
  

  

  

  p 

  

  

Wilno, Środa Il Marca 1931 r. 

  

WIEZALEŹŻNY ORGAŃ DEMOKRATYCZNY 

  

ZŁÓŻ ŻYCZENIA IMIENINOWE MARSZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU 
  

  

  

Dip. 

  

  

Cena 20 groszy. 

  

Kr. 57 (1999) 
  

    
  

ODPRĘŻENIE. 
Są chwile, kiedy zdarzenia na te- 

renie międzynarodowym mają tak 

bardzo ogólnołudzkie znaczenie, że 

nawet niezainteresowani b ez pośr e- 

dnio winni w nie wniknąć jak naj- 

głębiej i postarać się zrozumieć ich 

istotę. Czasy powojenne od Traktatu 

Wersalskiego nie przyzwyczaiły nas 
do czerpania otuchy z tego, co się dzie- 

je na szerokim Świecie. Widzieliśmy 

teoretyczne wysiłki Ligi Narodów do 

wymierzania jakiej takiej niby to spra 

wiedhwości i wysiłki te nie zmieniały 

naogół istniejącego stanu rzeczy, nie 

łagodziły istniejących zaognień, nie ot- 

wierały nowych realnych perspektyw. 

Po większej części przelewano z pu- 

stego w próżne piękne rady i pobożne 

życzenia... sesje genewskie wybruko- 

wane były przeważnie dobremi chę- 

ciami. Z chęci tych nie realizowało się 

nic prawie. Doczekaliśmy się zato Ra- 

palła a potem Locarna i szeregu nie- 

udanych zupełnie prób godzenia stron 

oskarżających się nawzajem i z po- 

šrednictwa Ligi nie odnoszących in- 

nego niż moralny pożytku. Zawodziły 

też wszystkie usiłowania, związane z 

odsunięciem jak najdalej strasznego 

widma wojny przez powstrzymanie 

zbrojeń na lądzie czy na morzu i za- 

wodziły pokołei wszystkie kunsztowne 

plany uzgodnienia interesów państw, 

spragnionych wypłat reparacyjnych, 

z możliwościami i upartą niewypłacal- 

nością Niemiec. Pomimo pięknych 

przemówień nad Lemanem, pomimo 

funkcjonowania sądu rozjemczego w 

Hadze, pomimo paneuropejskich mrzo 

nek hr. Cudenhove-Calergi i niedalego 

od jego poezji politycznej będących 

projektów porozumienia państw, prak 

tycznego skądinąd i wiełce obrotnego, 

p. Arystydesa Brianda — atmosfera 

życia Europy całej zgęszczała się z 

dnia na dzień i przyszłość malowała 

się coraz tragiczniej. 

Nad światem ciążyła — niby zmo- 

ra — bezustanna intryga Niemiec, hit- 

leryzujących się notabene stopniowo, 

i zmora propagandy bolszewickiej Ro- 

sji, czającej się też niby zwierz dra- 

pieżny do skoku i w porozumieniu z 

Berlinem opierającej swoje zbrodnicze 

płany na faktycznie panującej śród 

mocarstw zachodnich niezgodzie, jak 
również na ich wewnętrznych — że 

tak powiem — trudnościach i kłopo- 

tach. Niewykonanie postanowień kon- 

Фетепой, tyczącej unormowania zbro- 

jeń morskich, odbytej w Waszyngto- 

nie, rozbicie się podobnych zabiegów 

w Londynie niemożność absolutna o- 

siągnięcia czegokolwiek dotychczas w 

zakresie rozbrojenia na lądzie, rosnący 

antagonizm francusko-włoski, imperja 
listyczne zapędy Mussoliniego, zasza- 

chowanie wpływów i stanowiska W. 
Brytanji przez zamieszki w Egipcie, 

a potem stokroć bardziej dzięki nara- 

stającej opozycji wolnościowej w In- 

djach—to wszystko były symptomaty 

fatalne, zwiastujące rozbicie i roz- 
członkowanie cywilizowanego świata 
i dające podstawę już to do propa- 

gandy rewizjonistycznej przeciw Pol- 
sce wymierzonej, już to do śmiałych 

„ nadziei pragnącego cios zadać starej 

- cywilizacji, krwią zbryzganego Krem- 
ła. © 

Ten stan rzeczy połączył się był 

ostatniemi czasy z ciężkim kryzysem 

gospodarczym. Kryzys ten w części 

tylko miał czysto ekonomiczne podło- 

że. O wiele bardziej, jak się zdaje, 

wynikał ze źródeł psychicznych... 
Z tej wielkiej niepewności, co ogarnęła 

bezmała ludzkość całą. „Der zukunfti- 

ge Krieg*, „La guerre prąchaine'* 
zmów stały się jak przed rokiem 14-m 

tytułami najpoczytniejszych książek, 

które wnet po wydaniu znajdowały 

krocie nabywców, z zapartym tchem 

czytających, jak to miasta całe ginąć 

będą od gazów trujących, jak wszyst- 

ko, co dorobkiem jest wieków, skona 

w skurczach walk nieprzytomnych, 

jak na gruzach kultury dzisiejszej za- 

triumfuje i rozpocznie swe panowanie 

ohydna — moskiewsko-komunistycz- 

na czrezwyczajka. Takiemi obrazami, 

takiemi przeczuciami i takiemi obawa- 

mi bynajmniej nie wyssanemi z pal- 

ca karmi się wyobraźnia tych wszyst- 

kich, którym do wywracania obecnego 
ustroju bynajmniej nie pilno i którym 

nie uśmiecha się wcale rychły tak do- 

mniemanie koniec ich wszechstronnej 

zapobiegliwości i poczynań. 

Że w liczbie tych z rozpaczą i ze 

strachem najwyższym myślących o 

przyszłości—są w pierwszej linji wiel- 

cy i mniejsi kapitaliści jest rzeczą zro- 

zumiałą samą przez się. A w ich to 

ręku,przecie znajduje się najpotężniej- 

szy motor życia ekonomicznego — 

kredyt. Z natury rzeczy więc kredyt 

zacząl być coraz kosztowniejszy i co- 
raz bardziej trudny, bowiem finanse 

całego świata stały się w najwyższym 

stopniu nerwowe i nieufne. Jutro było 

dla wszystkich ponurą zagadką, i sto- 

sunki międzynarodowe w zakresie po- 

litycznym usprawiedliwiały jak najda- 

lej idącą beznadziejność w niemałym 

stopniu. Na giełdziarzach, bankow- 

cach i wszełkiego rodzaju producen- 

tach cierpła skóra, w Prusach i w Sow 

depji natomiast zacierano ręce: Niem- 

  

cy systematycznie i coraz śmielej u- 

prawiali swoją podwójną grę, bołsze- 

wicy ufni w zwycięstwo podjęli ,„pia- 

tiletkę”, a tymczasem zasypywali ryn- 

ki z łez ludzkich wyduszonym i niżej 

wszelkiej wartości sprzedawanym to- 

warem. To też nie poprawiało gospo- 

darczych konjunktur. 

I oto nagle karta jakby się zaczęła 
odwracać. Ustrój kapitalistyczny zbu- 

dził się do samoobrony. W najwięk- 

szych centrach politycznych zrozumia- 

no, iż wskazówka na zegarze losów 

łudzkości dochodzi do 12-ej i przed- 

sięwzięto coś nareszcie. Przedsięwzięto 

po cichem umiejętnem przygotowaniu 

jak widać i przemyśleniu wszechstron- 

nem, kryjąc przezornie swe zamiary 

przed oczyma, któreby zgóry wszelkie 

dobre poczynania urzekły. Skromnie 

i bez hałasu wyjeżdżał do Paryża Hen- 

derson i pierwszy lord Admiralicji an- 

gielskiej, a po tygodniu porozumienie 

W. Brytanji, Francji i Włoch w za- 

kresie zbrojeń morskich stało się fak- 

tem. Fakt ten zaniepokoił Niemców, 

równie jak bolszewików i słusznie, bo- 

wiem jest to początek zrozumienia so- 

lidarności interesów państw europej- 

skich. Spekulującym na wewnętrz- 

nem rozdarciu Europy musiała zrzed- 

nąć mina. Między Rzymem, Paryżem 

i Londynem musiano się dogadać do 

wiełu ważnych rzeczy. To nie jest 

pora, by zapowiadać „den zukunfti- 

gen Krieg", bo można wyjść na tem 

bordzo marnie. Więc oto nagle po- 

wiało ponad głowami zmordowanych 

ludów Europy pokojem. Podpałacze 

muszą się uspokoić. I nawet ci ze 

Wschodu... Bo jednocześnie prawie 

lord Irwin potrafił rozmówić się 0- 

wocnie z Gandhim. I Angłja ma znów 
w Indjach rozwiązane ręce i życie jej 
popłynie spokojniejszem tempem i 

sposoby na bezrobotnych znajdą się 

łatwiej. 

Te dwa ogrominej doniosłości zda- 
rzenia otwierają nowe zupełnie moż- 

liwości. Oddalają bardzo widocznie 
grozę już bliskiej burzy i zapowiadają 

okres spokoju dłuższy dlą wszełkiej 

twórczej pracy. Rozwiązać musżą też 

Powrót Pana Prezydenta 
Rzplitej ze Spały. 

WARSZAWA. 10.III. Pat. — W 
dniu 10 b. m. przed południem powró- 
cił ze Spały do Warszawy Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. O godz. 11 Pan 
Prezydent przyjął dyrektora Nowotar 
skiego z Krynicy oraz prezesa Pol- 
skiego Związku Hokeju na lodzie dr. 
Polakiewicza. Dyr. Nowotarski wrę- 
czył Panu Prezydentowi medal stadjo- 
nu krynickiego, wykonany w drzewie, 
p. Połakiewicz zaś medal złoty, wyko- 
nany na pamiątkę mistrzostw hoke- 
jowych świata, które niedawno odby- 
ły się w Krynicy. W południe Pan Pre 
zydent przyjął (prezesa  Aeroklubu 
pos. Radziwiłła oraz mjr. Kwiecińskie 
go, którzy przybyli zaprosić Pana Pre 
zydenta na otwarcie lokału Aeroklubu 
w dniu 22 b. m. O godz. 12.30 Pan Pre 

zydent przyjął kierownika Ministerst 
wą Skarbu Matuszewskiego. 

Redukcja pensyi 
urzędniczych. 

Jak donoszą pisma warszawskie, 
w sobotę popołudniu nadeszły listy od 
ministerjum skarbu do kierowników 
instytucyj finansowych jak P. K. O., 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank 
Rolny z zaleceniem wprowadzenia ż 
dniem 1 kwietnia redukcyj pensyj w 
wysokości 10 proc. 

Zalecenie to jest w związku z 
pierwszym projektem sejmowym aby 
oszczędności ma pensjach  urzędni- 
czych ograniczyć do redukcji pensji 
w instytucjach o charakterze finanso- 
wym, gdyż tam urzędnicy korzystają 

z dodatków do pensyj. Zwłaszcza kie- 
rownicy tych instytucyj mają dodatki 
znacznie przewyższające pensje odpo 
wiednich hierarchji urzędników pań- 
stwowych. 

Zaleceniem sobotniem urzędnicy P. 
K. O. uważają się szczególnie za po- 
krzywdzonych, gdyż praca ich trwa 
nieraz do północy, wszystkie bowiem 
wpłaty muszą być przeciągnięte tegoż 
dnia; tak więc intensywnej pracy nie- 
ma w żadnym zwykłym urzędzie, 
funkcjonującym tylko do godziny 3 
i pół pop. 

Oszczędności 10 proc. na pensjach 
w P. K. O. wyniosą miesięcznie 70.000 
zł. Podobne sumy oszczędzone będą w 
innych instytucjach finansowych. 

Ceny węgla będą obniżone. 
KATOWICE. 10.III. Pat. — Ogól- 

no-polska konwencja węglowa uchwa 
liła w dniu 10 b. m. z ważnością od 
16 marca r. b. obniżenie ceny węgła. 
Obniżka oparta jest na następujących 
zasadach: cena węgla grubego wynie- 
sie 40 i pół zł. za tonnę, przyczem przy 
znaje się odbiorcom przy odbiorze 
miesięcznym od 51 tonn do 500 tonn 
3 proc. rabatu, zaś odbiorcom miesięcz 
nym powyżej 500 tonn — 4 proc. ra- 
batu. Prócz tego uchwała przewiduje 
4 proc. rabatu dla wszystkich konsu- 
mentów rolniczych bez względu na o- 
debraną ilość i dla gazowni, elektrow- 
ni, zakładów wodociągowych, magis- 
tratów, hut, cegielni, przemysłu włó- 
kienniczego i t. d. również bez wzglę- 
du na odebraną ilość 5 proc. rabatu. 

Rada ekonomiczna przy 
rządzie sowieckim. 

MOSKWA. 10.III. Pat. — Przy rzą 
dzie ZSSR. utworzona została rada eko 
nomiczna komisarzy ludowych, odpo- 
wiadająca swoim charakterem i zakre- 
sem pracy komitetom ekonomicznym 

   

ministrów w państwach zachodnich. 
Na czele rady stanął prezes rządu re- 
publiki rosyjskiej Sulimow. 

      

worki z pieniędzmi i przejąć nową 

otuchą kapitał. Odzyska on w dużym 

stopniu swą ruchliwość i zrobi się 

mniej nieufny. A gdy się to stanie, 

ożyje i wszędzie prawie wszelki wysi- 

łek. Warsztaty pracy zaczną poruszać 

się inaczej. Zostanie jeszcze niemało 

lokalnych przyczyn tu i owdzie złej 

sytuacji, ale te stopniowo słabnąć 

będą. Bowiem najważniejsze: dusza 

gospodarczego świata zacznie się znów 

odprężać i pognębienie ludzkiej ini- 

cjatywy ustąpi miejsca znowu przed- 

$iębiorczości, nie lękającej się końca 
naszego świała i nowych potoków 

krwi. | ; 

Lubicz. 

nej šmierci naszego kolegi 

  

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy o tragicz- 

Abrama Szrajbmana 
którego pogrzeb odbędzie się dziś, we Środę, o godz. 12-ej 
w południe z kostnicy szpitala Św. Jakóba. 

*' Studenci V kursu med. U. $. B. 

Propozycje klubu Ukraińskiego. ` 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wkołaech parłamentarnych krążą 
pogłoski © rozmowach, jakie się to- 
czą obeenie pomiędzy ezynnikami о- 
bozu rządowego, a przedstawicielami 
klubu ukraińskiego w Sprawie unor- 
mowania stosunków  połsko-ukraiń- 
skich na terenie Małopołski Wsehod- 
niej, Wedłag tej pogłoski posłowie z 
Unuda mieli zwrócić się do prezydjum 
kiubu B. B. W. R. z pewnemi pro- 
pozycjami, dotyezącemi likwidaeji za- 
ognień połsko-ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej. Propozycje 
te, według programu kłubu ukraiń- 
skiego, połegać mają na udzieleniu 
odszkodowań przez rząd osobom po- 

szkodowanyin w czasie pacyfikacji, 
na otwarciu. szkół ukraińskich, zam- 
kniętych w ostatnich czasach oraz na 
rozdzielenia równomiernym kredy- 
tów państwowych dła iastytucyj u- 
kraińskich. Wzamian za to klub u- 
kraiński gotów byłby całkowicie zmie 
nić swój dotychezasowy negatywny 
stosunek do zagadnień państwowych, 
a w pierwszym rzędzie odwołać skar- 
gi ukraińskie złożone w Lidze Naro- 
dów. Jak się dowiadujemy, rozmowy 
obeene mają charakter nie obowią- 
zujący, przedwstępny i w tej ehwili 
o wyniku trudno byłoby przesądzać. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu 
będą omawiane stosunki polsko-niemieckie. 

(Fel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dziś o godz. 4 pp. odbędzie się ple- 
narne posiedzenie Sejmu. Na porządku 
obrad tego posiedzenia ' znajduje się 
30 kilka punktów, na których czoło 
wysuwają się dwie sprawy, mianowi- 
«ie: ratyfikacja traktatu handlowego 
oraz umowy: likwidacyjnej z Niemca- 

mi. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu budzi 
wiełkie zainteresowanie w. kołach poli 
tycznych, tem więcej, że zapowiedzia- 
ne zostało expose p. min. Zaleskiego, 
o stosunkach polsko-niemieckich, któ- 
re ma on wygłosić w toku dyskusji 
nad ratyfikacją tych umów 

  

- Zarobek zapewniony! 
Płacimy gotówką za wyrabiane dla nas skarpetki na specjalnych małych domowych 

maszynach pończoszniczych. Surowca dostarczamy. Odbiór produkcji gwarantujemy. Ka- 
żdy, kto chce zarobić poważną sumę miesięcznie poza”ewą pracą zawodową, a dysponuje 
kapitałem około 300 zł., może zorganizować we własnym domu i własemi siłami placówkę 
przemysłową, która zapewni mu byt. Wszelkich informacyj udziela bezpłatnie T-wo Wy- 
miany Handlowej z Zagranicą, Warszawa, ul. Długa Nr. 9. 

  

Szczegóły trzęsienia 
BIAŁOGRÓD 10..111. Pat —Według ostat- 

nieh wiadomości 2 okolie nawiedzonych 
trzęsieniem ziemi, klęska żywiołowa spowo- 
dowała największe szkody w okręgu Czu- 
dowo — Bałandoewo — Strumiea. „Wobec 
uszkodzenia połączeń telefonicznych pomię- 
dzy poszezegółnemi miejseowościami okolie 
dotkniętyeh trzęsieniem ziemi. intormaeje eo 
do ilości ofiar i wysokości szkód nie są zu- 
pełnie ścisłe. W Gewgeli budynki publiezne 
i większość domów prywatnych została sil- 
niej uszkodzona, o ile nie, zniszezona dosz- 

czętnie, niema natomiast doniesień z tej 
miejseowośei o stratach w ludziach. W jed- 
nej z sąsiednich miejseowości zburzonych zo 
stalo 150 domów. W Demir-Kapu miejsco- 
wa szkoła i posterunek żandarmerji zostały 
zniesione doszczętnie, zaś dworzeę kolejo- 
wy; poważnie uszkodzony. W Balandowie 
trzęsienie ziemi zburzyło doszczętnie wzo- 
rową szkołę niedawno otwartą, przyczem 
wstrząs nie oszezędził nawet fundamentów. 
Również zburzone zostały domy robotnieze, 

ziemi w Jugosławii. 
ohejmująee 50 mieszkań. Jednak wiosek oko 
lieznyeh została obrócono w perzynę. 19 
osób poniosło tam Śmierć, Wezoraj wie- 
czorem i dziś rano dały się odezuć ponow- 
ne wstrząsy 0 niewielkim zasięgu w oko- 

Неу Demir - Kapu i Gewgeli. Ludność odzys- 
kuje równowagę, leez nie daje się nakłonić 
jeszeze do powrotu do swyek siedzih i w dal 
szym ciągu obozuje w namiotach, przygoto- 
wanych przez wojsko. 

WIEDEŃ 10.II1. Pat. — Dzienniki wie- 
deńskie donoszą z Białogrodu: Skutkiem 
trzęsienia ziemi w ciągu ostatnich dwóch dni 
ucierpiało poważnie 21 miejscowości w Po- 
ładniowej Jugosławji. Ludność, ogarnięta 
paniką, schroniła się na okoliczne wzgórza 
i przebywa tam pod gołem niebem wśród 
Śniegu i deszczu. Dotychczas z pod gruzów 
zawalonych domów wydobyto 35 ofiar. We 
wsi Pirawa odłamkami muru zostało zabite 
małżeństwo z ezworgiem dzieci. Liczba zni- 
szezonych domów wynosi przeszłe 2 tys. 

Pomoc dla ludności dotkniętej klęską trzęsienia ziemi. 
BIAŁOGRÓD 16.11. Pat. — Król po do- 

konaniu inspekeji terenów, nawiedzonych 
trzęsieniem ziemi, powrócił w dniu 10 b.m. 
do stoliey. Rada ministrów postanowiła po- 
wołać do życia speejalny komitet minister- 
jalny, mająey na celu natychmiastowe przyj- 
ście z pomocą ludności okołłe, nawiedzo- 

nych klęską żywiołową. Uchwalone pierwsze 
kredyty wynoszą 5 miljonów denarów. Po- 
zatem minister finansów udzielił zezwolenia 
na częściowe lub całkowite zwolnienie od 

podatków ludności okolie dotkniętych klę- 
ką. 

Polska špieszy z pomocą. 
WARSZAWA 10.IIL. Pat --Polska wstrzą- 

śnięta do głębi klęską i nieszczęściem, które 
dotknęło bratnią Jugosławię, nawiedzoną 
trzęsieniem ziemi, wstaje natychmiast do 
apelu z niesieniem nietylko wyrazów współ- 
czucia lecz i doraźnej pómoty. W tym cełu 
pod protektoratem marszałka Sejmu p. Świ- 
talskiego, marszałka p. Raezkiewicza, 
ministra spraw xzagranieznych Zaleskiego, 
kierownika Ministerstwa Spraw Wojsko- 

wyeh gen. Konarzewskiego i pos. min. Ła* 
zarewieza, Ligi Stowarzyszeń Połsko-Jugo 
słowiańskich Rzeczypospołitej Polskiej oraz 
Stowarzyszenia Polsko-Jugosłowiańskiego w 
Warszawie organizuje się komitet obywatel- 
ski pomoey ofiarom trzęsienia ziemi w Ju- 
gosławji przy współpracy władz państwo- 
wych i komunalnych oraz organizaeyj społe- 
eznyeh. O zebraniu organizacyjnem będą ro- 
zesłane niebawem zawiadomienia. 

Wykrycie szulerni w Monte Carlo. 
LONDYN 10.111. Pat. — W Sporting-Club 

w Monte Carlo wykryto oszustwa i niepra- 
widłowości podczas gry w baccarata. Stwier- 
dzono, iż w. grze posługiwano się znaczone- 
mi kartami. Do organizacji szułerskiej na- 
leżało kilku krupjerów, którzy posiadali li- 
cznych wspólników. Karty były znaczone 
chemicznemi środkami, które pozosławiały 
na nich plamy dostrzegalne jedynie dla łu- 
dzi, którzy posiadali okulary o barwnych 

szkłach. Szulerzy, zaopatrzeni w podobne o- 
kulary stali zazwyczaj obok grających współ 
ników i dawali im znaki. Kierownictwo klu- 
gu postanowiło zwolnić wszystkich krupje- 
rów zaangażowanych w aferę. Jednocześnie | 
wszystkie karty, które były używane do 
gry, są starannie badane przez funkcjonar- 
juszy klubu, którzy posługują się koloro- 
wemi szkłami. 

—Q— 

Bilne lotnio two to potęga Pańetwai 
AAS AE SK i PI UDE AT WC AYO ASA ISA S 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WPROWADZENIE KOMUNIKACJI RADIO- 
TELEFONICZNEJ MIĘDZY KOWNEM A 

STATKAMI TRANSOCEANICZNEMI. 

„Elta* podaje, iż z dniem 15 marca of- 
warta będzie komunikacja radjo-tełefonicz- 
na między Litwą, a transoceanicznemi sta- 
tkami kursującemi między iruropą, a Pół- 
nocną Ameryką: „„Majestik*, „Ołimpic*, „Ho- 
meric“ i „Lewiatanem“. 

ZJAZD ZWIĄZKU MIAST I MIASTECZEK 
LITWY. , 

Dnia 8 b. m. w Kownie obradował zjazd 
związku miast i miasteczek Litwy. Na zjeź- 
dzie obszerniej poruszono sprawę reformy 
samorządów. Nowy. projekt ustawy samo- 
rządowej przewiduje zmniejszenie iłości ra- 
dnych i podział ich na wybieranych i mia- 
nowanych. 

Zjazd wypowiedział się przeciw punkto- 
wi projektu, dotyczącemu mianowania ra- 
dnych oraz uchwałił interwenjować, aby na- 
dano prawa samorządów powiatowych wszy- 
stkim miastom których ludność przewyższa 
3 tysiące. 

W celu obrony interesów miast i miaste- 
czek w nowym projekcie ustawy wyłonione 
specjalną komisję, która ma w tej sprawie 
udać się do premjera Tubelisa. 

Wreszcie postanowiono założyć bank sa- 
morządowy, wyznaczono dełegację na zjazd 
związku miast bałtyckich i przyjęto budżet 
na rok. bieżący. 

40 TYS. SUCHOTNIKÓW W. LITWIE. 

„Darbininkas* podaje, iż według danych 
biura statystycznego w Litwie jest 40 tys. 
suchotników. Co roku umiera 4 do 5 tys. 
chorych na gruźlicę w całym kraju. 

WPŁYW KONKURENCJI TOWARÓW 
ŁOTEWSKICH. - 

Według wiadomości z Kłajpedy, w tych 
dniach z dwuch tekstylnych fabryk zwoł- 

"niono 130 robotników. Zwolnienie to podo- 
bno jest w ścisłym związku z kokurencją 
towarów łotewskich jaka wynikła wskutek 
niedawno zawartego układu handlowego 
między Litwą i Łotwą. , 

UCHYLENIE WYROKU W SPRAWIE 
ŻEJMELSKICH RZEŹNIKÓW. 

9 b. m. Trybunał Najwyższy w Kownie 
ogłosił wyrok w sprawie żejmelskich rzeź- 
ników-żydów, oskarżonych o zamordowanie 
łekarza weterynaryjnego Awiżeniusa i ska- 
„zanych przez sąd okręgowy na długotermi- 
nowe więzienie. 

Trybunał Najwyższy uznał, iż wina os- 
karżonych nie została dowiedziona i unie- 
winnil ich. 

Jednocześnie Trybunał uznał ich za win- 
nych przekroczenia art. 166 k. k. traktują- 
cego o ukryciu šlad6w zbrodni, mianowicie 
za to, že rzucili trupa Awiženiusa do studni 
i skazał pełnoletnich na rok więzienia każ- 
dego zaś jednego nieletniego na rok pobytu 
w kolonji dla nieletnich. 

o TĄ 

Okradzenie prof. Ossendow- 
skiego. : 

WARSZAWA. 10.111. Pat. — W poniedzia 
łek wieczorem mieszkanie znanego literata 
prof. Ossendowskiego zostało ograbione przez 
włamywaczy. których łupem stały się trzy 
cenne brosze brylantowe, kolekcja biżuterji, 
pochodząca z Indyj, z szafirami i rubinami, 
4 tys. zł. w gotówce, papiery wartościowe. 
książeczki czekowe i Ł p. Straty przekracza- 
ją 50 tys. zł. ` 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 10.III. Pat. — We wtorek: 

w pierwszym dniu ciągnienia 5-ej klacy 22 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na następujące nume- 
Ty: 75 tys. zł. — 168.013, 20 tys. zł. — 57, 15 
tys. zł. — 68.790, po 10 tys. -— 134.008. 
145.506, po 5 tys. — 130.366. 136.879, 149.275, 
i 182.693. 

| TEIDE 

Giełda warszawska z dn. 10.III. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
DUTY: epas dk A 8,92 - 8,04 8,80 
Leila - sisie wiru 124,43— 124,74 - 124,12 
Holandja .. .. . 357,90 — 358,80—357,00 
Londyn . . . « . . 48,85%, —43,40/, - 43,25 
Nowy York . . « «'* . 5.918— 6.538—8,808 
ERUŻ. zai mio 34,94—35,03 - 34,85 
Praga. . . . + . . . 26,44:/, — 46 51 —26,38 
Szwajcarja . . . . 171,77:/,—172,31 — 171,34 
Wiedeń . . : « « ... 125,4/—125,78—12 „16 
Wioahs' ai oe ‚ 46,76 —46,88—46,64 
Berlin w obr. pryw. . . . . . 219,50 

PAPIERY PROCENTOWE: 

  

Pożyczka inwestye. + . . « . « . «. 08,00 
5% Kotwersy;jna + + . » » - 48,75—49,25 
6% dolarowa .. . .. .. 73,15— 1450 
109/, Kolejowa —. boi BIS 103,50 
8% L. Z. B. G. K.1 B. R., ebł, B. G. R. 04.00 
TESAMS YW 07 0 +. » + › 88.25 
8% 00 BER? ПИ -. 900 
5% warszawskie . . . . . . 2. . 58,38 
8% warszawskie . .. - .. 72,50—72,40 
8% Częstochowy . „. . .. .. .. 63,50 

AKCJE: 

Bank Polski . . . . › , 137,00—136,0@ 
B. Zw. Sp. Zarobkowych . . . . . . 65 
Ostrowiec serja B. . . . - . „ 4200—41,35 
Starachowice 4 01a, sea 12,40 11,50 

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAG ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obetych. 
Lektura erkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum, 
-: Czynna od godz. |l-ej do 18-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł      
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Etapy sowieckiej polityki 
narodowościowej. 

(Z wykładu dr. A. Kowalewskiego w Instytucie Europy Wschodniej). 

W dn. 5 b. m. w Instytucie Europy 
Wschodniej w Wiłnie odbył się cie- 
kawy odczyt dr. Mikołaja Kowalew- 
skiego, który podajemy niżej w ob- 
szernem streszczeniu jednego ze słu- 
chaczy. (Red.). 

Związek Sowietów, jak i dawna 
Rosja, uchodzi w świecie politycznym, 
za zagadkowego sfinksa, który w kra- 
ju wszełkich możliwości stwarza coraz 
to nowe eksperymenty socjałne, któ- 
rych skutki i konsekwencje dość 
trudno jest przewidzieć, lub od nich 
się odseparować. 

Sowiecka polityka narodowościo- 
wa stanowi nierozerwałną część linji 
politycznej Sowieckiej Rosji, przeto 
przy rozpatrywaniu zagadnienia ro- 
syjskiego, o tej okoliczności zapomi- 
nać nie należy. s 

Jeśli porównać Związek Sowietów 
z dawną Rosją „to zobaczymy, że w 
dawnej Rosji, przedwojennej Rosji 
carskiej absurd centrałizmu doprowa- 
dzony był do rozmiarów skrajnych, 
aby podkreślić, że Rosja jest to pań- 
stwo o charakterze wybitnie jednoli- 
tym * rosyjskim. 

Natomiast Związek republik so- 
wieckich już w nazwie swej wskazuje 
nam na zupełnie odmienną konstruk- 
cję państwa sowieckiego. Świadczy o 
tem to, że istnieje federacja państw 
opartych na umowie z dnia 6 lipca 
1923 r. 

Obecnie 7 republik związkowych 
tworzy ową federację: Rosyjska Socja- 
listyczna Federacyjna Republika, Uk- 
raińska Socjalistyczna Republika So- 
wietów, Białoruska Socjalistyczna Re- 

publika Sowietów, Zakaukaska Socja- 
list. Federac. Republika Sowietów oraz 
Socjalistyczna Republika Sowietów: 
Uzbekska, Turkiestan i Tardżikstan. 

Pod względem prawnym republiki 
Białoruska i Turkiestan są jednolite, 
inne są złożone. Największą iłość re- 
publik posiada republika rosyjska, aż 
27, zaś Federacja Zakaukaska — 3 
(Gruzja, Azerbejdżan i Armenja), a 
Republika Ukraińska — 1 Mołdawań- 
ską Republikę, np. Marchlewszczyzna 
—autonomiczny rejon polski. 

Różnolitość państwa rosyjskiego 
znałazła swój wyraz w konstrukcji 
samego państwa. Mylnem byłoby mnie 
mać, że zagadnienie narodowościowe 
w ten sposób zostało rozwiązane, gdyż 
choć przywódcy polityki sowieckiej 
mówią, że Rosja jest jedynem państ- 
wem na świecie, w którem niema za- 
gadnienia narodowościowego, to jed- 
nak dane statystyczne, dotyczące na- 
rodowości w Rosji, wskazują, że za- 
gadnienie narodowościowe istnieje i 
było oddawna przedmiotem rozważań 
starszej generacji _ komunistycznej. 
(Lenin, Stalin, Bucharin, Trockij). 

W-g ostatniego z 1926 r. spisu lud- 
ności w Związku Sowietów Rosjan 
było 77.760.000 t. j. 52/,, z których 
główna masa 74 miljony zamieszkuje 
w republice Rosyjskiej, reszta około 
3,7 milonów w innych; Ukraińców— 
32 miljony w samej Ukrainie i 8 miljo- 
nów w innych republikach, między 
innemi na Kaukazie północnym około 
3 miljon. Narodów tiurksko-tatarskich 
—14'/, miljonów, Polaków, Gruzinów, 
Ormian i innych około 15'/, miljona. 

Doniosłe znaczenie ruchu narodo- 
wego dla Rosji podkreślał, choć mgli- 
sto, jeszcze przed rewolucją 1905 r. 
Lenin. Ówczesna dyskusja w sferach 
partji rosyjskich socjalistów ujawniła 
dwa ścierające się poglądy: Lenin u- 
zasadniał tezę samostanowienia o so- 
bie narodów, Plechanow opierał się 
na austrjackim programie marksistów 

wysuwając zasadę autonomji kultural- 
nej, niezałeżnej od momentu terytor- 
jalnego. Zwołennikiem tego poglądu 
był żydowski Bund. 

W okresie wojny wśród maksyma- 
listów programu socjaldemokratycz- 
nego tworzy się opozycja przeciwko 
zasadzie Lenina o samostanowieniu 
narodów, podczas zaś rewolucji paź- 
dziernikowej, przeciwko deklaracji 
rządu Sowietów występuje Róża Luk- 
semburg twierdząc, że zamiast zjedno- 
czenia rewolucyjnych sił całego pro- 
letarjatu b. carskiej Rosji, komuniści 
przez frazeologję swoją, dają możność 
separacji narodów, należących do Ro- 
sji Również Bucharin w swoich 11 
tezach wychodzi z założenia, że hasło 
samookreślenia narodów jest utopją, 
że odwrócenie proletarjatu od urzeczy- 
wistnienia rewolucji światowej prowa- 
dzi do osłabienia jego sił, że należy 
w proletarjacie szerzyć obojętność do 
ojczyzny i do zagadnień narodowo- 
Ściowych „rzuca więc hasło:  „dałoj 
granicy!“ Na tym punkcie zgadzają się 
z nim Trockij i opozycja prawicowa. 

Hasło Bucharina obala Lenin twier 
dząc, że obojętność nie może być has- 
łem marksisty, który ałbo walczy za, 
albo przeciw. Na IV Konferencji Partji 
Komunistycznej w 1917 r. stanowisko 
Lenina zwalcza Trockij, Stalin zaś u- 
waża, że narodom ujarzmionym powin 
no być pozostawione prawo do samo- 
stanowienia: czy chcą pozostać w Ro- 
sji sowieckiej, czy nie. Lenin uzasad- 
nia to praktycznie, twierdząc, że szo- 
winizm rosyjski wzbudza ruch sepa- 
ratystyczny, zaś samostanowienie na- 
rodów wcale nie oznacza, że wszystkie 
narody ujarzmione oddzielą się od Ro- 
sji, ideją bowiem wspólną będzie złą- 
czenie się wolnych narodów w związ- 
ku Sowietów. Stalin uzupełnił to tem, 
że narody zjednoczą się w Rosji na 
zasadach: 

‚ 1) przyznania prawa narodom od- 
dzielenia się od Rosji; 2 

2) udzielenia autonomji w grani- 
cach panstwa rosyjskiego; 

8) ustawowego zagwarantowania 
wolnego rozwoju kultury narodowej; 

4) zjednoczenia wszystkich prole- 
tarjuszy w jednem państwie kolektyw- 
nem. 

Bucharin i inni usilnie zwalczali 
teorję Lenina twierdząc, że ruchy se- 
paratystyczne były i są potężnym in- 
strumentem w ręku kapitalistów. 
Dzierżyński w imieniu proletarjatu 
polskiego oświadczył, że dążenia do 
niepodległości są sprzeczne z intere- 
sami proletarjatu polskiego, prowadzą 
bowiem do odseparowania się od re- 
wolucji rosyjskiej, dlatego Dzierżyń- 
ski zwalczał teorję Lenina, twierdząc, 
że zadaniem proletarjatu rewolucyj- 
nego jest nie uszczuplać swoich sił. 

Mimo to jednak Konferencja Kom- 
partji 6 głosami większości uchyaliła 
tezę Lenina, wówczas bowiem, na wio- 
snę 1917 r. partja komun. była słabą— 
znajdowała się w okresie organizacji. 

W rozwoju sowieckiej polityki na- 
rodowościowej należy odróżnić trzy 
ełapy: 

1. Doba wojennego komunizmu, 
t. zn. zbrojne rozwiązanie sporów 
między Rosją a narodami, które ogło- 
siły swoją niezależność. Metody dzia. 
łania: wyzyskanie komunistów posz- 
czególnych narodowości, stojących na 
czele ruchu narodowościowego i ułat- 
wiających armji czerwonej opanowa- 
nie terytorjów i władzy w poszczegól- 
nych krajach. Odezwa Lenina w 1919 
roku do robotników i włościan Ukrai- 

0 „Salome“ Wilde'a 
rozmawa z p. Eugenjūszem Dzieujulskim. 

Jakże bardzo musi być wypieszczo 
ne to dzieło w duszy artysty, skoro je 
zdołał przemyśleć i ująć tak wszech- 
stronnie. Niedość, że stworzył dłań mu 

zyczne tło, ałe nadał mu plastyczną 
formę, zagłębiając się w dziedzinę tak 
różną, tak odrębną od będącej jego 
przyrodzoną domeną, jak różny jest 
ton od kształtu i kołoru. Jak opano- 
wać musiał wreszcie, tamte, wspomnia 
ne dwie, poprzedzającą — poezję ca- 
łą tego klejnotu lorda Paradoksa. 

Tego rodzaju połączenie, jeżeli 
zwłaszcza jest wynikiem istotnego ta- 
łentu we wszystkich tych kierunkach 
i głębokiego przemyślenia, jak tutaj 
— pozwala spodziewać się dzieła nie- 
zwykle harmonijnego. Jeżeli do tego 
cośmy już wymienili, dodamy jeszcze 
aktorskie wykonanie, które reżyseruje 
również p. Dziewulski, pojęcie jednoli 
tości „Salome”” będzie zupełne. 

Okres czasu, który jego twórca 
przebył w Wilnie, pozwolił nam poz- 
nać go jako talent bardzo niepowszed: 
ni, indywidualność artystyczną bogatą 
stąd zrozumiałe jest ogólne zaintereso 
wanie nową sztuką na Pohulance, tem 
bardziej zatem interesujące to; co on 
sam o swojem dziele mówi na naszą 
uprzejmą prośbę. Oddajemy mu głos. 

— „Pracuję nad „Salome“ oddaw- 
ma, jeszcze od moich czasów kijow- 
skich (początek wojny).  Wystawial 
ją wtedy tam reżyser rosyjski Mar- 
dżanow. Nie pożostało mi nic z tego 
przedstawienia w pamięci, prócz sa- 
mej sztuki, kupiłem wtedy książkę i 

nie rozstawałem się z tem przez cały 
ubiegły okres do tej pory. 

W,,Salome* uderzyła mnie od po- 
czątku niezwykle muzyczna forma te- 
go utworu dramatycznego, który zre- 
sztą genjalnie umuzykalnił Ryszard 
Strauss. Nie wyobrażam sobie aby to 
można było zrobić lepiej, W zasadzie 
jestem jednak przeciwny takiemu trak 
towaniu ,Sałome”, czyli robieniu zeń 
czegoś w rodzaju opery. Utwór ten 
jest za piękny, za wspaniałe są jego 
słowa, aby nie szkoda było tak przy- 
ćmiewać go muzyką. 

— Jakże piękna jest księżniczka 
Salomę dziś wieczorem — mówi wiel- 
biący ją królewski syn sąsiedniej Sy- 
tji, dla nie —.sługa, dowódca straży 
pałacowej Tetrarchy. W atmosferze te 
go księżycowego wieczoru jest tragicz- 
ne oczekiwanie. Ten „dziwnie wygłą- 
dający miesiąc jak „oczy kobiety u- 
marłej”, ten cały dziwny niepokojący 
nastrój zdaje się zapowiadać tragiczny 
splot mających zajść wydarzeń, któ- 
rych pierwszą ofiarą padnie Syryjczyk 

Owo muzyczne rzucenie  tematu* 
tem silniej przemawia za zachowa- 
niem dzieła w zasadniczej formie i nie 
przytłaczaniem jego poezji muzyką. 
Wyraża się ono w tej refrenowości 
„Salome*, właściwej albo tylko muzy- 
ce albo poezji muzycznej, gdzie nie- 
tylko sens ale i barwa decyduje. .,Sły- 
szę łopot skrzydeł** — refren Heroda. 
„Daj mi głowę Johanana — refren 
Salome. Tragiczne crescendo Heroda 
ofiarowującego jej różne dary zamiast 
głowy proroka i jako kontrast muzy- 
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ny, zapowiadająca w razie zwcięstwa 
nad armją Denikina powstanie samo- 
istnego państwa Ukraińskiego sowiec- 
kiego. Odezwa ta według opinji histo- 
ryka rewoł, komun. Popowa miała 
wiełkie zaaczenie na Ukrainie dla So- 
wietów, gdyż Denikin występował z 
represjami przeciwko samodzielnej 
Ukrainie. Nastąpił potem teror rządu 
sowieckiego i wyniszczenie inteligen- 
cji ukraińskiej, t. zw. podwójna gra 
Lenina, o której Stalin powiedział 
„rozłączenie dła złączenia”. 

Z upadkiem w 1922 r. państwa 
Gruzińskiego zakończył się ten I etap 
rozwoju komunizmu. Jednak ruch po- 
wstańczy na Ukrainie przybrał tak 
szerokie rozmiary ,że obecny przewod- 
niczący Centralnej Komisji Kontrolu- 
jącej Komunistycznej Zatoński wyra- 
ził się wówczas, że „bandytyzm poli- 
tyczny nie przypadkowo trwał tak 
długo na Ukrainie, gdyż miał 
podkład ideowy. 

U etap Polityki kompromisowej 
komunizmu. XII Žjazd Partji Komuni- 
stycznej w 1923 r. uchwalił, że obo- 
wiązkiem. partji komunistycznej jest 
walka, wyzwołenie narodów i dopo- 
maganie im w uświadomieniu narodo- 
wem. 

Polityka kompromisowa komunizmu 
podjęta została dla utrwałenia władzy 

" sow. i pozyskania siły rozpędowej dla 
ruchu komunist.. Na tym zjeździe 
Rosjanie i Żydzi zwałczali ruch! ukra- 
iński twierdząc, że należy zwalczać se- 
paratyzm narodowy przy pomocy od- 
danych  komunizmowi Ukraińców. 
Uchwałono ukrainizację Ukrainy So- 
cjalrewolucjoniści i demokraci tworzą 
Ukraińską Komunistyczną Partję, któ- 
rą władze bołszewickie bardzo krótko 
tolerowały, później rozwiązały i do- 
prowadziły do złania się z partją ko- 
munistyczną rosyjską. Realizując pro- 
gram ukrainizacji Ukrainy bolszewicy 
zaprowadzili kursy języka ukraińskie- 
go dla Rosjan; rozwinęli prasę w К- 
zyku ukraińskim dla celów propagan- 
dy komunizmu rosyjskiego. Świadczy 
o tem kilka dat statystycznych: Ukrai- 
na w 1925 r. miała pism ukraińskich 
29, rosyjsk. 39, a w r. 1927 pism ukra- 
iūskich 55, rosyjsk. 24. Wysokość na- 
kładu w 1925 r. pism ukraińskich 
90.000, rosyjskich 446,000, w r. 1927 
pism ukraińskich. 500.600, rosyjskich 
307.000. 

Mylnem byłoby sądzić na podsta- 
wie tych danych, że komunizm rosyj- 
ski dążył do uświadomienia: narodo- 
wego na Ukrainie. Przeciwnie, jak to 
widać z dzieła historyka rosyjskiego 
komunizmu Popowa p. t. „Władza $0- 
wiecka na Ukrainie" ukrainizacja była 
potrzebna tyłko dła zjednoczenia resz- 
ty  prołetarjatu rewolucyjnego na 
Ukrainie, który w miastach jest rosyj- 
ski, a na wsi ukraiński. To też kultura 
ukraińska ma służyć jako instrument 
zjednoczenia miast 'i wsi. 

Życie jednak wykazało błędność 
tezy, gdyż ukrainizacja nie rozwiązała 
zagadnienia ruchu narodowego ukra- 
ińskiego, posiadającego swoją drogę 
odrębną od komunizmu. Świadczą o 
tem ciągłe na tem tle konflikty, w wy- 
niku których nastąpił obecnie 

IIA etap komunizmu — dążenie 
rządu Sowietów do osłabienia ukari- 
nizacji i wycofania się z dotychczaso- 
wej polityki narodowościowej. 

Umowa federacyjna z 1923 r. sta- 
nowi nawrót do tezy Róży Luksem- 
burg, t. j. unifikacji państwa Sowiec- 
kiego — unarodowianie w znaczeniu 
języka i aparat upaństwow. dła celów 
propagandy: komunizmu. Okres to in- 
teresujący sowieckiej polityki narodo- 
wościowej, w którym z Centralnej A- 
kademji Ukraińskiej Umiejętności wy- 
dałono profesorów nieodpowiadają- 
cych koimpartji i wprowadzono no- 
wych ślepo jej oddanych. Następnie 

czny niezmienna odpowiedź Salome. 
Muzyczność ta występuje i w momen- 
cie, rozpaczy schwytanego we własne 
słowa Heroda, który biada, że król nie 
powinien składać przysięgi, bo okrop- 
ne jest, gdy ją łamie, ałe jeszcze ekrop 
niejsze, gdy jej dotrzymuje. Muzycz- 
ność jest i w koncepcji Johanana,, w 
działaniu jego głogu, w którym znów 
występuje czyanik barwy. Ten głos 
interesuje Salome bardziej niż wszy- 
stko inne. Znowuż, niebawem refren 
— „Daj mi całować usta twe”. 

Johanan wie, że przeznaczenie  je- 
go się wypełni. Salome, córka kazirod- 
czego związku, musiała paść ofiarą, 
choćby pełniąc zło, pełniąc je tu przez 
miłość, pod której wpływem poszła 
drogą najmniejszego oporu. W chwili 
gdy przestało dla niej istnieć wszyst-. 
ko poza Johanaanem, gdy straciła na- 
dzieję zaspokojenia przezeń tego pożą 
dania, zapragnęła je zaspokoić przez 
uzyskanie jego ściętej głowy, której 
inaczej dotknąć nie mogła. Jedyny spo 
sób zbliżenia się do Johonaana; nie 
więdząci czego żąda, żądała jego. gło- 
wy. Miłość dla której nie umiała zna- 
leźć formy. - „Tajemnica miłości jest 
większa niż tajemnica śmierci”, albo- 
wiem pocałunek na martwych ustach 
ściętej głowy świętego byt gorzki. 
Zwątpienie — żadnej rozkoszy, żadne 
go zadowolenia zmysłowego. Uczucie 
zupełńej klęski. „Wszystkie moje my- 
śli zabrałeś i odszedłeś, już nie mam 
nic w życiu coby mnie zadowoliło” 
— stąd ten spokój, z którym przyjmu- 
je ona śmierć. ‘ 

Przedtem ów decydujący o śmier- 
ci proroka moment tańca — 7-iu sza- 
łów. Taniec brzucha 6-iu' dni pracy 
i siódmego — odpoczynku. Taniec jej 
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komunistyczna ofenzywa rozwiązuje 
szereg. stowarzyszeń literackich, wza- 
mian tworzy filje związków literac- 
kich komunistycznych i prześladuje 
literatów ujawniających tendencje na- 
rodowe. Działalność polityki komuni- 
stycznej na Ukrainie i Białorusi wy- 
stępuje na jaw w tem, że przy forso- 
waniu ukrainizaeji niszczy się inteli- 
gencję i w celach unifikacji świato- 
poglądu komunistycznego wyklucza 
się wszelkie życie odśrodkowe drogą 
likwidacji ukarińskich lub biatoru- 
skich centralnych organizacyj, a za- 
miast nich powstają komunistyczne 
filje ,całkowicie załeżne od centrali w 
Moskwie. 

Zasadą gosplanu rządu państwa 
sowieckiego jest regulowanie wszyst- 
kich zagadnień państwowych, ekono- 
micznych i kulturalnych dyrektywami 
z Moskwy, obejmującemi całokształt 
życia republik sowieckich. Z Moskwy 
idą nawet dyrektywy programowej 
twórczości literackiej. Każdy poeta, li- 
terat otrzymuje pewne zadanie do wy- 
konania. Zniesiono autonomję komi- 
sarjatów rolnictwa na Ukrainie i u- 
tworzono związki komisarjatów w 
Moskwie w celu powszechnej kolek- 
tywizacji rolnictwa, skasowano trusty 
przemysłowe, handlowe i t. p., prze- 
prowadzono  centralizację kredytu, 
zlikwidowano ukraińskie banki a 
funkcje ich przekazano Moskwie, par 
tję komunistyczną ukraińską sprowa- 
dzono do roli prowincjonalnej, rozsze- 
rzono funkcje G. P. U. w Moskwie, 
zupełnie pozbawiono republiki sowicc- 
kie autonomicznego aparatu admini- 
stracyjno-państwowego. Nawet w dzie 
dzinie religji przeprowadzono przymu 
sową likwidację cerkwi ukraińskich i 
podporządkowano je przychylnemu 
dla władzy bolszewickiej metropolicie 
moskiewskiemu Sergjuszowi. 

Z tego wynika, że oświadczenia Le- 
nina i Stalina po rewolucji paździer- 
nikowej były tylko manewrem strate- 
gicznym podyktowanym wymagania- 
mi chwili wówczas, gdy bolszewicy 
byli słabi. 

Ewołucję polityki narodowościo- 
wej Sowietów należy więc rozpatry- 
wać w płaszczyźnie całego światopo- 
glądu bolszewickiego, w świetle cen- 
tralizacji i państw. planu 5-letniej go- 
spodarki Sowietów. Zróżniczkowanie 
językowe nie poruszy tej centralizacji, 
a może nawet dopomóc. Na tem po- 
lega ukrainizacja Ukrainy, białorute- 
nizacja Białorusi, gruzinizacja Gruzji 
ЗКр 

Odżyła więc stara teorja panrusy- 
cyzmu, Rosja sowiecka jest stolicą 
proletarjatu, a kultura rosyjska, jak 
twierdzą bolszewicy, jest kulturą o- 
gólnoświatową, kultura zaś innych re- 
publik — kulturą miejscową. 

Takie traktowanie zagadnień naro- 
dowościowych wywołało opór komuni 
stów w poszczególnych krajach. Na 
Ukrainie wystąpił przeciw panrusycy- 
zmowi Chwilowy, który wydaje mani- 
fest żądający od ziomków by: 1) od- 
wrócili się od stolicy Wschodu Mosk- 
wy; 2) przystąpili do tworzenia państ- 
wa narodowego na zachodzie, Chwilo- 
wy, członek partji komunistycznej, 
znajduje dła swych haseł oddźwięk 
w narodzie ukraińskim. 

Charakter i psychologja narodowa 
Ukraińców nie mogą się pogodzić z 
obecnym stanem rzeczy i na tem tle 
powstaje rozdwojenie. 

Nacjonalizm ukraiński wytworzył 
swój program komunistyczny, np. 
Wołokujew żądał wytyczenia między 
republiką rosyjską, a ukraińską granic 
celnych. Wśród Tatarów nadwołżań- 
skich wytworzyła się myśl powołania 
do życia specjalnego państwa muzuł- 
mańskiego. Przywódca ich sułtan Cha- 
mijew został aresztowany, sądzony i 

miłości do Johanaana. Taniec jej 
śmierci. Siedem szalów opada po ko- 
lei jako naturalna potrzeba swobody 
ruchu. To nie jakieś wułgarne dzia- 
łanie na tetrarchę, zbyt ona zajęta 
jest miłością do proroka. Jest natchnio 
na. ‚ 

Koncepcja mego opracowania „„Sa- 
lome“. Každy twórca przystępując do 
jakiegoś dzieła ma pewien ideał w 
duszy. Nigdy nie można wierzyć w je 
go całkowitą realizację, ale trzeba wie 
rzyć choć w część. Widzę je jakby pła- 
skorzeźbę w trzech  różnobarwnych 
warstwach materjału. 

Pierwsza — wzrokowa. Światło, de 
koracje, uporządkowanie przestrzeni. 
Postacie ujęte w karby ścisłe. Nie co 
się stanie, ale jak się stanie. Dlaczego 
tylko Herod słyszy szum skrzydeł 
śmierci, a Herodjada nie? Nawet naj- 
cięższy winowajca ma, chociaż chwi- 
łę, w której odczuwa pewne rzeczy — 
czy to sumienie, czy jakkolwiek to na- 
zwiemy. Herod — neurastennik, He- 
rod drży przed prorokiem, który 
wskrzesza umarłych. Aby uporządko- 
wać tę sztukę, trzeba było ią rozparce- 
lować na strony i płany. Nawet ż    

, cie, ostatecznie można tak podzielić. 
Strona lewa — Heroda, Herodja- 

dy. Biesiadna izba, odgłosy orgji. 
Stąd wychodzi Herod. Strona czerwo- 
na. Symbolizują chwiejność władzy, 
orgjastyczne opary alkoholowe, — po 
krzywione kolumny. 

Strona prawa. Schody do tronu, 
do praworządności. kolumny u podsta 
wy wąziutkie, ku górze rozszerzające 
się. Kołory — niebiesko-białe. Szczyt 
tronu jest jakby granicą, na której 
leży sprawiedłiwość. W panice wbie- 
ga tam Herod, tam też przychodzi nań 
opamiętanie, tron działa, zmusza do 

skazany. Wiełka debata nad zagadnie- 
niem narodowościowem na XVI Kon- 
gresie Partji komunistycznej spowo- 
dowała wystąpienie Stalina, który 
stwierdził, że w partji komunistycznej 
wzmagają się 2 rodzaje odchyleń: 
1) szowinizm rosyjski i 2) rozwój na- 
cjonalizmów miejscowych. Są to w-g 
jego określenia odchylenia „połzucze” 
i w tem tkwi ich niebezpieczeństwo. 
Szowinizm rosyjski uzasadnia swój 
program tem, że narody winny się złą 
czyć w jednym języku wspólnym. 
Nacjonalizm miejscowy dąży do całko- 
witego odseparowania się od rewolucji 
proletarjackiej i wytworzenie wspól- 
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nej platformy, któraby złączyła buz- 
żuazję i proletarjat. 

Rozwój kulturalny narodów co da 
formy — mówił Stałin — a prołetarja- 
tu co do treści jest warunkiem wspól- 
nym doprowadzenia do złączenia się 
proletarjatu z jednym językiem w ca- 
łość. Ta sprzeczność jest jednak jak 
zaznacza Stalin pozorna, bowiem wszy 
stkie narodowościowe zagadnienia ko- 
munizm winien przenieść z Rosji na 
teren międzynarodowy. 

Jak widać z powyższego teza Leni- 
na znalazła znowu zastosowanie prak- 
tyczne u Stalina. 

Jerzy Kumiński 

  

20-te posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. 10.III. Pat. — Sprawozda- 

nie z posiedzenia Sejmu z 10 marca. Pos. 

Czernichowski (BB) zreferował projekt usta 
wy o pomocy instytucjom kredytowym. Prze- 
dłożony projekt upoważnia p. ministra skar- 
bu do dalszej pomocy tym instytucjom w gra 
nicach 20 miljonów zł. Projekt przyjęto w dru 
giem i trzeciem czytaniu. 

Zkolei poseł Wartalski zreferował nowelę 

do ustawy o opłatach stemplowych. Nowela 
ta regułuje dwie kwestje: ustala nowe zasa- 
dy opłat stemplowych weksli, będących wy- 
razem stosunków handlowych z zagranicą о- 
raz zmniejsza na pewien czas wysokość opłat 
stemplowych dła spółek akcyjnych. 

Następnie w imieniu komisji skarbowej 
pos. Pacholezyk zreefrował wniosek klubu 
B. B. w sprawie zmiany: art. 24 ustawy o 
państwowym podatku dochodowym. Ustawa 

- ta ma teraz otrzymać brzmienie, w myśl któ- 
rego dochody z uposażeń służbowych, eme- 
rytur i wynagrodzeń za najeimną pracę, wy- 
płacane zfunduszów państwa oraz związków 

komunalnych, nie podłegają podatkowi na 
rzecz związków komunałnych. Izba projekt 
ustawy przyjęła. 

W imieniu komisji wojskowej pos. Si- 
ciński (BB) wniósł o przyjęcie rządowego 
projektu ustawy o zmianie rozporządzenia 
Prezydenta o krzyżu i medału niepodległoś- 
ci. Rozporządzenie przyznaje te odznaczenia 
osobom, które zasłużyły się czynnie dla nie 
podległości ojczyzny. Noweła dodaje do tego 
ustęp: „Krzyż i medal niepodległości mają 
charakier odznaczenia wojskowego”. Projekt 
ustawy przyjęto w drugiem i łrzeciem czyta- 
niu. 

Wreszcie poseł Madeyski (BB) uzasadniał 
nagłość wniosku w sprawie wniesionego przez 
rząd do Sejmu projektu ustawy o zabezpie- 
czeniu robotników na wypadek stałej niezdoł 
ności do pracy i starości oraz zaopatrzeniu 
wdów i sierot po robotnikach. Nagłość wnio- 
sku została uchwalona i wniosek odesłano 
do komisji ochrony pracy. Na tem zakończy 
ło się 20 plenarne posiedzenie Sejmu. 

   

Głosowanie nad budżetem w Senacie. 
WARSZAWA. 10.III. Pat. — Na posiedze- 

niu w dniu 10 b. m. Senat przystąpił do gło- 
sowania nad preliminarzem budżetowym. 

Budżety Prezydenta, Sejmu i Senatu, N. I. 
K. oraz Prezydjum Rady Ministrów, do któ- 
rych nie było poprawek, przyjęto w brzmie- 
niu sejmowem. Przy budżecie M. S. Z. od- 
rzucono wnioski o zmnieszenie funduszu dy 
spozycyjnego o 2 miłjony zł., a propagando- 
wego o 1 miljon zł. Przy budżecie Minister- 
stwa Spraw Wojskow. wniose o zmniejsze- 
nie uposażenia o 12 miljonów i wydatków 
różnych o 1,254,620 zł. został odrzucony. Bud 

żety tych ministerstw przyjęto w brzmieniu 
sejmowem. Przy budżecie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych odrzucono wszystkie 
wnioski opozycji, uchwalono natomiast po- 
prawki komisji senackiej, zmniejszające nie- 
które kredyty. Budżety Ministerstwa Sprawied 
liwości, Przem. i Handlu, Komunikacji oraz 
Rolnictwa bez poprawek przyjęto w brzmie- 
niu sejmowem. W budżecie Ministerstwa Oś- 
wiaty przyjęto wnioski komisji o zwiększenie 
niektórych pozycyj. m. in. w szkolnictwie wyż 
szem zwiększono o 350 tys. kredyty ha'popie 
ranie twórczości naukowej oraz zasiłki dla 
uczonych i instytucyj naukowych. Przy bud- 
żecie Robót Publicznych przyjęto wniosek 
komisji o zmniejszenie o 600 tys. dotacji na 
rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. 
W budżecie Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej podwyższono na wniosek komisji o 9 
miljonów zł. dopłatę do zabezpieczenia na 
wypadek bezrobocia oraz na pomoc dia bez- 
robotnych. W budżecie Ministerstwa Reform 
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Proces 0 eks 
RYBNIK. 10.111. Pat. — W dniu 

10 b. m. przed południem rozpoczęła 
się rozprawa przeciwko 6 mieszkań- 
com Brzezia, oskarżonym o najścia na 
mieszkania i częściowe ich uszkodze- 
nia kilku tamtejszych obywateli. Na 
ławie oskarżonych zasiedli Franciszek 
Popeła i Józef Jambor, którzy zosta- 

  

Rolnych przyjęto wniosek komisji, zwiększa- 
jący o 1 miljon zł. kredyty na prace scalenio- 
we, zmnieszono zaś pozycję na meljoracje i 
inne pomoce kredytowe przy sealaniu. Wszy: 
stkie wnioski mnieszości przy tych budżetach 
odrzucono. W dochodach Ministerstwa Skar- 
bu zwiększono o 9 miljonów wpływ z nad- 
zwyczajnego 10 proc. dodatku do danin pu- 
blicznych. Następnie przystąpiono do głoso- 
wania nad budżetem przedsiębiorstwa P. K. 
P., który uchwałono en błoc. Zgodnie z pro- 
pozycją komisji uchwałono szereg poprawek, 
które obniżają zarówno wpływy jak i rozcho 
dy tego przedsiębiorstwa o 26 miljonów. Za- 
tem wpłata kolei do skarbu pozostaje bez 
zmian. W ten sposób budżet jako całość zo- 
stał przez Senat uchwalony. Również przyjęto 
ustawę skarbową w brmieniu sejmowem. 

Po krótkiej przerwie Senat. przystąpił do 
głosowania nad rezołucjami, Uchwałono wszy 
stkie rezolącje, zaproponowane przez komisję 
i przyjęto kiłka rezolucyj, zgłoszonych w to- 
ku dyskusji, m. in. w sprawie uwzględnienia 
przez rząd słusznych potrzeb ludności ukra- 
ińskiej i białoruskiej, dalej w sprawie utwo- 
rzenia funduszu na wystawienie potrzebnej 
ilości budynków szkolnych oraz mieszkań na- 
uczycielskich. 

Na zakończenie posiedzenia marszałek wy 
raził w imieniu całej Izby podziękowanie ko- 
misji, przedewszystkiem jej prezesowi i spra- 
wozdawcy generalnemu za ciężką i dokładna 
pracę, która umożliwiła Senatowi uchwałenie 
ustawy tak ważnej i podstawowej w pracach 
izb pailamentarnych. ` 
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antyniemieckie w Brzeziu. 
Franciszek Eckert, Henryk Kampka 
i Kazimierz Szymański, odpowiadają- 
cy z wolnej stopy. Pięciu oskarżonych 
odpowiada z $ 125 K. Kł za narusze- 
nie spokoju powszechnego, zaś Kazi- 
mierz Szymański z $ 130 K. K. za pod 
burzanie do nienawiści klasowej. Po 
odczytaniu aktu oskarżenia zeznawali 

li sprowadzeni do sądu z aresztu, da- oskarżeni, którzy do winy się nie 
lej przodownik policji Alfred Końca, przyznali. 

AREA: 

Zagadkowe zbiorowe zatrucie. 
NOWY YORK 10.II4. Pat. — W jednej 

z tutejszych wytwórni ubrań zaszedł niewy- 
jaśniony dotychczas fakt zbiorowego zatru- 
cia zajętych w wytwórni pracowników. Pod- 
czas pracy jeden z pracowników zwalił się 
z nóg jak rażony piorunem. Inni pracownicy 
pośpieszyli mu na pomoc, lecz wszyscy po- 
kolei legii obok niego pokotem na ziemię. 

Padło w ten sposób 26 mężezyzm i kobiet. 
Pozostała ezęść personeła w liczhie 55 osób 
w stanie nawpół przytomnym z trudem do- 
wlokla się do drzwi wejściowych, wzywając 
ratunku. Zatrutych przewieziono niezwłocz- 
nie do szpitala. Bliższych przyczyn wypad- 
ku dotychczas nie zdołano usłałić, 

al 

skazania Salome. „Zabijcie tę kobietę“ 
— już z eałym spokojem wypełnia for 
malną sprawiedliwość, czując jednak- 
że mimo wszystko, że to on właściwie 
winien. Żołnierze bezszelestnie wyrok 
wykonują. 

W głębi, w perspektywie cysterna 
ujęta w formę 7-bocznego ołtarza. 
Nad nią 7-0 ramienny świecznik, któ- 
ry płonie gdy Herod każe zapalić po- 
chodnie. Na ostatnim planie jako tło 
księżyc w postaci wielkiej tarczy lu- 
strzanej. 

Nawarstwienie drugie. Słowo. Jako 
treść. Operujące przedewszystkiem ob- 
razem. Ten moment ostatni jest tu bar 
dzo silny. Wszystkie postacie sztuki 
mówią wielce obrazowo. RA 

Wrzeszcie trzecie nawarstwienie 
— muzyka. Tam gdzie słowo niema 
dostatecznej siły formowania wyrazu, 
gdzie występuje jakieś uczucie. Tam 
gdzie barwa słowa, posiadającego ją 
poza swoją treścią konwencjonalną, 
nie wystarcza. « Sztuka rzeźbienia w 
wspomnianych nawarstwieniach pole- 
ga na tem, aby we właściwem miejscu 
dojść do najodpowiedniejszej barwy. 
Czasem dość słowa, czasem trzeba ciąć 
głębiej, aż do muzyki. Czasem tylko je 
den takt, albo nawet jeden ton już wy- 
starczy. Gdy Salome poraz pierwszy do 
tyka cysterny — zabrzmi to jak gong. 
Rzežbienie to jest nad wyraz trudne 
i może się zdarzyć, że się tnie głębiej 
niż potrzeba. Niema na to kanonów. 
Practiję nocą, wydobywając te rzeczy 
szczerze i z głębi jakiejś, swojej nad- 

świadomości, rano nic nie pamiętam. 
„Sprawdzam i porządkuję dopiero na 
próbach. : 

" Po tych trzech wymienionych pła- 
nach błądzą postacie sztuki. Trzy trój- 
kąty tragiczne. Paź — Syryjczyk — 

Salome; Syryjczyk — Salome — Joha- 
nan; Herod — Sałome — Johanan. 

Dekoracyjnie, jako tła — czerwony 
trójkąt kątem do góry — to ostatnie. 
Tamte dwa — złoty i niebieski. Anało- 
gicznie reaguje w odpowiednich mo- 
mentąch muzyka. Trójkąty te są po- 
trzebne do pewnego rytmu artystyczno 
muzycznego. Odbicia pewnych skoja- 
rzeń, wytwarzające odpowiednią  re- 
akcję. Zaznaczają gdzie, skąd mówią 
postacie. Herod przesuwa się w stronę 
przeciwną, wolną. Jak złodziej prze- 
krada się Herodjada po piersień Hero- 
da. Aktor jest tutuj skuty.w pewną, 
ścisłą formę. Niezmiernie cenna była 
w tem dla mnie współpraca reżyserska 
dyr. Zelwerowicza, kłóry moje kate- 
gorje myśłowe z ogromną wnikliwoś- 
cią, z niezwykłem odczuciem transpo- 
nował na język sztuki aktorskiej”. 

* 

Parę słów co do powstania „Sa- 
lome*. Napisa została w 1892 r. przez 
Wilde'a po francusku dła Sary Bern- 
hard, która zresztą nigdy w niej nie 
wystąpiła. Nie widział jej wogóle na 
scenie, autor. Temu, że napisana zosta- 
ła po francusku, zawdzięcza swój о- 
sobliwy, nawet jak na nieopisaną swo- 
bodę i różnorodność formy Wilde'a — 
styl. Mimo swej doskonałej znajomości 
danego języka, czuł on się jednak, 
nieco skrępowany operowaniem nim 
i dlatego używał zwrotów najprost- 
szych, unikał długich okresów. Stwo- 
rzył arcydzieło prostoty — a zarazem 
pełne nieodpartego, namiętnego czaru. 

$. Z. Klaczyński 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Czyżby handlarze 

W rejemie odcinka granicznego Wieżaj- 
jay zatrzymane podejrzanych dwóch osob- 
mików, którzy usiłowali przedostać się za- 

granicę w towarzystwie dwóch młodych 
dziewczyn. 

Podczas  pierwiastkowego dochodzenia 
żatrzymani podali się za mieszkańców Bia- 
łegostoku: Abrama Krengolca i Ałeksandra 

żywym towarem? 
Traterkowa. Towarzyszki swe podali jako 
swe służące. 

Ponieważ tłumaczenie się obu zatrzyma- 
nych są częstokroć sprzeczne i zagmatwane 
władze wszczęły energiczne dochodzenie, 
gdyż nasuwa się przypuszczenie, że zatrzy- 
mani są handlarzami żywym towarem, a 
dziewczyny ich ofiarami. 

WZORCE 

SOŁY 
+ Mój Boże! Zdaje się, żem cichy i po- 

kornego serca, zazwyczaj nikomu nawet na 
pake mie następuję, a mnie to „Sąsiad” to 
„Tamtejszy“ i to tak uroczyście, nietylko 
ua pałce, ałe na całą stopę wchodzą i chcie- 
tiby mnie z pewnością widzieć u swych nóg 
powalonym. Fe! to naprawdę niegrzecznie 
życzyć tak swojemu bliźniemu. Bo czyż 
zasłużyłem? Pracując w Związku Strzelec- 
kim, bardzo jestem zadowolony, że choć w 
części przyczyniam się do tego, co Wielcy 
Ludzie dla całego społeczeństwa zrobili. 
Trudno też, trzeba przyznać, że o iłe mo- 
gę. o tyle spaczonych w swoich poglądach 
i zbakierowanych w postępowaniu chciał- 
bym skierować do skupienia się w organi- 
zację tak potężną, jaką jest Związek Strze- 
rzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej o to 
łecki, zwłaszcza kiedy sam Patronat Stowa- 
„prosił. Pojechałem do Dokurniszek, ałe za- 
znaczam nie poto, aby ad hoc burzyć Sto- 
warzyszenie i zakładać Związek Strzelecki. 
Broń Bożć, my nie metodą narzucania, ani 
groźbami w najuroczystszej chwili, następ- 
stwarai sięgającemi poza żywot ludzki, ale 
tak, jak Sokrates — drogą własnego sumie- 
mia, wewnętrznego przekonania organizuje- 
uny Strzełca. Droga pierwsza jest nieuczci- 
ą i tą drogą daleko nie zajdziecie. Pocóż 
Wam przeto mamy burzyć Stowarzyszenie, 
kiedy same runą i przyjdzie czas, że nawet 
kamień na kamieniu nie pozostanie. Nie ba- 
wię się w proroka, bo jestem strzelcem, a 
tych jak przełożeni Stowarzyszenia głoszą, 
Bóg nietylko nie kocha, ale im i nie poma- 
ga. Bajka moi kochani, Bóg nawet umiło- 
wał swoich wrogów, czemużby i nas nie 
miał kochać, jeżeli my Go kochamy? Są 
pewne odchylenia, owszem, nie zaprzeczę, 
bo człowiek śmiertelny ma więcej złych in- 
stynktów i popędów niż dobrych, ale czyż 
Stowarzyszenie nie jest bez ułomności? Wy- 
starczy sobie przypomnieć ostatnią zabawę 
karnawałową urządzoną przez kursistki szy- 
eią i haftowania przy szkołe powszechnej 
w Dokurniszkach, prowadzone przez panią 
mauczyciekię Kłossównę. Na zabawie pano- 
wal nastrój wesoły i sympatyczny, póki na 

salę nie „wdepnęłi* członkowie (płci mę- 
skiej) Stowarzyszenia, a widząc jegomościa 
w starszym wieku, który widocznie pod- 
-chmiełony przyszedł popatrzeć, w niełitości- 
wy sposób zbiłi go i skatowali. Nie! tak się 
umie robi, dobre słowo większy dałoby tu 
«skutek, bo jak czytamy, jeśli słowem można 
wzruszyć kamień, to czemu zwykłego czło- 
wieka. nie? Te Wasze Stowarzyszenie nie 
«cieszy się znów tak dobrą opinją, jak sądzi 
"pan „Tamiejszy*. Porszę przeto nie przy- 
puszczać, że myślałem zbierać plony z wa- 
szej pracy — moja mi daje pełne zadowo- 
lenie, bo według przykazań, cudzego nie 
pragnę. A jeśli zrobię karjerę (co mi prze- 
„powiada „Tamtejszy”*) to kupię sobie auto, 

«abym lepszy i dogodniejszy miał dojazd do 
swoich oddziałów, których już na terenie 
gminy jest sześć i dwa się utworzą w naj- 
krótszym czasie. Nie martwcie się „Tamtej- 
szy”, jest strzelców dużo, a z pomocą Boga 
będzie więcej, niech jamniczki szczekają 
pójdzie żźwawiej praca. : 

Komendant Kompanji Soty. 

GŁĘBOKIE 
+ Były a obeeny Komitet Rodzieielski 

-w Głębokiem. Głębokie jest to miasto po- 

wiatowe, położene nad jeziorem Głębokie 

© województwie Wileńskiem, na co zgadza- 

ją się wszyscy nasi i obcy geografowie. Rze- 

czułka, łącząca jezioro Głębokie z jez. Be- 
rezwecz, rozdziela miasto na dwie części. Po 
stronie prawej rzeczułki stoją kościoły i 
mieszkają przeważnie endecy, a po lewej 
stoi gimnazjum i mieszkają przeważnie 
stronnicy obecnego Rządu Marszałka Pił- 
sudskigo. Nadto mieszkańcy dziełą się na 
męszczyzn i kobiety, z dość sporą tych dru- 

gich przewagą, co też głęboczanki stosownie 
wyzyskać umieją Nie mogąc jednak odra- 
zu wszystkiego wypowiedzieć o Głębokiem, 
co byłoby dygersją, a nie tłem przejść mu- 
szę do właściwego tematu, kióry jest na po- 
rządku dziennym w Głębokiem, a mianowi- 
cie: o byłym ś. p. Zarządzie Komitetu Ro- 
dzicielskiego, a obecnym. 

Wszystko to prawda, ale.. ale nie wie- 

"gie jeszcze Państwo, najważniejszego, że 

Głębokie jest przedewszystkiem miastem lu- 

dzi śpiących, miastem, w którem nic się nie 

dzieje poza konspiracyjną działalnością ko- 

munistow. 
Są tu wprawdzie różne instytucje, i to- 

warzystwa, i organizacje o celach politycz- 
mych, humanitarnych, kulturalno-oświato- 
wych i t. p., ałe wszystkie one są dlatego 
tylko, aby być, aby ktoś był prezesem, 5е- 
kretarzem, skarbnikiem i t. d., aby się obu- 
dzić ze snu raz na kilka miesięcy, naturalnie 
wtedy, gdy przypadkiem zostanie zadrašnię- 

“ta nmbicja pana(i) prezesa(ski) z powodu, 
oczywiście, sprawy osobistej, wtedy czynnik 
społeczny okaże nadzwyczaj impułsywną ży- 
wotność. Tak się stało i teraz. 

. 'Zmów dygresja. Przepraszam, ale nie. 
Właśnie odnosi się to do byłego Zarządu 
Komitetu Rodzicielskiego. Znana w mieście 
pani prezeska konferencji św. Wincentego 
a Paulo, która równocześnie piastuje god- 
"mość prezeski Stowarzyszenia Młodzieży Ka- 
Aolickiej, zupełnie przypadkowo została pre- 
zeską Komitetu Rodzicielskiego. Majestat 
pani prezeski, uwieńczony potrójną koroną 
'prezesowską, został osobiście dotknięty, rów- 
«nież przypadkowo przez dyrektora gimnaz- 

„jum, który jak słyszeliśmy z ust pani pre- 
zeski, jest człowiekiem niekulturalnym, gdyż 
wbrew ogólnie przyjętemu zwyczajowi nie 

chce ulegać kobietom. 
Pani prezeska, osobiście dotknięta, rzu- 

ciła bombę w postaci artykułu przeciw spo- 
decznej placówce — gimnazjum. Na huk 
bomby obudziło się całe miasteczko Głębo- 
„kie, obudziłi się wszyscy drzemiący patrjo- 
ci wszelkich barw i odcieni i wznieśli okrzyk 
przerażenia: „Hannibał ante portas* i za- 
brali się do pracy, Wnet Komisja Rewizyj- 
na zabrała się do pilnego badania rachun- 
<kowości gimnazjum... “ 

Nie koniec na tem. Zjechał do Głębokie- 
go, na nieszczęście Dyrektora, poseł z B. B. 
"dla odbycia wiecu sprawozdawczego, na któ- 
rym dyrektor Kozicki, jako członek Rady 
Powiatowej B. B., przewodniczył. 

Była to, właśnie druga bomba w Głębo- 
*kiem, napełniona gazami, która doprowadzi- 
ła do wściekłości endeków i t. zw. centrolew. 
Wódz endecji głębockiej p. sędzia Abramo- 
wicz rzekł jako rzecze Zarathustra: „Biada 
Dyrektorowi, łeb mu teraz urwiemy“. Zmo- 
bilizowano wszystkie siły. Lecz” Dyrektor 
mie zechciał wojować z „babami“, a jako 
niekulturałny odesłał je do garnków. Na- 
tomiest zwołał Nadzwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Rodziców i Opiekunów, które 
achwaliło votum nieufności wojującemu Za- 
rządowi Komitetu Rodzicielskiego, a Dyrek- 
torowi pelne uznanie za pracę dla gimnaz- 
jum, następnie wybrało nowy, złożony z 
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mężczyzn Zarząd Komitetu Rodzicielskiego, 
który w zgodzie z Dyrektorem rozpoczął 
właściwą współpracę, czego nie chciał ro- 

bić z samych kobiet złożony były Zarząd 
Komitetu Rodzicielskiego. 

Nowy Zarząd Komitetu już wprowadził 
tak koniecznie potrzebne (dożywianie, o 
czem słyszeć nie chciał były Zarząd Komi- 
tetu, jak wogółe nie chciał zająć się właś- 
ciwemi sprawami komitetowemi, lecz jak 
Suweren chciał decydować, kto ma być, a 
kto nie ma być nauczycielem, wpływać na 
stopnie, strofować nauczycieli i t. d. i t. d. 

W gimnazjum praca normalna. A dawny 
Zarząd Komitetu, mimo votum nieufności, 
ma ambicję dalej urzędować i wichrzyć. 

L. 
-+ Przygotowania do obchodu imienin 

Marszałka Piłsudskiego. W związku ze zbli- 
żającym się dniem obchodu Imienin Mar- 
szałka J. Piłsudskiego powstał w m. Głębo- 
kiem Komitet Wykonawczy tego obchodu 
z p. Starostą Jankowskim M. na czele ja- 
ko prezesem. 

Komitet wyłonił następujące sekcje: 
1) akademji — przewodnicząca p. Kana- 

foyską B. 2) rautową — przewodnicząca 
p. Kalińska M., 3) dekoracyjną — przewod- 
niczący p. Snarski M. Burmistrz. 

Sekcje przystąpiły już do pracy związa- 
nej ze zrealizowaniem programu uróczystoś- 
ci. 

POSTAWY 
+ Budżet. W dniu 6 marca r. b. Sejmik 

Postawski po obradach, trwających około 
9 godzin, uchwalił budżet na rok 1931-32 

w ogólnej sumie 365.886 zł. Mając na uwa- 
dze ciężki stan gospodarczy powiatu, Sejmik 
ku ogólnemu uznaniu, zastosował jaknajda- 
lej idącą kompresję wydatków, co w kon- 

sekwencji budżet na rok 31-32 jest mniej- 
szy od zeszłorocznego o 143.297 zł. W do- 

chodach skasowano samoistne podatki: a) 
od przedmiotów zbytku, b) opłaty na cele 
pożarnicze, c) 50 proc. nadzwyczajny doda- 
tek do podatku gruntowego oraz obniżono 
о 50 proc. specjałne opłaty drogowe, obcią- 
żenie któremi pozostanie minimałne, bo za- 
ledwie 48 groszy od 1 ha gruntów I kate- 
gorji zamiast dotychczasowych 96 gr. 

W poszczególnych działach gospodarki 
Sejmiku nowy budżet w stosunku do sumy 

ogólnej przedstawia się jak następuje: ad- 

ministracja ogólna 14 proc. spłata długów 

8 proc., drogi i place publiczne 26 proc., 

Oświała pozaszkolna 3 proc. kultura i sztu- 
ka 0,7 proc. zdrowie publiczne 17proc. opie- 
ka społeczna 4 proc., rolnictwo i weterynar- 

ja 19 proc., przemysł i handel 2 proc, bez- 
pieczeństwo 4 proc. i różne 2,3 proc. 

RADOSZKOWICZE 
+ Odgłosy z m. Radoszkówicz. W dniu 

26-go łutego r. b. odbyło się tu Walne Zgro- 

madzenie Banku Spółdzielczego, zrzeszają- 
cego w swej organizacji 669 członków. Są 
to przeważnie rolnicy małej zamożności. 

Jak zwykłe nićobeszło się bez drażliwej 
dyskusji, chociaż naogół przebieg obrad nie- 
wystąpił z poza toru planowości i wypadł 
zupełnie zadawalniająco. | 

Zadania Spółdzielczości w dobie obecnej 
szeroko omówił Ludwik Audycki — prezes 
Zarządu. Następnie charakteryzując gospo- 
darkę Banku cyfrowo dowiódł o znikomości 
kapitałów obrotowych, jakiemi obecnie 

Bank rozporządza. I tak Bank posiada: ka- 
pitalu udziałowego zł. 26251 gr. 08, zaso- 
bowego 21.18.935 gr. 11, wkładów zł. 5602 
gr. 19i pożyczek 104.698 gr. 51. Suma bilan- 
sowa w roku 1930 wyniosła zł. 159.858 gr. W 
i rok obrachunkowy zamknięty został czy- 
stym zyskiem zł. 521 gr. 42. 

W ramach tych cyfr w przeciwstawieniu 
do liczby członków niemożna rozprowadzić 
należytej gospodarki, dającej zadowolenie 
dla tych ostatnich. Zrozumiałą jest tedy 

rzeczą, że depresja idąca od strony najwięk- 

P. H. 

  

szego wierzyciela Banku: Państwowego 

Banku Rolnego z zamiarem wycofania kre- 
dytów — zaważy bezwzględnie nia równo- 
wadze gospodarczej tej, planowo i silnie 
rozwijającej się dotychczas placówki spół- 
dzielczej Razem z tem przyjdzie pogorsze- 
nie stanu materjalnego drobnego rolnictwa, 
a co sobą wywołać może nowe widmo indy- 
widualnych kałastrof z podłoża ekonomicz- 
nego A. 

SWIĘCIANY 
-+ Budowa pomnika obrońców powia- 

tu Święciańskiego. W dniu 7 b. m. odbyło 
się w Święcianach zwołane przez Starostę 
święciańskiego, p. Stefana Mydlarza zebra- 
nie, na które zaproszeni zostali przedsta- 
wiciele 34 (!) organizacyj, istniejących na te- 
renie naszego miasta. Celem tego zebrania 
było poinformowanie zaproszonych 0 |akcji 
Komitetu budowy pomnika ku czci pole- 
głych w wałce o powiat święciański, wzgłęd- 
nie z łut. powiatu pochodzących żołnierzy 
W. P., następnie z działalnością Komitetu 
Floty Narodowej i T-wa Domu Ludowego. 
Sprawozdania te składali p. mjr. Zgłobicki, 
p..Bilsza, p. prof. Maciusowicz i p. Czer- 
niawski. 

С Chcielibyśmy podnieść tę bardzo — zda- 
niem naszem — szczęśliwą inicjatywę. Na 

zebraniu wyłoniło się cały szereg aktualnych 
zagadnień; podkreślano konieczność celowej 
propagandy w akcji kulturalno-społecznej, 
zainteresowania nią szerokich sfer społeczeń 
stwa, wreszcie pewnej współpracy wszyst- 
kich tych organizacyj, zadaniem których jest 
akcja kulturałno społeczna, co przy tej iloś- 
ci ich jest nieodzowne. 

Następne zebranie odbędzie się pod ko- 
niec marca i przyniesie zapewne cały sze- 

„reg ciekawych momentów, zwłaszcza, że kil- 
ka organizacyj zgłosiło dalsze sprawozdania 
ze swej działalności, płanów i metod dzia- 
łania, zaś p. Oberleitner, nauczyciel Semi- 
narjum, zgłosił referat na temat możliwości 
skoordynowania prac wszystkich organiza- 
cyj na terenie Święcian. 

Wszystko to pobudzi niewątpliwie tutej- 
sze organizacje do większej i intensywniej- 
szej działalności, pewnej płanowości i celo- 
wości w swej pracy. 

LIBA 
-+- Zawody narciarskie w Lidzie. W dniu 

8 marca odbyły się w Lidzie zawody nar- 
ciarskie, zorganizowane staraniem Powia- 
towej Komendy P. W., pod protektoratem 
d-cy 77 p. p. ppłk. Kubina. Prześliczna po- 
goda doskonale sprzyjała bardzo licznym 
zastępom zawodników, którzy zgłosili swój 
udział w zawodach. Zawody narciarskie 
obejmowały: 1) Bieg na 4 klm. dla młodzie- 
ży szkolnej żeńskiej. 2) Bieg na 9 klm. dla 
młodzieży szkolnej męskiej, 3) Bieg na 12 
klm. dla wojska, organizacyj P. W., policji 
i niestowarzyszonych. O godz. 13-ej na 
„Dziekance“, „gdzie umieszczono start i me- 
tę, przy dźwiękach orkiestry wojskowej 77 

        

  

Najstarszy pływak Europy, który ukończył 
ostatnio 90) lat. 

UBS AE SA 

p. p. rozpoczęły się zawody, kolejno dła każ- 
dej grupy zawodników z osobna, które trwa- 
ły do godz. 14.30. Skład Komisji Sędziow- 
skiej stanowili p. płk. Kubin jako przewod- 
niczący, mjr. Sziaszewski, por. Baron, por. 
Kościelny i por. Brażuk jako członkowie. 
Pierwsze nagrody otrzymali w postaci nart 
zawodnicy: Czerniel, Misiuro, Sobczak, Niem- 
czykiewiczówna Janina i 18-letni Romasz- 
kiewicz Paweł. Drugie nagrody w. postaci 
łyżew i zegarków otrzymali zawodnicy: Ku- 
tera Stanisław, Kaczmarek Ignacy, Pieczora 
Stanisław i Wojciechowska Helena. Trzecie 
nagrody w postaci pięknych żetonów otrzy- 
mali zawodnicy Sulimowski Walenty, Ma- 
tujża. Kuczyński i Emiljanowiczówna. 

Na czoło wszystkich zawodników wybił 
się Klub Policyjny, który uzyskał najlepszy 
czas biegu na 12 klm., bo od 1 g. 4 m. 4 s. 
do 1 g.6 m.46s., podczas gdy inni rozpoczę- 
li dopiero od 1g.6m.52s. t. j. czasu naj- 
lepszego. Należy tutaj nadmienić, że zawody 
narciarskie urządzone w Lidzie bieżącego 
roku wypadły bardzo świetnie. Żadne zawo- 
dy narciarskie, jakie dotychczas organizowa- 
no w Lidzie nie dały nigdy tak świetnych 
i wspaniałych rezultatów. Słusznie więc mo- 
żemy się spodziewać, że w przyszłym roku 
dziedzina sportu nargiarskiego w Lidzie roz- 
winie się na szeroką skalę. 

, Równocześnie należy się specjalne uzna- 
nie dla inicjatora zawodów narciarskich p. 
płk. Kubina oraz dla organizatorów zawo- 
dów pp. mjr. Szłaszewskiego, por. Barona, 
por. Brażuka i por. Kościełnego. 

( + Pożar. W kolonji Loziany, gm. bie- 
lickiej na szkodę Hordzieja Aleksandra spa- 
lila się stodoła drewniana z nagromadzoną 
tam słomą i sianem. Poszkodowany oblicza 
straty na sumę 1000 złotych. : 

POLANY 
„+ Tragiezna śmierć 4-letniego ehłopea. 

Wieś Górki gminy polańskiej, powiatu osz- 
miańskiego stała się widownią tragicznego 
wypadku: 

W poniedziałek wieczorem bawiący się 
na ganku domu 4-roletni Janek Mostowicz 
nagle stracił równowagę i wpadł do kupy 
śniegu zakopując się w niej całkowicie. Za- 
nim wypadek zauważono nieszczęśliwy za- 
dusił się. (G). 

Z POGRANICZA 
+Zniszezenie sowieckiej stacji teł-pod- 

słuchowej. Fankejotaciany ©. o! B. aa 
granicznej Okorzewo w rejonie odcinka grą- 
nicznego Suchodowszczyzna ujawnili pod- 
słuchową sowiecką stację telefoniczną, za- 
instalowaną przez wywiad sowiecki. 

Stacja została zniszczona. 
„+ Spłonęła radjostaeja litewska, Z pogra- 

nicza donoszą, iż we wsi granicznej Ma- 
krańce położonej na odcinku Olkieniki spa- 
lit się budynek litewskiej straży granicznej 
w którym umieściła się radjostacja wojsko- 
wa. Radjostacja ta służyła wywiadowi li- 
tewskiemu dla celów szpiegowskich. 

Sian bezpieczeństwa w woje- 
wódziwie wiłeńskiem. 

Wojewódzki urząd śledczy dzięki ener- 
gieznej akcji zdołał znacznie zmniejszyć 
przestępczość na terenie województwa wi- 
leńskiego. Т 

W ciągu 1930 roku na terenie wojewódz- 
twa zanotowano 6 morderstw rabunkowyci, 
40 zabójstw z zemsły, lub na tle porachun- 
ków osobistych, 112 uszkodzeń ciała, 7 
kradzieży koni, 798 kradzieży z włamaniem 
i 1246 kradzieży mieszkaniowych. 

Procent zmniejszenia się przestępczości 
staje się widocznym w porównaniu ze sta- 
tystyką lat ubiegłych, gdyż naprzykład w 
roku 1926 na terenie województwa mor- 
derstw rabunkowych z chęcią zysku, było 
23, zabójstw z zemsty 186, podpaleń 99 
uszkodzeń ciała 438, W roku 1929 ilość 
przestępstw zmalała o 20 — 25 procent, zaś 
w ostatnim roku dochodzi do 40 procent. 

Jak wykazują pierwsze dwa miesiące r.b. 
ilość przestępstw w tym roku również się 
zmniejszyła w porównaniu z rokiem ubie- 

głym. (e). 

ERZTEWZNECET OLC NOE 

Czy to prawda? 
Po mieście krąży wiadomość, zakrawają- 

ca na anegdotę. Oto, mianowicie, po wysta- 
wieniu. sztuki Leczyckiego „Sztuba“, Kura- 
torjum Wileńskie zaprosiło dyrektorów wszy- 
stkich średnich zakładów naukowych w Wil- 
nie na konferencję, celem zasiągnięcia ich 
opinji o sztuce. Zebrani, zdaje się, jednomyśl 

nie wypowiedzieli się, że w sztuce tej nicze- 
go zdroźnego nie dopatrzyli się i że, zdaniem 

ich, nawet młodzież szkolna może na przed- 
Stawienia jej uczęszczać. 

Przedstawiciel Kuratorjum wysłuchał u- 

ważnie głosów kierowników gimnazjów, po- 
dziękował im, poczem oświadczył, że... mimo 
to Kuratorjum nie cofnie swego zakazu uczę 
szczania uczniom do Teatru na przedstawie- 
nie „Sztuby“. | В 
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Nieprawdopodobne! 

Jedna z wielkich firm tkackieh w Polsee 
czyni obeenie zakupy lnu na terenie woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkiego. 

Jak się dowiadujemy, firma ta sprowa- 
dziła ostatnio większą ilość Inu (50 wago- 

. mów) z Rosji sowieckiej. 
Wiadomość tę notujemy jedynie z obo- 

wiązku dziennikarskiego, trudno bowiem 
przypuścić, by poważna firma polska w okre 
sie 8 na rynku lniarskim jawnie 
działała na szkodę przemysłu polskiego. 

—00— ‘ 
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Dwa zamachy samobėjcze 
Wisielec w pracowni mechanicznej obuwia. Desperacki czyn 

! młodej kobiety. 
Dzień wezorajszy przyniósł znown dwa 

zamachy samobójcze, z których jeden był 
śmiertelny. 

W domu Nr. 57 przy ulicy. Zawalnej mie- 
Ści się mechaniczna praeownia obuwia He- 
nocha Segałowieza. Wezoraj: o godzinie 4-ej 
gdy już wszyscy pracownicy udałi się na 
obiad do pracowni zajrzała córka Segałowi- 
eza i z przerażeniem ujrzała ojea wiszącego 
na sznurze na środku pokoju. т 

Na krzyk dziewczyny nadbiegl dozorca 
domu, który natychmiast zdjął Segałowicza 
ze sznura i zaalarmował pogotowie ratun- 
kowe. Niestety wszełka pomoce była zhby- 

teezna, gdyż samobójea już nieżył. Powody 
samobójstwa są narazie nieznane. 

Wieść o samobójstwie lotem błyskawiey 
obiegła eałą dzielnieę gromadząc przed pra 
cownią samobójcy tłumy ciekawych. ю 

Drugi zamach samobójczy miał miej- 
sce przy uliey Zielonej Nr. 19 gdzie usiło- 
wała odebrać sobie życie przez zatrucie się 
eseneją octową Werykówna Anna. Zawez- 
wane pogotowie ratunkowe przewiozło sa- 
mobójezynię do szpitała Sawiez. 

Powodów targnięcia się na życie i w tym 
wypadku narazie nie ustalono. (e). 

Pożar w Urzędzie Pocztowym 
przy ul.-Św. Jańskiej. 

Wczoraj o godz. 8-ej rano woźni urzędu 
pocztowego przy ul. św. Jańskiej zauważyłi 
że przez szpary drzwi wiodących do skład- 
niey rozmaitego sprzętu telegraficznego i 
telefonicznego wydobywają się gęste kłęby 
dymu. › 

Po otwarciu drzwi okazało się, że część 
pokoju stoi już w płomieniach. 

4 ; " 

  

    

     

Dziś: Konstantyna w. 
Środa 

LL 
Marzec 

Jutro: Grzegorza Wp. 

Wschód słońca—g. 6 m. 01. 

Zachód ‚ —. 17 н 31 

Spostrzeżenia Zakładu Moteorołogi! U. 8. B. 
w Wilnie z dnia 10 I4—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia — 60 C. 

   

2 najwyższa: — 40 C. 

ы najnižsza: — 10° С. 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wechodni. 

Tendencja barom.: stan stały, potem lekki sp. 

Uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Błogosławieństwo papieskie. W odpo- 

wiedzi na depeszę z wyrazami synowskiego 
hołdu, wysłaną przez zebranych na Uroczy- 

stej akademji papieskiej w dniu 22 lutego 
b. r. z Sekretarjatu Stanu Jego Świętobliwoś 
ci Ojca Świętego Piusa Xl-go nadeszła de- 
pesza, w której Ojciec Święty przyjmując 
przesłane mu wyrazy czci udziela Błogosła- 
wieństwa Apostolskiego. 

— Rekolekcje Pań. Staraniem Kola B. 
Wychowanek Gimn. S. S. Nazaretanek od- 
będą się rekolekcje prowadzone przez. ks. 
Andrzeja Jastrocha, w kaplicy klasztornej 
w czasie od 18—22 marca r. b. Początek 
w dniu 18 marca o godz. 5 p. p. Karty 
wstępu otrzymać można w gimn. Ś. S. Na- 
zaretanek od dnia 16-П м godz. 11—12. 

i URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. wejewedy, W dniu 10 b.m. 

wieczorem p. wojewoda Stefan Kirtiklis wy- 

jechał w sprawach służbowych do Warsza- 

— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go p. Stanisław Łączyński w dniu 9 b. m. 
wyjechał na 10-ciodniowy urlop wypoczyn- 
kowy. Nieobecnego prezesa zastępować bę- 
dzie naczelnik wydziału urządzeń rolnych 
p. Tadeusz Žemoytel. 

| SAMORZĄDOWA. 
— Uehwały. wydziała wojewódzkiego. W 

dniu 9 b. m. pod przewodnictwem p. woje- 
wody wileńskiego stefana Kirtiklisa odbyło 
się posiedzenie wydziału wojewódzkiego, na 
którem: ° 

1) Rozpatrzono i wyrażono zgodę na wy- 
danie przez Magistrat m. Wilna tymczaso- 
wych regulaminów w przedmiocie załatwia- 
nia czynności meldunkowych w domach 
mniejszych (posiadających do 5 mieszkań) 
oraz prowadzenia meldunków w hotelach, 
pensjonatach, zajazdąch i domach noclego- 
wych. 

2) Rozpatrzono 24 odwołań od dokona- 

nych przez organy związków komunalnych 
wymiaru podatków i opłat. 

4) Uznano za konieczne utworzenie w po- 
wiecie mołodeckim przychodni przeciwjagłi- 
czychw Krasnem i Gródku. 

5) Rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę 

Sejmiku brasławskiego w przedmiocie za- 
ciągnięcia pożyczki w Powszechnym Zakła- 

dzie Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokoś- 

ci 20.000 zł. na kapitał obrotowy sejmiko- 

wych cegielni i betoniarni 2 + 

6) Udzielono Komunalnej Kasie Oszczę- 

dności m. Wilna zezwolenie na wydanie mia 

stu 2 pożyczek dłużej terminowych na ce- 
łe związane z rozbudową Elektrowni Miej- 

skiej oraz zasilenia kapitału obrotowego be- 

toniarni. 
7) Rozpatrzono i zatwierdzono 5 spraw 

z dziedziny stosowania przepisów antyalko- 
holowych. = 

8) Rozpatrzono uchwały podatkowe Sej- 
miku oszmiańskiego na*r. 1931-32, przyczem 

poczyniono zastrzeżenia o niemożliwości pre 

liminowania podatku od zbytku wymierza- 

nego dotychczas od pojazdów mechanicz- 

nych, ponieważ zgodnie z ustawą o pań- 

stwowym funduszu drogowym wchodzącą w 

życie w dniu 1 kwietnia r. b. związki ko- 
munalne zostały pozbawione prawa pobie- 
rania tego podatku. 

Z uchwał podatkowych. Sejmiku oszmiań- 
skiego zasługuje na odnotowanie fakt obni- 
żenia obciążenia płatników z tytułu opłat 
drogowych sięgającego do 50 procent, 'do- 
tychczasowego ich obciążenia z tego tytu- 

łu. 4 
9) Rozpatrzono i zatwierdzono budżet 

oszmiańskiego Powiatowego Związku  Ko- 

munalnego na rok. 1931-32. Po stronie do- 

chodów i wydatków budżet ten bilansuje 

się kwotą 254.185 zł. i jest okrągło o 200.000 

mniejszy niż w roku ubiegłym. Zmniejsze- 
mie kwot budżetu zostało spowodowane zna- 
cznym obniżeniem obciążenia podatkowego 
płatników oraz zaniechaniem czynności ja- 
kichkolwiekbądź inwestycyj. 

Procentowy stosunek poszczególnych wa- 
żniejszych działów budżetu przedstawia się 

następująco: 

a) administracja ogólna 
b) spłata długów .. 

-c) drogi i place publiczni 
d) oświata ROD E 
e) zdrowie publiczne 
f) opieka społeczna 
g) popieranie rolnictwa 

    

— Troska o szpitalnietwo miejskie. Ma- 
gistrat m. Wilna zamierza w roku bieżą- 
cym przeprowadzić kilka remontów szpita- 
li miejskich m. in. projektowany. jest re- 

O pożarze zaalarmowano straż ogniową, 
której po 2 i pół godzinnej praey udało 
się pożar zlikwidować. 

Ustałono, że pożar powstał naskutek wa- 
dliwej budowy piecyka.. 

Wysokość strat spowodowanych pożarem 
narazie nieustalono. (e). 

  

ONIKA 
mont szpitała zakaźnego na Zwierzyńcu. Za- 
chodzi możliwość, iż w szpitalu tym zosta- 
nie zwiększony o 50 łóżek oddział dla gru- 
žliczych. 

LITERACKA. 

— Dyskusja w sprawie „Sztuby*. Dzi- 
siejsza 124 „Środa Literacka* zapowiada się 
bardzo interesująco ze względu na mającą 
się odbyć dyskusję w sprawie granej obecnie 
w Wiłnie „Sztuby* Kazimierza Leczyckiego. 
W dyskusji weźmie również udział autor 
który odpowie na poruszone przez sfery pe- 
dagogiczne zarzuty, dotyczące ideologji swe- 
go utworu. Wstęp mają członkowie Związku 
sympatycy oraz wprowadzeni goście. Po- 
czątek o godz. 8 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— [IV Wystawa Cechu św. Łukasza. Stow. 
Młodz. Akademickiej W. S. P. — U. S. B. 

została otwarta w Teatrze na Pohulance z 
dniem 1 marca r b. Zwiedzać można w cza- 
sie przedstawień. 

— Reorganizacja prae Bratniej Pomocy. 
Koniecznym warunkiem racjonalnego gos- 
podarowania jest roczne bilansowanie ma- 
jatku, to też prace buchałteryjne Bratniej 

Pomocy idą obecnie w kierunku sporządze- 
nia otwarcia ogólnego bilansu Bratniej Po- 
mocy na dzień 1. 1931 roku oraz osobnych 
bilansów zakładów samopomocowych wy- 
dzielonych z ogólnej administracji, jak Ko- 
lonja Akademicka w Legaciszkach, Mensa, 
i Ognisko. W tym też celu Zarząd Bratniej 
Pomocy: wyłonił Komisję Szacunkową, za- 
daniem której jest oszacować majątek Brat- 
niej Pomocy oraz uporządkować księgi in- 
wentarzowe. W związku z tem majątek Bra 
tniej Pomocy rozdziela się na grupy dła któ- 
rych ustała się jednakowe stawki odpisów 
na amortyzację. Stawki te umożliwią rocz- 
ne zamykanie ksiąg inwentarzowych z wy- 
prowadzeniem salda inwentarzowego, przez 
co ułatwi się. na przyszłość pracę przy spo- 
rządzaniu bilansu. Komisja Szacunkowa już 
oceniła majątek Legaciszek. W najbliższym 
czasie przystąpi do oszacowania majątku 
Ogniska i Mensy. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dzień 19 marca będzie wolny od za- 

jęć szkolnych.  Kuratorjum Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego otrzymało z Ministerstwa 
W. R. i O. P. okólnik w którem Minister- 

stwo poleca w dniu imienin Marszałka Pił- 
sudskiego (19 marca) zawiesić naukę szkol- 

- ną. 
— Higjena w szkolnietwie powszechnem. 

Onegdaj w lokalu Magistratu pod przewod- 
nictwem naczelnego lekarza szkół pewszech- 
nych d-ra Brokowskiego odbyło się zebra- 
nie lekarzy szkolnych, w którem wziął rów- 
nież udział wizytator higjeny dr. Borowski. 
Przedmiotem obrad były .sprawy dotyczące 
stanu zdrowotnego dziatwy oraz warunków 
higjenicznych nauczania w szkołach pow- 
szechnych. 

— Stan zdrowotny wśród dziatwy szkół 
powszechnych. Przeprowadzona w miesiącu 
ubiegłym lustracja higjeniczno-lekarska w 
publicznych szkołach powszechnych m. Wil- 
na pozwoliła stwierdzić że na ogólną liczbę 
13678 dzieci brudnych jest 2565; zawszonych 
2879. 
kąpieli 3638 dzieci. 

Z chorób zanotowano następujące: 

šwierzba 33; inne choroby skórne 151: gru- 
ca płuc podejrzana 26; gruźlica płuc 

stwierdzona 3; gruźlica gruczołów chłon- 
nych 42; gruźlica innych narządów 4; cho- 
roby nosa 68; choroby uszu 34; jaglica 40; 
inne choroby oczu 122; wady wzroku 44; 
choroby nerwowe 3. 

Na choroby zakaźne chorowało ogółem 
w wymienionym czasie 18 dzieci, w tej licz- 
bie na: płonicę 2; błonicę 1; odrę 3; kok- 
lusz 10 i ospę wietrzną 2. 

SANITARNA. 
— Lustracja rynków i badanie artyku- 

łów spożywezych. Na terenie rynków wileń- 
skich wczoraj komisje lustracyjne sanitarne 
dokonały lotnych lustracyj badania produ- 
któw spożywczych. 

W wyniku lustracji na rynkach komisje 
sporządziły 18 protokółów karnych za nie- 
przestrzeganie przepisów sanitarnych. 

GOSPODARCZA 
— Targi w Pradze. Izba Przemysłowo- 

Handlowa w Wilnie komunikuje, że w czasie 
od 22-go do 29 marca b. r. odbędą się 'wio- 

Senne Międzynarodowe Targi w. -Pradze 
(Czechosłowacja). ; 

Bližszych informacyj udziela biuro Izby 
P.-H. w Wilnie, ul. Trocka 3, pokój Nr. 3. 

— Władze nadzorcze nie. zatwierdziły 
uchwały w sprawie zatwierdzenia podatku 
od oświetlenia elektrycznego i gazowego w 
restauracjaeh i zakładach rozrywkowych. 
W dniu 29 stycznia r. b. Rada Miejska 
powzięła uchwałę dotyczącą wprowadzenia 
podatku od oświetlenia elektrycznego i ga- 
zowego w zakładach rozrywkowych i re- 
stauracjach. Onegdaj uchwała ta była przed- 
miotem rozważań władz nadzorczych, które 
nie zatwierdziły jej, wychodząc z, założenia 
że w «chwili obecnej tego rodzaju opodatko- 
wanie nie byłoby , uzasadnione ponieważ 
ostatnio notowana jest zniżka cen na wę- 
giel i smary. Pozatem zmniejszenie w po- 

   

równanin do dotychczasowych opłat za 
oświetlenie w zakładach rozrywkowych i 
restauracjach przyczyni się niewątpliwie do 
zwiększenia w tych zakładach konsumcji 
energji elektrycznej. w wyniku czego znie- 
sienie podatku nie spowoduje znaczniejszego 
uszczerbku dla strony dochodowej budżetu 
elektrowni miejskiej. 

W związku z tem odprowadzońo do: 

3 

SĄDOWA. 
— Strój urzędowy dla sędziów i prokura- 

torów. W ostatnim „Dzienńiku Urzędowym 
Ministerstwa Sprawiedliwości" ukazało się 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia tóg 
i biretów, jako stroju urzędowego dla sę- 
dziów i prokuratorów przy rozprawach są- 
dowych. 

'W myśl powyższego zarządzenia we wszy 
stkich sądach Rzeczypospolitej sędziowie i 
prokuratorzy z dniem 1 lipca r. b. mają 
obowiązek używania powyższego stroju u- 
rzędowego przy rozprawach sądowych. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe posiedzenie komisji pe- 
borowej. Najbliższe posiedzenie dodatkowej 
Komisji poborowej odbędzie się w dniu 1% 
b. m. w lokalu przy ul. Bazyłjańskiej 2. Do 
stawienia się przed Komisją obowiązani są 
wszyscy ci mężczyźni, którzy z jakichkol- 
wiek względów nie uregulowali dotychczas 
sy'ego stosunku do wojska. 

Jest to przedastatnie posiedzenie Komisji 
dodatkowej przed zarządzeniem poboru ro- 
cznika 1910-go. 

7 KOLEL 

— Nowe kwestje na terenie P. K. P. w 
budžecie na 1931-32 rok. W dziedzinie in- 
westycyj preliminowan. P.K.P. na r. 1931-32 
przewoduje następujące ważniejsze prace 
na terenie Dyrekcji Wileńskiej P. K. P., bu- 
dowa drugiego toru na linji Łuków—Dę- 
błin i Krasne—Zdołbunów, przebudowa linji 
Podbrodzie — Królewszczyzna oraz stacyj 
Zdołbunów, Stołpce. R 

— Bezprzeładunkowa komunikacja między 
Polską, Łotwą i Estonją daje dobre wyniki. 
Wprowadzona na początku b. roku bezprze- 
ładunkowa kamunikacja pomiędzy kołejami 
państwowemi Polski, Łotwy i Estonji sta- 
je się coraz bardziej poważnym czynnikiem 
ułatwiającym i przyśpieszającym wymianę 
towarów pomiędzy Polską, a państwami bał- 
tyckiemi, ponieważ proces przestawiania wa- 
gonów na stacji Daugaopils na terytorjum 
Łotwy zajmuje 5—8 minut zaś przeładunek 
2—4 godziny, a pozatem przy przestawia- 
niu unika się uszkodzenia ładunku co mia- 
ło często miejsce dotychczas przy przełado- 
wywaniu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Do- 
nosimy, że Sekretarjat nasz został przenie- 
siony na ulicę Zamkową Nr. 8 do Baza- 
ru Ludowego. 

Sekretarjat czynny w poniedziałki, środy 
i soboty od 5—7. 

— Walka z gruźlicą wśród młodzieży 
szkolnej. Przed kilku dniami przy Wileń- 
skim Towarzystwie Przeciwgruźliczym uru- 
chomiona została stacja opieki nad młodzie- 
żą szkołną. Celem stacji jest leczenie mło- 
dzieży dotkniętej lub zagrożonej gruźlicą, 
oraz prowadzenie stałej i dokładnej ewiden- 
cji co do rozmiarów szerzenia się gruźlicy 
wśród młodzieży szkolnej. 

Stacja mieści się w lokalu przy ul, Że- 
Jigowskiego 1 i jest czynna od godz. 12-ej 
do 14-ej. 

— Ukonstytuowanie się Zazrądu Okr. 
Stow. b. Wojskowych i Rezerwistów w Wil- 
mie. W ub. sobotę w lokalu Federacji Z. O. 
O. odbyło się posiedzenie konstytucyjne za- 
rządu okręgu. Obradom przewodniczył pre- 
zes zarządu p. Tadeusz Bruniewski, naczel- 
nik wydziału U. wojew. 

Na porządku dziennym omawiano po- 
dział funkcyj członków zarządu i dokonano 
wyborów: na pierwszego wiceprezesa p. po- 
sła St. Dobosza, na drugiego wiceprezesa 
płk. Iwo Giżyckiego, ma pierwszego — ве--- 

kretarza wice-starostę Norberta Trzaskę-Po- 
krzewińskiego, na drugiego sekretarza p. 
Czesława Iwanowskiego. Poszczególne wy- 
działy obsadzono w sposób następujący: Wy 
dział I-szy organizacyjny i inspektorat O- 
kręgowy objął p. Lemiszewski Wacław, Wy- 
dział Il-gi P. W. $ W. F. — plk. Iwo Gi- 
życki. Wydział HIl-ci gospodarczy — p. Fry- 
chowicz Eugenjusz, który jednocześnie zo- 
stał brany na skarbnika Zarządu, referat 
huchalteryjny — p. Podziunas Wiktor. Wy- 
dział IV-ty ošwiatowo-kulturelny — p. Gry- 
glewski Wacław, Wydział V-ty prasowo-pro- 
pagandowy — p. Al. Budrys-Budrewicz, Wy- 
dział VI-ty samopomocy — p. Przegaliński 
Karol, kwatermistrzem został wybrany p. 
Bukowski Jan. 

W dalszym toku obrad omówiono cały 
szereg spraw organizacyjnych między inne- 
mi sprawę wydawania czasopisma p. t. 
„Armja rezerwowa* redakcję której objął 
p. Al. Budrys-Budrewicz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie. 
IX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we - 
środę dnia 11 marca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia. 2) Dr. H. Kaul- 
bersz-Marynowska: „O stosowaniu jabłek su- 
rowych w nieżytach jelit u niemowląt". 
3) Dr. Kenigsberg: „O leczeniu promieniami 
granicznemi*. Pokaz chorych. 

— Odczyt dła Gospodarczych Związków 
Zawodowych. Kolejny odczyt z cyklu zor- 
ganizowanych przez Sekcję  Kulturalno- 
Oświatową Gospodarczych Związków Zawo- 
dowych wygłosi we czwartek, dnia 12 b. m. 
o godz. 18-ej w lokalu przy ul. Zawałnej 
1—4. p. Michał Szczyt pod tytułem „Prze- 
mysł i handeł Polski*. Odczyt ilustrowany 
będzie przezroczami. Wstęp dla członków 
i sympatyków wolny. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Zjazd nauczycieli litewskich. W dru- 

giej połowie b. m. odbędzie się w. Wilnie 
wałny zjazd nauczycieli fiłewskich z tere- 
nu woj. wileńskiego, nowogródzkiego i bia- 
łostockiego. Zjazd rozważy szereg aktual- 
nych spraw a m. in. będzie obradował nad 
wysuniętą na 'walnem zebraniu T-wa „Ry- 
tas“ kwestją przesłania skargi do Trybunału 
Administracyjnego za zamknięcie litewskie- 
go seminarjum w Wilnie. 

| RÓŻNE. 
— Izba Przemysłowo-Handłowa w Wilnie 

komunikuje w sprawie konkursu na projekt 
szkicowy budowy gmachu Izby. iż w ozna- 
czonym w warunkach konkursu terminie 
wpłynęło z różnych miast R. P. 119 projek- 
tów. Sąd Konkursowy w składzie p. p. pro- 
fesorów 0. $. В. Kłosa, Ruszczyca i Soko- 
łowskiego, architekta Krasnopolskiego i Na- 
rębskiego, Dyrektora: Robót Publicznych w 
Wilnie inż. Siła-Nowickiego, . Prezesa. Izby 
Rucińskiego przystąpiła w dniu 5 b. m. do 
rozpatrywania nadesłanych prac. Prace Są- 
du — stosównie dó warunków konkursu — 
będą ukończone przed 15:b. m. 
© —* Z targowiska. W ' ubiegłym tygodniu 
na targ miejski spędzono 1324 sztuk niero- 
gacizny i bydła. Na. konsumcję miejscową 
zakupiono 1296 sztuk, 3 sztuki zbrakowano 
przez komisję, zaś pozostałt bydło w ilości 
25 sztuk zakupiła gmina wileńsko-trocka. 

Ceny: w porównaniu z poprzedniemi <ty- 
godniami uległy zniżee do 6—7 procent. 

A A IS TRL AAS BBA RES SET S 

OFIARY. 
Ku uczczenia ś. p. Wandy Szałewiczowej 

dla najuboższych miasta Wilna składa 10 zł. 
Józefa Moraczewska. Sap KI 

sigis 

   



RABJO 
. ŚRODA, dnia 11 marca. 

1158: Sygnał szasu i hejnał krakowski. 
12.05: Koncert poptlarny (nowe płyty). 
13.10: Kom. meteor. 16.50: Radjokronika. 
16.10: Program dzienny. 16.15: Audycja dła 
dzieci. 16.30: Słuchowisko dła dzieci. 16.45: 
Koncert dła młodzieży (płyty). 17.15: Pół 
dnia w bułgarskiej wsi — odczyt. 17.45: 
Koncert. 18.45: Chwiłka 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 
dak dążyć do reformy gospodarstwa domo- 
w Wilnie — odczyt. 20.15: Pogad. muzyczna 
20.30: . Koncert narodowościowy duński. 
21.40: Kwadrans - literacki. 22.00: Koncert 
chóru Warsa. 22.20: Audycja liter. 22.50: 
Komunikaty i muzyka lekka. 

CZWARTEK, dnia 12 marca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert południowy (pły- 
ty). 12.36: Poranek szkołny z Fiłharm. war- 
szawskiej. 14.30: Kącik dla Pań. 15.45: Pro- 
gram dzienny. 15.30: „Opozycja Krossa* — 
odczyt. 16.15: Koncert symfoniczny (płyty). 
17.15: „Śmierć cara Aleksandra II“ — od- 
czyt. 17.45: Koncert popołudniowy. 18.45: 
Kom. Akadem. Kola Misyjnego. 19.00: „Skrz. 
pocztowa Nr. 147“. 19.20: Program na pią- 
tek i rozmaitości. 19.30: rezerwa. 19.40: Pra- 
sowy dziennik radjowy. 20.00: „W starych 
pracowniach malarskich* — feljeton. 20.15: 
Pogad. radjotechniczna. 20.30: Transmisja ze 
Lwowa. 21.30: Fragmenty z „Wesela". 22.15: 
Koncert. 22.50: Komunikaty. 23.00: Operet- 
ka („Piękny sen* — Falla) . 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 8-ej po raz 5-ty „Salome* Oscara Wił- 
dę'a, w inscenizacji Eugenjusza Dziewulskie- 
go, w wykonaniu czołowych sił zespołu, z 
Eichłerówną, Sawicką, Severinówną, Krecz- 
marem, Mileckim, oraz dyr. Zelwerowiczem 
na czełe. Imponująca ilustracja muzyczna 

Ku Miejskie 
ALA MIEJSKA 

€eny zniż.: Parter 60 gr.. Bałkon 30 gr. 
Od dnia 10 do 13 marca 1934 r. włącz. 

będą wyświetłane filmy: 
W rolach głównych — 

oraz oprawa dekoracyjno-kostjumowa kom- 
pozycji E. Dziewulskiego nadają widowisku 
temu prawdziwie tragiczną wiełkość. Udział 
bierze orkiestra w zwiększonym składzie, 
oraz balet. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 
8-ej ukaże się „Sztuba* p. Kazimierza Le- 
czyckiego, w reżyserji dyr. Zelwerowicza, 
z udziałem całego niemal zespołu, oraz licz- 
nych statystów. Emocjonująca treść, aktu- 
alne zagadnienie, galerja charakterystycz- 
nych typów, oraz Świetna gra zespołu z Ka- 
miūską, Balcerzakiem, Lubiakowskim i Wa- 
silewskim na czele — skladają się na nie- 
zwykle ciekawą całość. 

— Występy Junoszy-Stępowskiego. Jutro 
ukaże się w Teatrze „Lutnia* świetna ko- 
medja L. Verneuila „Azais* z znakomitym 
artystą scen stołecznych, Kazimierzem Ju- 
noszą-Stępowskim, niezrównanym w roli 
barona Wiirtza. 

Świetny artysta zalicza tę rolę do najwy- 
bitniejszych swoich kreacyj. Występ ulu- 
bieńca Stolicy wywołał w Wilnie zrozumia- 
łe zainteresowanie. 

— Z Wileńskiego T-wa Fiłharmoniczne- 
go. Jutro o godzinie 20.30 w sali Konser- 
watorjum Muzycznego (wejście z ul. Koń- 
skiej) zostanie powtórzony Koncert Kame- 
ralny z udziałem świetnej pianistki Rozalji 
Nadelmanówny, prof. Kontorowicza (skrzyp- 
ce) i Al. Katzą (viołonczela). Świetny ten 
zespół wykona trio Czajkowskiego, Sonatę 
Francka: „Passacaglie* Hąndta. Biłety sprze 
daje „Orbis* Mickiewicza 11-a. 

Buchalterzy dyplomowani 
i sprawy zawodowe. 
Polski Związek Buchalterów-Rze- 

czoznawców i Buchalterów-Biłansi- 
stów (Warszawa, --to Krzyska 17 — 
dawniej Nowy Świat 3) podjął i inicja- 
tywę w kierunku uzyskania upraw- 
nień dła zawodu i tytułu buchaltera i 
w tym celu opracował projekt ustawy 

KU RJ E R 

o buchalterach dyplomowanych. Pro- 
jękt przewiduje pewne minimum kwa- 
lifikacji dla uzyskania tytułu buchal- 
tera dyplomowanego, który tyłko, we- 
dług projektu, powinien mieć prawo 
podpisywania: w charakterze buchalte 
ra bilansów. W razie uchwalenia pro- 
jektu omawianego korzyści dla życia 
gospodarczego będą wagi niezmiernej, 
gdyż zapobiegnie się dyletantyzmowi 
i sfery gospodarcze będą mogły anga- 
żować na stanowiska buchalterów z 
pośród kandydatów odpowiednio przy 
gotowanych. Ustawa projektowana nie 
przesądza sprawy, tak zwanych bu- 
chałterów przysięgłych co do których 
obowiązywać mają przepisy specjalne. 
Celem omóweinia projektowanej usta 
wy i przyjęcia jej przedewszystkiem 
przez ogół buchalterów — zostaje zwo 
łany przez Związek na niedzielę dnia 
26 kwietnia r. b. — I-gi Wszechpolski 
Zjazd Buchalterów. Wdniach 27 i 28 
kwietnia r. b. tenże Związek organizu- 
je w Warszawie II-gi Pokaz Prakty- 
czny Buchalterji Przebitkowej. W nad 
chodzącą sobotę dnia 14 marca r. b. 
od godz. 16.45 do godz. 17.15 „Polskie 
Radjo** w Warszawie transmitować bę 
dzie uroczystość poświęcenia nowej sie 
dziby Związku przy uł. Ś-to Krzyskiej 
Nr. 17 w Warszawie. 
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Z ostatniej chwili. 
Demonstracja przeciw 
ks. Oraczewskiemu. 

LWÓW. 10.III. Pat. — W czasie 
odczytu ks. Oraczewskiego w instytu- 
cie technologicznym weszła na salę 
grupa młodych ludzi i rzuciła bomby 
gazowe, co wywołało panikę wśród 
obecnych. Po usunięciu przez policję 
demonstrujących i przewietrzeniu sali 
prelegent dokończył odczyt przy mi- 
nimalnym już udziale publiczności. 

Japonja aprobuje układ 
morski. 

TOKIO. 10.III. Pat. — Jak się zda- 
je, odpowiedź Japonji w sprawie u- 
kładu morskiego francusko-włoskiego 
zawiera aprobatę bez zastrzeżeń. Jak 
kolwiek żadne szczegóły odpowiedzi 
japońskiej, która już została przekaza- 
na do Londynu, nie zostały jeszcze po 
dane -do wiadomości publicznej, sły- 
chać, że Japonja w swej odpowiedzi 
zadawala się przedstawieniem swoich 
komentarzy do poszczególnych punk- 
tów układu, przyczem komentarze te 
mają charakter dezyderatów. 

Z pobytu lotników polskich 
w Tallinie. 

TALLIN. 10.III. Pat. — W dniu 9 
b. m. estońska liga obrony państwa 
wydała na cześć lotników polskich 
bankiet, podczas którego prezes ligi 
były minister wojny p. Kóster wygło- 
sił przemówienie, w którem podkreś- 
lił wielkie znaczenie raidu, dokonane- 

  

WIĘCEJ GAZA 
William Haines, Anita Page, 

Wielki film 
sport.-sensac 

Aktów 10. 

Ernest Torrence i | 

  

Satrobramaka 5. ulubieńcy publiczności: Karol Dane (Slim) 
Kasa czynna od godz. 3 min. 34, — Początek seansėw о godz. 4-6) — _ Następny program: Zuiuska, 

Dźwiękowy Dziśł — Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Rekord Ъ ałym & 1! — Dziś! KINO-FRATR Ulubienica świata, czaruj okoczi A R aa o ze i š ąca bohaterka z fil- w przepięk- 
mów: „Parada miłości* i „Król żebraków” J e a n e tte M a c D G n a i nym filmie „ABLIOS" 

Wileńska 33, tel 9-28 

DŹWIĘKOWE KINO 

„МИ 
«i, A. Mioklemiosa 22. 

po raz pierwszy   
  

| Dźwiękowe Kino 

CGIIING 

Przepiękna muzyka rosyjska! 
Dziśl Ulubieniec publiczności 

w arcydziele dźwię- 
kowo-śpiewnem p. t. 

Włodzim. Gajdarow 

Cudowne egzotyczne kreacjel 

Wyspa zatopionych SEFC oooATki D.więkowE. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 1015. 

Ita Rina - 1 bohaterka filmu 
„Skąd niema powrotu" 

Na falach namiętności 
Przebój dźwiękowy! Królo- 
wa ekranów świata, boska 

Wspan. film z życia rosyjskiego. NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seansy o g. 4, 6,8 i 10'30 

GRETA GARB 

POCAŁUNEK 
Peczątek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — 

w swej najnowszej i najlep- 
szej z najlepszych kreacji 

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

Najwytworniejsza 

— W sebotę i niedzielę o godzinie 2-ej. 
  ud: Wielka 47, tel. 15 41 

Anong! Wkrótce największy 

syper-przebój dźwięk. DYNAMIT reżyserji znakomitego 

CECILA DE MILLES 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Dziś! Największy przebój, który oezar. Świat! Cudo-film sezonu! Nase amant Europy, bożyszeze kobiet 

kino TEATR | IWan Petrowicz 724555; Garmėn BONI tis Lelio) : Gina MADE Gacie 

„PAN* Studentka z Quartier Latin išleista 
=" Anons! OLGA CZECHOWA «ż. (ierniowa droga miłości 

GGNIS KO 5457 URODA ŻYCIA st Żeromskiego 
a LE Adam Brodaisz, Nora A B. Samborski, B. Bodo, St. Jaracz ora 

KIMOŻA|2c- REKORD TOMA MIXA 
Najnowsze wyczyny mistrza odwagi, sensacji i dzielności. Wyścig o zwycięstwo i serce ukochanej. 

m. Wietka Nr. | АЕА ке  () Chłopcy do wszystkiego 2) Aktualności dnia 
Polskie Kino | Dziś! Wielki niebywały i 

ROWIE SEM i Es ak kranas ma as A 
Światowid === WŁODZIMIERZ GAJDAROW i Claire Rommer L: 

w snapiałoni , Monument. dramat wscho- 

amm | =, Władca Sachary (rius 
  

MIGNON G. EBERHART. 25 

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Zamykacie je co wieczór? — 
zapytał detektyw, nie zmieniając wy- 

godnej pozycji. 
— Tak, proszę pana. Taki u nas 

zwyczaj. | 
— Nudna robota i nużąca, praw- 

da? 
— Nie, proszę pana. Niewiele o- 

kien otwieramy w dzień. Dużo pokoi 
stoi teraz pustkami. 

— Te rygle wygłądają solidnie. 
— Tak, proszę pana. Dobrze nam 

służą. Takie stare jak dom. — Wsa- 
dził klucze do kieszeni i przeszedł do 
drugiego okna. — Czy pan czego po- 
trzebowal? 

— Dawno służycie u państwa Fe- 
derie? 

— Będzie ze czterdzieści lat. Na- 
stałem do starszego pana jako młody 

a и A WPISOW PEZET PAS 2 d 

SA: mum. sęgiiiwea A. dua M. Grynas Ot gai, GB gp Rezsiny odu way wh ga. bo-$ pył. Bean ia uprana py a as BT e A men | 
uńciwa grryjmzje 08 gas. Klosti ppad. Girto zszjewią sią GA gysla, RS i Re wizy, Kosto sausus V. K. O. Mu 

Gimignano & skustis Ge Guna tk guyjdą purdwyę ti Geky? d UA UUUANUUK Zr atomu miłównisuwy poszć estem 6 gp, 0 Gai & @ бъно gr, V, V, VL BB ы — О tetos "M0 ry kronttw sali - аао 
dn mi as ns ana a ji RÓW AŚ O Saigo 

Redaktor odpowiažzialny Ants Wiszafewski 
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chłopak. 
— Musicie dużo wiedzieć o rodzi- 

nie państwa? 
— Jestein dumny, proszę pana, że 

służę państwu — odpowiedział szybko 
Grondal. 

— Ależ, naturalnie — rzekł O'Le- 
ary. — Śmierć pana Adolfa musiała 
was głęboko dotknąć. 

— Tak, proszę pana. Chociaż pan 
Adolf nieczęsto do nas zaglądał. 

— (zy starszy pan miał tylko jego 
jednego? 

— O, nie. Czterech. Najstarszy był 
pan James — już nie żyje — ojciec 
panny March. Umarł jak panienka by- 
ła mała. Drugi był pan Karol. Z tej 
samej gliny co pan Adolf, jeżeli pan 
rozumie. — Potrząsnął znacząco gło- 
wą. — Ten przepadł bez wieści kiłka 

lat temu. Poszło o kłótnie z powodu 
kart. Starszy pan uważał, że syn zhań- 
bił nazwisko i zapowiedział, że nie 
pozwoli, aby go pochowano w gro- 
bowcu rodzinnym. Starszy pan nie 
przebacza brzydkich postępków. Trze- 
ci był pan Adołf, a czwarty pan Eusta- 
chy, ojciec młodego pana Eustachego. 
Ten umarł prawie trydzieści lat temu... 
W tym domu... Upił się, dostał ataku 
i umarł. Żona umarła w godzinę po 
nim, zaraz po urodzeniu młodego pa: 
na. Złe dziedzictwo, ale starszy pan 
wierzy we wnuka, że to on dużo wart, 
chociaż mnie się zdaje, że więcej ko- 
cha panienkę. Obiad będzie o siódmej, 
proszę pani. Panienka prosi też pana 
na obiad, jeżełi pan będzie łaskaw. 

Portjera opadła za Grondalem i 
gdy przestała fałować, O'Leary rzekł: 

— „Złe dziedzictwo* i „starszy 
pan najwięcej kocha panienkę”. Niech 
pani spojrzy, panno Sarol 

Wyciągnął do mnie rękę, na której 
czerwienił się zgnieciony jedwabisty 
pompon ze strusich piór. 

—— Chyba pani wie, co to jest — 
rzekł cicho. 

go w tak nieprzychylnych warunkach 
atmosferycznych. Ponadto p. Kóster 
podkreślił, iż raid ten przyczynił się 
do nawiązania jeszcze bardziej ser- 
decznych i bliskich stosunków pomię- 
dzy lotnikami polskimi a estońskimi. 
Po tem przemówieniu zabrał głos kpt. 
Halewski, dziękując za tak serdeczne 
przyjęcie, którego doznali lotnicy pol- 
scy w Estonji. 10 b. m. o godz. 11 lot- 
nicy zademonstrowali szereg akroba- 
cyj, którym z zaciekawieniem przyglą 
dali się oficerowie armji estońskiej z 
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gen. Johnsonem i gen. rezerwy Liil- 
sem na czele oraz rzesze publiczności. 
Lotnicy estońscy również wzięłi udział 
w lotach z akrobacjami. Wieczerem 
poseł Rzeczypospolitej p. Libicki z 
małżonką wydał na cześć lotników 
bankiet, na którym byli obecni marsza 
łek sejmu i prezes towarzystwa zbli- 
żenia estońsko-polskiego p. Einbund, 
przedstawiciele armji, ministerstwa 
spraw zagranicznych, prasy i t. d. W. 
dniu 11 b. m. lotnicy odlatują do Ry- 
gi. 
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0 usiłowanie spalenia dobytku rywalki. 
Z 21 na 22 lipca ub. r. około godz. 1 

w nocy przechodząy przez jedną z ulic Pod- 
hrodzia posterunkowy p. Mikołaj Gawron 
zauważył płonące polano  podłożone pod 
dom Chai Tapuachowej. 

Zbudzeni ze snu mieszkańcy tego domu 
wzięli się raźno do gaszenia rozpoczynają- 
cego się pożaru i niebezpieczeństwo usuneli. 

W sprawie tej, w której wyczuwała się 
ręka tajemniczego mściciela, wszczęto docho 
dzenie. 

Ustalono niezbicie, że kłoda brzozowa, 
przesiąknięta naftą była przyniesiona i pod- 
łożona pod węgieł drewnianego domu po- 
czem podpałona. Dalsze poszukiwania uja- 
wniły ślady obuwia sportowego. 

Dalej ustalono, iż właścicielka domu oraz 
herbaciarni tu się mieszczącej Tapuachowa 
jest w zatargu z niejaką Itą Recką, która 
pała nienawością do T. na tle miłosnem, 
bowiem jej ukochany Getala Szmukler po- 
rzucił ją i zawiązał stosunki z Tapuachową, 
gdyż ta jest — wdową, bogatą no i pra- 
wie o połowę młodszą. 

Policja, biorąc te okoliczności pod uwa- 

gę, dokonała rewizji w zabudowaniach Rec- 
kiej, która również ma dom i prowadzi w 
nim piwiarnię. 

W stodole znaleziono większą ilość drze- 
wa brzozowego, a między poszczególnemi 

kłodami, odszukano kawałek , który słoja- 
mi i otworem od sęka idealnie ziewał się a 
polanem za pomocą którego usiłowano pod- 
palić dom .Fapuachowej. Znaleziono tu rów- 
nież, dającą dużo do myśłenia, buteikę po 
kwasie z zawartością nafty a obuwie Rec- 
kiej w zupełności pasowało do znalesionych. 
śladów w pobliżu domu. T. 

Recka nie przyznała się do winy i bro- 
niła się wykazując alibi. Twierdziła ona, 
iż do godz. 1 w nocy dnia krytycznego gra- 
ła z kilku osobami w karty, a później 
przez dłuższy czas rozmawiała z jednym z 
gości. 

Badani jednak świadkowie dali dość roz- 
bieżne zeznania w tej kwestji, a wobec tego 
w związku z innemi poszłakami, urząd pro- 
kuratorski postawił Recką w stan oskarżenia 
inkryminując jej zbrodnię usiłowania pod- 
palenia (art. 49 i 563 k. k.) 

Wczoraj sprawa ta znałazła się przed wy 
działem karnym sądu okręgowego w skła+ 
dzie pp. Cz. Sienkiewicza, W, Brzozowskie- 
go i M. Szpakowskiego. 

Oskarżał. wiceprokurator p. Rutkiewicz. 
W wyniku przewodu sąodwego sąd uz- 

nał iż materjał jakim sąd rozporządza nie 
jest wystarczający by na tej podstawie o- 
przeć wyrok, a wobec tego Pa = 
ką uniewinnił. 

ZA SWEET TOTEN ATOWAY AO OOOPZTEOY 
    

Aparat Wykwalif kawany z dłagoletnią samodzielną praktyką ż 

  

nejegii fal [DW]. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dnia 3.11. 1931 r. 
12598. L Firma: „Rocha Tajtelbaum" w Wilnie, 

ul. Zawalna 41. Sklep papieru, Firma istnieje od 1931 r. 

Właściciel — Tejtelbaum Rocha zam. w Wilnie przy 
33+3/V1 

  

ła 
ul. Wingry 9/10. 

W dniu 3.11. 1931 r. 
12599. 1. Firma: „Chaja Pupko“ w Wilnie, al. 

Makowa 5. Sklep słodyczy, wody sodowej i spożyw- 
czy. Właścicielka Chaja Pupko zam. tamże. 3344/VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 3.II. 1931 r. 
12600. L. Firma: „Sklep słodyczy i wód sodo- 

wych — Nison Wselubski* w Wilnie, ul. Zawalna 
21. Sprzedsż słodyczy i wód sodowych. Firma istnieje 
od 1928 r. Właściciel — Nisen Wselubski zam. w Wil- 
nie przy ul. Zawalnej 25. 3345/V1 

12601. |. Firma: „Fiszkin lecek" w Wilnie, ul. Ne- 
wogródzka 55 Sklep mięsa. Firma ietnieje od 1930 r. 
Właściciel — Fiszkin Icek zam. w Wilnie przy ul. 
Rydaa Smigłego 36. 3346/V1 

: W dniu 6.ll. 1931 r. 
ł 12602. |. Firma: „Młyn Wodny Augusta, Aleksan- 
dra i Wernera Ambergów w Dworzyszezu S-ka". Eksplo- 
atacja młynu wodnego. Siedziba w maj. Dworzyszcze 
gm Żyrmeńskiej pow. Lidzkiego. Spółka rozpoczęła 
Czynności ed | stycznia 1931 r. Wspólnicy zam. w 
maj. Dworzyszcze gm. Żyrmuńskiej, pow. Lidzkiego: 
August Amberg. Aleksander-Edgard Amberg i Werner 
Armberg. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 22.XII. 1930 r. na czas nieokreślony. Zarząd na- 
leży do Augusta Amberga, który podpisuje samodziel- 
nie wszelkiego rodzaju akty i zobowiązania, wystawia 
wekele, podpieuje czeki i zastępuje spółkę wszędzie 
i we wszysikiem, podpieuje zawsze pod stemplem 
firmowym. 3349/V1 

12603. I. Firma: „Hiada Frydman Pracownia cu- 
kierków Kolumbja* w Wilnie, ul. Bazyljańska 6. Pra- 
cownia cukierków. Firma istnieje od 1931 r. Właści- 
ciel — Frydman Hinds. tamże. ram. 3348/V1 

12604. |. Firma: „Kine Stylowy Antonina Subor- 
towicz* w Wilnie, ul. Wielka 36. Kino Teatr. Firma 
istnieje od 1931 r. Właścicieł—Antonina Subortowicz, 
zam. tamże. 3349/V1 

W dziu 6.II. 1981 r. 
12605. |. Firma: „Kresowe Towarzystwo Węglo- 

we L. i M. Milejkowscy Spółka firmowa". Sprzedaż 
węgla i innych towarów. Siedziba w Wilnie, ul. Nie- 
miecka 22. Współnicy.zam. w Wilnie, Lejba i Mojżesz 
Milejkowscy obaj przy ul. Piwnej 7. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dn. 15 stycznia 193] r. na 
czas nieograniczony. Zarząd spółki stanowią obaj 
wspólnicy Wszelkie dokumenty i zobowiązania w 
imieniu spółki podpisuje każdy z członków zarządu 
pod stemplem firmowym samodzielnie. 3350/V1 

  

   

      

— Gdzie pan to znalazł? — zapy- 
tałam szeptem. 

  

anodowy 
zupełnie nowy Philipsa 
3003 do zasiłania radjo- 
odbiornika z sieci prą- 
du zmiennego i akumu- 
lator 4 v. 75 amp. go- 
dzin. tanio sprzedam. 

Jasna 21 m. 3. 

PLAC 
do sprzedania 
w Zwierzyńcu, obszar 240 
kw sążni. Dowiedzieč cię: 

Piwna 7—11 g. 3—5 p.p. 

Pokój 
do wynsjęcia z osob- 
nem wejściem i ze 

światłem. 
Zarzeczna 14 m. 16. 

      

Dwóch parów 
poszukuje 

tużego pokoji 
lub dwóch 

w centrum miasta 
z telefonem. 

Oferty do Administi, 
„Kurjera Wilensk.*— 
Jagiellońske 3, tel. 99 
  

Sprzedaje sie 

dužy bufet 
nadający się do biura. 

_Jesiellońska > » 
  

Inżynier specjalista 
w pracach pomiarowych i i 
budowlanych posiadający 
stosunki we władzach i 

urzędach poszukuje 

wspólnika 
z udziałeł 

$ do 10.000 zł.p. 
celem otwarcia biura. 
Oferty pod „Inżynier 
Administracja Kurjera. 

  

ukryte w cieniu, a moja twarz wysta- 
wiona na światło. 

  

Mino- mechanik = eleklrolerhnik 
poszukuje pracy 

w swojej speejalnosci w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Ner. 15, m. 2. į 
  

  
  

Stala pensja miesięcznie prócz wyso- 
kiej prowizji dajemy so- 

lidnym i pracowitym ajentom losowym. Ajenci, 
którzy się wykażą dobremi wynikami i uczciwą 
pracą, mogą otrzymać długoterminową bezprocen- 
tową pożyczkę. Precz ze wszystkimi organizatora- 
mi, szefów biórit.p. pijawek, których jesteś ofiar- 
nem kozlem. Pracuj wprost z Bankiem i nie od- 
dawaj lwiej części swej ciężkiej pracy tym раво- 
rzytom. Wszyscy jak jeden mąż zgłoszą się 11412 
marca między godz. 10—2 i 5—7 przy ul. W. Po- 
hulanka 1, do naczego Kierownika Organizacji, 
którego wydelegowaliómy w tym celu do Wilna. 

Małopolski Zakład Kredytowy 
Lwów. Kopernika Il. 

UWAGA! Początkujących Pań i Panów chąętwie 
przyjmujemy i pouczamy. 

    от 

  

і
 

OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedówiąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

2277—0 ufica Wielka 14, tel. 12-%. 
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— Dlaczego twój przyjaciel Szułe zawsze się 
przebiers na maskaradę za Napoleona? 

— Bo lubi trzymać rękę na pugiłaresie. 

wiedział, co kto zrobił. Nadewszystko, 
jestem ciekaw pani wrażeń. Następnie 

— W ręku zamordowanego. Jak 
to się tam znałazło — Pan Bóg wie. 

ROZDZIAŁ VII. 

KROKI 

Czerwony pompon z pantofelka 
March w ręku zamordowanego: 

Z przerażającą szybkością zestawi- 
łam to odkrycie z wydarzeniem po- 
przedniej nocy i urywkami złowiesz- 
czej, podsłuchanej rozmowy: „Ręka 
każdego członka naszego rodu jest 
stworzona do rewolweru* — „Można 
bylo znaleźć inne wyjście...* „Jeszcze 
dziś". 

— Co pani jest, panno Saro? 
— N-nic — odpowiedziałam drżą- 

cym głosem. — Nic. Zupełnie nic. 
— Przypuszczam, że mi pani po- 

wie, nie teraz to później — rzekł le- 
niwie O'Leary. — Tymczasem prosił- 
bym panią o zapewnienie mnie, że i ja 
jestem już na tym tropie, co pani, tyl- 
ko wiem mniej od pani. 

Zapomniałam, że jego oczy były 

  

— Zapewniam pana — odparłam 
ostrym głosem. 

— Dobrze, że panią znam, panno 
Saro, bo inaczej powziąłbym silne po- 
dejrzenie. A propos, szef policji wy- 
raził przypuszczenie, że pani mogła 
popełnić morderstwo, jako że pani 
znajdowała się w tym pokoju. Jako 
motyw... podał lowełasowski zamach 
na pani osobę. No, niech się pani uspo- 
koi, droga pani! Wytłumaczyłem mu, 
że się myli i zaręczyłem za panią. 
Mogła pani zastrzelić Adolfa Federie 
i ukryć w jakiś zręczny sposób rewol- 
wer, i pobudkę zbrodni, ale ja w to 
nie wierzę. 

— Nie widziałam jego oczu, tyłko 
surową linję ust i pomimo że w głosie 
zabrzmiał ton humoru, przeszły mnie 
ciarki. 

— Więc, panno Saro — ciągnął 
z ożywieniem O'Leary — chcę żeby 
mi pani powiedziała wszystko, co się 
zdarzyło w tym domu od pani przy- 
bycia. Wszystko, to znaczy nie po- 
mijając żadnej drobnostki. Co kto po- 

chciałbym usłyszeć drobiazgowy opis 
wypadków ubiegłej nocy — gdzie pa- 
ni siedziała, jak wygłądał pokój, o ile 
lampa była przyćmiona — jak było 
z tym strzałem, co pani zrobiła, zer- 
wawszy się z fotelu, z której strony 
spojrzała pani na ciało, w jaki sposób 
znalazła pani sznur od dzwonka, co 
kto powiedział, dowiedziawszy się, co 
się stało i t. p. Wiem, że pani jest 
bardzo spostrzegawcza i chciałbym z 
tego skorzystać. — Uśmiechnął się cza 
rująco. 

— Moje wrażenia — odpowiedzia- 
łam powoli — są z tych, które spę- 

dzają sen z oczu. Czuję naokoło siebie 
wir zwalczających się nawzajem sił 
i wrogich indywiduałności. Cały ten 
straszny dom wydaje się mi — za- 
wahałam się — muszlą, rozbrzęczana 
sprzecznemi namiętnościami. 

— Nie posądzałam pani o tyle wy- 
obraźni — rzekł O'Leary. — Proszę, 
niech pani mówi. 

(D. с. N.) 

  

riant statinio 9). 02 Go, ma 

k. Wydewnietwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. edp. 

     

   
Druk. „2 „Zniez* Wilno, ul. Što Jaiska 1, telefon 3-40 
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