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Rok VIII. 
  

Wyczerpujące dyskusje, przepro- 
wadzone ostatnio w Komisjach Spraw 
Zagranicznych Sejmu i Senatu nad 
eałokształtem polskiej polityki zagra- 
nicznej doby obecnej, potwierdziły 
wymownie raz jeszcze tę wielką i do- 
niosłą prawdę, że jednolitym jest po- 
głąd całego narodu polskiego na naj- 
istotniejsze zagadnienia przeżywanej 
chwili dziejowej. 

Opinja międzynarodowa miała о- 
kazję raz jeszcze przekonać się o jed- 
nomyślności i spoistości polskiej opi- 
nji politycznej w najważniejszych 
sprawach międzynarodowych. 

W przebiegu debat ujawniły się je- 
dynie pewne rozbieżności co do oceny 
metod i taktyki, po których polska po- 
lityka zagraniczna iść winna ku reali- 
zacji zasadniczych celów. 

Do zagadnień, co do których zary- 
sowały się najistotniejsze różnice po- 
głądów, należy niechybnie sprawa za- 
wartych przed rokiem przez Rząd Pol- 
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NIEZALEŽNY ORGAW DEMOKRATYCZNY 

A P. MINISTRA ZALESKIEGO 
  

w sprawie umów polsko-niemieckich 
wygłoszona na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 marca. 

ski dwóch zasadniczych umów z na- 
szym zachodnim sąsiadem: umowy 
handlowej z dnia 17 marca 1930 roku 
i umowy likwidacyjnej z dn. 31 paź- 
dziernika 1929 r. 

Ponieważ umowy te regulują. nie- 
zmiernie obszerne co do swego zakre- 
su i doniosłe w praktycznych skutkach 
dziedziny stosunków wzajemnych mię 
dzy Polską a Rzeszą niemiecką, Rzą- 
dowi zależy specjalnie na należytem 
zrozumieniu przez polską opinję poli- 
tyczną istotnych przyczyn powziętych 
decyzyj. To też pomimo faktu, że o- 
bie umowy były przedmiotem wyczer- 
pujących oświadczeń Rządu, składa- 
nych w toku obrad komisyjnych, pra- 
gnę raz jeszcze w wielkim rzecz prosta 
skrócie, przedłożyć Wysokiej [Izbie 
motywy, które spowodowały Rząd 
Polski do podpisania tych umów i 
przedłożenia ich Izbom do ratyfika- 
cji. 

Rok temu, mówiąc o zawartych u- 
mowach stwierdziłem, że: 

Koordynacja i współdziałanie międzynarodowe — Środki 
do opanowania kryzysu. 

„Połska musi konsekwentnie dą- 
żyć do koordynacji swych sił z wiel- 
kiemi siłami życia gospodarczego Eu 
ropy. Musi dążyć do odważnego zmie- 
rzenia tych sił na terenie normalnej 
współpracy i konkurencji wszechświa- 
towej, gdyż trzeba mieć przy zacho- 
waniu wszelkiej ostrożności żywą wia- 
rę w wielkie siły gospodarcze orga- 
nizmu polskiego. 

Nie wolno w XX wieku izolować 
życia polskiego od głębokiego nurtu 
współpracy i współtwórczości między 
narodowej. 

Rok mija od tego mego oświadcze- 
nia. Rok, który jeszcze wyraźniej pod- 
kreślił i uwypuklił tę prawdę, że tylko 
przez koordynację i współdziałanie 
międzynarodowe uzyskać można sku- 
teczne środki dla walki z szalejącym 
kryzysem gospodarczym. To też Rząd 
Polski—jak miałem to zaszczyt stwier- 
dzić ostatnio w przemówieniu mojem 
na Komisji Sejmu, w głębokiej świa- 
domości, że tylko w drodze czynnej 
współpracy międzynarodowej szukać 
można dróg opanowania istniejących 
trudności gospodarczych, konsekwent- 
nie politykę międzynarodowej współ- 

Konsekwentne stanowisko 

pracy gospodarczej kontynuuje, nie 
zniechęcając się trudnościami, które 
na tej drodze spotyka. Polityka ta 
znalazła swój wyraz w kilkunastu trak 
tatach handłowych bilateralnych, prze 
dłożonych ostatnio Izbom do ratyfi- 
kacji, oraz w niezmiernie aktywnym 
udziale Polski w pracach nad zagad- 
nieniami międzynarodowej współpra- 
cy gospodarczej, prowadzonej pod 
auspicjami Ligi Narodów. 

W komitetach ekonomicznych i fi- 
nansowych Ligi. w - konferencji 
paneuropejskiejj w pracach bloku 
państw rolniczych, przedstawiciele Pol 
ski wydajnie w ostatnim roku współ- 
pracowali. 

Wyrazem tej samej konsekwentnej 
polskiej linji politycznej było zawarcie 
z Rzeszą niemiecką przedkładanych u- 
mów. Uwagę przedewszystkiem pra- 
gnę poświęcić umowie gospodarczej, 
która stwarza podstawy normalnej 
współpracy między obu krajami. 

Za chwilę p. minister przem. i han- 
dlu podda fachowej ocenie poszczegól- 
ne postanowienia zawartej umowy 
handlowej. Ze swej strony ograniczę 
się przeto do uwag natury ogólnej. 

rządu polskiego w sprawie 
traktatu z Niemcami. 

Stanowisko Rządu Polskiego w 

sprawie traktatu handlowego z Niem- 
eami było konsekwentnem od szeregu 
lat. Strona polska nie wywołała wojny 
celnej, zawsze uważając stan nieure- 
gulowanych umownie stosunków go- 

spodarczych między obu krajami za 
wysoce niekorzystny dla obydwóch 
stron. To też Polska stale była gotową 
do zawarcia układu handiowego z Rze 
szą. Jedynym warunkiem, od którego 
uzależniała swą zgodę było uzyskanie 

równowartości wzajemnych koncesyj. 
Proszę Panów, każdy układ mię 

dzynarodowy stanowi z konieczności 
pewien kompromis; kompromis w tak 
ważnym dla Polski układzie musiał 
się opierać na starannem wyważeniu 
wzajemnych koncesyj i mam wrażenie 
że podpisana umowa równowagę tę 
realizuje. 

Nie będę Panom przypominał po- 
szczególnych etapów pięcioletnich mo- 
zołnych rokowań o traktat handlowy, 

  

rokowań parokrotnie 
zasadni- 

W toku tych 
zmieniały się płaszczyzny 
czych rozmów. 

Rokowano o szeroki traktat tary- 
fowy, był okres, gdy mówiono o krót- 
kiem prowizorjum, wreszcie w 
dn. 17 marca 1930 roku podpisany 
został układ beztaryfowy, oparty na 
wzajemnej klauzuli największego u- 
przywilejowania. 

Parę słów pragnę poświęcić dwom 
zarzutom zasadniczym, które zostały 
wysunięte w tej sprawie w toku dy- 
skusji w Komisji, to jest sformułowa- 
nin kłauzul osiedleńczych i niemiec- 
kiej polityce celnej w dziedzinie ochro- 
ny rolnictwa, która to polityka naru- 
szyła równowagę wzajemnych konce- 
syj gospodarczych w podpisanym trak 
tacie i zagraża dalszem przesuwaniem 
się na naszą niekorzyść bilansu wy- 
miennego Polski z Rzeszą niemiecką. 

A więc przedewszysikiem postano- 
wienia dotyczące wjazdu i pobytu: 

Kiauzule osiedieńcze. 

Zaznaczam, że prakiyka handlo- 
wych umów międzynarodowych nie 
znała i nie zna traktatów handlowych 
bez klauzuł, dotyczących osób fizycz 

nych i prawnych. Jest bowiem rzeczą 
naturalną, że jeśli traktat handlowy 
przewiduje w najdrobniejszych szeze- 
gółach sposób traktowania towaru we 
wzajemnym obrocie, a więc: wyso- 
kość ceł, szezegóły odprawy celnej, 
opłat administracyjnych i t. d. to mu- 
si on przewidywać uprawnienia tych, 

którzy są czynnymi wykonawcami ma 
terjalnych uprawnień traktatowych, a 
więc przemysłowców i handlowców. 
Naturalnem wobec tego było, że trak- 
lat handłowy polsko-niemiecki mu- 
siał zawierać kłauzule dotyczące wja- 

zdu i pobytu. 
Stanowisko polskie w tej sprawie 

wychodziło z zasadniczej przesłanki, 
że przy zagwarantowaniu obustron- 
nem maożliwości legalnego wykonywa- 

  

nia przez kupca i przemysłowca obu 
krajów swego zawodu, klauzule osie- 
dleńcze nie mogą się stać źródłem rea- 
lizaeji celów, nie mających nic wspėl- 
nego z normalnym obrotem i współ 

pracą gospodarczą między obu kraja- 
mi. To też uwzględniając specjalną 
pozycję ziem zachodnich w tych za- 
gadnieniach, wykluczyliśmy całkowi- 
cie możliwości osiedlania się na roli 
oraz osiedlania się drobnych kupców. 

Została w pełni utrzymana przytem 
zasada swobody ustawodawstwa we- 
wnętrznego, a więc ustawy o cudzo- 
ziemeach i dekretu o ochronie rynku 
pracy. Uprawnienia strony niemiec- 
kiej oparliśmy na klauzuli największe- 
go uprzywiłejowania, przeto na typie 
zobowiązań przyjętych ogólnie w tej 
dziedzinie w zachodnio-europejskich 
traktatach handlowych. .W postano- 
wieniach o tak zwanych dawno osia- 
dłych. braliśmy pod uwagę interesy 

kilkudziesięciotysięcznej rzeszy — па- 
szych obywateli, których los w czasie 
wojny przerzucił na terytorjum Rze- 
szy, a którym groził przymusowy po- 
wrót. 

Przez postanowienia, iż pobyt t. zw. 
dawno osiadłych, musi być nieprze- 
rwany od roku 1919 do chwili obecnej, 
zapobiegliśmy możliwości masowego 
powrotu obywateli niemieckich, za- 
mieszkujących przed wojną dzielnice 
zachodnie. Pragnę przeto z całym na- 
ciskiem stwierdzić, że klauzule osie- 
dleńcze, dając gwarancje noramlnych 
stosunków w tej dziedzinie między Pol 

ską a Niemeami, uniemożliwiają cał- 
kowicie wykorzystanie ich dła celów 
nie mających związku z normalną 
współpracą gospodarczą. 

Przechodzę obecnie do sprawy dru- 
giej: 

W dyskusji wysunięto tezę, że wo- 
bec ostatnich jaskrawo protekcjoni- 
stycznych pociągnięć w dziedzinie o- 
chrony rolnictwa ze strony niemiec- 
kiej polityki gospodarczej, równowa- 
ga wzajemnych korzyści gospodar- 
czych przesunęła się niezmiernie na 

niekorzyść Polski. 

Jednostronne stanowisko Rzeszy narusza równowagę 
Niemiec 

Niechybnie, już wprowadzone i za- 
mierzone ostatnio nowe zarządzenia 

niemieckiej polityki gospodarczej, idą- 
ce w kierunku wyraźnego protekcjo- 
nizmu rolniczego naruszają wydatnie 
równowagę wymienną nietylko Połski, 
ale i wszystkich państw rolniczych, do 
stawców Rzeszy. 

Stanowisko nasze w tej tak donio- 
słej sprawie jest następujące: 

Polska jako kraj rolniczy może naj- 
lepiej rozumie i docenia konieczność 
zdecydowanej wałki z kryzysem rolni- 
czym. Rozumie też specjalne interesa 
żywotne naszego iada zachodniego 
w opanowaniu kryzysu rolniczego i 
powrotu do stanu opłacalności pro- 
dukcji: rolniczej. To też opinja polska 
z całem zrozumieniem i zainteresowa- 
niem śledzi wielki wysiłek czynników 

  

kierujących niemiecką połityką gospo / 
darczą w kierunku opanowania kry- 
zysu rolniczego. Rozumie też doskona- 
le, że jednym ze środków w tej akcji 
jest właściwa polityka celna, dzięki 
której może być osiągniętą stabilizacja 
ną poziomie opłacalności. 

Ale obawiam się jedynie ujawnia- 
jących się pewnych tendencyj do 
sztucznego i nadmiernego zwiększania 
produkcji rolniczej, szczególnie tych 
produktów, na których opiera się rów- 
nowaga wymienna z szeregiem państw 
rolniczych, a więc masła, jaj, jęczmie- 
nia i pszenicy. 

Wydaje nam się bowiem, że naj- 
istotniejszem zagadnieniem praktycz- 
nem w walce z kryzysem rolniczym 
jest znalezienie dróg do zdjęcia z ryn- 
ków światowych nadwyżki produkcji 
rolniczej, ciążącej nieznośnie na kształ 
towaniu cen i że każda akcja, idąca 
nie ku stabilizacji i normowaniu świa- 
towej produkcji rolniczej, a ku jej wy- 
datnemu zwiększaniu, przeciwstawia 

i Europy. 

się automatycznie wskazaniom solidar 
nej akcji międzynarodowej w tej dzie- 
dzinie. 

Pragnąłbym w tem miejscu powo- 
łać się na zdanie jednego z majwybit- 
niejszych przedstawicieli niemieckiego 
życia gospodarczego, który z całą sta- 
nowczością i z całym swym autory- 
tetem przeciwstawiał się nadmiernym 
tendencjom  prętekcjonizmu agrarne- 
go. Stwierdził on, że nie kto inny jak 
przemysł niemiecki jest najbardziej 
zainteresowanym w zwiększeniu siły 
kupna państw rolniczych i że przede- 
wszystkiem dobrze zrozumiane inte- 
resy całokształtu gospodarstwa naro- 
dowego - Rzeszy nakazują czynną 
współpracę w opanowaniu kryzysu 
gospodarczego państw rolniczych, 
przedewszystkiem państw środkowej 
+-wsehodniej Europy. 

Życie potwierdziło całkowicie tę 
ocenę, bo jeśli dla przykładu weźmie- 
my chociażby cyfry obrotu towaro- 
wego Rzeszy za rok 1930, to stwier- 
dzimy, że wywóz niemiecki do krajów 
rolniczych zmniejszył się wydatnie po- 
wodując pogłębienie kryzysu przemy- 
słowego Rzeszy. 

Pozwoliłem sobie na dłuższe uwa- 
gi w iej sprawie dlatego, by móc 
stwierdzić, że powojenne gospodar- 
stwo międzynarodowe rozwinęło się 
w kierunku tak istotnej i bezpośred- 
niej współzależności gospodarczej po- 
szczególnych organizmów  państwo- 
wych, że na dłuższą metę nie wydaje 
mi. się możliwem utrzymanie zbył 
jednostronnej linji polityki gospodar- 
czej jednego z państw, gdyż w skut- 
kach swych niezwłocznie i bezpo- 
średnio uderza w żywołne interesy 
własnego gospodarstwa narodowego. 

To też wydaje mi się, że obawy 
wyrażone w toku dyskusji, iż zamie- 

(S T ATSITIKTINIS O TAS ETD 

Marszałek Piłsudski 
czyta na Maderze 

tviko „Kurjer Wilenski“. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dzisiejszy „Express Poranny* w Warszawie zamieszcza ko- 

respondencję z Madery słynnego podróżnika, kapitana Lepeckiego, 

p. t. „Najnowsze wieści z Madery". 

W korespondencji tej kap. Lepecki pisze, że Marszałek Piłsud- 

ski w rozmowie z nim zaznaczył, że jeszcze przed wyjazdem 

z Warszawy na Maderę kazał sobie zaprenumerować „Kurjer Wi- 
łeński", jako jedyne pismo polskie, które ohecnie w Funchaiu 
stale czyta. 

Ukazanie się tej korespondencji wywołało w kołach dzienni- 
karzy warszawskich zrozumiałe wrażenie i jest największą sensacją 
ostatnich dni. 

RZESZOWIE     
OD WYDAWNICTWA. 

Zgodnie z zapowiedzią z dzisiej- 
szym numerem „Kurjera Wilenskie- 
go* wszystkim naszym prenumerato- 
rom zamiejscowym wysyłamy repro- 
dukcję obrazu art.-malarza Wacława 
Dawidowskiego „Ulica Św. Ignacego", 

jako PREMIUM BEZPŁATNE ZA 
MIESIĄC STYCZEŃ. 

Prenumeratorom miejscowym re- 
produkcja zostanie doręczona z nume- 
rem „Kurjera Wileńskiego" w sobotę 
14 b. m. 

  

W NIEDZIELĘ 15 MARCA 

W SALI KLUBU PRZEMYSŁOWCÓW Ми 33 
ODBĘDZIE SIĘ 

Akademia Uroczyst 
Karty wstępu przy wejściu. 

kuuczczeniu pamięci 
T. DOSTOJEWSKIEGO 

z racji 50 rocznicy zgonu. 

Peczątek o g. 7 i pół wiecz.     

rzone pociągnięcia polityki gospodar- 
czej naszego sąsiada zachodniego do- 
prowadzą do całkowitego zniweczenia 
korzyści traktatowych, są przesadne i 
że po zawarciu traktatu wzajemny ob- 
rót towarowy ułegnie zwyżce nietylko 
po stronie wywozu niemieckiego do 
Polski. 

Proszę Panów, w skomplikowa- 
nych warunkach ekonomicznych w 
jakich żyjemy, przewidywania zawsze 
są rzeczą zawodną. P. minister Prze- 

  

Bir. 59 (2001) 
  

mysłu i Handlu przedstawi Panom, 
jak już zaznaczyłem, bezpośrednie ko- 
rzyści, jakie otrzymamy. Mogę jedynie 
stwierdzić, że zachowaliśmy sobie 
wszelkie elementy ochronne, zawarli- 
śmy traktat na rok jeden, ograniczyli- 
śmy kontyngentami możliwości przy- 
wozowe „traktat nie posiada związań 
celnych. Zachowaliśmy przeto wszel- 
kie możliwości rewizji ewentualnych 
złych skutków umowy gospodarczej, 
gdyby się tego okazała potrzeba. 

Umowa likwidacyjna. 

Przechodzę obecnie do paru uwag 
natury ogólnej, tyczących się umów 
haskich i tak zwanej umowy likwida- 
cyjnej. 

W. toku komisyjnych debat mieli 
Panowie sposobność zaznajomienia się 
jak najszczegółowiej z motywami, któ- 
re spowodowały Rząd Polski do pod- 
pisania powyższych umów, pragnę 
przeto jedynie raz jeszcze zwrócić uwa 
gę Panom na szereg przesłanek o cha- 
rakterze ogólno-politycznym, które by 
ły jednym z motywów decyzji Rządu. 
Mam przytem wrażenie, że udział Pol- 
ski w umowach haskich nie budzi po- 
ważniejszych sprzeciwów ani zastrze- 
żeń. Polska nie mogła pozostać poza 
nawiasem tych wielkich układów mię- 
dzynarodowych, które poddawały de- 
finitywnej regulacji wszelkie finanso- 
we sprawy, wynikłe z wojny i trakta- 
tów pokoju. 

Pozatem wiedzą Panowie, jak po- 
ważne bezpośrednie interesy Polski 
były w grze:-uzyskanie w układach 
haskich zwolnienia Polski z obowiąz- 
ku zapłaty tak zwanych .„biens cėdės“ 
i „dette de libčration“, które to pozy- 
cje słanowiły miljardowe obciążenie 
Państwa Polskiego, jest niechybnie 
niezwykle doniosłym i korzystnym fak 
tem. 

Znacznie więcej różnic poglądów 
wykazała dyskusia w sprawie oceny 
tak zwanej umowy likwidacy jnej z dn. 
31 października 1929 r. oraz deklaracji 
Rządu Polskiego w sprawie odkupu 
złożonej przy tej okazji. 

   

O ile chodzi o zawarte w Umowie 
Likwidacyjnej zaniechanie dalszej li- 
kwidacji prywatnych majątków nie- 
mieckich, to idea-zrzeczenia się przez 
Rząd Polski likwidacji w pewnym za- 
kresie za odpowiednie kompensaty nie 
była nową, gdyż już parę lat przed 
umową likwidacyjną idea ta łącznie 
z projektem generalnego układu kom- 
pensacyjnego polsko-niemieckiego by- 
ła wysuwana. 

Nie po naszej stronie łeży wina. że 
układ w tym czasie nie doszedł do 
skutku. 

Z chwilą gdy kwestje dotyczące 
polskich  pretensyj odszkodowanio- 
wych jak i rozrachunkowych do Nie- 
miec, oraz pretensyj obywateli pol- 
skich do Państwa Niemieckiego z ty- 
tułu zapadłych wyroków przed Mie- 
szanym Trybunałem Rozjemczym w 
Paryżu i t. p. — zostały przez Plan 
Young'a ostatecznie rozwiązane a to 
w ten sposób, że globałny. charakter 
anuitetów niemieckich zamykał. Pol- 
sce możność dalszego dochodzenia 
swoich pretensyj z tytułu wojny i trak- 
tatów, Rząd Polski z całą energją dą- 
żył do uzyskania zrzeczenia się ze stro 
ny Niemiec pretensyj obywateli nie- 
mieckich do Państwa Polskiego i dą- 
żenie to urzeczywistnił w Umowie 
Warszawskiej. 

„ Układ ten według najgłębszego na- 
szego przekonania i najsurowszej na- 
wet krytyki stanowi zdrowy i korzyst- 
ny dla obu stron kompromis. 

Skutki umowy haskiej. 

Pozatem nie jest rzeczą obojętną, 
zarówno z punktu widzenia politycz- 
nego jak i gospodarczego, że przez ten 
układ Państwo Polskie zostaje zwol- 
nione od prowadzenia kilkunastu ty- 
sięcy procesów, które w atmosferę wza 
jemnych stosunków między obu naro- 
dami wnosiły elementy niepokoju i roz 
drażnienia. Przypomnijmy sobie bo- 
wiem dla przykładu, jak wiele powo- 
du do wzajemnych ostrych polemik 
dał lata trwający proces chorzowski— 
a przecież podobnych procesów nieza- 
łatwionych były setki. 

To też polubowne zakończenie w 
jednym wielkim układzie wszystkich 
procesów, wynikających z wojny i 
traktatów pokoju stanowi niechybnie 
bardzo doniosłe i pomyślne rozwiąza- 
nie trudności w stosunkach wzajem- 
nych. 

Likwidacja sporu o prawną moc 
cesji kontraktów rentowych przez 
Rząd pruski gdańskiemu Bauerbanko- 

wi i związaną z zakończeniem tego 
sporu deklaracja Rządu Polskiego © 
tak zwanym odkupie wywołały rów- 
nież szereg daleko idących krytyk. 
"Najpoważniejszym argumentem 

tych krytyk było, że układ stwarza 
rzekomo możliwość ingerencji Rządu 
państwa ościennego w stosunki Rządu 
Polskiego z jego obywatelami. 

Zarzut ten był przedmiotem szcze- 
gółowych deklaracyj przedstawicieli 
Rządu w Komisji Spraw Zagranicz- 
mych Sejmu, pragnę jednak raz jesz- 
cze podkreślić z całym naciskiem, że 
z zawartych układów nie wynika pra- 
wo sąsiada naszego do ingerencji w 
stosunek Państwa Polskiego do jego 
obywateli. Podstawą wszelkich roz- 
mów w tej sprawie było powyższe ka- 
tegoryczne stanowisko Rządu Polskie- 
go. 

Na tem kończę uwagi swoje co do 
umów będących przedmiotem dzisiej- 
szych debat. 

Przywrócenie zaufania w stosunkach międzynarodowych — 
nakazem chwili. | 

  

a zakończenie pragnąłbym po- 
dzielić się z Panami paroma uwagami 
natury ogólnej. 

   

Imperatywnym nakazem chwili o- 
becnej jest wysiłek celem przywróce- 
nia zaufania w stosunkach międzyna- 
rodowych. Nie zamykajmy bowiem о- 
czu na fakt, że ogólna sytuacja euro- 
pejska w przeciągu ostatniego roku 
rozwijała się w kierunku zwiększają 
cych się trudności gospodarczych i 
pewnego ogólnego niepokoju. Jeśli rzu 
cimy okiem na olbrzymie cyfry bezro- 
botnych w poszczególnych krajach 
Europy, cyfry sięgające paru miljo- 
nów w niektórych państwach, jeżeli u- 
przytomnimy sobie, że w tak dóniosłej 
międzynarodowej współpracy finanso- 
wej zwiększyły się zdenerwowanie i 
nieufność wzajemna, że w atmosferze 
politycznej, szczególniej przed paru 
miesiącami były objawy wzrastające- 
go niepokoju — to musimy sobie zdać 
sprawę, że przeżywana chwila wyma- 
ga w interesie wszystkich, niezmiernie 
energicznej skoordynowanej i zdecydo 
wanej akcji międzynarodowej w kie- 
runku opanowania istniejących trud- 

ności. Polityka polska, świadoma naj- 
dokładniej istniejącego stanu rzeczy. 
z całą stanowczością jest dziś zdecy- 
dowana iść po linji solidarnej współ- 
pracy międzynarodowej. 

Wysoka Izbo — podobnie jak Rząd 
Połski cała opinja polska z uczuciem 
szczerej radości przyjęła przed paru 
dniami fakt zawarcia między mocar- 
stwami zachodniemi doniosłego poro- 
zumienia w sprawach zbrojeń mor- 
skich, widząc w niem niezmiernie do- 

niosły etap w kierunku realizacji ideż 

(Dokończenie na str.2-ej szpalta 6-ta) 

EEST EEE MAS PTI 

Podziekowanie. 
Ża pomyślnie dokonaną operację 

oraz troskliwą opiekę p. Dr-wi 

Mieczysławowi Trzeciakowi tą 

drogą składam serdeczne podzię- 
kowania. 

L. Czerwijowska. 

RESTA ОУО ОООр 
\
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WIADOMOŚCI AKADEMICKI 
Głos seniora. 
Parę uwag na czasie. 

Bezideowość młodzieży naszej jest. 
jednem z utartych twierdzeń powo-, 

  

jennych, przyjętych już przez starsze 
pokolenie, jako pewnik, nie podlega- 
jący dyskusji. To starsze pokolenie, 
które było młodzieżą w chwili wybu- 
chu wojny i na krótko przedtem, po- 
kolenie, które doszło do pełni świado- 
mości w okresie wyjątkowej egzalta- 
cji ideowej, mimowoli przykłada do 
młodszych swoją własną miarę, wyma 
ga odeń tego, co dawało samo. Za na- 
szych czasów pracować w dzień pow- 
szedni uczciwie i sumiennie na swoim 
odcinku pracy, a odpoczywać w świę- 
to — to nie było dość. Za naszych cza- 
sów... wiemy dobrze, co trzeba było 
robić, by zasłużyć na normalne, prze- 
ciętne uznanie otoczenia. Mam wra- 
żenie, że czasem plączemy pojęcia. Że 
ulegamy  przyzwyczajeniom  myśło- 
wym, kiedy w dalszym ciągu wymaga 
my od dzisiejszej młodzieży czegoś 
więcej, niż by spełniała swój codzien- 
ny obowiązek pracy. Budujemy, roz- 
budowujemy Polskę nieustannie, co- 
dziennie, na chłodno i rozważnie. Bie- 
rze w tem udział każdy obywatel, jeśli 
robi dokładnie i dobrze to, co doń na- 

leży, chociażby tylko szewc — co do- 
brze szyje buty. Młodzież akademicka 
— wystarczy jeśli gruntownie i sumien 
nie przygotuje się do zastąpienia nas. 
gdy przyjdzie pora, przy naszych war- 
sztatach. I jeśli wypracuje w sobie kar 
nego i lojalnego obywatela Państwa 
Polskiego. To jest ciężka roboła. Kto 
wie, czy nie jesteśmy największymi in 
dywidualistami na świecie? Nigdzie 
tak jak u nas nie ceni się osobistej 
godności. Nigdzie tak zazdrośnie nie 
strzeże każdy swoich przywilejów. 
Apotem tradycyjnieśmy przywykli 
krzywo patrzeć na przedstawicieli 
władzy. To w nas tkwi jeszcze głębiej 
niż niewoła. To było w nas jeszcze 
przed rozbiorami. A to jest coś, co mu 
si być wyrwane z korzeniem, gdy cho 

© dzi o nasze władze państwowe, z poś- 
ród nas samych wyłonione, przez ni- 
kogo nam nie narzucone, a więc par 
exellence demokratyczne. Stworzenie 
nowego typu polskiego państwowca 
jest zadaniem młodzieży, tem pilniej- 
szem i konieczniejszem, że starsze po- 
kołenie już się en błoc nie da przefa- 
sonować wewnętrznie. Dzisiaj to zagad 
nienie rozstrzygają w sobie normalnie 
tylko nieliczne jednostki. Ogół społe- 
czeństwa ustosunkowany jest do pań- 
stwa raczej odpornie, zawsze krytycz- 
nie, wymaga bardzo dużo, dawać ze 
siebie nie uważa za potrzebne. Nasze 
pokolenie stworzyło Państwo Polskie; 
ukształtować państwowca już nie zdą- 
żyło. To należy do naszych bezpośred- 
nich następców w czasie, do dzisiejszej 
młodzieży akademickiej. To jest jej 
wielkie zadanie, jakkolwiek może ma- 
ło efektowne, bo nie dające natychmia 
stowych błyskotliwych rezultatów. Na 
tem właśnie ma polegać ideowość mło- 
dzieży. Egzaltowana ideowość., żyją- 
ca w atmosferze nieodzownej, bliskiej 
ofiary ze siebie całego, dziś nie jest po- 
trzebną i daj Boże, by potrzebną nie 
była już nigdy. A jeśli się tak zdarzy, 
gotowość do pełnej ofiary przyjdzie 
sama ze siebie, jako konsekwentny 
wynik rzetelnej lojalności obywatela, 
przejętego do głębi duszy dobrem swo- 
jego Państwa. 

  

W. Dobaczewska. 
g 

Po klęsce — wykłamywanie się. 

Mała jednak nadzieja jest wyszłachetnie- 

nia obwiepolskiego „ciemnogrodu. Oto te- 
raz, zamiast się bić w piersi po klęsce — 
„sami sobie jesteśmy winni, zasłużyliśmy na 
te wyniki, które dosta. y' — mącą wodę 
aby przesłonić jej obraz rzeczywisty. Wy- 
klamūją sie małostkowo i śmiesznie, cze- 
piając się jak tonący brzytwy tego niesz- 
częśliwca, który niewiadomo poco przyszedł 
bez łegitymacji na zebranie. „Aha więcej 
musiało być takich! Więcej? Z pewnością 
Znając was i wasze metody dobrze jesieś- 
my pewni, że ich było sporo między wami. 
Ałe w to żeby po stronie Kół Naukowych 
po za tym jednym było więcej, a tembar- 
dziej tyłu zeby aż wpłynęli na głosowanie 
nikt, nawet najnaiwniejszy wasz sympatyk 
nie uwierzy. Przecież mieliście swoich ludzi 

  

  

   

przy drzwiach a piszący te słowa był świad- 
kiem szeregu incydentów z tego powodu, 
nie wpuszczano nawet wielu najzupełniej 
uprawnionych, dla jakichś tam drobnych 
braków, ktoś np. miał indeks przy sobie tył- 
ko, a nie miał legitymacji musiał wracać po 
nią do domu. 

Ale czemś trzeba się wykłamać przed 
senjorami, więc kłamliwe wykręty: w ruch! 
W paszkwilanckim organie ośmiełacie się 
zaczerpiać osobę kuratora, co do którego 
wiecie, że jest pohad tem wszystkiem i że 
jeśli kioby mógł mieć do niego pretensje 
to tylko o to, że traktował was o wiełe szla- 
chetniej niż na to zasługujecie! 

Chcecie ukryć „panowie z mieczykami* 
główne przyczyny swych niepowodzeń. Słusz 
nie więc, ostaliście rozbici. 

Brak wam bowiem do walki cech naj- 
istotniejszych — odwagi (miewacie tylko tu- 
pet i bezczelnoś uczciwej broni (zbyt 
często walczycie kłamstwem i oszczerstwa- 
mi) — przywiązania do przywódców (skan- 
dal bratniacki zwaliliście na kilku swych 
niedawnych wodzów i wypariłście się ich 
z lekkiem sercem). 

Z takiemi „enotami bojowemi* swych. 
„Okopów Św. Trójcy** — napewno nie obro- 
nicie. 

Orężny nosicie zn. a jednak nie u- 
miecie ani zwyciężać ani przegrywać z ho- 
norem. 

    

  

  

    

L. M. 

Powstanie Koła Opieki nad 
akademikiem polskim zagranicą. 

W dniu 8 b. m. odbyło się w lokalu, „Leg 
jonu Młodych zebranie konstytucyjne Ko- 
ła Opieki nad akademikiem polskim zagra- 

nicą. к 
Założycielami Koła na gruncie Wileń- 

skim są następujące organizacje: K! Vil- 
nensia, K! Gresovia, Myśl Mocarstwowa. K! 
Aquiłanja, Związek Polskiej Młodzieży De- 
mokratycznej i Legjon Młodych; przyrzekły 
swój współudział w pracy i inne orga- 
nizacje ideowe, oraz zrzeszenia Studentów 
Polaków z zagranicy. 

Celem koła wileńskiego jest: 
1) Roztoczenie opieki nad młodzieżą pol- 

ską studjującą zagranicą oraz nad Polakami 
przybyłymi na studja do Polski z obczyzny. 

2) Przygotowanie tej młodzieży do roli 
którą pełnić będzie wśród obcego społeczeń- 
stwa dla dobra Rzeczypospolitej. 

3) Organizowanie tej młodzieży cełem 
odpowiedniego reprezentowania idei Pań- 
stwowej Polskiej wobec społeczeństw obcych. 

Zebranie po ustaleniu definitywnego 
brzmienia Statutu Koła uchwaliło ukonsty- 
tuowanie się Rady Koła w skład której 
weszło po 2 delegatów z każdej organizacji 
przystępującej do Koła. 

Prezesem Rady został wybrany kol. S. 
Klaczyński, sekretarzem kol. Waliszewski 
Włodzimierz. 

Rada Koła uchwaliła zaprosić na następ- 
ne zebranie Koła wszystkie organizacje i 
zrzeszenia akademickie istniejące na terenie 
U. S. B. które z tytułu swych prac mogą 
interesować się zadaniami Koła Opieki. 

Zebranie to wyznaczono na dzień 26-g0 
kwietnia 1931 r. (niedziela) na godzinę 16 
do lokalu Ogniska Akademickiego przy uł. 
Wielkiej 24. 
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Sobótka w Vilnensii. 
W ubiegłą sobotę odbyła się w lokalu 

„Vilnensii* pierwsza jej, uroczysta sobótka 
w nowem locum. Poważna ta i miła kor- 
poracja cieszy się odpowiedniemi do swej 
wartości — szacunkiem i sympatją, to też 
bardzo miła jej i ładnie urządzona siedzi- 
ba szybko napełniła się gośćmi; honorowymi 
filistrami, sympatykami, przedstawicielami 
bratnich organizacyj, jak K! „Akvilanii* 
„Cresovii“, „Legjonu Młodych*, „Sniadecji*, 
Zw. Pol. Mł. Dem. i innych, których już nie 
zapamiętaliśmy. 

Z przedstawiciełi starszego społeczeństwa 
najpierwszy przybył p. pułk. Furgałski po- 
tem prof. Bossowski, później zaś p. woje- 
woda Kirtiklis, ppułk. Dobaczewski i jeszcze 
szereg innych osób. 

Zebranie zainaugurował trzykrotnem u- 
derzeniem rapira w stół prezydjalny, prezes 
korporacji p. Dziakowicz, poczem krótkó 

  

  

zagaił oddając niebawem głos barwiarzowi” 
Tubielewiczowi dla wygłoszenia tradycyjne- 
go referatu, który tym razem miał temat, 
społeczno- prawniczy, o organizacji więzien- 
nictwa zagranicą. Po referacie wywiązała się 
dłuższa bardzo interesująca dyskucja. roz- 
poczęta przez komilitona Roka, zabierali 
w niej głos pp. pułk. Furgalski, com. Zo- 
chowski, kpt. Galinat, ołderman Dziakowicz 
i inni. x 

Po tej części sobótki nastąpiła część we- 
soła, która przeciągnęła się w gardzo mło- 
dzieńczym i beztroskim nastroju, któremu 
dali się porwać i starsi, szanowni goście — 
długo w noc. 

Mydlenie oczu. 
T. zw. „Naczelny Komitet Akademicki 

prostuje... W endeckich pismach ukazały się 
jego wykrętne wyjaśnienia przeczące temu, 
że aresztowany niedawno za nadużycia w 
Wil. Kom. Ak. Hieronim Grzyb był preze- 
sem Wil K. A. „Od roku 1929 nie piastuje 
żadnych stanowisk na terenie akad. (?). 

Można się z tem ostainiemi'jakos zgodzič, 
choć tę kwestję, jeszcze zbadamy, ale prze- 
czenie pierwsze wymaga komentarza. Wie- 
my, że jeśli zaatakujemy N. K. A. to nam 
odpowie iż ma na myśli stanowisko p. G. 
w chwili jego aresztowania, ale ów komu- 
nikat jest tak wykrętnie skonstruowany, że 

  

_- STARY IDJOTA. 
Na scenie młodzież maturalna, 

kwiat ośrodka społeczeństwa, gnież- 
dżącego się w zapadłem „kresowem“ 
miasteczku, może o tradycjach histo- 
rycznych nie najpodłejszych, może z 
ruinami jakichś wielkich poczynań 
wielkich tutejszych ludzi, jakichś dru- 
karń, klasztorów, zborów, uwłaszczeń, 
ale dziś... prowincjonalna dziura, ze- 
słanie dla kulturalnych ludzi niosą- 
cych „oświaty kaganiec* i nowe prą- 
dy. 

Jeden z tych ludzi z zewnątrz jest 
wychowawcą tej 8-ej klasy, więc właś- 
nie jej specjalnie wpaja, i to wiemy 
że nawet wbrew tamującym jego zapa- 
ły ludziom wpaja z uczuciem bojowem 
swoje ideały, zasady, swój światopo- 
giąd, a stosunek do współobywateli, 
do życia, urabia w nich wedle swojej 
koncepcji. 

Kocha ich, oni jego, bezmała to 
dzieci jego ducha, oni są dla niego „to 
co matka”... wielkie słowo... Jakże się 
urobiła dusza tych wychowanków 
człowieka o tak wzniosłych uczu- 
<ciach?.. Prócz dwóch, których bez- 

kompromisowość żenuje poniekąd sa- 
mego profesora-wychowawcę reszta z 
lekkiem sercem fałszuje bezwstydnie 
przy egzaminie matematyki. ' Mus... 
trudno, wykładający ten przedmiot 
to... stary idjota... A oto drugi owoc 
wychowawstwa p. Stnisława: ze sta- 
rego idjoty natrząsają się młode ge- 
njusze do ostatnich granie brutalnego 
lekceważenia. Robią sobie z tego zdzie- 
ciniałego starca łobuzerską zabawę, 
beczą, śpiewają, kpią, przypinają 
mu do zgarbionych płeców bałoniki, 
na których widok dławi się ze śmie- 
chu wchodzący dyrektor...??? 

Widownia pęka ze śmiechu... ре- 
ka panna i źrała niewiasta, ryczy ma- 
tołek z galerji i jego piskliwe sąsiadki, 
zaśmiewa się profesor uniwersytetu, a 
niestare nauczycielki wołają: „Jakie 
to paradne“. 

Istotnie, paradne... wyśmiańie sta- 
rości to jest znakomita szkoła wycho- 
wawcza dla młodego pokolenia. Pocóż 
ma sobie w czem bądź obciążać drogę 
życia? Wszak oto wychowawca mówi 
do wychowanka: „Matka? Trudno, 
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Z posiedzenia Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 12.III. Pat. — We 

czwartek dnia 12 b. m. pod przewodni 
ttwem p. prezesu Rady Ministrów 
Sławka odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem załatwione zo- 
stały między innemi projekty ustaw 
i ratyfikowano szereg umów międzyna 
rodowych, o zapewnieniu czasowych 
mieszkań i pomieszczeń dla robotni- 
ków zwolnionych, o skupie kolei lo- 
kalnych , Drohobycz—Druskieniki i 
Biała—Wiełki Grzymałów i o przesied 
laniu się adwokatów oraz zaliczeniu i 
czasie trwania praktyki adwokackiej. 
Pozatem Rada Ministrów powzięła u- 
chwałę w sprawie statutu organizacyj 
nego Ministerstwa Przemysłu i Hand- 
lu i o wydaniu rozporządzenia w spra 
wie utworzenia powiatu grodzkiego 
śródmiejsko-warszawskiego. 

W komisji budżetowej. 

WARSZAWA. 12.111. Pat. — W 
dniu 12 b. m. na posiedzeniu sejmowej 
komisji budżetowej między innemi 
przyjęto w trzeciem czytaniu projekt 
ustawy w sprawie zmiany niektórych 
postanowień ustawy z 11 grudnia 1923 
roku o zaopatrzeniu emerytałnem fun- 
kcjonarjuszów państwowych i byłych 
wojskowych. Przyjęto poprawki rzą- 
dowe oraz między innemi poprawkę 
posła Glińskiego, nakazującą dolicza- 
nie służby pełnionej przed ponow- 
nem wstąpieniem funkcjonarjusza do 
służby państwowej w pewnym stosun- 
ku, podczas gdy w dotychczasowej u- 
stawie sprawa ta była pozostawiona u- 
znaniu władz. Ponadto przyjęto po- 
prawkę posła Perkowicza (BB) i Wa- 
gnera (BB) w sprawie zaopatrzenia 
emerytalnego podoficerów. Poprawka 
zmierza do tego, że jeżeli podoficer 
będzie zwolniony z wojska i nie dosta 

' nie posady państwowej, wówczas mu- 
si otrzymać 40 proc. emerytury. Do- 
tychczasowe brzmienie ustawy opiewa 
ło, że podoficer mógł być zwołniony 
z wojska po 10 łatach bez żadnego 
zaopatrzenia. 

PORCJE 

Konferencja paneuropejska. 
LONDYN. 12.IH. Pat. „Daiły 

Herałd* donosi, że minister Hender- 
soń wyjedzie dnia 22 marca do Pary- 
ża cełem wzięcia udziału w obradach 
komisji studjów unji europejskiej. 
Dziennik ten przewiduje, że ponadto 
weznią w tej konferencji udział Gran- 
di, Curtius i Załeski. 

Udział Sowietów 
w konferencji zbożowej. 
RZYM. 12.111. Pat. — W między- 

narodowej konferencji zbożowej w 
Rzymie wezmą udział i Sowiety. 

Monarchišci totewscy. 
„Dzień Kowieński* podaje, iż to- 

tewskie ministerstwo spraw wewnętrz 
nych zatwierdziło statut _założo- 
nego w Łotwie „Związku — @а 
zmiany konstytucji”. Celem. związku 
jest dokonanie zmiany konstytucji w 
tym sensie, by naród sam obierał gło- 

" wę państwa, którejby była powierzona 
cała władza wykonawcza. Posłowie 
sejmu byliby odpowiedzialni przed wy 
borcami i mogliby być odwoływanymi 

„Pedeja Bridi* stwierdza, iż mini- 
sterstwo załegalizowało w ien sposób 
łotewską partję monarchistyczną, gdyż 
rzecywistym celem związku jest stwo- 
rzenie królestwa łotewskiego, w skład 
którego miałyby wejść Łotwa, Litwa 
i Białoruś. Monarchiści łotewscy mają 
już kandydatów na tron królewski: w 
ich liczbie ks. Radziwiłła i księcia an- 
gielskiego. Istnieje również hymn mo- 
narchistyczny, zaczynający się od 
słów: „Boże, daj nam krėla“! 

nieświadomym rzeczy może dać do myś- 
lenia jakoby pa Grzyb wogóle prezesem Wil. 
K. A. nie był, co jest fałszem, bo nim był 
i dość długo. į 

Dalej — prezes N. K. A. p. Judycki od- 
był dwudniową wizytację wiłeńskiego śro- 
dowiska i zaakceptował wszystkie zarządze- 
nia p. Ochockiego, ciekawe czy zapytał, dla- 
czego dopiero tak niedawno sprawa p. G. 
poszła do prokuratury, jeśli „od 2 lat", nie 
pełnił on żadnych godności na terenie aka- 
demickim. Coś strasznie długo „ustalano* te 
nadużycia i gdy już nie można było „nie 

  

    ustalić”, a interwenjowała z zewnątrz — o 
pinja (a i nietylko ona...) dopiero zwrócono 
się do sądu. 

dwóch matek mieć nie można, twoją 
matką są twoje zdolności, to jest naj- 
ważniejsze. Wobec takiej teorji wycho 
wawczej cóż znaczy stary idjota? Ty. 
le co te baloniki, które jutro pękną. 
Wartoż na „takie coś* zwracać uwa- 
gę? Wszak to to zaraz się w próchne 
rozleci, nie da już nic, żadnego użyt- 
ku... może chyba z kości? Więc nie 
tylko odtrącić, usunąć, co jest koniecz 
nością w ułatwianiu drogi młodym si- 
łom, by nic im nie przeszkadzało, ale 
jeszcze trzeba drwić i urągliwym śmie 
chem odprowadzić „starego idjotę' do 
grobu. 

„Śmiejmy się... świat może potrwa 
trzy tygodnie* pocóż więc choć na 
chwilę spojrzeć za siebie? Droga tej 
8-ej klasy jest tyłko w jednym wymia- 
rze: przed siebie, za nią niema nie, na- 
wet litości nad wyniszczonym w pracy 
nad ich ojcami i wiełoma młodymi tam 
tego pokołenia starym idjotą. 

Bardzo stara starość, jeśli nie jest 
relikwją narodową, jeśli nie jest wy- 
jatkowym cudem żywotności i siły du 
cha, jest zawsze obrzydliwa, nudna a 
często śmieszna. Tak w głębi duszy 
czują wszyscy, więc najlogiczniejsze są 
owe plemiona, które każą na próbę 
sił gramolić się starym na wysokie pał 
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Obstrukcja endecji przeciwko ratyfikowaniu 
umów z Niemcami zawiodła. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Po raz drugi byliśmy świadkami 

podczas obecnej sesji budżetowej ca- 
łonocnych obrad Izby. Po raz pierwszy 
obrady całonocne miały miejsce w po- 
czątku sesji budżetowej, przy rozpa- 

' trywaniu sprawy tak zwanej Brześcia 
i sprawy pacyfikacji Małopolski 
Wschodniej, które, jak wiadomo, były 
przedmiotem wielkiej kampanji opo- 
zycji przeciwko rządowi. Przyczyną 
długiego posiedzenia Sejmu, trwające 
go od godz. 4-ej p. p. dnia środowego 
do godz. 6-ej rano dnia czwartkowego. 
a więc 14 godzin bez przerwy, była 
taktyką klubu Narodowego, zmierzają 
cego do przeszkodzenia w ratyfikowa- 
niu umowy landłowej i likwidacyj- 
nej z Niemcami. Klub Narodowy przez 
wysłanie kilkunastu swoich mówców 
na trybunę sejmowę, zastosował sy- 
stem obstrukcji, zmierzającej do od- 
wleczenia i rozwleczenia sprawy tej na 
kilka posiedzeń sejmowych. Jednak- 
że obstrukcja ta nie powiodła się, gdyż 
prośby klubu Narodowego do marszał 
ka Sejmu zgłoszone, w ciągu nocy, 
by zechciał odroczyć posiedzenie, nie 
znalazły jego aprobaty, a większość 
sejmowa zdecydowana do ratyfikowa- 
nia obu umów postanowiła przetrzy- 
mać obstrukeję klubu Narodowego, 
wskutek czego ucierpiał poziom samej 

dyskusji, gdyż oprócz mówców po- 
ważnych, głęboko ujmujących to za- 
gadnienie, przemawiali posłowie z klu 
bu Narodowego, ujmujący te sprawy 
pod kątem ściśle prywatnym i jedno- 
stronnym. Mowy ich odbiegały bar- 
dzo, chociażby od przemówień matado 
rów klubu Narodowego, posłów: Stroń 
skiego, Winiarskiego i Żelińskiego. 

Posiedzenie ostatnie niewątpliwie 
trwałoby jeszcze kilka godzin, a więc 
do południa, gdyby nie uchwalenie 
wniosku formalnego, zgłoszonego 
przez posła Hołówkę, o przerwanie 
dyskusji, gdyż na liście widniało jesz- 
cze kilka nazwisk posłów kłubu Na- 
rodowego. Wniosek ten poseł Hołów- 
ko zgłosił po wyczerpującej dyskusji, 
nad ranem około godziny 5-ej m. 30. 
Mimo, iż posiedzenie trwało tak długo 
i przeciągnęło się przez całą noe, ilość 
głosujących była bardzo znaczna, gdyż 
dochodziła do 300, co świadczy, że mi- 

mo całego trudu, jakim jest nocne po- 
siędzenie, posłowie, ze względu na wa- 
gę zagadnienia, zdecydowali Izby nie 
opuszczać. 

Ratyfikowane dnia 11 b. m. przez 
Sejm umowy z Niemcami znajdą się 
na porządku dziennym najbliższego po 
siedzenia Senatu, które odbędzie się 
na początku przyszłego tygodnia. 

Przed zamknięciem sesji budżetowej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach sejmowych utrzymują, 
że sesja budżetowa zostanie zamknię- 
ta między 20 a 25 b.m. Wskutek tego 
dla załatwienia szeregu bieżących pil- 
nych spraw znajdujących się na war- 

szłacie pracy parlamentarnej w ciągu 
najbliższego kilkudniowego okresu od- 
będzie się jeszcze posiedzenie Sejmu 
i Senatu. 

Oficjalne potwierdzenie wiadomości 0 fuzji 
stronnictw ludowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dowiadujemy się, że dnia 11 b. m. 

trzy stronnictwa ludowe: Piast, Wyz- 
wolenie i Stronnictwo Chłopskie, za 
pośrednictwem swych przedstawicieli 
zawiadomiły władze administracyjne, 
iż w najbliższą niedzielę dnia 15 b.m. 
o godz. 12 w południe odbędzie się w 

Nowy projeki ustawy 

Warszawie w lokalu sekretarjatu 
Stronnictwa Chłopskiego, zebranie ra- 
dy naczelnej trzech stronnictw włoś- 
ciańskich. Zebranie uważane jest za 
poufne. Porządek obrad przewiduje 
połączenie tych trzech sironnietw. 

o ochronie lokatorów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że przedłożony 
będzie w najbliższszych dniach Sej- 
mowi rządowy projekt o ochronie lo- 
katorów. Nowela ta przwiduje wyłą- 
czenie z pod ust. budynków nabytych 
przed dniem 1 kwietnia 1924 r. przez 
państwa obce i przeznaczonych na u- 
żytek przedstawicielstwa tych państw. 
Dalej nowela przewiduje, że eksmisje 

Prohibicja nie będzie złagodzona. 
Dziś o godz. 4-ej p. p. odbędzie się 

plenarne posiedzenie Sejmu. Porządek 
dzienny iego posiedzenia zawiera 45 
spraw, między innemi 32 sprawozda- 
nia komisji spraw zagranicznych o ra- 
tyfikacji różnych umów międzynaro- 
dowych, nie załatwionych na poprzed- 
niem posiedzeniu oraz sprawozdanie 
komisji administracyjnej i zdrowia pu 

z powodu zalegania opłaty komornego 
nie będą mogły być wykonywane w 
miesiącach zimowych od 1-go listopa- 
da do 31 marea. Ponadto sąd lub u- 
rząd rozjemczy będą mogły uwzględ- 
nić położenie pozwanego, odkładając 
eksmisję nawet poza okres miesięcy 
zimowych. 

) 

blicznego o rządowym projekcie usta- 
wy antyalkoholowej. Jak słychać, w 
kołach parlamentarnych, nie jest wy- 
kluczone, że ustawa ta ze względu na 
to, iż wywołała ostre protesty organi- 
zacyj lekarskich i społecznych. zwła- 
szcza kobiecych nie będzie już uchwa- 
lona. 

Bezpodstawne pogłoski. 
WARSZAWA. 12.111. Pat. — Pol- 

ską Agencja Telegraficzna upoważnio- 
na jest do stwierdzenia, że wiadomość, 
jaka ostatnio pojawiła się w prasie, o 
rzekomem ustąpieniu posła Rzeczy- 

pospolitej w Rydze p. Arciszewskiego 
jest całkowicie nieprawdziwa. Rów- 
nież komentarze prasowe w tej spra- 
wie pozbawione są wszelkich podstaw. 

Powrót lotników polskich. 
RYGA. 12.11. Pat. — Trzy samolo- 

ty sportowe; które w dniu 12 b. m. wy- 
startowały z TalHina w odstępach 10- 
minutowych, po przezwyciężeniu bar- 
dzo nieprzychylnych warunków atmo 
sferycznych przyleciały do Rygi. Lot 
trwał znacznie dłużej, niż w tamią 
stronę. Silny wiatr przeciwny i szale- 
jące burze śnieżne znacznie opóźniły 
przybycie łotników. Pierwszy przyle- 
ciał samolot pilotowany przez kpt. Ha 
lewskiego, który trasę Tallin—Ryga 
przebył w ciągu 2 godzin 30 minut. 
Por. Żwirko przebył powyższą trasę 
w ciągu trzech godzin 10 minut, gdyż 
był zmuszony lądować na lodzie w za- 
toce Ryskiej z powodu zamarźnięcia 

my. Wlezie, to dobrze, jeszcze się na 
coś zda, a nie, zleci i kości połamie, to 
go poczciwie dobijają, poco się ma 
męczyć?.. Nie męczą go i nie wyśmie- 
wają się z niego... O wiele są sympaty 
czniejsi od tej 8-ej klasy, areny dzia- 
łań wychowawcy genjuszów. 

Ta gromadka młodzieży pod wpły 
wem wychowawcy wierzy przedew- 
szystkiem w siebie, to jest jej jedyna 
siłą. Czy to wystarcza? Odrzuca poglą 
dy dyrektora, bo on gasi ducha (nie 
znać tego po nich, ale wierzmy autoro- 
wi na słowo), odrzuca sentymenty, li- 
tość nad starem pokoleniem, bo to ba- 
last, odrzuca... tak, bodaj że odrzuca 
i wychowawcę, bo on ich sam nau- 
czył odrzucać to, co w danej chwili 
nie daje bezpośredniej praktycznej po 
mocy... Z niewiełkim tedy balastem 
sentymentów idzie owa młodzież w 
świat, ale umie „odrzucać*. To może 
mieć szerokie zastosowanie. Dlaczegoż 
by logicznie idąc po tej linji, nie mieli 
odrzucać potem ze swej drogi, gruźli- 
ków, kalekich, niedojdów, wszelkich 
połamańców życiowych, od których 
roi się świat, srodze przez nich zaplu- 
gawiony? Pomyślmy co to za prześli- 
czneby się hodowało społeczeństwo, 
gdyby usunięto z niego wszystkich, 

rurek z oliwą od wskaźnika mano- 
metru. Major Długoszowski przybył 
zaledwie po 4 godzinach, zmuszony w 
okolicach Rygi lądować z powodu nie- 
zwykłej siły burzy śnieżnej, która u- 
niemożliwiła chwilowo dalszy lot. Sa- 
molot pilotowany przez lotnika Szuł- 
czewskiego nie wystartował z Tallina 
wobec poważnego uszkodzenia silnika. 
Wieczorem lotnicy byli podejmowani 
obiadem przez konsula Rzeczypospoli 
tej p. Kolankowskiego. W piątek ofi- 
cerowie łotewskiego pułku lotniczego 
podejmują polskich lotników obiadem, 
a cywilne lotnictwo sportowe wydaje 
bankiet. Start do Wilna odbędzie się 
prawdopodobnie w sobotę. 

  

którzy nie są piękni, zdrowi i zdolni?! 
O ileż kłopotów i kosztów mniej! O ile 
mniej zmartwień i spaczeń linji rozwo 
ju. Doprawdy wydaje się, że 8-ma kla- 
sa „Szłuby* właśnie takie może prze- 
prowadzi zasady w życiu, tak umiejęt- 
nie pastwiła się nad „starym idjotą*... 
Takie to było wesołe... Tak się wszys- 
cy z tego šmieli. 
Przypominam sobie taki obrazek. W 
jakimś przytułku dla starców mieszka 
ła imościunia mocno zdzieciniała, daw 
na nauczycielka. Uczyła, męczyła się, 
po skrytkach, po suterenach uczyła tej 
mowy ojczystej, zabronionej, prześla- 
dowanej. Wynagrodzono ją. dostała 
ciepły kąt i strawę, ale nikt się nad nią 
i jej zasługami nie rozczulał, a naj- 
mniej gospodyni lokału, uważająca 
starowinę za zawalidrogę. Stara idjot- 
ka... cóż? Prawda? I stara była bar- 
dzo, i mądrości mało zostało w jej 
skołatanej głowie, bardzo siwej i śmie- 
sznie łysawej. I kiedyś danem było 
gronu osób asystować tak „śmiesznej* 
scenie. Pani gospodyni w asyście 
dwóch, równie zażywnych i pucułowa 
tych córeczek, wyłała na głowę staru- 
szki wiaderko z pomyjami i zostawiła 
ją w tej ozdobie na środku dziedzińca. 
wśród zaśmiewającej się publiczności 
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(Ciąg dalszy mowy min. Zaleskiego). 

pokoju i porozumienia. Tak samo je- 
stem głęboko przekonany, że opinja 
międzynarodowa przyjmie z uznaniem 
dzisiejsze uchwały Sejmu, widząc w 
nich dalszy a nadewszystko niezmier- 
nie realny dowód chęci pokojowej 
współpracy narodu polskiego. 

W imieniu Rządu wnoszę o przyję- 
cie wniosków ratyfikacyjnych: 

1) tak zwanych umów haskich, 
2) polsko-niemieckiej umowy war- 

szawskiej z dnia 31 października 1929 
roku, 

3) polsko-niemieckiej umowy gos- 
podarczej z dn. 17 marca 1930 r. 

A/gdyby pomimo ratyfikacji przez 
Polskę umowa handłowa nie weszła 
w życie dla braku ratyfikacji z drugiej 
strony, to i tak trud Panów nie pójdzie 
na marne, gdyż przez usta Wasze na- 
ród poiski złoży Świadectwo swej woli 
pokojowej współpracy ze wszystkimi, 
pragnącymi poprawy sytuacji gospo- 

  

darczej świata, a wina za hamowanie 
poprawy nie będzie spoczywała na 
Polsce. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SPRAWA ZWOLENNIEÓW WOLDE- 
MARASA W SĄDZIE WOJENNYM. 

Sprawa zwolenników Wołdemarasa, zor- 
ganizowanych w tajną organizację, która 
miała na celu przygotowanie zamachu sta- 
nu, prze ana została prokurałorowi sądu 
wojskowego. Ogółem przekazano sądowi 25 
osób, z nich trzy jest oskarżonych o udział 
w zamachu na puik. Rustejkisa, а 2 — о 
wykonanie zamachu. Wśród oskarżonych 
znajduje się szereg czołowych działaczy, na- 
leżących do rozwiązanej organizacji Żełaz- 
nego Wiłka, w tej liczbie były redaktor za- 
mkniętej gazety „Tautos Kelias“ Stesorajtis, 
Kpt. lilnictwa Moczułko, jeden z organiza- 
torów i głównych wykonawców zamachu gru 
dniowego, były adjutant Wołdemarasa Wie- 
rzbickis, notarjusz z Płungian Wilimas. kil- 
ku studentów i niższych urzędników. 

PROCES PRZEMYTNIKÓW. 

Trybunał Najwyższy rozpoznawał w try- 

bie apelacyjnym sprawę przemytników, po- 
chwyconych niedawno wpobliżu Połągi na 
statku, „Westa z wielkim ładunkiem spi- 
rytusu, kokainy etc. Szawełski sąd najwyżs. 
skazał kapitana i 4 majtków na 10 miesię- 
cy więzienia oraz grzywnę w kwocie 240.008 

litów .oraz postanowił skonfiskować statek. 
będący własnością obywatela polskiego Bo- 
lesława Wardęgi i przedstawiający wartość 
200.000 litów. Trybunał wyrok sądu zatwier- 
dził. Kapitan jest narodowości niemieckiej. 
majtkowie zaś: jeden — Polak, jeden Estoń- 
czyk, jeden Niemiec i jeden Gdańszczanin. 

ODWOŁANA WYCIECZKA. 

Porjektowana wycieczka studentów li- 
tewskich do Rosji Sowieckiej z prof. Srogą 
na czele została odwołana. 

STATYSTYKA LUDNOŚCI LITWY. 

W początku r. b. w całej Łitwie było 
ogółem 2 mil. 367 tys. mieszkańców, w tej 
liczbie 1.134.400 mężczyzn i 1.232.660 ko- 
biet. Wzrost zaludnienia w ciągu jednego 
roku wyniósł 27 tys.. osób. Kraj Kłajpedz- 
ki liczy w r. b. 147 tys. mieszkańców zaś 
cztery najznaczniejsze miasta: Kowno — 
98.330, Kłajpeda — 36.990, Szawłe — 23.000 
i Poniewież — 20.380 mieszkańców. 

WZÓR D PAS IIS KOS 

Choroba Gandhiego. 
BOMBAY. 12.111. Pat. — Gandhi 

zachorował skutkiem przemęczenia. 

Historyczna łódź podwodna. 
POLA. 12.111. Pat. — Wydobyto 

lu łódź podwodną „,Giacinto Pullino“, 
zatopioną w roku 1918. Na łodzi tej 
pełnił służbę słynny irrendentysta wło 
ski, obywateł austrjacki kpt. Sauro, 
powieszony przez Austrjaków podczas 
wielkiej wojny. 

    

  

    

  

  

Opieszała policja. 
NOWY-YORK 12.11. Pat. — W związku 

z zamordowaniem znanej aktorki Viviani 
Gordon policja przeprowadziła rewizję w 
mieszkania słynnego bandyty Jacka Dia- 
monda. Diamond zbiegł. 
E e WSA R WSAD IS RRKT ADR S 

Edison jest ostrożny. 
Z okazji swych osiemdziesiątych czwar- 

tych urodzin „czarodziej z Menlow-parku* przyjął przedstawicieli prasy, czego naogół 
unika, A po p ęciu złożonych mu życzeń, odpowiadał dziennikarzom na dziesiątki py- lan, zadawanych mu przez reporterów, korzy- 
stających z niezwykłej gratki. Tylko na dwa 
pytania Edison nie chciał odpowiedzieć: „Jak 

    

    

  

* awalczyć bezrobocie”? i „Kogo z pośród ży- 
jących należy zaliczyć do piątki największych 
ludzi świała*? Prócz wielkiej wiedzy i genju- 
szu, Edisonowi niesposób odmówić ani 
skromności, ani ostrożności. 

     

  

nie najwyższych co prawda sfer towa- 
rzyskich. Jakże nastawienie humory- 
styczne bywa jednak rozmaite! Nadesz 
ły na tę scenę osoby, których pojęcie 
o śmieszności było wręcz odmienne, 
posiadały nawet, dziwnym trafem, za- 
nikającą i nieprodukcyjną zdolność o- 
burzania się na nikczemność ludzką 
i litości nad słabością bezbronnych is- 
tot. Wynikly z tego sprawy, zalatwio- 
ne usunięciem gospodyni, a „stara 
idjotka* miała potem spokojne życie, 
nie tak jak jej może bliźniak w okrut- 
nej 8-ej klasie „Sztuby“. 

1 potem ludzie życzą sobie długich, 
stuletnich lat życia, i obłudne żale wy 
wodzą, i obłudne szacunki produkują! 
Kiedy jedynemi prawdziwemi instyn- 
ktami człowieka są: tworzyć i nisz- 
czyć. Od chwili swego istnienia na glo 
bie ziemskim miota się między temi 
dwoma czynnościami, wiecznie z so- 
bą sprzeczny, a często zakłamany. 

„Hel Romero 

wzywa 
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Wiłki rozszarpały człowieka. 
W lesie granieznym wpobliżu odeinka 

Jankowicze znałezieno w śniegu pogryzione 
wuwłoki mężczyzny, zaś niedaleko ciała leżał 
zabity wiłz oraz rewoiwer systemu „Nagan*. 
Ze znalezionych dokumentów zdołano usta- 
lić, iż jest io niejaki Siemion Maryszkin z 

miejseoweści W. Lebiedź okręgu komajskie- 
0. 

Koło ciala pogryzionego Maryszkina zna- 
leziono 5 wystrzelonych łusek rewolwero- 
wych. 

Zlikwidowanie niebezpiecznej bandy 
złodziejskiej. 

Po długich i mozolnych wysiłkach policji 
ięciańskiej udało się zlikwidować niebez- 

ną bandę, która w roku 1930 dokona- 
tererie powiatów święciańskiego i po- 

stawskiego 10 kradzieży inwentarza żywego 
i 115 kradzieży mieszkaniowych. 

Przed dwoma tygodniami urząd Śledczy 
otrzymał informacje, że kryjówka tej ban- 

jduje się w Święcianach. Zarządzono 
wację i w rezultacie udało się wreszcie 
ć na trop tej bandy, i w dniu wczoraj- 

zamiecie śnie 
Wczoraj na terenie województwa wileń- 

iego zamieć śnieżna połączona z niezwy- 
kłemi jak na marzec opadami śnieżnemi, 

szeregu miejscowościach uszkodziła ko- 
kację telefoniczną. Między innemi w 
kiiku godzin przerwana była komu- 

ja na przestrzeni Wilno—Turmonty— 

     

   

      

      

    

szym główni członkow j: Markiewicz Ka- 
zimierz, Zalecilo Józef, Tubis Zygmunt, 
Gonatowski Stanisław, Dziszko Andrzej i 
Niedźwiedziew Edward zostali ujęci i osa- 
dzemni w więzieniu święciańskiem. 

Podczas rewizji w kryjówce znaleziono 
dwie „obrezanki*, 6 rewolwerów i większą 
ilość naboi karabinowych i rewołwerowych. 
Pozatem odnaleziono część skradzionych 

rzeczy. Dalsze dochodzenie w toku. 

   
  

    

(e). 

ne uszkadzają linje telefoniczne. 
Ryga, Wilno—Brasław— Dzisna. Uszkodze- 
nia linji tełefonicznej zostały naprawione 
przez służbę telefoniczną Wileńskiej Dyrek- 
cji Poczt i Telegrafów. Również wiełkie 
opady śnieżne spowodowały uszkodzenie 
linji K. O. P., które przez pewien czas by- 
ły nieczynne. 

DOWN > 

ŚWiĘCIANY 
-— Poświęcenie Stacji Opieki nad Matką 

i Dzieckiem. W Jgnałinie pow. święciań- 
skiege odbyło się poświęcenie Stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem założonej przez 
Zwiazek Pracy Obywatelskiej Kobiet: Po-, 
święcenia dokonał ks. Stupkiewicz, wygła- 

  

   Przemawiali następnie starosta Świę- 

ciański Mydłarz, prezeska Zw. Pracy Obyw. 
Kobiet p. irena Mydlarzowa oraz szereg in- 
uych osób. Na uroczystości tej oprócz władz 
byli liczni reprezentanci miejscowego spo- 
łeczeństwa. Po poświęceniu lokalu odbył się 
wspólny obiad wydany przez Oddział Zwią- 
zku, wieczorem zaś czarna kawa, w czasie 
której poruszono kwestję tematów społecz- 
nych. 

MOZOBECZNO 
-  Cierpiiwość ludzka. Przed jedenastu 

łaty bo w roku 1920 w dniu 4 marca, naczel- 
mik li-go Rejonu zarekwirował u Szamszura 
Teodora, mieszkańca wsi Kopacze gminy po- 
łoczańskiej krowę o wadze 25 pudów. № 
łeżność za zabraną krowę nie została odr 
zu opłacona. Następnie wskutek reorgani- 
zacji ustroju administracyjnego. sprawa po- 
szła w zapomnienie. Wydobył ją na światło 
dzienne sam poszkodowany. Kiedy w mic- 
siącu bież. p. starosta odbywał roki urzędo- 
we w Połoczanach, zwrócił się T. Szanszur 
z uniżoną prośbą, zlekka napomykając o fak 
cie z przed jedenastu laty. Prosi, czy aby 
nie bylo možliwem poruszyć sprawy u od- 
nośnych czynników, tłumacząc się ze śmia- 
łości wniesienia prośby, ciężkim stanem ma- 
ter jalnym. 

Podziw wzbudzają skromność i wyrozu- 
miaiość wieśniaka. Dopóki skromne jego 
zasoby materjalne wystarczały na opędzenie 
potrzeb życia codziennego, nie pamiętał o 
takcie, który jest przecież dla niego zjawi- 
skiem, równorzędnem z wydarzenicm hi- 
storycznem. Ponieważ jednak ostatnie lata 
stanowią okres kryzysu rolniczego szczegól- 
mie u nas, a wysoka skała podatkowa dobrze 

dała się we znaki wszysłkim, biedniejszym 
włościanom, T. Szamszur, zmuszony nie- 
wniknioną koniecznością do szukania wyj: 
tią z ciężkiej sytuacji, przypomniał zarel 
wirowaną, nieopłaconą krowę. Jednak n 
był natrętem, pomimo, że groziła mu ni 
dnokrotnie licytacja ruchomości za zaległe 
podatki. 

Gzyż wyrozumiałość tego chłopa, nie mo- 
że być przykładem dla niejednego „inteli- 
genta* w sprawach lojałności względem 
władz państwowych? I 

   

   

    

Pro-Pras. 

+ Podziękowanie. Praca nie z przymu- 
su. lecz z dobrej woli rodzi zadowołenie 
dla jednostki, która promieniując nazew- 
nątrz oddzialywa zdrowo i zachęcająco na 
otoczenie. 

Przy takiem pojmowaniu i odczuwaniu 
polrzeby pracy wśród społeczeństwa pani 
starościna Tramecourtowa zdołała rozbudzić 
wewnętrzne życie naszej gromadki i skiero- 
wać jej dążenia do osiągnięcia szerszego te- 
renu działalności. 

Pracując w różnych gałęziach życia spo- 
łecznego nie zapomniała też i o rozwijają- 
cej się Organizacji strzeleckiej, w znacznej 
mierze przyczyniając się do uświetnienia 
pierwszego bału strzelców przez zorganizo- 
wanie sekcji bufetowej, która była źródłem 

ELL LLS Lis 

zwiększenia dochodów przeznaczonych na 
cele kulturalno-oświatowe strzelca. 

Swą pracą na terenie społecznym pani 
Tramecourt'owa zachęciła liczne grono pań 
do łaskawego zajęcia się sprawą strzełecką 
za co Zarząd Powiatowy Związku Strzelec- 

  

kiego wyraża serdeczne podziękowanie w 
pierwszym  rzeędzie pani starościna Tra- 
mecourt'owej oraz paniom: Urbańskiej, 
Dzióbkowej, Cholewinie, Terleckiej, Toma- 
szewskiej, Wiszniewskiej, Siekierskiej, Syl- 
westrowiczowej, Żabińskiej, Jankowej, Łu- 
kaszewiczowej,  Sarolowej,  Michałakowej, 
„Matelunasowej, Sanokowej, Bujwidowej, Ly- 
sakowej, Marcinkańcowej, Szymankiewiczo- 
wej, Pawłowskiej, Kowszykowej, Foltynowej, 
Gawłowskiej i Róhvichowej. 

za Zarząd viceprezes 
St. Łukaszewicz 

RADOSZKOWICZE 
-- B życia m. Radoszkowicez. Monoton- 

ność życia naszego miasta dość często 
jest przerywaną silnemi impułsami, idące- 
mi od strony ludu dobrej wołi, a przedew- 
szystkiem ludzi pracy. Zamarł co prawda 
teraz ruch zabawowy i rozrywkowy, nato- 

miast mieszkańcy miasła mieli możność 
zważyć osiąknięte ostatnio wyniki na polu 

wychowania fizycznego. W dniu 4 i 8 b. m. 
odbyły się tu zawody narciarskie, udział w 
których wzięłi zawodnicy z K. O. P-u, Po- 
lieji i organizacyj miejscowych P. W. Za- 
wody te, szczególnie dnia 8 b. m., sprawiły 
wielkie zainteresowanie .Z drugiej strony 
stały się dowodem wielkiej harmonji panu- 
jącej pomiędzy K. O. P-em, Policją i lud- 
nością miejscową. W tymże dniu ku wiel- 
kiej radości rodziców i opiekunów, odbyły 
się zawody narciarskie dła dzieci. w wieku 

od 8 lat.. 
Na tem miejscu wyrażam podziękowanie 

Dowódcy 10 'b. K. O. P., oraz kapelmistrzo- 
wi orkiestry tegoż bataljonu i orkiestran- 
tom za ożywienie startu narciarskiego miłą 
i piękną muzyką, co przyczyniło się również 
do ściągnięcia tłumów ludności. 
da i nieliczna, śmiało może być zaliczoną 

Orkiestra 10 b. K. O. P., aczkolwiek mło- 
do rzędu dobrych orkiestr. Przekonali się 
o tem mieszkańcy miasta w tymże dniu 
przez wysłuchanie koncertu muzycznego, z 
odegraniem poważnych sztuk z literatury 
muzycznej. 

  

     

      

    

   

  

  

L. Audycki. 

BRASŁAW 
-- AWANTURA POBOROWYCH. 
Na st. kolejowej w Brasławiu, jadący do 

wojska poborowi, będąc w stanie pijanym 
wywołali bójkę i awanłurę. 2 posterunko- 
wych, przybyłych na stację nie mogło dać z 
awanturującymi się rady, wobec czego z0- 
stał wezwany patrol, który zatrzymał 7 naj- 
więcej awanturujących się poborowych. Na 
awanturników sporządzono doniesienie kar- 
ne. Pociąg odszedł z 2-godzinnem opóźnie- 
niem. 

z POGRANICZA 
+ Zlikwidowanie szajki przemytniczej. 

Organy Korpusu Ochrony Pogranicza zlik- 
widowały niebezpieczną szajkę przemytniczą 
grasującą na odcinkach granicznych: Orany, 
Olkieniki, Druskieniki, Kalety i Łożdzieje. 

Areszłowano 8 osób, którym skonfisko- 
wano wiele towaru przedstawiającego war- 
tość kilku tysięcy złotych. 

WWS POWWZA NANO EWOT ONA 

  

Petwerna zbrodnia w Maciuciszkach. 
W głuchym zaścianku Maciuciszki, gm. 

twereckiej, pow. święciańskiego w połowie 
września 1929 r. spełniona została potwor- 
na zbrodnia, która jedynie wobec niepraw- 
dopodobnego zbiegu okoliczności ujawniona 
została dopiero po 8-miu miesiącach, a spra- 
wcy jej, najbliżsi członkowie rodziny ofiary 
znaleźli się przed sądem. 

W pomieńionym zaścianku mieszka ro- 
dzina gospodarzy Parweneckich, składającą 
się z matki 71 - letniej Łucji, dwóch sy- 
nów i dwóch córek, zaś w okolicy gospoda- 
*zą dalsi ich krewni i powinowaci, 

Sołą w oku Parweneckich był jeden z 
synów Łucji, Karol, z którym ciągle prowa- 
„dzono zacięte spory głównie na tle mająt- 
kowem. Dążeniem pozostałej rodziny było 
pozbycie się znienawidzonego i zawładnięcie 
przypadającą jemu częścią ziemi. 

O tych stosunkach doskonałe byli poin- 
formowani sąsiedzi, to też ze sceptycyzmem 
przyjęli wiadomość puszczoną w połowie 
wsześnia 1929 roku, o tem że Karol, zabraw- 
szy ze sobą 100 zł., weksel gwarancyjny na 
300 zł. ubranie swego brata Alfonsa i nieco 
żywności zbiegł. ‚ 

Po kilku dniach na ręce Alfonsa Parwe- 
ueckiego nadszedł list przysłany pocztą. Z 
o8ams op zpozsńzid IYD3UOMIEQ UA) UISJSTT 

szwagra Romualda Skirela, gajowego i po- 
prosił o odczytanie. 

Skireł zadość uczynił prośbie. 

Z listu podpisanego przez Karola Par- 
weneckiego, wynikało, iż znajduje się on w 
Wilnie i nie ma zamiaru powrócić do domu. 
Jednocześnie załącza przy liście weksel za- 
brany przed swą ucieczką. 

Mimo to, że list ten potwierdzał szerzo- 
ną przez Parweneckich wersję, na Skirełu 
wywarł odmienne wrażenie. We wszystkiem 
tem dopatrywał się jakiejś inscenizacji, a 
wobec tego postanowił bacznie śledzić całą 
rodzinę zaginionego, czy zbiegłego Karola. 

Upływały tygodnie, miesiące, które jed- 
Są nie przynosiły nic nowego w tej spra- 

ie. 
Jedyną zmianą w stosunkach rodzinnych 

Parweneckich było to, iż Alfons ożenił sie, 
a wobec tego żądał dokonania podziału oj- 
cowizpy i wydzielenia mu jego części. To 

  

jednak nie było na rękę pozostałej rodzinie 
to też, na tem tle powstały scysje i kłótnie. 

Tę sytuację postanowił wyzyskać Skirel, 
który jako krewny brał bezpośredni udział 
w burzliwych rokowaniach. 

Rozmyślnie podsycał on wśród zwaśnio- 
nych antogonizm, aż wreszcie doprowadził 
do awantury z tłuczeniem naczyń, rozbija* 
niem sprzętów i t. d. 

W czasie złorzeczeń i wymyślań obopėl- 
nych, zdenerwowana staruszka matka Al- 
fonsa, poczęła syna obsypywać epitetami w 
rodzaju: „morderca*, „bratobójca*, „zbój” 
it p. 

Na tę chwilę właśnie czekał od 8 miesię- 
cy Skirel i zręcznie wykorzystując moment 
zapamiętałości skłóconych i zdenerwowa- 
nych dowiedział się, iż przypuszczenia ję- 
go nie były bezpodstawne gdyż Karol zginął 
z ręki swego brata Alfonsa. 

, Sprawą wkrótce zainteresowała się poli- 
cja, która prowadząc dalsze dochodzenie, 
ujawniła potworną zbrodnię. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań i wobec 
zgromadzonych dowodów Alfons przyznał 
się do zbrodni, wskazał miejsce, gdzie za- 
kopał zwłoki brata i zeznał zgrozą przej- 
imujące szczegóły. e 

Po niezliczonych scysjach i kłótniach do 
formalne walki z Karolem doszło w dniu 
18 września 1929 r. w chwili gdy ten za- 
mierzał ułożyć się na spoczynek w stodole. 

W wyniku poprzedniej ułarczki do stodo- 
ły przyszli Alfons jego matka i siostra, któ- 
rzy domagali się od Karola wydania wek- 
sła gwarancyjnego na 300 zł. 

Ponieważ Karol nie chciał ulec Alfons za- 
dał bratu silny cios w głowę t. zw. „prałni- 
kiem*, a kiedy ten oszołomiony padł na 
ziemię Alfons podbiegł do niego i potężnem 
cięciem noża przerżnął gardło aż do krę- 
gosłupa. Oczywiście z tą chwiłą nieszczęśli- 
wy Karol życie zakończył. 

Teraz cała trójka zajęła się energicznem 
zacieraniem śladów zbrodni. 

Alfens wykopał w tejże stodole dół, w 
którym współnemi siłami z matką i siostrą 
jeszcze ciepłe zwłoki Karola zagrzebali. 

Nazajutrz puszczono wersję o ucieczce 
Karola, a w kilka dni później, po odbytej   

  
Córka Hugona Stinnesa poślubiła ostatnio 
znanego fotegrafa sz kiego Sóderstróma. 

EISS AIDS 
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Z Rady Wiejskiej. 
Rozpoczęte z półtoragodzinnem 0- 

późnieniem plenarne posiedzenie wczo 
rajszej Rady Miejskiej przeciągnęło się 
do późnej nocy. Na wstępie frakcja 
PPS. zgłosiła wniosek nagły powzię- 
cia natychmiastowej uchwały o wszczę 
ciu starań u czynników rządowych 0 
wstrzymanie wprowadzenia w życie 
nowej ustawy meldunkowej do czasu 
polepszenia konjuktury państwa. Pa 
krótkiej dyskusji wniosek ten został 
przyjęty. Równieź Rada Miejska przy- 
chylnie ustosunkowała się do wnios- 
ku zgłoszonego przez ugrupowania ży 
dowskie przyjścia z pomocą, boryka- 
jącemu się z trudnościami finansowe- 
mi handlowi żydowskiemu w Wilnie. 

Zastrzeżenia Urzędu Wojewódzkie 
go co do uchwały Rady Miejskiej w 
przedmiocie przepisów o eksploatacji 
dorożek samochodowych nie znalazły 
sprzeciwu i zostały zaakceptowane. 
Dluższą natomiast dyskusję wywołało 
pismo Urzędu Wojewódzkiego w spra 
wie zmiany $ 39 uchwalonej w swo- 
im czasie przez Radę Miejską pragma- 
tyki służbowej pracowników miejs- 
kieh. Chodzi tu o dodatki do uposaże- 
nia po wysłużeniu szczebli oraz auto- 
matyczne awansowanie pracowników 
do szczebłi wyższych. W wyniku prze 
wlekłej debaty zdecydowano, wbrew 
intencjom Urzędu Wojewódzkiego, u- 
trzymać w mocy $ 39 omawianej pra- 
gmatyki. 

Przy omawianiu następnego pun- 
ktu porządku dziennego — projektu 
statutu miejskiej publicznej szkoły za 
wodowej Nr. 1 — ugrupowania żydów 
skie zgodnie wysunęły żądanie uwzglę- 
dnienia również w tej dziedzinie po- 
trzeb ludności żydowskiej i stworzenia 
w tej szkole równoległych klas z języ- 
kiem wykładowym żydowskim. Inne- 
mi słowy, pierwsza w Wilnie miejska 
tego rodzaju szkoła nosiłaby charakter 
utrakwistyczny. Mimo bardzo gorącej 
opozycji ze strony ugrupowań prawieo 
wych, większością głosów Rąda Miej- 
ska postanowiła uwzględnić postula- 
ty radnych żydowskich. 

W dalszym ciągu posiedzenia uch- 
walono zmniejszyć opłaty za czynnoś- 
ci związane z przyznawaniem przez 
Komitet Rozbudowy pożyczek budow- 
lanych. 

Po załatwieniu kilku jeszcze mniej 
szej wagi spraw posiedzenie zostało 

   

  

zamknięte — następne odbędzie się 
w dniu 26 b. m. 

zmgaci: 

Dwuwatki zwyciężyły. 
Właściciele fabryki gilz „Sokė!“, produ- 

kującej gilzy „Dwuwatki”, byli przez konku- 
rentów naśladowani tak dalece, że zmuszeni 
byli wszcząć przeszło czierdzi porcesów 
karnych na terenie Rzeczypospolitej. 

Między innemi w imieniu firmy „Sokół* 
pełnomocnik jej, adw. Kawczak, wystąpił w 

o Noe Edellistowi, 

    

  

  

Częstochowie _ przec 
właścicielowi fabryki gilz „Kdylja”, i J. 
Gołdbergowi, właścicielowi fabryki  giłz 
„Orzeł*, o naśladownictwo znaku towaro- 
wego i nieuczciwą konkureneję. 

Sąd okręgowy, po wysłuchaniu opinii 
biegłych, uznając winę oskarżonych za udo- 
wodnioną, skazał każdego z nich na mie- 
siąc aresztu bezwzględnego i zasądził po- 
wództwo cywilne po 3.000 zł, i zgodnie z 
konkluzją powództwa nakazał ogłoszenie 

  

wyroku na koszt oskarżonych w *Kurjerze 
„Gońcu Warszawskim* i 

  

  naradzie z matką Alfons wyjechał do Wilna 
gdzie za pośrednictwem jakiejś kobiety spre 
parował list do siebie, w którym rzekomo 
autor jego Karol, poza wyjaśnieniami w 
związku ze swą ucieczką odsyła weksel. 

Po tak zręcznej mistyfikacji Alfons, ule- 
gając prośbie matki i siostry które bały się 
chodzić do stodoły, wykopał na dziedzińcu 
głęboki dół, twierdząc, że chce pobudować 
własną studnię i pewnej nocy wydobył trupa 
ze stodoły i zakopał go w przyszykowanym 
dole, miejsce następnie to zaorał i obsiał. 

   

    

  

Ciekawym zaś tłumaczył, iż nie mogąc doko-" 
pać się wody, zaniechał da!lszych wysiłków 
w tym kierunku. 

Wobec uzyskanego materjału, urząd pro- 
kuratorski postawił w stan oskarżenia Alfon- 
sa, Łucję i Cecylję Parweneckich, zazru- 
cając im spełnienie zbrodni na osobie brata 
i syna kwalifikując tę zbrodnię według 
art. 51 455 p. 1 i 12 k. k. oraz art. 15 przep. 
przėch. do. K, K. 

Wszyscy oskarženi zasiedii przed Illcim 
wydziałem karnym sądu okregowego w skła- 
dzie pp. sędziów: Sienkiewicza, Zaniewskie- 
go i Sułkiewicza. 

Główny oskarżony Alfons Parwenecki, nie 
negując swej roli w zbrodni, dawał dość 
niejasne wyjaśnienia tyczące się współu- 
działu w zabójstwie matki i siostry. 

Natomiast óskarżone Łucja i jej córka 
Cecylja  Parweckie stanowczo wyparły 
się aktywnego udziału w zabójstwie Karola 
i twierdziły, iż pod presją Alfonsa musiały 
pomagać w pochowaniu zwłok zabitego. 

Sąd, w wyniku przewodu sądowego uz- 
nał za winnego dokonania zbrodni Alfonsa 
Parweneckiego i skazał go na bezterminowe 
ciężkie więzienie. 

Podsądne w tej sprawie, dla braku do- 
statecznych dowodów ich winy, sąd unie- 
winnil. Ka-er.     

ochowskim*. | 

ip NA 

Wykrycie tajnej drukarni komunistycznej. 
We czwartek 12 b. m. z rana w ezasie 

ohserwacji na dworeu, dyżurujący funkejo- 
narjusze policji zauważyli podejrzanego о- 
sobnika, niosącego ciężką walizkę. Osob- 
mik ten został zatrzymany . 

Jak się okazało, w walizce była maszy- 
na do pisania z nowym zapasowym alfa- 
betem w języku rosyjskim, Równocześnie 
przy rewizji u osobnika tego znalėziono no- 
tatnik z podanemi hasłami i adresami w 

Dziś: Grzegorza Wp. 

Jutro: Katarzyny, Krystyny. 

  

Wschód słońca—g. 5 m, 57. 

Zachód i —e 17m.35 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w wiinie z dnia 12 HI —4931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 743 

Temperatura średnie — 3° С. 

› najwyższa: — 1% C. 

Ž najniższa: — 8° С. 

Opad w milimetrach: 4,8 

Wiatr przeważający: połudn. 

Teėndencja barom.: lekki spudek. 

Uwagi: pochmurno, śnieżyca. 

URZĘDOWA. 
— Powrót pana wojewody. Dzisiaj w 

piątek 138 b. m., powrócił z Warszawy p. 
woj. SŁ Kirtiklis 1 objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
-— Zagadnienie komunikacji autobusowej. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Magi- 

stratu na którem definitywnie zostały upra- 

cowane wytyczne na podstawie których Ma- 

gistrat zamierza wydzierżawić koncesję na 

eksploatację ruchu autobusowego w Wilnie. 

Uwagi Magistratu, które wniesione zostały 

do projektu umowy, zostaną rozpatrzone na 

posiedzeniu radzieckiej komisji finansowej 

i w dniu 26 marca wejdą pod obrady Rady 

Miejskiej, która w sprawie komunikacji au- 

tobusowej wypowie się już definitywnie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników. Dnia 18 marca 

w piątek o godz. 20 odbędzie się w lokalu 
Koła (Zamkowa 11) zebranie sekcji prawno- 
ustrojowej rzp. akademickiej z ref. kol. Dem 
bińskiego „O pomocy dla niezamożnej mło- 
dzieży”. 

— Komenda Legjonu Młodych wzywa 
członków organizacji do zgłoszenia się po 
pocztówki imieninowe dla „Marszałka Pil- 
sudskiego, codziennie w godz. 15 — 17, w 
lokalu Legjonu, Uniwersytecka 6 / 8 m. 5 
(drugie piętro). Pocztówki te są wydane 
przez Komendę Główną w Warszawie i prze- 
znaczone wyłącznie dla członków Legjonu. 

— Zarząd Akadm. Koła Kownian zawia- 
damia, że walne zebranie odbędzie się w so- 
botę dnia 14-11 b. r. o godz. 6.30 w termi- 
niel, zaś o godz. 7 w II terminie przy ulicy 
Zamkowej 3—3. Obecność wszystkich człon; 
ków obowiązkowa. 

  

  

Z POCZTY. 
— Kodyfikacja przepisów pocztowo-tełe- 

graficznych Celem zebrania i jednolitego uło 
żenia przepisów  pocztowo-telegraficznych, 
ogłaszanych dotychczas w Dziennikach Urzę 
dowych Min. P. i T. oraz uzupełnienia bra- 
kujących przepisów, wreszcie celem prze- 
prowadzenia koniecznych zmian  istnieją- 
cych .przepisów, Komitet Kodyfikacyjny Min. 
P. i T. opracował i wydaje już pojedyńcze 

tomy zawierające te przepisy skodyfikowane 
według poszczególnych rodzajów służby. W 
całokształcie prac kodyfikacyjnych, wyda- 
wanych przez Min. P. i T. objęte zostały 
pewne działy, które mają nietylko zastoso- 
wanie do samych funkcjonarjuszy resortu 
Min. P. i T., lecz równocześnie dotyczą i 

"ogół funkcjonarjuszów państwowych, a to 
ze względu na swoją treść o charakterze 

ogólnym. Do prac takich należą wydane 0- 
becnie drukiem 2 tomy o następujących ty- 

tułach: „Przepisy dyscyplinarne dla funk- 

cjonarjuszów państwowych*., (ustawa z dn. 

17. Н. 1922 г.), „Przepisy emerytalne dla 
funkcjonarjuszów państwowych*. W prze- 

h tych zostały zebrane wszystkie prze- 
pisy adnicze i interpretacyjne do chwili 
obecnej, a ponadto w przepisach dyscypli- 
narnych podane zostały przy odnośnych ar- 
tykułach wyciągi z tych postanowień kodek- 
su postępowania karnego, które mają ana- 
logiczne zastosowanie w postępowaniu dys- 
cypilnarnem, w przepisach zaś emerytalnych 
podane zostały oprócz samej ustawy także 

rozporządzenia dodatkowe, okolniki Min. 
Skarbu i wyroki Najwyższego Trybunału 
Administracy jnego. 

Skodyfikowane przepisy pocztowo-tele- 
graficzne można nabyć zarówno dla funk- 
cjonarjuszów państwowych, jak i dła szero- 
kich mas pabliczności w następujących 
urzędach pocztowych: „Baranowicze I, Bra- 
sław, Brześć n/B, Drohiczyn Poleski, Grod- 
no I, Głębokie, Kobryń, Kossów Poleski, Łu- 
niniec, Lida I, Mołodeczno I, Nieśwież, No- 

wogródek, Nowoświęciany, Oszmiana, Pińsk, 

Postawy, Prużana, Słonim, Stolin, Stołpce, 

Święciany Wileńskie, Wiłejka, Wilno I, Wil- 

no Il, Wołkowyski i Wołożyn. Zamawiać 

przepisy można w każdym urzędzie pocz- 

iowym. Cena przepisów dyscyplinarnych 
wynosi 2 zł 50 gr, przepisów emerytal- 
nych 3 zł. 50 gr. 

— Nowa agencja pocztowa. Z dniem 22 
marca b. r. zostanie uruchomiona agencja 

pocztowa Daniuszew w pow. wilejskim wo- 
jew. wileńskiem. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

Wojskowych. Zarząd Koła Wileńskiego Sto- 
warzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojsko- 
wych podaje do PO wszystkich 
członków, że dnia 15 marc . r. o godz. 
10 w lokalu Wojewódzkiej Federacji P. Z. 
O. O. przy ul. Żeligowskiego 4, zostanie wy- 
głoszony odczyt na temat „Zbrojenia che- 
miczne Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej i Rosji Sowieckiej”. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 
kowa. ; : 

— Z życia Połaków Turkiestańczyków. 
W Warszawie powstał Komitet Wydawnict- 
wa „O życiu Polaków w  Turkiestanie* 
(Warszawa ul. Senatorska 31. m. 20). Na 
skutek odezwy Komitetu grono Turkiestań- 
czyków w Wilnie, chcąc zebrać jak najwię- 
cej materjałów o życiu Polaków w Turkie- 
stanie, prosi wszystkich, którzy, przed albo 
w czasie wojny mieszkali w Turkiestanie, 
o podanie swych nazwisk i adresów w Wil- 
nie p. Notarjuszowi Bohuszewiczowi (Wielka 
56) lub p. dr. Kwaskowskiej (Kasztanowa 
4, m. 12). Jednoczešnie podaje się do wia- 
domošci, že w niedzielę 15 b. m. o godzinie 
11 rano w mieszkaniu p. Inžyniera Czeslawa 
Jankowskiego (Mickiewicza 42—7) odbędzie 

  

  

   

  

   

  

Wilnie. W wyniku rewizji, przeprowadzonej 
według tych adresów w jednem z mieszkań 
przy ul. Straszuna 12, ujawniono skład lite- 
ratury komunistycznej, zawiearjący kilka- 
dziesiąt tysięcy egzemplarzy wydawnietw 
komunistycznych oraz przygotowany powie- 
lacz. Bliższyeh szezegółów podać narazie nie 
możemy ze wzgłędn na będące w toku śłe- 
dztwo. 

   
które 

przybycie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 13 b. m. o godz. 19-ej w lokalu przy 
ul. Przejazd 5 (Antokol) odbędzie się XLVIII 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Goś- 

cie mile widziani. Na porządku dziennym 
zeferat dr. Seweryna Wysłoucha p. t. „Spra- 
wa białoruska”. 

— Odczyt Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W nadchodzącą niedzielę, staraniem Zarzą- 
du Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża, w sali kina „Šwiatowid“ Mic- 
kiewicza 9, kpt. dr. Adam Kiełbiński wy- 
głosi odczyt pod tytułem: „Kiedy nie wolno 
stosować leczenia domowego przy bólach 
jamy brzusznej. 

— Doroczne Walne Zgromadzenie Kura- 
torjum nad Ociemniałymi w Wilnie odbę- 
dzie się dnia 27 niarca w małej sali konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego o godzinie 
19 i w drugim terminie o godzinie 20-ej. 

Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej. 2) Wybory 
członków do Zarządu i do Komisji Rewi- 
zyjnej. 3) Wolne wnioski. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
— Zarząd Koła Z. O. R. w Wilnie poda- 

je do wiadomości Sz. Kolegów iż stosownie 
do postanowienia par. 16 Statutu w dniu 
15 marca 1931 r. o godz. 11-ej w pierwszym 
terminie i o godz. 11 m. 30 w drugim ter- 
minie odbędzie się w lokalu Kola Walne 
Zgromadzenie Koła z następującym porząd- 
kiem obrad: 

4) Sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji 

się zebranie Turkiestańczyków, na 
uprasza się o jak najliczniejsze 

Rewizyjnej. 
2) Udzielenie ustępującemu Zarządowi * 

absolutorjum. 
3) Zatwierdzenie budżetu Koła na rok 

następny. 
4) Powzięcie uchwał nad przedłożonemi 

wnioskami. Ы 
5) Wybór prez viceprezesów i człon- 

ków Zarządu Koła i ich zastępców. 

6) Wybór Komisji Rewizyjnej Koła. 
7) Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd 

Delegatów. 
— Do wszystkich członkiń Związku Pra- 

cy Obywatełskiej Kobiet. Przypominamy, że 
dziś t. j. 18 b. m. w lokalu Związku, Ostro- 
bramska Nr. 19, odbędzie się o godz. 17 min. 
30 w pierwszym, a o godz. 18 w drugim ter- 

minie, Walne Zgromadzenie Wileńskiego Od 
działu Z. P. O. K. 
‚ Ze względu na ważność spraw, prosimy 
o jak najliczniejsze przybycie” > 

/Wieczór humoru! Zaproszony przez 
Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przybywa do 
Wilna znany publicysta i słynny bajkopi- 
sarz p. Benedykt Hertz, aby w dniu 16 b. 

m. dać wieczór humoru. 
W wieczorze tym biorą udział pp. He- 

lena Romer-Ochenkowska, Eugenja Masie- 
jewska, pp. Jerzy Wyszomirski i Teodor 
Bujnicki. 

Czysty zysk z wieczoru przeznaczony na 
cele kulturalno-ošwiatowe Z. P. O. K. 

Mamy nadzieję, że zarówno cel jak i 
osoba pisarza pociągnie liczne rzesze pu- 
bliczności, spragnionej miłej kulturalnej 
rozrywki. 

Któż nie zna tryskających humorem i 
zabarwionych ostrą satyrą bajek Benedykta 
Hertza. A kto słyszał te bajki recytowane 
przez samego autora, ten nigdy nie pominie 
sposobności, by go jeszcze raz posłyszeć. 

Wieczór odbędzie się w Małej sali Pa- 
łacu Reprezentacyjnego (II wejście w pod- 
wórzu na prawo) o godz. 20-ej punktualnie. 

Bilety wejściowe w cenie 3 zł., nabywać 
można w iokału Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet (Ostrobramska Nr. 19) w godz. 
od 10-ej do 16-ej. 

  

  

  

  

Godzina 20'15 
H. JOLLES 
(fortepian) 

6. SEBASTIAN 
(dyrekcja)     

  

  

| MUZYKA 
Miejski na Pshulance. Dziś 
raz 7-my wspaniałe dzieło O. 

  

— Teatr 
ukaże się po 
Wilde'a „Sałome*, w pięknej szacie dekora- 
cyjnej i kostjumowej, na tle muzyki skom- 
ponowanej przez E. Dziewulskiego. 

W rolach głównych: Eichlerówna, sa- 
wicka, Severinówna, Kreczmar, Miłecki i 
Zeiwerowicz, który w roli Heroda tworzy 
niezrównaną kreację. Zwiększony zespół 
orkiestrowy, oraz balet klasyczny dopełnia- 
ją artystycznej całości. 

— Teatr Miejski w „Lautnić, Występy 
K. Junoszy-Stępowskiego. Dziś po cenach 
normalnych znakomita komedja Verneuila 
„Azais* w przekładzie Olechowskiego. W ro- 
li głównej wystąpi znakomity artysta Tea- 
trów Warszawskich K. Junosza-Stępowski. 

Świetny artysta Święci na naszej scenie 
triumf prawdziwy. Niezrównana kreacja 
wielkiego artysty przykuwa widza, budząc 
ogólny entuzjazm i zachwyt. 

— Popołudniówki niedzielne. W nadcho- 
dzącą niedzielę o godz. 3 m. 30 p. p. w Te- 
atrze na Pohułance po cenach zniżonych— 
specjalnych wystawioną zostanie , Świetna 
komedja Carpentera „Papa-kawaler*, z u- 
działem znakomitego artysty K. Junoszy- 
Stępowskiego w roli tytułowej. 

W. Teatrze „Lutnia* ukaże się ciesząca 
się nadzwyczajnem powodzeniem „Sztuba* K 
Leczyckiego. 

RABIO 
PIĄTEK, DNIA 13 MARCA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteorologiczny. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.25: Program dzienny. 16.30: 
Koncert życzeń. 17.15: „Wrażenie Wilniani- 

na w Krakowie* odczyt. 17.45: Muzyka lek- 
ka. 18.45: Komunikat L. O.P.P. 19.00: Pro- 
gram na sobotę i rozmaitości. 19.10: Kom. 
rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.40: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: Pogadanka mu- 
zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny. 2300: 
„Spacer detektorowy po Europie". 

SOBOTA, DNIA 14 MARCA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popułarny. 
13.10: Kom. meteor. 15.35: Program dzienny. 

“Kom. WikŁ Tow. Org. i Kółek Roln. 19.00: 

  

    

16.30: Przechadzki po mieście. 15.50: Skrzyn- 
ka techniczna. 16.10: Kom. dła żeglugi. 16.15: 
Koneert . 16.45: Uroczystość Związku 
Buchalterów. : „Dziwactwa i ciekawost- 
ki współczesnego / mieszkania” odczyt. 

17.45: Audy i koncert dla dzieci. 18.45: 

   

  

     

    

Program na tydzień następny. 19.20: Recital 
Michała Flety. 19.40: Pras. dzien. radjowy. 
20.00: „Skok Warszawy przez półwiecze” 
feljeton. 20.15: „Feljeton humorystyczny . 

20.30: Recital Alberta Katza. 21.10: Muzyka 
lekka. 22.00: „Wyspa słoneczna Messemarja* 
feljeton. 22. Koncert Chopinowski. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna, 

NOWINKI RADJOWE. 
JOLLEZ W FILBARMONJI. 

Dzisiejszy koncert symfoniczny z Fil 

harmonji Warszawskiej jest specjalnie cie-. 

kawy dzięki udziałowi znanego pianisty Jol- 
leza oraz orkiestry pod dyr. kap. Jerzego 

Sebastiana. Program obejmuje szereg war- 
tościowych dzieł muzyki niemieckiej. Usły- 
szymy poważną symfonję Brahmsa, subtel- 
ny koncert fortepjanowy Schumanna, pro- 

gramowy poemat symfoniczny Ryszarda 

Straussa „Śmierć i Wyzwolenie” oraz uwer- 

turę do „„Tanhausera* Wagnera. 

nk 

  

   

  

   

   

Kto wygrał? 
W pierwszym dniu ciągnienia V klasy 

Loterji Państwowej główne wygrane padły 
na Nr. Nr.: 

1-sze ciągnienie 
ZŁ 75000 nr. 168013. 
Zł. 20000 nr. 57. 
ZŁ 15000 nr. 68790. 
Zł. 10000 n-ry 134009 145505. 
ZŁ 5000 n-ry 130366 136879.. 
ZŁ 3000 nr. 4843. + 
Zi. 2000 n-ry 30674 126914 133549 174925 

183374 195253. 
Zi. 1000 n-ry 28884 46369 60411 65576 

66274 73310 94492 98989 120379 381 144951 

154205 185397 197028 199602 200418. 

l-gie ciągnienie 
5000 zł. nr. nr.: 149275 182693. 
3000 zł. nr. nr.: 17094 94066 104058 119954 

164863 193682 205331. 

2000 zł. nr. nr.: 827 11372 17801 18997 
22205 43393 42121 66357 78187 902008 96420 

101932 104343 110014 129797 16436 194779 
195383. 

1000 zł. nr. nr. 20556 44458 56504 68506 
79373 96559 118108 128660 134801 145069 
158599 165875 169829 171432 178756 193745 
209793. 

W drugim dniu ciągnienia: 

I-sze ciągnienie 
Zi. 10000 nr. 45370. 
Zi. 5000 nr. 24938. 
Zi. 3000 n-ry 59968 102749 105870 166771. 
Zi. 2000 n-ry 21590 39361 57960 112007 

128417. 143654 169528 181917 186757. 
ZŁ 1000 n-ry. 14288 29536 31555 35006 

57876 58369 75372 79291 81984 87514 89291 
92098 107682 125216 138536 139825 158291 
59165 199557. 

li-gie ciągnienie 

10060 zł. nr. nr.: 28000 97961. 
5000 zł. nr.: 138277. 
3000 zł. nr. nr.: 169746 196897. 
2000 zł. nr. nr.: 20582 32484 38518 59603 

108321 124620 128407 134448 135813 948 
143244 157196 166433 669. ; 

1000 zł. nr. nr.: 4845 8691 21592 30953 
58768 75407 77163 81375 84547 87541 136007 
147685 177868 186270 187914. 

WARSZAWA. 12.III. Pat. — 12 b. 
m. w trzecim dniu ciągnienia 5 kłasy 
22-ej Polskiej Państwowej Loterji Kl. 
główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 50 tys. zł. — 185.652, 
po 10 tys. — 62.112, 63,865, 186.382 
i 204.022 oraz 5 tys. zł. — 176.241. 

iw NATO T LOAD 

WŚRÓD PISM 
„Echo Akademickie" — organ 

Legjonu Młodych. 
Wyszedł z pod prasy piąty, a pierwszy 

w roku bieżącym numer „Echa Akademickie- 
go*. 

Numer ten ukazał się w innej postaci. 
Już w nagłówku stwierdzono, że od tej chwi- 
li „Echo Akademickie" jest oficjalnym or- 
ganem Legjonu Młodych. Redaktorem pisma 
jest jak dotychczas p. Wacław Zagórski. 

Na dwunastu kolumnach druku przynosi 
„Echo“ szereg ciekawych i głęboko przemyś- 
lanych artykułów i notatek połitycznych о- 
raz bogatą kronikę życia politycznego mło- 
dzieży. 

Artykuł wstępny, redakcyjny p. L. „W 
otwarte karty” prócz rzutu oka wstecz, w 
okres gdy rok temu powstawały pierwsze 
zręby organizacyjne Legjonu Młodych, da- 
je wiele. mocnych, jasno  postawienych 
stwierdzeń 0 ruchu ideowym młodzieży pań- 
stwowej. Dalej „Echo* przynosi „Szkic I- 
deołogiczny*, streszczenie referatu wygło- 
szonego przez p. Witolda Ipohorskiego-Len- 
kiewicza, na kongresie Legjonu Młodych, ar- 
tykuł p. t. „Trzy zasadnicze przesłanki* pod- 
pisane przez „Petowca”, a omawiający za- 
gadnienia polityki wychowawczej. wreszcie 
artykuł literacki p. t.. „W dobie przemian 
dziejowych i kulturalnych* pióra p. Waw- 
rzyńca Czereśniewskiego. W działe zatytu- 
łowanym „Ubiegły miesiąc polityczny* oma- 
wia „Echo“ konsolidację zawodowego ru- 
chu robotniczego oraz przypomina w moc- 
nych słowach sprawę brzeską. Rag znaj- 
dujemy dział „Wśród młodych polityków*. 
kronikę Legjonu Młodych bogatą i treściwą 
Kronikę akademicką, wreszcie ciekawy dział 
p. t. „Notatnik polityczny”. 

Omówiony numer „Echa Akademickiego” 
jest ciekawym i bezsprzecznie najśmielszym 
głosem młodego pokolenia Obozu Państwo- 
wego. 

     



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Wypbadkowe odkrycie. 
import materjału wojennego do Rosji Sow. 

TALLIN. 12-1Ш. (Pat). Prasa po- 
daje, że wiele okrętów stanęło na 
morzu Bałtyckiem, nie mogąc się 
posuwać wskutek nagromadzenia się 
wielkich lodów. Część tych okrę- 
tów doprowadzono przy pomocy 
łamaczy lodów do portu tallińskie- 
go, skąd towar, po wyladowaniu, 
odesłano koleją do miejsca przezna- 
czemia. Między innemi przybyło do 

Tallina 5 okrętów sowieckich. Oka: 
zało się, że okręty były naładowa- 
ne materjatem wojennym, jak arma- 
tami, karabinami maszynowemi i 
urządzeniami dla fabrykacji gazów 
trujących. Ponieważ tranzyt takie- 
go materjału jest w myśl między- 
narodowych konwencyj niedopusz- 
czalny, okręty musiały wrócić na 
pełne morze. 

interwencja gen. komisarza Strasburgera. 
GDAŃSK. 12.II1. Pat. — Niepokoją 

ce opinję polską fakty napadów na Po 
laków i własność polską w Gdańsku 
były dziś przedmiotem szczegółowej 
wymiany zdań między Senatem i ko- 
misarzem generalnym Strasburgerem. 
Część tych faktów miała jeszcze miej- 
sce przed objęciem władzy przez obe- 
eny Senat. 

Senat udzielił stanowczych zapew- 
mień o swej woli obrony życia i mienia 
Polaków w Gdańsku w ten sposób i na 

Kongres hinduski ma 
BOMBAY. 12.III. Pat. — Jak wia- 

domo, na podstawie układu, zawarte- 
go przez Gandhiego z wicekrólem, 
miał nastąpić w dniu 12 b. m. uroczy- 
sty zwrot gmachu kongresu jego człon 
kom. Z tej okazji doszło do gwałtow- 
nych rozruchów. Kiedy do gmachu 
zbłiżył się uroczysty pochód członków 
mających objąć gmach w posiadanie, 
zastąpiło im drogę 200 ochotników, 
którzy wcześniej zajęli gmach. wywie 

Klu Fiejskie 
(SALA MIEISKA 

$abrobramska 5. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„AULLIWOI” 
ai, A. Mickiewioza 22 

Wszechświatowej sławy 

król tenorów 
Najw. gwiazda ekr. Brygida HELM 

w arcyfilmie spiewno-dźwiękowym 

Jan KIEPUR Ašodšpiewa po polsku piosenki: 
Na I-szy seans ceny znižone. 

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

Qd dnia 10 do 13 raarca 1931 r. włącz. 
będą wyświetlane filmy: 

W rołach głównych — 
ułubieńcy publiezności: 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 

DZIŚ! 

tych samych zasadach, jak to ma miej 
sce w stosunku do obywateli gdań- 
skich. Fakty, przedstawione przez ko 
misarza generalnego, podlegać mają 
szczegółowemu badaniu tak, że rząd 
polski może się spodziewać w tym 
względzie odpowiedzi. W sprawie za- 
bójstwa Ś. p. Styrbnickiego Senat gdań 
ski rozważy wszystkie posiadane do 
dyspozycji środki prawne dla rewizji 
procesu. 

wielu przeciwników. 
sili na nim czerwony sztandar i ustą- 
pili dopiero po trzygodzinnych roko- 
waniach. uzyskawszy obietnicę, że 
pretensje ich będą niezwłocznie rozpa 
trzone. W krótkim czasie potem przy 
była nowa grupa malkontentów, któ- 
rzy zaatakowali pochód i obrzucili go 
kamieniami. W czasie zajść 20 osób 
odniosło rany. Po kilku godzinach za- 
panował spokój. 

Cud nad cudy dżwiękowców! 

Uczta artystyczna dla miłośników kina! | 
JAN KIEPURA 

WIĘCEJ GAZG 
William Haines, Anita Page, 

Początek seansów o godz. 4-ej. 

DZIŚ! 

KOS ARE w BLR Kk ACR 

Wyrok w procesie Rybnickim. 
RYBNIK. 12.III. Pat. — Na czwar- 

tkowej rozprawie przeciwko — озКаг- 
żonym o spowodowanie zajść w Brze- 
ziu, przesłuchano pozostałych świad- 
ków, poczem po zamknięciu postępo- 
wania dowodowego zabrał głos pro- 
kurator. Prokurator zaznaczył, że wal 
ki wyborcze we wszystkich krajach 
prowadzą nieraz do rozlewu krwi. 
„Państwo polskie, zepewniając prawa 
obywatelskie, występuje równocześnie 
przeciwko wszelkim /_wykroczeniom, 
czego dowodem jest dzisiejsza sprawa. 
Omawiane zjawiska zdarzyły się i w 
województwie śląskiem, gdzie mieliś- 
my w ostatnich czasach kilkakrotnie 
wybory. Prowadzona w tych warun- 
kach gorączkowa agitacja polityczna 
musiała siłą rzeczy doprowadzić do 
pewnego siłnieszego podniecenia, niż 
gdzieindziej. Mała nadgraniczna wios- 
ka Brzezie znalazła się również w od- 
męcie walki politycznej. Znalazła się 
tam garść ludzi, którzy w brutalny 
sposób napadli na pokrzywdzonych, 
manifestujących swą przynależność 
do mniejszości niemieckiej. Oskarży- 

ciel publiczny podnosi, że ca.e społe- 
czeństwo polskie potępiło brutalne wy- 
czyny sprawców. 

Po zanalizowaniu zeznań świadków 
i scharakteryzowaniu oskarżonych pro 
kurator w zakończeniu przemówienia 
domaga się wyroku skazującego. 

Następnie po przemówieniu przed- 
stawiciela powództwa cywilnego oraz 
obrońców, sąd udał się na naradę. O- 
koło godz. 18 przewodniczący ogłosił 
wyrok, mocą którego uznano za win- 
nych występku naruszenia spokoju 
publicznego oskarżonych Popałę i Jam 
bora i skazał obu na karę więzienia 
po 4 miesiące, na opłaty sądowe oraz 
na zwrot odszkodowania 7-miu po- 
krzywdzonym w ogólnej sumie 2.350 
zł. Na poczet kary więzienia sąd po- 
liczył obu zasądzonym areszt śledczy 
w całości. Pozostałych oskarżonych 
przodownika Końcę, Eckerta i Kamp- 
kę oraz kierownika szkoły Szymańs- 
kiego sąd uniewinnił. Od powyższego 
wyroku przysługuje stronom prawo 
odwołania się w ciągu trzech dni. 

Burze śnieżne. 
BIAŁYSTOK 12.II1. Pat. — Ubieglej no- 

cy mad powiatem szczuczyńskim i kolneń- 
skim szalała wielka burza śnieżna. Warstwa 
Śniegu sięga półtora metra. Pociągi kursują 
z trudnością. W razie odwiłży okolicy grozi 
powódź. 

POZNAŃ 12.III. Pat. — Dziś w godzinach 
popołudniowych szalała nad miastem silna 
wichura. Śnieżyca która trwała przeszło go- 

dzinę, pokryła miasto grubą warstwą śniegu 
i była tak silna, że komunikacja w mieście 
była utrudniona. Samochody kursowały z 
zapalonemi łatarniami. Po południu nastą- 
piło zupełne wypogodzenie. 

GDYNIA 12.111. Pat. — Od paru dni sza- 
leje śnieżyca połączona z silnym wiatrem. 

Statki przychodzą do portu ze znacznem 
opóźnieniem. 

Wulkan na wyspie Celebes działa. 
HAGA 12.11. Pat. — Jak donoszą z wy- 

spy Celebes w Indjach Holenderskich, wul- 
kan Avoe, położony na wyspie Sangihehei, 
zaczął okazywać wzmożoną działalność, wo- 
bec czego wioski, położone na stokach wul- 

  

Wielki film 
sport.-sensac 

Aktów 10. 
Ernest Torrence i 
Karol Dane (Slim) 
Następny program: Zuiuska, 

K!NO-TBATR 

„ABLIOS” 
S*uUańska R, tel. 9-26 

| Dźwiękowy 

  

Neapol, śpiewające miasto 
Dramat miłosny. Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i w Wiedniu. 

„Zejdź do gondeli* i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 1 10:15. Bilety honorowe nieważne. 
  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziš premjera! 
Wspaniałe arcydzieło 
dźwiękowo-śpiewne 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wszyscy na pokład 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — W sobotę i niedzielę 
o godzinie 2-ej. ANONS! 

Śliczne melodje i tańce! Bogata wy- 
stawa! W roli. gł. arcywesoły Jask 
Oakie i prześliczna June Glyde. 

Wkrótce Maurice Chevalier Jeanet- 
te Mac Donald w największym 100% dźwiękowcu „Parada Miłości". 

kanu, musiano ewakuować. W kraterze wul- 
kanu znajduje się jezioro, którego poziom 
podniósł się obecnie o 60 stóp, zaś tempera- 
tura wody stale wzrasta. 

GUSTOWNIE WYKONANY DRUK 
JEST PRZEDSTAWICIELEM 

TWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA? 

SZYBKO, FACHOWO i DOKŁADNIE 

OBSŁUGUJĄ TYLKO 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ* 

Wilno, Ś-to Jańska |, telefon 3-40 

№. 59 (2001) 

Antypolskie wystąpienia na zjeździe 
Sowietów. 

MOSKWA. 12.III. Pat. — Szereg 
delegatów na VI zjazd rad Z .S. S. R. 
wykorzystuje trybunę zjazdu dla o- 
szczerczych, napastliwych wystąpień 

Francuzi nie zgadzają 

przeciwko Połsce. W napaściach tych 
celują delegaci Sowieckiej Ukrainy i 
Białorusi. Niektóre wystąpienia tych da 
legatów noszą wojowniczy charakter. 

się na podwyższenie 
podatków. 

PARYŻ. 12.III. Pat. — Wobec groź 
by wielkiego deficytu, rząd zwiększyć 
ma stawki podatków obrotowego i do- 
chodowego. Wiadomość ta wywołała 
gwałtowne protesty na łamach prasy. 
W środowiskach parlamentarnych pa- 
nuje niepokój co do tego, jak przyjmą 
to wyborcy, którym obiecywano, że po 
datki pozostaną te same, o ile nie uda 
się ich zmniejszyć. Komisja finansowa 

Izby na wczorajszem posiedzeniu od- 
rzuciła projekt rządowy w sprawie 
podwyższenia podatków. Większością 
14 głosów przeciwko 11 przyjęto rezo- 
lucję, ustalającą dwie zasady: 1) że po 
datki nie mogą być podwyższone i 2)| 
że równowaga budżetowa powinna 
być osiągnięta drogą redukcji wydat- 
ków. 

Skutki nieuznawania rozwodów przez 
Kościół katolicki. 

CITTA DEL VATICANO. 12.III. 
Pat. — Rząd austrjacki stara się obec- 
nie wysondować teren, czy istnieje mo 
żliwość przeprowadzenia zmiany kon- 
kordatu w zakresie prawa o małżeńst- 
wie. Tego rodzaju decyzja powzięta 
została naskutek wyników badania 
stosunków rodzinnych w Austrji. Ba- 

Obsuwanie 
CHAMBERRY (Sabaudja) 12.III. Pat. — 

Donoszą © nowym wypadku obsunięcia się 
ziemi. Dotychczas obsunęła się ziemia na 
przestrzeni 40 ha. Całe połacie terenu wraz 

danie to wykazało, że w Austrji obec-- 
nie około 125 tysięcy dzieci jest po- 
chodzenia nieprawego, ze wzgłędu na 
nieuregulowane prawnie współżycie 
rodziców. Około-80 tysięcy rodzin ży- 
je bez ślubu z powodu niemożności. 
uzyskania sankcji sakramentalnej ze 
strony Kościoła naskutek rozwodu. 

się ziemi. 
z domami obsuwają się w dolinę z szyk- 
kością 40 metrów na minutę. Zagrożona jest 
wieś Desgranges, którą mieszkańcy opaściki._ 

Zatonął parowiec chiński z pasażerami. 
SZANGHAJ 12.III. Pat. — Na rzece Yang- 

Tse, w odległości 70 mił od Szanghaju, za- 
tonął skutkiem eksplozji parowiec chiński, 
na którego pokładzie znajdowało się 300 pa- 
sażerów, w tej liczbie 100 żołnierzy. Kata- 

OGŁOSZENIA 

KAWIARNIA 
I JADŁODAJNIA 

  

sezonowe i przedówiąteczne w „KURJE- 
RZE WILENSKIM“ i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
“J. DYSZKIEWICZ 

ulica Wielka 14, 

NASIONA 
WARZYWNE, KWIATOWE i GOSPODARSKIE 5 

z pierwszorzędnych plantacyj krajowych i za- o 

granicznych, o najwyższej sile kiełkowania, poleca $ 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 

LWÓW, RUTOWSKIEGO Nr. 3. ] 
CENNIKI szczegėlowe wysylam NA ŽADANIE. f) 

    

Poszukuję 
wspólnika 

strofę wywołali prawdopodobnie żełnierze, 
rzucając niedopałki papierosów na ładunki 
bawełny. Z zatoniętego parowca wyratowa- 
ło się 100 osób, które wyruszyły w dalszą 
drogę do Szanghaju. 

ANNA SEAT TE TSO OTWARCIE 

""E| Ważne dla 
zastępców! 

Poszukujemy kilku 
zdolnych zastępców 
do ratalnej sprzeda- 
žy najnowszej 3° 
pożyczki budowlanej 
1 Ill emisji dolarowej.. 
Płacimy najwyższą. 
prowizję, ręczymy za. 
1000—1500 zł. mie-. 
sięcznej prowizji. Za- 
wodowym zastępcom. 

i subzastępcom daje- 
my po próbnym okre- 
sie koszty podróży i 
ewentualną pensję.. 
Początkujących pou- 
czamy naszym naj- 
nowszym systemem. 

Listy możliwie z fo-- 
tografją: Lwowskie- 
"Towarzystwo Kredy- 
towe, Lwow, Legjo- 
nów ži 

tel. 12-34. 

  

  

  

KINO-TEATR Dziś! Po raz pierwszy w Wil- 
nie! Szłagier sezonu! Wszech- JA 

p A N 6 ski Golo 
» Šia | Wielki potężny dramat obyczajowy 

WIELKA 42 R Cierniowa droga miłości na tle nękanej i prześladow. miłości 
W pozostałych rolach gwiazdy ekranu: Waiter Rilla i Erna Morena. Ceny od 40 gr. 

ino Kolejowe | Dziś i dni następnychi ® ° s = 
Wspan. fiłm, cieszący się p b i M k ł I] 

0GN15 KO kolosalnem powodz. p. t. rima a erina 1 O a a 

Rewelacyjny dramat erotyczno-salonowy w 10 aks z aiski Rosji. W rolach głównych artyści Teatru 
Stanisławskiego: Kuzniecow, Heyrot, Kuindżi, Strauch i inni. Wspaniała wystawa! Ciekawa treśćl —— tworaa kolsjow.) Początek skansów o godz. J-ej, = niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

= 
KINO-TEATR | Dziś! Monumentalny M ił N a Ž ł = 

> — оы т МООа №егпапесо ZOśnierza 
M Į M 0 h A W-g pow. Audrzeja Struga. W rol. gł: M. Malicka, M. Gofczyńska, J. Leszczyńska, W. Walter i J. Marr. 

NAD PROGRAM: Amerykański film 
ui. Wielka Hr. 25 ———— REKORD TOMA MIXA sensac. w 7 akt. 

  

KINO -TEATR Dziś! Najnowsze arcydzieło króla maski LON CHANEYA. Po „Dzwonniku z Notre-Dame“ i „Upior w operze” 

nie było i nie będzie Gł Čiarė t zli L d 01 
STYLOWI takiego filmu ак WAQS Z ZaŚWiatla (Wi LORUQYN O DOSNOCY 

Potężna trag. w 8 akt. Grozą przejm. treść i niebyw. gra. To prawdz. perła, jedyny 100% film Lon Chaneya. 
alla Wielka 36. W pozost. rol: Konrad Nagel i Marcelina Day. NAD PROGRAM: Najnowszy film polsk. prod. NIEWOLNICY 

  

  

Wykwalif kowany z długoletnią samodzielną praktyką 

Lina - mecha - elektrotechnik 
poszukuje pracy 

w swojej specjalnosci w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

! 

  

  

    

W JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleea najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 

$ i biżuterji po cenia przystępnej 

WILNO, ui. Adama Mickiewicza 4. 

  

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

2125—0       
„UIÓJWIANKA” 

ui. Królewska 9. 
Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Pokój 
do wynejęcia z osob- 
nem wejściem i ze 

światłem. 
Zarzeczna 14 m. 16. 

"UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

  

    

do młyna motorowego i 
gontarki. Wł. Mackiewiez, 
poczta Kluszczany, folw. 
Dobrzyń (Młyn istnieje od 

| czerwca 1930 r.) 

Do sprzedania 
posiadłoć składająca się 
z 6000 metrów kwadrat. 
ziemi z zabudowsniami 
i lasem budulcowym nad 
rzeką Żejmianą. Nadaje 
się na budowę uzdrowiska. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ulica Mickiewicza 22, 

sklep „Unjon”. 

Sprzedejes'ę DOM 
z powodu wyjazdu na 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzietnej 40, Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12—4. 

Pianino 

  

  

do wyna- 
jęcia.   

Pokój 
w centrum miasta 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1.a 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. S—! i 4—8. 

tel. 587, 3435. 

RYTYNOWANY 

chate -bileaoięfa 
poszukuje pracy 

chociażby dorywcrej 
(biłansy, kontaoła i t. p.) 

  

  

Zwracać się: Państwowa. 
Szkoła Techniczna (ulica. 
Holendernia) do wice-dy- 

rektora inż. Mersona. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

ŻYCIA. Potęż. dram. obycz. w 8 akt. W rol. gł.: Jerzy Marr Dina Gral. Obydwa Sm wyśw. się |-y raz w Wilnie 

27 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Zaklopolana, że się spóźniłam, za- 
jęłam szybko swoje miejsce przy dłu- 
gim stole i rozejrzałem się po obecnych 
Widok ich przyprawił, mnie o głębokie 
wstrząśnienie. Wszyscy byli wystro- 
jeni taj jak za pierwszym razem, mę- 
żczyźni w smokingach, damy w suk- 
niach wieczorowych. March w ponso- 
wej aksamitnej, przybranej bogato 
srebrem; Izabella w żółtej, taftowej, 
ze szmaragdem na szyi, z siniakami 

ma obnażonem ramieniu, zasmarowa- 
nem płynnym pudrem; Mittie — w 
niebieskiej, naszywanej paciorkami. 

Wszystko było tak samo z wyją- 
ikiem niezajętego miejsca obok mnie, 
które robiło poprostu okropne wraże- 
mie. Zauważyłam, że co raz ktoś spo- 
głądał ukradkiem na to Śmiertelnie 
puste krzesło. Grondal, widocznie zu- 
pełnie pozbawiony wyobraźni, nie po 
myślał, żeby nasze żywe krzesła, zsu- 
nąć razem, a tamto zabrać. 

W trakcie jedzenia zupy starałam 
się odkryć wzrokiem miejsce na to- 
alecie Mittie, z którego oberwał się 
niebieski wisiorek. Znalazłam je bli- 
sko ramienia. Paciorkowa pętlica zer- 
wała się w połowie i pozostał: z niej 
tylko kawałek pustej nitki. Inne pę- 
tliczki miały mniej więcej po piętna- 
ście paciorków. Ja znalazłam tylko 
pięć czy sześć. To dowodziło, że Mit- 
tie musiała gdzieś pozostawić trop z 
niebieskich paciorków. 

Ale za długo na nią patrzyłam, bo 
spostrzegła się i okazała urazę, Prze- 
niosłam wzrok gdzie indziej. 

  

Nigdy w życiu nie zjadłam przy- 
krzejszego obiadu. Zdaje się, że nikt 
nie powiedział ani słowa. Grondal po- 
dawał i zabierał skąpe, lecz wyszu- 
kane dania, Kema zerkała złowiesz- 
czo przez otwór w drzwiach od poko- 
ju kredensowego, a Izabella spogląda 

ła co jakiś czas na niezajęte miejsce 
obok mnie, takim — zwyczajnym 
wzrokiem, jakby tam widziała 
Adolfa. Efekt tego spoj- 
rzenia był tak przekonywujący, żć aż 
się raz sama obejrzałam, w złudnej 
nadziei, że i ja go zobaczę. 

Czas dłużył się niesłychanie. Pod 
koniec obiadu martwa cisza stała się 
nie do zniesienia. Przy deserze gdzieś 
z dworu rozległo się nagłe, głośne u- 
jadanie Konrada. Mitlie wydała stłu- 
miony pisk, March zbladła jak ścia- 
na, a Dimuck upuścił widelec. Po pa- 
ru sekundach ciężkiego zawieszenia, 
Grondal spokojny jak zwykle, przy- 
niósł Dimuckowi drugi widelec, i 
March zdjęła oczy z pustego krzesła 
obok mnie. Na pewno wszyscy po- 
myśleli o szezekaniu psa przy tam- 
tym obiedzie i o anegdotce, opowie- 
dzianej przez Adolfa. 

Po tym incydencie nastrój uległ 
pogorszeniu. Wśród strasznej ciszy 
rozlegał się nerwowo szczęk srebra 
o talerze. Miałam wrażenie, że każde 
z tych łudzi ubrało się maskę oporu, 
przeciwko rzeczywistości. Efekt ten 
potęgowały ich staranne stroje, takie 
same jak ubiegłego wieczora. Rucho- 
me światła wysokich świec, ustawio- 

   

  

  

nych na stole, rzucały silne refleksy 
na ich zamknięte, pełne trwogi twa- 
rze. Snująca się na dalszym planie 
sylwetka Grondala pozostawała pra- 
wie ciągle w cieniu. 

Kończyliśmy właśnie nudny de- 
ser, złożony z duszonych śliwek, gdy 
stało się coś przerażającego. 

Ni stąd ni zowąd tępa cisza zała- 
mała się pod odgłosem kroków nad 
naszemi głowami..Ktoś stąpał po po- 
dłodze nad jadalnią powoli bez „poš- 
piechu.... 

Wszyscy spojrzeli w górę. 
March uchwyciła się kurczowo 

skajru stołu, ściągając obrus w drob- 
ne fałdy. Twarz jej stężała w maskę 
trwogi. Z sufitu przenieśliśmy oczy 
jedni na drugich, ale nie brakowało 
nikogo z wyjątkiem Adolfa. 

Nikt się nie odezwał, nikt nie o- 
detchnął. Odgłos kroków trwał długą 
chwilę. Wydało mi się, że dochodziły 
one z niewyłożonego dywanem ko- 
rytarza na piętrze w pawilonie. Nagle 
gdy Izabella przycisnęła gwałtownie 
rękę do ust, kroki przeszły w szybki 
łekki bieg i umilkły. 

Zerwaliśmy się jak na komendę. 
Eustachy odsunął z hałasem krzesło 
i wybiegł z pokoju, za nim Deke Lo- 

dla W. K.         

nergan i Elihu Dimuck z serwetką 

w ręku, wreszcie na końcu ciężki 

Grondal. 
Mittie Frisling pochyliła się nad 

stołem, zielona na twarzy, z ręką 
wpartą w talerz z ciastem, z drugą w 
obrus. Jej mętne oczy skierowały się 
na krzesło Adolfa, a z gardła wydarł 

się nagły, okropny krzyk. 
Ciemne kąty pokoju zionęły grozą, 

zbudzoną krzykiem. Izabella dosko- 
czyła do Mittie i zakneblowała jej u- 
sta ręką, rozmigotaną pierścionkami. 
Oszalała ze strachu kobieta szarpnęła 
się bezsilnie, lecz oczy jej pozostały 
szklane. 

Wyrwana z letargu trwogi, chwy- 
ciłam swoją szklankę i chlusnęłam 
jej zawartość w twarz Mittie. 

Skutek był natychmiastowy. 
Orzeźwiona lodowatą wodą, za- 

krztusiła się i, porwawszy serwetkę, 
zaczęła nią wycierać twarz i włosy. 

— Może przejdziemy do bibljote- 

ki?—zapytała tonem rozkazu March. 
Była szaroblada, ałe panowała nad 
sobą. | 

Poszła przodem, a my za nią. Lecz 
zamiast skręcić do bibljoteki, weszła 

w pasaż, prowadzący do pokoju wie- 
żowego. Zabrałam przezornie świecę 
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ze stołu i zamykając pochód, szłam 
za Izabellą z oczami utkwionemi w 
bujną, rudawą fryzurę i śnieżno bia- 
łą szyję i ramiona. 

W pokoju wieżowym March po- 
prawiła ogień na kominku i stanę- 
ła na tle skaczących płomieni, prosta 
wysmukła i surowa. Izabella, szele- 
szcząc swoją taftą, usunęła się z 
wdziękiem na fotel, z oczami zasnu- 
temi mgłą, z ręką zaciśniętą kurczo- 
wo na szmaragdzie na szyi. Mittie 
nsiadła na sofie, ocierając zaczerwie- 
nione oczy wilgotną serwetką. Ja, 
jak zwykle, w białym, ukrochmało- 
nym fartuchu, przysunęłam się do 
łóżka pacjenta. Dziwnie musiałyśmy 
wyglądać. 

Upłynął dobry kwadrans. nim zja- 
wili się mężczyźni. Kustachy przy- 
trzymał portjerę. Ostatni wszedł po- 
licjant, z metalową oznaką na tle gra- 
natowego munduru. 

— Nie nie było—rzeki Eustachy, 
uśmiechając się uspokajająco, cho- 
ciąż jego czarne oczy patrzyły dziw- 
nie zagadkowo. Przez cały czas na 
górze w głównym korytarzu czuwał 
policjant i on nikogo nie widział. 

(D. e. n.) 
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