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   OSTRY KURS 
w Kłajpedzie. 

W ciągu ubiegłej soboty zaszedł 

w Kłajpedzie nowy wypadek, który 

może pociągnąć za sobą doniosłe na- 

stępstwa polityczne. Gubernator Mer- 

kis mianował prezesem Dyrektorja- 

tu dyrektora litewskiej szkoły p. Ed- 

warda Simaitisa (po nemiecku Sim- 

mat). Wobec dobrowolnego zaniecha 

nia dotychczasowego oporu przez po- 

przedniego prezesa, p. Bóttchera i de- 

klaracji stronnictw większości w Sej- 

miku o gotowości wysunięcia na opró 

żnione stanowisko nowego kandyda- 

ta, nominacja ta nie wnosiłaby w wy- 

nic szczególnego, 

osoba nowego szefa auto- 

tworzoną sytuację 

gdyby nie 

nomicznego rządu i okoliczności, któ- 

re jego nominacji towarzyszyły. 

Podług brzmienia Konwencji kłaj- 

pedzkiej prezes Dyrektorjatu powi- 

nien posiadać zaufanie większości Sej 
miku. Warunek ten był spełniany do- 

tąd w taki sposób, że partje większo- 

ści wysuwały swego kandydata, a gu- 

bernator go mianował. Nominacja p. 

Simaitisa nastąpiła bez żadnego uprze 

dniego porozumienia się z klubami 

większości sejmikowej. Jej przedstawi 

cielowi, Gubbie, oświadczył gub. Mer- 

kis wręcz, że nie uważa dla siebie za 

możliwe wchodzić w porozumienie z 

partjami większości, 

trzymują one swój protest przeciwko 

przymusowemu usunięciu Bółttchera. 

ponieważ pod- 

Również nowomianowany prezes Dy- 

rektorjatu uchylił się od jakiegokol- 

wiek kontaktu z niemi co do obsadze- 

nią innych stanowisk w Dyrektorja- 

cie i zwrócił się bezpośrednio do 

dwóch członków sejmikowej większo- 

Ści. Zaskoczeni Niemcy nie dali na- 

tychmiastowej odpowiedzi, oczeku- 

jąc oczywiście instrukcyj z Berlina. 

Skądninąd wiadomo, że gub. Merkis 

Pragnie widzieć jako jednego z człon- 

ków Dyrektorjatu p. Tolusżysa, któ- 

remu, po usunięciu Bóttchera, powie- 

rzył czasowe pełnienie jego obowiąz- 
ków. 

Sposób nominacji p. Simaitisa od- 

biega więc zupełnie od dotychczas 
Praktykowanej procedury i ta okoli- 

czność nadaje zarządzeniu gub, Mer- 

kisa szczególne znaczenie. 

Drugą okolicznością, nie mniej waż 

ną, jest osoba nowego prezesa Dyre- 

ktorjatu. P. Simaitis jest kłajpedziani 

nem i dotychczas w politycznem ży- 

ciu czynnego udziału nie brał. Wia- 
domem jest jednak, że uważa się za 
Litwina. Nie ulega wątpliwości, że za 

osobę, obdarzoną zaufaniem niemiec- 

kich partyj większości, poczytywany 

być nie może. Za pewne z drugiej stro 
ny uchodzi, że nominacja ta nastąpi- 

ła zą wiedzą i zgodą rządu kowieńskie 

go. 

Mamy więc do czynienia z nowym 

stanowczym krokiem, skierowanym 

Przeciwko supremacji niemieckiej w 

autonomicznym zarządzie kraju kłaj- 
Pedzkiego. Sejmik będzie musiał al- 

bo się z nim pogodzić, albo odmówić 
P. Simaitisowi swego zaufania. Któ- 
rą z tych dróg wybierze — okażą za- 

pewne dnie najbliższe. Następstwem 
votum nieufności może być rozwiąza- 
nie Sejmiku i rozpisanie nowych wy- 
borów, w których nowy Dyrektorjat 

zechce niechybnie odegrać bardziej 
czynną rolę. Trudno natomiast przy- 

puścić, aby nominacja p. Simaitisa na 
stąpiła poto tylko, aby miał on zaraz 

Po otrzymaniu votum nieufności u- 
stąpić pokornie na rzecz kandydata 

większości. Niemcy kłajpedzcy zosta- 
li przyciśnięci do muru: skapitulować 

czy przyjąć wyzwanie? 
Przebieg konfliktu kształtuje się 

wyraźnie nie po linji życzeń rządu 
niemieckiego, który dążył do jego zła 

godzenia. Usiłowania w tym kierunku 

będą prawdopodobnie kontynuowane, 

ale Litwa swem ostatniem posunię- 

ciem zajęła pozycję dalej wysuniętą, 

ma przeto więcej do ustąpienia w tar 

gu. Nacjonaliści niemieccy podniosą 

znowu wielki krzyk i stosunki dozna- 

ją ponownego zaostrzenia. Może to w 

większym niż należało się spodziewać 

stopniu wpłynąć na głębsze zmiany w 

dotychczasowych stosunkach niemiec 

ko-litiewskich. Komentarze niektó. 

rych prorządowych pism niemieckich 

są wyraźnie przepojone obawą takich 

skutków. Niewiadomo bowiem co jest 

dla Berlina gorsze: poniesienie pew- 

nych strat politycznych w Kłajpedzie 

czy wytrącenie Litwy z kręgu współ- 

działania we wschodniej polityce Rze 

szy. 
Trudno w tej chwili przesądzać, jak 

daleko sięgnie ostry kurs litewski w 

Kłajpedzie. Jednocześnie 

cję następcy Bóttchera min. Zaunius 

z nomina- 

konferuje w Kownie z przedstawicie- 

lami państw, które podpisały konwen- 

cję kłajpedzką, na temat załatwienia 

skargi niemieckiej, stosownie do decy- 

zji Rady Ligi z dn. 16 b. m. Być może. 

znaleziona tam zostanie formuła do 

przyjęcia przez obie strony, chociaż 

w. mowie 

przed paru dniami i wypowiedzeniach 

się Zauniusa w Kownie niema zbvt 

wiele punktów stycznych, a ton obu 

jest kwaśny. Nominacja p. Simaitisa 

nastąpiła później i oczywiście nie jest 

cukierkiem dla Berlina. 

Pomiędzy nami, a Kownem istnie- 

je głęboki konflikt psychologiczny, 

który udaremnia wszelkie próby po- 

zytywnej politycznej dyskusji. Nie- 

mniej jednak w świadomości obu 

stron musi tkwić poczucie naturalnej 

solidarności wobec zasadniczych dą- 

żeń niemieckiej polityki wschodniej. 

Możemy sobie pozwolić na to, aby nie 

iść śladem prasy litewskiej, kiedy wy- 

raża ona zadowolenie z aktywności 

niemieckiej, skierowanej przeciwko 

zachodnim granicom Polski. Bez u- 

boczych względów szczerze i otwarcie 

możemy rzucić słowa zachęty i za- 

wołać potrzykroć: Brawo, Merkis! 

? Testis. 
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Dzisiejsze posiedzenie Sejmu. 

(Tel, od wł. koresp. z Warszawy). 

We wtorek 1 b. m. o godz. 10 ra- 

no odbędzie się plenum Sejmu poświę 

cone przegłosowaniu noweli do usta- 

wy emerytalnej, nad którą dyskusja 

odbyła się w sobotę, oraz uchwalenie 

przedłożenia rządowego 0 dodatko- 

wych kredytach na bezrobocie. 

Zarzuty mjr. Kubali były 
bezpodstawne. 

Komunikat Min. Spraw Wojskowych 

WARSZAWA. 29.II. (Pat.) — Ga- 
binet ministra spraw wojskowych ko- 

munikuje: zarządzone przez Minister - 
stwo Spraw Wojskowych na prośbę 

szefa departamentu aeronautyki płk. 

dypl. inż. Rayskiego dochodzenia słu- 

žbowe w związku z zarzutami Kubali, 

zawartemi w znanych jego doniesie- 

niach, zostały ukończone. Wyniki dĘ- 

chodzeń służbowych, bardzo szczegó- 

łowo przeprowadzonych, stwierdziły 

zupełną bezpodstawność zarzutów Ku 

bali. 
W konsekwencji dochodzeń służ - 

bowych minister spraw wojskowych 
wystosował do szefa departamentu a- 
eronautyki płk. Rayskiego pismo, w 
którem, aprobując wyniki dochodzeń 
służbowych, stwierdza, że uważa tem 
samem sprawę płk. Rayskiego w zwią 

zku z podniesionemi przeciw niemu 
zarzutami za ostatecznie załatwioną, 

wyrażając jednocześnie płk. Rayskie- 
mu swoje uznanie za dotychczasową 
pracę na stanowisku szefa departa- 
mentu. ` 

Brūninga w Reichstagu 

  

   

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem i0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Piotr Malachowski 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakramentami 

zmarł dnia 28 lutego 1982 roku w wieku lat 56. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Uniwersytecka 5—10 do kościoła św. Anny 

odbędzie się dn. | marca o godz. 4.30 pp. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 

2 b.m. o godz. Jej, pogrzeb na cmentarz Rossa o 4-ej po poł, o czem zawia- 

damiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w wielkim smutku 

ŻONA, CÓRKA i SYN. 

     
       

     
    

    

Projekt doniosłej reformy 
ustawodawstwa społecznego. 

Zmniejszenie składek do instytucyj ubezpieczeniowych. 

Dziś rano, pod przewoadnietwem p. 
premjera Prystora odbyło się posie- 
dzenie Rady Ministrów, poświęcone 
emówieniu projektu reformy ustawa- 
dawstwa socjalnego. 

Projekt przedstawiony przez ministra 
Pracy i Oopieki Społecznej wprowa- 
dza radykalne zmiany w całokształcie 
ubezpieczeń społecznych, a więc: 
zniesienie samodzielności Zakładów 

  

POD SZANGHAJEM. 
Nowe ataki Japończyków. — Obie strony 

gromadzą posiłki. 
SZANGHAJ. 29.11. (Pat) — Woj- 

ska japońskie podjęły w poniedziałek 
rano atak na pozycje chińskie. Gwał- 
towny wiatr uniemożliwił lotnikom 
japońskim dalsze bombardowanie Sza 
Pei. Artylerja japońska kontynuaje 
bombardowanie. Chińczycy odpowia- 
dają silnym ogniem. W ciągu dnia 29 
luiego wojska japońskie, które obii- 
czają na 5 tysięcy ludzi, wylądowujaą 
na terenie koncesji międzynarodowej 
i w Woosung. 

PARYŻ. 1.IH1. (Pat.) „Petit Parisien* do- 
nesi z Szanghaju, że Japończycy nadał po- 
dejmują raidy lotnicze. Armja lądowa nato- 
miast egranieza się do obsadzenia zdobytych 
pozycyį, spodziewając się, że interwencja 
nowych dywizyj japońskich pozwoli rozpo- 
eząć operacje na szerzszą skalę. Japończycy 
otaczają swe zamiary jak największą tajem- 
nieą, pozwlając na kursowanie najbardziej 
fałszywych pogłosek. 

PARYŻ. LA. (Pat) Siły lądowe japon- 
skie, znajdujące się obeenie pod Szangha- 
jem są obliczone na 25 tys. żołnierzy, bez 
oddziałów 11 dywizji, które rozpoczęły dziś 
lądowanie. Główna kwatera chińska ogłosiła, 
że 2 nowe dywizje, przybyłe z Nankinu. 
podnoszą siły wojsk chińskich do 50 tys. 
żołnierzy. Składać się one będą z armji 19 
w sile 30 tysięcy oraz ze wzorowych dy- 
wizyj marszałka Czang-Kai-Szeka. wynosza- 
cych 20 tysięcy. Z drugiej strony wszystkie 
garnizony  cudzoziemskie liczą 12 tysięcy 
żełnierzy. 

PARYŻ. 1JII. (Pat.) Komunikat japoń- 
skiego sztabu generalnego, ogłoszony w dniu 
dzisiejszym stwierdza, że oddziały japońskie 

Ultimatum 
SZANGHAJ. 29.11. (Pat.) — Japoń 

skie władze wojskowe doręczyły po 

południu burmistrzowi miasta ulti- 
matum, oświadczające, że o ile waj- 
ska chińskie wzdłuż linji kolejowej 

Szanghaj —Hang-Czou i Szanghaj — 
Nankin nie zaprzestaną akeji wojen- 

nej przez 2 marca, Japończycy rozpo- 

ezną bombardowanie i zniszczą eałko 

wicie linję kolejową między Szangha- 

      

     

zajmują w obecnej chwili całą okolicę 
Kiang-Wan i że siły chińskie, które wyka- 
zały tak energiczny opór na odcinku Woo- 
sung, zmuszone zostały do opuszczenia tego 
ważnego punktu strategicznego, górującego 
nad ujściem rzeki Yang-Tse. 

SZANGHAJ. 1.II. (Pat.) Wedłe urzędo- 

wych doniesień, bataljon piechoty japońskiej 
oraz odział marynarki zdołały, po przepra 
wadzeniu ataku, posunąć się naprzód w pół- 
nocnej części Sza-Pei. 

SZANGHAJ. 1.111. (Pat.. Wojska chińskie 
opuściły dziś całkowicie Kiang-Wan z po- 

wodu niemożliwych warunków, panujących 
w mieście, którego ulice są formalnie zasła- 
ne trupami mieszkańców zabitych naskutek 
eksplozji bomb, rzucanych przez samoloty 

japeńskie. Trwające w dalszym ciągu bom- 

bardowanie uniemożliwia pogrzebanie zwłok 

Chińczycy zajmują obecnie linję okopów, 

bezpośrednio przylegających do Kiang-Wan. 

Usiłowania Japonezykėw wyparcia Chiūezy- 

ków z nowozajętych przez niech pozycyj za- 

keńczyły się bez rezultatu. 
W ciągu dnia dzisiejszego kontynuowane 

hyło też hambardowanie przez samoloty ja- 
pońskie chińskiego lotniska w  Hang+Czou 

na zachód od koncesji międzynarodowej. 
Bomby wysadziły w powietrze hangary, a 

resztę zniszczenia dokonał pożar. Całkowi- 

temu zniszczeniu ułegło również lotnisko, 

Czang-KaiSzeka; zdołano jednak przedtem 

stanowiące prywatną własność marszałka 

usunąć z hangarów samoloty. 

SZANGHAJ. 29.11. (Pat.) — Japoń- 

czycy zaatakowali dziś trzykrotnie 
Sza-Pei, lecz wszystkie te ataki były 
odparte przez Chińczyków. Walki by- 
ły krwawe. Ilość zabitych i rannych 
z obu stron nie jest jeszeze ustalona. 

japońskie. 
jem a Su-czou oraz między Szangha- 

jem a Ka-Szing, t. j. na przestrzeni 6 
koło 50 mil z każdej strony. Wykona- 
nie pogróżek japońskich pociągnęłoby 

za sobą wiele ofiar w ludziach i wiet- 

kie zniszczenie wzdłuż wymienionych 

linij kolejowych. Na froncie Sza-Pei 

į Kiang-Wan toczą się gwałtowne wal- 

ki. 

St. Zjednoczone nie uznają zdobyczy Japonii. 
PARYŻ. 29.11 (Pat) — Według po- 

siadanych informacyj w sprawie pre- 
ponowanego rozejmu na Dałekim 
Wschodzie, rząd waszyngtoński nie 

Warunki 
PARYŻ. 29.1. (Pat.) — Wedle in- 

formacyj, jakie nadeszły z Genewy, 
na konferencji, którą odbył John Si- 

mon z przedstawicielami delegacji a- 
merykańskiej, włoskiej, japońskiej i 
chińskiej, ustalono następujące punk- 

: 1) natychmiastowe zawieszenie 

działań zbrojnych, pod warunkiem, 

że siły chińskie odstąpią na 20 km. od 

zgodzi się na uznanie zdobyczy ja- 
pońskich ani w Szanghaju, ani w 

Mandżurji za podstawę do rokowań 0 

rozejm. 

rozejmu. 
dzielnicy międzynarodowej w Szang- 

haju, 
2) stworzenie neutralnej strety 

przez wycofanie się wojsk japońskich 

ze zdobytego odcinka, 

3) utworzenie i roztoczenie kon- 

troli nad strefą neutralną należeć bę- 
dzie do konferencji 5 mocarstw, to 
jest Franeji, Anglji, Stanów Zjedno- 
czonych, Włoch i Japonii. 

Bezpośrednie pertraktacje chińsko-|apońskie. 
TOKIO. 29.II. (Pat) — Donoszą 

z wiarogodnego źródła o czynionych 
poważnych próbach skłonienia obu 
walczących stron do wyszukania for- 
muły pokojowej. Na pokładzie an- 
gielskiego statku admiralskiego odby- 

ło się wczoraj w obecności adm. Kelly 

spotkanie między admirami japoń- 

skimi Nomurą i Matsuką oraz Wellin- 

gtonem, Koo i szefem sztabu 19 dy- 

wizji. chińskiej. 

  

Koncentracja wojsk sowieckich 
na Dal. Wschodzie. 

„Konflikt rosyjsko-japoński nieunikniony". 

TOKIO. 29.11. (Ра!.) — Konsuł ja 

poński we Władywostoku donosi, że 

w okolicy tego miasta zgromadzono 

około 2 krpusów armji czerwonej i 

100 t. żołn. znajduje się w rejonie Us- 

suri. Konsul oświadcza, że na podsta- 

wie wiadomości ze źródeł wiarogod- 

nych ustalił, iż wojska rosyjskie przy- 

bywają z Rosji Europejskiej do oko- 

lie Władywostoku już od. grudnia, 

przyczem stale dowożona jest broń i 

amunicja. Budowane są nowe forty. 

Fabryka jodu wpobliżu zatoki Olgi 

zamieniona została na fabrykę gazów 

trujących. Ochotnicy komunistyczni 

obsadzili kolej na terenie Ussuri. Nie 

komentując tych faktów, konsul oś- 

wiadcza, że uważa konflikt rosyjsko - 

japoński prędzej czy później za nieu- 

nikniony. 

Nareszcie! 
TOKIO. 29.11. (Pat. — Oficjalne 

koła dają do zrozumienia, że Japonja 
skłonna jest działać zgodnie z mocar- 
stwami w celu uregulowania konflik 
tu chińsko-japońskiego zapomocą od 
bytej na miejscu konferencji. 

Wznowienie stosunków. 
NANKIN. 1.111. (Pat.) Komisja spraw za- 

granicznych narodowego rządu nankińskie- 
go postanowiła wznowić stosunki z Rosją 
Sewiecką, przerwane od roku 1929, 

Rada Ligi 

  

Ubezpieczeń Pracowników Umysło- 
wych, Zakładów ubezpieczeń od wj- 
padków oraz Kas Chorych. Na ich 
miejsee ma powstać jedna instytueja 
ubezpieczeniowa pod nazwą Zakład 
Ubezpieczęń Społecznych. 

De Zakładu tego włączone zostaną 
nowe formy ubezpieczeń, a mianowi- 
cie: ubezpieczenie robotników na sta- 
rość i od inwalidztwa. Składki płaco- 
ne obecnie na rzecz Kas Chorych z0- 
staną zmniejszone, a różniea stąd po- 
wstała zostanie przeznaczona na rzecz 
ubezpieczenia robotników. 

Dalej minister P. i O. Sp. zgłosił 
projekt nowelizacji ustawy o czasie 
urlopów robotniczych oraz 0 czasie 
pracy. Projekt pierwszy proponuje 
zmniejszenie urlopów z dwóch tygod- 
ni na jeden, projekt zaś drugi kasuje 
t. zw. angielską sobotę, ustanawiając 
48 godzinny tydzień pracy. 

Wreszcie minister P. i O. Sp. pro- 
ponuje zmniejszenie wysokości dodat 
kowych wynagrodzeń za godziny nad- 
liczbowe o połowę, oraz obniżenie о- 
gólnych stawek wpłaconych do Z. U. 
P.-ów z 8 na 7 i pół procent. 

Narodów. 

  

Plan przywrócenia pokoju. 

GENEWA. 29.1. (Pat.) — O godzi- 
nie 18-ej zebrała się Rada Ligi Naro- 
dów pod przewodnietwem Paul-Bon- 
coura na posiedzenie publiczne. 

Przewodniczący Rady Paul-Bon- 
cour przedstawił plan przywrócenia 
pokoju na Dalekim Wschodzie. 

1) Natychmiastowe ukonstytuowa 
nie się w Szanghaju konferencji mię- 
dzynarodowej, złożonej z delegatów 
rządu chińskiego i japońskiego oraz 
reprezentantów innych zainteresowa 
nych mocarstw, a mającej na celu na- 
tychmiastowe przerwanie kroków wo 
jennych i przywrócenie pokoju. 2) Pod 
stawą konferencji byłoby to, że Japo- 
nja nie ma zamiarów politycznych i 
terytorjalnyeh w Szanghaju. ani też 
nie zamierza utworzyć w Szanghaju 
koncesji japońskiej oraz że Chiny ak- 
ceptują, że bezpieczeństwo i integral- 
ność koncesji międzynarodowej i kon- 
cesji francuskiej będzie zabezpieczo- 
na przed wszelkiemi niebezpieczeńst- 
wami. 3) Zebranie się tej konferencji 
będzie podporządkowane powziętyin 
na miejscu zarządzeniem o przerwa - 
niu kroków wojennych. Rada propo- 
nuje, by władze wojskowe, morskie i 
cywilne innych mocarstw, reprezento- 
wanych w Szanghaju udzieliły swej 

pomocy dla wzmocnienia tych zarzą- 
dzeń. 

Simon, oświadczył, że Wielka Bry 
tanja plan ten popiera i dodał, że mo- 
że poinformować Radę, że i Stany Zje 
dnoczone gotowe są współpracować w 
projektowanej akcji. Przedstawiciele 
Włoch i Niemiec wypowiedzieli się za 
proponowanym planem. Delegat ja. 
poński Sato oświadczył, że nie jest je- 
szcze upoważniony do sprecyzowania 
stanowiska Japonji i przyjmuje płan 
pod warunkiem aprobaty ze strony 
rządu japońskiego. Delegat chiński 
Yen zakomunikował telegram, otrzy- 
many od swego rządu. Według tego 
telegramu plan przewiduje dwa eta- 
py wycofania wojsk. W pierwszym 
wojska chińskie cofnięte zostaną do 
miejscowości Chen-Yu, a wojska ja: 
pońskie do koncesji międzynarodo- 
wej. W drugim etapie wojska chińskie 
zostaną cofnięte do miejscowości Nan- 
Siang, a wojska japońskie na okręty. 

Wycofanie wojsk będzie kontrolo 
wane przez czynniki międzynarodo- 
we. Rząd chiński uważa te propozy- 
cje za możliwe do przyjęcia. Delegat 
chiński zaproponuje ponadto swemu 
rządowi przyjęcie planu, zapropono: 
wanego przez Paul-Boncoura. 

  

Tardieu znowu w Genewie. 
Konferencje z Simonem i Zaleskim. 

GENEWA. 29.11. (Pat.) — Premjer 
Tardieu przybył w poniedziałek przed 
południem do Genewy w celu prowa- 
dzenia w dalszym ciągu narad z prze- 
wodniczącymi poszcezgólnych delega- 
cyj. W południe Tardieu spotka się z 
przedstawicielem Niemiec Nadolnym, 

oraz ministrem Zaleskim, po południu 
zaś z Simonem. Przedmiotem rozmów 
mężów stanu będą sprawy rozbroje- 
nia oraz zagadnienie rozszerzenia 
morskiego układu londyńskiego z ro- 
ku 1930. 

Przyjęcie u min. Zaleskiego. 
GENEWA. 29.IT. (Pat.) — Minister 

Zaleski wraz z małżonką podejmował 
w dniu 29 lutego śniadaniem premje- 
ra Tardieu, ministra spraw zagrani- 
cznych Czechosłowacji Benesza z mał 

żonką, ministra spraw zagranicznych 
Jugosławji Marinkowicza z małżonką, 
ministra spraw zagranicznych Belgji 
oraz wybitnych członków delegacji 
francuskiej i polskiej. 

Nowy prezydent okręgu kłajpedzkiego. 
KOWNO. 20.11. — Edward Sima- 

it został mianowany przez rząd ko- 
wieński prezydentem okręgu kłajpedz 

kiego. Nominacja ta wymaga jeszcze 

zgody samego okręgu kłajpedzkiego. 

Hitler uspakaja opinję zagraniczną 
LONDYN. 29.I1. (Pat.) — Hitler 

zwrócił się do korespondenta „Daily 
Express*, wyrażając pragnienie udzie 
lenia wywiadu, albowiem — jak się 
wyraził — niegodne zachowanie się 
władz niemieckich wobec jego dzien- 
ników uniemożliwia mu wyrażenie 

swoich poglądów we własnym kraju. 
Hitler oświadczył co następuje: 

Jak najusilniej podkreślam, że o i- 

le ja i moja partja dojdziemy do wła- 
dzy, to nie będzie to połączone z żad- 

ną szkodą dla dobrych stosunków Nie 

miec z zagranicznemi mocarstwami. 

Przeciwnie, jestem przekonany, że sto 
sunki te ulegną poprawie. Rząd nie- 
miecki wysyła zagranicę sprawozda- 
nia, w których oświadcza, że wybór 
mojej osoby na stanowisko prezyden- 
ta popchnąłby Europę do wojny. Ko- 
rzystam z tej sposobności, ażeby о$- 
wiadezyč, že wybór mój na stanowis- 
ko prezydenta Rzeszy w żadnym ra- 
zie nie oznaczałby zagrożenia pokoju 
chyba niektóre mocarstwa umyślnie 
pragną widzieć w moim wyborze ja- 
kąś groźbę lub niebezpieczeństwo. 

TYOTBOE DATES ZBOT OCT R ZOOOPTETKWOCOOORZEWORZDABOORACE 

Sline lotnictwo to potęga Państwal



- Grunt się nie dać. 
Stare to przysłowie, iż „prawda w 

oczy kole”, lecz stare przysłowia ma- 
ja to do siebie, że nigdy nie tracą na 
aktualności. Ostatnią odezwą Zarządu 
Br. Pomocy poczuł się do żywego dot- 
knięty „„Wszechpolak'* (pseud. autora 
artykułu: „Bezczelność* Dz. Wil. Nr. 
46), który nie może się pogodzić z fak 
tem potępienia wszechpolskich poczy- 
nań przez Zarząd Br. Pom. Nie będę 
tu podawał szczegółów .,gościnnego za 
chowania się p. p. Wszechpolaków w 
mensie akad. w czasie obiadu dostoj 
nych gości z Warszawy p. min. Jęd- 
rzejewicza i p. marsz. senatu Raczkie- 
wicza, gdyż uważam, iż fakt ten odbił 
się dostatecznem echem w prasie wileń 
skiej, lecz obok tego chciałem jeszcze 
wspomnieć o i innym wypadku „up- 
rzejmości* wszechpolskiej, który miał 
miejsce niedawno w kole prawników. 
gdzie student I-go roku prawa z mie 
czykiem u boku niejaki Grabowski 
zdobył się na zbyt daleko idącą pou- 
fałość, mierząc rozpiętość umysłowa 
pomiędzy p. Wł. Studniekim a Dmow- 
skim, dystansem swego (!!!) poziomu 
umysłowego i p. Studnickiego. Zazna- 
czyć należy, iż p. Studnicki był zapro 
szony do koła praw. celem wygłosze- 
nia referatu o książce Dmowskiego p. 
t. „Świat powojenny. a Polska”. a 
więc był gościem, z drugiej strony, ja- 
ko człowiek poważny i bądź co bądź 
zasłużony, zasługuje chyba na uszano- 
wanie. Byłby to oczywiście wybryk 
któreko nie warto poruszać, gdyby nie 
oficjalne uznanie go „ex katedra w 
Dzienniku Wileńskim Nr. 45 w dziale: 
Życie Młodzieży Akademickiej; w no- 
tatce: Z Koła Prawników, podpisanej 
pseud. „„Prawnik*. 

Tu należy przypomnieć p. p. z pod 
znaku mieczyka, iż ich pupilek oprócz 
wyżej wskazanej wzmianki jak i wie- 
lu innych, które były przez nich przyj 
mowane z gorącem uznaniem (!) po- 
czynił jeszcze i takie, które nawet, o 
dziwo, wśród wszechpolaków wywo- 
ływały konsternacje, a których ze 
względu na powagę pisma przytaczać 
nie mogę. I czegóż tu się obrażać panie 
„Wszechpolaku'', okażcie troszkę dob- 

rych chęci a rzeczywiście możecie się 
dużo nauczyć, a wtenczas i z wami 
będzie łatwiejsze pożycie. Troszkę tak 
tu nigdy nie zaszkodzi, a obóz narodo 
wy nie powinien wyzbywać się pięk- 
nych cech naszych praojców, uprzej- 
mości, gościnności i pielęgnowania na- 
rodowych tradycyj. Właśnie w tej dzie 
dzinie naprawdęby się to przydało. 

Jeżeli uważacie panowie z pod zna- 
ku mieczyka, iż polityk powienin się 
wyzbyć przedewszystkiem poczucia 
etycznego uprzejmości i gościnności w 
stosunku do przeciwników  politycz- 
nych, to się mocno mylicie. Pocóż ten 
histeryczny głos pana „Wszechpola- 
ka“ mający na celu obronę swego 
wszechpolskiego prestiżu na forum wi- 

    

    
   

      

      

          

leńskiem, przed słusznem  upomnie- 
niem kol. Dembińskiego i pocóż wre- 
szcie ten głos zdradzonej kochanki, 
mówiący 0 wykorzystaniu zaufania 
przez kol. Dembińskiego i jak go rozu- 
mieć ? 

Mnie arkana polityki wogóle, a 
wszechpolskiej (dzięki jej taktowi) w 
szczególności nie wabią, ale muszę 
stwierdzić, iż podobne wywody, jeżeli 
już mówimy o „bezczelności*, najbar- 
dziej na miano bezczelnych zasługują, 
gdyż trudno je zrozumieć, biorąc pod 
uwagę wydajną pracę, jaką położył 
kol. Dembiński dla Bratniej Pomocy. 
Nie zrozumie tej goryczy o „naduży- 
ciu zaufania”, ten, który przy poprze- 
dnich wyborach miał na celu poprawę 
i dostosowanie instytucji Bratniaka do 
potrzeb społeczności akademickiej, bo 
tych kol. Dembński nie zawiódł, 
przeciwnie przeszedł najśmielsze ich 
oczekiwania. 

  

  

m 

  

Chociaż  "wszechpolscy. optymišei 
twierdzą, iż poprzednie zarządy „kła. 
dły podwaliny pod rozbudowę gospo- 
darczą — Bratniej Pomocy* — to jed- 
nak ci, co przynajmniej trochę się in- 
teresowali finansami i stanem Bratniej 
Pomocy w chwili objęcia zarządu 
przez kol. Dembińskiego, zbyt dobrze 
znają te „podwaliny”. 

A więc kol. Dembiński zawiódł 
tych, których hasło wypisane na tran- - 
sparentach niesionych do zbliżających 
się wyborów brzmi: „grunt się nie 
dać*.,,Precz z jednostkami, co pracują 

skutecznie z wytężeniem sił dla spo- 
łeczności akademickiej, niech żyją 
wszechpolskie zarządy defjraudantów*. 

Tyle zdaje się wystarczy dla nas 
niepolityków przywykłych mierzyć za 
sługi jednostek uczciwą pracą a nie 
wysokością sum zdefraudowanych. 

Jan Duchnowski. 

  

K O R JE R ВМ К 

Generalna debata nad budżetem w Senacie. 

  

WARSZAWA. 29.11. - Na posie- 
dzeniu poniedziałkowem Senat przystąpił do 
generanej debaty nad budżetem. Na ławach 
rządowych zasiedli członkowie gabinetu z p. 
premjerem Prystorem i ministrem skarbu Ja- 
nem Piłsudskim na czele, 

Na wstępie marsz. Raczkiewicz zakomuni- 
kował, że w myśl porozum a z prezesem 
klubów przeznaczone zostały następujące kon 
tyngenty czasu: BB. — 9 godzin 45 min., Kl. 

Nar. — 3 godz., Str. Lud. — 2 godz., PPS. - 

1 godz. 45 min. itd. 

  

   

  

     
  

    

    

Pierwszy zabrał głos prezes komisji skar 

bowo-budżetowe 
który, 

  

j Senatu sen. POPŁAWSKI z 
charakteryzując prace komisji, 

e była ona pożyteczna i celowa, 
erała zdrowe ziarno krytyki. Prze- 

enie jeszcze ra zanalizy rozbieżnych 

poglądów w atmos większego spokoju 

jest rzeczą bardzo dodatnią. co nadaje pra- 

com Senatu właściwą cenę. 

  

BB, 

   

  

    
    

  

  

   

  

iał sprawozdawca ge 
ARSKI BB, który, 

omówiwszy sytuację naszego życia gospodar- 

czego, porusza Z dnienie niedoboru bud- 

żetowego, podkreślając, że społeczeństwo mo 

Następnie przema 
neralny budżetu dr. 
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Lappowcy żądają zmian w rządzie 
finlandzkim. 

HELSINGFORS. 29.11. (Pat.) — 
Uzbrojony oddział zwolenników  ru- 
chu Lappo rozpędził wczoraj wiec so- 
cjalistyczny w gmachu magistratu w 
Mantale, w południowej Finlandji, o- 
taczając budynek i oddając w powiet- 
rze strzały. Lappowcy zmobilizowali 
w niedzielę oddziały, złożone z kilku 
tysięcy członków, pochodzących z ró- 
żnych miejscowości. Wystąpili oni z 
żądaniem dymisji ministra spraw we- 

wnętrznych, prefekta departamentu o- 

raz rozwiązania wszelkich organiza- 

cyj socjalistycznych. W poniedziąłek 

odbyło się posiedzenie rządu, celem 

rozpatrzenia omówionej sytuacji. We- 

dług pogłosek, poszczególne oddziały 

zastanawiają się nad możliwością mar 

szu do stolicy w celu wywarcia wpły- 

wu na rząd. W czasie demonstracji 

nikt nie odniósł ran. Nikogo też nie 

zabito. 

Dunikowski rozpoczyna swe próby. 
Maszyna do fabrykacji złota przygotowana. 

PARYŻ. 1.111. (Pat.) W/g wiadomości pół- 
urzędowych, maszyna Dunikowskiego, która 
znadowała się dotychczas w depozycie sądu 
departamentu Sekwany, przewieziona wczo- 
raj została do Eeole Centrale w Paryżu. Po 
zdjęciu pieczęci przez komisarza policji ze 
skrzynki wyjęta będzie maszyna w obecno- 
ści Dunikowskiego i jego adwokatów. Do- 
świadczenia rozpoczną się dopiero po zmon- 
towaniu maszyny przez Dunikowskiego. 

PARYŻ. 1.111. (Pat.) W związku z komu- 
nikatem półurzędowym w sprawie przewi 
zienia maszyny Dunikowskiego do Szkoły 
Centralnej, współpracownik dziennika „Ex- 

celsior“ zwrócił się do jednego z obrońców 
p. Klotza. 

Najsmutniejsza w tej sprawie — mówił 
adwokat — jest powolność postępowania 

  

rzeczoznawców. Od dnia 10 lutego, to jest 
daty zgłoszenia wniosku o wypuszczenie na 

wolność , nie wydano dotychczas orzeczenia. 

Jest to poprostu nieprawdopodobne, gdyż 
procedura ma zazwyczaj szybsze tempo, 
zwłaszcza jeśli wniosek o wypuszczenie jest 

uzasadniony złym stanem zdrowia. Jutro— 

powiada dr. Kłotz — udam się w tej spra- 

wie do sędziego Ordonneau. Nie odważył- 

bym się przypuszezać — oświadczył obroń- 

ca — że chodzi tu z tych czy innych wzglę 

dów 6 przewlekanie sprawy. Rzeczoznawcy 
początkowo nie pragnęli znać właściwie ta- 
jemnicy wynalazku Dunikowskiego, obecnie 

zaś zmienili swe stanowisko i domagają się 

szezegółowych wyjaśnień. Jest to sprawa bar. 
dzo ważna dla mego klijenta. Dotychczas 
nie powziął on w tej sprawie żadnych de- 

cyzyj. 
  

Delegacja poiska 
na Zgromadzenie L N. 

GENEWA, 29.II. (Pat) — Sekreta- 
rjatowi Ligi Narodów zakomunikowa 
ny został oficjalny skład delegacji pol 
skiej na nadzwyczajne Zgromadzenie 

Ligi Narodów. Delegatami Polski bę- 
dą minister Zaleski oraz minister Mo- 
dzelewski, zastępca minister Szumla- 
kowski, naczelnik Raczyński, radca 
Gwiazdowski oraz radca Komarnicki. 
Ekspertem jest dr. Kulski. 

Niemiecka partja ludowa 
za Hindenburgiem. 

BERLIN. 29.11. (Pat.) — Zarząd 
partji ludowej na wczorajszem zebra 
niu wypowiedział się za poparciem 
kandydatury Hindenburga, niezależ- 

Nawet żyletki, 
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Przeciwko 

Schiller i Shakespeare na scenach 
polskich. 

W tych ciemnych i przygniatają- 
cych czasach kryzysu, który staje się 
normą, podczas burzy nad Azją, któ- 
rej grzmoty słychać w Europie, oraz 
mody na brutalność w sztuce i stosun- 
kach ludzkich, jakąż wielką zasługę 
mają dyrektorzy teatrów. wprowadza 
jący na scenę repertuar wielkich du- 
chów. 

Schillera „Don Carłos* w Warsza- 
wie, a przenajmilszy „Wieczór Trzech 
Króli* w Wilnie, to dwie rozkosze dla 
.„.może tylko dla starszego pokolenia? 
Byłoby doprawdy żal tego młodego. 
któryby się nie zachwycił całokształ- 
tem obu widowisk, stojących na po- 
ziomie artystycznym, do jakiego nie 
bardzo wiem gdzie zagranicą potra- 
fią dociągnąć. 

Zacznijmy od wrażeń stołecznych. 
Podobno Schillera w Teatrze Narodo- 
wym, z powodu zbyt długiego tekstu, 
musiano tu i ówdzie skrócić i to 
sprawiło, że pewne, ulubione w owej 

epoce komplikacje tragiczno - poli- 
tyczno - miłosne, stały się aż niezro- 
zumiałe dla widza (mianowicie poś- 
więcenie się markiza Pozy), wiersz 
przytem Iłłakowiczówny, polotny i 
melodyjny, rwący się w chwilach po- 
ruszeń namiętności w krótkich, męs- 
kich rymach, nie należy do łatwych. 
Ma wielki walor stylu bohatersko - ro- 
mantycznego, odpowiadający ducho- 
wi epoki autora, i treści sztuki. Cie- 
kawem jest niezmiernie, zapominając 

  

o lekcjach literatury niemieckiej i le- 
ksykonach, popatrzeć i posłuchać dra 
matu mieszczanina niemieckiego z 
końca XVIII wieku o konfliktach u- 
czuciowych i monarchicznych załama 
niach się despotów hiszpańskich z 
XVI w. Jak się wżył i wpatrzył w te 
sprawy prokursor romantyzmu, gen- 
jalny przyjaciel genjalnego Goetego, 
Jan Krzysztof Fryder. Schiller, praw- 
nik, lekarz pułkowy, teatrolog, ino- 
wator stylu i ujmowania zadań sceni- 
cznych i literackich. 

Grandilokwencja jego postaci, ich 
historyczne cienie, napełniają się ży- 
wemi sprzecznościami i problemami. 

„które tkwiły w uczuciowości Schille- 
ra, nurtowały wówczas Niemcy mło- 
de i przeczuwające Wiosnę Ludów. 
Wszystkie swoje republikańsko-mo - 
narchiczne utopje, włożył w usta hra- 
biego Pozy, granda i kawalera Mal- 
tańskiego, chcącego (jak i Schiller 
sam zapewne), pogodzić wolność łudu 
z silną władzą monarchiczną. 

Czy nie za tę utopję każe swemu 

Pozie ginąć w marnym zaiste poświę. 
ceniu dla przyszłości Don Carlosa? 
Ale nie o tem należy pisać o czem są 
całe dzieła. Tylko o realizacji sztu- 
ki Schillera w Warszawie. Na dworze 
króla Filipa II i jego trzeciej żony. 
Elżbiety de Valois, przebywa jego, je- 
dyny naonczas, syn, Don Carlos, za- 
kochany w macosze, z którą miały go 
dwory francuski i hiszpański poże- 

nie od opozycyjnego stanowiska Stron 

nictwa Ludowego wobec gabinetu Brii 

ninga. Wystąpienie dr. Curtiusa i von 
Kardorffa uważa się za naturalną 
konsekwencję ich stanowiska w czasie 
obecnej sesji Reichstagu. 

LE: 

Kronika telegraficzna. 
-- Mandżurska Komisja ankietowa Lici 

Narodów przybyła do Tokio. 

— Żona Gandhiego została wypuszczona 
z więzienia. 

— Pożar w przytułku dla stareów pod 
Stokholmem spowodował śmierć 12-tu osób. 

— W dniu dzisiejszym rozpoczął się boj- 
kot elektrowni w Kielcach. 

— W okolicy Bytomia dały się w ponie- 
działek odczuć wostrząsy podziemne, trwa- 
jące kilka sekund. 

pendzle, hożyki, brzytwy i wodę kolońską nabędzię Pan 

taniej i w najlepszym gatunku 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

1 FRANCISZKA FRLICZKI, Zamkowa 9, tel. 6-46 
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tabletki Togal, Grypie 
nić, ale uprzedził go ojciec. Trzeba pa- 
miętać, że imię Don Carlos, stało się 
od czasów tego nieszczęśliwego Infan- 
ta, uznanego za obłąkanego, uduszo- 
nego, czy otrutego z rozkazu króla- 
ojca w 1569 r., synonimem buntu w 
rodzinie panującej na półwyspie ibe- 
ryjskim. Przez trzy następne wieki. 
widzimy istotnie, aż pięciu don Car- 
losów, wzniecających powstania i spi- 
ski, i ginących marnie zwyciężonych 
przez wodzów swoich królów-ojców. 

Ten, o którym pisze Schiller i któ- 
rego chce Poza widzieć na czele ucie- 
miężonych przez wielkorządcę d'Alba 
i wzburzonych Niderlandów, ma lat 
23 w chwili dramatu, i konflikty mi- 
łosne pozbawiają siły dramatycznej 
jego porywy wolnościowe, czyniąc 
zeń zakochanego, tkliwego, słabego 
infanta. 

Sztukę reżyserował dyr. Solski i 
sam grał króla Filipa II. Odrazu po- 
wiedzmy, że tylko Solski i Węgrzyn, 
grający markiza Pozę, potrafili wlać 
życie i wywołać wrażenie wiary w 
wygłaszany tekst. Niewiadomo było, 
którego z nich więcej podziwiać: czy 
zbliżającego się do 60-tki na scenie 
Solskiego, oddającego z całą subtelno- 
ścią starcze namiętności zazdrośnego, 
umęczonego męża, podejrzliwego 0j- 
ca, obrażonego i czujnego, w ciągłych 
niepokojach żyjącego monarchę. Ani 
na moment nie ułegł słabości, jeśli u- 
padał ten król, to nikt nie był świad- 
kiem. Siłę przekonania o swem po- 
słannictwie umiał wlać Solski w każ- 
de słowo królewskie w każdy wymo- 
wny gest chudych, rasowych rąk. To 
było arcydzieło gry. Węgrzyn boha- 
terskie swe filozoficzno - heroiczne 

gło się tym niedoborem do pewnego stopnia 
zaniepokoić tem bardziej, jeżeli się zazwy- 
czaj utożsamia niedobór z inflacją. Są to 
jednak obawy bezpodstwne. Tylko niedobo- 
ry kasowe mogą być groźne —- nasze są nie- 
doborami rachunkowemi. Kilka procent nie- 
doboru nie może wywołać zasadniczego za- 
łamania się gospodarki państwowej chy- 
ba przy zupełnej bierności czynnikó а- 
dowych. Na szczęście rząd nasz złożył już 
liczne dowody, że umie niedopuścić do rze- 
czywistego niedoboru i nie cofa się w obro 
nie równowagi budżetowej przed żadnemi 
środkami, choćby bezwzględnemi. Referent 
zwraca uwagę. fllndament cia gospo- 
darczego — pieniądz nasz —- jest nienaru- 

bilans handlowy czynny, spłacamy 
zobowiązania zagraniczne, obrót ka 

jest u nas niczem nieskrępowany. 
to, że Polska wykazała istotną od- 
Sprawozdawca wnosi o przyjęcie 

  

   
  

   

     
   

    

    

   

      

porność. 
budżetu ze zmianami komisji skarbowo-bud- 
żetowej. 

  

Po tem przemówieniu zabrał głos mini- 
ster JAN PIŁSUDSKI. Mówiąc o detficycie 
budżetowym minister podkreśla, że w dzi- 
siejszych czasach trudno znaleźć nawet w 
państwach bogatszych i starszych budżet bez 
deficytu. Dlatego nasz budżet, mająey de- 
ficyt od 2—3 proc. globalnej sumy budżetu, 
nie jest ani nieszczęściem, ani nie świadczy 
o zachwianiu równowagi w gospodarce pań- 
stwowej. 

BEZPODSTAWNOŚĆ ZARZUTÓW 
OPOZYCJI. 

Co się tyczy zarzutu nierealności bud- 
żetu, to minister odpowiada, że śŚciśłe bio 
rąe żaden budżet, newet w najlepszych eza- 
sach, nie możebyć nazwany realnym, gdyż 
nigdy nie da się określi z matematyczna 
ścisłością sumy wpływów. Nierealny budżet 
będzie i wtedy, gdy przekroczy przewidy- 
wania, a nietylko gdy do nich niedociągnie. 
W normalnych czasach suma dochodów u- 
kłada się w ten sposób, że tendencja nor- 
małlnego rozwoju wywołuje pewną zwyżkę 
dochodów. Ale na tę nierealność nie zwraci 
się uwagi. W dzisiejszych kryzysowych cza- 
sach mamy zjawiske spadku dochodów i ta 
nierealność © tyle jest niebezpieczna, że 
rozchody w znacznej mierze są zafiksowane 
i stąd powstaje ewentualność, że nie bę- 
dziemy w przyszłości mogli je pokryć. O nie- 
realności dochodów budżetu mowa przy bu- 
dżecie Ministerstwa Skarbu, gdyż 9/10 do- 
chodów państwa jest w tym budżecie. W da- 
nej chwili trudno ściśle określić nierealność 
przewidywań. 

Jeżeli chodzi o zarzut. że rząd wobec 
kryzysu nie ma określonego planu, to mi- 
nister zauważa, że pierwszym dowodem, że 
tak nie jest, że rząd ma plan. jest to, że 
gdy minister skarbu w czerwcu zastał budżet 
wyrażający się po stronie wydatków sumą 
2.867 miljonów zł., to na 10 miesięcy przed 
-zakończeniem roku budżet skomprymowany 
jest mniej więcej do 2.450 miljonów. Po 
stronie dochodów trudniej było ustalić sumę 
jako tako dokładną. Jeżeli chodzi o rok 
budżetowy przyszły, rząd tak samo musi 
mieć plan, jaki będzie można ustalić i wy- 
konać budżet. 

POWODY USTANOWIENIA NOWYCH 
PODATKÓW. 

Jeżeli w bieżącym roku przy reorganiza- 
eji administracji nie udało się zejść poniżej 
2.450 miljonów, to zdawałoby się wobec dal- 
szego trwania kryzysu, że nie pozostaje nie 
innego, jak nadal komprymować stronę wy- 
datków. Tu rząd napotyka na trudność 
Wydatki dzielą się na pewne grupy, z któ- 
rych jedne są oparte na ustawie, jak np. 
osobowe. W dalszym ciągu obniżać pensje 
urzędnikom rzeczą niemożliwą — о$- 

wiadcza minister — gdyż pociągnęłoby to 
za sobą niemożność utrzymania rodzin. Da- 
lej idą wydstki również oparte na ustawie, 
świadczenia na rzecz inwalidów, emerytów 
i bezrobotnych. Pozostają długi państwa, 
wydatki na obronę kraju i na oświałę. W/g 
ścisłych obliczeń, na wszystkie inne cele 
13 ministerstw pozostałoby tylko 257 miłj. 
złotych. W! tym stanie rzeczy bez jakich- 
kolwiek bardziej radykalnych posunięć na 
polu redukcji budżetu oświaty, czy też obro- 
ny kraju w przyszłym roku budżetowym 

   

    

zmniejszyć subę 2450 miljonów rozchodów 
nie potrafimy. Pozostało więe jedynie roz- 
patrzyć stronę dochodową, którą trzeba by- 
ło podnieść. Stąd szereg nowych podatków, 
jaż przez Izbę Ustawodawczą uchwałonych, 
które dadzą ponad 100 miljenów wpływów. 
Ponieważ i to nie wystrcza, rząd wniósł 
ostatnio dwa projekty ustawodawcze, miano- 
wicie nowele do ustawy emerytalnej i inwa- 
lidzkiej. 

ULGL 

Niezależnie od tego rząd uważał za ko- 
nieczne stworzyć dla życia gospodarczego 
warunki, któreby ułatwiły mu zniżenie ist- 
niejących obciążeń. Do tej kategorji posa- 
nieć rządowych należy reforma podatku 
przemysłowego, która ma na celu odebrać 
temu podatkowi charakter rujnujący przez 
zmniejszenie stawek i wprowadzenie ryczał- 
tów. Do tej dziedziny należy ustawa o ze- 
Środkowaniu w rękach rządu egzekwowania 
zaległości z danin państwowych, samorządo- 
wych i socjalnych, dalej ustawa o spłacaniu 
zaległości podatkowych, która daje możność 
rozłożenia na raty i ułatwia tem samem 
spłacanie podatków bieżących. 

Do zarządzeń, ułatwiających Żyeie gos- 
podarcze należy dalej ustawa o ulgach w 
egzekucjach sądowych przeciwko rolnictwu, 
ustawa o najniższej cenie egzekucyjnej i o 
spłacie uciążliwych zobowiązań gospodarstw 
rołnych. Każda z tych ustaw z osobna wzię- 
ta nie przynosi może wiełe, ale wszystkie ra- 
zem stwarzają łepszą atmosferę i muszą 
odbić się korzystnie na spolecznem gospo- 
darstwie państwowem. Niesłuszny jest za- 
rzut, że ulgi te rozkłada się nierównomier- 
nie, leez tylko dla niektórych warstw lud- 
ności. Przy braku odpowiednich Środków 
należy braki koncentrować na najważniej- 
szym odcinku, a więc na odcinku rołni- 
czym, gdyż rolnictwo obejmuje u nas 2/3 
ludności i zwiększenie się konsumeji tej 
warstwy musi oddziałać korzystnie na ca- 
łość naszego życia gospodarczego. 

KONSEKWENTNY PLAN WALKI. 

Podnosi się zarzut, że rząd jest wobec 
kryzysu bezradny. Zapytaćby należało, czy 

rządy krajów zasobniejszych potrafiły opa- 
nować ten żywioł, jakim jest obecny kry- 

zys. Rząd nie jest bezradny, ma konsekwent- 
ny plan walki i realizuje go, nie eofają się 

przed decyzjami, które go depopularyzują, 
jak np. ustawa emerytalna. Rząd urzeczy- 

wistnia hasła przetrwania przez szereg po- 
sunięć, dąży za wszelką cenę do równowagi 
budżetowej, a tem samem do równowagi 
pieniądza. Ten wysiłek rządu leży też prze- 

dewszystkiem w interesie szerokich warstw 

pracowniczych, ehoć jedne i drugie zarzą- 

dzenie rządu zwraca się przeiwko tym war- 

stwom, spadek bowiem wałuty  uderzyłby 

przedewszystkiem w warstwy nieposiadaja- 
ce, pracujące. 

Niesposób dziś 'przewidzieć — kończy 

minister — kiedy nadejdzie koniec obecnego 

kryzysu. Dotychczasowa jednak polityką rzą- 

du daje gwarancję, że rząd i w przyszłości 
idąc po tej samej linji, przystosowując roz- 
chody państwowe do strony dochodowej 

budżetu, potrafi utrzymać równowagę bud- 

żetu, przy której niezłomnie stoi. 

  

Jana Pił- 

  

Po przemówieniu p. minist 

sudskiego rozpoczęła się dyskus ogólna. 

Przemawiał najpierw sen. Dąmbski  (BB-. 

poczem Głąbiński (Kl. Narodowy- pod- 

dał krytyce politykę gospodarczą rządu 

Dalej zabierali głos sen. Popławski (BB.), 

sen. Marchlewski (Kłub Lud.), oświadczając, 

że stronnictwo jego odnosi się negatywnie do 

przedłożenia rządowego, Sen. Kopciński 

(PPS“, który uważa, że budżet jest nierealny 

i inni mówcy. Na poniedziałkowem posie- 

dzeniu zakończono dyskusję generalną nad 

budżetem. We wtorek rozpocznie się dysku- 

sja szczegółowa. 

  

  

   

      

   
  

  

| Wyjazd Litwinowa. 

GENEWA. 29.II. (Pat.) — Delegat 

sowiecki na konferencję rozbrojenio 

wą Litwinow wyjechał dziś na kilka 

dni do Moskwy. 
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przeziębieniu, influencji i bólom reumatycznym należy niezwłocznie zastosować 

Nieszkodliwe dla serca, 

żołądka i innych organów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we 

własnym interesie tylko oryginalnych tabletek Togal. We wszystkich aptekach. 
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które usuwają te chorobliwe objawy. 

tyrady, mówił z ogniem szlachetności 
rycerskiej, który wlewał w te obojęt- 
ne dla nas sprawy, jakieś nowe życie. 

Obok tych dwóch artystów, któ- 
rzy swoje role ukuli z jednej, wycy- 
zelowanej bryły złotej mowy, Oster- 
wa, jako don Carlos, nie czuł się ja- 
koś dobrze w roli, która przecież leża. 
ła w charakterze jego ulubionych li- 
rycznych postaci, Jednak grywanie 
fars, psuje dykcję i głos artystów i mo 
dernizuje ich, że potem w rolach bo- 
haterskich nie trafiają na ton właści- 
wy. Cudowny w scenach sentymental- 
nych: z królową, przyjacielem czy da 
mą dworu, we wszystkich, które wy- 
magały gestów i tonu Infanta, łamał 
się jakoś i przebiegał je odniechce 
nia, zbyt naturalnie, nie w ogólnym 
stylu sztuki. Malicka grała królowę, 
Lindorfówna , nieszczęsną miłośnicę, 
obie były doskonale dostosowane do 
stylu i stanowiska kobiet na dworze 
hiszpańskim. 

Wystawa jest tak piękna, że sta- 
nowi chyba nie mniejszą atrakcję, niż 
sam utwór: stylowe, przepyszne stru- 
je, suknie z adamaszku, z kryzami, 
atłasowe kaftany grandów, widoki 
Aranjeżu, wnętrza madryckiego pała: 
cu, wielkie wazony pełne kwiatów, 
gobeliny, nadają całemu widowisku 
jakiś majestat, wielkość i cudowną 
harmonję, bez jednego zgrzytu. Po- 
staci przesuwają się niby w galecji 
portretów ówczesnych, na tle odpo- 
wiedniem. 

Wieczór Trzech Króli. rozkoszny 
żart zapustowy Shakespeara, pocho- 
dzący z 1602 (w tym czasie wystawio- 
no go w Midle Temple w Londyniel. 
bywał zwykle grywany we włosk. de- 

SZ. KREMER „mes: 2: 

już otrzymane 
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Togal 
koracjach, patio pałaców Orsyna i 
Oliwji. Na tle spokojnych kolumn i 
jakiegoś widoku cyprysów, wesołe har 
ce rozwydrzonej służby, pijackie me- 
andry sir Czkawki i harmonijne rene- 
sansowe postacie Orsyna, Oliwji, Se- 
bastjana i Violi, oraz karykatura ów- 
czesnego wytworniostwa, wyborny 

Malvolio, uwypukłali się w swych e- 
wolucjach, zharmonizowani z tłem e- 

poki. : 
W obecnem 'ujęciu dekoracyjnej 

strony sztuki p. Makojnika, który dał 
nam znane z reprodukcyj i niektórych 
inscenizacyj niespokojne, poszarpane 
skosy i blaszane zwijadła a la Meyer- 
hold, zatraciło się dużo naiwnego 
wdzięku shakespearowskiego żartu. 
Trochę się to zrobił nie „sen nocy zi- 
mowej“, ale koszmar pijackiej gorącz 
ki. Rozszarpał, rozczłonkował i zagma 
twał akcję, tekst, osoby; one się jakoś 
gubiły w tych skomplikowanych scho- 
dkach i dekoracjach, których racji nie 
zawsze można było się dopatrzeć. Przy 
tem stroje doskonale groteskowe, po* 
myślane dowcipnie na temacie stylu 
renesansu, nie były już w harmonji 

z dekoracjami. Mojem zdaniem, jeśli 
tak odnawiać Shakespeara, (można 
czemu nie — pracować na tak cieka- 
wej kanwie), to trzeba już i stroje zro- 
bić zharmonizowane z takiemi deko. 
racjami, zupełnie niesamowite, niepo- 
dobne do ubiorów ludzkich, tak, jak 
do żadnej konstrukcji mieszkaniowej 
nie są podobne bloki i skręty p. Ma- 
kojnika. 

A teraz, czy to było brzydkie? Już 
nie mówię, że pojęcie brzydkie — ład- 
ne jest rozciągane jak... nerwy ludzkie, 
przyznać trzeba, że, co do mnie, znaj- 

duję, że owszem, i taka realizacja jest 
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RADJO 
WTOREK, dnia 1 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 
rilniczy. 14.35: Program dzienny. 14.00: Mu- 
zyka popularna (płyty). 15.15: Komunikaty. 
15.25: „Jak urząd nowoczesną kuchnię w 
nowych i starych domach* odczyt. 15.50: A- 
udycja dla dzieci. 16.20: „Język dzisiejszy i 
jego wady* odczyt. 16.45; Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.50: Muzyka lek (płyty). 
17.10: „Co to jest poprawność mowy* odczyt 
17.35: Popularny koncert symfoniczny. 18.50 
Komunikat Wileńskiego Aeroklubu. 19.00: 
Obrazki litewskie z przed stu lat. 19.20: „Te. 
atr współczesny w Rumunji“ odczyt. 19.40: 
Program na środę, 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: .,Miłość — czystością języ- 
ka* feljeton. 20.15: Koncert popularny. 21.55: 
Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert sołistki. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

ŚRODA. dnia 2 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

y, 14.15: i i i tańce 

(płyt 
5: Pogadanka. 1 

  

     

  

   

    

     

         

   
munikat. 
dla młodzieży (płyty). 
16.20: „Kry nauki pols| — odczyt. 16.46 
Codzienny odcinek powieściowy.. 16. Lek- 
cja angielskiego. 17.10: „,Nielogiczności języ- 
kowe* — odczyt. 17.35: Koncert popołudnio- 
wy. 18.05: Recytacje utworów Bolesława Jeś- 
mana. 18.20: Haydn — Koncert wiolonczeic- 

18.50: Kom. Zw. Młodz. Pol- 
. 19.15: 

   
     

  

     

    

        

      
    

  

amery зсу“ — felj. 19.30: Ko 
munikat sportow: : Program na czwar 
tek i rozm. 19.45: Pras. dzien, radj. 20.00: 
„Osobliwości Wilna* — : Muzyka 

  

   

  

Kwadr. literacki. 21.10: Koncert 
. 21.40: Koncert z płyt. 22.35: Komunik. 
Piosenki kabaretowe i monologi (pły- 

ty). 23.00: Improwizacje fortepjnanowe na ie- 
maty zadane telefonicznie przez radjosłucha- 
czów. a 

   

NOWINKI RADJOWE. 
RUMUŃSKA MELPOMENA. 

Dziekan Wydziału Humanistycznego USB. 
prof. Stefan Glixelli przywiózł z pobytu w 
Rumunji wiele ciekawych obserwacyj z ży- 

cia kulturalnego Rumunów. dzisiejszej 
prelekcji (godz. 19,20) prof. Glixellego do- 
wiedzą się radjosłuchacze, co i jak grają o 
becnie sceny rumuńskie oraz w jakich utwo- 
rach dramatycznych gustuje tameczna publi 

czność. 

  

    

KONCERT ŚPIEWACZY. 

Dzisiaj o gdz. 22,10 transmitowany będzie 
ze studjo warszawskiego wys znana mez 
zosopranistka, artystka operowa i pieśniar- 
ka p. Wanda Roessler Stokowska, jako odt- 
wórczyni kilku polskich i obcych aryj ope 
rowych. Głos i kultura śpiewacza artystki 
czynią jej występ wycoce interesującym. 

LLLELULEL LLL) 
WKRÓTCE 

     

60
 =

< 
ч 

л 
r 

23 
W KINIE „CASINO" g 
BABZEBZBUSEZA 

Losy Wielkiej 0 klasy 
są już do nabycjna. 

Ciągnienie trwa od 10-go marca 
do 14-go kwietnia włącznie. 
Połowa losów wygrywa! 

66 000 wygranych i 25 premij. 
Główna wygrana 1.000.000 złotych. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTW. В « 

„LĘCETLAŻ 
E a la RANO 
WILNO, WIELKA 44 

P. K. O. 8i051 Telefon 4-25 

Popierajcie Ligę Morską 
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ładna, zabawna i zaciekawiająca. Naj- 

piękniej wypadły efekty świetlne, 
wspomagające i naświetlające taką czy 
inną aurę wkoło postaci scenieznych. 

Stroje dowcipne same prze się, ale by- 
ły z innego wymiaru niż dekoracje. 

Całość dawała nieoczekiwane i cie- 

kawe momenty, a wprowadzona pan- 

tomina rzucała jakieś akordy karna- 
wału włoskiego do liryzmu tych gmat 
wanin miłosnych i była doskonale ut 
rzymana w styłu burleski commedia 
del arte. Czemuż, u licha, dekoracje 

nie zostały potraktowane też jako bur- + 
leska, angielskiego czy włoskiego sty- 
lu, zamiast tych niesamowitych, odpo-* 
wiednich do współczesnych fantazyj o 
mechalizmach czy elektryce? 

Niechże całe Wilno pójdzie to zo- 
baczyć, bo praca artystów warta trudu 
pofatygowania się na Pohulankę, przy 
tem to jest pyszne widowisko. te żarty 
z miłości, które się obracają na poważ / 

ne, te psie figle, które się dobrze koń- | 
czą. A jakże rozkosznie gra Violę p. 
Kamińska... jak umie być tym tajem- | 
niczym paziem, chłopcem — dziew- 

czyną, rozbawioną swoją sytuacją i 
przestraszoną zarazem. Wszyscy grali 
bardzo starannie i trafnie: p. Szpakie 
wicz wytworny książę, Marecka zim- | 

: 
@ 

    

no-namiętna Oliwja, p. Wołłejko, ja- 
kiż Czkawka, Wyrwicz świetny Mal- 
volio, a p. Milecki wydobył z błazenka 
nietylko akcenty ślicznej poezjiidwor | 
skiego humoru, ale i śpiewki, wprowa й 
dzające nutę słodyczy i polotu, jakby 
łączące świat Violi i Orsyna ze świa- 
tem oschłej Olivji i jej rozwydrzonej 
dworni. 

  

Hro. 

  

® 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Porwanie 8-letniego chłopca 
Aresztowanie członków „Złotego Sztandaru”. 

Pożar fabryki. 
BRZEŚĆ nad Bugiem. 29.II. (Pat) 

— W fabryce „Olza* w Mikaszewi- 

czach, pow. łaninieckiego w pakowni 

ad iskry, powstałej z defektu motoru, 
zapalił się pył drzewny, wskutek cze- 
go cała fabryka stanęła w płomie- 

niach. Dzięki energicznej akcji ratun 

Podpalenie 

kowej pożar po upływie godziny u- 
gasźono. Pastwą pożaru padł sufit, je- 
dna ściana boczna, oraz uszkodzony 

został motor i przewody elektryczne. 
Straty wynoszą około 28.000 zł. Pod- 

czas pożaru 7-miu robotników odnio- 

sło lekkie obrażenia ciała. 

z zemsty. 
Ciężkie poparzenie dwóch osób. 

We wsi Wiślice Małe gminy kozłowskiej 
ubiegłej nocy spaliły się zabudowania gospo 
darskie Andrzeja Rodziewicza wraz z żywym 
i martwym inwentarzem. Podczas pożaru 
ciężkie poparzenia odnieśli Michał Rodzie- 
wicz syn właśc. zabudowań i Rozalja Rodzie- 
wiczowa żona jego. Odwieziono ich do szpi- 

tala. 

Jak zdołano ustalić pożar powstał z pod- 
palenia, którego dopuścił się fletni Jan 
Szenko. Zabudowania gospodarcze Rodziewi- 
cza podpalił on z zemsty źa odmówienie mu 
wydania za żonę 19-letniej córki Rodziewieza 
Weroniki. Podpalacza oddano do dyspozycji 
władz sądowo-śledczych. Stanie on najpraw- 
dopodobniej przed sądem doraźnym. 

Ujęcie oszustów. 
W: sobotę wieczorem na terenie gminy ja- 

uowskiej aresztowani zostali oddawna poszu- 
kiwani oszuści Wacław Kiniec i Adam Boł 
kiewicz bez stałego miejsca zamieszkania 
obaj rodem z Warszawskiego. Aresztowani 
oszuści od kiiku miesięcy grasowali na tere- 
nie województw pėlnocno-wschodnich, po- 
dając się za „kontrolerów skarbowych dla 

badania papierów wartościowyeh*. 
Kiniec i Bolkiewicz zdołali oszukać kil- 

kudziesięciu włościan, którym w sprytny spo 
sób pozabierali dolarówki i pożyczki obliga- 
cyjne rzekomo dla zmiany. 

Obu niebieskich ptaków osadzono w wię- 
zieniu. 

Z pogranicza. 
Polsko - sowiecka konferencja 

graniczna. 

27 b. m. wpobliżu granicznej osady 
Teresztowo w rejonie Domaniewicz. 
odbyła się polsko-sowiecka konferen- 
cja graniczna z udziałem władz KOP. 
i administracyjnych ze strony pol 
skiej i 2 delegatów z Mińska oraz ko- 
mendanta odcinka ze strony sowiec- 
kiej. Na konferencji omówiono spra- 
wy: 1) zatrzymanie na granicy 2 oby- 

wateli polskich, leśnika i wieśniaka 

drwala, których żołnierze sowieccy u- 
więzili, 2) zatrzymanie 6 koni zbieg- 
łych z terenu sowieckiego a zatrzyma- 
nych przez włościan polskich oraz 
sprawa obalenia polskiego słupa gra- 
nicznego przez pijanego strażnika so- 
wieckiego. 

W wyniku 4 godzinnych obrad, de 
legaci sowieccy postanowili zwrócić 

  

zatrzymanych obywateli polskich o0- 
raz naprawić słup graniczny. Komisja 
polska obiecała w dniu 29 b. m. o go- 
dzinie 10 rano oddać w ręce komen- 
danta sowieckiego zbłąkanych koni. 

Smorgonie. 
Z powodu ustąpienia inż. Jana Leś- 

kiewicza 

   ze stanowiska prezesa Zw. Rez. i b. Woj- 
skowych w Smorgoniach z powodu przenie 
sienia go na inne stanowisko służbowe — 
odbyło się w sali Magistratu pożegnalne zeb. 
ranie członków Zarządu Koła przy współ- 
udziale przedstawicieli miejscowego społe- 
czeństwa. Zebrane z tej racji 37 zł. zostały 
przekazane miejscowemu Kom. do Spraw 

P.ezrobocia. 

    

Tajemnieze zniknięcie kasetki. 

W lokalu oddziału Kasy Chorych w Smtor- 
goniach w niewyjaśniony dotąd sposób znik- 
nęła kasetka z pieniędzmi. Policja prowadzi 
dochodzenie. (O 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 4 
  

Kine -Teatr Dźwięk. 

"w Nowogródku   
Miejski 5 WIECZNI GŁUPCY 

Film mówiony w języku żydowskim 

Wkrótce Pieśń Cabalera. W roli głównej Ken Maynard. 
  

  

  

  ы 28 

JAKOB WINER i S-kai 
LID A, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

8730 oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
  

  

  

Lida. 
Przedstawienie strzeleckie 

w Wersoce. 
Staraniem miejscowego Oddziału Związku 

Strzeleckiego w Wersoce odbyło się w szko- 
e powszechnej przedstawienie amatorskie 
la którem było obecnych około 150 osób. 
Dochód z przedstawienia przeznaczono 
<ele Związku Strzeleckiego. 

   

  

na 

Powstanie org. żydowskiej w Ejszysz- 
kach. 

W Ejszyszkach odbyło się zebranie orga- 
Aizacyjne żydowskiej organizacji „Hechaluc 
Pioner* na którem postanowiono założyć od 
dział tegó stowarzyszenia, Na prezesa wyb- 

Tano miejscowego nanczyciela Politackiego 

Abrama. 

  

Kryzys w złodziejskim fachu. 

Wszechświatowy kryzys gospodarczy dot- 
również siernie i zawodowy 

: t złodziejski. Panowie z tego „fachu* 
stali się już tak niewybredni że poprostu 
wychodzą z poza właściwych sobie ram. Bio- 

rą (kradną) teraz byle co, aby tylko żyć, jak 
powiadają. Otóż tacy trzej zawodowi złodzie- 
je Michał Józef, Kołomyszko Bronisław i Ta 
raszkiewicz Aleksander z kolonji Zosin dot- 
knięci tym kryzysem nie pogardzili nawet 

sianem pana Burnosa Bronisława z falwarku 
Józefowo gminy żyrmuńskiej, którego dosz- 
czętnie z niego ograbiono. Źle w fachu zło- 
dziejskim się dzieje. Amatorzy siana siedzą. 

M-ur. 

PRN ESTTTTISI SSE APSS 

Pepierzjele Przemysł Kralowy 

  

    

  

   

Wstrząsająca krwawa tragedja 
przy ul. Ogińskiego. 

W dniu wczorajszym o godzinie 7 
nad ranem, posterunek policji na An- 
tokolu zaałarmowany został wiado- 

mością o wstrząsającym wypadku za- 

bójstwa i samobójstwa przy ul. Ogiń- 
skiego. 3 

Po otrzymaniu tej wiadomości na 

miejsce wypadku natychmiast udali 
się wywiadowcy i funkcjonarjusze po- 
licji mundurowej. Okazało się, że wy- 

padek miał miejsce w domu Nr. 11. 
gdzie zamieszkiwała 42 letnia wdo- 
wa Tomaszewska wraz z dwoma Sy- 
nami, 25-letnim Stefanem i 21-letnim 
Witołdem. 
Po wejściu do mieszkania oczom 
wkraczających przedstawił się strasz- 
ny widok. Pośrodku pokoju leżała na 
podłodze z poderżniętem gardłem w 

kałuży krwi Zofja "Tomaszewska nie 
ka ah oznak życia. Wpobliżu niej 

Ę okrwawiony jej Sv! Witold. ny młodszy jej syn 

W mieszkaniu widoczne były Śla- 
dy zaciętej walki: Stół wywrócony, 

krzesła połamane, szafa obalona. Na 

ścianach i na podłodze ślady krwi. 

Przeprowadzone pierwiastwowe do 

chodzenie ustaliło następujące okoli- 
czności tej ponurej tragedji. 

© godzinie 6 nad ranem pomiędzy 
Tomaszewską a jej starszym Synem 
Stefanem wynikła ostra sprzeczka. Ma 
tka—właścicielka dwóch letnisk przy 

uliey Ogińskiego miała mu zarzucić, 
że dokonywał na jej szkodę z mieszka 
nia systematyczn. kradzieży. W trak- 

    

cie tej sprzeczki syn obrzacił matkę 
stekiem obelg, poczem porwał nóż i 
ciął nim matkę kilkakrotnie w szyje. 

Zalana krwią Tomaszewska pa- 
dła na ziemię, wzywając ratunku. W 
międzyczasie obudził się jej drugi syn 
Witold, który rzucił się z pomocą do 
leżącej na ziemi matki, a widząc, że 
ta już nie żyje usiłował zatrzymać wy 
cehodzącego brata . mordercę, Morder 
ca rzucił się wówczas z nożem na bra 
ta. Między braćmi wywiązała się stra- 
szna walka nad trupem matki. Sil- 
niejszy Stefan, będąc pozatem uzbro- 
jony w nóż, kiłku uderzeniami zwa- 
lit z nóg brata, poczem łeżącego już 
cheiał dobić. Witold ostatkiem sił po- 

czął wzywać pomocy. 

Do mieszkania zaczęto się dobijać. 

Wówczas Stefan Tomaszewski wysko- 

czył przez okno, wbiegł do sąsiednie- 
go pustującego letniska i pochwycił 
ze Ściany wiszące sznury; zarzucił na 
szyję i zanim sąsiedzi wbiegli do po- 
koju, samobójca już nie żył. 

Na miejsce wypadku zawezwano 
pogotowie ratunkowe, które udzieli- 
ło tylko pomocy poranionemu Witol- 
dowi Toemaszewskiemu. Zwłoki ofiar 
krwawej tragedji zabezpieczono na 
miejscu do przybycia władz sądowo - 
śledczych. 

Krążą pogłoski, że rzeczywiste po- 
dłoże tej ponurej tragedji jest nieco 
inne, niż wyświetlił to ranny Toma- 
szewski. Dalsze dochodzenie w toku. 

(e). 

     

Chłopak wrócił do rodziny. 
W. sobotnim numerze „Kurjera Wileń- 

skiego* donosiliśmy po raz pierwszy © zu- 
chwalem porwaniu 8 letniego syna współ- 
właściciela lembardu „Kresowja* p. Lejbo- 
wicza, Poawanie dziecka wywarło w mieście 
duże wrażenie. Zelektryzowało to również 
policję, któ zmobilizowała wszystkie swe 
siły, by yć spraweów nienotowanego 
u nas wypadku. Jakoż nasza policja šled- 

      

8-mioletni JÓZEK LEJBOWICZ porwany 
przez członków „Złotego Sztandaru”. 

cza znakomicie wywiązała się ze swego za- 
dania i w szybkim jak widzimy czasie wy- 
kryła sprawców porwania, składając tem 
samem egzamin świetnej sprawności. 

Ponieważ obecnie wyjaśniło się, że chło- 

piece porwany został przez szajkę szantaży- 
stów, w celu wymuszenia od ojca dziecka 

ysokiego okupu zaznaczyć należy, że gdy- 
by szantažystom ten trick udał się nie ule- 
ga wątpliwości, że nastąpiłyby dalsze próby 
podobnych szantaży. Dlatego też zdemasko- 
wanie tej bandy, usiłującej zakrzewić u nas 
metody band czykagoskich i aresztowanie 
jej członków, posiada dla bezpieczeństwa 
Wilna doniosłe znaczenie. 

PLAN B. CZŁONKA SŁYNNEJ BAN- 
DY AL CAPONE. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
pozwała zrekonstruować całą tę aierę, która 
jest jedyną tego rodzaju w Polsce i obfi- 
tuje w szereg emocjonujących momentów. 

Stali eżytelnicy naszego pisma wiedzą 
już cośnieceś o zażartej walce prowadzonej 
pomiędzy Zelikiem Lewinsonem vel „Chana 
Bobkes* i drugim b. hersztem „Bruderfe- 
rajnu* Aronem Wojciukiem vel Orka Setka. 
Walka ta, jak się okazuje, kosztowała Le- 
winsona bardzo drogo. Tymczasem wpływy 
z kradzieży i innych „występów* malały, 
a na kentynnowanie dalszej walki z Wojciu- 
kiem — najzaciętszym wrogiem, potrzebne 
były duże pieniądze. 

Wówezas postanowił przyjść Lewinsono- 
wi z pomocą jeden z herszłów „Złotego 
Sztandaru* Berel Krawiec —- osobistość kil- 
kakretnie notowana w polieji za szereg szan- 
taży i posiadająca bogatą przeszłość kry- 
minałną. Według posiadanych przez policję 
wileńską informacyj, Berel Krawiec był 
przed laty w Ameryce i mieszkał w Czyka- 
go, gdzie należał do bandy słynnego Al-Ca- 
pone. Po ujęciu został deportowany z Ame- 
ryki i wtedy to przybył do Wilna. 

Plan porwania dziecka i zażądania oku- 
pu podsunął Lewinsonowi Berel Kawiec. 
Zuchwały plan spotkał się narazie ze sprze- 
ciwem niektórych członków „Złotego Sztan- 
daru*, ale nieco później w mieszkaniu Le- 
winsona przy ul. Zawalnej odbyła się pota- 
jemna narada kilku członków „Złotego 
Sztandaru*, na której Krawiec dokładnie 
przedstawił swój plan ze wszystkiemi szcze- 
gółami, Podczas narady jeden z obecnych 
wyraził się, że Wilno nie jest Czykagiem 
i że sprawa nastręcza znaczne trudności. 

Jednakże płan Krawea zyskał aprobatę 

Krawiec miał dokonać porwania zaś Lewin- 

son dostarczyć potrzebnych do „roboty* lu- 

dzi. 

DLACZEGO WYBÓR SZANTAŻY- 

STÓW PADŁ NA SYNA LEJBOWI- 
CZA. 

Po dłuższej naradzie postanowiono porwać 

syna Leįbowicza. Taki wybór padł dłatego, 

że Lewinson znał osobiście Łejbowieza i 

jego teścia Gordona, którzy w ich oczach 

są bardzo zamożni i dawali jakoby rękoj- 

mię, że dla uratowania dziecka chętnie za- 

płacą grubszą sumę. Pozatem liczono i na 

to, że matka doprowadzona do rozpaczy 

zmusi męża, by czemprędzej na nie nie zwa 

żając wykupił syna.Jakoż faktycznie przy- 

puszczenia ich potwierdziły się, bowiem Lej- 

bowiezewa rzeczywiście żądała od męża, by 

zapłacił okup i uratował dziecko. Tylko p. 

Leįbowicz nie uległ błaganiom żony i cał- 

kowieie zaufał policji wierząc, że wysiłki 

władz śledczych uwieńczone zostaną pomyśl- 

nym wynikiem. 

OBSERWACJA GIMNAZJUM. 

Porwania mieli dokonać dwaj członkowie 

„Złotego Sztandaru* Rubin Kantor i Aba 

Witkin zamieszkały przy ul. Raduńskiej 47. 

Po porwaniu dziecko miało być ułokowane 

w mieszkaniu Witkina, które obrano jako 

kryjówkę. 
Dochodzenie wykazało, że „Złoty Sztan- 

dar* działał niezwykle ostrożnie. W ciągu 

dwóch tygodni trwała obserwacja nad dziec. 

kiem. Szantażyści oczekiwali go przy wyj- 

ściu z gimnazjum, by dobrze poznać wy- 

gląd, aby nie zaszła omyłka. 
Na tydzień przed faktem porwania odby- 

ła się „próba* porwania. Bandyci oczeki- 

wali na chłapca przy gimnazjum. Gdy chło- 

pak wyszedł zaproponowano mu przejażdź- 
kę sankami. Zgodził się. W: ciągu paru go- 
dzin wożono go po mieście, czem wzbu- 
dzono całkowite zaufanie. Stało się jak pła- 
nowano: Kiedy w piątek chłopczyk zauwa- 
żył po wyjściu z gimnazjum znajomych fur- 
manėw z saniami nie zawahał się i wraz 

ze swymi kolegami Goldbergiem i Kaganem 
wsiadł do sań prosząc © „powożenie*. 

OKRĘŻNĄ DROGĄ DO MELINY. 
Furmani, Aba Witkin i Rubin Kantor 

krążyli z dziećmi przez niespełna dwie go- 

dziny po mieście poczem furmanka zatrzy- 

mała się na rogu ul. Targowej i Tyzenhau- 

zowskiej, gdzie jeden z furmanów dał kole- 

gom Lejbowieza 50 groszy i poprosił by 

ci kupili w sklepiku 10 papierosów „Wan- 

dy“, a na 30 gr. cukierków. Dzieci pobiegły 

do sklepiku, a gdy powróciły nieznanych 

furmanów i Lejbowieza już nie było. Tym- 

czasem tajemniczy osobnicy zawieźli Lej- 

bawicza na ul. Rudnicką i tu tłumacząc, że 

sanie się zepsuły stanęli przed domem 47, 

gdzie była melina. Chłopca poproszono do 

środka. 
Tymczasem rodzice zaniepokojeni nieo- 

beenością „Józia* zaczęli szukać go w mie- 
ście i dopiero od kolegów jego dowiedzieli 
się o przejażdźce. 

  

    

O wypadku niezwłocznie powiadomiono 
policję, która wdrożyła energiczne doecho- 
dzenia. Co się zaś działo w rodzinie Lejbo- 
wicza, nietrudno domyśleć się. 

PIERWSZY LIST. 

W sobotę sprawa została wyświetlona. 
Lejbowiczowie otrzymali list, w którym а- 
jemniczy osobnicy powiadamiali, iż dziecku 
nie się złego nie stało, znajdujesię w bez- 
piecznem miejscu i może być w każdej chwili 
zwrócone rodzicom za okupem. Suma miała 
być oznaczona w następnym liście. List 
przyniósł jakiś dorożkarz, który tłumaczył 
się, że wręczył mu go jakiś nieznany osob- 
nik, który zapłacił za to złotówkę. 

Odtąd bez przerwy dyżurowała w miesz- 
kaniu Lejbowicza policja. 

BYŁY CZŁONEK BANDY RYSIA 
WYSŁANNIKIEM SZANTAŻYSTÓW. 

Jakoż w niedzielę rano przyniesiony zo- 
stał przez nieznanego osobnika drugi list, 
w którym autorzy jego żądali za dziecko 
okup w wysokości 15.000 zł., grożąe, że 
w przeciwnym razie, rodzice dziecka już 
nigdy więcej nie ujrzą. Lejbowiez po prze- 
czytaniu listu tak się stracił, że pesłańcowi 
tajemniczej organizacji udało się zbiec. Tem 
niemniej z podanego później rękopisu udało 
się policji ustalić, że jest to niejaki Stefan 
Jankun (Trakt Batorego 62) były członek 
słynnej w swoim czasie bandy Rysia znany 
w świecie złodziejskim pod przezwiskiem 
„Gorodskoj Gołowa*. 

NA TROPIF. 

Ustalenie tożsamości tajemniczego posłań- 
ca miało dła dalszego śledztwa zasadnicze 
znaczenie. Wiadome bowiem było policji, 
że członkowie „Złot. Sztandaru* korzystają 
często z „usług* Jankuna. W tym też kie- 
runku wytyczone zostało dalsze dochodze- 
nie i jak się późnie okazało policja była na 
dobrym tropie. 

Jankuna wkrótce zatrzymano. Oczywiście 
wszystkiego się wyparł i wtedy to chcące u- 
pewnić się, że przypuszczenia eo do „Zło- 
tego Sztandaru* nie są myłne, policja użyła 
podstępu. Jankuna zwolniono, ale roztoczo- 
no nad nim ścisłą obserwację. Nie mylono 
się, wszystko upewniało, że sprawcami po- 
rwania są członkowie „Złotego Sztandaru”. 

ARESZTOWANIA. 

W sobotę o godz. 5 po południu poczy- 
nione zostały dalsze aresztowania. Areszto- 

  

BEREL KRAWIEC, 
były członek bandy Al Capone w Chicago, 

główny organizator porwania dziecka. 

wani zostali „najwybitniejsi* członkowie 
„Złotego Sztandaru* Kac, Frapingier, Re- 
ches, Aba i Chaim Witkinowie i powtórnie 
Jankun oraz przybysz z Chicago — wileń- 
ski „Al-Capone* Berel Krawiec. Pozostali 
członkowie bandy bez prowodyrów potra- 
cili głowy. 

DALSZE WĘDRÓWKI PORW. 
GO DZIECKA. 

Rubin Kantor gdy dowiedział się, że jest 
poszukiwany, udał się do meliny gdzie prze- 
chowywany był chłopiee i oświadczył wła- 
ściecelowi jej Witkinowi, że policja depcze 
mu po piętach wobec czego trzeba chłopea 
przewieźć do lepszej kryjówki. Chłopca 
szezelnie okryto i przewieziono do mieszka- 
nia krewnej Lewinsona Basi Kluger prze- 
zwiskiem „Bassówka* (ul. Ponarska 47). 

  

W. pół godziny później do mieszkania 
Witkinów wkroczyli wywiadowcy, łecz chło- 
pca już nie znalezione. Ale po mieszkaniu 
kręcił się inny eliłopak syn Witkina. Wów- 
czas jednemu z wywiałoweów strzeliła myśł 
zbadania chłopaka i spytał go nagle czy 
dawno Józiek poszedł. Chłopak się zmieszał, 
lecz wkrótee odparł: „Jóżka już niema, ba- 
wiłem się z nim przez cały dzień, bo „to 
dobry chłopczyk*. Pewność była „muro- 
wana* — więc fu był, ale go już sprząt- 
nięto. 

NA WOLNOŚCI. 

'Tymezasem Rubin Kantor czując, że po- 
licja jest na tropie chłopca przewiózł go 
do trzeciej meliny przy ul. Piłsudskiego 64, 
skąd o godzinie wpół do trzeciej w nocy 
wywieziono go na ul. Wielką i wysadzono. 

LISTY GOŃCZE. 
W trakcie likwidowania „Złotego Sztan- 

daru“ udało się zbiee Zelikowi Lewinsono- 
wi vel Chane-Bobkies, Rubinowi Kantorowi 
i Klugierowej, za którymi rozesłano listy 
gończe. 

Dotychczas zbiegłych nie zatrzymano. 

CO OPOWIADA PORWANY CHŁOP- 
CZYK. 

O odniesionych wrażeniach z dwudnio- 
wej swej „wycieczki do świata podziemi* 
opowiada mały Lejbowiez dziś bardzo chęt- 
nie. Wszysey w stesunku do niego byli bar- 
dzo uprzejmi, częstowali słodyczami i czuł 
się na wikcie bandyckim wcale nieźle. 

Należy dodać, że chłopiec ckazał się bar- 
dzo spostrzegawczy i w dużym stopniu do- 
pomógł роНей do ustalenia  teżsamości 
wspólników afery. 

Dalsze dochodzenie w tej sensacyjnej 
sprawie jeszcze trwa i sądzić należy, że 
w toku wyjdą najaw dalsze sprawki już 
dziś słynnego „Złotego Sztandaru. (0) 

W chorobach krwi, skėrnych i nerwowych, 
osiągamy przy stosowaniu naturalnej gorz- 
kiej wody, Franciszka-Józefa* regularne fun- 
kcjonowanie narządów trawiennych. Żądać 
w aptekach i drogerjach. ы 

KRONIKA 
| Wtorek 

  

    Dziś: Albina. 

| Jutro: Heleny Ces. 

| + | Wschód słońca — g. 6 m. 10 
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"Tendencja: sł spadek, pot. stan stały. 

Uwegi: półpochmurno. 

MIEJSKA 
— Rozbudowa sieci wodociągowej. Magi- 

strat m. Wilna dążąc do rozbudowy sieci wo- 

dociągowej opracował szczegółowy plan ro- 
bót wodociągowych. Plan ten w trzech 
czwartych ma być wykonany jeszcze w roku 
bieżącym. W pierwszym rzędzie roboty wo- 
dociągowe mają być przeprowadzońe na uli- 
cach: Przeskok, Stromej, Kolejowej, Święciań 
skiej i części Mohylowskiej, na zauł. Szwar- 
cowym, na ulicy Naszej, Bakszcie, do Jezior- 
ne, Lubelskie, Wingry i Makowej (od ul. 
Nowogródzkiej do Węglowej). 

— Ile Wilno zużywa wody. Podług pro- 
wizorycznie dokonanych ostatnio obliczeń 
mieszkańcy Wilna zużywają rocznie przecięt 
nie 1.870.000 metrów sześc. wody. 

— Pożyczka na zasilenie obrotów kasy 
miejskiej. Magistrat m. Wiłna liczy się już 
obecnie z tem, że wkrótce będzie musiał za- 
ciągnąć pożyczkę w wysokości mniejwięcej 
500.000 zł. na zasilenie środków obrotowycł 
kasy miejskiej. Pożyczka ta o charakterze 
krótko-terminowym zaciągnięta zostanie pra- 
wdopodobnie w Komunalnej Kasie Oszczęd- 
ności. 

LITERACKA. 
— 158 Środa Literacka w czwartek dnia 

3 marca poświęcona będzie dyskusji na te 
mat pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie. 
Referat wstępny wygłosi konserwator dr. Sta 
nisław Lorentz. Do dyskusji zaproszeni zo- 
stali ponadto najwybitniejsi przedstawiciele 
sztuk pięknych i historji sztuki, to też dysku 
sja zapowiada się niezmiernie ciekawie i po- 
ważnie. Sam zresztą temat w chwili obecnej 
szczególnie żywo porusza inteligencję wilen-“ 
ską. Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp ma- 
ja członkowie, sympatycy i wprowadzeni go- 
ście. Związek Literatów specjalnie zaprasza 
także młodzież artystyczną. 

UNIWERSYTECKA. 
— Godziny otwarcia Uniwer. Bibljoteki 

Publicznej w Wiłnie. Dyr. Bibljoteki komu- 
nikuje, iż od 1 marca 1932 udostępniona tak- 
że po południu Czytelnię Czasopism. Dobec 
tego Bibljoteka będzie czynna w dnie pow- 
szednie w następujących godzinach: Czytel- 
nia Profesorska, Czytelnia Publiczna i Czy- 
telnia Czasopism od poniedziałku do piątku 
w godz. 9 do 20 bez przerwy, a w sobotę w 
godz. 9 do 15. 

Pracownie zbiorów specjalnych, t. j. Rę- 
kopisów, Starodruków i Map, a także Kata- 
logi bibljoteczne otwarte codziennie od godz. 
9 do 15. Wypożyczalnia w godz. 12 do 15. 
Sobotnie popołudnie zamknięte. dla publicz- 
ności celem wewnętrznego porządkowania 
zbiorów i pomieszczenia Bibljoteki. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akad. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej 

Dziś, t. j.. dnia 1 marca o godz. 8 min. 15 
odbędzie się w lokalu Polskiej Macierzy Szk. 
przy ulicy Wileńskiej 23 m. 9, Zebranie Or- 
ganizacyjne Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej, którego celem jest praca 
kulturalno-społeczna na terenie Wileńszczyz- 
ny. 

Do Akad. Koła Polskiej Macierzy Szkol- 
nej winien zapisać się każdy, kto ukochał 
tworzenie człowieka w sobie i naokół siebie. 

— Trzynaście cegieł. Trzynaście Zarzą 
dów Bratniej Pomocy, to trzynaście cegieł 
podłożonych pod gmach gospodarczego kul- 
turalnego rozwoju akdemików wileńskich. 

Troska o trwałość gmachu każe dobrze 
wejrzeć i ocenić, które z tych cegieł były 
mocne i całe, a które puste i kruche. Zwła- 
szcza obchodzi nas cegła ostatnia, tzynasta. 
Na ten temat potoczy się dyskusja na 
„Czwartku Akademickim 3-go marca r. b, 
który odbędzie się w Domu Akademickim 
na Górze Bouffałowej. Zagajenie wygłosi 
prezes Bratniej Pomoey kol. Henryk Dem- 
biński. Materjał dyskusyjny wisi na šcia- 
nach w posłaci wyrkesów i eksponatów. 
Początek o godz. 20-ej. 

GOSPODARCZA. 
— KATASTROFALNE SKUTKI KRYZYSU. 
Według opinji Stow. Kupców i Przemys- 

łowców Chrześcijan w Wiłnie zniżka obro- 
tów w roku 1931 w porównaniu z rokiem 
1930 przedstawia się w poszczególnych bran- 
żach, jak następuje: 

Kolonjalno-spożywcza hurtownia 35—40 
proc., kolonjalno-spożywceza detal. 20—30, 
winno-wódczana (wina i wódki gatunkowe) 
60—80 proe., mięsna i masarnie 35—40 proc. 
restauracyjna 25—35 proc., cukierniano-ka- 
wiarniana 25 proc., włókiennicza hurtowa 25 
proc., włókiennicza detaliczna 40—50 proe., 
bieližniano—konfekcyjna 40—50 proc, ni- 
ciano-norymberska 25—30 proe., obuwiana 
35—40 proe., galanterja skórzana 40—50 pro- 
cent. futrzana hurtowa 10—15 proc., futrza- 
na detaliczna 30—50 proc., galanterja metalo- 
wa 33—40 proc., poreelanowo-szklana 30—40 
proc., papiernicza 30—35 proc., fotograficzna 
45—50 proe., drogistowska 25—35 proc., me- 
blarska 40—50 proe., rękawieznicza 30—40 

proc.. księgarska 20—30 proc., kapeluszni- 
cza 30—35 proc. budowlana 50—60 proe., 

radjowa 15—20 proc, hotele 20—30 proc. 

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów poborowych. 

Jak się dowiadujemy, wcielenie do szeregów 
poborowych rocznika 1910 zakwałifikowa- 
nych przez Komisję Poborową do piechoty 
nastąpi w okresie między 4 a 10 kwietnia r.b, 

Referat wojskowy Magistratu w najbliż- 
szym czasie przystąpi do rozsyłania imien- 
nych wezwań. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Tow. Lekarskie. VIII Po- 

siedzenie naukowe odbędzie się we środę dn. 
2 marca 1932 r. o godz. 20 w sali własnej 
przy ulicy Zamkowej Nr. 24. z nast.: porząd 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. @ 

2) Prof. dr. Michejda: Leczenie ropień op- 
łucnowych. 

  

KOMUNIKATY. 
— Zamknięcie czasowo ul. Zygmuntow- 

skiej. W dniu 1 marca, we wtorek od godz. 
7 do 12 ul. Zygmuntowska będzie zamknięta 
w związku z wysadzaniem zatorów lodowych 
na Wilji. 

ROŽNE. 
— Inspekcja Kas Chorych. Wczoraj w 

dniu 28" lutego, przybył do Wilna p. Emil 
Wojnarowicz. naczelnik wydziału w Mini- 
sterstwie Pracy i Opieki Społecznej, jako de- 
legat tego Min w sprawie Kas Chorych. Na 
czelnik Wojnarowski odbył w Wilnie kon- 
ferencję z władzami tutejszych Kas Chorych 
w sprawach lokalu i innych bieżących kwe- 
stjach. — Pozatem p. nacz. Wojnarowicz 
przeprowadził w dniu 29 lutego inspekcję Ka 
sy Chorych w Nowo-Wilejce. Е 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da- 
nych sekcji zdrowia w ciągu ubiegłego ty- 
godnia na terenie m. Wilna zanotowano na- 
stępujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 
kaźne: ospa wietrzna 2, tyfus brzuszny 3, 
tyfus plamisty 1 (zgon), płonica 5, błonica 8, 
odra 47 (1 zgon), grypa 4, gruźlica 7 (3 zgo 
ny), jaglica 4 i świnka 4. 

Ogółem chorowało 92 osoby, 
zmarło. 
W stosunku do tygodnia poprzedniego ilość 

zasłabnięć na choroby zakaźne zmniejszyła 
się o 10 proc. = 

— BIAŁE PIEKŁO. — Dziś we (wtorek! 
w Kinie Ognisko Kol. (ul. Kolejowa 1) zosta- 
nie wyświetlony wspaniały film p. t. „Białe 
Piekło — Piz Palu*. Początek o godz. 4, 6 
8, 10. 

Bilety w cenie od 30 do 60 gr. 

TEATR | MUZYKA 
MIESIĄC PROPAGANDOWY TEATRU. 

(Ogólna, duża zniżka cen). 

Z uznaniem i zadowołeniem nałeży po 
witać poważną inicjatywę dyr. Teatrów, któ 
ra na przeciąg miesiąca marca ustaliła bar 
dzo znaczną zniżkę cen. Obecnie najdroższy 
bilet (bez zniż! wynosić będzie tylko 4 zi 
Inicjatywa ta wyjdzie napewno na korzyść 
Teatrom, które obniżką cen otworzyły ns» 
ścieżaj podwoje Teatrów dla  najszerszych 
warstw społeczeństwa. Obniżkę cen napewno 
z wielką radością powita olbrzymia ilość mi 
łośników Teatru, zwłaszcza słabiej sytuowa 
nych finansowo. Z obniżką cen, co Dyrekcja 
dowcipnie łączy z popularnym „Kaziukiem* 
— wiąże się projekt przegląda szeregu naj 
lepszych sztuk repertuaru. W b. tygodniu 
po nowych, zniżonych cenach grane będa 
„Dwunasta noc“ (wtorek), „Mam lat 26“ 
(piątek, sobota). Nie wątpimy, że Wilno ży 
czliwie zareaguje na śmiały czyn Dyrekcj 
Teatrów i pilniej, niż dotychczas, odwiedz: 
zacznie Teatry. Dotychczasowe zniżki służyć 
będą jako 25 proc. 

— Ostatnie przedstawienia 
nocy* — na Pohulance. 

Dziś, we wtorek dnia 1-go marca o godz 
8 w., ukaże się arcywesoła komedja Szekspi 
ra p. t. „Dwunasta noc* w inscenizacji W 
Radulskiego. 

Jutro w środę dnia 2-go marca, przedsta 
wienie dla kolejowców. 

— Ostatnie przedstawienia „Co może ko 
bieta* — w Teatrze Lutnia. 

Dziś, we wtorek dnia 1-go marca o godz. 
8 w. wesoła i oryginalna komedja Antoine': 
„Co może kobieta”, która w  najbłiższych 
dniach schodzi z afisza. 

Jutro, we środę dnia 2 go marca o godz 
8 w. „Co może kobieta". 

— Gistedt-Hanusz — jedyny raz w Lutni 
W. sobotę dnia 5-go marca o godz. 8 n: 

30 w. tylko jeden raz — wieczór śmiechu i 
wesołości — rewja warszawska z uroczą pri 
madonną operetki warszawskiej, ulubienic: 
całej Polski — Elną Gistedt i znakomitym 
piosenkarzem — parodystą Karolem Hanu 
szem — na czele, w otoczeniu Boruńskiege 
Opolskiego, Fiszmana i in. W programie naj 
nowsze przeboje Warszawy. Ceny  miejs: 
specjalne. Bilety już do nabycia w kasie za 
mawiań Teatru Lutnia. 

— Odczyt Boya-Żeleńskiego w Lutni. 
W: niedzielę dnia 6 marca o godz. 3 m 

30 p. p. odbędzie się odczyt Boya-Żeleńskie 
go. Wieczór ten poświęcony jest twórczośc: 
Franciszka Villona, w związku z 500-lecien' 
urodzin. Pozatem Stanisław Żeleński arty 
sta Teatru „Ateneum“ zilustruje najcelniejsze 
utwory Villona. Bilety już do nabycia w ka 
sie zamawiań Teatru Lutnia. 

NA WILEŃSKIM BPUKU 
SIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 

Ubiegłej nocy usiłował popełnić samohkój- 
stwo przez powieszenie się komisjoner sprze. 
daży ryb 41-letni Rubin Nemzer, zamiesz 
kały przy uł. Sawicz Nr. 3. Samobójcę zdję- 
to ze stryczka z oznakami życia i przewie 
ziono w stanie ciężkim do szpitala żydow 
skiego. Przyczyną zamachu samobójczego— 
ciężkie warunki materjalne. (Ci 

ZACZADZENIE. 
— Fijałko Borys, jego żona Sonia i córka 

Brejna (Witoldowa 24) wskutek zbyt wczes 
nego zamknięcia szybru w piecu, napalonym 
węglem kamiennym, zaczadzieli, Lekarz pe 
gotowia po udzieleniu pomocy zostawił ich na 
miejscu w stanie niezagrażającym życiu. 

KRADZIEŻE. 
— W dniu 28 lutego do mieszkania Maciej 

ko Józefa (Wielka 12) dostali się nieznani 

sprawcy i skradli 70 rubli rosyjskich w zło 
cie oraz różną garderobę łącznej wartości ż 
tys. 810 zł. 

— W tymże dniu do biura T-wa Metalur 
gicznego B-ci Czerniak i S-ka przy ul. Bazy!- 
jańskiej Nr. 6 dostali się złodzieje i skradh 
na szkodę Abramowicza Morducha (Kijowska 
2) maszynę do pisania marki „Wiktorja* Nr 
3408 wart. 700 zł. 

— Bieławskiej Zofji (Połocka 12) w nocy 
z dnia 27 na 28 lutego, nieznani sprawcy 
skradli z garażu przy ul. Ostrobramskiej 10 
akumulator, oponę i dętkę, łącznej wartości 
600 zł. 

— Z piwnicy przy ul. Raduńskiej Nr. 24 
w nocy z dnia 26 na 27 skradziono na szkodę 
Wołochowicza Piotra 150 klg. mięsa wieprzo 
wego wartości 300 zł. Sprawcę kradzieży Łu- 
kaszewicza Stanisława (Raduńska 12) zatrzy: 
mano, lecz skradzionego mięsa nie odnalezio 
no. 

w tem 5 

  

  

    

   

„Dwunastei 

  

    

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87871 

dla W. S$. 

  

Zebranie orgaaizacyjne 
Komitetu Obchodu Imienin Marszał- 

ka Piłsudskiego. 

Rada Wojewódzka B. B. W. R. w 
Wilnie z inicjatywy własnej oraz Zwią 
zku Strzeleckiego, Federacji P. Z. O. 
O. i innych organizacyj w porozumie 
niu z p. wojewodą wileńskim zwołuje 
na dzień 3 marca o godz. 18 zebranie 
organizacyjne Komitetu Obchodu I- 

mienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. Zebranie odbędzie się w lokalu 

Urzędu Wojewódzkiego,.w dużej sali 
konferencyjnej. 

   



        

SPORT. 
Mistrzostwa narciarskie Wilna. 
Bezapelacyjny triumf Hermanowicza. 

RKOUÓBR JEMR 

Dziwi nas dlaczego do otwartego konkur- 
sm skoków niedopuszczono, jak to ustalił się 
uświęcony praktyką lat poprzednich zwyczaj 
startowania zawodników, biorących udział w 

kombinacji. 
W czasie skoków trener Norweg Per Klyk- 

ken oddał najdłuższy skok, osiągając odleg- 
łość 21 metrów. 

Małe zainteresowanie się zawodami wy 

В 

Po biegu na 18 kilometrów, który odbył 
się przed kilku dniami, ubiegłej niedzieli na 
Antokolu rozegrał się ostatni akt mistrzostw 
narciarskich Wilna na rok 1932, 

Tegoroczne zawody wykazały, że „Ogni- 
sko” w dalszym ciągu posiada najepszych wy 
ścigowców. Obok narciarzy „Ogniska* wyróż- 
nili się również zawodnicy 1 p. p. Leg. z por. 
Moszkowskim na czele. A. Z. S. zawiódł na 
całej linji. Wystawił on tylko dwóch zawod- 
ników, a więc klub ten żyje już tylko przesz- 
łością, a szkoda bo przeszłość była bardzo bo 
gata. 

Omawiając mistrzostwa, wspomnieć rów- 
nież należy o stronie organizacyjnej, która nie 
stety nie stała na zbyt wysokim poziomie. 
Wystarczy przytoczyć fakt, że skoczkowie ska 
kali bez numerów. 

Jeżeli chodzi o stronę sportową, to przy- 
znać musimy, że ustępujemy jeszcze znacznie 
innym okręgom, Prócz Hermanowicza i por. 
Moszkowskiego i może Sierdziukowa nie ma- 
my więcej nikogo godnego uwagi. W sko- 
kach wyróżnić możnaby jedynie Ciechanowi 
cza, ale jest on uczniem i nie może być wy- 
korzystany. 

Wśród pań nie mamy żadnej, któraby mo 
gła nazwać się zawodniczką. Z przykrością 
tu musimy stwierdzić, że sport narciarski — 
sport zawodniczy wśród pań naszych zamic- 
ra. 

Ta garść wrażeń i refleksyj nasuwa się mi 
mawoli na tle ostatnich mistrzostw narciar- 
skich Wilna, tembardziej, że przynoszą one 
niewesołe horoskopy na przyszłość, gdyż nie 
widzimy kadr junjorów, któreby godnie za- 
stąpiły w przyszłości naszych mistrzów. Za- 
interesowanie szerokich mas młodzieży ru- 
chem zawodniczym byłoby, naszem zdaniem, 

najlepszym śrokkiem do podniesienia pozio- 
mu narciarstw wileńskiego i zapewnienia mu 
stałych i trwałych podstaw rozwoju na przysz 
łość. Pamiętajmy, że najlepszą propagandą 
jest wynik a więc zawodnik, ale zawodnik do- 
bry. Zwracajmy przeto większą uwagę na 
tych, którzy dziś pierwsze stawiają kroki na 
śniegu. Starajmy się zrozumieć startującego 
zawodnika i otoczyć go troskliwą opieką, a to 
już będzie bardzo dużo. Nie chcemy przez to 
bynajmniej powiedzieć, że w tym kierunku 
nie się nie robi i owszem, władze Związku wi 

leńskiego, stojący na straży naszego narciar- 
stwa wykazują dużo inicjatywy. Wzmożenie 
jednak akcji propagandowej jest nakazem 
chwili — to właśnie chcieliśmy powiedzieć. 

Przechodząc do wyników musimy na wstę 
pie podkreślić doskonałą formę Hermanowt- 
cza z „Ogniska”, który jest obecnie bezkon- 
kurencyjnym. 

Bieg na 30 klm. dał następujące rezultaty: 
1) Hermanowicz (Ognisko) 1 g. 40 m.5 s,, 

2) por. Moszkowski (1 p. p. Leg.) 1 g.41.50, 
3) por. Patyra — 1.47.40. 

Bieg junjorów 9 klm. wygrał w bardzo 
dobrym czasie zawodnik „Ogniska* Sierdziu- 
kow — 32 min. 30 sek., 2) Żyliński (Ognisko) 
34 ш. 30 5., 3) Lesiecki (Strzelec) 37 *min. 
10 sek. 

Bieg pań, który odbył się o charakterze 
towarzyskim, wygrała w słabym czasie p. Ła- 
twisówna (Ognisko) 46 min, 10 sek. przed p. 
Galinowską również z Ogniska. 

Mistrzostwo Wilna w kombinacji zdobył 
Hermanowicz (Ognisko) przed Wojcickiem 
(Ognisko) i Mackiewiczem (AZS). 

Otwarty konkurs skoków zgromadził tyl- 
ko dwóch zawodników: 1) Stankiewicza (A. 
Z. S.) i Halickiego (Pogoń). 

  

raziło się w skromnej frekwencji pubiczno 
ści. Organizacja, jak to zaznaczyliśmy na 
wstępie, nie dopisała. 

В. $. 

EEE EEST SRS ATA 

Napady na nociągi węglowe. 
W ostatnich dniach dokonano w szeregu 

dyrekcyj kolejowych zuchwałych napadów 
na pociągi węgłowe. Zorganizowane handy 
rabusiów bądź zatrzymywały pociągi, bądź 
też złoczyńcy wskakiwali do wagonów przy 
zwolnionym biegu i wyrzucali węgieł. 

W dyrekcji katowiekiej banda złożona ze 
150 esób napadła na pociąg węglowy Nr. 
2582 między stacjami Szarlej i Rojca. Ze stro 
ny tłumu posypały się strzały w stronę ob- 
sługi kolejowej. Zrabowano znaczną ilość 
węgla. Na odcinku Herby Nowe — Zduńska 
Woła około 86 osób napadło na pociąg Nr. 
1491; służba kolejowa udaremniła rabunek, 
jeden z konduktorów został przez napast- 
ników poraniony. 

W' dyrekcji poznańskiej między stacjami 
Jarien i Gniezno 30 ludzi napadło na pociąg 
Nr. 6181; rabunek węgla udaremnieno. W 
dyrekcji warszawskiej na odcinku Zawiercie 
— Myszków zorganizowana banda zatrzyma- 
ła pociąg węgłowy Nr. 272. Rabusie zdołali 
skraść 80 worków węgla. W wyniku pościgu 
zarządzonego przez policję wszystek węgieł 
odebrano. 

      

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

Tylko poniędziałek 
wtorek i środa Km Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

J. SMOSARSKA, i 
oraz najwybitniejsze 

siły polskiego ekranu 

isceny w monumen- 

talnym dźwiękowcu 

Początek o godz. 4. 6, 8 1 IU wiecz. 

Kino Ter HOLLYWOOD |;;;;: Dzis! | Dźwiękowy HELIOS 
Najpiękniejsza para kochanków polskiego ekranu Kino - Teatr 

JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA 
z Anną Pawłową oraz Dauglasem w rolach głównych. — Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc: balkon 30gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do i0 wiecz. 

Złota Serja Polska! 

Witold Conti лоа 

ROK 1914 
Chóry: Dana i Kubańskich kozaków. 
Film ten demonstruje się jednocześnie z Warszawą. 
ności wyświetla się on w kinach „HOLLYWOOD" i ,HELIOS*. 

Największy i naj- 
połęzniejczy РО 

  

W. Wasiljew-Sikiewicz 
Wielki dramat miłości i bohaterstwa 

w-g scenarjusza Wacława Sieroszew- 

skiego. Muzyka prof. F. Rybickiego. 

Teksty piosenek M. Hemara. 

W scen. batal. biorą udz. 8 i 11 p. ułan., bataljon 20 p. p. oraz 
mistrz. dżigit. autent. Czerkiesi-jeźdźcy z „Dzikiej Dywizji" 

W celu dania możności obejrzenia tego przeboju najszerszym warstwom publicz- 
Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromnych kosztów obrazu — 

ceny miejsc nie podwyższone. Wszystkie honorowe bilety bezwzględnie nieważne. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4-ej 
  

Dziś! Korona polskiej 
czołowej twórczości 
filmów dźwiękowych 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny | Dziś 100% dźwię- 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

10-ciu z PAWIAKA 
W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lubieńska, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski 

i Józef Węgrzyn. Film, o którym mówi cała Polska! Ceny znacznie zniżene. 
Początek o godz 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości i bez- 
granicznego poświęcenia 

PAN 
ul.Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

„POLONIA-LUDOWE“ 

i „POLONIA-LUKSUSOWE" 

„POLONOZ' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

Żądać wszędzie. 

  
kowe arcydzieło JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ vc Jos May 
A n n a b e I l a w roli tytułowej. — Nad program: Nadzwyczajne dodatki dźwiękowe: Tygodniki 

PATA i FOXA. Secanse o godz. 4, 6, 5 i 1015. Na |-szy seans ceny znižone. 

Dziś! Cud techniki filmowej! i 
Demat ndziszacin. WGB zó Piz Palu » « 
sel, Ernest Petersen oraz znany lotnik Ernest Udet. 
Następny program: „LOTNIK'* z Jackiem Holt i Lilą Lee. 

Biale Pie kio W relscb glėwnych: Leni 

Riefenstebl, Gustaw Die- 
— Miłość dwojga turystów. Tajemnica demona gór. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

AA JE cz AR TA N GA W rol. gł. cudowna para kochanków, jedyny godny 
zastępca Rudolfa Valentino — poryw. Hiszpan Don 

Jose Mojika, czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. Cudowne pieśni argentyńskiel Upajający rytm tangal 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 zr. 

Dziś Najnicknień w „dźwięk. > +. : 2 

Valas ESS parkais cay io Śpiewający błazen Nye nów 
Al Jolson oraz fenomenalny aktor, wzruszające słoneczko Sonny Boy. 

mistrz pieśni, bożyszcze tłumów 
Film ten to największa atrakcja dźwię- 

kowego ekranu. — ANONSI Już wkrótce wielkie przeboje „Marokko' i „Poganin'' 

jį Palaiy przedli używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT" 

Żądać wszędzie. 

10297 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

  

  

| SPROBUJCIE, PORÓWNAJCIE, 
a przekonacie się, że 

| WINA KRAJOWE 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
WILNO 

są stare, leżałe, mocne i zdrowe 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

  

   

      

    

EN SKT 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

dostawę 800 mtr.* kamienia brukarskiego na 
konserwację bruków. 

Warunki techniczne na dostawę kamie- 
nia i wzór oferty przetargowej wydaje Biu- 
ro Sekcji Technicznej (ul. Dominikańska 2, 
pokój 33). 

Oferty z dołączeniem kwitu na wpłaco- 
ne do Kasy MiefBkiej wadjum w wysokości 
30/, ofertowej sumy winny być złożone do 
godz. l2ej w dniu 9-go marca 1932 roku 
w Biurze Sekcji Technicznej. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

Przetarg 
na roboty budowlane. 

1 pułk piechoty legionów w Wilnie ogłasza na 
dzień 15 marca 1932 roku godzina 10 ta przetarg nie 
ograniczony na remont kapitalny budynku Nr. 19 
z przystosowaniem na ognisko podoficerskie | p.p. leg. 

Oferty na przepisowych wzorach w zalakowa- 
nych kopertach składać do dnia 15 marca b r. do 
godziny 10 w kancelarji | p.p. leg., budynek Nr. 10, 
pokój Nr. 4 w koszarach | brygady legionów im ko- 
mendania Jeże Pdieisliėga W koi tosakos 
towych podać ceny jednostkowe oddzielnie na ma- 
terjały i robociznę. Wadjum w wysokości 5% ofe- 
rowanej sumy należy wpłacić do odnośnej Kasy Skar- 
bowej a dowód wpłacenia dołączyć do olerty 

Ślepe kosztorysy otrzymać można za zwrotem 
kosztów w kanc. 1 p.p. leg. bud, Nr. 10, pokój Nr. 4, 
gdzie udzieła się wszelkich informacyj dotyczących 
przetargu. 

1 p p. leg. zastrzega sobie prawo dowolnego wy- 
boru oferenta, zmniejszenia lub zwiększenia robót 
oraz ewentualne unieważnienie przetargu. 

Kwatermistrz pułku 
Łaszkiewicz Piotr, major. 

Przetarg 
Dowództwo 6 pułku piechoty legjonów w Wilnie, 

plac Jezuicki 5 (koszary lgnacowskie) zamierza oddać 
w drodze przetargu nieograniczonego wykonanie drob- 
nych robót blacharskich, stolarskich, malarskich, ślu- 
sarskich, zduńskich, murarskich, ciesielskich, betono- 
wych, elektrycznych, i szklarskich. Roboty te oddane 
będą tylko w całości przedsiębiorcom. Oferty w za- 
pieczętowanych kopertach zaopatrzonych w napis: 
„Oferta do przetargu na dzień 8 marca 1932 roku* 
należy składać w kwatermistrzostwie 6 p. p. Leg., 
koszary lgnacowskie od dnia I.lll do 7.II1 b. r w go- 
dzinach od 10 do I2-ej. Wadjum w wysokości 10 % 
oferowanej sumy za roboty należy złożyć do Kasy 
Skarbowej a kwit załączyć do oferty. Dla niniejszych 
robót obowiązują warunki ogólne wojskowego budo- 
wnictwa. Warunki wykonania oraz wykaz poszczegól- 
nych robót mogą zainteresowani przejrzeć w kwater- 
mistrzostwie 6 p. p. Leg., koszary lynacowskie w dniach 
od 1.IIl do 7.IIl b.r. w godz. od 10 do 12-ej. Otwar- 
cie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 8.II1 b.r. o godz. 
WR Dowidziwa GG o asie SA «obiaiorawo 
oceny i swobodnego wyboru ofert. Ceny należy po- 
dawać w złotych polskich obiegowych. Dowództwo 
6 p.p Leg. zastrzega sobie również prawo unieważ- 
nienia przetargu. Dowódca pułku 

Blestek 
pulkownik 
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PROSZEK 

>„KOGUTEK“ 
DLA DOROS4YC, 

USUWA NAJUPORCZYWSZY 
PETZ 8 

AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ZNA PROSZKÓW z.KOGUTKIEM” 
'ASECMIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
| WYSTRZEGAĆ SIĘ NASLADOWNICTW, UPOR= 
czywie POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASŁEGO OPAKOWANIU. 

  

„AU 

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 
poleca 

. KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

własnego wyrobu 
po cenach niebywale niskich 

znana firma 

B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 

Firma egzystuje od r. 1890 

Duże kołdry cd 12 zł. Również wyrabia się 
kołdry na puchu. Co tydzień otrzymujemy 

ostatnie nowości materjałów na kołdry. 

ii A A 
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OSTRZEŻENIE! 
Światowej sławy 

„ODLLA“—Gummi 
oryginalne tylko z powyżezemi markami 
fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 
Mniej wartościowe energicznie odrzucać! 

Marka „Globus jest znakiem świat. sławy. Ka 

    

sz Żądajcie tylko „OLLA'" z marką „GLOBUS'" szum 
  

OGŁOSZENIA 
NEKROLOGI i różne reklamy 

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
a także do wszystkich pism 

na najbardziej dogodnych warunkach 
można załatwić za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

Biuro czynne od 0—4 i 5—6 pp. 

pierwszorzęanej jakości z gwarancją 

Ru. B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23 

Ceny zniżone. 

  

  

Wypizedażfilcowych kapeluszy 
PO CENACH NAJTAŃSZYCH 

„MAR JA” — Gdańska 6 

5-6 Pań 
0d a 1843 S jako organizatorek z 

Wilenkin dobrą reprezentacją 

ul. TATARSKA 20 
od 25 lat wzwyž, na 

|| posadę poszukuje 
M e b į e Towarzystwo (Sp. z 

o. 0.) od zaraz. Fa- 

stałą dobrze płatną 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoty, azaly, Iožka lt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach 
I NA RATY. | ront. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 

а 

m Pokój 

  

z dokumentami: wto- 
rek i środa od 10- 1 
i 3-5, Wilno, ulica 
Mickiewicza 41—19. 

  

  
ODMROŻENIE 
Oryginalna m aś 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstale od odmroženia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

Egzamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkół śred- 
nich. Języki 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 

cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych  specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.5.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“.   

1 lub 2 
w naj'epszym punkcie 

Zamkowa 3—3 
  

Do wynaięcia 
SKLEP z urządzeniem 

i jeden pokój 
przy sklepie 

Wileńska 15—2 

Okazyjnie 
sprzedam 
maszynę ręczną 

i patefon 
Mostowa 17—3 

  

  

„Kurjera Wileńskiego * 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 

    

Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

DOKTÓR 

ZELDOWICZOWA 

ne, narządów moczowych, 
odg I2 2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezople: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
teiefon 10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne. 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 95—1 i 4—8 

  

  

  

Br GINSBERG-- 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopiciowę 

Wilenska 3 
01 godz. 8—! i 4—5, 

tel. 567 6677 

DOKTÓR MED. 

  

A. Krzemianski. 
Chor. wewnetrzne, spec.: 
żołądka i jelit, przyjm. 
codzien. od 12—2 i 4—6. 
Kwiatowa 7, tel 14 25 

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno» 

    

dentystyczne. 

i RE е Koronki porcelanowe. 
;| chowość nie wyma- 
|| gana. Zgłaszać się Lekarz-Dentysta 

D. Frydman Jasz 
uł. Wielka Nr 4 

Nowość Korony i mostki 

3 
Chor. kobiece. w-nerycz- 

porcelanowe z gwarancją 
  

Akuszerka 

Marja Ltterowc 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

Akuszerka. 

ММаг Drzeiąa 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
w. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz* 

  

  

obce ny, usuwa zmarszczki, bro- 

Kury rasOWE | davii, kurajki i was, 
Ball ug a a L 8323 
ka. Selekcjonowane. Do 
sprzedania z powodu wy- CUKIERNIĄ 

jazdu. Adres w Administr. G. FRYDINA 

  

Mickiewicza Nr. 33-a goż 
poleca 

codziennie świeże ciastka 
  

Pracownia Gorsetów 
Atės ara Sirene* 

   
- S w. Jańska | 
i łacina, rutynowany pe- Połeca pasy-biustonosze 

10406 | dagog— Bakszta 17, m. 4. i bandaże lecznicze. 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 32) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

ORGANIZACJA G.P.U. 

Złamawszy wszelkiego rodzaju represjami, a naj- 
skuteczniej chyba głodem i wyniszczeniem inteligen- 
cję, zmusili bolszewicy wybitniejsze jednostki do pra- 
cy dla siebie. Dzięki temu wśród współpracowników 
G. P. U. było wielu znakomitych prawników. Im to 
najprawdopodobniej zawdzięczało G. P. U. zreorgani- 
zowanie obecnego systemu pracy i — badania oskaržo. 
nych. 

Przedewszystkiem więc niesłychanie zakonspiro- 
wano samą działalność wewnętrzną tej instytucji, 
a zrobiono to do takiego stopnia, że funkcjonarjusz 
G. P. U. — dajmy na to „X 13“ (każdy znany był tylko 
po pseudonimem), nic nie wiedział, że „towarzysz* Y 
jest również funkcjonarjuszem tego urzędu. Z tych 
więc względów każdy agent musiał być nadzwyczaj 
ostrożny i przebiegły, bowiem najmniejszy jego krok 
nieostrożny mógł spowodować postawienie jegoż 
w stan oskarżenia z dalszemi smuinemi konsekwen- 
cjami. Dlatego też panowała tu stale przygnębia jąca 
atmosfera podejrzliwości i nieufności, co człowieka 
zdrowego moralnie doprowadzić przecież może da 
szału. 

Kto raz przyjął służbę w G. P. U., stawał się jej 
niewolnikiem i dobrowolnie porzucić pracy nigdy już 

nie mógł. Rezygnacja powodowała oskarżenie o ja- 
wieś (zmyślone) nadużycia, proces i zesłanie na Soło- 
wki, czy też do innego więzienia, jeżeli nie całkowite 
pozbawienie życia. Tak postępowano z b. funkcjo- 
narjuszami w obawie, aby ten, po porzuceniu pracy 

  

  

w G. P. U., nie mógł nikomu opowiadać o tem, co się 
w tej instytucji dzieje. 

Wysokość terminu izolacji zależna była od waż- 
ności funkcyj pełnionych przez daną osobistość. Jeże- 
li pełnił wysokie stanowisko, wiele wiedział i mógł 
ewentualnie bardzo zaszkodzić — najczęściej takiego 
całkiem sprzątano z tego świata. 

Oczywiście przewinienia podczas pełnienia służ- 
by też nie były tolerowane. . 

W Sołowkach przyszło mi się obcować z byłymi 
nieraz wysokimi dygnitarzami G. P. U., od których 
dowiedziałem się szczegółów konstrukcji tej instytucji. 

Nie można powiedzieć, żeby G. P. U. posługiwało 
się wyłącznie brutalnością. Raczej naodwrót — sto- 
sunek administracji do uwięzionych jest przeważnie 
uprzejmy i grzeczny, pozatem odżywiają- więźniów 
lepiej niż w zwyczajnych więzieniach. Ale jest to tylko 
maska, szczelnie przykrywająca prawdziwe oblicze. 
Podczas badania uwięzionego czerwoną nicią przebie- 
gała żądza gwałtu nad duszą ofiary, a nocne badania 
były tak gnębiące moralnie, że wielu z uwięzionych 
doprowadzały do samobójstw w lochach G. P. U. Ja- 
ko charakterystyczny rys organizacji G. P. U. jest to, 
że dla każdej grupy socjalnej więźniów egzystuje od- 
mienny wydział śledczy. A więc z robotnikiem roz- 
mawia agent - robotnik, z wieśniakiem — dobrze zna- 
jacy stosunki i duszę chłopa, z duchownym -—— biegły 
w sprawach religijnych, dobrze posiadający znajo- 
mość prawa kanonicznego. Inna metoda badań sto- 
sowana jest względem prostaczka, a inna względem 
człowieka inteligentnego. Zawsze zaś grzecznie 
iuprzejmie; ale gdy żadne wybiegi nie pomogły — 
stosowano brutalność i to z całą bezwzględnością. 
W razie całkowitego przekonania się, że uwięziony 
jest niewinien, w obawie rozgłosu o stosowanych pra- 
ktykach G. P. U., na wolnośc już teraz aresztowanego 
nie wypuszczano. Jeżeli byłto inteligent, albo rozstrzeli 

albo w lepszym wypadku wano go (tak! bez winy), 

  

  
wysyłano na dłuższy przeciąg czasu do najodleglej- 
szych miejscowości Rosji. I to budzi największy strach 
przed G. P. U. 

Zachowanie tych kulturalnych pozorów i ścisłej 
konspiracji zmuszało bolszewików do zlikwidowania 
licznych obozów koncentracyjnych, założonych wpo- 
bliżu większych miast, vw siedzibach byłych 
klasztorów prawosławnych i ześrodkowania dzi- 
kich rozpraw z „wrogami proletarjatu* w naj- 

odleglejszych i najdzikszych miejscowościach jak 

Sołowki, Wiszera i Kotłas na Uralu, Jenisiejsk 

i Marjińsk w Sybirze, a to w tym celu aby z jednej 

strony wewnątrz kraju o nich nic konkretnego nie wie- 

dziano, a z drugiej zaś, żeby były tem większym stra- 
szakiem dla reszty ludności. Dzięki tym właśnie za- 
rządzeniom, dziś, pomimo, iż terror G. P. U. wcale 
się nie zmniejszył, nie znającym stosunków Z. 5. S. R. 
wydaje się, iż on zmałał lub przybrał bardziej prawne 
formy. Tymczasem dzieje się bodaj naodwrót. Terror 
wzrósł proporcjonalnie do nędzy i niezadowolenia pa- 
nującego obecnie w Z. S. S. R., lecz przybrał nieco inne 
formy. Jeżeli do r. 1927 prześladowano przeważnie 
inteligencję i duchowieństwo, to teraz teroryzowane 
są sfery robotnicze a przedewszystkiem włościańskie, 
wskutek przeprowadzania słynnej „piatiletki* i ko- 
lektywizacji. Brutalną przemocą i groźbą najsurow- 
szych kar tłumiony jest każdy odruch niezadowolenia, 
wyzyskiwanych do niemożliwości mas robotniczych 

i włościańskich oraz bunt przeciwko głodowemu 5у- 

stemowi kartkowemu. 
Odegrywając olbrzymią rolę w życiu Sowietów, 

jak gospodarczem tak i politycznem G. P. U. jest je- 
dyną w swoim rodzaju instytucją, dla której normy 
prawne są zastąpione przez „osobuju instrukciju po- 
litbiuro*, o której wiedzą tylko najwyższe władze ko- 
munistyczne. Na mocy tej instrukcji obywatel sowie- 
cki oskarżony przez G. P. U. już tem samem jest sta- 

wiany poza nawias obowiązującego prawa. Aczkol- 

wiek G. P. U. chętnie posługiwało się i kodeksem kar- 

    

  

  

nym, czyniono to jednak raczej dla cełów demago- | 
gicznych w większych procesach politycznych, które 
przekazywano normalnym sądom, i... dyktowano wy- 
miar kary. 

Centralne O. G. P. U. jest podzielone na dziesięć 
poszczególnych oddziałów administracyjno . szpiegow- 
skich: 1) kontrwywiadowczy, 2) poufny, 3) cudzoziem- 
ski, 4) informacyjny, 5) specjalny, 6) ekonomiczny, 
7) operacyjny, 8) wschodni, 9) „osobyj” i 10) biura ad- 
ministracyjno - organizacyjne. Pozatem G, P. U. po- 
siada własne wojsko w sile przeszło 60 tysięcy żołnie- 
rzy, rekrutowanych z najbardziej oddanych dla Sowie- 
tów komsomolców. Wojska O. G. P. U. są doskonale 
zorganizowane i wyćwiczone i znacznie lepiej utrzy- 

mywane i opłacane, niż reszta wojsk (armja czerwo- 
na). Osobne miejsca zajmuje T. O. O. G. P. U. oddział _„ 

transportowy G. P. U., którego zadaniem jest czuwa- 
nie nad porządkiem na kolei. Wobec opłakanego sta- 
nu kolei sowieckich otrzymał on rozległe pełnomocni- 
ctwa do tępienia szkodnictwa kolejowego. ! 

Najbardziej rozgałęziony jest Oddział informa- 
cyjny. Agentów jego wszędzie jest pełno, zarówno 
w więzieniach, jak i na wolności, W więzieniach. 
w celu badania więźniów „po drużeski*, w jednych 
celach są „osadzeni* spetjalni prowokatorzy, którzy 
starają się zyskać, zaufanie oskarżonego i wydobyć 
z niego w ten sposób potrzebne informacje. Tacy pro-- 

wokatorzy nazywają się w więzieniach „nasiedki* 
w katordze zaś i na wolności „seksoty*, Grupa sekso- 
tów jest tak liczna wewnątrz kraju, że z 5—6 spotka- 
nych osób, napewno któryś jest takim gościem. Do te-- 
go stopnia spodlona jest dziś dusza ludu. A dzieje się. 
to za marny grosz, za kawał chleba, lub, co gorsze, ot | 
tak, byle się przypodobać czerwonym satrapom i od-- 
wrócić uwagę od siebie. 

Oddział „specjalny* ma w swej opiece wszystkich 
zesłańców i kułaków. 

(D. C. N.) | 
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