ŠMM A 
DHR FZ 

dochodów będzie msiejszy o przeszło miljon 
złotych od budżetu obecnego. 

Komisja budżetowa stanęła na stanowisku 
wstrzymania w roku bieżącym awansów pra- 
cowników miejskich do wyższych grup oraz 
zwiększania etatów administracy jnych. 

Budżet jest układany pod znakiem daleko 
idących oszczędności i obejmuje tylko naj- 
niezbędniejsze wydatki. 

LITERACKA. 
— 124 Środa Literacka poświęcona bę- 

dzie dyskusji na temat granej obecnie w te- 
atrze wileńskim sztuki Kazimierza Leczyc- 
kiego p. t. „Sztuba“, która jeszcze przed 
premjerą wzbudzila duže zainteresowanie i 
wywołała wymianę zdań ze względu na ak- 
tualne zagadnienia z dziedziny szkolnictwa. 
poruszone w tym utworze Prze eni: 

ARTYSTYCZNA. 
— Nagroda artystyczna m. Wilna We środę, dnia 11 marca, odbędzie się posiedze- nie Sądu Konkursowego nagrody artystycznej m. Wilna na rok 1930-31 w kwocie 5000 zł. 
W skład Sądu Konkursowego wchodzą: prezydent m, Wilna.p. Józef Folejewski, rad- 

ni p. Marja Iwaszkiewiczowa i dr. Jerzy Dob- rzański, oraz przedstawiciele: 1) U. S. B. — 
prof. Marjan Morelowski i prof. Ludwik So- 
kołowski; 2) Artystów-plastyków — prof. Lu- * domir Ślendziński; 3) T-wa Przyjaciół Nauk 
prof. Marjan Morelowski; 4) Stowarzyszenta 
Architektów — prof. Juljusz Kłos i 5) Wileń- 
skiego Żydowskiego T-wa artystów plastyków 
p. Ber Załkind. (c) 

RARCERSKA. 
— # życia Akademickiej Drużyny Har- 

cerskiej. Z pośród waźniejszycn przejawów 
życia Akademickiej Drużyny Harcerskiej, 
na łamach pisma wspomnieć można o od. 
bywającem się w Wilnie Kursie zastępo- 
wych wileńskich drużyn Harcerskich, który 
zorganizowała i prowadzi Akademicka Dru- 
żyni Harcerska. W kursie bierze udział 
80-siąf harcerek i harcerzy, którzy są lub 
będą zastępowymi, w naszych drużynach. 
Kurs potrwa do mi ca maja, a nawet do 
czerwca przeciągną się praktyczne ćwicze- 
nia. Poza kursem, ważniejszem zagadnieniem 
rozwiązywanem przez drużynę jest wyprawa 
Akademickiej Drużyny Harcerskiej na Łot- 
wę, z pewnym programem  kulturalno- 
oświatowym. 

Kronika harcerska szkolna: W niedzielę 
dnia 15 marca odbędzie się w sali Szkoły 
Powszechnej „Šwit“ Mala Pohulanka 4, o 
godzinie 18-ej wieczorem przedstawienie ko- 
medji Fredry p. t. „Damy i Huzary*, Ko- 
medję wystawia zespół Akademickiej Dru- 
żyny Harcerskiej. Przedstawienie przezna- 
czone jest szczególnie dla młodzieży szkol- 
nej. Dochód z imprezy przeznacza się na 
wiłeńskie drużyny harcerskie młodzieży 
szkołnej. Bilety są do nabycia w wileńskich 
drużynach lub przed przedstawieniem przy 
kasie. 

  

GOSPODARCZA 
—- Izba Przemysłowo-Hanillowa w Wił- 

nie powiadamia, na tegorocznych 10-tych 
Targach: w Poznaniu w czasie od 26 kwiet- 
nia do 5 maja zostały znacznie obniżone 
wszelkie opłaty za stoiska, bilety wstępne, 
kwatery : t. p. 

Blższych iniormacyj udziela Izba Prze. 
mysłowo-Handlowa w Wilnie, Trócka 3. 

— izba Przemysłowo-Handłówa w Wilnie 
podaje do wiadomości kupców, przemysłow 
ców oraz ich komiwojażerów, udających się 
zagranicę, iż Izba na zasadzie rozporządzeń 
Ministra Przemysłu i Handlu, opublikowa- 
nych w Nr. 10 „Monitora Polskiego“ w dniu 
14. I. 1931 r. została upoważniona do wyda- 
wania wspomnianym wyżej osobom specjal- 
nych kart legitymacyjnych. 

Wzory podań, składanych do Izby jedno- 
cześnie z podaniem o wydanie zaświadcze- 
nia na prawo otrzymania paszportu zagra- 

jego można otrzymać w biurze y 

    

Łotwę obowiązują świadectwa , pochodze- 
nia, które muszą być legalizowane przez 
konsulat łotewski w Wilnie. Opłaty za le- 
galizację wynoszą około 1 procent sumy fa- 
kturowej, co oczywiście stanowi bardzo po- 
ważne obciążenie i utrudnia nasz eksport. 
Rząd łotewski we wszystkich traktatach (z 
wyjątkiem traktatów z Polską, Danją i Wło- 
chami) zniósł nietylko legalizację ale i wo- 
góle świadectwa pochodzenia, to też pań- 
stwa: konkurujące na rynku łotewskim i nie- 
ponoszące żadnych opłat znajdują się w po- 
łożeniu bardziej uprzywilejowanem niż ek- 
sporterzy polscy. Skompłikowane formalno- 
ści związane z legalizacją utrudniają rów- 
nież wywóz i zniechęcają eksportera do roz- 
szerzenia swej akcji. 

W związku z tem należy zaznaczyć, 
że nasz wywóz do Estonji podlegał do nie- 
dawna analogicznym utrudnieniom, jedna- 
kowoż ostatnio zostały one usunięte przez „ 
vdzielenie prawa wystawiania świadectw 
pochodzenia komorom celnym obu państw. 

Należy więc oczekiwać, że również i w 
stosunku£ do Łotwy władze polskie do- 
prowadzą na drodze traktatowej 'do zmią- 
ny dotychczasowych przepisów opierając 
się zresztą na klauzuli największego uprzy- 
wilejowanią, 

Z KOLEŁ 
— Rozbudowa dworea kolejowego w Stoł 

peach. Wileńska Dyrekcja Kolejowa zamie- 
rza przeprowadzić w roku bieżącym rozbu- 
dowę dworca kolejowego w Stołpcach. 

Na cel ten Ministerstwo Komunikacji wy- 
asygnowało 400.000 złotych. 

— Zniżki kolejowe dla inwalidów wojen- 
nych. W związku z ograniczeniem ulgowych 
przejazdów kolejami, urząd wojewódzki 
Zwi. u Inwalidów Wojennych R. P. w Wil 
nie wyjaśnił, że prawo do korzystania z ulg 
przy przejeździe kolejami państwowemi zo- 
stało odebrane tym inwalidom wojennym 
którzy zwolnieni zostali z czynnej służby 
wojennej w drodze superrewizji, natomiast 
przysługuje prawo korzystania ze zniżek ko- 
lejowych wszystkim inwalidom wojennym 
tak z armji polskiej, jak i z b. armij zabor- 
czych, którzy na wojnie odnieśli rany lub 
doznali uszkodzenia zdrowia i znajdują się 
w ewidencji urzędów inwalidzkich przy sta- 
rostwach. 

Zniżki kolejowe wydają odnošne związki 
inwalidzkie na podstawie uzgodnionych z 
Ministerstwem Komunikacji zasad za okaza- 
niem książki inwalidzkiej z fotograf ją. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ze Związku Absolwentów gimnazjum 

Jezuitów. Dnia 4 b. m. odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków Związku Absolwen- 
tów Gimnazjum Jezuiłów w Wilnie. Prze- 
wodniczącym zgromadzenia został obrany 
p. Pawłowski Piotr -prezes ustępującego za- 
rządu. Zgromadzenie Walne między inne- 
mi uchwaliło Statut Związku, oraz nadało 
członkostwo hónorowe ks. dr, Razimie- 
rzowi Kucharskiemu. Т аоаа zasługi pó- 
łożone przy organizacji Związku. Następnie 
przystąpiono do obioru nowych władz Zwi 2 
ku. Prezem Związku został obrany p. Gł a 
wecki Jan, członkami zaś Zarządu zostali: 
Monkiewicz Henryk, vice prezes, Tllinicz Zdzisław, sekrętarz, Pawłowicz Czesław, skarbnik. Do komisji Rewizyjnej powołano 
p. Pawłowskiego Piotra, na członków zaś 
Dzierżyńskiego Stanisława i Kalukina Pa- 
wła. W godzinach wieczorowych odbyła się 
tradycyjna. herbatka. 

— Że Stowarzyszenia Rezerwistów i B. Wojskowych. Dnia 8 marc b; r. 6 godzinie 
10, w lokalu Wojewódzkiej Federacji P. Z. O. O. przy ul. Żeligowskiego 4; żostał wy- 
głoszony przez Inspektors L. O. P. G. p. 
Korowajczyka odczyt na teśnat: „Zbrojenia 
chemiczne państw europejskich”. 

Prelegent treściwie scharakteryzował 
zmiany zaszłe w służbie uzbrojenia chemicz- 
nego, państw które brały udział w wojnie 
światowej, jak Belgja, Niemcy, Anglja, Fran 
cja i Włochy; oraz organizację służby uz- 
brojenia chemicznego państw które nie bra- ły udziału w wojnie Światowej, lub też pow- 
stały po rzeczonej wojnie, mianowigie: Hiszpanja, Estonja, Łotwą j Gzechosłowacja. 

Następny odczyt na temat „Zbrojenia 
chemiczne Stanów <sjeanoczonych Ameryki 
«otńóćnej | Rosji Sowieckiej" odbędzie się 
dnia 16 marca (niedzielą) b, r. o godzinie 10 w lokalu Wojewódzkiej Federacji P. Z. 
O. O. (ul. Żeligowskiego 4). 

— Komunikai Kola Przyjaciół žZaveer- 
stwa, W dniu 7 marca 1931 roku w Sai Konferencyjnej Wileńskiego Urzędu Woje- wódzkiego odbyło się wałne zebranie człon- ków Koła Przyjaciół Harcerstwa Oddziału Wileńskiego. Na zebraniu Prezes Koła p. Stanisław Łączyński złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 1930. Koło, li- czące obecnie 137 członków, zadaniem któ- rego jest dostarczanie pomocy materjalnej Oddziałowi Wileńskiemu Z. H. P. udzieliło 
w roku 1930 pomocy materjalnej w sumie 

  

  

  

zł. 1.300. 
Pó przyjęćiu sprawozdania dokonano wyborów władz Koła na rok 1931, obierając 

Zarząd w składzie: Prezes — Pp. Stanisław ński, członkowie: p. p. płk. Wacław 
icz, Janina Daukszatika, mjr. Ro- man Jabłoński, Tadensz Miskiewicz, prof. Marja Hillerowa, Konrad Bułhak i Komisję Rewizyjną w składzie członków: p. p. Wie- sława Cywińskiego, prof. Juljusza Rudnic- kiego i kpt. Stanisława Paczosy oraz zastęp- ców: p. p. Stanisława Maleckiego i Włady- sława Babickiego. 

A 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. IX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę dnia 11 marca 1981 r. o godz. 20-ej w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. Perządek dzienńy: 1) Odczytanie preto- kółu posiedzenia, 2) Dr. H. Kaulbersz-Ma- rynowska: „O stosowaniu jabłek surowych w nieżytach jelit u niemowląt”. 3) Dr. Ke- nigsberg: „O leczeniu promieniami granicz- nemi*. Pokaz chorych. r — Doroczny walny zjazd Związku Spół- dzielni polskich, W niedzielę 15 b. m w lokalu Stowarzyszenia Techników Polskich przy ul. Wileńskiej 33 odbędzie się doroczny zjazd Sejmiku Związku Spółdzielni Polskich województwa wileńskiego. 

Na porządku dziennym obrad zjazdu fi- gurują następujące sprawy: 
1) Sprawozdanie z działalności Związku za rok ubiegły. 2) 6 referatów, które zaznajo- mią delegatów ze sprawami i środkami w ak- cji rozwinięcia ruchu spółdzielczego. 3) Bud- žet na rok 1931-32, zmiana i uzupełnienie regulaminu Wileńskiego Oddziału Związku Spółdzielni Polskich oraz wybory uzupełnia- 

jące. 
— Wileńskie Koło Bibljotekarzy Polskich. We czwartek dnia 12 marca b. r. o godz. 8-ej wieczorem w gmachu Uniewersyteckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się zebranie członków Koła z referatem p. Tadeusza 

Turkowskiego p. t. „Ksiegarstwo Wileūskie“ w w. XIX. Wprowadzeni "goście miłe widzia- 
ni. 

    

RÓŻNE. 
— Kupey tytuniowi przeciwko reorgani- 

zacji sprzedaży wyrobów tytuniowych. Ogół 
koncesjonowanych kupców tytoniowych za- niepokojony został ostatnio wiadomościami 
© zamierzonej reorganizacji przez Dyrekcję 
Polskiego Monopolu Tytoniowego dotychcza- 
sowego systemu sprzedaży wyrobów tytonio- 
wych в             

Wolheim w 
kreacji w „Okręcie z Szangh. 

Louis swojej przedómiertnej 
- 

  

W związku z tem dowiadujemy się, że 
naskutek powyższych wiadomości, wileńscy 
kupcy tytoniowi, w szczególności zaś inwali- 
dzi wojenni, zagrożeni na wypadek dokonania 
przewidzianej reorganizacji zamierzają wnieść 
do Ministerstwa Skarbu odpowiedni sprzeciw. 
Tego rodzaju akcję podjęło już na terenie 
całej Polski kupiectwo tytoniowe. 

TEATR | MUZYKA 
— Teałr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 8-ej „Sałome* Oscara Wiłde'a, sztuka 
która zdobyła sobie wielkie uznanie u pu- 
bliczności wileńskiej. Fascynująca treść, 
bogactwo językowe uwydatnione w świet- 
nym przekładzie L. Choromańskiego, orygi- 
nalna inscenizacja, ilustracja muzyczna, 
bprawa dekoracyjno-kostjumowa pomysłu 
E. Dziewulskiego, oraz świetna gra zespo- 
łu składają się na całość, pełną grozy i tra- 
gicznego piękna. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8-ej „Šztuba“, aklualna sztuka K. Leczyckie- 
go, która wywołała w naszem mieście łatwo 
zrozumiałe zainteresowanie. Reżyserja dyr. 
Zelwerowicza oraz świetna gra zespołu wró- 
žą tej sztuce długotrwałe powodzenie. 

— 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-go b. m. w Teatrze „Lutnia”, w świetnej 
sztuce Verneuila „Azais“. Bilety już są do 
nabycia w kasie zamawiań od 11—9 wiecz. 

RABIO 
ŚRODA, dnia 11 marcą. ъ 

11.58: Sygnał szasu i hejnał krakowski. 12.05: Koncert popułarny (nowe płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Radjokronika. 16.10: Program dzienny. 16.15; Audycja dla 
qziect. 16.30 Słuchowisko dła dzieci. 16,45: Koncert dla młodzieży (płyty). 17.15: Pół dnia w bułgarskiej wsi — odczyt. 17.45: 
Koncert. 18.45: Chwilka Strzelecka. 19.00: 
Kwadrans akademicki. 19.15: Utwory de 
Falla (płyty). 19.30: Program na czwartek i 
rozm. 19.40. Pras. dziennik radjowy. 19.55: 
Jak dążyć do reformy gospodarstwa domo- 
w Wilnie — odczyt. 20.15: Pogad. muzyczna 
20.30: Koncert narodowościowy duński. 
21.45: Kwadrans literacki. 22.00: Koncert 
chóru Warsa. 22.20: Audycja liter. 22.50: 
Komunikaty i muzyka lekka. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
DESPERACKI CZYN 12-TOLETNIEGO 

UCZNIA. P 

W niedzielę wieczorem pogotowie ratun- 
kowe zawezwane zostało na alieę Domini- 
kańską Nr. 5, gdzie popełnił samobójstwo 
przez zatrucie się esencją oetową 12-tołetni 
aczeń Szkoły powszechnej Bolesław Kusta. 

Pogotowie ratunkowe no udzieleniu nier- 
wszęj pomocy | przepłokaniu żołądka po” zostawiło niłodociunego desperata na miej- 
seu. Oświadczył on lekarzowi, że usiłował 
odębrać sobie życie z powodu oskarżania go 
0 niepiękne czyny. (0). 

ŻYWA POCHODNIA. 
Wczoraj o godz. 3-ej p. p. przy ulie Wodociągowej Nr. 16, zaszedł 4 wypadek: Pozostawiona bez opieki 5-ciolet- nia Pietkiewiczówna Zosia, zbliżyła się do napalonego piecyka żelaznego, tak nieszczę- śliwie, že zapaliło się na niej ubranie. Krzyki ecka zwabily dómowników, któ- rzy ógień ugasili. Dzieeko jednak odniosło 

tak poważne poparzenia dolnej części ciała, 
że musiano je przewieźć do szpitala dziecin- nego na Antokolu. 

FIASKO MIĘDZYNARODOWEGO DNI 
KOBIET. \ 

Zapowiedziany przez komunistów mię- 
dzynarodowy dzień kobiet spalił na panew- 
«e. Cała działalność miejscowych komuni- 
stów przejawiła się jedynie w wywieszeniu 
trzech płacht komunistycznych w obrębie 1 
2-g0 i 5-g0 komisarjatu polieji, i w rozrzu- 
niu nieznacznej ilości ulotek wywrotowych. 
„Sztandary*, z których jeden wywieszony 
był na ulicy Końskiej zaraz usunięto zaś 
ułotki w ilości 12 sztuk skonfiskowano. Na 
wyznaczone miejsca zbiórki dla urządzenia 
demonstracyj prawie nikt się nie zjawił, 
tak że policja nie potrzebowała nawet in- 
terwenjować. + 

Spokojnie również minął ten dzień i na 
terenie województwa. (0). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY 
W PRZEDEDNIU PROCESU 
O OSZUSTWO I BIGAMIĘ. 

Wczoraj w lokalu kuchni Higjenicznej 
przy ulicy Wileńskiej Nr. 27 o 5. 7 rano 
zatrula się esencją octową zatrudniona w 
kuchni w charakterze kelnerki Ławrynowi- czowa. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło samobójczynię do szpitala ży- 
dowskiego. 

Jak się dowiadujemy Ławrynowiczowa 
dokonała zamachu samobójezego w prze- 
dedniu jej procesu w którym oskarżona jest 
o oszustwo i bigamję. (©). 

Zgon alkoholika. 
Kwieciński Franciszek, Wielka Nr. 33 za- 

truł się alkoholem wskutek nadmiernego 
użycia, Po odwiezieniu go przez- Pogotowie 
Ratunkowe do szpitala Żydowskiego Kwie- 
ciński po paru godzinach zmarł. 

Samobójstwo. 
Antoniewicz Józef, Garbarska Nr. 2 wy- 

pił witrioleju. Antoniewiczowi Pogotowie 
Ratunkowe okazało pomoc na miejscu. 

Kradzież luster i obrazów. 
-Budźko Bronisław, ul. Łokieć Nr. 3 za- meldował, iż nieznani sprawcy skradli mu 

27 obrazów i 338 sztuki luster wartości 
2239 zł. 

| Wypadki za dwie doby. ' 

    

       
    



6 twórcy „LeGónie du Christianisme" 
(Środa Literacka). 

Zanim prelegent wieczoru, prezes 
Związku, prof. Zdziechowski zabrał 
głos, przemówił p. Witold Hulewicz 
witając obecnego na Środzie, miłego 
gościa p. L... dyrektora estońskich 
archiwów państwowych, obecnego w 
przejździe przez Wilno, wielkiego 
przyjaciela Polski i autora bibljografji 
połoniców w bibljotekach i archiwach 
Estonji, wydanej w języku niemiec- 
kim. Następnie wspomniał o dwóch 
wizytach Zw. Literatów Wil. w Bia- 
łymstoku i Nowogródku, poczem roz- 
począł swoją prelekcję o Chateau- 
briand'zie prof. Zdziechowski. 

W tem co Szanowny Prelegent о- 
statnio zwłaszcza głosi z katedry, czy 
drukuje w jego pięknych essais histo- 
ryczno-literackich, przewija się prze- 
dewszystkiem kwestja pierwiastka e- 
tycznego w życiu publicznem, a szcze 
gólnie w tej jego specjalnej dziedzinie, 
którą zowiemy „polityką“. Poza tem 
zagadnieniem etycznem występuje in 
my, bardzo silny pierwiastek w pra- 
each prof. Zdziechowskiego, mianowi- 
cie — psychołogiczny. Jednostka wy- 
bitna, jej stosunek do wydarzeń dzie- 
jowych i udział w nich, pobudki, któ- 
re kierowały nią w jej postępowaniu, 

"oto co się zaznacza w dziełach prof. 
Zdziechowskiego o Lamartinie, Cha- 
tanbriand'zie, Napoleonie II-im i in- 
nych. Występują przytem jeszcze inne 
czynniki, jak religijny, społeczny z gó- 
rującym nad wszystkiem etycznym. 
Ten moment właśnie szczególnie moc- 
no jest podkreślony w pięknym i co 
do formy i treści odczycie środowym. 
Chateaubriand poeta-literat, Chateau- 
briand polityk-dyplomata, ambasadar 
i minister — zawsze ponad wszystko 
stawiał honor. Był nawet, jak ktoś po- 
wiedział — „męczennikiem honoru“. 
Plama na honorze Napoleona, którą 
pozostało po dziś rozstrzelanie ks. 
d'Enghien, odsunęła od władcy Fran- 
cji poetę, który w miarę swego wysoko 
pojmowanego honoru wołał zaryzyko- 
wać całą swoją przyszłość niż popie- 
rać swoją służbą tak splamiony regi- 
me. Ta drażliwość etyczna towarzy- 
szyła mu przez całe życie. W wiełe lat 
potem mówi do jednego ze swoich 
przyjaciół: „Gdyby Napoleon nie roz- 
strzelał ks. d'Enghien, byłby to koniec 
mojej karjery literackiej, rzuciłbym 
się w wir pracy politycznej, a utracił- 
bym to co było charakterem i Zaszczy- 
tem mego žycia ubóstwo, walka i nie- 
załeżn: 

Chociaż Chateaubriand słynie prze 

  

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

Od dnia 10 do 13 marca 93! r. włącz. 

dewszystkiem jako twórca „Gónić du 
Christianisme'', to jednak najbardziej 
charakteryzującem go dziełem były 
jego pamiętniki. „Memoires d'autre 
tombe*. Pisał o życiu swojej współ- 
czesności, „mniej wspaniałem niż jego 
inteligencja i mniej bogatem niż jego 
wyobraźnia. Jeśli kto — to on miał 
prawo do pisania pamiętników, które 
nie starzały się z wiekiem, wyraz indy- 
widualności potężnej jak mówił Zoła. 

Prelekcja była bogata w połączone 
z tematem głównym epizody i inte- 
resujące dygresje filozoficzne. Szcze- 
gólnie ciekawy był mało naogół znany 
epizod rozstrzelania ks. d'Enghien, 
którą to sprawę prof. Zdziechowski 
interesująco i wyczerpująco oświetlił, 
wysuwając jako głównego w tem wi- 
nowajcę—Talleyranda, częściowo zaś 
„brutalnego żołdaka gen. (wówczas 
pułk. žandarmerji) Savary. Rzecz nie- 
zmiernie charakterystyczna — akt, 
który odsunął od Napoleona oddanego 
mu Chateaubrianda — napełnił jego 
antyszambry niechętnymi dotychczas 
i niemal spiskującymi rojalistami, któ- 
rych ten akt teroru zdobył dla nowego 
władcy. Słusznie ktoś nazwał dymisję 
Ch. „jedynym aktem odwagi w tej 

epoce“. 
Odczytu wysłuchano z niesłabnącą 

uwagą i głębokiem zainteresowaniem 
dziękując zań żywo oklaskami. 

(sk) 

Popierajeie przemys? krajową 
  

  

Spis ludności w państwie 
watykańskiem. 

Biuro statystyczne Watykanu, najmniej- 
szego państwa suwerennego na świecie, ogło- 
siło niedawno dane, dotyczące ilości miesz- 
kańców według spisu, dokonanego 17 grudnia 
1930 r. 

Ostatni ten spis wykazuje wzrost ludności 
w ciągu roku o 304 osoby, t. j. do cyfry 862, 
włączając w to przedstawicieli rządów ob- 
cych, akredytowanych przy stolicy Papieskiej, 
których liczba wynosi 230 (od roku zeszłego 
niezmieniona). 

Według pochodzenia ludność Watykanu 
przedstawia się w następujący sposób: 2 oby- 
wateli watykańskich „z urodzenia” (suweren- 
ność „Stato del Vaticano“ uznana 7-go czer- 
wca 1929 r.) , Włochów — 49%, Szwajcarów— 
113, Ra — 8, Niemców — 5, Hisz- 
panów — 2, N Norwegów — 2, Austrjaków — 
1, Hołendrów—2 i 1 Etjop. 

Watykan ma swoją własną pocztę, tak 
że nawet listy, wrzucane do skrzynki pocz- 
towej na placu św. Piotra, odległego zaledwie 
o kiłkaset metrów od Watykanu, muszą być 
markowane jak zagranicę. Telefon osobisty 
Papieża nosi numer „102, Citta del Vaticano“, 
połączenie jednak z Ojcem św. można uzys- 
kać tyłko za pośrednictwem osób do tego 
upoważnionych. 

M. D.. 

KHR) BN W 

: Pijacka burda 

1 L, E * 

w koszarach. 
Awanturnik poniósł surową karę. 

Dnia 3 kwietnia*ub. r. do rekruta Stani- 
sława Kruszyńskiego, wcielonego do 8 kom- 
panji 85 p. p. w Nowej Wilejce przybyli 
z Wilna jego krewni. Szeregowy Kruszyński 
siednał sobie u swej władzy przełożonej 

pozwolenie ma  półgodzinną rozmowę z 
przybyłymi i udał się na korytarz koszar 
tuż przy głównem wejściu. 

*Tu zastał brata, siostrę i jej męża, któ- 
rzy przynieśli ze sobą wódeczkę i coś niecoś 
do przegryzienia. 

W miarę popijania wszystkich począł o- 
garniać animusz, a przytem wzmagał się 
apetyt no i pragnienie. To też Kruszyński 
aczkolwiek nie miał pozwolenia wyszedł z 
koszar i z towarzystwem pojęchał do rodzi- 
ców, zamieszkałych w Wilnie. Tu konty- 
nuowano rozpoczętą w koszarach libację. 
Wypito tyle, że uczestnicy zabawy ledwie 
trzymali się na nogach. 

Zapadł już wieczór, gdy rekrut Kruszyń- 
ski przypomniał sobie, iż musi wracać do 
koszar. 

To też po wypiciu strzemiennego  pija- 
ny Stanisław Kruszyński oraz nie trzeźwiejsi 
od niego bratJan i szwagier Krupotow do- 
rożką pojechali do Nowej Wilejki. Kiedy 
znaleźli się przed koszarami rekrut Kruszyń- 
ski na chwiejących się nogach wszedł do 
wnętrza, kierując się do izby żołnierskiej. 
Brat jego i szwagier również chcieli dążyć 
za rekrutem, lecz zostałi wstrzymani przez 
wartownika. 

Na tem tle powstała scysja, którą starał 
się zlikwidować dyżurny wachmistrz Piotr 
Szefer, lecz pijani nie ustępowali, domaga- 
jąc się przepuszczenia ich w głąb koszar. 

W tym momencie przechodził tędy, peł- 
niący tego dnia służbę inspekcyjną por. Je- 
rzy Henneberg, na którego pijany Jan Kru 
Szyński zatoczył się. 

Oficer odtrącił awanturnika i szedł da- 
lej, lecz awanturnik podbiegł do por. H. i 
wymierzył mu tak silny cios w twarz że ten 
zachwiał się i runął na ziemię. 

Na wszczęty alarm, przybiegli z wartow- 
ni inni żołnierze i awanturników zatrzymali. 

Okazało się iż wskutek uderzenia por. 
Henneberga wywiązał się stan zapalny ślu- 
zówki nosa oraz nos uległ zdeformowaniu, 
co lekarz sądowy uznał za ciężkie uszkodze- 
nie ciała. 

W wyniku dochodzenia przeprowadzone- 
go przez żandarmerję oraz późniejszego 
śledztwa przez władze sądowe sprawcę awan 
tury Jana Kruszyńskiego postawiono w stan 
oskarżenia z art. 471 cz.l, p. 3 i 2 k. k. i 
wczoraj stanął on przed wydziałem karnym 
Sądu Okręgowego w składzie pp. sędziów 
K. Bobrowskiego, W. Brzozowskiego i St. 
Miłaszewicza. 

()skarżał podprokurator p. B. Lukasze- 
WICZ. 

Jskaržony nie przyznal się do winy, 
oświadczając, iż w czasie zajścia był pijany 
i nie pamięta, co robił. 

Sąd po przesłuchaniu świadków ustalił 
stan faktyczny awantury zgodnie z brzmie- 
niem aktu oskarżenia a wobec tego skazał 
Jana Kruszyńskiego na zamknięcie w domu 
poprawy przez 5 lat, ograniczając go w pra- 
wach stanu. 

Ka-er. 

Gwažciciel г Landwarowa. 
Dn. 18 paždziernika ub. r;, „kiedy gospo- 

dyni wiejska 27- siedmioletnia Marja Kaspro- 
wiczowa powracała ścieżką z Landwarowa 
do swej wsi Dziedzieliszki, napadł na nią 
znany z awantur Jan Łapiński, mieszkaniec 
Landwarowa. 

Napastnik przewrócił bezbronną kobietę 

i usiłował dopuścić się na niej gwałtu, grożąc 
w razie oporu zastrzeleniem. 

Kasprowiczowa, wzywając rozpaczliwie 
ratunku i walcząc zapamiętałe z Łapińskim, 
zdołała wyrwać się z jego uścisków i ukryła 
się w jednym.z domów pobłiskiego majątku, 
pozostawiając niesiony kosz z bucikami i 
chustką. 

Łapiński zabrał porzucone przedmioty, a 
widząc nadbiegających wskutek alarmu ludzi, 
zbiegł. 

Po pewnym czasie jednak został ujęty, 
lecz do winy nie przyznał się. 

  

  

   

Dopiero wobec kategorycznych zeznań po- 
szkodowanej i świadków zmienił taktykę, do- 
wodząc, iż w krytycznym momencie był tak 
pijany, iż nie może odpowiadać za swe czyny. 

Urząd prokuratorski pociągnął Łapińskie 
go do odpowiedzialności karnej z art. 581 
oraz 49 i 522 K. K. t. j. za kradzież i usiło 
wanie gwałtu. 

Sąd Okręgowy (pp. sędziowie: K. Bobrow- 
ski, W. Brzozowski i St. Miłaszewicz) w wy- 
niku przeprowadzonego procesu, zmienił kwa- 
lifikację prawną czynu, a uznając oskarżo- 
nego za winnego dopuszczenia się czynów 
łubieżnych (art. 515 p. 2 K. K.), skazał Ła- 
pińskiego na rok domu poprawy. 

Dodać należy, że tenże Łapiński mimo to, 
iż jest żonaty i posiada dziecko, znany jest 
w okolicy z podobnych napaści i ma wyto- 
czone inne sprawy karne. Ka-er. 

NO TOO EO VATESI BRAIT DESI LSAES STN 

Sędzia sam się skazał. 
Gdy sędzia pokoju, Harry Porter, w E- 

vanston, zjawił się na sali posiedzeń, woź- 
ny sądowy, podając mu listę spraw wyzna- 
czonych do osądzenia na ten dzień, miał 
minę mocno zakłopotaną, bo, jakkolwiek 
lista zawierała jedno tylko nazwisko — by- 
ło ono właśnie nazwiskiem sędziego, oskar- 
żonego przez miejscowego szeryfa o zosta- 
wienie automobiłu w miejscu na to nieprze- 
znaczonem. Sędziego Portera oskarżenie sze- 
ryfa przejęło w mniejszym stopniu. Otwo- 
rzył posiedzenie, przeczytał swe nazwiska, 
przeszedł na ławę oskarżonych, skąd od- 

sport.-sensaq 

  

Wielki film 

powiedział „obecny*, poczem znów z fote- 
la sędziowskiego zadał oskarżonemu kilka 
pytań, na które odpowiedział z ławy i wre- 
szcie, po krótkim namyśle, uznał oskarżone- 
go winnym. Przewód sądowy nie był — 
na szczęście — skomplikowany, gdyż oskar- 
żony nie przeczył, a tylko podnosił okołżw 
czności łagodzące, które zostały zresztą 
przez sąd uznane, tak, że grzywną wynosiła 
zaledwie jednego dolara. Sędria Porter о- 
tworzył -kwitarjusz, wpisął łam nazwisko 
oskaržonego, i zainkasowawszy od oskar- 
żenego dolara, włożył go (wraz z kwitem) 
do portfelu, poczem zadowolony zamknął 
posiedzenie i poszedł do domu. 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 2 (lutowy) ezasopisma „Prasa*. Uka- 

zał się numer lutowy Prasy, organu Polskiego 
Związku Wydawców Dzienników i Czasopism 
redagowanego przez Stanisława Kauzika. Na 
trześć 20-stronicowego zeszytu dużego forma- 
tu Prasy składają się w pierwszym rzędzie 
4 artykuły poświęcone sprawom prasowo- 
wydawniczym: Witołda Giełżyńskiego—,„Re- 
krutacja dziennikarzy”, Jerzego Szapiro — 
„Trusty prasowe* (Stany Zjednoczone Ame- 
ryki Północnej), Wiktora Natansona — „Za- 
kres odpowiedzialności redaktora odpowie- 
dzialnego czasopisma“, M. G. — „W sprawie 
konfiskat“. Następują potem bogate działy 
imformacyjne dotyczące prasy w Polsce i za- 
granicą, a mianowicie informacje o działal- 
ności Związku Wydawców Dzienników i Cza- 
sopism, oraz o działalności Związku Syndyka- 
tu Dziennikarzy Polskich i innych organiza- 
cjach dziennikarskich w m. lutym, informacje 
z życia prasy polskiej i zagranicznej, prze- 
gląd ustaw i rozporządzeń, dane o rynku 
krajowym papieru. Zamyka numer przegląd 
piśmiennictwa fachowego. Numer lutowy 
Prasy jak i cztery numery poprzednie daje 
bogaty materjał informacyjny, przedstawia- 
jący cenne wskazówki dla każdego przedsię- 
biorstwa wydawniczego i graficznego, każ- 
dego wydawcy i dziennikarza, a także wszyst- 
kich, który interesują się w Polsce życiem 
prasowo-wydawniczem. 

— „Tygodnik Illustrowany* (Nr. 10) 
przynosi na wstępie artykuł p. t. „Droga do 
Rzymu'', omawiający rezultaty rzymskiej kon 
ferencji rozbrojeniowej. Autor kończy swe 
rozważania podkreślając, iż dła nas „droga do 
Rzymu* wiedzie przez Bałtyk". Naszej flocie 
nie grozi redukcja z powodu rorbrojenia na 
morzu. Przeciwnie. Musimy pracować nad u- 
czynieniem z niej siły, z którą liczyćby się 
musiały państwa ościenne. — Żywy feljeton 
poświęcono „Stułeciu Olszynki* „Nauczyliś- 
my się patrzeć na mundur naszego wojska 
jak na sztandar narodowy*. Olszynka doda- 
ła nowego blasku zasługom żołnierza połs- 
kiego. Artykuł Boya-Żeleńskiego „Mury i lu 
dzie* zawiera szereg śmiałych, złośliwych a 
bystrych spostrzeżeń, chrakteryzujących Kra- 
ków przedwojenny. Feljetony Boya mają to 
do siebie, że na tle stosunków lokalnych u- 
kazują się szersze horyzonty myślowe. P. E. 
Znatowicz wskrzesza obraz Ogrodu Saskiego 
z przed lat 50; Kamil Mackiewicz ilustruje 
rzecz rysunkami. M. Białęcki mówi fachowo, 
lecz zarazem przystępnie o „światach w pro- 

mieniach niewidzialnych". Świetny pilot pa- 
sażerskich linij lotniczych „Lotu* zwierza się 

ze swych przeżyć („3 miljony kilometrėw“). 
W dziale beletrystycznym znajdujemy świet- 
ną nowelę Z. Kossak-Szczuckiej „Przed 110 
laty'* oraz ciąg dalszy wybornej powieści Z. 
Nowakowskiego p. t. „Przyjądek dobrćj na- 
dziei*. Niezwykle zajmująco redagowaną kro 
nikę „Zagranicą* ilustrują zdjęcia oraz kary- 
katura (Kamil Mackiewieżj. Zeszyt uzupeł- 
niają wiadomości z życia artystycznego, li- 
teratury (nowę wydawnictwa), sportu, (,Wy- 
ścig na śregu*), — Przegląd prasy („Idee 
i zdartenia“) oraz feljetonik p. t. „Trucicie- 
lė“, Wšrėd dokumentów zwracają uwagę 
pfzekład A. Bogusławskiego chorwackiego po 
ematu p. t. „Śmierć Smail-Aga Czengicza“. 
Iwana Mażuranicza. 

— Ukazał się Nr. 10 „Wiadomości Lite- 

rackich“ i zawiera artykuł Stefana Napier- 
skiego o książce M. Zdziechowskiego' „Na- 
poleon III* oraz o mało znanym pisarzu 
polskim z drugiej połowy XIX w., Krysty- 
nie Ostrowskim; St. Jarocińska-Malinowska 
pisze o ostatnich powieściach Lacretelle'a, 

M. Blumowicz 
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St Hełsztyńśski — o pisarzach amerykaś- 
skich E. Poundzie i T. S. Eliocie, P. Hulka 
Laskowski — o pismach Polgara, H. Walils 
o kisążce zbiorowej poświęconej rzeźbiarzo-- 
wi Hoetgerowi, w dziale sprawozdań z ksią- 
żek piszą: P. Hulka-Laskowski o Encyklo- 
pedji religijnej St. Piekarskiego, N. Kleimo- 
wa o „Napoleonie* Ludwiga, M. Milkiewi- 

czowa o „Opowieści bez nazwy* Donn Byr- 
ne'a; prócz tego w dziale recenzyj piszą: 
sn. jl. pe. wj. Słonimski daje recenzję ze 
sztuki Nowaczyńskiego „O żonach złych i do 
brych“, Bruno Winawer — feljeton „Wojen- 
ka“, K. Stromenger pisze o ruchu muzycz- 
nym; z mającego się ukazać po francuska 
dzieła W. Husarskiego „Le style romanti- 
que'* przytoczona jest część rozdziału wstęp- 
nego, S. Napierski recenzje przekład fran- 
cuski poezyj Mickiewicza pióra Teresy 
Koerner; prócz tego działy „Polska zagrani- 
cą", korespondencja i nowości rynku wyda- 
wniczego. W numerze 6 ilustracyj. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Joseph Conrad-Korzeniowski „Zwycię>- 

stwo*. Powieść w 2-ch tomach, wydanie dru- 
gie. Pism zbiorowych Josepha Conrada (Kon- 
rada Korzeniowskiego) z przedmową Stefa- 
na Żeromskiego tom XVIII i XVIU-a. Prze- 
łożyła Aniela Zagórska. T. I. str 214; Tom II, 
str. 267. Cena zł. 15— Dom Książki Połskież 
Warszawa, 1931 r. 

„Zwycięstwo“ — to wielki i nieg wykły 
utwor Conrada, zajmujący osobną zwycię- 
ską placówkę w twórczości genjalnego pisa- 
rza. Świetną plastyką uwydatniają się rzad- 
kie indywidualności, których sprężyny du- 
chowe przedstawione są przedziwnie jasno 
i prawdziwie. Karta za kartą — scena za 
sceną następuje z żelazną konsekwencją, do 
czynów pcha mus, w oczach naszych napi- 
na się łuk grozy dramatycznej. Sensacyjna, 
emocjonująca, dochodząca do nastrojów ma- 
kabrycznych, rozsnuta na egzotycznem tle 
dalekich, podzyyrotnikowych okolic, fabuła 
„Zwycięstwa* fascynuje, przykuwa uczucia 
i myśli czytelnika. Pięknu tej powieści, któ- 
ra jest jak potężny organizm, żywą, gorący 
krwią pulsujący, niezwykłego blasku i nroku 
nadaje postawa moralna autora, 

4 St RIŁA RROYGÓGIARZOE OROWUISTDANCGEŻA 

Giełda warszawska z da. 0.LII. b. r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Dolary. . -© 1» « . «. . .8,82—8,04 4,96 
Новафа „. . „ . . 367,85 —368,75—256,95- 
BODÓPI = 0205 оан ВОЕя 43,46 — 43,250 
Nowy York . . к - 
Pyka 56000 
Praga. . 
Szwęąjcarja 
Wiedeń . . . . . . 

- „ 8,918—68.538— 8,45 
+ . 34,95—35,05— —3453 
28,441, —26,51—26,38 
11,75 —172,18—171,32 

„ 125,45 —125,76—120,14 
Włochy. . « . . + « « 46,77—4688—43,65 
Borlin w obr. pryw. ‚ . 218,40 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% inwostyeyjna . . . .. .. . - 
6% dolarowa . . . . . 
3% budowiana . 

. 56,80 
+. 14,00—74,5G-, 

1... . 2 48,50—47,60 
1697, Kolejowa - . .. . .. .. . 103,06 
595 Konwersyjua . aż i 48,50 

6% L. Z. B.G. K.l B.R., BL B. G. K. 94,00 
Ta Ani TA es S 
41/,% ziemskie „ „ . ‚ . .. 52.00—53,58- 
8% warazawskie .. . . . . 73,90—72,2 
5% warszawskie . . .. . . . 56,00—56,28 
5% Łodzi oda d 6. wadia ts p GRÓD 
10% Radomia . . - .. . .. . . . TÓ CG 
10% Siedieo . „ . - » . sid оо о CURIE 

  

69/, Obl. poz. konw. m. Waršz. . - . „ . 2®.35 

rozpoczyna się cią 
- gnienie wielkiej - 

będą wyświetlane filmy: 

Akakas ėme William Haines, Anita Page, 

Ki Miejskie WIĘCEJ GAZU it; 
Ernest Torrence i 

Choroby weneryczue, ы D Z I Ś 
skórne i moczopłciowe, 

  

Lejesty аш М. 
  

  

  

  

lubieńcy publiczności: Karol Dane (Sli i 22 Lotorji 
Satróbramska 5. Kasa Sasi od D 3 mia, 30. — Początek seansów e godz. 4-ер — a : Zuluska. a Žr 5 KLASY Państwowej 

- Do Rejestru Handlowego Dział. A, W.Z.P. 2. е 
aa u E a — piwko ha Ale) eskua Rekord humoru na całym świecie! — Dziśl ь Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- i trwa gdzie do 18 Kwietnia r.b. 

ubieni ta, t - epięk- я 

НЕЫОБ“ L Parade mileiai" 1 „Król żebraków: JEANEtte Mac Donald zm=''im: pujące wpisy pierwotne: Dr. GINSBERG | | g5.000 771" 28 miljonów 1. 
Cudowne egzotyczne kreacjel W dniu 24.1 1931 r ehoroby skórne, жепо ” 

t h DODATKI D. WIĘKOWE. т Sa o czne | pielowe Kia:o+dóbto Dokidiis dba, nies 
za 35, tai. 9-26 yspa za opionyc se rc Początek o g. 4, 6, B i 10715. 12587. |. Firma: „Bogusław Izaak Dubiński" w kadrą 3 : ср(іце::у is No a eieieo las Oranach, pow Wileńsko-Trocki. Apteka. Firm. 

je od 193Qroku. Właściciel — Bogusław Izna! 
ski zam. tamże. 

W dniu 26.1. 1931 r. 
12588. |. Firma: „Roza Grynsztejn Sklep bławat- 

ny“ w Wilnie, ul. Straszuna 1> Sklep bławatny. Firma 
istnieje od 1931 r. Wiašciciel — Grynsztejn Roza zam. 
w Wilnie przy u). Zawalnej 27 m. 2. 3333/V1 

12589. I. Firma: „Tkanina Łódzka — Szosa Gel- 
man* w Wilnie, ul. Szawelska 6. Sklep bławatny Fir- 
ma istnieje od 1931 roku Właściciel — Gełman Szosa 
zam. w Wilnie przy ul. Wiłkomierskiej 66. 3334/V1 

12590. 1. Firma: „Mendel Złatin — zakłady tektu- 
rowe w Nowo-Wilejce* w Nowo-Wilejee pow. Wileń- 
sko- Trocki. Wyrób i sprzedaż tektury. Firma istnieje 

  

  

  

od godz. 8—1 i 4—%, 
` 3332/\1 %е!. 567. 3435 

Akuszerka 

Marja Aria 
przyjmuje od 9 rano 
7 wiecz. ul. Miekiagtcza 86 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

Różne sumy 
ułokujemy wyłącznie na 
bardzo pewne hipoteki 

miejskie i wiejskie. 

  

Jak się wszyscy przekonali, że szczęście stale 

sprzyja naszym P. T.Graczom - - - 

Główna WYDgTaNa 4 klasy obecnej loterji 

zł. 100.000 na Nr. 73313 
również padła w naszej kolekturze 

E. Lichtenstein i S-ka 
Wilno, Wielka 44. 

Centrala kolektury, Warszawa Marszałkowska 146 

Firma egz. od 1835 r. Konto P. K. O. 81051, 

DŹWIĘKOWE KINO 

„BÓLDIWOOD 
ul, A. Micziewicza 22. 

Przepiękna muzyka rosyjskał 
Dziś! Ulubieniec publierności 

po raz pierwszy 
w arcydziele dźwię- 
kowo-śpiewnem p. t. 

i bohaterka filmu Włodzim. Gajdarow s: ow:o:.- Ita Rina 

Na falach namiętności 
rosyjskiego. NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe, Scansy o g. 4, 6,8.i 10'30 

Przebój dźwiękowy! Królo- 
wa ekranów świata, boska 6 R E T A 6 A R B 0 

POCAŁONEK ::: 
Początek o godz. 4, 6, В 1 10.15. — 

    

  Wspan. film z życia 
  

  

Dźwiękowe Kino Dziś! ! 

CGIING 
uł: Wielka 47, tel. 15 41 

w swej najnowszej i najlep- 
srej z najlepszych kreacji 

wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, tar- 
ganej burzą zmysłów i namiętności, Najwytworniejsza 
para kochanków GRETA GARBO i CONRAD NAGEL 

W sobotę i niedzielę o godzinie 2-ej. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

KINO-TEATR Dziś! Największy przebój, który остаг, śwłat! Cudo-film sezonu! Najpiękn. amant Europy, A kobiet | „4 1931 r. Właściciel — Złatin Mendel zam. w.Wil. K PA 

p Ą N «| Iwan Petrowicz yu: zwie. Carmen Boni (Mise Italia) B Gina Manes dziele erotycznem nie, przy ul. M. Pokulance 18. 3335/VI „„„Konivove-Handiowo (ANSI IST BIEZSKY KOWMRZAEZOAPAEEĆ 
ramat cyganerji paryskiej, jej uó- inna: „Swerdlia: Fryda WZWilnie, Gl iekiewicza 2! m.4 tel. е 

i Studentka z Quartier Latin m | wan PS en ca ja A Na raty — 5 zł. tygodniowo! 
ne Izenie eny © *| 1928 r. Wiašcieiel — Swerdlia Fryda zam. w Wilnie, Oszczędności Ż CZKI amerykańskie gwaraa 

= RE = Wa = al. Kurlaždzka 13; 33361VI | „woje złote doln sio. | WYŻYMA = az SE 
Kolejowe | Dziś i dai nastepa. edług głośnej powieści ROA .| kul na wysokie oprocen- by platerowane Norblina i Prageta, Wielki 12 aktowy 12592. L Firma: ózef Soroko. Sklep win, wó- | iowanie.. Gotówka twoja LAU y P £ 

OGNISKO | sez "re" URODA ZYCIA st Żeromskiego | se. ilin Suis pex Sięaiktaz So | em "wikewteena ue | Fema „Wygoda”, W. Pohulanka 16-36 
Wówaych, Adam Brodzisa, Nora Ney, B. Samborski, B. Bodo, St. Jaracz ie; ea. | a 1921 +. Winieiciel — Soroko Jónet zam. tamie. „ | kamieniami. LOMBARD (abdk dwores kołejow.) Początek seansów o o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. dn po poł. 3337/VI | Plae katedralny, Biskupia ы 6 

: ' 5 0. Hagi e Szabsela“ w Na Pea PE W Towary widzewskie 

KINO-TEATR | REKORD TOMA MIX A | šias šudra šita aoi | Šakės a Ro | ше Nieko mesa i demska — zew 
k I M 0 Z A La o weak mistrza odwagi, sensacji i dzielności. Wyścig o zwycięstwo i serce ukochanej. Do m žydo Dział A, M EZ Aawakie = a wyborze saledk 

k Kamódje i : du Okr. w Wilnie, wciągnięto na- : т й R : į 
u. Wiera Nr.25 | NAD_PROGRAM. Komci». |) Chłopcy do wszystkiego 2) Aktualności dnia | 5а я Dwóch panów | 9:2, SEOWINSKI— Wileūska 27       2 akt BL 

  stępujące wpisy: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KINO -TEATR Dziś! Najnowsze arcy- „Dzwonniku z Notre-Dame* i „Upior w operze* W dniu 27.1. 1931 r. poszukuje 
—— dzieło króla maski Lo n Cha n eva. . nie bies i nie będzie takiego filmu jak 12804. 1. Firma: „Chasia Regolės“ + Wilaiė, al. » ® 

я Potęžna tragedja Straszuna 3. Sklep resztek krajowych materjałów ba- (Ni 0 Bd į STYLOWY |Głos z zašwiata (+ Londyn © północy) “55.56 | suns Alt ua ао upinės 
Grozą przejm. trešč i niebyw. gra. To prawdz. perła, jedyny 100 ilm Lon Chaneya. W pozost. rol. Копга! Chasia Rogoler zam. w Wninie przy ul. Stefańskiej 13. 

šios Wielka 36. Nagel i Marcelina Day. Oto gwarancja wybitnie artystyeza. filmu, ktėry wyšwietla się pierwszy raz w Wilnie. 3339/V1 lub dwóch 

Kino - Т: Dziš! Sztand i W dniu 29.1. 1931 r. w centrum miasta 

- Teatr z zp arowe ara k s z 8 12595, |. Firma: „Sława Grosbejn* w Wilnie, ul. z telefonem Polskiej Produkcji Filmowej { Po d b d Į i р a > R ARE 
“ . kos ь Szpitalna 20. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od х 

| U X Film polski światowej sławy p.t. a n e r m i O S c l 1931 +. Właściciel  - Grosboja Sława zam. w Wilnie oai 

* Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu.  Reżyserja Michała Waszyńskiego. | Przy ul. Bosaczkowej 4. 3340/М1 | „**° i Aske 3 i 99 
Wekiewicza 11,t.15-62 | Wol: gł: Zbyszko Sawan, Marja Bogda, Jerzy Marr, Władysław Walter iin. Udział bierze cała flota morska. RE Jagielloūske 3, tel. 

+ Zdjęcie w Gdyni. Gdańsku, Sztekholmie, Sopotach i Tczewie. Pocz o g. 4, w dnie świąt. o g. 1. Ceny od 40 gr. 12596. |. Firme: „Chones Basia* w Wilnie, ul. | ———————— 
Bazyljańska 11. Sklep gotowych ludowych ubrań. Sprzedaje się 

- ma istnieje od 1931 r. Właściciel — Chones Basia 
Obwieszczenie. N A S$ l 0 N A ER RER RUE go- zam. w Wilnie przy ul. Nowogródzkiej 87. 3341/V1 duży bufet 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew. ll-go S = weż SK mu Nr, 6 przy ulicy 12597. 1. Fi aż Pradowakić; duiębior- 

z seda ini, prz l obca Ne 1 smog. | | wake pięwezeiiskośi, prztemnarzęda ona || pAanalskiej | | amo budowinge Śiednka: Cenna w Grodnie al | japan ata 67 Е ; А ® 5 я i rządy ogrodniczo - pszezelnicze, oraz nawozy i pre- й o я @ ы у 
DS ed gi ze8 paraty chemiczne dla celów ogrodniczych polecają: znaleziono Prochowa 4. Oddział w Wilnie przy ul. Teatralnej 4/2. g'e PARE S As   

  pablicznej, że w dn. 12 marca 1931 г. о godz. 10 rano, 
w Wilmie przy ul. Tomasza Zana Nr. 7 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Piotra Stabrow- 
skiego majątku ruchomego, składającego się z dachó- 
wek, prętów żelatnych iinnych ruchomości, oszacowa- 
uzgo ва sumę 1000 złotych. 
3405/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

Właściciel Hirez Prudowski zam. w Grodnie, ul. Pro- 
chowa 4. Udzielono prokury Izaakowi Nejmanowi zam. 
w Grodnie, ul. Prochowa 4. 3342/V1 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

pewną sumę gotówki. 
Poszkodowany ma zgłosić 
się pod adresem: Kaszta- 
nowa d. Nr. 5, m 2, Dr. 
Legiejko, od godz. 10—12 

Sktady L. JASINSKIEGO 
prowadzone od 1870 roku 

w Łodzi, ul. Andrzeja 10, telefon 1686.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

Cenniki ma żądanie bezpłatne. 

ZĘ: prawo jazdy szo- 
ferskie wyd. przez woj. 

nowogródzkie za Nr. 148 
na imię Antoniego Koz- 
łowskiego - Kumpickiego, 
unieważnia się. 

Co my podarujemy wujowi Pawłowi na imieniny* 
— Może książkę? 
— Q niel Przecie już ma jedną.         

  

  

IRRERKIA | 2aUSTRNECH lacakoka A. Pendos BB Gryno 0h guów Ph zy, Wanny satelito pzyymeże wi gada BK pęk, RIAA dalo aigis pagi" G ka A dart GA WAY t piął. fiębepirów Słednkcje się tara bys wyka, 

stetywe grzyjnje GG poda Mod gy HRyłorsia poza dy sk gia KB 3 Kod Wda. Mem aehow B. K O BM TM Badania «= wł. Ś-e Juńska I, Uažuian 540 

SRENUMARACY imie o cd da dama luk gizwykć prekową 1 daga У 8 бЫМА UNBNKIEŃ Ra wta adkeeiwewy przed tekstem 62 jg, © NMR AK ałne26 py MW, V, VI ВВ д na lekażam=l1 аы — ОЕ СОБ eg: 
zza, oaz R ne pa” i RC OOO W RDW 

+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński: S-ka z ogr. edp. Druk. „Znicz”, Wił wę L.Śto Jańska 1, tełefan 8-40 Redaktter adpowiedziałuę Xuteni Wiszniewski 

„Aa > 
4/40 nie. В 
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